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Abstract 
What is religion? And what is Christianity in that? To understand secularism, it is necessary to 

understand it. Although religion is a spiritual term, its form is physical and religion and religious 

leaders are always ahead for the welfare of society. Religious freedom is to be enjoyed and this right 

is open and universal to all religions. The Indian Constitution is paramount in every Indian citizen. 

The Indian citizen is subject to the Constitution and works for the progress of the country. Martin 

Luther protested for the betterment of spirituality. But it gave a new direction to the world awareness 

and reform movement to the common man and through these reforms, secularism was built in 

modern times. 

 

Keywords: Religion, Secularism, Freedom, Theology, Religions, Martin Luther, Progress, Christ, 
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प्रस्ताविा 

धर्म म्हणजे काय ? आणण त्यात णिस्ती धर्म म्हणजे काय ? हे सर्जून घेतल्यावर धर्मणनरपेक्षतावाद 

सर्जून घेणे अगत्यपूणम आहे. धर्म ही आध्यात्मिक संज्ञा असली तरी णतचे स्वरूप भौणतक आहे आणण 

सर्ाजाच्या कल्याणार्म धर्म आणण धर्मपुढारी नेहर्ी पुढे असतात अध्यात्मिक धर्मतत्ांवर जेव्हा आम्ही 

चालत असतो तेव्हा या धर्ामची बाजूस्र्ाने अर्वा धर्मस्र्ाने सर्जून घेणे र्हत्त्वपूणम आहे.आणण त्यात 

धर्मणनरपेक्षतावाद आणण संणवधाणनक हक्क हे दोन्ही घटक कोणत्याही धर्ामच्या अनुयायांसाठी सर्जून 

त्याप्रर्ाणे धाणर्मक स्वातंत्र्य उपभोगणे गरजेचे आहे आणण हे हक्क सवम धर्ाांसाठी खुले आणण सवमर्ान्य 

आहे. “२६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी गांधीजीनी म्हटले, “हे धर्मणवरहीत शासन आहे. याचा अर्म हे 

कोणत्याही धर्ामवर आधाररत नाही. णकंबहुना हे कोणत्याही णवणशष्ट धर्ामचे सरकार नाही.”१  

धर्मणनरपेक्षता म्हणजे कोणत्याही एका णवणशष्ट धर्ामचे अर्वा णवचारप्रणालीचे गट लोकांवर प्रस्र्ाणपत 

होऊ शकत नाही. “धर्मणनरपेक्षता वैयत्मिक णकंवा सार्ाणजक जीवनात उपत्मस्र्त होणारे प्रश्न सोडवताना 

त्यांच्याकडे धर्मणनरपेक्ष दृष्टीने म्हणजेच र्ानवाच्या ऐणहक कल्याणाच्या दृष्टीकोनातुन पहावे. र्ग हे प्रश्न 

णनती, णशक्षण, अर्मव्यवस्र्ा, राजकीय व सार्ाणजक संस्र्ा इ. जीवनाचा कोणत्याही के्षत्रातील असोत. या 

भूणर्केस धर्मणनरपेक्षता म्हणतात.”२ धर्मणनरपेक्षता कधीही धर्ामच्या णवरोधी नाही. ती धर्ामच्या बाजूने 

राहून कायम करते. पण सवम धर्ाांच्या धर्मतत्त्वांना सर्ान हक्क आणण कायदे देऊन र्राठी 

णवश्वकोशार्धे्य णलणहले आहे, “धर्मणनरपेक्षतेच्या तत्त्वांचा पणहला उले्लख बायबलर्धे्य (र्थू्य २२:२१) 

सापडतो. येरे् येशू णिस्त स्पष्टपणे सांगतो की, णिस्ताचे देणे णिस्ताला द्या आणण देवाचे देवाला.”३ 

शासन आणण धर्म या वेगळ्या बाजू असल्या तरी देशाचे एक नागररक म्हणून तुम्हाला तुर्च्या देशाचे 

अणधनस्र् राहणे गरजेचे आहे. शासन हे फि नागररकांचेच नाही तर त्या नागररकांचे धर्मणवचार, 

