
ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ધમર્ શુ ંકહ ે? 

ગાયતર્ી મતંર્ અમારી સાથે સાથે 

ૐ ભભૂુર્વઃ વઃ તત્સિવતવુર્રેણ્ય ંભગ - |

દેવ ય ધીમિહ િધયો યો નઃ પર્ચોદયાત ્॥
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ધમર્ શુ ંકહ ે? 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

દેવીઓ અને ભાઈઓ, 

દૃ યમાન જગતમા ંરહલેી પર્ત્યેક વ તનુે પોતાનો કોઈ ને કોઈ ગણુધમર્ હોય છે. આ 
ગણુધમર્ન ેઆધારે કોઈ વ તનુી ઉ૫યોિગતા અંકાય છે. પથૃ્વીનો ધમર્ છે ઉત્પાદકતા 
તો પાણીનો ધમર્ છે શીતળતા  અિગ્નમા ંપર્ખરતા જોવા મળે છે તો વાયમા ં યા૫કતા તો પાણીનો ધમ છ શીતળતા. અિગ્નમા પર્ખરતા જોવા મળ છ તો વાયમુા યા૫કતા 
નદી પોતાના જળને વચ્છ અને ઉ૫યોગી રાખવા માટે સતત ગિતશીલ રહ ે છે. 
વાદળાઓના િનમાર્ણ માટે અને પથૃ્વી ૫ર વરસાદ વરસાવવા માટે સમદુર્ પોતાના 
જળને સદા સમિપર્ત કરતા રહવેાને પોતાનો ધમર્ માને છે. 

વકૃ્ષ ઘરેાયલા ં વાદળોને વરસાવવામા ં અને ૫યાર્વરણચકર્ને સમતોલ રાખવાની 
જવાબદારી સતત િનભાવે છે. પર્ાણી વગર્મા ં૫ણ બધા ંજ પર્ાણીઓ પોતાના િવશેષ 
ગણુધમર્ન ેઅ૫નાવીને રહ ેછે. આ ધમર્ચકર્મા ંક્યાકં સહજે ૫ણ અવરોધ ઉત્પ  થઈ 
જાય તો સામિૂહક િવનાશની િ થિત ઊભી થઈ શકે છે. તેથી જ એમ કહવે ુ ંખોટંુ નથી ૂ ુ ુ
કે આ જગત ધમર્ના િસ ાતંોના પાલન ૫ર  અવલિંબત છે. 

મનુ યને સિૃ ટનુ ંસવર્ ે ઠ પર્ાણી માનવામા ંઆવે છે, ૫રંત ુસ નહારે તેની અંદરની 
ઈચ્છાશિકતને પર્બળ બનાવીન ેબે ર તા બનાવી દીધા છે. તેને એ બાબતમા ં વતતંર્ 

ી ી િ ીબનાવી દેવામા ંઆ યો છે કે ત ેઇચ્છે તો અધોગામી પર્વિૃ  અ૫નાવીને ૫શતુ ુ ય 
જીવન જીવે અથવા ઉઘ્વર્ગામી જીવન પર્વિૃ  અ૫નાવીને દેવો૫મ અને સવર્ ે ઠ 
જીવન જીવવાનુ ં વીકારે. તેથી િવવેકશીલતા જ મનુ યનો ૫રમ ધમર્ છે. આના 
આધારે તે સારા ંનરસાનંો ભેદ પારખીને ે ઠતા અને મહાનતાના માગર્ ૫ર અગેર્સર 
થાય છે. મનુ ય પોતાની િવવેકબિુ ને આધારે જ જીવનના ં રહ યોને સમ  છે. 
શરીરનો ૫ણ વીકાર કરે છે. શરીર ઉ૫ભોગ માટે મ યુ ંછે, ૫રંત ુઆત્મા આદશર્ને જ 
અ૫નાવે છે. ઉ૫યોગ અને આદશર્ વચ્ચે સમતોલ૫ણુ ંજાળવવુ ંતે જ ધમર્નુ ંલ ય છે. 
િવવેકની ૫િરણિત છે. બીજા શબ્દોમા ંકહીએ તો સદાચરણ, આદશર્વાદી યિકતત્વ જ 
ધમર્નો પર્યાર્ય છે. 
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માનવજીવનને દેવોપમ બનાવવા માટે ધમર્િવશષેણો તથા મહામનીષીઓએ અમકુ 
િસ ાતંો, દશર્નો પર્િતપાિદત કયાર્ છે. તેમણે એવો માગર્ બતા યો છે, નાથી મનુ ય 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

વીજળીવગેે ે ઠતાની િદશામા ંઅગર્ેસર થઈ શકે છે. દરેક દેશ અને સમાજમા ંઆવી 
યિક્ત થતી આવી છે. તે બધાએ ઘણુખંરંુ એક વા જ િસ ાતંો સમગર્ િવ સમદુાય 
માટે રજૂ કયાર્ છે. થોડી ઘણી િવિભ તાઓ માતર્ કમર્કાડંને લગતી છે.  િવિભ  
૫િરિ થિતઓ અન ે સામાિજક સરંચનાન ે આધારે િનધાર્િરત કરવામા ં આવી છે. 
તમામનો મખુ્ય ઉ ેશ એક જ છે. 

