
 



પ્રસ્તાવના:- 

 િવ�મા ંસદ�ઓથી ચચાર્તો જો કોઈ સૌથી વધાર� િવવાદાસ્પદ િવષય  હોય 
તો તે પરમાત્મા છે. આ� પણ પરમાત્મા િવષે અનેકાનેક માન્યતાઓ, ધારણાઓ, 
િવચારધારાઓ  પ્રવત� છે. આ� િવ�મા ં પરમાત્માના અ�સ્તત્વ િવષે શકંા 
રાખનારાઓની પણ ખોટ નથી, તો તેના  અ�સ્તત્વમા ંશ્રદ્ધા રાખી આસ્થાથી તેનો  
સ્વીકાર કરનારાઓની અને તે�ુ ં સ્મરણ કરનારાઓની પણ ખોટ નથી. પરમાત્મા 
છે ક� ક�મ? છે તો કોણ છે? ક�વા છે? �ા ંછે? એવા અનેક પ્ર�ોમા ંઆજનો માનવી 
અટવાયેલો છે. એક કિવ કહ� છે- “મને કહોને પરમે�ર ક�વા હશે? ક�વા હશે ને �ા ં
રહ�તા ં હશે?” ઈ�ર િવષે � અનેક િવરોધાભાસી મતંવ્યો પ્રવત� છે તે સમય 
અ�સુાર બદલાતા પણ રહ્યા છે તેમજ �દન-પ્રિત�દન વધતા પણ �ય છે. ક�ટલાકં 
ધ્યાન દોર� તેવા િવરોધાભાસી મતંવ્યો નીચે પ્રમાણે છે. 

પરમાત્માિવષે િવરોધાભાસી મતંવ્યો:- 

• નાસ્તીક્વાદ:   આ� િવ�મા ં એવી અનેક વ્ય�ક્તઓ છે � પરમાત્માના 
અ�સ્તત્વનો જ સ્વીકાર કરતી નથી અથાર્� ્ તેમના મતે 
પરમાત્મા �વી કોઈ વસ્� ુક� હ�સ્ત છે જ નહ�.  

• આસ્તીક્વાદ:    બી� બા�ુ િવ�મા ંઆ� મોટાભાગ ેએવી વ્ય�ક્તઓ છે, �ને 
ઈ�રના અ�સ્તત્વમા ં શ્રદ્ધા છે. ભલે પછ� તેમને ઈ�રનો 
સત્ય પ�રચય ન પણ હોય, પરં� ુતેઓ શ્રદ્ધા�વૂર્ક માને છે 
ક� આ જગતમા ંઈ�ર �વી હ�સ્ત જ�ર છે. 

• એક��રવાદ :   ક�ટલાક એ�ુ ં સ્પષ્ટ માને છે ક� જગતિનયતંા ઈ�ર એક જ 
હોઈ શક�, અનેક ન�હ અથાર્� ્ઈ�ર એક જ છે ભલે તેને 
ઈ�ર કહો યા અલ્લાહ યા કોઈ અન્ય નામ કહો.   

• અનેક��રવાદ :  ક�ટલાક એવા પણ છે � ‘ઈ�ર અનેક હોઈ શક�’ એ�ુ ંમાનેછે. 
• અદ્વતૈવાદ:      ક�ટલાક એ�ુ ંપણ માનનારા છે ક� આત્માથી પરમાત્મા અલગ 

નથી, આત્મા એ જ પરમાત્મા છે. 
• દ્વતૈતવાદ:    ક�ટલાક એ�ુ ં પણ માને છે ક� પરમાત્મા�ુ ં પોતા�ુ ં સ્વતતં્ર 

અ�સ્તત્વ છે તેથી �વાત્મા અને પરમાત્મા અલગ છે.  
• અવતારવાદ:    ક�ટલાક એ�ુ ંમાને છે ક� પરમાત્મા અનેક અવતાર લે છે.  
• બીનઅવતારવાદ:ક�ટલાક પરમાત્મા અવતાર લ ે છે, તેનો સ્વીકાર કરતા 

.નથી.  



• સવર્વ્યાપક્વાદ : ક�ટલાક માને છે ક� પરમાત્મા સવર્વ્યાપી છે અને કણ-કણમા ં
વ્યાપ્ત છે, જયાર� અન્ય એ�ુ ં માને છે ક� પરમાત્મા કણ-
કણમા ંવ્યાપ્ત નથી પરં� ુપરમધામના િનવાસી છે. 

• કોઈ પરમાત્માને નામ �પવાળા માને છે, તો કોઈ પરમાત્માને નામ�પથી 
ન્યારા માને છે. 

• ક�ટલાકં સ્વયનેં પરમાત્માનો દાસ માને છે તો કોઈ સ્વયનેં “િશવોહ� ્(�ુ ંજ 
િશવ �)ં” અથવા‘અહ� ્બ્રહ્મા�સ્મ’ (�ુ ંજ બ્રહ્મ �)ં કહ� પોતાને જ ભગવાન 
માને છે અને પોતાની ��ૂ કરાવે છે.   

• આ� િવ�મા ંસ�ણુ સાકરથી લઇ િન�ુર્ણ િનરાકાર �ધુીના પરમાત્મા િવષેના 
િવરોધાભાસી િવચારો પ્રવત� છે. 

• કોઈ પરમાત્માને િપ્રયતમ (મીરા)ં, કોઈ પોતાના મા�લક (સાઈ બાબા), કોઈ 
િમત્ર-સખા (�દુામા) માને છે. મોટા ભાગ ેલોકો એમને પોતાના માતા-િપતા 
પણ માને છે (ત્વમેવમાતા�, િપતા ત્વમેવ).  

 

પરમાત્માના અ�સ્તત્વની અિનવાયર્તા  

 ભલે ઈ�ર િવષે અનેકાઅનેક માન્યતાઓ પ્રવત� હોય, પરં� ુ એક વાત 
િનિ�ત �પે સ્વીકારવી જ રહ� ક� આ જગત � એક બહેદ�ુ ંનાટક છે, � �ચુા�ુ 
�પે ચાલ્યા કર� છે તેના િનયામક(વ્યવસ્થા કરનાર) જ�ર હોવા જોઈએ. નાની 
મોટ� કોઈ સસં્થાના સચંાલન માટ� પણ તેનો સચંાલક હોય છે. �મક� એક 
પ�રવારના સચંાલન માટ�પણ કોઈ જવાબદાર વ્ય�ક્ત હોય છે. સ્�લૂ �વી સસં્થાના 
સચંાલન માટ� પ્રીન્ચીપાલ િન�કુ્ત કરવામા ંઆવે છે. રા�યના સચંાલન માટ� રા� 
અથવા �ખુ્ય મતં્રી હોવો જ�ર� છે. દ�શના સચંાલન માટ� પ્ર�ખુ અથવા વડાપ્રધાન 
હોવા જ�ર� છે. તેજ પ્રમાણે સચોટ િસદ્ધાતંો પર �વુ્યવ�સ્થત ર�તે ચાલતા આ 
િવ� નાટકનો પણ કોઈ િનયામક હોવો અિનવાયર્ છે. 

