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Introduction
भारते सिेऽनप र्िुष्ािः धर्मर्ागेणैि िैि गच्छनतत । तैिैि संसारे ऽनमर्ि् ते दुिःखेि क्वनित्
पीनितािः भिनतत । आधुनिककाले र्िुष्ाणां सुखदुिःख् िः कारणं ककनर्नत निज्ञासा्ां िक्ुं
शक््ते ्त् र्ािििः क्वनित् कु पथर्् आश्री्ते। तथा अधर्मम् र्ागमम्ाश्र्ेण गच्छनत सिः ।
परततु ्कद धर्मर्ागमम् पथर्िुश्री्ते तर्हम सिः सततं सुखेि िीनितुं शक्न नत ।
“धर्ेण हीिािः पशुनभिः सर्ािािः” अिेि नसद्धाततेि सिैरनप र्िुष्ैिः सुखेि िीनितुर्ेि
धर्मर्ागमम्ािुसरणं कतमव्यर्् । संमकृ तिाङ्म्े िैकेषु काव्येषु शास्त्रेषु ि एतम् धर्मम् निष्े
तथा धर्मनिरपेक्षता्ािः निष्े िैकात्ूदाहरणानि निरूनपतानि सनतत । क सर्ुनितिः
धर्मर्ागमिः? एतम् प्रश्नम्ानप सर्ाधािं िैकेषु मर्ृनतग्रतथेषु काव्येषु ि कृ तर्नमत ।
भारतर्मर्ाकं राष्ट्रर्् । ्त्र सिेषार्नप धर्ामणां कृ ते सर्ािरूपेणैि अनधकार ऽनमत। तदथमर्ेि
भारतं धर्मनिरपेक्षराष्ट्ररूपेण निज्ञा्ते ।
धर्मनिरपेक्षिादिः कश्चि पाश्चात््िादी नितताधारा भिनत। एतम् त्पनतिः ्ूर पीदेशष
े ु अभूत्
। साधारणििैिः सह राष्ट्रं तथा ििमििािां र्ध््े परमपरं उत्पाकदतेि नििादेिैि
धर्मनिरपेक्षिादम् ितर् अभूत् । धर्मनिरपेक्षिादिः इनत शब्द ऽ्ं लाटिि् भाषा्ािः
(Seaculum) नसएकू लर्् शब्दात् आगतर्् । ्म्ाथो भिनत इदािीततििः ्ुगिः (Present
age), ्िः पूिर्
म ् श्वररीकसर््ात् नभ्नमर्नमत । धर्मनिरपेक्षताशब्द ऽ्ं ििम िाकब्
ह नलओक् र्हाभागेि 1851 तर्े ख्रीटाद्वे व्यिहृतर््।
भारते धर्मनिरपेक्षता के िलं धार्र्मग ष्ठीषु (Inter Religious groups) साम््ं िेच्छनत,
अनप तु आततधामर्र्मकग ष्ठीषिनप साम््नर्च्छनत ।
नहतदुधर्मम् ििािां परमपरं प्रभेदं दृ््ते । निशेषरूपेण अिुसूनितिानतिः िििानतिः तथा
र्नहलािां धार्र्मकदृषया सर्ािानधकारं मिातत््ं ि िैि पटरलक्ष््ते । धर्मनिरपेक्षता
एतादृशं प्रभेदपूणमिीनतिां निर धी अनमत ।
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धर्मशब्दम् व्युत्पनतिः लक्षण्च
धर्मशब्दऽ्ं धृ धारणप षण् िः इत््िेि धातुिा र्निि् प्रत्््े निषपद्यते । धर्मर्ागमम्
आश्र्ेणैि सिामिः प्रिािः सुखेि नििसनतत। धर्ेणैि प्रिािां संरक्षणं कतुुं प्रभिनत रािा ।
धर्मम् पटरभाषा र्हाभारते नपतार्हेि भीषर्ेि इत्थं दतं ितमते । तथानह
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धारणाद्धर्मनर्त््ाहिः धर्ो धार्ते प्रिािः ।
्िः म्ात् धारणसं्ुक्िः स धर्म इनत निश्च्िः ।।

religion nor religious interferences in state
policies and laws is accepted.
4. No discrimination on the basic of religion.