આ  સસંારમા ંમખુ્ય અિગયાર ધમર્ અથવા ધમર્મત છે. તે આ પર્માણે છે - જાપાનનો 
િશન્ટો મત, ચીનનો તાઓ મત, ચીનનો જ કૉન્ફ િૂશયસ મત, િહન્દુ તાનનો વૈિદત 

ૌ ી ી ી િ ીમત, બૌ  મત, શીખ મત, પારસી મત, યહદૂી મત, િખર્ તી મત તથા મસુલમાન 
મત, હકીકતમા ંઆ બધા એક જ ધમર્ સદેંશને િવિભ  પે સમજાવવાનો પર્યત્ન છે. 
આ બધા મત છે, વય ંધમર્ નથી. ધમર્ તો મલૂતઃ મનુ યના મનુ યત્વમા,ં તેની 
િવવેકશીલતામા ં સમાયેલો છે. ધમર્નો વા તિવક અથર્ છે - કતર્ યિન ઠા, ઉત્કૃ ટ 
િ િ િ િિચતંન અને આદશર્ કત ૃર્ત્વ. આ જ િસ ાતંોનુ ંસમથર્ન જુદી જુદી રીતે િવિભ  મતોના 
માધ્યમથી કરવામા ંઆવે છે. 

જાપાનનો િશન્ટો મત ૫િવતર્તાને ધમર્નો મખુ્ય ગણુ માને છે. તેના મતાનસુાર 
િન લતા ૫િવતર્તાન ં મખ્ય અંગ છે અને ઈ રપર્ાિપ્તનો રાજમાગર્ ૫ણ  આ િન લતા ૫િવતર્તાન ુ મખુ્ય અંગ છ અન ઈ રપર્ાિપ્તનો રાજમાગ ૫ણ. આ 
મતાનસુાર દૈિનક પર્ાથર્નાનો ભાવ આ પર્માણે નો છે - અમારી આંખો ભલે અ૫િવતર્ 
વ ત ુ જુએ, ૫રંત ુહ ેભગવાન ! અમારા દયમા ંઅ૫િવતર્ વાતોનો ઉદય ન થાય. 
અમારા કાન ભલે અ૫િવતર્ વાતો સાભંળે, ૫રંત ુ અમારા દયમા ં અ૫િવતર્તાનો 
અનભવ ન થાય  િશ ટો સપંર્દાયે પોતાની પજાિવિધમા ં૫ણ મનોિનગર્હ માટે ધ્યાન અનભુવ ન થાય, િશન્ટો સપર્દાય પોતાની પજૂાિવિધમા ૫ણ મનોિનગર્હ માટ ધ્યાન 
અને ૫િવતર્તા માટે મતંર્ોચ્ચારનો સમાવશે કયો છે. 

તાઓ મત અનસુાર ઈ રને પર્ાપ્ત કરવા માટે ૫િવતર્તા, િવનય, સતંોષ, કરુણા, 
પર્ાણીમાતર્ પર્ત્યે દયા, સાચુ ં ાન અને આત્મસયંમ મખુ્ય માધ્યમ છે. તેની પર્ાિપ્ત ુ ુ
માટે ધ્યાન અને પર્ાણાયામ ઉ૫યોગી િકર્યાઓ છે.  
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તાઓ મતમા ંલોકો માટે સદેંશ આ રીત ેઆ૫વામા ંઆ યો છે - "મારી પાસે તર્ણ 
વ તઓુ છે, ને હુ ંદૃઢતાપવૂર્ક વાગોળતો રહુ ં  ં- સૌમ્યતા (દયા તા), િમત યયતા 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

તથા નમર્તા". 

