
8/5/2019 અંશ-અંશીભાવ

localhost/save%5d/અંશ-અંશીભાવ.php 1/1

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

Contact: vadtaldhamvikas@gmail.com

1. પંચાળા ૨ ( para.3)

એવી રીતે વાતા� કરીને �ી�મહારાજ પરમહંસ ��યે બો�યા જ,ે “હવે તો કીત�ન ગાઓ.” પછી મુ�ાનંદ �વામી
આિદક જ ેપરમહંસ તે વાિજં� લઈને કીત�ન ગાવા લા�યા. તે પછી વળી �ી�મહારાજ બો�યા જ,ે “હવે કીત�ન રાખો.
અને એ સાં�ય ને યોગ એ બેયનો િસ�ાંત તમે કીત�ન ગાયા �યાં સુધી અમે િવચાય� છે, તે કહીએ તે સાંભળો- જે
યોગવાળો છે તેને આ�યંિતક �લયને િવષે જ ેઅ�રધામમાં તજેોમય એવી િદ�ય�પ ભગવાનની મૂિત� રહી છે, તે �યાન
કરવા યો�ય છે, અને તેથી ઓરા �કૃિતપુ�ષ �પ ભગવાન �યાન કરવા યો�ય છે, અને તેથી ઓરા �કૃિતપુ�ષના કાય�
જ ેચોિવશ ત�વ તે �પ ભગવાન �યાન ધરવા યો�ય છે, અને તેથી ઓરા િહર��ગભ� ને તેથી ઓરા ચોિવશ ત�વથી
ઉપ�ો જ ેિવરાટ તે �યાન કરવા યો�ય છે, અને તેથી ઓરા ��ા, િવ�ણુ, િશવ તથા પૃ�વીને િવષે જ ેમ��ય, કૂમ�,
નૃિસંહ, વરાહાિદક ભગવાનના અવતાર તથા શાલ�ામાિદક �િતમાઓ એ સવ� �યાન કરવા યો�ય છે; એવું
યોગવાળાનું તા�પય� જણાણું. પછી સાં�યનો િવચાર ઉપ�ો, �યાર ેતેણે એ આકારમા�નું િનરાકરણ કરી ના�યું અને
એમ જણાણું જ,ે ‘એ સવ�ના િવચારનો કરતલ જ ે�વ છે, તે જવેો શુ� કોઈ નથી; માટે �વનું �યાન કરવું એ ઠીક છે.’
એવો જ ેસાં�યનો િવચાર તેને ટાળવાને અથ� વળી યોગનો િવચાર થયો જ,ે એ પરા�પર એવા જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન
તેનું એ �કૃિતપુ�ષાિદક સવ�ને િવષે અ�વયપણું છે; માટે એ સવ� ભગવાન જ છે, ને િદ�ય�પ છે, ને સ�ય છે, ને �યેય છે.
અને એ વાતને �ઢ કરવાને અથ� �ુિત છે જ,ે ‘सव� ख��दं ��’, ‘नेह नाना�� िक�न’ તથા ‘इदं िह िव�ं भगवािनवेतरो
यतो जग�थानिनरोधसंभवाः’ એવી રીતનો યોગમાગ� છે તેને િવષે �વ�ય� જ ેમુમુ�ુ તેને કોઈ િવ�ન નથી; શા માટે જ,ે એ
માગ� �થૂળ છે ને એને િવષે ��ય�મૂિત� ભગવાનનું આલંબન છે. તે સા� જવેો-તેવો હોય તે પણ એ માગ� કરીને િનિવ��ન
થકો મો�ને પામે છે; પણ એ માગ�માં એક દોષ છે જ,ે એ સવ�થી પર જ ેપુ�ષો�મ ભગવાન તેને અને �કૃિતપુ�ષાિદકને
અંશ-અંશીભાવ આવી �ય છે જ,ે ‘ભગવાનના અંશ �કૃિતપુ�ષ છે, અને તેના અંશ િહર��ગભ�, િવરાટાિદક છે.’
એવી રીતે સમ�ય તો મોટો દોષ આવે, કાં જ,ે ભગવાન અ�યુત છે, િનરંશ છે, િનિવ�કાર છે, અ�ર છે, અખંડ છે, તેને
િવષે �યુતભાવ આવે છે ને અંશ-અંશીભાવ આવે છે. માટે એવો દોષ આવવા દેવો નિહ.

(કુલ: 2)

mailto:vadtaldhamvikas@gmail.com

