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વર્તમાન સમયમાાં ધમત 
તબસ્સમુબાનુું અલ્લારખા મલેક 

(PH.D Student) - તત્વજ્ઞાન ચારૂતર વવદ્યામુંડળ યવુનવવસિટી વલ્લભ વવદ્યાનગર, આણુંદ-૩૮૮૧૨૦, (મો) -૯૬૮૭૨૪૯૧૫૧ 

 સારાાંશ: 
            ભારતમાું હ િંદુઓ અન ે મસુ્સ્લમો બુંને  જારો વર્ષોથી સાથે ર  ે છે. પરુંત ુ બુંન ે સમદુાયના લોકો આજ સધુી 
એકબીજાને ન તો સમજી શક્યા છે કે ન તો સમજવા માુંગ ેછે. ભારતમાું હ ન્દુ મસુ્સ્લમ એકતાના ઘણા નારા પણ લગાવવામાું 
આવ ેછે અન ેઘણા પ્રયત્નો પણ કરવામાું આવ ેછે.પરુંત ુપહરણામ તો એનુું એજ ર  ેછે. આજે તમે જે વાતાવરણ જોઈ રહ્યા 
છો.તે કોઈ નવુું વાતાવરણ નથી , પરુંત ુઆ બુંને સમાજ વચ્ચનેી ખાઈ ઘણા સમયથી છે. મનુ્શી પ્રમેચુંદ્રજીએ ક યુું  ત ુું કે 
ભારતના બુંને સમાજના લોકો એકબીજા માટે ર સ્ય છે. બીજાના ધમમ વવશ ેકોઈ જાણત ુનથી કે જાણવા માુંગત ુું નથી. ઉલ્ટાનુું 
બુંને એક બીજાના વવરુદ્ધ મનઘડત વાતો કરે છે અન ેએજ બાબત ેલડવા પણ તયૈાર છે. કારણકે ત ેધમમ વવશ ે  જાણવાનો 
પ્રયત્ન કરવા માટે કોઈની પાસે સમય નથી. માત્ર  વાજન્ય વસ્તઓુ માનવામાું આવે છે જે માત્ર નફરતને પ્રોત્સા ન આપે છે. 
જે લોકો એકબીજાના ધમમ વવશ ેજાણ ેછે તઓે એકબીજાના ધમમનો આદર કરે છે. પરુંત ુઆજે બુંને વચ્ચનેી એકતાના બધા સ્ત્રોત 
ખોરવાઈ ગયા છે. આ ખબુજ ચચિંતાજનક સ્સ્થવત છે જે આવનારા હદવસોમાું વધ ુખતરનાક બનશ.ે   

પ્રસ્તાવના:    

             કોઈપણ ધમમ ખરાબ નથી  ોતો, પરુંત ુ
કેટલાક લોકો તે ધમમનુું આવરણ પ રેીને ધાવમિક 
ભાગલા કરતા જોવા મળે છે. જેમ કે ધાવમિક સ્થાનો, 
ધાવમિક પ રેવેશ, ધાવમિક ખોરાક, સુંસ્કૃવત વગેરે બુંને 
ધમો વચ્ચે ઝઘડાના કારણ બની ગયા છે. ધમમ 
લોકોને જોડવાનુું કામ કરે છે તો પછી લોકોમાું 
ભાગલા પાડવાનુું કારણ શુું? બુંને ધમમના ધાવમિક 
પસુ્તકો વાુંચવામાું આવે, તેને સમજવામાું આવે તો 
પછી આપણે હ િંસક કઈ રીતે બની શકીયે? હ ન્દુ- 
મસુ્સ્લમ વચ્ચે વધતી જતી નફરતનુું પ્રમાણ શુું છે 
અને ક્યારે તેને કાબમુાું લેવાશે? તેનો દૂર દૂર સધુી 
અંદાજ લગાવી શકાય તેમ નથી. એકતાની વાતો 
કરનારાઓ પણ દૂર દૂર સધુી દેખાતા નથી. જયારે 
એક સમય એવો  તો કે હ ન્દુ- મસુ્સ્લમ ભાઈ- 
ભાઈના નારા લગાવતા  તા. સવાલ એ નથી કે આ 
નફરતનો અંત શુું  શે પરુંત ુસવાલ એ છે કે આ 
નફરત કેમ વધી ર ી છે.  