भगिाि् र्िुिः धर्मम् क्वनित् ितुधाम, क्वनिच्च दशधा

Public policies are neither formulate nor

लक्षणर्कर त् । तेि र्िुमर्ृतौ नद्वती्ाध््ा्े उक्ं ्था –

classified on the basic of religion.

िेदिः मर्ृनतिः सदािारिः मिम् ि नप्र्र्ात्र्ििः ।

एतम् धर्मनिरपेक्षतािादम् व्यिहारिः प्रप्रथर्ं ििम ज््ाकब्
हनलओक् र्हाभागेि 1851 तर्े ख्रीटाब्दौ कृ तिः । अमर्ाकं
भारते ्े ्े अिेकधर्ामबलनम्बििः ििािः सनतत तेषां धर्ामणां
कम्ानप उपटर अश्रद्धा िैि कतमव्या तथा सिेषां धर्ामणां कृ ते
सम्र्ािदृनटिः मथापिी्ा। तदेि धर्मनिरपेक्षतािादिः भिनत।
तदथुं भारतर्् एकं धर्मनिरपेक्षराष्ट्ररूपेण ज्ञा्ते ।
धर्मनिरपेक्षताशब्दिः
र्ुख््रूपेण
धार्र्मकनितताधार्ा
सम्बनद्धतिः
कश्चि
आदशमिाद ऽनमत।धर्मनिरपेक्षता
निज्ञािनभनतकिः नििेकिादी, तथा ्ुनक््ुक्नितताधारां
प्रेर्नत। धर्मनिरपेक्षतािादिः िैकेषु धर्ेषु परमपरं
साम््नर्च्छनत ।

एतच्चतुर्िमधं प्राहिः साक्षाद्धर्मम् लक्षणर्् ।। 1
आिा्मिः र्िुिः धर्मम् पुििः दशधा लक्षणं निरूप्नत
र्िुमर्ृतौ । तथानह –
धृनतिः क्षर्ा दर् ऽमते्ं शौिनर्नति्निग्रहिः ।
धीर्िमद्या सत््र्क्र ध दशकं धर्मलक्षणर्् ।। 2
आिा्मिः र्िुिः पूिुं निरूनपतािां धर्मम् दशलक्षकािां पठिेि
पटरपालिेि ि ब्राह्मणािः परर्ागगततं (साक्षात् र् क्षर््)
प्राप्नुिनतत। तदथुं धर्मर्ागम एि सिमश्रेष्ठर्ागेनत िक्ुं शक््ते ।
प्रसङ्गेऽनमर्ि् उक्ं ्था-

भारते धर्मनिरपेक्षता्ािः पटरशीलिर््
भारतर्् अमर्ाकं धर्मनिरपेक्षराष्ट्ररूपेण निरािते, इनत सिे
िािनतत । अमर्ाकं राष्ट्रं सिेषां धर्ामणां कृ ते सर्ािरूपेणैि
मिातत््ं निदधानत । तदथमर्ेि भारते नहतदुििैमसह अत्े
र्ुनमलर््,ख्रीटाद्िः धर्ामिः नतष्ठनतत। राििैनतकदृषया
धर्मनिरपेक्षता्ािः अथो भिनत ्त् राष्ट्रं मिी्का्ेण धर्ामत्
मिातत््ं भिेत् । अथामत् राष्ट्रम् ्त् ्त् कतमव्यं
भिनत,तदि््ं कतमव्यर््। परततु तत्र कम्ानप धर्मम् उपटर
िाधा आक्षेपिः िा िैि कतमव्यिः । पाश्चात््ािां
धर्मनिरपेक्षतािीनततिः भारती्िीनतिः क्वनित् नभ्नमा भिनत ।
अत्र राष्ट्रम् क ऽनप धर्मिः िानमत। राष्ट्रम् कृ ते सिेऽनप धर्ामिः
सर्ािािः भिनतत। धर्मनिरपेक्षता भारते सिेषा धर्ामणां कृ ते
सर्ािरूपेण सौनिध््ं अिसर्च ददानत । राष्ट्रनर्दं
धार्र्मकसंमकारा् एि का्ुं कर नत । 1967 तर्े ख्रीटाब्दे
42 तर्े संनिधािम् संश धिेि धर्मनिरपेक्षशब्द ऽ्ं
भारती्संनिधािे ् नितर्् ।

