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विश्वयस गोरखनयथ िळिी  

 
Abstract 
There are seven major religions in the world today and Christianity is the number one and fastest 

growing religion. Although the principles and doctrines of each religion are different, only good 

things are taught in each religion. The word dharma is derived from the root dhru, which means 'to 

hold', which means to follow the thoughts or principles of a particular person, and the word dharma is 

derived from the Latin word 'religio'. It means 'to be bound by duty, to be bound, to be close to 

ideological principles.' As a writer, I would define religion as, “Religion is the truth that binds man to 

God.” 4 Although the principles of religion in modern times are not the same in different religions, 

the basis of religion is based on truth. Only its appearance can be different. The principles or values 

of any religion are the basic tenets of that religion. 
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प्रस्तयिनय 

आज जगात सात प्रमुख धमम असून ख्रिश्चन धमम हा प्रथम क्रमाांकावर आख्रि झपाट्याने वाढत जािारा 

धमम आहे. प्रते्यक धमामतील तते्व आख्रि ख्रसद्ाांत ख्रह वेगवेगळी असली तरी प्रते्यक धमामत चाांगल्या गोष्टीच 

ख्रिकख्रवल्या जातात. धमम हा िब्द धु्र या धातूपासून तयार झाला असून त्याचा अथम ‘धारि करिे’ म्हिजे 

ख्रवख्रिष्ट व्यक्तीच्या ख्रवचार अथवा ख्रसद्ाांतावर चालिे, वावरिे होय तसेच धमम हा िब्द लॅख्रिन भाषेतील 

‘ररख्रलख्रजओ’ या िब्दापासून तयार झालेला आहे. त्याचा अथम ‘कतमव्यबांध असिे, बाांधून ठेविे, वैचाररक 

तत्वाांिी घख्रनष्ठता ख्रिकवून ठेविे होय.’  

मराठी ख्रवश्वकोशामधे्य धमामची व्याख्या अशी ख्रवषद केलेली आहे, “ख्रनसगामतील, अत्यांत पख्रवत्र, सांपूिम 

मानवी भख्रवतव्याशी सांबांध जीवन व ख्रवश्व अथवा ख्रनसगम याांची ख्रनयांत्रक अशा अलौख्रकक शक्तीवर (ख्रकां वा 

अशा शक्तीवर) मािसाची श्रद्ा असिे, त्या शक्तीचा (वा शक्तीच्या) स्वतःशी अनुकूल पख्रवत्र व घख्रनष्ठ 

सांबांध स्थाख्रयक करिारी वैयक्तक्तक अथवा सामाख्रजक मनप्रवृत्ती व त्यातून ख्रनघिारी आचरिाची पद्त 

म्हिजे धमम (ररलीजन) होय आख्रि त्या शक्तीशी (वा शक्तीशी) प्रख्रतकूल मनप्रवृत्ती व आचरि म्हिजे 

अधमम होय.”१ धमम हा अलौख्रकक असून नैसख्रगमक घिकाांवर आधारलेला आहे. ज्या घिना फक्त काही 

ख्रवख्रशष्ठ लोक अथवा घिकच करू शकतात. त्यामुळे समाजात आज अनेक ख्रवचारवांत आख्रि पांथ 

अक्तित्वात आलेले आहे. वेबस्टर ख्रिक्शनरीत धमामची  व्याख्या अशी साांख्रगतलेली आहे, “A strong 

belief in a super natural power of powers that control human destiny”२ धमम ख्रह एक 

सांकल्पना असून ती मोठी शक्ती आहे, ज्या शक्तीचा आज सांपूिम मानवजातीवर आख्रधपत्य असून ती 

सांपूिम ख्रवश्वाचे आख्रि ख्रवचारप्रिालीचे सांचालन करते. स्वाती ख्रववेकानांद म्हितात,  
“Religion is the Manifestation of the divinity already within man and to the question of what 

from thus manifestation of divinity takes, the answer as in consciousness.”३ 

आधुख्रनक समाज हा सवामत सुज्ञ समाज आहे आख्रि त्याला सद्सदख्रववेक्भाव समजतो आख्रि येथेच सत्य 

आख्रि असत्याचा द्वांद चालत असतो. ख्रववेक ज्या धममतत्वाना चालण्यासाठी पे्रररत करतो, मनुष्य त्या 

धममतत्वाांकिे वाहवत जाऊन कायमिील होतो. 