 આ જગતનો િનયતંા છે જ, સવાલ ફક્ત તેને ઓળખવાનો અને તેનો સત્ય 
પ�રચય પ્રાપ્ત કરવાનો છે. ઈ�ર પ્રત્યેની આપણી ભાવના અને શ્રદ્ધાના આધાર� 
તેમજ ઈ�ર િવષેના ક�ટલાકં સવર્માન્ય સત્યોના આધાર� આપણે ઈ�રને વ� ુસાર� 
ર�તે ઓળખી શક�એ છ�એ અને સમ� શક�એ છ�એ. ઈ�રની સાચી ઓળખ અને 
સત્ય િવષેનો પ�રચય નીચનેા પાચં �દુ્દાઓના આધાર� આપણ ેપ્રાપ્ત કર� શક�એ 
છ�એ. 



પરમાત્માના સત્ય સ્વ�પની ઓળખના પાચં �દુ્દાઓ :- 

૧. પરમાત્મા તેને જ કહ� શકાય � સવર્માન્ય હોય. 

 સવર્ પ્રથમતો પરમાત્મા િવ�ના સવર્ ધમ�ની આત્માઓના િપતા છે. માટ� 
તેમનો સત્ય પ�રચય એવો હોવો જોઈએ ક� � િવ�ની બધી જ મ�ષુ્ય આત્માઓને 
સ્વીકાયર્ હોય. પરમાત્મા કોઈ એક ખાસ ધમર્ ક� સપં્રદાયના િપતા નથી. 

૨. પરમાત્મા આપણે તેને જ કહ� શક�એ � સવ�ચ્ચ અને સવ��મ હોય. 

 પરમાત્મા માટ� આપણે  પરમ, સવ�ચ્ચ, અકબર (મહાન) �વા શબ્દોનો 
પ્રયોગ કર�એ છ�એ. પરમ, સવ�ચ્ચ અથવા અકબર શબ્દનો અથર્ થાય છે 
સવ��મ અથાર્� ્�ની સમકક્ષ તેમજ તેની ઉપર પણ કોઈ જ નથી. એટલ ેઆ 
બાબતથી એ સ્પષ્ટ થાય છે ક� પરમાત્માને કોઈ માતા-િપતા ન હોઈ શક�, કારણક� 
તેઓ આખા જગતના પરમિપતા છે. તેમના કોઈ િશક્ષક પણ ન હોઈ શક�, કારણક� 
તેઓ સવર્જ્ઞ હોવાના નાતે આખા જગતના િશક્ષક છે. તે જ પ્રમાણ ેતેમને કોઈ ��ુુ 
પણ ન હોય શક�  કારણક� તેઓ આખા જગતના  ��ુક્તદાતા, �કુ્તે�ર હોવાના 
નાતે સત��ુુ  અથાર્� ્જગત��ુુ છે. 

૩. પરમાત્મા તેને જ કહ� શકાય જ “સવર્જ્ઞ” હોય.   

 પરમાત્માને આપણે �ની�નનહાર (બ�ુ ં �ણનારા) કહ�એ છ�એ અથાર્� ્
આપણ ે એમ માનીએ છ�એ ક� પરમાત્માથી ક�ુજં અજ્ઞાત નથી. તેમને આપણ ે
જ્ઞાનસાગરના �પમા ં યાદ કર�એ છ�એ. જયાર� આપણને કોઈ વાતનો ખ્યાલ 
આવતો નથી અથવા કોઈ વાતને આપણે �ણતા નથી, ત્યાર� આપણ ેએમ ક�હતા 
હોઇએ છ�એ ક� ઉપરવાળો �ણે. આ બાબતથી પણ એ સ્પષ્ટ થાય છે ક� પરમાત્મા 
એવી હ�સ્તને જ માની શકાય � સવર્જ્ઞ હોય. 

 ગીતામા ંપણ ભગવાને પોતે સવર્જ્ઞ હોવાથી વાત જણાવતા ક�ુ ંછે ક�, 

वेदाहं समतीता�न वतर्माना�न चाजुर्न । 

भ�वष्या�ण च भतूा�न मां त ुवेद न कश्चन ॥   ------(अध्याय -७, श्लोक -२६) 

 અથાર્� ્ હ� અ�ુ ર્ન, પરમે�ર તર�ક� �ુ ં � કંઇ �તૂકાળમા ં થયે�ુ ં છે, � 
વતર્માનમા ંથઇ ર�ુછેં અને � હવે થવા�ુ ંછે તે બ�ુ ંજ ��ુ ં�.ં �ુ ંસવર્ �વોને 
��ુ ં� ંપરં� ુમને કોઈ �ણ�ુ ંનથી. 



૪. પરમાત્મા તેને જ કહ� શકાય � “સવર્શ�ક્તમાન અને સવર્ �ણુ�ના
 ભડંાર” હોય. 

 પરમાત્માને આપણ ે�ણુ�ના સાગર, સવર્શ�ક્તઓનો  ભડંાર માનતા આવ્યા 
છ�એ. તેમની અપરંપાર મ�હમા કરતા આવ્યા છ�એ. પરમાત્માની અપાર મ�હમા 

નીચેના શ્લોકમા ં�ુદંર ર�તે વણર્ન કરવામા ંઆવેલ છે. 

 अ�सत�ग�र समसं्यात कज्जल ं�सधंुपात्र।े 

 सरु तरुवर शाखा ले�खनी पत्रम�ूवर्॥ 

 �लख�त य�द ग�ृहत्वा शारदा सवर्काल।ं 

 तद�प तवगणुानाम ्इशर् पारं न या�त॥ 

 અથાર્� ્ જો સ�દુ્રને સ્યાહ� પાત્ર બનાવી દ�વાય, �કૃ્ષોની ડાળ�ઓને કલમ 
બનાવાય, �રૂ� �થૃ્વીને કાગળ બનાવાય અને સ્વય� ્મા ંશારદ� ઈ�રની મ�હમા 
લખવા બેસે તો પણ એમના �ણુ�નો કોઈ પાર આવે તેમ નથી. 

               �ુરાનમા ં પણ અલ્લાહની મ�હમા િવષે આવોજ કાઇંક ઉલ્લેખ છે ક� તે 
રહ��મુા અથાર્� ્દયાના સાગર છે અને �વ માત્ર�ુ ંપાલન કરનાર એક જ �દુા 
મહાન છે. 

