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ધમર્ અને સંપર્દાય અલગ અલગ
દે વીઓ અને ભાઈઓ,
ધમર્ એ જીવન જીવવવાની એક એવી ૫ િત છે કે
ઘ્યાનમાં રાખીને એવી રીતે જીવવામાં આવે છે કે

માં માનવીય મહાનતાને

ના પર્કાશમાં લોકોને

ે ઠતાની

િદશામાં અગર્સર
િદશામા
અગર્ેસર થવાની પર્રણા
પર્ેરણા મળ.
મળે સપર્દાય
સંપર્દાય એ સમય અન
અને ૫િરિ થિત મુ
મજબ
જબ
ચાલચલગત આ૫નાવવાવાળી એક એવી િવિધ

યવ થા છે કે

કેટલીયે વાર

બદલાય છે અને સમય સમયે બદલાતી રહેશે. સમયના પર્વાહમાં ઘસાવા અને
ત ૂટવાને કારણે તે અિ થર રહે છે તેથી નાવની

મ વારં વાર તેન ુ ં સમારકામ કરવું

૫ડે છ.
૫ડ
છે
ધમર્ને કતર્ યનો ૫યાર્ય માનવામાં આ યો છે . ધમન
ર્ ુ ં ૫
ર્ ુ ં ૫ પર્ેમ છે જ્યારે અધમન
ે હોય છે , માનવસમાજમાં શાંિત, સ ભાવના અને ભાઈચારાને અખંડ બનાવવો એ
ષ
જ ધમર્ન ુ ં ઘ્યેય છે . ખરું માનો તો માનવમાતર્ ધમર્ એક જ છે . માથાં એટલાં ધમર્ એ
તો સાંપર્દાિયક્તાનુ ં જ ૫િરણામ છે . આ

ધમન
ર્ ા નામ ૫ર એટલી ધાંધલ મચેલી છે

કે માનવસમાજનો એક વગર્ તો ધમર્ન ુ ં અિ તત્વ નામશેષ કરી નાખવાનો પર્યત્ન કરી
ુ ાને બદલે
ર ો છે . તેમનુ ં માનવું એવું છે કે ધમર્થી માનવીય પર્ેમ, એક્તા, બંધત
ે , દભા
આ૫સમાં ષ,
આ૫સમા
ષ
દુભાવ
અને લડાઈ ઝઘડા થતા હોય તો ધમ
ધમનો
ન
ર્વ અન
ર્ ો
થાય તેટલું માનવસમાજ માટે ક યાણકારી રહેશ.ે
૫રમાત્માનુ ં

ટલો જલદી લો૫

વા તવમાં ધમર્ એ આત્માને

ાન કરાવતી એક ચીજ છે . ૫રં ત ુ આ

સંસારની દશા િવિચતર્ છે .

ધમર્ના નામે અનેક સંપર્દાયો બની ગયા છે .
એક સંપર્દાય પોતાને બીજા બધા સંપર્દાયોથી મહાન સમ

છે તથા પોતાના

અનુયાયીઓને એમ જ િશખવાડે છે કે તેમના ારા જ ઈ ર અને મોક્ષની પર્ાિપ્ત થઈ
શકશે અને અન્ય બધા સંપર્દાયોવાળા નરકમાં જશે. ક્યારે ક ક્યારે ક તેન ુ ં િવભત્સ ૫
જોઈને

દયમાંથી ક્યારે ક અચાનક ઉ ગાર નીકળી ૫ડે છે કે જો આ જ ધમર્ છે તો

અધમર્ની ૫િરભાષા શું હશે?
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સાંપર્દાિયકતાના આ વરવા ૫ને જોઈને આ૫ણા દે શના કેટલાક િવવેકી નવયુવકોને
ધમર્ પર્ત્યે ઘ ૃણા ઉત્પ

થઈ છે અને તેઓ ધમર્ની હ તીને નામશેષ કરવા નીકળી

૫ડયા છે તેમાં આ યર્ પામવા

વું શું છે ? પર્ાચીનકાળમાં જ્યાં ધીરજ, ક્ષમા, દમ,

ચોરી ન કરવી તે , શૌચ, ઈિન્દર્ય – િનગર્હ, ઘીઃ, િવ ા, સત્ય અને અકર્ોધને વધારવું –
એ જ ધમર્ સમજવામાં આવતો હતો ત્યાં આ

