
            ના�સ્તક કોણ? અને સાચો આ�સ્તક કોણ? 

                                બ્રહ્મા�ુમાર પ્ર�લચદં્ર શાહ; (મો) 9825892710 

         પરમાત્મા છે ક� ક�મ? માનો ક� છે, 

તો પરમાત્મા કોણ છે ? ક�વો છે ? �ા ંછે 

? આપણો તેની સાથે �ુ ંસબંધં છે? વગેર� 

પ્ર�ો પણ િવચાર માગી લે છે. કારણ ક� 

આ �ગે િવ�મા ંઆ� અનેક માન્યતાઓ, 

િવચારધારાઓ પ્રવત� છે અને તેમાનંી 

ક�ટલીક તો તદ્દન િવરોધાભાસી 

માન્યતાઓ છે. �મક� ના�સ્તકવાદ-

આ�સ્તકવાદ ; એક��રવાદ-અનેક��રવાદ 

;દ્વતૈવાદ-અદ્વતૈવાદ: અવતારવાદ - 

�બનઅવતારવાદ, સ�ણુ સાકારવાદ - િન�ુર્ણ 

િનરાકારવાદ વગેર�. આ િવરોધાભાસી માન્યતાઓમા ં 

સૌથી મહત્વની છે ના�સ્તકવાદ-આ�સ્તકવાદ. સમાન્ય 

ર�તે � વ્ય�ક્ત પરમાત્માના અ�સ્તત્વનો તેમજ માનવ 

શર�રમા ંરહ�લી ચેતના ( આત્મા)નો સ્વીકાર જ નથી 

કરતો અને તેમ માને છે ક� પરમાત્મા ક� �વાત્મા �વી 

કોઈ હસ્તી�ુ ં કોઈ અ�સ્તત્વ જ નથી, ઈ�ર એ તો 

માનવીના મનની ઉપજ માત્ર છે, તેને ચોકકસપણે 

આપણે ના�સ્તક કહ��ુ.ં તેની સામે � વ્ય�ક્ત 

પરમાત્માના અ�સ્તત્વનો સ્વીકાર કર� છે અને પોતાની 

આસ્થા પ્રમાણે ઈ�રને કોઈ પણ સ્વ�પે યાદ કર� છે 

તેને સમાન્ય ર�તે આપણે આ�સ્તક માનીએ છ�એ  ભલે 

પછ� તેને ઈ�રનો સત્ય પ�રચય હોય ક� ન હોય.           

           આ� પણ આ બનેં વાદો ટક�લા છે.કારણ ક� 

હ�ુ �ધુી ના�સ્તકવાદ�ઓ એવી કોઈ તા�ક�ક ક� 

વૈજ્ઞાિનક સા�બતી આપી શ�ા નથી ક� ઈ�ર�ુ ંકોઈ 

અ�સ્તત્વ જ નથી. તે જ ર�તે આ�સ્તકવાદ�ઓ પણ 

એવી કોઈ સચોટ તા�ક�ક ક� વૈજ્ઞાિનક સા�બતી 

ના�સ્તકવાદ�ઓને પણ  આપી શ�ા નથી ક� લો આ 

છે ઈ�ર મળ� લો તેને. ભલે ના�સ્તકવાદ�ઓ ઈ�રનો 

સ્વીકાર કરતા ંનથી અને પોતાને ના�સ્તક કહ�વડાવે 

છે. પરં� ુ�ણે અ�ણે પણ કોઈવાર તેમનાથી પણ 

ઈ�રનો સ્વીકાર થઈ જ જતો હોય છે. આ �ગે એક 

�ુચકો પ્રચ�લત છે. એકવાર ના�સ્તકવાદ�ઓના એક 

સગંઠને િવશેષ મીટ�ગ�ુ ંઆયોજન ક�ુ�. એજડંા હતો 

ક� આ� િવસ્�તૃ ચચાર્ બાદ એવા સચોટ 

�દુ્દાઓ તારવી કાઢવા ક� આપણે સા�બત 

કર� શક�એ ક� ઈ�ર �વી કોઈ હસ્તી ક� 

વસ્� ુ  છે જ નહ�. �બૂ ચચાર્ બાદ �બૂ 

�ુદંર �દુ્દાઓ બધાએ મળ�ને શોધી કાઢ�ા 

. અને �તે મીટ�ગના સચંાલક� બધા 

સભ્યોનો આભાર માનતા ક�ુ ં  “Thank 

God that today we could prove that 

there is nothing like God“. અથાર્ત 

આપણે ઈ�રનો આભાર માનીએ છ�એ ક� 

આ� આપણે સા�બત કર� શ�ા ક� ઈ�ર �વી કોઈ 

હસ્તી જ નથી.                              