एक लेखक म्हिून मी धमामची व्याख्या अशी करेन, “मनुष्याला देवाशी बाांधून ठेविारी सत्यतते्व म्हिजे 

धमम होय.”४ आधुख्रनक काळात धमामची धममतते्व वेगवेगळ्या धमामत समान नसली तरी धमामचा आधार हा 

सत्यतेवर आधारलेला आसतो. फक्त त्याचे स्वरूप वेगळे असू शकतात. कोित्याही धमामची धममतते्व 

अथवा मुले्य हीच त्या धमामतील मूळ आधारतते्व असतात
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१.१ व ांदू धर्म :  

ख्रहांदू धमम म्हिजे काय, हे समजून घेण्याअगोदर आपल्यालाां ख्रहांदू 

धमामची धमममुल्ये समजून घेिे अगत्याचे आहे आख्रि या धमम 

मूल्याांच्या मुळािी वेद, गीता आख्रि मनुसृ्मती इत्यादी ग्रांथ आहेत. 

लक्ष्मििास्त्री जोिी म्हितात, “ख्रहांदू धमम हा बहुरूपी आख्रि 

परस्परख्रवरोधी प्रवृत्तीचे सांख्रमश्रि होऊन बनलेला आहे. या धमामच्या 

दोन बाजू आहेत. ख्रवख्रिष्ट प्रकारचा सामाजीक चालीरीती ख्रकां वा 

समान रचनेचे ख्रवख्रिष्ट कायदे ख्रह याची सवामत प्रमुख अिी बाजू 

आहे आख्रि परस्परख्रवरोधी अनेक पारमाख्रथमक सांप्रदाय ख्रह त्याांची 

दुसरी प्रमुख बाजू होय.”५ आज ख्रहांदू समाज आपल्या ख्रवख्रिष्ट 

परांपरावादी सांसृ्कतीिी जुळून आहे आख्रि ख्रह परांपरावादी मूल्येच 

ख्रहांदू धमामची ओळख करून देतात. ख्रहांदू धमम हा वेगवेगळ्या 

साांप्रदायाांनी भरलेला असून त्यात थोड्याफार प्रमािात वेगळेपि 

ख्रदसत असले तरी त्यात एकता ख्रदसून येते. िॉ.सवमपल्ली 

राधाकृष्णन ख्रहांदू धमामबद्दल म्हितात, “अनेक उपासना मागम, 

ख्रवख्रवध उपाययोजना बहुख्रवध धममदु्रश्ये याांचा त्यात सांग्रह आहे. हा 

धमम व्यक्तीख्रनष्ठ नाही. हा ख्रवख्रिष्ट पांथाचा आग्रह धरीत नाही. हा 

धमम अख्रधकारभेदाने सगळे धमम सांग्राह्य आहेत, असे मानतो.”६ ख्रहांदू 

धमामत मूतीपूजा ख्रह मान्य आहे. त्याांच्या देवतेचे पूजन हे प्रथम 

असून ख्रहांदू धमम कमामवर आधारलेला धमम आहे. आधुख्रनक काळात 

ख्रहांदू धमामने आपली प्राचीन मुल्ये जपून ठेवलेली आहे आख्रि या 

मूल्याांच्या मुळािी वेद आहे. त्यामुळे ख्रहांदू धमामला वेख्रदक धमम 

अथवा सनातन धमम देखील म्हिले जाते.  

 

१.२ रु्स्लीर् धर्म :  

मुस्लीम धमम हा जगात ख्रििी धमामनांतर झपाट्याने वाढिारा दुसरा 

क्रमाांकाचा धमम आहे. मुस्लीम धमामची स्थापना इ.स. सहाव्या 

ितकात अरबािानमधे्य महमद पैगांबर याांनी केली. मक्का-

मख्रदना आख्रि मक्तिद ऑफ काबा हे मुस्लीम धमामचे मुख्य धाख्रममक 

स्थळे असून अरब राष्टर ात त्याांची लोकसांख्या जाि आहे. “इस्लाम 

या िब्दाचा अथम परमेश्वरावर ख्रनताांत श्रद्ा, त्याच्या इच्छाचे व 

आज्ञाांचे पालन, ईश्वराला सांपूिम िरिागती हा होय.”७ महमद 

पैगांबर आख्रि पख्रवत्र कुरािावर आधारलेला असा हा धमम आहे. 

