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��तावना: 

मानवी समाजाचा िवचार करता मानवी समाजाम�ये मानवाने आप#या $वतः&या 

िवकासासाठी आिण समाज िवकासासाठी अनेक सामािजक सं$थांची िनिम,ती केली -याम�ये 

कुटंुबसं$था, िववाहसं$था रा-यसं$था , िश/णसं$था इ1यादी सामािजक सं$थांचा िवकास केला 

1याच बरोबर 1याने धम,सं$था िनमा,ण केली. 5हणजे मानवाने मानवाचा उ1कष, साध8यासाठी या 

सामािजक सं$था $थापन के#या. 9य:;ला या सामािजक सं$थां&या िनयमांचे पालन के#याने 

$वतःचा िवकास सयुो<य िदशेने करता येतो. 1याच बरोबर समाजाचे $वा$=य िनरोगी राहत असते. 

भारतीय समाजाचा अ>यास करता भारतीय समाजाचे एक �भेदक वैिशA्ये चटकन अधोरेिखत होत 

असते ते 5हणजे या दशेात असणारी िविवधता आिण एकता. िविवधतेकडे पाहता सां$कृितक, 

भौगोिलक, आिथ,क, धािम,क, �ांितक, भािषक इ1यािद अशा िविवध बाबतीत �चंड �माणात 

िविवधता आढळते. याच बरोबर या िविवधतेतून िह एकता �$थािपत केली जाते. एकूणच समाजाचा 

समाजशा�ीयIA्या िवचार करता समाजासाठी या सामािजक सं$थांची आवJयकता िदसनू येते. 

अशा भारतीय समाजाचा धमा,&या संदभा,त अ>यास करता धमा,चा समाजावर पडलेले �भाव 

जाणवतो. 
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उि��े : 

१. धमा,चा अथ, समजनू घेणे  

२. धमा,चा भारतीय समाजावरील �भाव समजनू घेण.े  

 
गृहीतक : 

भारतीय समाजात अनेक धम, असनू 1यांचा  �भाव 9य:;वर पडत असतो, 

 
संशोधन प#ती:  

सदरचे संशोधन ह े पणू,तः दOुOम साधनावर आधाPरत असनू याम�ये संदभ,Qंथ, प$ुतके, 

वत,मानप�े, िनयतकािलक, मािसके, इटंरनेट याचा आधार घेतला आह.े 

 
धम
 अथ
 : 

दशे कोणताही असो अथवा िजथे िजथे मानव आह ेितथे आपणाला धम,9यव$था पाहावयास 

िमळते. आिण 9य:; आप#या धमा,�माणे आचरण करत असते. भतूलावरील मानवा&या उ1पRीनंतर 

धमा,ची िनिम,ती झाली अथवा ती केली. जगाचा िवचार करता िजतके धम, आहते 1यातील �1येक 

धमा,ची िशकवण िह स1याकडे चला अशी सांगणारी आह.े तरीही 9य:; 1याचा अथ, आप#या 

सोयी�माण े लावताना िदसते. मा� धमा,चा अथ, समजावनू घेत असताना िवचारवंत, अ>यासक 

यां&यात मतिभTनता आढळून येते.  धमा,ला इQंजी म�ये Religion  5हणतात Religion  5हणजे  

ई\राशी जोडणे . तर धम, या सं$कृत श]दाचा अथ, िनयम असा आह.े कत,9य अशा  अथा,नेही 

धमा,कडे पिहले जाते. समाजशा�ीय IA्या धमा,चा अथ, समजावनू घेत असताना एिमल दरूखाईम या 

_̂ च िवचारवंताने धम, िह पिव� व$तशूी संबंिधत `aा व िवधbची एकसंघ 9यव$था अस#याचे 

सांिगतले आह.े भारतीय समाजाचा िवचार करता िहदं ूधमा,त जो समाजची धारणा करतो तो धम, होय 
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असे सांिगतले आह.े महामानव गौतम बaु यांनी धम, या श]दाऐवजी ध5म िह संdा वापरली. ध5म 

5हणजे नीिततeवे असा 1यांना अथ, अिभ�ेत होता. 

 
धािम
क िभ'नता : 

भारतीय समाजाचा िवचार करता भारतीय समाजात अनेक धम, अस#याचे िदसते -याम�ये 

िहदं ूधम,, बौa , शीख, जैन, ह ेभारतात उदय पावलेले धम, तर भारता&या बाहfेन भारतात आलेले 

जसे इ$लाम, िghन -य ू इ1यादी धम, अस#याचे िदसते. 1यातनूच �1येक धमा,त �था, परंपरा, 

चालीरीती, आचारिवचार पaती, धम,Qथं याम�ये िभTन िभTन अस#याचे िदसते. काही धम, ईशवराला 

मानतात तर काही धमा,त ई\राचे अि$त1व माTय  केले नाही. काही लोक नाि$तक तर काही 

आि$तक धमiय अस#याचे िदसतात. 

 
धािम
क दगंली : 

आज आधिुनक समाजात धमा,चा अथ, 9य:; $वतः&या सोयी�माणे आिण आप#या 

बaुी&या आधाराने लाव8याचा �य1न करताना िदसते. समाजात संघष, हो8यापाठीमागे अनेक कारणे  

आहते. �ामjुयाने आिथ,क, सामािजक, राजक;य,सां$कृितक,धािम,क इ1यादी  घटकाचा िवचार केला 

जातो. परंत ुधािम,क IA्या संघषा,कडे पाहता  धम, 9य:;ला संघषाkपासनू दरू ठेव8याची िशकवण दते 

असला तरी समाजात अनेकवेळा धािम,क संघष, होताना िदसत आहते. िचथावणीखोर भाषण , 

दसुlया धमा,�ती असयूा बाळगनू केली गेलेली िवधाने, राजक;य $वाथा,पोटी दोन धमा,म�ये िनमा,ण 

केली जाणारी तेढ, महापmुषा&या िवटंबना ,दवेी दवेतांची िवटंबना , या सारjया िविवध कारणामळेु 

समाजात धािम,क संघष, होऊन िवRीय व मनoुय हानी होते. 
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धम
 व ि)या : 

भारतीय समाजात $वातंpयपवू, कालखंडात ि�यांना दOुOम $थान अथवा दजा, िदला जात 

होता.आजही 1यां&या दजा, म�ये पPरवत,न झाले असले तरी अ�ाप दOुOम दजा,  समाq झाला असे 

5हणता येत नाही. वा$तवता भारतीय समाजात �ीला दवेीचा दजा, बहाल केला जात असला तरी 

समाजात `aा आिण  अंध`aा मोठ्या �माणात आढळतात. यातनू धािम,क IिAकोनातनू ि�यांना 

मािसक धम, या कालावधीत 1यां&यावर काही समाजात व कुटंुबात िनबkध लादले जातात. इतकेच 

काय तर मिहलांना देवीदेवतां&या मंिदरात �वेश िदला जात नाही. �ी हrक चळवळ ि�यांना 

मंिदरात �वेश िमळावा 5हणनू ि�यांना आजही संघष,  करावा लागतो आह.े 
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