
                          POLITICAL SCIENCE. SEMESTER - II  

 

                   ধর্মীয় স্বাধীনতার অধধকার (25- 28 ) 

 
                      ভারতীয় সংবিধানের প্রনেতাগে ভারতির্ষ কে এেটি ধর্মীয় রানে পবরেত ো েনর ধর্মষবেরনপক্ষ রানে পবরেত েরনত 

কেনয়বিনেে। ভারতীয় সংবিধানের অেযতর্ম রূপোর A. Ayyangar এর এেটি উবি এই প্রসনে স্মরে েরা কেনত পানর বতবে িনেে 

'আর্মরা ভারতনে এেটি ধর্মষবেরনপক্ষ রানে পবরেত েরনত অেীোরিদ্ধ'। 

 
                      ধর্মষবেরনপক্ষ েথাটির অথষ হে রাে কোে বিনের্ ধর্মষনে সাহােয িা পৃষ্ঠনপার্েতা েরনি ো এিং এে ধর্মষ অনপক্ষা অেয 

ধর্মষনে প্রাধােয কেনি ো । ভারতীয় সংবিধানের 25,26,27 এিং 28 েং এই োরটি ধারানতই ধর্মীয় স্বাধীেতার অবধোর সম্বনে িিিয 

সংনোবিত হনয়নি। তার র্মাধযনর্মই ভারনতর ধর্মষবেরনপক্ষ েবরত্রটি স্পষ্ট হনয় উনেনি। সংবিধানের 25 েং ধারায় িো হনয়নি প্রনতযে 

িযবির বিনিনের স্বাধীেতা এিং ধর্মষ গ্রহে,ধর্মষ পােে, ও ধর্মষ প্রোনরর স্বাধীেতা রনয়নি। এই অবধোরটি অিাধ িা অবেয়বিত েয়। 

িেেৃঙ্খো নেবতেতা িেস্বাস্থ্য ও োগবরেনের কর্মৌবেে অবধোনরর স্বানথষ রাে এই অবধোরটি উপর িাধাবেনর্ধ আনরাপ েরনত পানর। 

এিাডা রাে ধর্মীয় আোর অেুষ্ঠানের সনে িবডত অথষনেবতে, রািনেবতে বেংিা অেযােয ধর্মষবেরনপক্ষ োেষেোপনে বেয়িে েরনত পানর 

25 (2)(ে)ধারা আিার সার্মাবিে েেযাে ও সংস্কার সাধনের উনেনেয অথিা বহনু্দ ধর্মীয় প্রবতষ্ঠােনে সেে কেেীর বহনু্দনের োনি 

উনু্মি রাখার িেয রাে আইে প্রেয়ে েরনত পানর 25( 2)(খ)ধারা। 

 

.                       26 েংধারা অেুসানর প্রনতযে সম্প্রোয় 1)ধর্মষ িা োনের উনেেয প্রবতষ্ঠাে স্থ্াপে ও রক্ষোনিক্ষে েরনত পারনি 2) 

বেিও বেিও ধর্মষ বির্য়ে োেষািেী পবরোেো েরনত পারনি 3)স্থ্াির ও অস্থ্াির সম্পবি অিষ ে েরনত পারনি এিং 4)আইে অেুসানর 

কসই সম্পবি পবরোেো েরার অবধোর কভাগ েরনি।এই অবধোর গুবে কে রাে েৃঙ্খো েীবতনিাধ িেস্বানস্থ্যর োরনে বেয়িে েরনত 

পানর। 

                   27 েং ধারায় িো হনয়নি কে কোে বিনের্ ধর্মষ িা ধর্মষ সম্প্রোনয়র উন্নবত অথিা রক্ষোনিক্ষনের িযয় 

বেিষানহর িেয কোে িযবি কে কোে প্রোর ের প্রোনে িাধয েরা োনি ো। 

 