हदीस, इज्मा, ख्रनया यामधून मुक्तस्लम धमामची सवोच्च धममतते्व 

प्रदख्रिमत होतात. मुस्लीम धमम हा एकेश्वरवादी असून “ख्रविुद् 

एकेश्वरवाद हा इस्लामचा पाया आहे. अदै्वत तत्वज्ञान, मूतीपूजा 

आख्रि अवतारकल्पना इस्लामला मान्य नाहीत. कुरािात काय 

करावे आख्रि काय करू नये, ते साांख्रगतले आहे, याचे अख्रधक 

तपिीलवार ख्रववेचन मुहमदाांच्या परांपरा, उक्ती आख्रि कृती विमन 

करिाऱ्या हख्रदसमधे्य (इस्लामी सृ्मतीग्रांथ) ख्रदले आहे. त्यानुसार 

विमन करिे म्हिजेच धमामचरि ख्रकां वा नैख्रतक जीवन.”८ मुस्लीम 

धमामत पख्रवत्रकुराि आख्रि हख्रदस या ग्रांथाचा ख्रिक्षिाप्रमािे 

आचरि केले जाते. आपल्या भक्तक्तमय जीवनात एक ख्रदवस 

कयामतचा ख्रदवस येईल आख्रि आपल्याला जन्नत प्राप्त होईल, 

यावर मुस्लीम धमीयाांची ख्रनताांत श्रद्ा आहे.  

 

१.३ बौद्ध धर्म :  

बौद् धमम हा ख्रवज्ञानवादी धमम असून जीवन जगण्याच्या 

ख्रवचारधारेतून ख्रनमामि झालेला आहे. इ.सनाच्या सहाव्या ितकात 

कममकाांिाचे अख्रतक्रमि झाल्यामुळे सामान्य मािसाला कें ख्रद्रत 

अिी ख्रवचारधारा गौतम बुद्ाने आपल्या तत्वज्ञाांनी ख्रिक्षिातून 

माांिून ख्रदली. स्वातांत्र्य, समता, बांधुता, करुिा, मैत्री इत्यादी मुल्ये 

त्या ख्रिक्षिाच्या मुळािी होती. त्रीपिक आख्रि धम्मावर 

आधारलेला बौद् धमम आज जगातील वेगवेगळ्या देिात आपल्या 

ख्रवचाराांनी प्रगतीिील आहे. सम्राि अिोकाांच्या काळात बौद् 

धमामच्या प्रचार व प्रसार सवामख्रधक घिून आला. थेरवाद, महायान 

आख्रि वज्रयान इत्यादी सांप्रदायाच्या माध्यमातून आज चीन, 

श्रीलां का बरोबरच जगातील २०० देिाांत बौद् धमामचे अनुयायी 

आहेत.  

बौद् धमम नाक्तिक असून त्यात ईश्वराला स्थान आख्रि आत्म्याला 

स्थान नाही. कोित्याही घिनेमागे कारिे असते. अकारि असे 

काख्रहच घित नाही. ख्रनत्य असे काहीच नसते. बदल हा ख्रनसगामचा 

ख्रनयम आहे. इत्यादी तत्वाांवर बौद् धमम आधारलेला आहे. तसेच 

अष्टाांग मागम आख्रि बोधीसत्व बौद् धमामत जीवन जगण्याचे मुख्य 

मागम आहे. एकां दरीत बौद् धमम प्राचीन असला तरी त्यात मूतीपूजा, 

देव, आत्मा, श्रद्ा याांचे स्वरूप दैवी नसून ख्रवज्ञानख्रनष्ठ आहे.  

