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भारतीय राष्ट्रीय एकात्मता व धार्मिक संघर्ि

सुनिल दामोधर भारोडकर
संशोधक विद्यार्थी, राज्यशास्त्र विभाग,
डॉ. बाबासाहब आंबडकर मराठिाडा विद्यापीठ, औरं गाबाद
Email : sunilbharodkar88@gmail.com
सारांश : भारतीय राज्यघटना ही धममननरपक्ष आह. प्रत्यक व्यक्तीला धार्ममक स्त्िातंत्र्याची हमी
दत. मानिता ह मल्
ू य आपल्या राज्यघटनमध्य ददसत. परं तु ददिसेंददिस ह्या मानिता या
घटकाला तड जाताना ददसतात. कारण दशामधील असलली धार्ममक मूलतत्त्ििाद्यांनी मांडलला
धार्ममक संघर्म त्याला कारणीभत
ू ठरत आह. त्यामळ
ु दशाची एकात्मता ि मानिी एकात्मतला
तडा जात आह. राजकीय पक्ष सु ा धमम हा घटक त्यांच्या अजेंड्यािर आणून धार्ममक द्िर्
पसरिण्याच काम यर्थ करताना ददसतो. म्हणून धममननरपक्ष विचारसरणीला प्रोत्साहन दण गरजच
आह. सिमधमम समभाि ही ित्ृ ती जोपासन प्रत्यकाच कतमव्य आह.
शब्द : भारतीय संविधान, धार्ममक मूलतत्त्ििाद, धार्ममक संघर्म ि धममननरपक्षता.
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प्रस्त्तािना :
राष्ट्रबांधणीची प्रक्रिया ही ददघमकाळ चालणारी प्रक्रिया असत. स्त्िातंत्र्यपुिम काळात ज्या राजकीय,
सामाजजक सुधारना, उठाि, पररितमन घडून आली अशा सिम घटकांचा समािश राष्ट्रबांधणीच्या
प्रक्रियत करािा लागल. या राष्ट्रबांधणीच्या कायामतुनच स्त्िातंत्र्य राष्ट्रननर्ममतीच ध्यय साकार
झालल असत. राष्ट्रननर्ममतीच्या प्रक्रियनंतर त्या राष्ट्राच सािमभममत्ि, राष्ट्राची एकता, राष्ट्राची
संस्त्कृती

त्या राष्ट्राची

चांगली

ओळख

जागतीक पातळीिर,

आंतरराष्ट्रीय

राजकारणामध्य

होण्यासाठी त्या राष्ट्रातील राज्यकत्र्यांच, नागरीकांच त प्रर्थम कतमव्य आह. एक सिाांगीन राष्ट्र
म्हणुन त्याच्या विकासासाठी भमगोलीक पररजस्त्र्थती, लोकसंख्या, सािमभममत्ि ि शासन व्यिस्त्र्था
इ. घटकांची आिश्यकता असत. अखंडीत राष्ट्र ि त्या राष्ट्राची एकात्मता ि राष्ट्राब लची
आदरयुक्त भािना ही राष्ट्राची शक्ती होऊन जात. अन्यर्था राष्ट्राब ल ननष्ट्ठा ि राष्ट्रामध्य एकता
नसल तर त्या राष्ट्रामध्य अराजकता ननमामण होऊन मानिी मुल्यांना तडा जाण्याची शक्यता
असत.
भारताच्या संदभामत राष्ट्रीय एकात्मतचा अर्थम सिाांना सामािुन घण. त्यामध्य भार्ा, िंश, जाती,
िगम, धमम, प्रदश या सिाांना एकर सामािन
ु घणारी आणण या सिम घटकांत एकात्मता ननमामण
करणारी मुल्य ि व्यिहार यांची एकात्मता अस गहृ ीत धरल आह.
परं तु भारतासारख्या लोकशाही सम ृ

राष्ट्राच्या एकात्मतला ि मानितच्या विकासाला बाधा

आणणारी उपद्रिी घटक या राष्ट्रामध्य पाहायला र्मळतात, त्यापकी मानिी मुल्यांना तडा दणारा,
राष्ट्रीय एकात्मतला, भारतीय संविधानाला आव्हान दणारा घटक िाढता धार्ममक मुलतत्ििाद
म्हणजच धामीक संघर्म होय.
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संशोधनाची उद ष्ट्ट :


भारतीय राज्यघटनतील धममननरपक्ष तत्त्िांचा अभ्यास करण.