૫. પરમાત્મા તેને જ કહ� શકાય � ““સવર્થી ન્યારા”” હોય. 

     પરમાત્મા સવર્ �ણુ�, શ�ક્તઓ અને �લુ્યોના સાગર હોવાના કારણ ે
અપ�રવતર્નશીલ હોવા અિનવાયર્ છે. અપ�રવતર્નશીલ તેજ રહ� શક�, � સવર્થી 
ન્યારા હોય અથાર્� ્પરમાત્મા તેનેજ કહ� શકાય � �ખુ-�ુઃખ, કમર્-ફળ, જન્મ-�તૃ્� ુ
�વા દ્વદં્વોથી પર હોય. બી� શબ્દોમા ંઆપણ ેપરમાત્મા એને જ માની શક�એ, � 
અજન્મા, અકતાર્, અભોક્તા અને કમર્બધંનથી �કુ્તહોય. આ વાત શ્રીમ�્ ભગવ�્ 
ગીતામા ંપણ કહ� છે. 

          હવે આપણે કોઈ પણ સાકાર દ�હધાર�ને, પછ� તે દ�વાત્મા, �ણુ્યાત્મા, 
ધમાર્ત્મા, મહાત્મા ક� સતં આત્મા  ક�મ ન હોય, તેઓને ઉપરના પાચં �દુ્દાઓ લા� ુ
કરવાનો પ્રયાસ કર��ુ,ં તો તે લા� ુનહ� પડ� શક�. કારણક� 

• કોઈ પણ સાકાર દ�હધાર� વ્ય�ક્ત કદ� પણ સવર્માન્ય હોઈ શક� નહ�, કારણ ક� 
સવર્ ધમર્ની આત્માઓ પોત-પોતાના ઇષ્ટદ�વ અને પયગબંરોને �જૂતા હોય 
છે  



• દર�ક દ�હધાર� વ્ય�ક્તને પોત-પોતાના માતા-િપતા, િશક્ષક, ��ુ, ક� રક્ષક 
અવશ્ય હોય છે, એટલ ે તેને સવ�ચ્ચ ના કહ� શકાય. 

• સાકાર દ�હધાર� મ�ષુ્ય જન્મ-�તૃ્�,ુ �ખુ-�ુઃખ, પાપ-�ણુ્ય, કમર્-ફળ, વગેર�ના 
બધંનોથી �કુ્ત નથી. એટલ ેતે સવર્થી ન્યારા પણ ન રહ� શક�. 

• કોઈ પણ સાકાર દ�હધાર� મ�ષુ્ય સવર્ બાબતોનો  જ્ઞાતા અથાર્ત સવર્જ્ઞ ન 
હોય શક�.  

• આ િવ�મા ંએવી કોઈ દ�હધાર� વ્ય�ક્ત ન હોઈ શક�, �ના માટ� ક�ુ ંજ કર�ુ ં
અશ� ન હોય, � સવર્શ�ક્તમાન, સવર્�ણુ� અને સવર્ �લૂ્યો(Values) નો 
સાગર હોય તેમજ � અપ�રવતર્નશીલ હોય. 

           આ બાબતોથી એ િસદ્ધ થાય છે ક� કોઈ પણ સાકાર દ�હધાર� વ્ય�ક્ત, 
એટલે ક� શર�રધાર� વ્ય�ક્ત પરમાત્મા હોઈ ન શક�. તો હવે પ્ર� એ ઉપ�સ્થત થાય 
છે ક� �ુ ંઆ જગતમા ંએવી કોઈ હસ્તી છે �ને આ પાચં �દુ્દાઓ લા� ુપડ� શક�? 
તો તેનો ઉ�ર ‘હા’ છે. હા, એવી હસ્તી છે �ને આ પાચં �દુ્દાઓ લા� ુપડ� છે. 

 આ માટ� આપણ ે જગતના મહાન ધમ�ના ધમર્સ્થાપકોએ પોતાની 
સ્વા��ુિૂતના આધાર� ઈ�ર િવષે � મતંવ્યો ર�ુ કયાર્ છે તેને સમજવા પ્રયાસ 
કર�એ. 

િવિવધ ધમર્સ્થાપકોના પરમાત્મા િવશેના મતંવ્યો :- 

�હન્�ુધમર્ :- 

સનાતન �હન્�ુ ધમર્માવૈં�દક સમયથી િનરાકાર, 
�યોિત�બ�ન્�ુ સ્વ�પિશવની �યોિતલ�ગના �પમા ં��ૂ 
થતી આવી છે કારણક� �યોતીબ�ન્�ુ સ્વ�પમા ં િશવની 
��ૂ-અચર્ના કરવી એ અસભંવ છે, એટલે ��ૂ-
અચર્નાની �િુવધા માટ� �યોિત લ�ગની સ્થાપના કર� 
એની ��ૂ-અચર્ના કરવાની વાત વેદોમા વ�ણ�ત છે. 
સવર્ મ�ષુ્ય આત્માઓના પરમિપતા પરમાત્માને દ�હાતીત, અજન્મા, અકતાર્, 
અભોક્તા અને અવ્યક્ત સ્વ�પે સ્વીકાર કરવામા ં આવ્યા ં છે. પ્રાચીન સમયથી 
ભારતમા ંતેમજ િવ�ના અન્ય દ�શોમા ંઠ�ર-ઠ�ર પ્રચ�લત િશવ મ�ંદરો આવેલા છે � 
િનરાકાર �યોિત�બ��ુ િશવ પરમાત્માની યાદગાર છે. આ િશવ મ�ંદરોમા ંઅમરનાથ 
,સોમનાથ, િવ�નાથ,ક�દારનાથ, પ�પુિતનાથ, વૈદ્યનાથ, ત્રબંક��ર, મહાકાલે�ર, 



નાગે�ર વગેર� ઉલ્લખેનીય છે. �મા ં કોઈ દ�હધાર�ની �િુત� નહ� પરં� ુ �લ�ગ ની 
સ્થાપના કર� છે અને તે� ુજ �જૂન અચર્ન કરવામા ંઆવે છે.  

