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એક પે્રિમકા પોતાના િપ્રયતમની યાદમા ં
�યાર� મગ્ન થઈ �ય છે ત્યાર� 
તેનો િપ્રયતમ ત્યા ં હાજર ન 
હોવા છતા,ં તેના સાિનધ્યનો 
તેની સાથેના પે્રમ સપં� 
આદાન-પ્રદાનનો તે સહજ 
અ�ભુવ કર� છે.  આ અ��ુિૂત 
તે ભાવનાત્મક સ્તરથી પોતાના 
માનસ પટલ પર કર� છે. તેજ 
ર�તે એક ઉચ્ચ કો�ટનો ભા�કુ 
ભક્ત જયાર�  પોતના ઈષ્ટની 
યાદમા ં તન્મય થઈ �ય છે 
ત્યાર� તેની નજર �યા ં જયા ં
�ય છે, ત્યા ં ત્યા ં તેને પોતાના 
ઈષ્ટના દશર્ન થાય છે.  
મીરાબાઈ એટલી હદ� �ૃષ્ણમય 
હતા ક� તે પોતાના માનસ પિત તર�ક� સ્વીકાર�લ 
શ્રી�ૃષ્ણની સવર્ત્ર અ��ુિૂત કર� શકતા હતા.  
શ્રી�ૃષ્ણના �ખુડાની માયા એવી લાગી હતી ક� તે 
તેના �ખુડાના દશર્ન કર�  ઉપરામ રહ�તા હતા. 
ધમર્ગ્રથં ભાગવતમા ં અિત�ન્દ્રય �ખુમા ં રમણ 
કરતી ગોપીઓ�ુ ં વણર્ન પણ આ�ુ ંજ છે.  દર�ક  
ગોપી એટલી શ્રી �ૃષ્ણમય હતી ક� દર�કને પોત 
પોતાના સ્થાને એવો અહ�સાસ થતો ક� શ્રી�ૃષ્ણ 
વ્ય�ક્તગત �પે ફકત માર� સાથે જ છે.  ગોપીઓ 
પોતાની �દુ્ધ�દુ્ધ પણ �લુી જતી હતી.  મહારાસ 
આવી જ અ��ુિૂતઓ�ુ ંએક �ૃષ્ટાતં છે.  

અનેક ભક્તોની, સાધકોની અને 
તપસ્વીઓની આવી ભાવનાત્મક અ��ુિૂતઓને 
કારણે આપણે પરમાત્માને સવર્વ્યાપક હોય તેમ 
માનવા લાગ્યા અને કહ� દ��ુ ં ક� પરમાત્મા 
સવર્વ્યાપક છે, કણ કણમા ં છે. કણ કણમા ં
ભગવાન નામની એક �ફલ્મ પણ બનાવી દ�ધી. 
પરં� ુ જો આપણે ભાવનાત્મકતા થી થોડા ઉપર 
ઉઠ�ને સ્વય ં  ભગવાને આપેલા ગીતા જ્ઞાનના 

આધાર� તેમજ સૈધ્ધાિંતક �ૃ�ષ્ટએ િવચાર��ુ ં તો 
ખ્યાલ  આવશે ક� આ વાત 
સત્યથી ક�ટલી વેગળ� છે.  
આવો, આ �ગે ક�ટલાકં 
મહત્વના �દુ્દાઓ ઉપર નજર 
દોડાવીએ.  
 આ સમગ્ર જડ��ૃષ્ટ 

તેમજ �વ��ૃષ્ટ પરમાત્માની 
રચના છે અને સ્વય ંપરમાત્મા 
તેના રચિયતા છે, એ�ુ ંઆપણે 
સ્પષ્ટ પણે  માનીએ છ�એ.  જો 
પરમાત્મા સવર્વ્યાપી હોય 
અથાર્ત કણ કણમા ં  વ્યાપ્ત 
હોય તો સમગ્ર ��ૃષ્ટ તેમજ 
પરમાત્મા બનેં એક જ છે એ�ુ ં
પ્રિતપા�દત થાય અને ત્યા ં 

