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ধভমননযপক্ষতা (Secularism) 
 

সক্য ুরানযজভ এক্নি জনির এফং গনতীর ধাযণা। এআ ধাযণানি প্রথভ আউপযাপ ফুফায ক্যা প়েনির। এনি 

এভন এক্নি ভতাদম সমখাপন ধভম  ধপভময াপথ ম্পনক্মত ধাযণাগুনর আচ্ছাকৃ্তবাপফ আপরাক্ ম্পনক্মত নফল়েগুনর 

সথপক্ দূপয যাখা ়ে, থমাৎ ননযপক্ষ যাখা ়ে। ধভমননযপক্ষতা যাষ্ট্রসক্ এক্নি নননদমষ্ট ধভমপক্ যযক্ষা প্রদান ক্যপত 

ফাধা সদ়ে। 

বাযপত, স্বাধীনতায পয এয ফুফায পনক্ প্রপে সদখা সগপি এফং নফনবন্ন ভপ়ে নফনবন্ন দৃনষ্টপক্াণ সথপক্ ফুাখুা 

ক্যা প়েপি।  

ধভমননযপক্ষতা ভাপন নক্ সফাঝা়ে?  

● ধভমননযপক্ষতা ভাপন ধভমপক্ যাষ্ট্র যাজনীনত ফা সম সক্ান -ধভমী়ে নফল়ে সথপক্ দূপয যাখা এফং 

যক্াপযয উনিত ধপভময নবনিপত ক্ায প্রনত বফলভু না ক্যা। 

● ধভমননযপক্ষতা ভাপন ক্াপযা ধপভময নফপযানধতা ক্যা ন়ে, ফযং প্রপতুপক্য ধভমী়ে নফশ্বাপক্ মূ্পণম 

স্বাধীনতা নদপ়ে নযযণ ক্যায নযভনত সদ়ে। 

● এক্নি ধভমননযপক্ষ যাপষ্ট্র, এভন ফুনিয প্রনত শ্রদ্ধা থাপক্ নমনন সক্ান ধপভম নফশ্বা ক্পযন না। 

● ধভমননযপক্ষতা প্রপে, ধভম ফুনিয এক্নি তুন্ত ফুনিগত নফল়ে, সমখাপন যাষ্ট্র স্তপক্ষ ক্পয না মনদ 

না নফনবন্ন ধপভময সভৌনরক্ ধাযণাগুনরয ভপধু দ্বন্দ্ব না ়ে। 

ধভমননযপক্ষতায সপ্রক্ষাপি াংনফধাননক্ নফধান: 
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● বাযতী়ে সপ্রক্ষাপি, ংনফধান প্রণ়েপনয ভ়ে সথপক্, এপত ধভমননযপক্ষতায ধাযণা নির, মা 

ংনফধাপনয তৃতী়ে ংপ উনিনখত সভৌনরক্ নধক্াযগুনরপত ধভমী়ে স্বাধীনতায নধক্ায (নযপচ্ছদ 25 

সথপক্ 28) সথপক্ স্পষ্ট। 

● বাযতী়ে ংনফধাপন ধভমননযপক্ষতাপক্ যনযা়ে ংজ্ঞান়েত ক্পয, 1976 াপরয 42 তভ ংনফধান 

ংপাধনী অআন দ্বাযা এয প্রস্তাফনা়ে 'ধভমননযপক্ষতা' ব্দনি মযি ক্যা প়েনির। 

● ধভমননযপক্ষতা ভাপন বাযত যক্ায ধপভময নদক্ সথপক্ ননযপক্ষ থাক্পফ। এয ননজস্ব সক্ান ধভমী়ে 

ধভমনফশ্বা থাক্পফ না এফং সদপয ক্র নাগনযপক্য তাপদয আচ্ছানযমা়েী ধভমী়ে উানায নধক্ায 

থাক্পফ। বাযত যক্ায সক্ান ধভমী়ে ম্প্রদা়েপক্ ভথমন ক্যপফ না ফা সক্ান ধভমী়ে ম্প্রদাপ়েয 