કૉન્ફયિૂશયસ ચીનના ંસિુવખ્યાત ધમર્પર્ચારક તથા િસઘ્ધપરુુષ થઈ ગયા છે. તેમણે 
પોતાના દશર્નમા ંમખુ્યત્વે માનવજીવનન ે ે ઠતમ બનાવવાની જ વાત કરે છે. તઓે 
મોટે ભાગે કહતેા  "જ્યારે તમે એ જ જાણતા નથી કે મન યની સેવા કેવી રીતે કરી મોટ ભાગ કહતા - જ્યાર તમ એ જ જાણતા નથી ક મનુ યની સવા કવી રીત કરી 
શકાય તો તમે દેવોની સેવા િવશે કઈ રીતે પછૂી શકો છો ?" માનવમાતર્ માટે તેમનો 
એકમાતર્ સદેંશો એ હતો કે વયૈિકતક ઉ િત એ જીવનનુ ંલ ય નથી, તે તો સામાિજક 
ઉ િતનુ ંફળ છે. તેમના મતાનસુાર પણૂર્ ધમર્ એ છે કે જ્યારે તમે બહાર નીકળો ત્યારે 
ે ે એ ી ે ો ે ે ો િ િ ે ે ં ઉ ે એ ંદરેકને એમ માનીન ેમળો કે તે તમારો મહાન અિતિથ છે. તેમન ુઉ૫દેશામતૃ એ હત ુ

કે સદાચાર પર્ત્યે િન ઠા અને સ દયર્ પર્ત્યે અનરુાગ દયથી હોવો જોઈએ. મનુ યનુ ં
દય દપર્ણ વુ ંહોવુ ંજોઈએ, મા ંદરેક વ તનુુ ંપર્િતિબબં ૫ડવા છતા ંતેમા ંક્યાયં 
મિલનતા આવતી નથી. 

વેદાતં દશર્ન એ િસ ાતં પર્િતપાિદત કરે છે કે મશૂતઃ આખુ ં િવ  એક છે ને આ 
૫રમાથર્નુ ંદશર્ન થઈ જાય છે. તેની દૃિ ટમા ં વાથર્ અને ૫રમાથર્મા ંકોઈ ભેદ રહતેો 
નથી. આ િદ ય દૃિ ટની ૫િરણિત બધામા ંપોતાને અને પોતાનામા ંબધાને જોવા પે 
થાય છે  તેના દયમાથંી 'આત્મવત સવર્ભતષે' 'વસધવૈ કટમ્બકમ' નો અંતનાર્દ થાય છ. તના દયમાથી આત્મવત ્ સવભતૂષ  વસધુવ કુટુમ્બકમ્  નો અંતનાદ 
ગુજંવા લાગે છે. ત ે યિક્તમાથંી સમિ ટ તરફ અગર્સર થઈ જાય છે અને સહનુા 
ક યાણમા ંપોતાનુ ંક યાણ સમજવા લાગે છે. ત્યારે જ તો વૈિદક કાળના ઋિષઓએ 
આ ઘોષણા કરી હતી. 

ર્ િ ર્ િ |સવર્ ભવન્ત ુસિુખનઃ સવર્ સન્ત ુિનરામય : |  

સવેર્ ભદર્ાિણ ૫ યન્ત ુમા કિ દર્ દુખમાપ્નયુાત ્॥ 

 યિકત આટલી ૫રમાથર્૫રાયણ હશે તે અવ ય ૫િવતર્ હશે. તેનુ ં જીવન 
આદશર્વાન હશે  આદશવાન હશ. 
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અથવર્વેદ (૩-૩૦-૧) ની ઉિકત અહીં ઉ લેખનીય છે. 

સ દય ંસામંન યમિવદર્ષે ંકણોિમ વઃ | 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

સ દય સામન યમિવદર્ષ કૃણોિમ વઃ | 

અન્યો અન્યમિભ હયર્ત વત્સ ંજાિમવાઘ્યા ॥ 

અથાર્ત ્- હ ેમનુ યો ! મેં તમન ેસ દયી, બિુઘ્ધમાન તથા દોષરિહત બના યા છે. તમે 
એકબીજા સાથે  ગાય પોતાના નવજાત વાછરડા સાથે વતેર્ છે એવી રીતે વત  એકબીજા સાથ, ગાય પોતાના નવજાત વાછરડા સાથ વત છ એવી રીત વત . 