दशलक्षणानि धर्मम् ्े निप्रािः सर्धी्ते ।
अधीत्् िािुितमतते ते ्ानतत परर्ां गनतर्् ।। 3
क िार् धर्मनिरपेक्षता
धर्मनिरपेक्षतािादम् त्पनतिः ्ूर पी्र्हादेशात् अिा्त ।
एतम्ािः

पृष्ठभूनर्िः

पुििामगरणिः

(Renaissance)

धार्र्मकसंमकारिः (Reformation) तथा ििम (धर्म्ािकिः)
तथा राष्ट्र् र्मध््े नििाद एि ।
लाटिि् भाषा्ािः (Seaculum)

नसएकू लर्् शब्दात्

Secularism इनत शब्दिः सर्ुत्प्नमिः । ्म् संमकृ ते
धर्मनिरपेक्षता इत््थो भिनत। ्कद नििा्मते तर्हम
शब्दम्ाथो आङ्गलभाष्ा इत्थं िक्ुं शक््ते।तथानह
1. Secularism means the absence of a state

भारती्धर्मनिरपेक्षता्ािः िैनशषयर््
भारती्धर्मनिरपेक्षता्ािः ककर्नप निनशटं प्र् ििं ितमते ।
तेि अम् राष्ट्रम् सर्ुनितराष्ट्रत्िं नसद्धध््नत । भारते
धर्मनिरपेक्षता्ािः इर्ानि िैनशषयानि भिनतत । तथानह
1. राष्ट्रं सिममर्ादनप धर्ामत् पृथक् भनितव्यर्् ।
2. राष्ट्रं मि्ं धर्मग्रहणं िैि कटरष्नत,अनप तु सिममर्ादनप
धर्ामत् सर्ािरूपेण दूरत्िं मथापन्त्िा बतधुत्िभािं
प्रदशम्ेत् ।

sponsored religion.
2. Absence of a theocratic state which is ruled
by the commands of the religion what
stands recognized as the state religion.
3. Separation between religion and state.
Neither the state interferes in the affairs a
~ 20 ~
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3. राष्ट्रं

सिेषार्नप धर्ामणां संरक्षणं कु ्ामत् । तथा
सर्ािरूपेण सौनिध््र्नप पटरकल्प्ेत्।
4. राष्ट्रं धार्र्मकग ष्ठीिां र्ध््े धार्र्मकसहिशीलता्ािः
र्ि भािं प्रनत प्रेर्ेत्।
5. राष्ट्रं धार्र्मकिैनिध््म् भाििां सम्र्ाि्ेत् ।तथा तम्
अनभिृद्ध्े का्ुं कु ्ामत् ।
6. राष्ट्रं सिाम्नमनप ल काि् धार्र्मकमिातत््ं प्रददात्।(धारा
25)

उपसंहार
एि्च ्कद सूक्ष्र्रूपेण नििार्ार्मतर्हम भारते
धर्मनिरपेक्षता्ािः िैनशषयं सिोपटर ितमत इनत िक्ुं शक्नुर्िः
। नि्वरनमर्ि् अनमर्ि् ्ानि ्ानि राष्ट्रानण निलसनतत। तेषु
अमर्ाकं भारतर्ेि सिोत्कृ टं मथािर्ाप्न तीनत कथिे
िानतश् नक्िः । सिेषार्नप धर्ामणां कृ ते अमर्ाकं राष्ट्रं
सर्ािरूपेण
दृतटं
मथाप्नत
।
निनभ्नमता्ार््
शक््भाििानप अमर्ाकं राष्ट्रम् र्ूलं र्तत्र भिनत। अथामत्
्द्यनप राष्ट्रेऽनमर्ि् बहििः धर्ामबलनम्बििः ििािः
नििसनतत,तथानप परमपरं नर्नलत्िा ते िीितत्िनत आमर्ाकं
सिेषार्नप भारती्ािां र्तं भिनत ।
संमकृ तभाषानप सिेभ््िः नशक्षेनत ्त्