ભારતમા ં  િશવ પરમાત્માને બ્રહ્મા, િવષ્� ુઅને શકંર એમ િત્રદ�વોના રચિયતાના 
�પમા ંતેમજ તે ત્રણ ેદ�વોના આરાધ્યના �પમા ંસ્વીકારવામા ંઆવ્યા છે. શ્રી રામ, 
શ્રી�ૃષ્ણ �વા દ�હધાર� મહાન દ�વાત્માઓના પણ તે આરાધ્ય રહ્યા છે.શ્રી રામ 
આટ�ુ ં શે્રષ્ઠ તેમજ આદશર્ �વન ક�મ �વી શ�ા?ં  કારણક�  શ્રી રામે 
પોતાના શે્રષ્ઠ ચ�રત્રના િનમાર્ણ અથ� તેમજ તેના જતન માટ� તેમના 
આરાધ્ય પરમાત્મા િશવ�ુ ં હમ�શા પે્રમ �વૂર્ક મનન-�ચ�તન ક�ુ� છે. સીતા 
સ્વયવંર વખતે પણ િશવ ધ�ષુ ઉપાડવાની તેમજ તેને તોડવાની ક્ષમતા 
તેમણે પરમાત્મા િશવની �ૃપાથી જ પ્રાપ્ત કર�લી. લકંા િવજયમા ં પડ�લી 
�શુ્ક�લીના સમયે પણ શ્રી રામે સ�દુ્રતટ પર િશવલ�ગની સ્થાપના કર� 
�યોિતસ્વ�પ િશવ પરમાત્માની આરાધના કર� હતી અને પરમાત્મા િશવે 
તેમના કાયર્ને સહજ બનાવ્�ુ ં હ� ુ.ં � આ� પણ રામે�રમમા ં રામે�ર 
�યોિતલ�ગ સ્વ�પે ��ૂય છે. રામે�ર અથાર્ત � રામના પણ ઈ�ર છે. 
તેજ પ્રમાણે શ્રી �ૃષ્ણે પણ મહાકાલે�રમા ંપરમાત્મા િશવાની આરાધના કર� 
હતી. શ્રી �ૃષ્ણ ને �દુશર્ન ચક્રની પ્રા�પ્ત પણ ભગવાન િશવ પાસેથી થઈ 
હતી.  આપણા દ�શમા ંઅનેક સ્થળોએ �ૃષ્ણે�ર,ગોપે�ર મહાદ�વના મ�ંદરો 
પણ આવેલા છે. �ૃષ્ણે�ર અથાર્ત � �ૃષ્ણના પણ ઈ�ર છે તે �ૃષ્ણે�ર.   

         સવર્ શા� િશરોમણી શ્રીમદ ભાગવત 
ગીતામા ં પણ પરમાત્મા પોતાનો પ�રચય 
આપતા કહ� છે ક� “ �ુ ંિનરાકાર �,ં ૐ કાર સ્વ�પ 
�,ં સવર્ �યોિત સ્વ�પ આત્માઓનો પરમિપતા 
મહાજયોિત સ્વ�પ �.ં �ુ ં અજન્મા, અકતાર્, 
અભોક્તા, અવ્યક્ત, અવ્યય, તેમજ  અકાય �.ં 
ગીતાના  આ શ્લોકથી ઉપરોક્ત વાતને સમથર્ન 
મળે છે.      

नाहं प्रकाश: सवर्स्य योगमायासमावृंत:| 

मूढ़ाडयं ना�भजानाती लोकोमामजमव्ययम||------अध्याय -७ श्लोक-२५  



અથાર્ત માર� યોગમાયાથી ઢંકાયેલો �ુ ં બધાને દ�ખતો નથી. �ખૂર્ અને 
અ�ધુજનો �ણતા નથી ક� �ુ ંઅજન્મા અને અિવનાશી �.  

ज्या�तषाम�प तज़्ज्यो�त स्तमस: परमुच्यते  

�ानं �ेयं �ानगम्यं हय�द सवर्स्य �विष्टतम ||  --------- 

પરમાત્મા આત્મા�પી �યોિતઓનો મહાજયોિત સ્વ�પ છે �, અજ્ઞાન 
�ધકારથી પણ પર�  છે. તે જ્ઞાનસ્વ�પ �ણવા યોગ્ય અને જ્ઞાનથી જ 
પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે. તે બધાના હ્રદયમા ં�બરાજમાન છે. 

यो मामजमना�द च वे�� लोकमहेश्वरम  

असम्मूढ स मत्येषुर् सवर् पापै: प्रमुच्यते ||----------अध्याय १० श्लोक ३  

� મને અજન્મા, અના�દ અને લોકોના મહાન ઈ�રના �પમા ં�ણે છે એવો 
મોહ ર�હત જ્ઞાની��ુુષ બધા પાપોથી �કુ્ત થઈ �ય છે.  

 

माया तत�मदं सवर् जगद्व्यक्तमू�त र्ना  

मत्स्था�न सवर् भूता�न न चाहं तषे्वविस्थत: |-------अध्याय ९ श्लोक ४  

આ સ�ંણૂર્ જગત �જુ પરમાત્માના અવ્યક્ત સ્વ�પથી �ણકાર છે. 
�તૂમાત્ર મારામા ં�સ્થત છે,પરં� ુ�ુ ંતેમનામા ં�સ્થત નથી. 

�ખ્રસ્તી ધમર્ :-  

 �ખ્રસ્તીધમર્ના સ્થાપક ઈ� ુ �ખ્રસ્ત પરમાત્માનો 
પ�રચય આપતા કહ� છે ક� 

God is there God is there – પરમાત્મા છે. 
God is one - પરમાત્મા એક જ છે. God is 
light -પરમાત્મા પ્રકાશ સ્વ�પ છે. God is 
beyond birth and death a – ઈ�ર જન્મમરણ 

ર�હત છે. અથાર્ત ઈ�રઅકાય (દ�હાતીત) તેમજ અવ્યક્ત છે. God is Love – 

પરમાત્મા પે્રમ સ્વ�પ છે. God is supreme father of all –પરમાત્મા સવર્ 



મ�ષુ્ય આત્માઓના પારલૌ�કક પરમિપતા છે.  God dwells in seventh 
sky –પરમાત્મા આકાશની પેલે પાર સાતમા આસમાનમાિંનવાસ કર� છે.  God 
is liberator of all–પરમાત્મા સવર્ના ��ુક્તદાતા છે. 
 �યોિત સ્વ�પ પરમાત્માના પ્રિતક �પે ચચર્મા ં મોમબ�ી જલાવાની પ્રથા 
ચાલતી આવી છે. 