અનેક પર્કારના સંપર્દાયો અને વાડાને

કારણે અશાંિત, ઝઘડા, ઉ૫દર્વ અને ૫ર પરનો િવગર્હ જ ધમર્ના દીવાનાઓનો ધમર્
બની ગયો છે . સંસારમાં એવા ક્યાં કુકૃત્યો છે કે ધમન
ર્ ા નામે નથી થયાં ?
મનુ યમાતર્નો એક જ ધમર્ છે અને એ એક જ રહેવો જોઈએ. તેમા મતભેદની કોઈ
શક્યતા જ નથી. તો ૫છી ધમર્ એ ઝઘડા અને અનાચારનુ ં કારણ શા માટે બને છે ?
ં
ે ા જવાબમા ં એક
તેન
એ જ વાત કહીી શકાય કેે આ તોો સપર્દાયવાદની
ી િિવકૃિત છેે
ધમર્ના નામે પોતાની મરજી મુજબની વાતો ઈ ર ઉ૫ર થોપે છે અને શા કારો તથા
પીર૫યંગબરોને મ ઢે કહેવડાવે છે . ધમર્ સં થા૫કોમાં મોટે ભાગે બધા સુધારાવાદી
૫ણ થયા છે . તેઓએ પર્ાચીન ૫રં ૫રાઓને બદલીને તેના થાને નવી ૫રં ૫રાઓની
થા૫ના કરી છે . િવચારવાની
િ
બાબત એ છે કે ઈ રને એવી શું ૫ડી હતી કે અમુક
સમયે એક પર્કારની માન્યતાનુ ં પર્ચલન કયાર્ બાદ થોડા સમય ૫છી તેમાં ૫િરવતન
ર્
કરવા માટે નવા સુધારકોને મોકલવા ૫ડયા?
વા તિવકતાએ છ
છે ક
કે ધમર્ અનાદી તથા અનત
અનંત છ.
છે તમા
તેમાં પર્મ
પર્ેમ અન
અને કરણા
કરુણા, સયમ
સંયમ અન
અને
સેવાને આ ય આ૫વામાં આ યો છે . બધા જ ધમ માં આ મહાન િસ ાંતો સમાયેલા
છે . તેથી તેને ધમન
ર્ ો આત્મા ગણવો જોઈએ. તેમા છળ, દં ભ, િન ઠુરતા,

રતા અને

ગુનાિહત કુપર્વ ૃિ ઓ માટે ક્યાંય કોઈ શક્યતા છે જ નહીં.
સંપર્દાયો વચ્ચે એવો દુરાગર્હ જોવા મળે છે કે અમારી માન્યતાઓ અને રીતિરવાજો
જ સાચા છે . આના િસવાય બધા ખોટા છે . પોતાનાં પુ તકોમાં

કહેવાયું છે તે જ

ઈ રની વાણી છે અને એનાથી અલગ માન્યતાવાળા બધા નાિ તક છે અને તેમને
તો િનં

તેમજ આ ધરતી ૫રથી િમટાવવા યોગ્ય માનવામાં આ યાં છે
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આ પર્કારની સમજ ઈ રકૃત ન હોઈ શકે. આ તો ફક્ત સંપર્દાયોનો દુરાગર્હ જ છે .
આના કારણે

લટં ૂ માર, ખ ૂન અને ઘ ૃણા તથા

ે ની ભાવના તથા ૫રાયા૫ણાના
ષ

ભાવ પેદા થાય છે અને ફેલાય છે .
ં ોમાં અંતર ૫ડી ર ું છે .
રીત-િરવાજો હંમેશા નવા બનતા ર ા છે . સાંપર્દાિયક અનુબધ
છતાં ૫ણ માનવધમન
ર્ ો મ ૂળભ ૂત આધાર હંમેશા એક જ ર ો છે . રીત-િરવાજો હંમેશા
સમયની સાથ
સાથે ચાલતા ર ા છ.
છે
પર્કારની જ છે ,