भौणतक प्रगती इत्यादी गोष्टीचंा तसेच प्रगतीसाठी असते. “संपूणमतः धर्मणनरपेक्ष असलेले शासन जगात 

कोठेही नाही. परंतु पुढारलेल्या सवम देशात णशक्षण, कायदा, आणर्मक व राजकीय धोरण तसेच या व 

अशा इतर र्हत्त्वाच्या के्षत्रात धर्ामच्या नावाने ढवळाढवळ करू णदली जात नाही.”४  प्रते्यक देशात 

र्नुष्याला स्वातंत्र्य णदले जाते. भलेही कोणताही देश पूणमतः धर्मणनरपेक्ष नसला तरी धर्ामची रू्ल्य जतन 

केली जातात. 

श्री स. र्ा. गगे यांनी भारतीय सर्ाजणवज्ञान कोशांर्धे्य इहवादाची वैणशषे्ट सांणगतलेली आहे की, “१) या 
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जगाच्या संदभामत आणण जगासंबंधी केलेला णवचार म्हणजे इहवाद. 

२) इहवादात रूढ धर्मवादाचा णवचार येत नाही. ३) इहवादात 

र्नुष्यजीवन आणण त्याचा अर्म आणण कार्, अनुभवजण्य ज्ञान 

आणण प्रवृत्तीपर जीवन यांचा णवचार केला जातो. ४) पररवतमनशील 

णवचारपद्धती इहवादी णवचारास र्ान्य नाही. कारण ती इहवादी 

प्रगतीला उपकारक ठरू शकत नाही. ५) पारलौणकक व 

त्याच्याभोवती उभारलेल्या कल्पना यांना इहवादी जीवनाशी 

संबंध कुणालाही णसद्ध करता आलेला नाही. अणसद्ध काल्पणनक 

णवचारांभोवती जीवन जगणे अनावश्यक. ६) परलोका-प्रर्ाणेच 

आत्म्याची कल्पना अव्यि परतंत्रयाचे अत्मस्तत् पे्रणित णकंवा 

धर्म- प्रवतमकांनी णसद्ध केले नाही. तेव्हा शब्दप्रार्ाण्य हे र्ानवी 

पे्रणित णकंवा धर्म प्रवतमकांनी णसद्ध केले नाही. तेव्हा शब्दप्रार्ाण्य 

हे र्ानवी बौत्मद्धक सार्थ्यामचा अपर्ान करते. ७) बुद्धीला प्रर्ाण 

र्ानणे योग्य, ही इहवादाची र्ध्यवती कल्पना आहे.”५  इहवादी 

आणण पारलौणकक या दोन्ही संकल्पना वेगळ्या आहे. धर्ामत सवम 

गोष्टी या पारलौणकक असल्यारु्ळे इहवादी णवचारांत र्ोड्याफार 

प्रर्ाणात सर्स्या णनर्ामण होतात पण तरीही पारलौणकक जीवन हे 

इहवादातून प्रदणशमत होते. दोन्हीचंा योग्य प्रकारे सांगड घातल्यास 

पररणार् सर्ाजणहत आणण देशहीतास होतो. 

र्हािा फुले म्हणतात, “धर्मराज्य भेद र्ानवा नसावे सत्याने 

वागावे इतरांशी णिस्त, र्ोहम्मद, र्ांग, ब्राह्मणांशी धरावे पोटाशी 

बंधू परी.”६  र्हािा फुले सर्तेचे पुरस्कते होते. र्नुष्याला 

कें द्रणबंदू र्ानुन धर्म, जात, शासन हे र्ानवाच्या अध्यात्मिक आणण 

भौणतक प्रगतीसाठी प्रगतीस्वरूप असले तरी सर्तेचे राज्य 

उदयास येऊ शकते. 

