धम

हणजे काय ?
वळवी व वास गोरखनाथ
संशोधक व याथ ,
इ तहास वभाग, सामािजक शा

कव य ी ब हणाबाई चौधर उ तर महारा

े

शाळा,

व यापीठ, जळगाव
महारा

भारत

तावना :धमाची उ प ती ह

मानवा या सामािजक मु यातु न

मानवा या वेगवेग या टो या नमाण झा या.
नमाण केले.

येक टोळीने

नमाण झाल . सु वातीला
वत:चे नयम, त व ान, दे व

यातु नच धमाची आण धम ंथांची उ प ती झाल . "सं कृ त भाषेत असे काह

श द आहे त क

याचा यथात य अनु वाद दु स या कोण याह भाषेत करणे श य होत नाह .

'धम' हा अशापौक एक श द आहे .

या श दा या अथाची अनेक प रवतने झाल आहे त.

ऋ वेदामधील सु ताम ये तो श द कमान 56 वेळा आला असु न सामा यत: 'धमन'
नपु ंसकलं गी

पात वशे षण अथवा नाम

आधार दे णे, पोषण करणे

या

हणु न योजलेला आढळतो... धृ = धारण करणे,

या धातु पासु न बनला आहे, ह गो ट

प ट आहे. "1

मनु याला मो ा या मागावर वेदाची शकवण ह आधारशला आहे . वेदाचे

ान धारण

के याने मनु याला अ याि मक जीवनाची अनु भू ती होते. तसेच मो ाचा माग सापडतो.
यालाच 'धमन' असे

हटले जाते.

ती धमाची आधार थाने :ती धमाचा उदय

ी
हणजे इ तहासाचे पु न व लोकन होय. कारण यहु द धम

याचा

इ तहास चार हजार वष मागे जातो, तो समज यावर असे नदशनास येते क , भु येशु हा
वळवी व वास गोरखनाथ
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जणु भव यात यहु यांचा राजा, यहु द रा

ाचा नमाता, दे वाचे रा य

कट करणारा आण सव

जगा या पाप ालनासाठ आहु ती दे णारा असा भव यसु चक इ तहास यहु द धमात आढळतो.
याचबरोबर

भु येशु चे जीवन दे खील यहु द धमत वावर आधारलेले होते. यहु द धम ंथात

हट या माणेच, भु येशु चा ज म, जीवनकाय आण मृ यू या सव घटना
दसतात.

मानु सार घडतांना

भु येशु ने याचा प रचय दे तांना यहु द लोकांना सां गतले क , मीच तो भव यसु चक

भ व यसु चक आहे.

याची तु ह वाट पाहत होता आण आता तु हाला नयमशा

भासणार नाह . कारण मी

वत: तु हासमोर

कट झालो आहे .

ती धमाची पा वभू मी समज याअगोदर यहु द
पाळे मु ळे समजणे गरजेचे आहे . धम
समज यास मदत होते. पु ढे
येशु ची शकवण सां गतल.

धम आण इ

हणजे काय हे समज यावर

भु येशु या बारा
यातु नच

ती धम

लखानातु न

ाएल

रा

ती धमातील सव च मठ

ाची

हणजे काय, हे

े षतांनी जगा या कानाकोप यात जाऊन

भु

हणजे मंडळी (चच) चा

उदय झाला. काळाबरोबरच या मंडळींत पापांची अनेक कृ ये होऊ लागल .
फोड यासाठ

ाची गरज

याची वाचा

वेगवेग या मंडळींचे इ तहासकार उदयास आले. पु ढे याच इ तहासकारां या
ेरणा घेवु न माट न

यु थर याने धमसु धारणा चळवळ सु

केल .

याचा प रणाम

आधु नक मशनर चळवळी या उदयात झाला. याच चळवळीमु ळे मंडळी (चच) आज सव च
थानावर उभी आहे .
धमा या ववध या या :(1)

'' नरपे
सापे

व वासाहतेची मनोभावना, नरपे

हणजे तु लना मक

व वासाहतेपे ा जा त.''

- े डर क शे मेश

(2)

''अभ य तीचा उ साह मनोव कार.'' - व यम जे स

(3)

''भय व संमोहन यांचे अ वतीय मीलन

(4)

''अलौ कक श तीबाबतची मानवी अभवृ ती हणजे धम होय.''

(5)

''मानवापे ा
सर जे स

श तीचा अनु भव
ओटोचे

हणजे धम.''