ઈસ્લામ ધમર્:- 

ઇસ્લામ ધમર્ના સ્થાપક મહમંદ પૈગમ્બર સાહ�બ 

અલ્લાહનો પ�રચય આપતા કહ� છે “ “અલ્લાહ છે અને 

અલ્લાહ એકજ છેતેમજ અલ્લાહ�રૂ છે” ” અથાર્� ્

�યોિતસ્વ�પ–પ્રકાશ સ્વ�પ છે. “ “લાઇલાહ ઈલ્લલ્લા�”ુ 

” અથાર્� ્અલ્લાહથી અલગ કોઈ ભગવાન નથી. “ “અલ્લાહ હો અકબર” ” અથાર્� ્

અલ્લાહ જ સવર્થી શે્રષ્ઠ છે, અલ્લાહથી મોટો બીજો કોઈજ નથી, અલ્લાહસવર્ના 

તાલા છે અથાર્� ્બધી જ �હો (આત્માઓ)નો �હાની િપતા છે, મા�લક છે. ઇસ્લામ 

ધમર્મા ં િનરાકાર �યોિતસ્વ�પ અલ્લાહને‘સગંેઅસ્વદ’ તથા‘�રૂ� ઇલાહ�’ ના �પે 

યાદ કરવામા ં આવે છે. તેઓ અલ્લાહને રહ�માન (દયાના સાગર), 

રહ�મ(ક�ણામય), અસ્સલામ(અ�લપ્ત), અલ્�લુીન(શાિંતદાતા), અલ જબ્બાર 

(સવર્ શ�ક્તવાન), વગેર� �પે મ�હમા કર� છે. 

 ��ુસ્લમ ભાઈઓ પણ મ�ામા ં હજ કરવા �ય છે ત્યાર� એક ��ષુ્ઠાકાર 
પથ્થર, �ને‘સગં-એ-અસ્વદ’ અથવા કાબાનો પિવત્ર પથ્થર કહ�વામા ંઆવે છે તેને 
પોતાના શ્રદ્ધા �મુન અપર્ણ કર� છે. આ પથ્થરનો આકાર પણ િશવ�લ�ગના આકાર 
�વો જ છે. 

શીખ ધમર્ :- 

શીખ ધમર્ના સ્થાપક ��ુ નાનક શીખોના ધમર્ગ્રથં ‘��ુગ્રથં 
સાહ�બ’મા ંપરમાત્મા િવષે કહ� છે ક�  “પરમાત્મા  

“ઇક ઓમકાર િનરાકાર – સતનામ – કતાર્ ��ુુષ  – િનભર્ય 
– િનવ�ર – અકાલ�તૂર્ – અ�ૂની –સ્વયાભગ – ��ુુપ્રસાદ 



–અદ સ� ્– �ુગાદ સ�–્ હ� ભી સ� ્– નાનક હોસીભી સ�.્” હ�” 

અથાર્� ્ પરમાત્મા એકજ છે. ઓમકાર સ્વ�પછે. એ�ુ ં નામ સત્ય છે. એ સાર� 
��ૃષ્ટના કતાર્  છે. તેઓ ભય�કુ્ત છે. તેઓ વૈર, �ણૃાથી �કુ્ત છે. તેઓ કાલથી 
ર�હત છે તેમજ જન્મ-મરણના બધંનથી �કુ્ત છે. કારણક� તેઓ  સ્વય ંજ પોતાની 
સ�ાથી પ્રકાિશત છે. તેના વાસ્તિવક સ્વ�પને ��ુુની �ૃપાથી જ �ણી શકાય છે. 
તેનો �પ કરો, તે�ુ ંધ્યાન કરો. તેઓ આ�દ સમયથી જ સત્ય છે. �ગુોથી સત્ય 
છે. અત્યાર� પણ સત્ય છે. પરમાત્મા�ુ ંસત્ય સ્વ�પ ભિવષ્યમા ંપણ હમેશા ંરહ�શે.  

 આ પ્રમાણ ે પરમ �યોિત સ્વ�પ, સ્વપ્રકાશ સ્વ�પ, િનરાકાર, ઓમકાર 
સ્વ�પ , દ�હ ર�હત પરમાત્માની જ શીખ લોકો પ્રાથર્ના કર� છે. 

ય�દૂ� ધમર્ :-  

 ય�દૂ� ધમર્ના લોકો ભગવાનને ‘યેહોવા’ અથવા ‘�હોવા’ ના �પે અથાર્� ્
પ્રકાશ સ્વ�પે યાદ કર� છે. ય�દુ�ઓના‘તોરા’ ગ્રથં અ�સુાર પયગબંર મોસેસ 
(�સુો)ને િસનાઈ પવર્ત પર પરમાત્માનો �યોિતસ્વ�પે સાક્ષાત્કાર થયા પછ� 
ઈ�ઈલ જનતાને તેમણે દશ આદ�શો (Ten  Commandments)ના �પમા ં� સદં�શ 
આપ્યો તેમા ંપરમાત્મા િવષે આ પ્રમાણે જણાવ્�ુ ંછે. 

 �ુ ંતારો ઈ�ર ‘યેહોવા’ યા‘�હોવા’ �,ં મારો પ્રકાશ જ તાર� સદા રક્ષા કર� 
છે. પ્રકાશ સ્વ�પ એવા, મારા િસવાય બી� કોઈ દ�વતા પર � ુ ં િવ�ાસ કર�શ 
ન�હ�. આકાશમા,ં �થૃ્વીમા ંક� પાણીમા ંકોઈપણ �પે ભગવાનની �િુત� બનાવી તેની 
આરાધના કર�શ ન�હ�. ��ૂ કર�શ ન�હ�. તારો પરમે�ર �ુ ંજ યેહોવા �,ં એટલે 
મને આપવા યોગ્ય સન્માન બી�ને ન આપી શકાય, કારણક� મારા સમાન કોઈ 
નથી. �ુ ંજ સવ��મ �.ં �ુ ંજ સવર્શ�ક્તમાન �.ં મારા નામનો કોઈ અ��ુચત કામ 
માટ� ઉપયોગકર�શ ન�હ�.  

બૌદ્ધ ધમર્:-      �પાનમાબંૌદ્ધ ધમર્નો એક પથં છે, �ના 
અ�યુાયીઓ એક ��ષુ્ઠાકાર પથ્થર પર પોતા�ુ ં ધ્યાન 
ક��ન્દ્રત કર� પરમાત્માની આરાધના કર� છે, �ને તેઓ 
તેમની ભાષામા ં“ “�ચનકૌનસેક�”” (શાિંતદાતા) કહ� છે. 

પારસી ધમર્:- આ ધમર્મા ં પણ અ�ગ્નના પ્રકાશ 



(આતસ)ને ઈ�ર�ુ ંસ્વ�ુપ માનવામા ંઆવે છે. એટલ ેજ પારસીઓના ધમર્ સથાન 

અ�ગયાર�મા ં અને મોટા ભાગના ઘરોમા ં પણ સદા માટ� અ�ગ્ન પ્ર�વ�લત 

રાખવામા ંઆવે છે. 