ધમત એટલે શ ાં ? :  

             ‘धर्म’ શબ્દ સુંસ્કૃતમાું ‘ध’ृ(धारयति) 
હિયાપદ પરથી બન્યો છે. તેનો અથમ ધારણ કરવુું, 
ટકાવવુું, પોર્ષણ કરવુું, અચભવદૃ્ધદ્ધ પમાડવુું એવો થાય 
છે. વ્યસ્તત જીવનને અને સમાજજીવનને જે ધારણ 
કરે છે, ટકાવે છે, પોરે્ષ છે, ઉન્નત કરે છે, પ્રગવતના 
પુંથે લઈ જાય છે અને કુમાગમમાથી વનયમન કરે છે 
તે પહરબળ અગર જીવનનો મ ાનૈવતક વનયમ એટલે 
ધમમ. ( ધ.ત.ચચ.૪ ) મ ાભારતમાું ક વેામાું આવ્યુું છે 
તેમ,  

धारणाधर्म इत्याहु:। धर्ो धारयि ेप्रज्ञा:। 

            એટલે કે, સમગ્ર સમાજને વનયમમાું 
રાખનાર, ધારણ કરનાર કે ટકાવી રાખનાર તત્વ તે 
ધમમ. પ્રત્યેક જીવને પોતાનો જીવન ટકાવી રાખવા 
તથા તેનો વવકાસ સાધવાનો કોઈ જીવનિમ અથવા 
વનયમ  ોય છે. આવા વનયમો દ્ધારા ઉત્તમ તત્વ તરફ 
લઈ જનાર પ્રવવૃત એ ધમમ. વવશ્વના વવચભન્ન ધમો 
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ઉતમ જીવન જીવવાના વવચભન્ન વનયમો કે માગો જ 
છે. ( વવ.પ્ર.ધ.૮)  

            ચિસ્તી ધમમ અનસુાર ધમમ માટે વપરાતો 
શબ્દ ‘Religion’ બે લેહટન શબ્દો ‘Re’ અને ‘Legere’ 
કે ‘ligare’ માથી ઉતરી આવ્યો છે. આ બે શબ્દોનો 
અથમ “ફરી પાછા સાુંકળવા” એમ થાય છે. તેમના 
અનસુાર માનવ એ ઈશ્વરનુું સર્જન છે અને એથી 
માનવ માનવને સાુંકળવાનુું તેમ જ બધાય માનવોને 
વપતા ઈશ્વર સાથે સાુંકળવાનુું ધમમન ુું કાયમ છે.  

            ધમમની વ્યાખ્યા આપતા જૈન સાધ ુક  ેછે 
કે, જગતના દુ:ખોમાુંથી જે માણસોને બ ાર કાઢે અને 
તેમણે  ુંમેશને માટે પરમ આનુંદની અવસ્થા અપે તે 
ધમમ.  

            મસુ્સ્લમ ધમમ માટે વપરાતો શબ્દ 
“ઇસ્લામ” ખબુજ સચૂક છે. આ શબ્દ ‘સલામ’ માથી 
પ્રાપ્ત થાય છે, અને એનો અથમ ‘શાુંવત’ થાય છે. 
આમ ઇસ્લામ એટલે ઈશ્વરનો શાુંવતમય સ્વીકાર.  

            કેટલાક તો ધમમ માટે ‘મજ બ’ શબ્દ પણ 
વાપરે છે. મજ બ એટલે ‘માગમ’, ચહરત્રમય 
જીવનનો માગમ, આનુંદની પ્રાપ્પ્તનો માગમ અને પ્રભ ુ
પ્રાપ્પ્તનો માગમ. ( ધ.ત.ુઅ. ૭) 

            ધમમ જીવન એટલો વ્યાપક અને ગ ન 
છે. જીવનને કોઈ એક વ્યાખ્યામાું બાુંધવુું શક્ય નથી, 
તેમ ધમમના સમગ્રર સ્વરૂપને પણ કોઈ એક વ્યાખ્યા 
દ્ધારા સમજાવી શકાય ન ીં. માનવજીવનને સમજવા 
માટે મનષુ્યને સમજવો આવશ્યક છે. પરુંત ુ ધમમના 
અધ્યયન વવના માનવ અંગેની સમજૂતી અધરૂી ર  ે
છે. આજ સધુી કોઈ વ્યસ્તત ધાવમિક ચેતનાને કોઈ 
એક વ્યાખ્યા દ્ધારા સુંપણૂમ રીતે સમજાવી શકી નથી. 
( વવ.પ્ર.ધ.૧)   

       વર્તમાન સમયમાાં માનવજીવન અને 
ધમત:  

            આજે બુંને કોમના લોકો એકબીજાની 
સામે  ોય છે ત્યારે તેઓ  ાથમાું  વથયાર લઈને ફરે 
છે અને જ્યારે તેઓ અલગ થાય છે ત્યારે તેઓ 
એકબીજાની ધાવમિક બાબતો પર વનશાન બનાવે છે. 
આ બહુ મોટો મદુ્દો છે. તમે બુંને સમદુાયો વચ્ચે 
રમખાણો પણ જોયા  શે. આ રમખાણો દરવમયાન 
કોઈ બ ારની વ્યસ્તત તમારા ઘરને આગ નથી 
લગાડત ુું પરુંત ુ તમારા વવસ્તારના જ લોકો તે 
રમખાણોમાું ભાગ ભજવતા  ોય છે. 