भारतातील दहंसक धामीक घटना ि संघर्ामचा आढािा घण.



भारतातील राजकारण ि धमम यांचा अभ्यास करण.

ऐनतहार्सक पाश्र्िभम
ु ी :
स्त्ितंत्र्यपुिम काळापासुन या दशात दोन धमाममध्य राष्ट्रीय ऐक्याचा प्रिाह ननमामण होऊ शकला
नाही. या माग काही राजकीय, सामाजजक कारण असल तरी खNया अर्थामन धार्ममक कट्टरता िादी
ि त्यांची कममठ, ताठर भुमीकाच याला जबाबदार ठरली आह. ब्रिटीशांच्या आगमनानंतर खNया
अर्थामन दहंद-ु मुस्त्लीम अलगतिादाच अगदी ब्रबजोरोपन झाल. मुस्त्लीम र्लगची स्त्र्थापना झाली.
महम्मंद अली जजना यांनी धमामच्या आधार राष्ट्रिादाची मांडणी क न स्त्िातंत्र्य पाक्रकस्त्तानची
मागणी कली होती. याला प्रनतक्रिया म्हणुन दशात दहंदत्ु ििादी संघटनांचा उदय होऊन त्यांनी
दहंदरु ाष्ट्रिादाची मागणी पुढ कली. दहंद ु महासभा, जनसंघ, राष्ट्रीय स्त्ियंसिक संघ या संघटनांनी
दहंद ु धमामिर आधारीत पयामयी राष्ट्राची मागणी क न आपली मुलतत्ििादी विचार सरणी
प्रस्त्र्थापीत करण्याचा प्रयत्न कला, यातन
ु च सांप्रदायीक राजकारणाचा उदय होऊन दशात धमामच्या
नािािर सत्तत यण्याच मागम सु ा सुकर झाल. यातुनच धामीक संघर्ामला मोठ्या प्रमाणात
सु िात झालली ददसत.
धार्ममक मुलतत्त्ििाद :
सिम साधारणपण धमामच्या संदभामत ही मुलतत्ििादाची संकल्पना असल्यामुळ ती धार्ममक
मुलतत्ििादी विचारसरणी म्हणुन पररचीत आह. एकाच धमामच्या सिम लोकांमध्य त्या धमामच्या
आधार आत्मभान ननमामण करण, आपली ओळख पटिुन दऊन त्यानुसार िागण ह धार्ममक
संप्रदायिादाच प्रमुख लक्षण आह. अस आत्मभान ननमामण करण्यासाठी स्त्ित:च्या धमामविर्यी
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अिास्त्ति अहं कार लोकांच्या मनात ननमामण जातो ि त्याला पुरक म्हणुन इतर धमम ि
धमींयांब ल संशय, तुच्छभाि ि द्िर् पसरिीला जातो. आपल धार्ममक दहत जोपासण्यासाठी
प्रसंगी दहंसचा िापर िâला जातो. दहंसच समर्थमन कल जात. यातुनच धार्ममक दं गली पटतात.
मुलतत्ििाद म्हणज मुळ धमम ग्रंर्थात विंâिा र्लखीत विचार ज त्या-त्या धममसंस्त्र्थापकांनी सांगुन
र्लहुन ठिल आह तच खर, चचरं तर, शाश्ित, अपररितमनीय ि प्रमाण असल्याचा आग्रह ध न
धममग्रंर्थातील संदहततील अर्थम मनाप्रमाण लािणार ि तोच खरा असल्याच इतरांनी मान्य कराि
असा हुकमी विचार की जो बवु प्रामाण्यिाद विंâिा तकामिर आधारीत विश्लर्ण त्याला मान्य
नसत.भारताच्या संदभामत स्त्िातंत्र्योत्तर काळामध्य या धामीक मूलतत्त्ििादी विचार सरणीचा
प्रचार प्रसार मोठ्या प्रमाणात होऊन राजकारणामध्य धमामचा िापर मोठ्या प्रमाणात झाल्याच
ददसत. १९८५ ज्या सुप्रीम कोटामच्या (शहाबानु खटला) मोहम्मद अहमद खान वि