े ठ अशा श तीची आराधना
े झर

हणतात, मानवापे ाह

या लोकांना होता, ते

या

- ओटो
- ऑगबन

हणजे धम होय.'' - सर जे स

े झर""2

े ठ अशी नौसगक श ती आहे आण या

या श तीची दे व

हणु न आराधना करतात तसेच

हणणे आहे क , मानवाला जे हा असु र ततेची भावना

नमाण होते, ते हा

याची

प र नती संमोहनात होऊन धमाची उ प ती करते. तसेच ि पनोझाने आप या 'शासनसं था
वळवी व वास गोरखनाथ
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आण धम' या पु तकात
दे त नाह त तर

हटले आहे क , "धमशा

यायोगे मनु याचे

सांगत असतात...

े व तु चे कायकारणभाव दाखवू न समजवु न

दये हलतील, उचंबळतील अशा रतीने व प दतीने ते

यांचा हे तु बु द ला पट वणे हा नसतो. लोकां या क पनाश तीला पकडु न

ठे वणे, ती आकषत करणे एवढाच

यांचा हे तु असतो.

हणु न ते नाना चम कार व पु न:पु हा

ई वराचे येणे व डोकवणे, चम कार केले, अपू व गो ट घड या क बहु जन समाजाला ई वर
तो सवशि तमान आहे, असे खा ीपू वक वाटते.''3 ि पनोझाचे
हणजे मानसा या क पनाश तीला पकडु न याला

प ट

दयाला दे व आहे, हे पटवू न याची आथक

पळवणू क करणे. शोपेन हॉवर लह तो, ''धमपं डतांचा शेवटचा मु ा
िजवंत जाळणे असे तो

हणतो, धम

कर त असे. .. सव धमात एक
अंध

दावाद

लोक वसरतात

हणजे व

द लोकांना

हणजे आम जनतेचे त व ान. असे तो धमाचे वणन

कारचा
हणु न

हणणे आहे क , धम

पा मक भाग असतो. ह

गो ट बु द वाद व

यां याम ये सतत भांडणे होतात व

तह

वकोपास

जातात.''4 धमपंडीत आम जनतेचे त व ान जाणु न असतात, यामु ळे सामा य माणसाला
िजवना या आनंदासाठ
आण

यांना अंध

लहान-लहान अ याि मक त वाचा आधार धमपंड ीत दे त असतात

दे त गु रफटू न ठे वत असतात, हणु न काल मा स

हणतो, "धम

हणजे

लोकांसाठ अफुची गोळी."5 धमस ता लोकांना सामािजक आण आथक ह कातु न वं चत ठे वते.
ठे वते. तसेच धमा या नावावर उ चवग य समाज

न नवग य समाजाची आथक पळवणू क

करत असतो, यामु ळे सामािजक वादाबरोबरच धा मकवाद उ वतात,

हणु न मा स धमाचा

वरोध करतो.
वौ दक धमाची आधार थाने :वे दक धमात
धमाचा सवात

ामु याने ''मनु मृ तीम ये धमाची पाच आधार थाने सां गतल आहे .

े ठ आधार संपु ण वेद होय. या या खालोखाल

यांना वेदाचे

ान आहे, अशा

लोकांची परं परा आण आचार हे धमाचे आधार असतात.

यां यानंतर सदाचार संप न लोकांची

लोकांची

वत: या मनाचा संतोष हा धमाचा

ढ

हा धमाचा आधार असतो आण शेवट

आधार असतो."6 कोण याह
बायबल, गीता, कुराण)
परं परा

धमाचा प हला आधार हा

यानंतर या धम ंथाचे

यां या खालोखाल धम ंथाचे

ान

ान

या धमाचा धम ं थ होय. (उदा.

या लोकांना

ा त क न

वळवी व वास गोरखनाथ

ा त झालेले आहे .

याची

यांनी समाजात सदाचारसंप न
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िजवनाचे नयम नमाण केले आण शेवट

वत:चा कमसंतोषावर

यांनी मो

ा त केला तो

धम.
धम नरपे वाद आ ण इहवाद :भारतीय रा यघटनेने इहवादाचा पु र कार केलेला आहे . डॉ.राधाकृ णन
''भारत

वत:ला धम नरपे

हणवतो, याचा अथ असा नाह

अि त व आपण नाकारतो... भारतीय परं परे त दे वावर ल

क, अ

हणतात,

य दै वी श तीचे

दा हे जीवनाचे एक मु लभू त त व

मानले गेले आहे . तथापी भारतीय रा य कोण याह एका धमा या लोकांचे
नाह . कोण याह एका धमाला आ ह अ ता दे णार नाह

हणु न राहणार

कंवा धमा-धमाम ये आपपरभाव

दाखवणार नाह .''7
भारतीय रा यघटना कोण याह
धा मक

एका धमाला

ाधा य न दे ता सव धमाला समान

वातं य दे त,े कारण भारतीय परं परे ने दे वावर ल

असे डॉ.राधाकृ णन

दा हे मु लभू त त व मानले आहे .

