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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. સારંગપુર ૬ ( para.2)

પછી િન�યાનંદ �વામીએ �� પૂ�ો જ,ે “એક એક અવ�થાને િવષે બી� બે બે અવ�થાઓ કેમ રહી છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “આ �વા�ા જ ેતે જનેે િવષે રહીને િવષયભોગને ભોગવે છે તેને અવ�થા કહીએ. તે
અવ�થા ��ત, �વ�� અને સુષુિ� એ �ણ �કારની છે. જ ે��ત અવ�થા છે તે વૈરાજપુ�ષની જ ેિ�થિત અવ�થા તેનું
કાય� છે ને સ�વગુણા�ક છે ને ને� �થાનકને િવષે રહી છે. એવી જ ે��ત અવ�થા તેને િવષે િવ�ાિભમાની નામે જે
આ �વા�ા તે જ ેતે �થૂળદેહના અિભમાને સિહત થકો દસ ઇિ��યો ને ચાર અંતઃકરણે કરીને િવવેકે સિહત
યથાથ�પણે પોતાનાં પૂવ�કમ�ને અનુસાર ેબા� શ�દાિદક પંચિવષયના ભોગને ભોગવે છે, તેને સ�વગુણ �ધાન એવી
��ત અવ�થા કહીએ. અને એ ��તને િવષે જો એ �વા�ા �ાંિતએ કરીને અયથાથ�પણે બા� િવષય ભોગને
ભોગવે છે, તો તેને ��તને િવષે �વ�� કહીએ. અને એ �વા�ા જ ેતે ��તને િવષે શોક તથા �માિદકે કરીને િવવેકે
રિહત થકો જો બા� િવષય ભોગને ભોગવે છે, તો તેને ��તને િવષે સુષુિ� કહીએ. અને જ ે�વ�� અવ�થા છે તે
િહર��ગભ�ની જ ેઉ�પિ� અવ�થા તેનું કાય� છે ને રજોગુણા�ક છે ને કંઠ �થાનકને િવષે રહી છે એવી જ ે�વ��
અવ�થા તેને િવષે તજૈસાિભમાની નામે જ ે�વા�ા તે સૂ�મદેહના અિભમાને સિહત ર�ો થકો ઇિ��યો અંતઃકરણે
કરીને પૂવ�કમ�ને અનુસાર ેસુખ દુઃખ�પ વાસનામય ભોગને ભોગવે છે, તેને રજોગુણ�ધાન �વ�� અવ�થા કહીએ. અને
�વ��ને િવષે એ �વા�ા જ ેતે �ાર ે��તની પેઠે જ િવવેકે કરીને �ણતો થકો વાસનામય ભોગને ભોગવે છે, �યારે
તેને �વ��ને િવષે ��ત અવ�થા કહીએ. અને એ �વ��ને િવષે જણાણા જ ેવાસનામય ભોગ તેમને એ �વા�ા જ ેતે
ભોગવતો થકો પણ જો જડપણે કરીને ન �ણે તો તેને �વ��ને િવષે સુષુિ� કહીએ. અને જ ેસુષુિ� અવ�થા છે તે
ઈ�રની જ ે�લય અવ�થા તેનું કાય� છે ને તમોગુણા�ક છે ને �દય �થાનકને િવષે રહી છે. એવી જ ેસુષુિ� અવ�થા તે
�ાર ેએ �વને આવે છે �યાર ેઇિ��યો અંતઃકરણની જ ેવૃિ�ઓ તથા િવષયભોગની વાસના તથા �ાતાપણું ને
કતા�પણું એ સવ� કારણ દેહને િવષે લીન થઈ �ય છે. અને તે કારણ દેહનો અિભમાની જ ે�ા� નામે �વા�ા, તેનું
�ધાનપુ�ષ�પ સગુણ��ના સુખલેશને િવષે અિતશય લીનપણું થઈ �ય છે તેને તમોગુણ�ધાન સુષુિ� અવ�થા
કહીએ અને એ સુષુિ�ને િવષે કમ� સં�કાર ેકરીને કતા�વૃિ�નું જ ેઉ�પ� થવું તેને સુષુિ�ને િવષે �વ�� કહીએ અને ��ત
ને �વ��ને િવષે જ ેપીડા તેના તાપ થકી વળી તે સુષુિ�ના સુખને િવષે �વેશ કરતી જ ેકતા�વૃિ� તેના �િતલોમપણાનું
જ ે�ાન તેને સુષુિ�ને િવષે ��ત કહીએ. એવી રીતે એક એક અવ�થાને િવષે બી� બે બે અવ�થાઓ રહી છે અને
એ જ ેઅવ�થાના ભેદ તેનું જ ે�ાન તે �વા�ાને જ ેવતે થાય છે અને વળી તે તે અવ�થાને િવષે એ �વને કમા�નુસારે
જ ેફળના પમાડનારા છે તેને તુય� પદ કહે છે, અંતયા�મી કહે છે, ��ા કહે છે. �� કહે છે, પર�� કહે છે.”