રચના અને રચિયતાનો ભેદ સમાપ્ત થઈ 
�ય છે. પરં� ુ ગીતામા ં પોતાનો સ્પષ્ટ 
પ�રચય આપતા પરમાત્મા કહ� છે ક� મા�ંુ  
પોતા�ુ ં સ્વતતં્ર અ�સ્તત્વ છે, �ુ ંજગતનો 
િનયતંા �,ં  સમગ્ર ��ૃષ્ટ અને પ્ર�ૃિત 
માર� રચના છે અને તે માર� આધીન 
છે.  મા� પોતા�ુ ં આગ�ુ ં નામ, �પ, 
�ણુ, કતર્વ્ય અને ધામ છે.  િવ�ના 
બધા ં જ મહાન ધમર્ સ્થાપકોએ  પણ 
પ્ર�ૃિતથી અલગ પરમાત્માના સ્વતતં્ર 
અ�સ્તત્વનો સ્વીકાર કય� છે.  

 શ્રીમ�્  ભગવ�્ ગીતામા ં  ભગવાન  
પોતાના િનવાસ સ્થાન�ુ ં વણર્ન કરતા ં 
કહ� છે ક� �ુ ંઆ ભૌિતક �ુિનયાથી ઉપર 
આવલેા પરમધામનો િનવાસી � ં ક� 
�ને �યૂર્ ક� ચદં્રનો પ્રકાશ પણ 
પ્રકાિશત કર� શકતો નથી અને અિત 
ધમર્ની ગ્લાિનના સમયે �ુ ં મારા 
પરમધામને છોડ� આ ભૌિતક સાકાર� 

 પરમાત્મા પરમ ધામ િનવાસી છે  
 

  પરમાત્મા પરમધામ િનવાસી છે  



�ુિનયામા ં આ�ુ ં � ં અને �ુષ્ટોનો 
િવનાશ કર�, સ� ્ઘમર્ની સ્થાપના ક� ં
�.ં  આ સદંભ� પરમાત્માને સવર્વ્યાપી 
માન�ુ ંક�ટ�ુ ં યોગ્ય છે.  

 પરમાત્માને આપણે આપણા 
પરમિપતા, પરમિશક્ષક તેમજ પરમ 
સ�્ ��ુ માનીએ છ�એ, તો કોઈ િપતા 
પોતાના �તુ્રમા ંક� કોઈ િશક્ષક પોતાના 
િવદ્યાથ�મા ં ક� કોઈ ��ુ  પોતાના 
િશષ્યમા ં  �ુ ં વ્યાપ્ત હોઈ શક� ? 
સવર્વ્યાપી માન્યતાથી બે વચ્ચેનો ભેદ 
સમાપ્ત થઈ �ય છે.  

 પરમાત્માની સવર્વ્યાપકતાનો એક અથર્ 
એવો પણ થાય ક�  મારામા ં પણ 
પરમાત્મા છે અથાર્� ્  �ુ ં  સ્વય ં
પરમાત્મા �.ં જો આમ જ હોય તો માર� 
દર દર ભટક� એ�ુ ં  કહ�વાની જ�રત 
પડ� ખર� ક� હ� પ્ર� ુ દશર્ન આપો, હ�  
પ્ર� ુ�ૃપા કરો, અને તે પણ ઉપર હાથ 
કર�ને ? એક બા�ુ આપણે મ�ંદરમા ં
િશવ�લ�ગની સ્થાપના કર�, તેની 
પરમિપતાના �પમા ં��ુ કર�એ છ�એ 
અને બી� તરફ સ્વયનેં િશવ ભગવાન 
સમ� ”િશવોહ�”્ની રટ લગાવીએ 
છ�એ.  �ુ ંઆ િવરોધાભાસી નથી ? 