મ દશ
દશન,
ન
ત વ ાન
ાન, ધમશા
ધમર્શા ની અલગતા ૫ણ એ
ર્ તત્વ

ં જુદાં
પર્કારે એક જ બગીચામાં ઊગેલા પુ પોના રં ગ તેમજ સુગધ

જુદાં હોય છે , છતાં ૫ણ તેના કારણે બગીચાની શોભા વધે છે ઘટતી નથી. અલગ
અલગ િવશેષતાઓવાળા પુ પો એકબીજાના દુ મન નથી હોતાં કે નથી કોઈને
ઉખાડીને
ઉ
ી ે

ફેંેંકી

દેે વાનીી

વાત

૫ણ

કરતા.ં

આ

જ

વાત

આચારસંિહતાઓના સંદભર્માં ૫ણ છે . પર્ાચીન માન્યતાઓમાં
ગઈ હતી તેના િનરાકરણ માટે દશર્નશા

દશન
ર્ શા

તથા

િવકૃિતઓ સમાઈ

તથા આચારસંિહતાઓ અિ તત્વમાં આવી

છે . જ્યારે જુદા જુદા પર્કારનાં વ ો ૫હેરનારાઓ એક જ રે લગાડીમાં બેસીને મુસાફરી
કરી શક્તા હોય તો મજહબની અલગતા હોવાં છતાં ૫ણ કોઈ કોઈના ૫ર હાવી થઈ
જાય તે સહેજ ૫ણ જ રી નથી.
આ૫ણી સાંપર્દાિયક મનોવ ૃિ ને કારણે દુિનયામાં આ૫ણે ખુબ ખરાબ રીતે બદનામ
ે ા નફતરની નજરથી જએ
થઈ ર ા છીએ.
છીએ િવ ની પર્જા આ૫ણન
આ૫ણને હં
હમશા
મશ
જુએ છ
છે અન
અને
િવચારે છે કે આ૫ણે તો હંમેશા ગુલાબ રહેવાને લાયક જ છીએ. હજુ ૫ણ સમય છે .
આ૫ણે જાગ ૃત થઈ જવું જોઈએ. ધમર્ના મ ૂળ વ ૫ને ઓળખી લેવ ું જોઈએ. ધમર્નો
ધંધો માનવસમાજમાં ફાટ ટ પાડીને વેરભાવ ફેલાવવાનો નથી. ધમર્ નો

નહે,

સ ભાવના,
ભાવના સહનશીલતા,
સહનશીલતા સ દયતા અન
અને સાિત્વક
સાિ વક િસ ાંાતોનુ
તોન ં ૫િવતર્ ઝરણુ
ઝરણં છ,
છે
માનવજીવનને ઉચ્ચ અને ૫િવતર્ બનાવવાનુ ં સાધન છે . જ્યારે આ૫ણે ધમર્ના િવશુ
વ ૫ને ઓળખીને તે મુજબનુ ં જીવન જીવવાનો સંક પ કરી લઈશું અને સંકુિચત
સાંપર્દાિયકતા છોડીને મનુ યના આચરણ ૫રથી તેન ુ ં મ ૂ ય આંકીશું ત્યારે આ૫ણે
રા ટર્ીય
ી ભાવનાનેે પુ ટ કરીી શકીશુ
ી ં અનેે જાતીય
ી જીવનનીી જ્યોિતને
ોિ ે ઝગમગાવીી
શકીશુ.ં એટલું યાદ રાખો કે ગુલામ પર્જાનો કોઈ ધમર્ હોતો નથી.
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ધમર્ અને દાસત્વમાં ૫રમાત્મા અને રાક્ષસ

ટલું અંતર છે . આ૫ણા દે શને ૫રમાત્મા

સાચા ધમર્થી ઓતપર્ોત કરી દે એ જ મારી ઈચ્છા છે .
દરે ક ધમર્ માટે ઉ૫યોગમાં લેવાતાં સંબોધનો ૫ણ ધમર્ના વા તિવક લ ય ૫ર પર્કાશ
પાડે છે . Ô ઈ લામ Ô શબ્દ Ôસ મÕ માંથી બન્યો છે ,
Ô અથાર્ત ્ ઈ લામનો અથર્ છે – સંસારમાં શાંિતની
ાનનો ધમ
ધમ.ર્ માનવમાતર્ન
માનવમાતર્ને આત્મસ
આ મસ ા એક અિભ

શાંિત અને અમનનો ૫યાર્ય છે .