2. ગઢડા મ�ય ૩૧ ( para.3)

અને વળી એ િવરાટપુ�ષ પણ સંકષ�ણ, અિન��, ��ુ��ની ઉપાસના કર ેછે. તેમાં �લય�પ અવ�થાને િવષે
સંકષ�ણની ઉપાસના કર ેછે ને િ�થિત�પ અવ�થાને િવષે ��ુ��ની ઉપાસના કર ેછે. ને ઉ�પિ��પ અવ�થાને િવષે
અિન��ની ઉપાસના કર ેછે. અને તે સંકષ�ણાિદક �ણ જ ેતે વાસુદેવ ભગવાનનાં સગુણ �પ છે ને તેની ઉપાસનાને
બળે કરીને એ વૈરાજપુ�ષ જ ેતે ઉ�પિ�, િ�થિત ને �લય�પ િ�યાને િવષે સામ�ય�ને પામે છે. અને �ાં સુધી એ
�ણની ઉપાસના કર ેછે, �યાં સુધી એને ઉ�પિ�, િ�થિત, �લય�પ જ ેમાયાનો સંબંધ, તે ટળતો નથી અને �ાર ેએ
િનગુ�ણ એવા જ ેવાસુદેવ ભગવાન તેની ઉપાસના કર ેછે, �યાર ેએ વૈરાજપુ�ષ માયાનો �યાગ કરીને ���પ થાય છે.
જમે આ �વ છે તે ��ાિદક દેવ�પ ભગવાનની ઉપાસના કર ેછે, �યાર ેધમ�, અથ�, કામ�પ ફળને પામે છે અને �ારે
ભગવાનના અવતાર જ ેરામકૃ�ણાિદક તેની ઉપાસના કર,ે �યાર ે���પ થાય ને એની મુિ� થાય; તેમ એ
િવરાટપુ�ષને પણ છે. અને એ વૈરાજપુ�ષ �ારાએ અવતાર થાય છે, એમ શા�માં ક�ું છે. તેતો એમ સમજવું જ,ે ‘એ
જ ેવાસુદેવનારાયણ તે પુ�ષ�પે કરીને વૈરાજપુ�ષને િવષે આવીને િવરાજમાન હોય �યાર ેઅવતાર ક�ા છે.’ માટે તે
અવતાર તો સવ� વાસુદેવ ભગવાનના જ છે. અને એ વાસુદેવ ભગવાન �ાર ે�િતલોમપણે એ વૈરાજપુ�ષ થકી નોખા
પડી �ય �યાર ેએ કેવળ વૈરાજપુ�ષથકી અવતાર સંભવે જ નિહ. માટે એ થકી અવતાર તો એને િવષે વાસુદેવ આ�યા
છે, તે સા� ક�ા છે. અને એને િવષે વાસુદેવ જ ે�ે�� તેણે �વેશ કય� નહોતો �યાર ેએ વૈરાજપુ�ષ પોતાની િ�યા
કરવી તેને િવષે પણ સમથ� નહોતા થયા. અને પૂવ� જ ેપુ�ષ ક�ા તે માયામાં ગભ� ધર ે�યાર ે�ધાનપુ�ષ �ારાએ એક
એવો જ ેવૈરાજપુ�ષ�પ દીકરો તે થાય અને એ જ માયામાંથી અનેક �ધાનપુ�ષ �ારાએ બી� પણ ઘણાક એવા
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વૈરાજપુ�ષ�પ ��ાંડ થાય છે. અને તે પુ�ષ તો િનર� છે ને મુ� છે ને �� છે ને માયાના કારણ છે. તે માયાને િવષે
લોમપણે વત� છે, તો પણ એને માયાનો બાધ થતો નથી ને માયાને િવષે એને ભોગની ઈ�છા નથી; એ તો પોતે ��સુખે