शाहबानु

बगम या खटल्यामध्य सुप्रीम कोटामन ददलला आदश, तत्कालीन शासन, धमाांध लोक ि त्यानंतर
राजकारणाला र्मळालली कलाटणी ददसत. यातन
ु च राजकारणामध्य धमामला स्त्र्थान यर्थ ददलल
ददसत. जात ि धमम ही राजकारणाची बलस्त्र्थान बनुन भारतीय लोकशाहीला ती बाधक ठरलल
ददसतात.
धार्ममक संघर्म :
राजकीय सत्ता प्राप्तीसाठी राजकारणामध्य िळोिळी धमामचा आधार घऊन राजकीय व्यक्ती सत्ता
प्राप्त करतांना पाहायला र्मळतात. भारतामध्य स्त्िातंत्र्यपुिक
म ालखंडामध्य साम्राज्यिादी ित्ृ ती ि
स्त्िातंत्र्यानंतर दहंद-ु मुस्त्लीमांचा धार्ममक संघर्म, त्यातून द्विराष्ट्रिादाचा र्स ांत ि त्यातुन घडलल्या
धार्ममक दं गलींमुळ मानिी मुल्यांचा Nहास झालला ददसतो. स्त्िातंत्र्यप्राप्तीनंतर ऊसळलल्या
दं गली, त्यामधील जबलपुरा जमशदपुर, राऊर कला मध्य झालल १९६२ मधील दं ग, ब्रबहार,
अहमदाबाद (१९६९),
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रामजन्मभुमी (अयोध्या-बाबरी प्रश्न) १९८९ या सिाांमध्य हजारो लोकांची या दं गलीमध्य हत्या
झालली ददसत. ऐंशीच्या दशकामध्य हद्राबाद, भागलपुर, अलीगढ

तसच आडिाणीच्या रर्थयारा ि

मुंबईतील दं गल, गुजरात मधील धार्ममक दहंसाचार अशा अनक दहंसक घटनांमुळ भारतीय
एकात्मतला, मानितला धोका ननमामण झालला ददसतो.
अलीकडच्या काळामध्य धार्ममक संघर्म िाढतांना सांप्रदायीक दं ग ि त्यातन
ु होणारी मनष्ट्ु यहानी,
आचर्थमक हानी यामुळ जागनतक पटलािर भारताच्या प्रनतमला धक्का बसला आह.
Communal Incidents person killed, injured therein during the Years - 2012,2013,2014,2015
January
Sr. No.

Year

Incidents

Killed

Injured

1

2012

668

94

2117

2

2013

823

133

2269

3

2014

644

95

1921

4

Jan. 2015

72

11

218

(Statement Referred to in Reply to Part (a to c)
Loksabha unstarred Question no. 2251-10/03/2015)
आकडिारीमध्य २०१३ या िर्ाममध्य दहंसक घटनांमध्य िाढ झालली ददसत कारण सोळाव्या
लोकसभच्या ननिडणक
ु ांच राजकारण तव्हा सु