થા૫ના. વૈિદક ધમર્ અથાર્ત ્ –

અંગ માનનારો ધમ
ધમ.ર્ બૌ

અથાત ્ બુિ -િવવેકનો ધમર્. િકર્િ યેનીટી શબ્દ Ôિકર્ ટાસÕ શબ્દથી બન્યો છે .
છે ઈ રીય

ધમર્

ઓ અથર્

ાનમાં નહાયેલો અથાર્ત ્ માનવમાતર્માં એકસ ા જોવાવાળો જાપાનનો

પૌરાિણક ધમર્ િશન્તો છે . િશન્તોનો અથર્ Ôબધા આત્માઓનો એક ૫રમ ૫થÕ થાય છે .
પર્ચિલત
િ
ધમર્ ÔતાઓÕ
ધ
Ô ઓ નોો અથર્ ૫ણ સવર્ ે ઠ ર તોો થાય છેે . આ બધામા
ધ ં ધ
ધમર્ શબ્દ
ક્યાંય સંકુિચત સાંપર્દાિયક અથર્માં વ૫રાયો નથી. અલગ અલગ પર્કારે આખરે દરે ક
ધમર્નો સ ૂર એક જ છે કે

સમગર્ માનવસમાજને એકસ ૂતર્તામાં રાખે અને તેમને

સ માગર્ ૫ર ચલાવાની પર્ેરણા આપે તે જ સાચો ધમર્ છે .
તો ૫છી રોજ ઊઠીને જુદા જુદા ધમર્ના અનુયાયીઓમાં મતભેદ કેમ જોવા મળે છે ?
સાંપર્દાિયકતાનાં યુ ો કેમ છે ડાય છે ? તેનો જવાબ
લ યોની અવગણના કરવી તથા બા
મહત્વ આ૫વુ
આ૫વ ંÕ.

પ ટ છે – Ôધમર્ના શા ત

આડંબરો તથા િકર્યા િવિધઓને વધારે ૫ડત ું

લોકો ધમ
ધમના
ન
છે ત
તે લોકો જ અમુ
અમક
ક ધમર્
ર્ ા વા તિવક વ ૫થી અજાણ છ

મોટો અને અમુક ધમર્ નાનો તેવાં િનવેદનો કરે છે . ભર્મણાઓ ફેલાવવામાં અને
૫ર પર વેરભાવ પેદા કરવામાં આવા િદશાશ ૂન્ય મનુ યોનો ફાળો મોટો છે . ધમર્ન ુ ં
જીવંત ૫ વતન
ર્ માં

ે ઠ યિક્તત્વના ૫માં જોવા મળે છે . તે જ્યારે પર્ગટ થાય છે

ત્યાર
યારે પોતાના પર્કાશથી અનકોના
અનેકોનાં

દયોને પર્કાિશત કર
દયોન
કરે છ
છે અન
અને નવજીવનનો સચાર
સંચાર

કરે છે .
ધમર્ની સાક્ષાત ્ જીવંત પર્િતમાના ૫માં આવા મનુ યો જ્યાં જ્યાં અવતાર ધારણ કરે
ુ ં સાંિનઘ્ય પામવા માટે દરે કનુુ ં મન લલચાય છે . સંપર્દાય અને મજહબની
છે , તેમન
સાંકડી દીવાલો તેમને સંકુિચતતાના ઘેરામાં બાંધી શક્તી નથી.
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પોતાની સ ા બધામાં અને બધાને પોતાનામાં જોનાર બુ , ઈસુ િખર્ ત, મહાવીર
વગેરેને કેવી રીતે કોઈ િવશેષ સંપર્દાયના પર્િતિનિધ માની શકાય. એ વાત સાચી છે
કે આ મહાપુરુષોએ કોઈ એક સંપર્દાયમાં જન્મ લીધો ૫રં ત ુ એ ૫ણ સત્ય છે કે તેમણે
સાંપર્દાિયક બંધનોનો ક્યારે ય ૫ણ