સુિખયા છે ને પૂણ�કામ છે. અને જ ેવૈરાજપુ�ષ ઈ�ર છે, તે માયાના ભોગને ભોગવીને �લયકાળને િવષે માયાનો �યાગ
કર ેછે અને જ ે�વ છે, તે તો માયાના ભોગને ભોગવીને દુઃિખયો થકો માયામાં જ લીન થાય છે.”

3. ગઢડા અં�ય ૩૧ ( para.2)

અને વા�ં વગાડીને કીત�નનું ગાન પરમહંસ કરતા હતા. તે ‘ह�र मेरे हालरकी लकरी’ એ કીત�ન ગાઈ ર�ા �યારે
મહારાજ ેક�ું જ,ે ‘जमुना के तीर ठाडो’ એ કીત�ન ગાઓ.” પછી એ કીત�ન ગાવવા લા�યા �યાર ેએવા સમયમાં
�ી�મહારાજ બહુ વાર િવચારી ર�ા ને પછી બો�યા જ,ે “હવે કીત�ન રાખો. અમે આ એક વાતા� કરીએ છીએ, તે છે તો
થોડીક, પણ �યાનના કરનારાને બહુ ઠીક આવે એવી છે. ને તે વાત કોઈ િદવસ અમે કરી નથી.” પછી વળી ને�કમળને
મીચંીને િવચારી ર�ા ને પછી બો�યા જ,ે “કોિટ-કોિટ ચં�મા, સૂય�, અિ�� તેના જવેો તજેનો સમૂહ છે ને તે તજેનો સમૂહ
સમુ� જવેો જણાય છે. એવું ���પ તજેોમય જ ેભગવાનનું ધામ, તેને િવષે જ ેપુ�ષો�મ ભગવાનની આકૃિત રહી છે
અને તે આકૃિતમાંથી એ પોતે ભગવાન અવતાર ધાર ેછે. અને એ ભગવાન કેવા છે ? તો �ર-અ�ર થકી પર છે ને
સવ�કારણના પણ કારણ છે ને અ�ર�પ એવા જ ેઅનંત કોિટ મુ� તેમણે સે�યા છે ચરણકમળ જનેા એવા છે. અને
એવા જ ેએ ભગવાન તે જ પોતે દયાએ કરીને �વોના પરમ ક�યાણ કરવાને અથ� હમણાં �કટ �માણ થકા તમારી
સવ�ની �િ�ને ગોચર સા�ા�પણે વત� છે. માટે તે જ ેધામમાં રહી મૂિત� ને આ �કટ �ીકૃ�ણની મૂિત� તેમાં અિધકપણે
સા��યપણું છે. તે �ીકૃ�ણની જ ેમનુ�ય�પ મૂિત� તેના �યાનનો કરતલ જ ેહોય તેની જ ે�િ� તે ભગવાનના �પ િવના
બી��પ િવષયમા�માં અિતશય વૈરા�યને પામીને તે ભગવાનના �પમાં જ લુ�ધ થાય, �યાર ેતેને તે ��ય�
ભગવાનની મૂિત� ને ધામની મૂિત� તે બેયમાં લગાર પણ ભેદ ન જણાય. અને તે મૂિત� ને આ મૂિત�ના �પ, અવ�થા તે
બરાબર જણાય. તથા તે મૂિત� જટેલી ઊંચી છે ને જટેલી પુ� છે તેવી ને તેવી જ આ મૂિત� પણ જણાય છે, પણ તેમાં ને
આમાં એક રોમનો પણ ફેર ન જણાય. અિતશય એકપણું જણાય. એવી રીતે તેમાં ને આ મૂિત�માં ફેર લગાર પણ નથી.
