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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. ગઢડા �થમ ૪૧ ( para.2)

પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે”��-ઉ�ર કરો.” પછી નૃિસંહાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “હે મહારાજ ! ‘एकोऽहं ब��ां
�जायेय’ એ જ ે�ુિત તેનો જ ેઅથ� તેને જગતમાં જ ેકેટલાક પંિડત છે તથા વેદાંતી છે તે એમ સમજ ેછે જ,ે ‘�લયકાળને
િવષે જ ેએક ભગવાન હતા તે જ પોતાની ઈ�છાએ કરીને સૃિ�કાળે સવ� �વ-ઈ�ર �પે થયા છે.’ તે એ વાતા� તો મૂખ�
હોય તેના મા�યામાં આવે ને અમાર ેતો તમારો આશરો છે એટલે એ વાતની ઘેડ બેસતી નથી અને અમે તો એમ
સમ�એ છીએ જ,ે ભગવાન તો અ�યુત છે, તે �યવીને �વ ઈ�ર�પે થાય નિહ; માટે એ �ુિતનો જ ેઅથ� તે તો તમે
કહો તો યથાથ� સમ�ય.” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “એ �ુિતનો અથ� તો એ સવ� કર ેછે એમ નથી. એનો અથ� તો
બી� રીતે છે, તે વેદ�તુિતના ગ�માં ક�ો છે જ,ે “�कृतिविच�योिनषु िवषि�व हेतुतया
तरतमत�का�नलव�कृतानुकृितः” એનો અથ� એમ છે જ,ે ‘પુ�ષો�મ ભગવાને પોતે કરી એવી જ ેનાના �કારની
યોિનઓ તેમને િવષે કારણપણે અંતયા�મી�પે કરીને �વેશ કરીને �યૂનાિધકભાવે �કાશ કર ેછે.’ તેની િવગિત જ,ે
અ�રાતીત એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તે સૃિ� સમયને િવષે અ�ર સામી �િ� કર ેછે �યાર ેતે અ�રમાંથી પુ�ષ �ગટ
થઈ આવે છે. પછી તે પુ�ષો�મ જ ેતે અ�રમાં �વેશ કરીને પુ�ષને િવષે �વેશ કર ેછે ને પુ�ષ�પે થઈને �કૃિતને �ેર ે
છે, એવી રીતે જમે જમે પુ�ષો�મનો �વેશ થતો ગયો તેમ તેમ સૃિ�ની �વૃિ� થઈ. અને પછી તે �કૃિત-પુ�ષથકી
�ધાનપુ�ષ થયા અને તે �ધાનપુ�ષથકી મહ��વ થયું ને મહ��વ થકી �ણ �કારનો અહંકાર થયો ને અહંકારથી
ભૂત, િવષય, ઇિ��યો, ભગવદ્ ગીતાઅંતઃકરણ અને દેવતા તે થયા ને તે થકી િવરાટપુ�ષ થયા ને તેની નાિભકમળમાંથી
��ા થયા ને તે ��ાથકી મરી�યાિદક ��પિત થયા ને તે થકી ક�યપ��પિત થયા ને તે થકી ઈ��ાિદક દેવતા થયા
ને દૈ�ય થયા અને �થાવર જંગમ સવ� સૃિ� થઈ અને પુ�ષો�મ ભગવાન જ ેતે એ સવ�માં કારણપણે અંતયા�મી�પે
�વેશ કરીને ર�ા છે, પણ જવેા અ�રમાં છે તેવી રીતે પુ�ષ-�કૃિતમાં નથી ને જવેા પુ�ષ-�કૃિતમાં છે તેવા
�ધાનપુ�ષમાં નથી ને જવેા �ધાનપુ�ષમાં છે તેવા મહ��વાિદક ચોિવશ ત�વમાં નથી. ને જવેા ચોિવશ ત�વમાં છે
તેવા િવરાટપુ�ષમાં નથી ને જવેા િવરાટપુ�ષમાં છે તેવા ��ામાં નથી ને જવેા ��ામાં છે તેવા મરી�યાિદકમાં નથી
ને જવેા મરી�યાિદકમાં છે તેવા ક�યપમાં નથી ને જવેા ક�યપમાં છે તેવા ઈ��ાિદક દેવતામાં નથી ને જવેા ઈ��ાિદક
દેવતામાં છે તેવા મનુ�યમાં નથી ને જવેા મનુ�યમાં છે તેવા પશુ-પ�ીમાં નથી, એવી રીતે પુ�ષો�મ ભગવાન જ ેતે
તારત�યતાએ સવ�માં કારણપણે અંતયા�મી�પે કરીને ર�ા છે. જમે કા�ને િવષે અિ�� ર�ો છે તે મોટા કા�માં મોટો
અિ�� ર�ો છે ને લાંબા કા�માં લાંબો અિ�� ર�ો છે ને વાકાં કા�માં વાંકો અિ�� ર�ો છે, તેમ એ પુ�ષો�મ ભગવાન
છે તે જ ે�ાર ેજટેલું કાય� કરાવવું હોય તેને િવષે તેટલી સામથ�એ યુ� થકા રહે છે અને અ�ર ને પુ�ષ-�કૃિત આિદ
સવ�ને િવષે પુ�ષો�મ ભગવાન અંતયા�મી�પે ર�ા છે પણ પા�ની તારત�યતાએ કરીને સામથ�માં તારત�યપણું છે.
એવી રીતે એક પુ�ષો�મ ભગવાન છે તે અંતયા�મી�પે કરીને એ સવ�ને િવષે �વેશ કરીને ર�ા છે પણ �વ-
ઈ�રપણાને પોતે પામીને બહુ�પે નથી થયા, એવી રીતે એ �ુિતનો અથ� સમજવો.”