ભગવાન બઘુ્ધે પોતાના જ જીવનને ઉદાહરણ પે રજૂ કરીને લોકોને ૫િવતર્ અને ે ઠ 
જીવન જીવવાની પર્રેણા આપી હતી. તેમના મતાનસુાર આષર્ સત્ય ચાર છે.- દુઃખ, 
દુઃખનુ ં કારણ, દુઃખ િનવારણનો ઉપાય તથા દુઃખનુ ં િનવારણ. દુઃખ િનવારણ માટે 
તેઓ ત ૃ ણાનો સવર્તોભાવે ત્યાગ કરવાનો સદેંશ આપે છે. તેમનુ ંકહવે ુ ંહત ુ ં કે રાગ 
સમાન આગ નથી, ષે સમાનગર્હ નથી, મોહ સમાનમળ નથી અન ેત ૃ ણા સમાન 
અગમ નદી નથી. આથી બઘુ્ધ હમેશા સદાચરણને જ મહત્વ આ૫તા હતા. તેમણે 
કહયુ ં૫ણ હત ુ ં કે "ધમર્ગર્થંોના ગમે તેટલા પાઠ કરો, ૫રંત ુઆળસને કારણે મનુ ય હ ુ ણ હ ુ ગર્ , ુ ણ ુ
તદનસુાર આચરણ કરતો નથી તો બીજાની ગાયો ગણનાર ગોવાળની મ તે 
મણત્વ (બર્ા ણત્વ)નો ભાગી બનતો નથી. 

મ ન મતનો િસ ાતં મખુ્યત્વે એ છે કે કોઈ૫ણ કાયર્મા ંસફળતા પર્ાપ્ત કરવા માટે 
તર્ણ બાબતો જ રી છે - ા, ાન અને િકર્યા. ન શા ોમા ંતેનો ઉ લેખ સમ્યક 
દશર્ન, સમ્યગ્ ાન અને સમ્યકચિરતર્ તરીકે કય  છે. 

ગરુુ નાનકદેવે શીખધમર્ પી ઋિષપરં૫રાની શભુારંભ કય  હતો અન ે ગરુુ 
ગોિવદંિસહંજીએ તેને પર્ગિતશીલ બનાવી હતી  તત્કાલીન રા ટર્ સમ યાને જોતા ંગર ગોિવદિસહજીએ તન પર્ગિતશીલ બનાવી હતી. તત્કાલીન રા ટર્ સમ યાન જોતા ગરુુ 
ગોિવદંિસહંજીએ પર્ત્યેક અનયુાયીઓને રા ટર્ અને માનવતા માટે પોતાની આહિુત, 
પોતાનુ ંબિલદાન આ૫વાનુ ંક ુ ંહત ુ.ં તે ૫રં૫રાને આગળ ૫ણ ચાલ ુરાખવા માટે 
તેઓએ પર્ત્યેક શીખને શા ાદિપ શરાદિપનો, -માળા અને ભાલો- સાથે રાખવાનો, 
અનીિત સામે હમંેશા ઝ મતા રહવેાનો સદેંશ આપ્યો હતો  અનીિત સામ હમશા ઝ મતા રહવાનો સદશ આપ્યો હતો. 

http://rushichintan.comhttp://rushichintan.com



પારસી ધમર્ના પર્વતર્ક જરથુ ટર્ હતા. તેમના ારા પર્િતપાિદત ધમર્નીિતના ં મખુ્ય 
ચરણ છે - હમુત અથાર્ત ્ઉ મ િવચાર, હખુ્ત અથાર્ત ્ઉ મ વચન અને હુ તર્ અથાર્ત ્

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

ઉ મ કાયર્. ઈ રની સાક્ષી તથા પર્ેરક ૫ માટે તેમણે અિગ્નનો વીકાર કય  અને 
અિગ્નની મ પર્ખર, પર્કાશવાન, ઉઘ્વર્ગામી તથા ૫રો૫કારી વિૃ વાળા બનવાની 
પર્ેરણા આપી. 

યહદી મતન ંમળ દશર્ન એકે રવાદ  ઈ રની ૫િવતર્તા તથા તેની િનરાકારતામા ંયહદૂી મતન ુમળૂ દશન એક રવાદ, ઈ રની ૫િવતર્તા તથા તની િનરાકારતામા 
સમાિવ ટ છે. દુિનયાના બે મખુ્ય મત - િખર્ તી અને ઇ લામ મત આમાથંી જ 
અિ તત્વમા ંઆ યા છે. 