વીકાર કય ન હોતો. તેમણે હંમેશાં િવનય –

િવવેકનો આશરો લીધો અને અલગ અલગ ધમ ને એક ધમન
ર્ ા પે વીકાર કય . એક
િવશેષ પંથના અનુયાયી હોવા છતાં તેઓએ હંમેશા સાવર્ભૌમ િસ ાંતોનુ ં સમથન
ર્ કયુર્
અને

સમગર્

માનવજાતને

એકસ ૂતર્માં બાંધવાનો

પર્યત્ન

કય .

Ô

આત્મવત ્

સવર્ભ ૂતેષÕુ Ôવસુધૈવ કુટુંમ્બકમ Ô આ મહાનુભાવોનો મ ૂળ મંતર્ ર ો છે .
જ્યારે કોઈ બીજાઓ સાથે પોતાની ખુશીઓ વહેંચવાની તથા બીજાનાં દુઃખદદર્માં
ે ું કેે જીવનમા ં ધ
ભાગ ૫ડાવવાનીી ઈચ્છા
ઈ
જાગ ૃત થાય તોો સમજી લેવ
ધમર્ જ પર્ત્યક્ષ૫ણેે
અવતિરત થઈ ર ો છે . આ િવશેષતાઓથી િવભ ૂિષત

યિક્ત કોઈ પંથ, ધમર્ કે

મજહબનો અનુયાયી ન હોવા છતાં સાચા અથર્માં ધાિમર્ક ગણાશે. આનાથી ઉલટું જ્યાં
ે નુ ં વાતાવરણ તૈયાર થઈ ર ું હોય
૫ણ ભર્મ, આશંકા તથા ઘ ૃણા અને ષ

ના કારણે

મનુ ય મનુ ય વચ્ચે ટકરાવ પેદા થાય ત્યાં સમજી જવું જોઈએ કે ધમર્ની આડમાં
અધમન
ર્ ે પોષણ મળી ર ું છે તથા સાંપર્દાિયકતાનુ ં િવષ વ ૃક્ષ ઉછરી ર ું છે .
એક ધમપર્
ર્ ધાન દે શ હોવાને કારણે આ૫ણા દે શમાં ધમમ
ર્ ાં

ા

રાખવાવાળાની

સંખ્યા વધુ
સખ્યા
વધ છ.
છે સપર્દાય
સંપર્દાય અન
અને પથોની
પંથોની સખ્યા
સંખ્યા ૫ણ વધુ
વધ છ.
છે ધાિમક
ધાિમર્ક બાબત
બાબતે ભર્મણાઓની
૫ણ કોઈ કમી નથી.

ટલા સાંપર્દાિયક ઝઘડાઓ આ૫ણા દે શમાં થાય છે તેટલા

ભાગ્યે જ િવ ના કોઈ અન્ય દે શમાં થતા હશે. િહન્દુ, મુિ લમ, શીખ, ઈસાઈ, બૌ
વગેરે િવિભ

ધમ ને માનવાવાળા આ૫ણા દે શમાં એ સાથે વસે છે . િવિભ

મતમતાંતરોને માનવાવાળા આ૫ણા દશમા
મતમતાતરોન
દે શમાં ૫હલા
૫હેલા ૫ણ એકસાથ
એકસાથે રહતા
રહેતા હતા.
હતાં ૫રત
૫રં ત ુ
પોતપોતાના સંપર્દાયોમાં રહેવા છતાં તેઓ હંમેશા મનુ યજાતને એકસ ૂતર્તામાં
બાંધવા માટે અને સમતા, સ ૂિચતા અને સિહ ણુતાના પાઠ