होत. ननिडणक
ु ांच्या िातािरण ननर्ममतीसाठी

धार्ममक दहंसक घटना त्यामुळ घडिून आणलल्या ददसतात. जानिारी २०१५ मध्य सांप्रदानयक
घटनांमध्य मोठी िाढ ददसत.
युएस कमीशन फॉर इंटरनशनल ररलीजजयस वप्रâडम (ळएण्घ ्ERइ)२०१५ च्या ररपोटम नुसार भारतात
धार्ममक समुदायांच्या संदभामत सािमजननक दठकाणी धमामच्या बाबतीत अपमानजनक िक्तव्य करण
ि दहंसची भार्ा िाप न धार्ममक िातािरण दर्
ु ीत करण्याच्या घटनांमध्य िाढ झालली ददसत.
तसच कर्मशनच्या ररपोटम नुसार २०१५ मध्य अल्पसंख्यांक समुदाय विशर्त: इसाई, मुसलमान ि
र्शख समुदायातील लोक या दहंसमध्य जास्त्त र्शकार झाल आह. जान २०१५ मध्य अमरीकच
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राष्ट्रपती बराक ओबामा भारत दमNयािर आल असतांना सांप्रदानयक दहंसचा मु ा उचलण्याची
मागणी झाली होती. अमरीकी ररपोटम मध्य भारतासंदभामत धार्ममक स्त्िातंत्र्याबाबत नकारात्मक
दटप्पणी झालली होती. तसच धार्ममक सदहष्ट्णुतची कमी ि धार्ममक स्त्िातंत्र्य उल्लंघनाच्या मोठ्या
प्रमाणात तिारी झालल्या ददसतात. त्यानंतर िेंâद्रीय गह
ृ मंरालयाच्या अहिालानुसार िर्म २०१५
मध्य भारतात सांप्रदानयक दहंसमध्य १७ज्ञ् िाढझालली आह. (Nौमौ १८ दहंदी - भारत में बढ
सांप्रदानयक दहंसा क मामल - अमरीका ररपोटम )पोलीस आणण सुरक्षा दलांकडून मोठ्या प्रमाणात
मानिी अचधकारांच उल्लंघन झाल आह. िर्म २०१४ मध्य िंâरी ररपोटसम ऑन ह्यम
ु न राईटस
प्रक्टीसज फार २०१४ च्या इंडडया सक्शन नुसार भारतातील न्यायीक प्रक्रियतील विलंब,
बळजबरीन कलली िâद, विर्शष्ट्ट जाती धमामच्या अत्याचारात मोठ्या प्रमाणात िाढ झाली अस
दशमिल आह. महाराष्ट्र, उत्तरप्रदश, तामीळनाडू ि इतर िररष्ट्ठ अचधकारी ि आईबीच्या लोकांनी ह
मान्य कल आह की, मुसलमानांच्या प्रती पोलीस, सुरक्षाव्यिस्त्र्थत पुिग्र
म ह आह. पोलीसांची धारणा
सांप्रदानयक पक्षपाती ि असंिदनशील असत.
(Divya Himachal No.1 - Himachal News Hindi : News 1.1.17)
भारतातील धमम ि लोकसंख्या :
भारतात अनक जातीधमामच लोक राहतात.बहुसंख्यांक वि

अल्पसंख्यांक हा िाद नहमी चचेला

जातो. अल्पसंख्यांच्या दहताच रक्षण करण ह बहुसंख्यांकाच कतमव्य आह. बहुदा तस ददसत नाही.
लोकसंख्यच्या प्रमाणात यर्थ व्यक्तीदहताच धोरण ठरिल्या जातात. त्यासाठी धमम ि जातींची
भुमीका ही पडद्यामागची असत. त्यामुळ भारतात धमामच्या आधार कलली जनगणना महत्िाची
ठरत.
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Table Distribution of Population by religion (India)

Sr.No.

Religion

2001 (%)

2011 (%)

1)

Hindus

80.5

79.80%

2)

Muslim

13.4

14.23

3)

Christians

2.3

2.30

4)

Sikhs

1.9

1.72

5)

Buddhists

0.8

0.70

6)

Jains

0.4

0.37

7)

Others

0.6

0.66

8)

Not stated

0.1

0.24

Religion census - 2001, 2011 - Office of the Registrar General and Census Commissioner, India.
(भारतातील जनगणना दर दहा िर्ाांनी होत ि ती िेंâद्रीय गह
ृ मंरालय भारत सरकारच्या
अखात्यारीत यत.)
िरील आकडिारीमध्य दहंदच्ु या संख्यच प्रमाण २००१ त २०११ मध्य कमी झालल ददसत. तर
मुस्त्लीम लोकसंख्या प्रमाण िाढत ि बु ीस्त्ट लोकसंख्यमध्य सु ा िाढ ददसत. एिंâदरीत िाढती
लोकसंख्या ही एक समस्त्या ददसत. िाढत्या लोकसंख्यच्या गरजापुणम करण शक्य नसत. दहंद ु ि
मुस्त्लीम िाद हा काही िळा लोकसंख्यि न होतांना ददसतो. त्यामुळ र्भतीच िातािरण
पसरविण्याच काम काही धार्ममक मुलतत्त्ििादी संघटना करतांना ददसतात.
भारतीय संविधान ि धममननरपक्षता :
भारतीय संविधान एक उदार ि मानितचा पुरस्त्कार करणारा कायदा आह. मानिी मुल्यांच्या
विकासासाठी विविधता असणाNया या दशात सिाांना एकर बांधन
ु एकात्मतच दशमन घडिणार
भारतीय संविधान आह. १९५० मध्य संविधान प्रस्त्तािनत धममननरपक्ष शब्द नव्हता. १९७६ मध्य
४२ व्या संविधान संशोधन कायद्याद्िार तो भारतीय संविधानाच्या प्रस्त्तािणमध्य टाकण्यात
आला. भारतातील धममननरपक्षता अशी व्यिस्त्र्था आह की, ज्याद्िार भारतातील धार्ममक आणण
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सांस्त्कृनतक अनकत्ि एका दठकाणी नांदत. धमम ननरपक्षतचा अर्थम म्हणज सांप्रदायीकतला विरोध ि
मानितचा पुरस्त्कार करण म्हणजच धममननरपक्षता होय. तच भारतीय संविधानाच खर मुलतत्ि
आह. (ए.पी.साठ सक्युलीरीझम एंड सुप्रीम कोटम ऑफ इंडडया, दद लॉयसम कलक्टीि, आगस्त्ट
१९९६).
भारतीय संविधानात मल
ु भत
ु अचधकारांमध्य (अनच्
ु छद १२ त ३५) कलम २५-२८ मध्य धार्ममक
स्त्िातंत्र्याचा अचधकार मान्य कला आह. व्यक्तींना धार्ममक स्त्िातंत्र्य ददल आह. राज्यांनी सु ा
धमम-जातीच्या आधारािर भदभाि न करता समानतला मान्यता ददली पादहज अस सांचगतल आह.
भारतीय राज्यघटनच स्त्ि प पादहल तर, त धममननरपक्षच आह कारण १) या राज्यघटनत
कोणताही विर्शष्ट्ट धमम राज्यांचा राजधमम म्हणुन मान्यता ददलली नाही.सिम धमम समभािाच तत्ि
यर्थ ददसत.