 

४.१ धर्मनिरपेक्ष आनि र्ािवतावाद : 

आधुणनक काळात धर्मतत्त्वांची रु्ख्य वैणशष्ट्ये ही आपल्या 

र्ानवतावादी धोरणांच्या र्ाध्यर्ातून प्रदणशमत होत असते. धर्म ही 

र्ानव कल्याणाची एक संस्र्ा आहे. धर्मपंर्ांचे अनुयायी या 

र्ानवतावादी सुधारणेच्या कें द्रस्र्ानी असतात. धर्मणनरपेक्ष पंर् हे 

णशक्षण, आरोग्य आणण आणर्मक घटकांच्याद्वारे र्ानवाची भौणतक 

प्रगती घडवून आणतात. अध्यात्मिक तत्त्वाचे रू्तमरुप जरी 

र्ोक्षप्राप्तीत होत असले तरी अगोदर र्नुष्याच्या भौणतक प्रगतीत 

त्या र्ोडताना णदसून आले पाणहजे. त्यारु्ळे आज प्रते्यक धर्म 

पंर्ात अध्यात्मिक प्रगतीस्वरूप भौणतक प्रगती असणे अगत्याचे 

आहे. 

र्ानवतावाद हा कोणत्याही धर्ामला सन्मान प्रदान करतो. 

आपल्या स्वतःच्या धर्ामप्रर्ाणे इतर धर्ाांच्या धर्मरू्ल्यांना हनन न 

करता त्यांच्याप्रती र्ानवतावादी भूणर्का बजावली पाणहजे. 

जेणेकरून सवमधर्मसर्भाव णटकून राहील आणण राष्टर ाच्या प्रगतीत 

काही बाधा येणार नाही. 

 

४.२ घटिेिे नदलेले धानर्मक स्वातंत्र्य : 

भारतीय संणवधान हे प्रते्यक भारतीय नागररकांच्या प्रर्र्स्र्ानी 

आहे. भारतीय नागररक संणवधानाच्या अधीन राहून देशाच्या 

प्रगतीसाठी कायमशील असतो. “भारताच्या संणवधानात कलर् २५ 

व २६ अन्वये सद्सणद्ववेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणण धर्ामचे रु्ि 

प्रणतज्ञापन, आचरण व प्रसार तसेच धर्मणवियक व्यवहाराची 

व्यवस्र्ा पाहण्याचे स्वातंत्र्य सवाांनाच बहाल करण्यात आले आहे. 

हा अणधकार सावमजणनक सुव्यवस्र्ा, णनतीर्त्ता व आरोग्य यांचे 

उल्लंघन न करता वापरला पाणहजे. कलर् २५ (a) प्रर्ाणे 

धर्मप्रसार करण्याचा सवम व्यिीनंा सर्ान अणधकार असला तरी 

जबरदस्तीने धर्ाांतर करावयास लावणे हे धर्म स्वातंत्र्याच्या 

अणधकारात बसत नाही.”७  भारतीय संणवधान हे प्रते्यक व्यिीला 

धर्मप्रसार करण्याची रु्भा देत असते. पण त्याचबरोबर ही 

ताकीदही देते की, कोणत्याही धर्ामच्या धर्मरू्ल्यांना हानी न 

करता हा धर्म प्रसार झाला पाणहजे. तसेच प्रते्यक भारतीय 

नागररकाला कोणत्याही धर्ामचा से्वचे्छने स्वीकार करण्याचा 

अणधकार आहे. संणवधानाने आपल्या कलर् २५ व २६ अन्वये 

धर्मस्वातंत्र्य चे सवम णनयर् जाहीर केलेले आहेत. 

 

४.३ युरोनपयि अथवा निश्चि धर्मनिरपेक्षतावाद : 

णिश्चन धर्मणनरपेक्षतावाद ही र्ध्ययुगीन संकल्पना आहे आणण 

यातूनच आधुणनक धर्मणनरपेक्षता वादाची णनणर्मती झाली. युरोपर्धे्य 

त्याकाळी अंधश्रदे्धच्या नावावर सार्ान्य लोकांचे आणर्मक आणण 

र्ौणलक हनन केले गेले. त्याकाळी धर्मस्वातंत्र्य 

सद्सणद्ववेकबुद्धीनुसार उदयास येऊ लागले. सार्ान्य र्नुष्यास 

भौणतक आणण अध्यात्मिक स्वातंत्र्याची सं्पदने फुटू लागली. 

डोळ्यात स्वातंत्र्याचे स्वप्न णदसू लागले. आिा प्रज्वलीत होऊ 

लागला. णवचारांच्या देवाण-घेवाणातून ऐक्याचे बळ येऊ लागले. 

