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धर्म स्वातंत्र्याचा अधधकार (अनुच्छेद 25 - 28) - भारतीय राजकारण 

धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क सवम भारतीयांना घटनेने अनुच्छेद 25 ते 28 नुसार ददला आहे. धर्मननरपेक्षतेच्या संकल्पनेशी 
गंुफलेला हा ववषय MPSC परीक्षेसाठी खूप र्हत्त्वाचा आहे. या लेखात, आपण या अधधकारांबद्दल सवम र्हत्वाची र्ादहती 
वाचू शकता. 

धर्म स्वाततं्र्याचा अधधकार 

भारतीय राज्यघटना केवळ व्यक्तींनाच नाही तर भारतातील धार्र्मक गटांनाही धार्र्मक स्वातंत्र्याच्या अधधकाराची हर्ी देते. 
हे कलर् 25 ते 28 र्ध्ये सर्ाववष्ट केले आहे. 

कलर् 25 (वववेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणण रु्क्त व्यवसाय, आचरण आणण धर्ामचा प्रसार) 

कलर् 25 सवम नागररकांना वववेकाचे स्वातंत्र्य, धर्म स्वीकारण्याचे, आचरण करण्याचे आणण प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य हर्ी 
देते. 

• वरील-उल्लेणखत स्वातंत्र्य सावमजननक सुव्यवस्था, आरोग्य आणण नैनतकतेच्या अधीन आहेत. 

• हा लेख राज्य कायदे करू शकते अशी तरतूद देखील देतो: 

o ते कोणत्याही धार्र्मक प्रथेशी संबंधधत कोणत्याही आधथमक, आधथमक, राजकीय ककंवा इतर धर्मननरपेक्ष कियाकलापांचे 
ननयर्न आणण प्रनतबंध करते. 

o ते सार्ाजजक कल्याण आणण सुधारणा ककंवा दहदंूंच्या सवम ववभाग आणण वगाांसाठी सावमजननक स्वरूपाच्या दहदं ूधार्र्मक 
संस्था उघडण्याची तरतूद करते. या तरतुदीनुसार, दहदंूंचा अथम शीख, जैन ककंवा बौद्ध धर्म र्ानणाऱ्या लोकांचा सर्ावेश 
केला जातो आणण दहदं ूसंस्थांचाही त्याप्रर्ाणे अथम लावला जाईल. 

• शीख धर्ामचे लोक ककरपाण पररधान करतात आणण वाहतात ते शीख धर्ामच्या व्यवसायात सर्ाववष्ट र्ानल ेजातील. 

कलर् 26 (धार्र्मक व्यवहार व्यवस्थावित करण्याचे स्वाततं्र्य) 

हा लेख प्रदान करतो की प्रत्येक धार्र्मक संप्रदायाला नैनतकता, आरोग्य आणण सावमजननक सुव्यवस्थेच्या अधीन खालील 
अधधकार आहेत. 

1. धार्र्मक आणण धर्ामदाय हेतंूसाठी संस्था तयार करण्याचा आणण देखरेख करण्याचा अधधकार. 
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2. धर्ामच्या बाबतीत स्वतःचे व्यवहार व्यवस्थावपत करण्याचा अधधकार. 

3. स्थावर आणण जंगर् र्ालर्त्ता घेण्याचा अधधकार. 

4. कायद्यानुसार अशा र्ालर्ते्तचे व्यवस्थापन करण्याचा अधधकार. 

कलर् 27 (कोणत्याही ववर्िष्ट धर्ामच्या संवधमनासाठी कर भरण्याचे स्वातंत्र्य) 

संववधानाच्या अनुच्छेद 27 नुसार, कोणतेही कर असू शकत नाहीत, ज्यातून र्र्ळणारे पैसे थेट कोणत्याही ववर्शष्ट 
धर्म/धार्र्मक संप्रदायाच्या प्रचार आणण/ककंवा देखभालीसाठी वापरले जातात. 

कलर् 28 (ववर्शष्ट शैक्षणणक संस्थांर्ध्ये धार्र्मक र्शकवणी ककंवा धार्र्मक उपासनेला उपजस्थत 
राहण्याचे स्वाततं्र्य) 

हा लेख धार्र्मक सूचना प्रसाररत करण्यासाठी धार्र्मक गटांनी देखरेख केलेल्या शकै्षणणक संस्थांना परवानगी देतो. 

• यात अशी तरतूद आहे की राज्य संचार्लत शैक्षणणक संस्थांर्ध्ये कोणतीही धार्र्मक सूचना ददली जाणार नाही. 

• राज्याद्वारे प्रशार्सत शैक्षणणक ससं्था, परंतु ज्या कोणत्याही देणगी ककंवा ट्रस्टच्या अंतगमत स्थापन केल्या गेल्या आहेत 
ज्यांना अशा ससं्थांर्ध्ये धार्र्मक र्शक्षण ददल ेजावे अशी आवश्यकता आहे, त्यांना वरील कलर्ातून सूट देण्यात आली 
आहे (कोणत्याही धार्र्मक सूचना ददल्या जाणार नाहीत). 