सिमम्ानप धर्मम् ल के भ््िः धार्र्मकमिातत््ं भिेत्।ल कािः
नििेच्छािुसारे ण ्िः क ऽनप धर्मिः मिीकु ्ुमिः । तथा तम्ैि
धर्मम् प्रिारिः प्रसारश्च कु ्ामत् । तत्र राष्ट्रधर्म् र्मध््े भेदिः
िैि भिेत् । धर्मिः राििीनतश्च मिमिक्षेत्रे मिातत््ेण का्ुं
कु ्ुमिः । तत्र एकम् पटर अपरम् आक्षेपिः िैि भिेत्।
एतादृशािः के िि नि्र्ािः भारते धर्मनिरपेक्षता्ािः निष्े
क्वनित् पटरलक्ष््तते । तदत्र ककन्चि् नििाटरतर्् ।

सिे भिततु सुनखििः सिे सततु निरार््ािः
सिे भिानण प््ततु र्ा कनश्चत् दुिःखभाक् भिेत् ।।
र्तत्रेऽनमर्ि् कम्ानप धर्मम् एकम् िा संरक्षर् पा्िः िानमत
। अनप ि सिेषार्नप धर्ामणां संरक्षणर्मर्ाकं कतमव्यव्यर्ेि
भिनत।

धर्मनिरपेक्षराष्ट्रर्् (Secular State)
धर्ामत् राििीतेिः नभ्नमत्िं धर्मनिरपेक्षता्ािः लक्ष््ं
भिनत।एतादृशं
लक्ष््ं
उद्दे््ं
ि
पटरपूरणा्
धर्मनिरपेक्षराष्ट्रर्् आि््कर्् ।धर्मदषृ या राष्ट्रं निरपेक्षिीतेिः
अिुसरणं कु ्ामत् । धर्मनिरपेक्षराष्ट्रम्ाथो भिनत धर्मिः राष्ट्रं
ि परमपरं नभ्नमिः सि् मिमिक्षेत्रे का्ुं कटरष्नत।कम्ानप
धर्मम् प्रसारा् प्रिारा् ि राष्ट्रं ि नितत्ेत्। धर्मिः एकं
व्यक्े िः मितत््ं निततिं ्त्र राष्ट्रम्ाक्षेपिः िैि भिेत्। िैकेषु
धर्ेषु निद्यर्ािानि र्ताततराण््नप दूरे संमथाप्् राष्ट्रं
सिेषार्नप धर्ामणां कृ ते सर्ािा दृनटिः मथाप्ेत् । एददेि
धर्मनिरपेक्षराष्ट्रम् लक्षणं भिनत । अमर्ाकं आरते एतदेि
प्रिलत््धुिा
।
तेि
राष्ट्रनर्दं
(भारतर््)
धर्मनिरपेक्ष््राष्ट्ररूपेण सिे देशािः िािनतत।
भारते सिेषां धर्ामणां कृ ते सर्ािरूपेणैि सम्र्ािं प्रदी्ते ।
तेि राष्ट्रम्ाम् सर्ुनितत्िं नसद्धध््नत । प्रसङ्गेऽनमर्ि्
आङ्गलभाष्ा िक्ुं शक््ते ्त्
1. Indian view of secularism strongly upholds

the thesis of equal respect of all religions
“Sarva Dharma Sambhav“ is the central
theme if Indian Secularism.
2. Equal

rights and opportunities for all

religious communities.
3. अमर्ाकं भारते धर्मनिरपेक्षता्ा इदर्ेि िैनशषयं
सिेषार्् अत्ेषां धर्ामततराणां ििािां दृनटपथर््
आकषम्नत ।
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