             તાજેતરમાું હદલ્ ીના રમખાણો, 
કણામટકમાું હ જાબ પ રેવેશ મદુ્દો, જ્ઞાનવ્યાપી 
મસ્સ્જદ, અયોધ્યા, ગોધરાકાુંડ, કોમી હલુ્લડ વગેરે 
જોઈને લાગે છે કે માણસો કેટલા ક્રૂર અને વનદમયી 
બની ગયા છે અને તેમને એકબીજા માટે કેટલી 
નફરત છે. આ દરવમયાન જે મતૃ્ય ુપામે છે એ બધા 
ભારતીયો જ છે પરુંત ુ આ ધાવમિક ધ્વેર્ષ આપણને 
એટલો ક્રૂર બનાવી દે છે કે આપણે કોઈનુું ઘર તોડી 
નખાઈએ છે પણ આપણા ચે રા પર કોઈ પસ્તાવો 
નથી. શુું આ પરસ્પર દે્ધર્ષ, યદુ્ધો ખતમ ન થઈ શકે? 
શ ુતમામ ધમમના લોકો માત્ર ભારતીય તરીકે સાથે ન 
ર ી શકે? જરા કલ્પના કરો જો દરેક વચે પે્રમ  ોત 
ભારત કેટલ ુ સુુંદર  ોત. આપણા કેટલા વવવાદો 
આપો આપ ખતમ થઈ જશે.તે જાણીને આપણે 
પ્રગવતની સીડી ચડવાની શરૂઆત કરીશ.ુ દરેક જણ 
એતતા ઈચ્છે છે. પરુંત ુ પ્રયત્ન બહુ ઓછા કરે છે. 
નફરતથી ભારેક આ તોફાની વાતાવરણમાું પે્રમનો 
દીવો પ્રગટાવનાર રા  જોઈ રહ્યા છે.  

             વવશ્વ આજે અશાુંવત, આંતરવવગ્ર ો તથા 
કુદરતી અને કુવત્રમ એવી અનેક આપવત્તઓ સામે 
ઝઝૂમી રહ્યો છે. આ અશાુંવતના મડૂમાું સાચી 
ધાવમિતતાનો અભાવ છે. જેના પહરણામે મનષુ્ય વેર-
ઝેર, રાગ-દ્વરે્ષ, લ ૂુંટ-ફાટ આહદનો ભોગ બની રહ્યો છે. 
આવી પહરસ્સ્થવતમાું માનવજાત સમક્ષ બે જ માગમ છે 
એક યદુ્ધનો અને બીજો ધમમનો. યદુ્ધના માગમથી 
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થાકેલો માનવી આખરે ધમમના માગમને અનસુરે છે. 
ગીતામાું શ્રી કૃષ્ણ ેકયુંુું છે,  

"यदा यदा हह धर्मस्य ग्लातिर्मवति र्ारि | 

अभ्युत्थािर्धर्मश्य िदात्र्ािं सजृाम्यहर् ्।।“ 
(વવ.પ્ર.ધ.૧૩) 

              આજે ફરીથી એવો સમય આવી છે કે, 
ભગવાને ફરીથી ધરતી પર જન્મ લેવાની 
આવશ્યકતા પડી છે. આ રીતે સવમનાશને માગે 
વડેલા વવશ્વને બચાવવા ધમમ આવશ્યક બની જાય 
છે. 

ધમત અને વવજ્ઞાન:                        

               આજના વૈજ્ઞાવનક યગુમાું જેમ જેમ 
વવજ્ઞાનની પ્રગવત વધી ર ી છે તેમ તેમ ધમમનો 
પ્રભાવ ઓછો થઇ રહ્યો છે. નાસ્સ્તકતા વધી ર ી છે. 
ધમમ અંગે ગેરસમજ ફેલાય ર ી છે. જો ધમમએ  
મનષુ્યને શદુ્ધ કયો છે તો વવજ્ઞાનથી બદુ્ધદ્ધ બદલાય 
ગઈ છે. વતમમાન સમયમાું ધમમ અને વવજ્ઞાન બુંનેનુું 
સમાન મ ત્વ ર લે ુું છે. માનવીના જીવન ઘળતર 
માટે બુંનેની આવશ્યકતા ર લેી છે.   