.                      28 েং ধারায় িো হনয়নি সমূ্পেষভানি সরোবর অথষ দ্বারা পবরোবেত কোে বেক্ষা প্রবতষ্ঠানে ধর্মীয় বেক্ষা কেয়া োনি ো 

এিং ধর্মষ রূ্মেে উপাসোয় কোগোে েরনত োউনে িাধয েরা োনি ো। আিার কেসি বেক্ষা প্রবতষ্ঠাে সরোর েতৃষ ে স্বীেৃত বেম্বা সরোবর 

অনথষ আংবেেভানি পবরোবেত কসগুবেনত বেক্ষাথীর ইচ্ছার বিরুনদ্ধ অথিা অপ্রাপ্তিয়স্ক বেক্ষাথীর অবভভািনের বিো অেুর্মবতনত ধর্মষ 

বেক্ষা িাধযতারূ্মেে েরা োনি ো। তনি রাে দ্বারা পবরোবেত বেন্তু কোে োতা িা আবির দ্বারা প্রবতবষ্টত বেক্ষাপ্রবতষ্ঠানে ধর্মষ বেক্ষা কেয়া 

োনি, েবে োতার উইনে কোে বিনের্ ধর্মষ বির্নয় বেক্ষাোনের েথা উনেখ থানে। 

 
.                     25 কথনে 28 েং ধারা গুবে িাডাও ভারতীয় সংবিধানের অেযােয অংনে বিবক্ষপ্তভানি ধর্মীয় স্বাধীেতার অবধোর 

সম্পবেষ ত বির্য় উনেখ আনি , কের্মে সংবিধানের প্রস্তািোয় র্মতপ্রোনের বিশ্বানসর ধনর্মষর ও উপাসোর স্বাধীেতা স্বীেৃত হনয়নি। 15 ও 

16 েং ধারা ধনর্মষর বভবিনত বিবভন্ন িযবির র্মনধয কেেীবিভাগ বেবর্দ্ধ েরা হনয়নি 17 েং ধারায় অসৃ্পেযতার সাধে েরা হনয়নি । 



সংবিধানের 29( 2 ) ধারায় সরোবর সাহােয প্রাপ্ত িা সরোনরর দ্বারা পবরোবেত বেক্ষাপ্রবতষ্ঠানে ভবতষ র িযাপানর এিং 325 েং ধারায় 

কভাটাবধোনরর কক্ষনত্র ধনর্মষর বভবিনত নির্র্ময বেবর্দ্ধ েরা হনয়নি। এিাডা বিটিে আর্মনে ভারতিনর্ষ কে ধর্মীয় সাম্প্রোবয়ে প্রবতবেবধনের 

িযিস্থ্া বিে স্বাধীে ভারনত তা িাবতে েরা হনয়নি । সংবিধানের 29 েং ধারায় সংখযােঘুনের অবধোর ও স্বাথষ রক্ষার েথা িো হনয়নি 

এিাডা সংবিধানের 44 েং ধারায় প্রনতযে োগবরনের কক্ষনত্র এেই প্রোর কেওয়ােী আইে প্রনোিয হওয়ার েথা িো হনয়নি। এগুবে 

সিই ভারনত ধর্মষ বেরনপক্ষ েীবত প্রবতষ্ঠার কক্ষনত্র সহায়ে উপাোে। 

 

                      বেন্তু দুঃনখর বির্য় ভারতিনর্ষ ধর্মষ আর র্মােুনর্র িযবিগত িযাপার থােনি ো, ধর্মষনে রািেীবত কথনে আোো েরা হনচ্ছ 

ো ধর্মীয় আনিগ ও সাম্প্রোবয়ে প্রোনর র্মােুর্নে বিভ্রান্ত েরা হনচ্ছ এর ফনে সাম্প্রোবয়েতা িারিার র্মাথাোডা বেনচ্ছ এরই ফনে ভারনতর 

সনেত্ন োবেত ধর্মষবেরনপক্ষ েবরত্র আি অনেোংনেই আক্রান্ত। 

 