2. ગઢડા �થમ ૬૩ ( para.2)

પછી નૃિસંહાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “ભગવાનના િન�યમાં કસર હોય તેને કેવા સંક�પ થાય ?” પછી �ી�મહારાજ
બો�યા જ,ે “જનેે િન�યમાં કસર હોય તેને �ાર ેભગવાનમાં કાંઈ સામથ� દેખાય �યાર ેઅિત આનંદ થાય અને �ારે
સામથ� ન દેખાય �યાર ેઅંતર ઝાંખું થઈ �ય. અને પોતાના �દયમાં ભૂંડા સંક�પ થતા હોય ને તેને ટાળે તોય પણ ટળે
નિહ, �યાર ેભગવાનમાં અવગુણ પરઠે જ,ે ‘હંુ આટલા દહાડાથી સ�સંગ કરી કરીને મરી ગયો તોય પણ ભગવાન મારા
ભૂંડા ઘાટ ટાળતા નથી.’ એવી રીતે ભગવાનમાં દોષ પરઠે. અને જ ેપદાથ�માં પોતાને હેત હોય અને કોઈ �કાર ેતે
પદાથ�માંથી મન પાછંુ ન વળતું હોય �યાર ેતેવો ને તેવો દોષ ભગવાનને િવષે પરઠે જ,ે ‘જમે માર ેિવષે કામાિદક દોષ છે
તેમ ભગવાનને િવષે પણ છે, પણ એ ભગવાન છે તે મોટા કહેવાય છે.’ એવી રીતના જનેે અંતરમાં ઘાટ થતા હોય તેના
િન�યમાં કસર �ણવી, એનો પિરપ� િન�ય ન કહેવાય.”

3. સારંગપુર ૧૧ ( para.4)
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પછી નૃિસંહાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “આ દેહે કરીને જ સવ� કસર મા� મટી �ય એવો કોઈ ઉપાય છે ?” પછી
�ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “જો ખબડદાર થઈને મંડે તો આ ને આ દેહે જ સવ� કસર મટી �ય અથવા દેહ પય��ત કસર
ન મટી હોય અને અંત સમે જ ેિનવા�સિનક થાય ને ભગવાનને િવષે અિતશય �ીિત થાય તો અંતકાળે પણ ભગવાનની
કૃપા થાય ને ભગવાનના ધામને પામે, માટે એક દેહે અથવા અનંત દેહે અથવા અંત સમે એક ઘડી મૃ�યુ આડી રહી હોય
�યાર ેપણ જો અિતશય ભગવાનને િવષે વૃિ� જોડાઈ �ય તો તે ભ�ને કોઈ �તની કસર રહેતી નથી.”

4. ગઢડા અં�ય ૧૪ ( para.7)

પછી નૃિસંહાનંદ �વામીએ પૂ�ું જ,ે “નવધા ભિ�માં �ે� ભિ� કઈ છે ?” પછી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “નવધા
ભિ�માંથી જનેે જ ેભિ�એ કરીને ભગવાનમાં �ઢ �નેહ થાય તે જ ભિ� તેને �ે� છે.”

(કુલ: 4)