• राज्याद्वारे र्ान्यताप्राप्त कोणत्याही शकै्षणणक संस्थते उपजस्थत राहणाऱ्या ककंवा राज्याकडून र्दत र्र्ळवणाऱ्या 
कोणत्याही व्यक्तीला अशा संस्थेर्ध्ये ददल्या जाणाऱ्या कोणत्याही धार्र्मक सूचनांर्ध्ये सहभागी होण्याची ककंवा त्याने/नतने 
संर्ती ददल्यार्शवाय अशा संस्थांर्धील कोणत्याही धार्र्मक उपासनेला उपजस्थत राहण्याची आवश्यकता नाही. त्याच साठी. 
अल्पवयीन रु्लांच्या बाबतीत पालकांनी त्यासाठी संर्ती द्यायला हवी होती. 

धर्मननरिेक्षता म्हणज ेकाय? 

धर्मननरपेक्षता या शब्दाचा अथम धर्ामपासून वेगळा असा होतो. 

• यात धर्ामला शासन, सार्ाजजक, आधथमक आणण जीवनाच्या सांस्कृनतक पैलंूपासून वेगळे करणे सर्ाववष्ट आहे. 

• येथे धर्म ही पूणमपण ेवैयजक्तक बाब आहे. 

• भारत हा धर्मननरपके्ष देश आहे ज्याला कोणताही राज्य धर्म नाही. 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• तथावप, भारतार्ध्ये याचा अथम असाही होतो की सवम धर्म आणण श्रद्धा याचंा सर्ान आदर आहे. 

• हा शब्द संववधानाच्या रू्लभूत संरचनेचा देखील एक भाग आहे. 42 व्या घटनादरुुस्तीने ते जोडले गेले. 

• भारतीय लोकशाहीर्ध्ये या संकल्पनेला उच्च आदर आहे. 

• सेक्युलॅररझर् हा देखील भारतीय संस्कृतीचा एक अववभाज्य भाग आहे जो या देशात शतकानुशतके सहअजस्तत्वात 
असलेल्या अनेक धर्ाांद्वारे ददसून येतो. 

• भारतातील सवम धार्र्मक गटांना कोणताही भेदभाव न करता सर्ान अधधकार आहेत. 

धर्मननरिेक्षतेचे भारतीय आणण िाश्चात्य र्ॉडले 

धर्मननरपेक्षता हा शब्द वर सांधगतल्याप्रर्ाणे राज्याला धर्ामपासून वेगळे करणे सूधचत करतो. तथावप, भारतीय आणण 
पाजश्चर्ात्य राजकारणात या संकल्पनेचे अथम थोडे वेगळे आहेत. याची खाली चचाम केली आहे. 

• पाश्चात्य र्ॉडेलर्ध्ये, धर्मननरपेक्षतेचा अथम चचमपासून राज्याचे पूणम वेगळे होण ेसूधचत करते. हे फ्रें च राज्यिांतीचे रू्ळ 
कारण आहे जजथे िांतीने चचम ककंवा पाळकांवर प्रभाव न ठेवणारे 'धर्मननरपके्ष' सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. 

• दोन्ही संस्था (चचम आणण सरकार) एकर्ेकांच्या डोर्नेर्ध्ये हस्तक्षेप करणार नाहीत. 

• तथावप, भारतार्ध्ये, राज्य आणण धर्म हे पाणी-बंद कंपाटमर्ेंट नाहीत. 

• जरी राज्याला सवम धर्ाांपासून सर्ान अंतर राखावे लागत असले तरी, र्यामददत स्वरुपात असले तरी, सरकारचा प्रभाव 
धार्र्मक बाबींपयांत वाढतो. 

• पाश्चात्य र्ॉडेलच्या ववपरीत, जेथे राज्य कोणत्याही धार्र्मक ससं्थेला आधथमक सहाय्य देत नाही, भारतात, राज्याने 
सकारात्र्क सहभाग र्ॉडेल ननवडले आहे. 

• राज्य धार्र्मक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या शैक्षणणक ससं्था स्थापन करण्याचा अधधकार प्रदान करत ेआणण काही 
प्रकरणांर्ध्ये, या संस्थांना र्दत देखील करते. 

• अनेक दहदं ूरं्ददरे थेट राज्याद्वारे ननयंत्रित केली जातात. 

• राज्याने र्ोठ्या र्ंददरांच्या प्रशासनासाठी बोडम स्थापन केले आहेत आणण वक्फ बोडम इ. 

• भारतात, सर्ाज आणण सरु्दायाबद्दल बोलताना, धर्मननरपेक्षता या शब्दापेक्षा बहुवचनवाद हा शब्द अधधक योग्य आहे. 
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• पाजश्चर्ात्य सर्ाज अलीकडेपयांत, कर्ीत कर्ी धार्र्मक (आणण इतर) अल्पसंख्याक गटांसह रु्ख्यत्वे एकसंध आहेत. 

• भारतात, शतकानुशतके, अनेक धार्र्मक गटांनी सवम बाबतीत जागा सार्ानयक केल्या आहेत आणण एकि भरभराट होत 
आहेत. 
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