ઉપરોક્ત િવગતોથી સ્પષ્ટ થાય છે ક� સવર્ ધમર્ની આત્માઓના િપતા એકજ પ્રકાશ 
સ્વ�પ પરમે�ર છે.  

સ્વય ંપરમાત્માએ આપેલો સ્વયનંો પ�રચય:  

��ુુષ, પ્ર�ૃિત અને પરમાત્મા વચ્ચે ખેલાઈ રહ��ુ ં આ િવ�નાટક એક 

ચક્ર(Cycle)ના  �પમા ંઅના�દ સમયથી ચાલ�ુ ંઆવ્�ુ ંછે અને અનતં �ધુી ચાલ�ુ ં

રહ�શે. આ ચક્ર સત�ગુ-Golden Age, તે્રતા�ગુ-Silver Age, દ્વાપર�ગુ-Coper Age 

અને કળ��ગુ-Iron Age  એમ ચાર �ગુો�ુ ંબને�ુ ં છે.  આ આખા ચક્ર દરમ્યાન 

આ નાટક પોતાની શે્રષ્ઠ અવસ્થામાથંી કિનષ્ઠ અવસ્થામા ં પર�વતર્ન પામે છે. 

પરં� ુકિનષ્ઠ કળ��ગુના �ત પછ� શે્રષ્ઠ સત�ગુની સ્થાપના થાય છે આ બ ે�ગુો 

વચ્ચેનો સિંધકાળ એ કલ્યાણકાર� સગંમ �ગુ છે. આ અિત ધમર્ગ્લાિનના  સમયે 



પરમાત્મા, ગીતામા ં પોતેજ આપેલા વચન અ�સુાર, બ્રહ્માના તનમા ં અવતરણ 

કર� પોતેજ પોતાનો  સત્ય પ�રચય આપે છે. વતર્માન સમય પણ સગંમ�ગુનો જ 

ચાલી રહ્યો છે.  અને આ સમયે  સ્વય ં�યોિત�બ��ુ પરમાત્મા િશવ િવ�નાટકના 

પોતાના પાટર્ અ�સુાર બ્રહ્માના તનમા ં અવતરણ કર� ��ૂા છે અને આત્મા, 

પરમાત્મા અને સમગ્ર િવ� નાટક�ુ ં સ્પષ્ટ સત્ય જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. અહ�યા ં

પરમાત્મા પોતેજ પોતાનો � સ્પષ્ટ સત્ય પ�રચય આપી રહ્યા છે તેની �લુના 

બી� િવચારધારાઓ સાથે ના થઈ શક�. બ્રહ્માના તનમા ંવતર્માન સમયે અવત�રત 

થઈ  પરમાત્મા પોતાનો પ�રચય આપતા કહ� છે ક�.....    

           �ું સવર્ ધમર્ની મ�ષુ્ય આત્માઓનો 
પારલૌ�કક પરમિપતા પરમ આત્મા �ં. મ�ષુ્ય 
આત્માઓની �મ મા�ુ સ્વ�પ પણ અિત ��ૂમ 
�યોિત �બ��ુ સ્વ�પ છે. �ું હમેશા ં સવર્ મ�ષુ્ય 
આત્માઓ માટ� કલ્યાણકાર� હોવાના કારણે મા�ુ 
�ણુવાચક તેમજ કતર્વ્ય વાચક  નામ િશવ છે. 
એટલે તમે મને સદાિશવ �પે તેમજ સત્યમ િશવમ 
�ુદંરમ �પે પણ યાદ કરો છો. �મ તમે મ�ષુ્ય 
આત્માઓ અનેક શર�ર �પી વ�ને ધારણ કર� આ 
િવ�નાટકમા ં જન્મજન્માતંરનો પાટર્  ભજવો છો તે પ્રમાણેના પાટર્થી �ંુ 
અ�લપ્ત �. �ંુ, જન્મ મરણ ર�હત, અજન્મા �ં. એટલે અકતાર્ અને 
અભોક્તા પણ �ં. �ું, દ�હાિતત હોવાના કારણે, હમેશા ં માર� િનરાકાર� 
અવસ્થામા ં �સ્થત ર�ંુ �ં. એટલેજ માર� ��ૂ કોઈ દ�હધાર� સ્વ�પે નહ� 
પરં� ુ �યોિતલ�ગ સ્વ�પે થાય છે. મા�ુ િનવાસ સ્થાન આ પાચં તત્વોની 
બનેલી સાકાર� �ુિનયાથી પાર �ચામા ં��ુ ં પરમ ધામ છે. આ ધામમા ં
પાચં તત્વો�ુ ંકોઈ જ અ�સ્તત્વ નથી. તે એક િનરાકાર� �ુિનયા છે. આ ��ૃષ્ટ 
�પી નાટકમા ંમા�ુ કતર્વ્ય ��ૃષ્ટ પ�રવતર્ન�ુ ં છે. ��ૃષ્ટ ચક્રના સગંમ �ગેુ 
બ્રહ્માના તનમા ં અવત�રત થઈ જ્ઞાન યોગની િશક્ષા આપી, કળ��ગુી 
�ુિનયાના િવનાશ બાદ, �ું તમારા દ્વારા એક સત�ગુી નવી �ુિનયાની 
સ્થાપના ક�ંુ �ં.  એક કલ્પ�ુ ંબને�ુ ંઆ સમગ્ર ��ૃષ્ટચક્ર   એક �કૃ્ષ સમાન 
છે �નો ઉલ્લેખ  કલ્પ�કૃ્ષ તર�ક� કરવામા ંઆવ્યો છે. �ું આ કલ્પ�કૃ્ષનો  
બીજ �પ�ં.  



વતર્માન સગંમ�ગુમા ં સવર્ ધમર્ની આત્માઓના િપતા સ્વય ં પરમાત્મા િશવે 
પ્ર�િપતા બ્રહ્માના સાકાર માધ્યમ દ્વારા સ્વયનંો � પ�રચય આપ્યો છે,તેની સમજ 
દ્વારા આપણા ંસૌના પારલૌ�કક પરમિપતા પરમાત્મા િવષેની અનેક િવરોધાભાસી 
માન્યતાઓ, શ્રધ્ધાઓ અને મતંવ્યોથી આપણ ે�કુ્ત થઇ શક��ુ.ં 



આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે સામ્ય અને વષૈમ્ય :-  

 આગળ આત્માના વણર્નમા ંપ્રાપ્ત થયેલા આત્માના સ્પષ્ટ પ�રચય તેમજ 
સ્વય ં પરમાત્માએ આપેલા પોતાના ઉપરોક્ત સ્પષ્ટ પ�રચય બાદ આત્મા અને 
પરમાત્મા વચ્ચે�ુ ંસામ્ય અને વૈષમ્ય પણ સ્પષ્ટ થઇ �ય છે.  