 

१.४ जैन धर्म : 

जैन धमामची स्थापना तीथंकर वधममान महावीर याांनी इ.सनाच्या 

सहाव्या ितकात केली. जैन धमम हा अख्रहांसेवर भर देत असून 

सृष्टीतील कोित्याही जीवाचा नाि होऊ नये याचा प्रयत्न ते सतत 

आपल्या जीवनिैलीतून करीत असतात. तीथंकर वधममान 

महावीर याांनी ब्रम्हचयम घेवून िाल वृक्षाच्या खाली तपश्चयाम केली 

आख्रि त्याांना कैवल्यज्ञानाची प्राप्ती झाली. श्वेताांबर आख्रि ख्रदगांबर 

या दोन सांप्रदायाच्या माध्यामातून भद्रबाहू आख्रि चांद्रगुप्त मौयम 

याांनी जैन धमामचा प्रचार केला. जैन धमम जीव, आजीव, ज्ञान, 

स्यादवाद, तीन गुनव्रने इत्यादी तत्वाांवर आधारलेला आहे.   

 

१.५ पयरशी धर्म : 

पारिी धमामची स्थापना इ.सनाच्या सहाव्या ितकात जरदृष्ट याांनी 

इरािमधे्य केली. पारिी धमम अनेक ितके इरािचा राजधमम 

म्हिून ओळखला जात होता. पि रखमानी साम्राज्याच्या 

ऱ्हासानांतर पारिी धमामची वाढ खुांिली. “पारिी धमामची आपली 

स्वतांत्र अिी ख्रवचारप्रिाली आहे. सध्या भारत देिामधे्य जगातील 

सवामख्रधक पारिी धमीय राहतात. पारिी व इरािी हे दोन पारिी 

धमामचे सवामत मोठे सांप्रदाय आहेत. अवेिा हा पारिी लोकाांचा 

धममग्रांथ आहे. जरदृष्ट हे पारिी धमामचे सांस्थापक होते. आहुर या 

नावाने त्याांच्या देवाचा उल्लेख केला जातो. पारिी धमाममधे्य अग्नी 

आख्रि पािी या दोन तत्वाना अत्यांत महत्व आहे. त्याांच्या 

देवाळामधे्य अग्नी प्रज्वख्रलत केलेला असतो. त्या देवाळाना अग्यारी 

असे म्हितात.”९ 

पारिी धमाममधे्य देवूळ म्हिजे फायर िेम्पल या अग्नी मांख्रदरात 

प्रीस्ट म्हिून दिुर म्हिजे Mobed याांची नेमिूक केलेली असते 

आख्रि हेच दिुर चोवीस तास अग्नी प्रज्वख्रलत करून ठेवतात. 

अग्नीला ख्रवझ ू देत नाही. पारिी धमामची लोकसांख्या कमी असली 

तरी त्याांच्या समाजातील लोक हे उच्चख्रिख्रक्षत आख्रि कायमिील 

आहे.  

 

१.६ शीख धर्म :  

िीख धमामची स्थापना गुरु नानक याांनी पांधराव्या ितकात पांजाब 

येथे केली. “िीख या िब्दाचा अथम ख्रिष्य असा आहे. सांसृ्कत, 

िीख, पाली ख्रसख, पांजाबी ख्रसख (मराठी ख्रसख) अिी िीख या 

सांजे्ञची उत्पत्ती साांगता येते. िीख धमामनुसार परमेश्वर एक आहे 

आख्रि गुरुग्रांथसाख्रहब हा त्याांचा पख्रवत्र ग्रांथ आहे. आख्रदग्रांथ गुरुबानी 

म्हिूनही हा ग्रांथ ओळखला जातो. दहा गुरुनी आपल्या िीख 

अनुयायाांना आध्याक्तत्मकतेचा मागम दाखवला. गुरु गोख्रवांद ख्रसांग याांनी 

आपल्यानांतर आपल्या अनुयायाांना ग्रांथसाख्रहबासच गुरुस्थानी 
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मानावे, असा आदेि ख्रदला. तेव्हापासून या ग्रांथास श्रीगुरुग्रांथसाख्रहब 

असे आदरपूवमक सांबोधले जाते.”१०  

िीख धमम एकेश्वरवाख्रद असून त्याांचा मूतीपूजेवर ख्रवश्वास नाही. 

मानवाची सेवा करिे, सवम जाती-धमामसोबत सख्रहषु्णता आख्रि 

आदराचा व्यवहार ठेविे, हाच िीख धमामचा जीवनमागम आहे. 
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