            આવો હવે આ�સ્તકવાદ�ઓ પર આવીએ. 

ઉપર જણાવ્� ુતેમ � ઈ�રના અ�સ્તત્વનો સ્વીકાર કર� 

છે તેમજ તેને કોઈ પણ સ્વ�પે આસ્થા તેમજ શ્રધ્ધાથી 

યાદ કર� છે, ક�ટલાકં તેનાથી ડર�ને પણ ચાલે છે, તેને 

સમાન્ય ર�તે આપણે આ�સ્તક માનીએ છ�એ. ભલે 

પછ� તેને પરમાત્માનો યથાથર્ પ�રચય હોય ક� ન હોય. 

ઈ�રનો સ્વીકાર ન કરનાર તો ના�સ્તક છે જ પરં� ુ

ઈ�રના અ�સ્તત્વનો કોઈપણ સ્વ�પે સ્વીકાર કરનારને 

તેમજ પોત પોતાની માન્યતા ક� શ્રાધ્ધના આધાર� તેને 

યાદ કરનારને ક� તેની ��ુ –અચર્ના કરનારને �ુ ં

આપણે સાચો આ�સ્તક કહ� શક�એ? આમાનંા 

ક�ટલાકની શ્રધ્ધા�ુ ંસ્વ�પ �ધશ્રધ્ધા પણ હોઈ શક� છે. 

િવવેકથી િવચાર�એ તો આપણે તેને કદાચ આ�સ્તક 

કહ� શક�એ પરં� ુ સાચો આ�સ્તક ક�વી ર�તે કહ� 

શક�એ? �ને ઈ�રનો સત્ય પ�રચય જ નથી, � 

ઈ�રને માને છે પરં� ુ�ણતો નથી, તો �ુ ંતેને સાચો 

આ�સ્તક કહ� શકાય ?                                                                                      

                 

આ સદંભર્મા ંિવચાર�એ તો આપણે સાચો આ�સ્તક તો 
તેનેજ કહ� શક�એ  

(૧) �ને ઈ�રનો સત્ય પ�રચય છે. તે કોણ છે ? તે 

ક�વો છે ? તે �ા ં છે ? બેહદ ના આ િવ� નાટકમા ં



તેનો પાટર્  �ુ ંછે ? ક�વી ર�તે છે ? �ાર� છે? શા  માટ� 

છે? તેના સ્પષ્ટ ઉ�રો �ની પાસે હોય. 

(૨) આ ઉપરાતં તે એ પણ �ણે છે ક� �ુ ંકોણ �?ં �ુ ં

ક�વો �?ં �ુ ં�ાથંી આવ્યો � ંઅને માર� �ા ંજવા�ુ ં

છે? આ િવ� નાટકમા ંમારો જન્મ જન્માતંરનો �ુ ંપાટર્ 

છે? મારા �વન�ુ ંલક્ષ �ુ ંછે? 

(૩) � સત્ય એક��ર સાથે િનસ્વાથર્ પે્રમના સબંધંથી 

જોડાએલો છે, તેના સાથનો અ�ભુવ કર� રહયો છે 

અને ઈ�રની શ્રીમત પર ચાલી ઈ�ર પાસેથી અનેક 

પ્રા�પ્ત કર� રહયો છે.                                                        

            ઉપરોક્ત સદંભર્મા ંજોઈએ તો ભલે પોતાને 

આ�સ્તક કહ�વડાવનારાઓ િવ�મા ંકરોડોની સખં્યામા ં

જોવા મળશે પરં� ુસાચા આ�સ્તક �બુજ �ુજ જોવા 

મળશે. સદ�ઓથી આપણે ઈ�ર પર આસ્થા અને 

શ્રધ્ધા રાખી તેની અનેક ર�તે અનેક સ્વ�પે આરાધના 

કર�, ��ુ અચર્ના કર�, યજ્ઞ કયાર્, જપ કયાર્, માળાઓ 

ફ�રવી, તીથર્ યાત્રાઓ કર�, અનેક કષ્ટ વેઠયા પરં� ુ

આ બ� ુ કરવા છતા ંઆપણી તેમજ સમગ્ર િવ�ની 

આ� હાલત �ુ ંથઈ ગઈ તે આપણે આ� પ્રત્યક્ષ જોઈ 

રહ્યા છ�એ. .આપણે સૌ આ િવ� નાટકમા ંઆપણો પાટર્ 

ભજવતા ભજવતા પગથીયા  ઉતરતા જ ગયા અને 

આ� કળ�કાળના �િતમ સમયે આવી પહોચ્યા છ�એ.  