                                          સામ્ય 

          મ�ષુ્ય આત્માઓ                પરમાત્મા  
ચૈતન્ય છે.  ચૈતન્ય છે.  
અિત��ૂમ �યોિત�બ��ુ સ્વ�પ છે.  અિત��ૂમ �યોિત�બ��ુ સ્વ�પ છે.  
શા�ત, સનાતન, અજર, અમર, 
અિવનાશી અને િનરાકાર છે.  

શા�ત, સનાતન, અજર, અમર, 
અિવનાશી અને િનરાકાર છે.  

પરમધામ  િનવાસી છે. (સદા ન�હ)  સદા પરમધામ િનવાસી છે.  

 
                                                       વૈષમ્ય 
          મ�ષુ્ય આત્માઓ                પરમાત્મા  
આત્માઓ અનેક છે.  પરમાત્મા એક જ છે.  
જન્મ મરણના ચક્રમા ંઆવે છે.  અજન્મા છે.  
માતાના ગભર્થી જન્મ લે છે.  અયોિનજ છે.  
સ્�ળૂ કયા સાથે ��ૂમ શર�ર પણ 
ધારણ કર� છે.  

અકાય છે. અશર�ર� છે.  

�ખુ-�ૂ:ખ ભોગવે છે.  અભોક્તા છે.  
સ�ંણૂર્ અ�હ�સક નથી.  સ�ંણૂર્ અ�હ�સક છે.  
આત્માઓ સ્વાથ� પણ બને છે.  નીિત કલ્યાણકાર� છે.  
િવકારોના પ્રભાવમા ં આત્માઓની 
અવસ્થા બદલાય છે, માટ� સત્વ, 
રજસ તેમજ તમસ �સ્થિતમા ં
પ�રવતર્ન પામે છે. પાપ અને �ણુ્યથી 
લોપાયમાન થાય છે.  

િવકારોના પ્રભાવથી સ�ંણૂર્ �કુ્ત, 
અપ�રવતર્નશીલ, િનલ�પ, અને 
સદાિશવ છે.  

અના�દ-આ�દ સ્વ�પે ,શાતંસ્વ�પ, 
�ખુસ્વ�પ, આનદંસ્વ�પ, પે્રમ સ્વ�પ, 

સદા શાિંતના સાગર, �ખુના સાગર, 
આણદંના સાગર, પે્રમના સાગર, 



પિવત્ર સ્વ�પ, જ્ઞાન સ્વ�પ તેમજ 
શ�ક્ત સ્વ�પ છે.  

પિવત્રતાના સાગર, જ્ઞાનના સાગર 
તેમજ શ�ક્તઓના સાગર, સવર્�ણુોના 
ભડંાર છે.  

વધાર� થી વધાર� ૮૪ તથા ઓછામા ં
ઓછો ૧ જન્મ લ ેછે.  

પરમાત્મા માત્ર સગંમ�ગુમા ંપરકાયા 
પ્રવેશ કાર� અવતરણ કર� છે.  

હર જન્મમા ં શર�રના નામ અલગ-
અલગ હોય છે.   

પરમાત્મા�ુ ંએક જ નામ ‘િશવ’ છે॰  

 
�ુ ંપરમાત્મા સવર્વ્યાપી છે? 
 િવ�મા ં એવી પણ એક માન્યતા પ્રવત� છે ક� પરમાત્મા સવર્વ્યાપી છે 
અથાર્� ્કણ-કણમા ંવ્યાપ્ત છે. આ માન્યતા ભાવનાત્મક સ્તરપર યોગ્ય હોઈશક�, 
પરં� ુસૈદ્ધાિંતક ર�તે જોવા �ઇએ, તોતેની યથાથર્તા માટ� ઘણા ંસશંય ઊભા થાય 
છે. 

•  પ્રથમ તો પરમાત્મા જો સવર્વ્યાપી હોય અથાર્� ્કણ-કણમા ંવ્યાપ્ત હોય 
તો આ ��ૃષ્ટને આપણે � પરમાત્માની રચના માનીએ છ�એ અને સ્વય ં
પરમાત્માને આપણે જ ��ૃષ્ટના રચયતા માનીએ છ�એ, તે રચના અને 
રચયીતાનો ભેદ જ સમાપ્ત થઇ �ય છે. પરમાત્મા કણ-કણમા ંવ્યાપ્ત છે 
તે�ુ ં અથર્ઘટન એ�ુ ં થાય ક� આ સમગ્ર જડ્��ૃષ્ટ અને �વ��ૃષ્ટ જ 
પરમાત્મા છે અને પરમાત્માના સત્ય પ�રચયમા ંઆપણ ેજો�ુ ંક� પરમાત્માને 
પોતા�ુ ંસ્વતતં્ર અ�સ્તત્વ છે તેઓ સવર્ મ�ષુ્ય આત્માઓના િપતા છે તેમ�ુ ં
પોતા�ુ ંઆગ�ુ ંનામ, �પ, �ણુ, કતર્વ્ય અને ધામ છે. તેઓ જગત નહ� 
પણ જગતિનયતંા છે અથાર્� ્ તેઓ કણ-કણમા ં વ્યાપ્ત નથી, પણ કણ-
કણના રચિયતા છે. જો તેઓ કણ-કણમા ં વ્યાપ્ત નથી, પણ કણ-કણના 
રચિયતાછે. જો તેઓ કણ-કણમા ં વ્યાપ્ત હોય તો �ુ ંઆપણ ે તેમના પર 
ચાલીએ  છ�એ અને તેમને જ ખાઈએ છ�એ, પીએ છ�એ, ઈત્યા�દ.  

•  પરમાત્માના િનવાસસ્થાન િવશે િવિવધ ધમ� તેમજ ધમર્ સ્થાપાકોની 
િવચાર ધારાઓની ચચાર્ દરમ્યાન આપણ ેજો�ુ ંક� તેઓ દર�ક� પરમાત્માના 
સ્વતતં્ર અ�સ્તત્વનો સ્વીકાર કય� છે અને પરમાત્મા આ સાકાર લોકના નથી 
પરં� ુ સાકાર લોકની ઉપર આવેલા પરમધામના િનવાસી છે, ન ક� કણ-
કણમા.ં ગીતામા ં પણ પરમાત્માએ સ્પષ્ટપણે ક�ુ ં છે ક�, “ જયાર�-જયાર� 
ધમર્નીઅિતગ્લાિન થાય છે ત્યાર�-ત્યાર� �ુ ંમારા પરમધામમાથંી આ સાકાર 
લોકમા ંઆ�ુ ં�”ં, અથાર્� ્�ુ ંઆ �તૃ્�લુોકનો િનવાસી નથી જ. 