િખર્ તી મત અનસુાર પર્ેમ એ જ ૫રમે ર છે. પર્ેમ જ પજૂા - આરાધના છે, તેની ુ ૂ
૫િરણિત છે - '૫રમાત્મા ! મન ેમારો માગર્ બતાવ. મને મારા િવશેનુ ં ાન આ૫ અને 
સત્યમાગેર્ મને ચલાવ. મારી મિુકતનો આધાર તુ ંજ છે. મારા ાનચ  ુખોલી નાખ. 
થી હુ ંતારી પર્ેમપણૂર્ આ યર્જનક કૃિતઓને સમજી શકંુ.' િખર્ તી મતનો મળૂાધાર તો 
વય ંઈસિખર્ ત છે, મણે માનવતા અને આદશર્ માટે પોતાન ંબિલદાન આપી દીધ ંવય ઈસિુખર્ ત છ, મણ માનવતા અન આદશ માટ પોતાન ુબિલદાન આપી દીધ ુ
હત ુ.ં 

ઇ લામ મતના સં થા૫ક હજરત મહમ્મદે પર્ત્યેક મસુલમાનને સદાચારી અને 
કતર્ ય૫રાયણ બનવાનો ઉ૫દેશ જીવનભર આપ્યો. 'વસધુૈવ કુટુમ્બકમ'્ ની મ 
તેઓ ૫ણ કહતેા કે દરેક મનુ ય અ લાહનો ખરાદી છે. ત્યારે જ તો તઓે ફરીથી ૫ણ 
એમ કહ ે છે કે "આવો ! તમ ેઅને અમે સાથે મળીને આ૫ણામા ંરહલેી એકસરખી 
ચીજોનો મેળ કરી લઈએ." 

આ હકીકતોને આધારે ધમર્ના મળભત દશર્નમા ંક્યાયં કોઈ િભ તા જોવા મળતી આ હકીકતોન આધાર ધમના મળૂભતૂ દશનમા ક્યાય કોઈ િભ તા જોવા મળતી 
નથી. આ  ધાિમર્ક માન્યતાઓના નામે થતા સઘંષર્ તથા ખેંચતાણન ેઅ ાનતાજન્ય 
કૃત્ય જ કહી શકાય. સૌથી મોટી િવડબંના એ જ છે કે લોકો પોતાના મતો તથા 
ધમર્પર્વતર્કોના ગણુગાન ગાય છે, ૫રંત ુતેના દશર્ન તથા આદશ ને પોતાના જીવનમા ં
ઉતારી શકતા નથીઉતારી શકતા નથી.  
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જો િચતંનમા ં ઉત્કૃ ટતા, ચિરતર્મા ંઆદશર્વાિદતા તથા યવહારમા ં શાલીનતતાનો 
સમન્વય કરી શકાય તો ધમર્નુ ં એવુ ં વ ૫ પર્ગટશે, મા ં િવભેદ નિહ એકત્વ 

ઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમાંઋિષ િચંતનના સાિંનધ્યમા ં 

થાિપત હશે. સઘંષર્ નિહ, ૫રંત ુ સવર્તર્ પર્ેમ, સહકાર ઉદારતા તથા સમપર્ણનુ ં
સામર્ાજય હશે. 

તમામ મત પોતાનુ ં વતતંર્ અિ તત્વ રાખીને એક સવર્માન્ય સાવર્ભૌિમક કાયર્કર્મ 
બનાવીને હળીમળીન ે સભ્ય અને સસં કત સમાજના િનમાર્ણમા ં સલંગ્ન અને એ બનાવીન હળીમળીન સભ્ય અન સસુ કૃત સમાજના િનમાણમા સલગ્ન અન એ 
આજની અિનવાયર્ આવ યકતા છે. 

  

ં ે ી ોાનય મા ંતમે પણ આહતુી આપો 

સમ ત સકંટોનુ ંએકમાતર્ કારણ છે - માનવીય દુબુર્િ .  ઉપાયથી દુબુર્િ ને દૂર કરી 
સ બુ ી થપાય, તે જ માનવક યાણનો તથા િવ શાિંતનો સમાધાનકારક માગર્ છે.  

યગુઋિષ પરમપજૂ્ય પ.ં ીરામ શમાર્ આચાયર્જીએ વતર્માન યગુની સમ યાના 
સમાધાન માટે હજારો પુ તકો લખ્યા ંછે. આ પુ તકોને જન જનને વચંાવવા તે 
આજનો યગુધમર્ છે. પુ તક સિૂચ નીચેના સરનામે પતર્ લખીને િન:શુ ક મગંાવો. 

પર્ાિપ્ત થાન :  ગાયતર્ી ાનપીઠ, જૂના વાડજ, અમદાવાદ ટે.ન.ં ૦૭૯ ૨૭૫૫૭૨૫૨ 

પર્કાશન : યગુ િનમાર્ણ યોજના િવ તાર ટર્ ટ, ગાયતર્ી તપોભિૂમ, મથરુા-૩ 

ફોન : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૧૨૮,  ફેકસ : ૦૫૬૫-૨૫૩૦૨૦૦ 
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