               ધમમ મનષુ્યના પરોપકાર, સમાજ 
સેવ, સ કાર અને સ ાનાભવૂતની લાગણીઓને 
જાગતૃ કરે છે. માનવસક અને આધ્યાત્ત્મક પ્રગવતમાું 
ફાડો આપ્યો છે. વવજ્ઞાને તેની શારીહરક ઉન્નવતમ 
મદદ કરી છે. આ રીતે વવશ્વમાું સખુ, સમદૃ્ધદ્ધ અને 
શાુંવતની સ્થાપના માટે ધમમ અને વવજ્ઞાન બુંનેનો એક 
સાથે વવકાસ કરવો ખબુજ મ ત્વ પણૂમ છે. જો આપડે 
વવજ્ઞાન છોડીએ તો પ્રાચીન સુંસ્કૃવતમાું પ ોચીશુું જ્યાું 
એક-બીજા વચ્ચે શસ્તતની કસોટી કરીને વવનાશની 
આરે પ ોચીશુું. તેથી આ વવશ્વમાું ધમમ અને વવજ્ઞાન 
બુંનેને મ ત્વ આપવુું જોઈએ તે વવશ્વ અને 
માનવજાત માટે આવશ્યક છે.  

               ધમમ મનષુ્યને સાચા અને શે્રઠ મનષુ્ય 
બનાવે છે. આ દ્રષ્ષ્ટએ આપણને શે્રષ્ઠતા અને પે્રમથી 
માનવતામાું પ્રવેશ કરાવે છે અને માનવતાથી 
આગડ વધે છે અને હદવ્યતા તરફ દોરી જાય છે. આ 
બાબતને ધ્યાનમાું લેતા એ બાબત સ્પષ્ટ છે કે, 
“ધમમ” શબ્દ સમગ્ર જીવન કરતાું ઊંડો છે. ધમમના 
નામ પર  ાલમાું ઘણી ગનુાહ ત પ્રવવૃતઓ ચાલી 
ર ી છે. લો ીની નદીઓ વ ી ર ી છે. હ િંસા, 
સાુંપ્રદાવયક નફરત, પ્રગવતમાું અવરોધ, અંધકાર, 
અંધવવશ્વાસ, મનષુ્ય અને તેમના ક વેાતા સ્વાથી 
નેતાઓ સાચ્ચા ધમમને જાણતા નથી અથવા જાણવા 
ઇચ્છતા નથી. પરુંત ુ એમને માત્ર ધમમની આડમાું 
નાસ્સ્તકતાને પ્રોત્સા ન આપ્યુું છે. પોતાનો લાભ 
શોધ્યો છે. તેથી જ ઉપરોતત દૂર્ષણો વવશ્વમાું વ્યાપક 
બન્યા છે. અજ્ઞાનતાને નાબદૂ કરીને સાચા ધમમની 
જરૂહરયાત અને હ ન્દુ-મસુ્સ્લમ ધમમની તલુનાત્મક 
અધ્યયન કરી દરેક ક્ષેત્રમાું દુષ્ટતાઓને નાબદૂ 
કરીને આ તમામ દૂર્ષણોને નાબદૂ કરવા માટે માનવ 
જીવન શાુંવત અને પ્રગવતના માગમ પર કાયમ કરી 
શકશે. માટે હ ન્દુ અને મસુ્સ્લમ ધમમને નામે જે 
લડાઇઓ થઈ ર ી છે. તેમાું વવરામ લાવી શકાય છે.    

ઉપસાંહાર:  

            આમ, ધમમ અને માનવજીવન વચ્ચે 
અવત ગાઢ સુંબ ુંધ છે. મનષુ્યને સમજતા પે લા 
ધમમને સમજવુું અવત આવશ્યક છે. કારણ કે, ધમમને 
ન સમજવાને કારણે આગડ જોયુું તેમ વધનેુ વધ ુ
વવખવાદ ઉત્પન્ન થાય છે. ધમમ, મનષુ્ય, 
મનષુ્યજીવન, વવજ્ઞાન આ બધા એક બીજા સાથે 
એટલા ગાઢ રીતે સુંકડાયેલા છે. જેમાું અમકુ લોકો 
આ બધાની આડમાું પોતાના લાભ માટે બીજા બધાને 
અવડા માગમ પર દોરી જાય છે. વવશ્વમાું તમે 
વતમમાનમાું જે પહરસ્સ્થતી જોઈ રહ્યા છો તેનુું કારણ 
આ બધા દૂર્ષણો છે. 
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