 પરમાત્માને આપણે સવર્�ણુોના સાગર, 
સવર્શ�ક્તઓના સાગર, દયા તેમજ 
ક�ણાના સાગર કહ�એ છ�એ. દર�ક 
વસ્� ુક� વ્ય�ક્ત �યા ંઉપ�સ્થત હોય ત્યા ં
તેના �ણુો પ્રત્યક્ષ થયા વગર રહ� નહ� 
અથાર્� ્  જયા ં �ણુી છે ત્યા ં �ણુ છે.  
દા.ત.  ગરમ તપાવે�ુ ં લોખડં તેના 
ગરમીના �ણુને પ્રત્યક્ષ કયાર્ વગર 
રહ� શક� નહ�,  તેથી જો પરમાત્મા 
સવર્વ્યાપી હોય તો સવર્�ણુો તેમજ 
શ�ક્તઓ દર�ક સ્થાને પ્રત્યક્ષ થવા 
જોઈએ.  પરં� ુ આ� તો �ુિનયાની 
એવી પ�ર�સ્થિત છે ક� પરમાત્માના �ણુ 
ક� શ�ક્તનો �શ શોધવો પણ �શુ્ક�લ 

છે.  જો કોઈ વ્ય�ક્ત બી� વ્ય�ક્ત�ુ ં
�નુ કર� ક� એક ��ુુષ �ી પર 
બળાત્કાર કર� તો �ુ ં એ�ુ ં  માન�ુ ં ક� 
એક પરમાત્મા બી� પરમાત્મા�ુ ં �નુ 
કર� છે ક� બળાત્કાર કર� છે ? 

  િવ�બ�ંતુ્વની ભાવનાનો સ્વીકાર સવર્ 
ધમ�એ કર�લો છે આપણે સ્પષ્ટપણે 
માનીએ છ�એ ક�, આપણે સૌ મ�ષુ્ય 
આત્માઓ એક જ પારલૌ�કક 
પરમિપતા પરમાત્માની સતંાનો છ�એ 
અને આપસમા ં વાસ્તિવક ર�તે ભાઈ-
ભાઈ છ�એ. અથાર્� ્  સવર્ �વાત્માઓ 
અને પરમાત્મા અલગ છે પરં� ુતેમની 
વચ્ચે િપતા-�તુ્રનો સબંધં અવશ્ય છે. 
પરમાત્મા સવર્વ્યાપી હોય અથાર્� ્
આત્મા પરમાત્મા એક જ હોય તો 
આપણે િવ�બ�ંતુ્વની નહ� પરં� ુ 
િવ�િપ�તૃ્વની વાતો કરવી જોઈએ.  

     ઉપરોકત �દુ્દાઓથી એ સ્પષ્ટ થાય 
છે ક�, સૈધ્ધાિંતક ર�તે પરમાત્માને સવર્વ્યાપક 
માનવા યોગ્ય નથી. જગતિપતા, જગત 
િનયતંા, જગત િનયામક હોવાના નાતે 
પરમાત્માની સ�ા, પરમાત્માની આણ સમગ્ર 
બ્રહ્માડંમા ંવ્યાપેલી છે એ�ુ ંકહ� શકાય ક� એ�ુ ં
અ�ભુવી પણ શકાય. ઈ�ર પ્રત્યેની અસીમ 
શ્રધ્ધા, િનમર્ળ- િનસ્વાથર્ પે્રમ અને તેમના 
પ્રત્યેનો સમપર્ણ ભાવ  આપણને તેમની 
સવર્ત્ર હયાતીનો અ�ભુવ ભાવનાત્મક સ્તર� 
જ�ર કરાવી શક� છે એટલે ઈ�રની 
સવર્વ્યાપકતા ભાવનાત્મક ર�તે યોગ્ય છે, 
પરં� ુ સૈધ્ધાિંતક ર�તે નહ�.  આ લેખથી 
કોઈની પણ આસ્થા ક� શ્રધ્ધાને ઠ�સ  
પહ�ચાડવાનો લેશ માત્ર આશય નથી.  
 
             -- ઓમ શાિંત -- 
    
 