તે મૂિત� ને આ મૂિત� એક જ છે. એવી જ ે��ય� મૂિત� તેનું �યાન ને�ને આગળ બાહેર કર ે�યાર ેતો તેમાં ને એમાં લગાર
ફેર નથી. ને તે જ મૂિત�ને �યાનનો કરતલ �િતલોમપણે પોતાના ને�માં જુવે �યાર ેતે જ મૂિત� �થમ જણાતી તેવી ન
જણાય ને ને�ની કીકીમાં જવેડી મૂિત� છે તેવડી જણાય. પછી વળી એ �યાનનો કરતલ �િતલોમપણે કંઠથી હેઠે સુધી
માંિહલી કોર ે�યાને કરીને જુવે �યાર ેએ જ મૂિત�ને મોર ેબે �કાર ેદેખતો તેમ ન દેખે ને તે જ મૂિત�ને બહુ જ મોટી, બહુ જ
ઊંચી, બહુ જ �ડી, ને બહુ જ ભયંકર એવી દેખે; જમે મ�યા� કાળનો સૂય� હોય �યાર ેછાયા પુ�ષના શરીર બરોબર
હોય ને તે જ સૂય�ને આથ�યા ટાણું થાય �યાર ેછાયા મોટી લાંબી થાય, પણ પુ�ષના શરીર �માણે નથી રહેતી. તેમ તે
મૂિત� પણ પૂવ� કહી તેવી મોટી થાય. પછી એ મૂિત�ને �દયને િવષે રહી જ ેબુિ�, તે બુિ�ને િવષે જુવે તથા તે બુિ�માં
ર�ો જ ેપોતાનો �વ તેને િવષે જુવે �યાર ેતે જ મૂિત�ને અંગુ�મા� પિરમાણે જુવે અને િ�ભજુ જણાય કે ચતુભુ�જ
જણાય, પણ મોર ે�ણ �કાર ેદેખી તેવી ન દેખાય. અને પછી વળી એ �યાનના કરતલને �િતલોમપણે પોતાના �વથી
પર કોિટ કોિટ સૂય�-ચં�-અિ��ના તજેના સમૂહને િવષે એ મૂિત� જણાય છે. તે જવેી �િ� આગળ જણાતી હતી તેવી જ
રીતની જણાય છે, પણ લગાર ફેર નથી જણાતો. માટે ગુણાતીત એવું જ ેઅ�રધામ તેને િવષે જ ેમૂિત� છે તે જ મૂિત�
��ય� છે, એ બેમાં ફેર નથી. જમે ધામની મૂિત� ગુણાતીત છે તેમ જ મનુ�ય મૂિત� પણ ગુણાતીત છે. અને પૂવ� જ ેમૂિત�માં
ફેર પ�યો તે તો ગુણમય એવા જ ે�થાનક તેણે કરીને પ�યો. તે ને�માં સ�વગુણ ને કંઠમાં રજોગુણ ને બુિ�માં ર�ો જે
�વ, તે પણ ગુણમય છે.” એમ વાતા� કરીને પછી બો�યા જ,ે “મોર ેગાતા હતા તે કીત�ન ગાઓ.” એવી રીતે
�ી�મહારાજ ેપોતાના પુ�ષો�મ �વ�પના િન�પણની વાતા� પરો�પણે કરીને કહી.

(કુલ: 5)