दडपशाही, हुकूर्शाही आणण राजेशाही याचा घडा फोडायला 

आता सार्ान्य र्ाणूस तयार झाला होता. 

१७८९ र्धे्य फ्रें च राज्यक्ांती घडून आली. सर्ता, स्वातंत्र्य आणण 

बंधुता यांची देणगी सार्ान्य र्ाणसाला णर्ळाली. पण त्याही 

अगोदर धर्म स्वातंत्र्याचे प्राबल्य तोडत र्ाणटमन ल्यूर्र याने 

युरोपात सोळाव्या शतकात धर्म सुधारणा घडवून आणली आणण 

धर्मसुधारणाचा नवीन प्रवाह सुरू झाला. ही सुधारणा चचम संस्र्ा 

आणण राज्यसंस्र्ा यांना धडा णशकवणारी होती. “णर्ओलॉजी 

म्हणजे धर्मणवद्या होय. या धर्मणवद्याच्या णवरोधात युरोपात 

उर्टलेली प्रणतणक्या म्हणजे इहवाद म्हणता येईल.”८  युरोपात 

सवमप्रर्र् चुकीच्या णशक्षणाणवरोधात र्ाणटमन ल्युर्र याने जर्मनीत 

धर्मसुधारणेची सुरुवात केली. पुढे त्या सुधारणांचे वारे संपूणम 

युरोपात वाहू लागले. “धर्मगं्रर्ांची णचणकत्सा करून त्याचा अर्म 

णववेकानुसार लावण्याची भूणर्का घेणाऱ्या र्ाणटमन लूर्रचा पराक्र् 

सोळाव्या शतकात णवशेि गाजला. ९५ कलर्ी णनवेदन चचेच्या 

णभंतीवर फडकवण्याची र्ाणटमन ल्युर्रची कृती कॅर्णलक संस्रे्ला 

हादरा देऊन गेली. राज्यसंस्र्ा आणण धर्मसंस्र्ा यांच्यात फूट 

पडली यातूनच र्ानवाचे अर्मजीवन व शैक्षणणक-सांसृ्कणतक 

कायामवर धर्ामच्या बंधनातून रु्ि होण्याची णदशा स्पष्ट झाली. 

सेकु्यलॅररझर्च्या उदयासाठी कारणीभूत झालेल्या या जन्मकर्ा 

होत्या.”९  र्ाणटमन ल्युर्र याने भलेही अध्यात्मिक सुधारणा व्हाव्या 

म्हणून प्रोटेस्ट केला. पण त्यारु्ळे जागणतक प्रबोधनाची आणण 

धर्मसुधारणा चळवळीची नवीन णदशा सार्ान्य र्ाणसाला प्राप्त 

झाली आणण या धर्मसुधारणांच्या र्ाध्यर्ातून आधुणनक काळात 

धर्मणनरपेक्षतावादाची णनणर्मती झाली. “णवल्फे्रड कोटबेल त्मिर् 

यांनी त्यांच्या १९६२ साली प्रर्र् प्रकाणशत झालेल्या ‘द र्ीणटंग 

अँड ऑफ ररणलजन’ या र्ौणलक गं्रर्ार्धे्य धर्म ही युरोपीय आणण 

पाश्चात्य र्ांडणी आहे. असा णवसृ्तत दृणष्टकोन र्ांडला. त्याच्या 

म्हणण्यानुसार, ही संकल्पना रोर्न लोकांनी प्रर्र् र्ांडली आणण 

णतच्यावर णिश्चन धर्म आणण युरोपातील प्रबोधनकाळ णवकणसत 

होत गेलेल्या णवचारांचा प्रभाव पाडून त्या कालखंडात ती 

णवकणसत होत गेली.”१०  धर्मणनरपेक्षता ही रोर्न आणण प्रबोधन 

काळातील णिस्ती धर्ामच्या धर्ामतत्त्वातून णनर्ामण झाली. तरी णतचे 

स्वरूप वेगवेगळ्या धर्ामत वेगवेगळ्या धर्मतत्त्वांप्रर्ाणे र्ांडलेले 

आहे.कारण प्रते्यक धर्ामने धर्मणनरपेक्षतावादाची र्ांडणी वेगवेगळी 

केलेली आहे. 
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