��ૃષ્ટચક્રના સદંભર્મા ં જોઈએ તો સત�ગુ, તે્રતા�ગુ 

અથાર્ત બ્રહ્માના �દવસ દરમ્યાન આપણા જન્મો 

સતો�ણુમા ં પસાર થયા. ત્યાર બાદ દ્વાપર�ગુના 

જન્મો  રજો�ણુી અવસ્થામા,ં અને કલ�ગુના �િતમ  

જન્મો તમો�ણુી અવસ્થામા ં પસાર કયાર્. .આપના 

કષ્ટો પણ ઉ�રો ઉ�ર વધતા ંગયા.   

            અથાર્ત આપણે �િશક ર�તે ભલે આપણી 

�તને આ�સ્તક કહ�વડાવીએ પરં� ુ�ુ ં�ુ ંસાચો આ�સ્તક 

� ંતે સ્વયનેં �છુવાનો સમય આવી ગયો છે. .ફર�થી 

જો ��ૃષ્ટચક્રના સદંભર્મા ં જોઈએ તો, ભલે આપણે 

આપણા દ્વાપર-કલ�ગુના જન્મો દરમ્યાન સાચા 

આ�સ્તક ન બની શ�ા, પરં� ુ આજનો આ સમય 

આપણા માટ� સ�ંણૂર્ સાચા આ�સ્તક બનવાનો સોનેર�  

અવસર છે. કારણક� િનિવ�વાદ એવા આ ��ૃષ્ટચક્રમા ં

કિનષ્ક કલ�ગુ પછ� શે્રષ્ઠ સત�ગુ આવે છે અથાર્ત 

કળ��ગુના િવનાશ બાદ સત�ગુની સ્થાપના થાય છે. 

આ મહાન પર�વતર્ન લાવ�ુ ં એ કોઈ મ�ષુ્ય માટ� 

સભંવ નથી પરં� ુઆ મહા પ�રવતર્ન�ુ ં કાયર્, સ્વય ં

સવર્ શ�ક્તમાન પરમાત્મા દ્વારા જ સપં� થઈ શક�. 

કલ�ગુનો �ત અને સત�ગુની શ�આત વચ્ચેના આ 

પર�વતર્નના સમયને આપણે સગંમ�ગુ કહ� શક�એ. 

આ સમયે સવર્ ધમર્ની આત્માઓના િપતા, જગત 

િનયતંા �યોિત�બ��ુ સ્વ�પ પરમાત્મા િશવ પોતે જ 

આપેલા વચન અ�સુાર ધરતી પર અવતરણ કર� છે. 

અને સમગ્ર િવ�ની આત્માઓને સ્વયનંો સ્પષ્ટ 

પ�રચય આપે છે. સાથે સાથે આપણે � મ�ષુ્ય 

આત્માઓ છ�એ તેનો પણ પ�રચય આપે છે. સાચા 

આ�સ્તક હોવા �ગેના � ક�ટલાકં પ્ર�ોનો આગળ ઉપર 

� ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવ્યો છે તેના પણ સ્પષ્ટ સચોટ 

ઉ�રો તેઓ આપી રહ્યા છે. આ િવ� નાટકનો આ�દ, 

મધ્ય, �ત �ુ ંછે ? તે કયા િસધ્ધાતંો પર ચાલી ર�ુ ં

છે ? સમગ્ર બ્રહમાડંની �ગૂોળ �ુ ં છે ? મારા આ 

��ૃષ્ટનાટકમા ંક�ટલા અને ક�વા જન્મો છે ? આ સવર્ 

પ્ર�ોના ઉ�ર પણ સવર્જ્ઞ પરમાત્મા આપી રહ્યા છે. 

આજ  સમય છે ક� �યાર� આપણે ઈ�રને સાચા અથર્મા ં

ઓળખી તેની સાથે સબંધં જોડ�, તેની શ્રીમત પર 

ચાલી આપણે સાચા અથર્મા ંઆ�સ્તક બનીએ. સાચા 

આ�સ્તક બની આપના �વનને �દવ્ય બનાવીએ  

તેમજ ઈ�ર સાથેના આપના સવર્  સબંધંોનો સાથર્ક 

અ�ભુવ કર�એ.  સાથે સાથે આવનાર સત�ગુમા ં

આપણા દ�વી દ�વતા સ્વ�પના પાટર્ ને િનિ�ત કર�એ.       
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