          यदा यदा �ह धमर्स्य ग्ला�नभर्व�त भारत । 

          अभ्यतु्थानमधमर्स्य तदात्मान ंसजृाम्यहम ्॥ 

 અથાર્� ્હ� ભારત ! જયાર�-જયાર� ધમર્ની ગ્લાની થાય છે અને અધમર્�ુ ંજોર 
વધે છે ત્યાર�-ત્યાર� �ુ ંસ્વયમ  સતધમર્ની સ્થાપના અથ� અવતરણ ક�ંુ �.ં  

• આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેના �તરની આગળ ઉપરની ચચાર્થી પણ એ 
વાત સ્પષ્ટ થાય છે ક� આત્મા અને પરમાત્મા બનેં એકબી�થી �ભ� છે. આ 
��ૃષ્ટ-�પી નાટકમા ં�વ, જગત અને જગદ�શ અથવા આત્મા, પરમાત્માઅને 
��ૃષ્ટ (Man, Matter and God ), આ ત્રણયેને પોતા�ુ ં આગ�ુ ં સ્વતંત્ર 
અ�સ્તત્વ છે. 

• પરમાત્માને આપણ ેઆપણા પરમ િપતા, પરમ િશક્ષક અને પરમ સદ��ુુ 
માનીએ છ�એ, તો �ુ ં કોઈ િપતા પોતાના �તુ્રમા ં ક� િશક્ષક અથવા ��ુ 
,પોતાના િશષ્યમા ં વ્યાપ્ત હોય શક�? સવાર્વ્યપીની માન્યતાથી બ ે વચ્ચેનો 
ભેદ સમાપ્ત થઇ �ય છે. પરમાત્મા સવર્વ્યાપી હોય તો સૌ �ુઃખી ક�મ છે? 
પરસ્પર લડ� છે ક�મ ? અને એક બી�ને�ુઃખ ક�મ આપે છે ?  

• િવ�બ�ંતુ્વની ભાવનાનો સ્વીકાર સવર્ ધમાર્એ કર�લો છે. આપણે માનીએ 
છ�એ ક� આપણ ેસૌ મ�ષુ્યઆત્માઓ એક જ પારલૌ�કક પરમિપતાના સતંાનો 
છ�એ અને આપસમા ંવાસ્તિવક ર�તે ભાઈ-ભાઈ છ�એ અથાર્� ્સવર્ આત્માઓ 
અને પરમાત્મા અલગ છે, પરં� ુ તેમની વચ્ચે િપતા અને �તુ્રનો સબંધં 
અવશ્ય છે. પરમાત્મા જો સવર્વ્યાપી હોય અથાર્� ્આત્મા પરમાત્મા એક જ 
હોય તો િવ�બ�ંતુ્વની નહ� પણ િવ�િપ�તૃ્વની વાતો કરવી જોઇએ. 

• પરમાત્મા જો સવર્વ્યાપી હોય તો તેમને વન-વન ભટક� શોધવાની ક� પ્રાથર્ના 
કરવાની અને “દશર્ન આપો પ્ર�”ુ, એ�ુ ંકહ� પોકારવાની જ�રત પડ� ખર�? 
સા�,ુ સન્યાસીઓ એક તરફ પરમાત્મા િશવની અથાર્� ્િશવલ�ગની સ્થાપના 
કર� ��ૂ કર� છે અને બી� બા�ુ સ્વયનેં જ િશવ સમ�શીવોહ�”્ (�ુ ંજ િશવ 
�)ં ની રટ લગાવે છે તો �ુ ંઆ િવરોધાભાસ નથી? �ુઃખમા,ં બીમાર�મા ંક� 
�િતમ ઘડ�ઓમા ંભગવાનને યાદ કર� કહ�એ છ�એ, “હ� પ્ર� ુ�ુઃખ હરો”, એ�ુ ં
કહ�વાની જ�ર ખર�?  

• પરમાત્માને આપણે “સવર્�ણુ�ના સાગર, સવર્શા�ક્તઓના સાગર, દયા તેમજ 
ક�ુણાના સાગર” કહ�એ છ�એ. દર�ક વસ્� ુઅથવા વ્ય�ક્ત �યા ંઉપ�સ્થત હોય, 
ત્યા ંતેના �ણુ પ્રત્યક્ષ થયા િવના રહ� નહ� અથાર્� ્�યા ં�ણુી છે ત્યા ં�ણુ છે, 
દા.ત., ગરમ તાપવે�ુ ંલોખડં તેના ગરમીના �ણુને પ્રત્યક્ષ કયાર્ વગર રહ� 
શક� નહ�. તેથી જો પરમાત્મા સવર્વ્યાપી હોય તો તેમના સવર્ �ણુ� તેમજ 



શ�ક્તઓ દર�ક સ્થાને પ્રત્યક્ષ થવા જોઇએ. પરં� ુ આ� તો �ુિનયાની 
એવી  પ�ર�સ્થિત છે ક� પરમતમના �ણુ ક� તેનો �શ કોઈ પણ માનવ ક� 
પ્રાણીમા ંશોધવો �શુ્ક�લ છે. 

                    આ બાબતોથી સ્પષ્ટ થાય છે ક� પરમાત્મા સવર્વ્યાપી નથી, પરં� ુ
જગતથી અલગ તેમ�ુ ંસ્વતતં્ર અ�સ્તત્વ છે. પરમાત્મા રચિયતા છે અને જગત, � 
કણ-કણ�ુ ં બને�ુ ં છે તે તેની રચના છે, ભાવનાત્મક ર�તે જોઇએ તો �મ કોઈ 
િપ્રયતમા પોતાના િપ્રતમના પે્રમમા ંભાવિવભોર થઇ  �ય છે ત્યાર� તેની નજર 
�યા ંપડ� છે ત્યા ં તેને તેનો પે્રમી જ દ�ખાય છે (દા.ત., મીરા). તેજ ર�તે , પ્ર� ુ
સ્�િૃતમા ં�સ્થત તન્મય થયેલા, ભાવિવભોર થયેલા ભક્ત �યા ં�ુએ છે ત્યા ંપ્ર�નુા 
દશર્ન થઇ શક� છે. આનો અથર્ એ ન થઇ શક� ક� િપ્રયતમાનો િપ્રયતમ યા ભગવાન 
સવર્વ્યાપી છે. તેનો પે્રમી કોઈ ચો�સ સ્થાને બેઠ�લો હોય છે. આથીએ સ્પષ્ટ થાય 
છે ક� સવર્વ્યાપકતા એ ભાવના હોઈ શક� પણ સત્ય નહ�. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