२) सिम धमामच्या

लोकांना

आपल्या

धमामप्रमाण प्रार्थमना

करण्याचा अचधकार

संविधानामध्य आह. ३) कोणत्याही धमामला उच्च-ननच म्हणुन स्त्र्थान नाही. तसच सरकारी
अनुदानांिर धार्ममक र्शक्षण दण प्रनतबंद आह.
सारांश :
एिंâदरीत, भारतीय संविधान विर्शष्ट्ट कोणत्याही धमामला बांधील नाही, विंâिा विर्शष्ट्ट धमामला
प्रोत्साहन दत नाही. र्शिाय धममननरपक्ष दशाला त करण्यास भाग पाडत नाही. व्यक्तीला ि
समाजाला धार्ममक स्त्िातंत्र्याची हमी दत, व्यक्तीला नागरीक म्हणन
ु िागिणक
ु दत ि धमम, जात
यांच्याकड न पाहता मानि म्हणुन पाहत त धममननरपक्ष राज्य होय,हच भारतीय संविधानाला
अपक्षीत आह. प्रत्यक समुदायान आपल्या स्त्िधमामब ल अर्भमान बाळगतांना पर धमामचा द्िर्
तर्था विरोध करण्यास सु िात कली की त्याच पररणाम संपुणम दशाला भोगाि लागतात. दशाची
शांतता भंग होऊन दशाच नुकसान होत. त्यामुळ धार्ममक सद्भािना, बंधत
ु ची, एकात्मतची भािना
एकमकांच्या धमामब ल आदर िाढीस लागण दशासाठी महत्त्िाच आह. भारतातील नागरीकांना
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त्यांच्या धमामचा कायदा ि दशाचा धममननरपक्ष कायदा अशा विर्म पररजस्त्र्थतीमध्य जगतांना
दशाच्या विकासाला बाधा होण्याची शक्यता असत. ही विर्मता दरु करण्यासाठी सिाांना समतचा
समान नागरी कायदा मान्य करािा लागल जो भारतीय संविधानामध्य आह की ज्यामुळ धार्ममक
कलह र्थांबु शकतो.
ननष्ट्कर्म :


भारतीय राज्यघटना ही धममननरपक्ष राज्याला प्रोत्साहन दत. भारतातील धार्ममक संघर्ाममध्य
स्त्िातंत्र्योत्तर काळानंतर िाढ झालली ददसत.



आंतरराष्ट्रीय पातळीिर भारतासंदभामत दशात घडणाNया धार्ममक घटनांिर नकारात्मक मत
तयार झाल आह.



धमम ि जातीिर आधारीत राजकारण भारतामध्य पाहायला र्मळत.



धार्ममक संघर्ाममध्य ननरअपराध ि सिमसामान्य नागरीकच जास्त्त मत्ृ यूमुखी पडतात.
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