हणतात. तसेच '' ी.एम.सी.सेटलवाड हे

'इंडीया अॅज अ स यु लर

यात कायदे पंडीत होते.

टे ट' या आप या छोट¶◌ाशा पु ि तकेत ते

हणतात, जीवनातील

सव बाबींचा वचार व यवहार केवळ ऐ हक वचारांनी करणे धमाचा अगर
वचार यात येऊ न दे णे आण अ याि मक

दे चा कंवा

ा ती या बाबीपु रतेच धमाचे

याचंच नाव इहवाद (secularism) असे आहे .''8

ी.एम.जी.सेटलवाड

े

ढ चा

मया दत ठे वणे,

हणतात, जीवनातील

यवहार आण ऐ हक बाबींम ये धमाचा ह त ेप होऊ नये तर अ याि मक बाबींपु रते धमाला
मया दत ठे वणे

हणजे ईहवाद होय. धम नरपे तवादाची या या बरोबर भारतीय रा यघटनेने

धा मक वातं या या बाबतीत काह कलमे दलेल आहे त. ती पु ढ ल माणे :
धा मक वातं याची कलमे :भारतीय रा यघटनेने

येक धमाला कलम 25 ते 28 अंतगत धामक

वातं याचा

अधकार दलेला आहे . ''आप या घटने या 25(1) कलमा माणे धमाचा आचार- चार कर याची
येकाला पू ण मोकळीक दलेल आहे .
या या अव वासाचा

याचा कोण याह धमावर व वास नाह ,

चार कर यासह मोकळीक आहे . पण सावज नक सु यव था, आरो य

आण नती यां या अधीन राहु न
धा मक

याच माणे

येकाने आपापले आचरण करावे. ''9 भारतीय रा यघटनेने

वातं याबरोबर धमाचे आचरण पाळत असतांना रा य यव थेला धोका पोहचणार
वळवी व वास गोरखनाथ
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नाह , याची काळजी

यायला लावल आहे . कारण यु रोपात धमस ता व

द रा यस ता असा

फार मोठा स तासंघष झालेला होता, याची जाणीव भारतीय घटनाकारांना आहे. एकंदर त
धमाला

वत:ची सं था तसेच पंथ चालव याची मु भा आहे .

तयेक धमाला

याचे सण-उ सव

उ सव तसेच धा मक आचरण कर यास काय याने परवानगी आहे .

संदभ
1)

धमशा

ंथसू ची :-

ाचा इ तहास पु वाध, म.म.डॉ.काने, अनु. यशवंत आबाजी भट, महारा

सा ह य व सां कृ तक मंडळ, पु ण,े प हल आवृ ती, वष 1967, पृ ठ
2)

भु गोलाची मु लत वे - खंड 2, ए.बी.सवद , पी.एस.कोळे कर, नराल
आवृ ती, वष 2010, पृ ठ

3)

4)

उपरो त पृ ठ

5)

महारा

ातील

धमशा

काशन, पु ण,े प हल

. 363.
बोधन आण वगजाती

भु व, उमेश बगाळे , सु गावा

काशन, पु ण,े थम

. 11.

ाचा इ तहास पु वाध, म.म.डॉ.काने, अनु. यशवंत आबाजी भट, महारा

सा ह य व सां कृ तक मंडळ, पु ण,े प हल आवृ ती, वष 1967, पृ ठ
7)

काशन, पु ण,े तृ तीय

. 178.

आवृ ती, वष 26 जानेवार , 2006, पृ ठ
6)

. 23.

. 16:18.

पाि चमा य त व ानाची कहानी, साने गु जी, खंड 42, वधा
आवृ ती, वष 2011, पृ ठ

रा य

धम नरपे ता न हे ईहवाद, म.स.ढोले, महारा
पु ण,े प हल आवृ ती, वष माच 1992, पृ ठ

8)

उपरो त, पृ ठ

. 21.

9)

उपरो त, पृ ठ

. 28.

रा य

. 26.

रा य सा ह य व सां कृ तक मंडळ,
. 21.

वळवी व वास गोरखनाथ

5P a g e