દયંગમ કરાવવા માટે

જ પર્યત્નશીલ રહેતા હતા અને એટલા માટે જ ભારતીય સં કૃિત અને ધમએ
ર્ િવ માં
ં ુર ધ
અસાધારણ
ધ
ગૌરવપર્દ
ૌ
થાન પર્ાપ્ત કયુર્ હત ું કાળાત
ધમર્ના મુખ્ય લ ય ગૌણ
ૌ બનીી
જવાથી તથા સંપર્દાયોને ધમન
ર્ ો ૫યાર્ય માનવાથી મતભેદ વધવા લાગ્યા.
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દે શે ક્યારે ક પોતાની સાં કૃિતક િવશેષતાઓને કારણે આખી દૂિનયામાં અનુ૫મ

થાન

પર્ાપ્ત કયુર્ હત ું તે જ દે શ આ સાંપર્દાિયક મતભેદોને કારણે િવઘટનના િકનારે ઊભો છે .
ૃત્વ કરવાવાળા બુ
આવી ૫િરિ થિતમા
થિતમાં િવિભ ધમ-ર્ સપર્દાયોનુ
સંપર્દાયોન ં નત
નેતત્વ
બિિ જીવી યિક્તઓનુ
યિક્તઓન ં એ
નૈિતક કતર્ ય બને છે કે દે શની એક્તા તથા અખંિડતતા રાખવા માટે તથા બધાને

એકસર
્ ૂ તામાં બાંધવા માટે ધમર્ને સંપર્દાયોની સંકુિચતતામાંથી બહાર કાઢે અને તેના વ ૫
અને લ યને યોગ્ય પે રજૂ કરે .
િવિભ

ુ ાયીઓ પોતાની પ ૂૂજા૫ િત ભલે ૫રં ૫રા મુજ
ુ બ ચાલુુ રાખે ૫રં ત ુ
સંપર્દાયોના અનુય

બધા ધમર્ના સંપર્દાયોના પર્મુખ અને િવિશ ટ યિક્તઓ એક સાથે બેસીને ધમર્ના સવમ
ર્ ાન્ય
િસ ાંતો ૫ર સંમત થાય અને

એ જ િસ ાંતોના પર્ચાર અને પર્સાર માટે સંગિઠત થઈને

પર્યત્ન કરવો જોઈએ. તેના માટે કાયર્કર્મ બનાવવો જોઈએ. ગાયતર્ી ૫િરવાર આ પર્કારના

પર્યાસોનુ ં હાિદર્ ક વાગત કરે છે .

Ô િવચારકર્ાંિત અિભયાનને અત્યારના સમયની સૌથી અશક્ત મહાકર્ાંિત ગણવી જોઈએ. આ
અિભયાનને સતયુગ પાછો લાવવા માટે, નવયુગના ગંગાવતરણ માટેના પર્ચંડ પર્યત્નના

૫માં ગણવો જોઈએ. યુગધમર્ને ઓળખવીને ભાવનાશાળી વગર્ને યુગાંતરીય ચેતના સાથે
જોડવો જોઈએ. હાલના તબક્કે તો અગર્ણીઓ બુિ જીવીઓના સિહયારા પર્યત્નોની અત્યંત

આવ યકતા છે . િવશેષ કરીને જ્યારે આ અવસર

વયં પોતાનાં અનેક અરમાનો લઈને

આ૫ણા જ બારણે આવી ઊભો છે , તયારે દરે ક પર્ાણવાન મનુ યે આ ભગીરથ કાયર્માં

પોતાની ભાગીદારી ન ધાવવી જોઈએ, સહયોગ આ૫વો જોઈએ.

ાનય માં તમે પણ આહત
ુ ી આપો
ં ો ં એકમાતર્
સમ ત સકટોનુ
એ
કારણ છેે - માનવીય
ી દુબુિર્ .

ઉ
ઉપાયથી
ી દુબુિર્ નેે દૂર કરીી સ બુ ી

થપાય, તે જ માનવક યાણનો તથા િવ શાંિતનો સમાધાનકારક માગર્ છે .
યુગઋિષ પરમપ ૂજ્ય પં.

ીરામ શમાર્ આચાયર્જીએ વતર્માન યુગની સમ યાના સમાધાન
માટે હજારો પુ તકો લખ્યાં છે . આ પુ તકોને જન જનને વંચાવવા તે આજનો યુગધમર્ છે .
પ તક સિચ
પુ
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