নফপযানধতা ক্যপফ না। 

● ধভমননযপক্ষ যাষ্ট্র ধপভময নবনিপত সক্ান নাগনযপক্য প্রনত বফলভু না ক্পয প্রনতনি ফুনিয াপথ ভান 

অিযণ ক্পয। 

● বাযপতয ংনফধান সক্ান নফপল ধপভময পে মযি ন়ে। 

ধভমননযপক্ষতায আনতফািক্ নদক্: 

● ধভমননযপক্ষতায সিতনা এক্নি উদায  নফসৃ্তত দৃনষ্টবনে উস্থান ক্পয মা 'ফম ধভম ম্ভাফ'-এয 

সিতনা দ্বাযা নযিানরত ়ে। 

● ধভমননযপক্ষতা ফাআপক্ ঐপক্ুয যপতা়ে ফাাঁধায ক্াজ ক্পয। 

● এপত সক্াসনা ম্প্রদা়েআ নু ম্প্রদাপ়েয য অনধতু নফস্তায ক্যপত াপয না। 

● এনি গণতানিক্ ফুফস্থাপক্ নিারী ক্পয এফং ধভমপক্ যাজনীনত সথপক্ ৃথক্ ক্যায জনু ক্াজ ক্পয। 

● ধভমননযপক্ষতায রক্ষু র বননতক্তা এফং ভানফ ক্রুাণপক্ উন্নীত ক্যা, মা ভস্ত ধপভময ভূর রক্ষু। 
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ধভমননযসক্ষতায সননতফািক্ নদক্: 

● বাযতী়ে সপ্রক্ষাপি, ধভমননযপক্ষতা নিভাপদয ক্াি সথপক্ অভদানন ক্যা ়ে ফপর নবপমাগ ক্যা 

়ে। থমাৎ, এয নক্ড় এয উৎনি নিস্টধপভম। 

● ধভমননযপক্ষতায নফরুপদ্ধ ধভমনফপযাধী ফপর নবপমাগ ক্যা ়ে, মা জনগপণয ধভমী়ে নযিপ়েয জনু 

হুভনক্। 

● বাযতী়ে সপ্রক্ষাপি, ধভমননযপক্ষতা ংখুাগনযপেয দ্বাযা প্রবানফত ়োয পয ংখুারঘযপদয নফলপ়ে 

স্তপক্ষ ক্পয ফপর নবপমাগ ক্যা ়ে, মা ংখুারঘযপদয ভপন পে ৃনষ্ট ক্পয সম যাষ্ট্র সতালপণয 

নীনত প্রিায ক্যপি। এআ ধযপনয প্রফণতা এক্নি ম্প্রদাপ়েয ভপধু াম্প্রদান়েক্তায প্রিায ক্পয। 

● ধভমননযপক্ষতাপক্ ক্খন ক্খন তুন্ত ননীড়ক্ নাপফ সদখা ়ে মা ম্প্রদা়ে / ফুনিয ধভমী়ে 

স্বাধীনতা়ে ফুাক্বাপফ স্তপক্ষ ক্পয। 

● এনি সবািফুাংপক্য যাজনীনতপক্ উৎানত ক্পয। 

বাযতী়ে ধভমননযপক্ষতা এফং ািাতু ধভমননযপক্ষতায ভপধু াথমক্ু: 

বাযতী়ে ধভমননযপক্ষতা এফং নিভা ধভমননযপক্ষতায ভপধু াথমক্ু ননম্ননরনখত প়েন্টগুনর সথপক্ স্পষ্ট ক্যা সমপত 

াপয- 

● মনদ ািাতু ধভমননযপক্ষতা ধভম  যাপষ্ট্রয ভপধু এক্নি মূ্পণম নফপচ্ছপদয উয নবনি ক্পয বতনয 

ক্যা প়েপি তপফ বাযতী়ে সপ্রক্ষাপি এনি অন্তঃ-ধভমী়ে ভতায উয নবনি ক্পয। 

● ািাপতু, ধভমননযপক্ষতায এক্নি মূ্পণম সননতফািক্ এফং নফনচ্ছন্নতাফাদী প্রকৃ্নত যপ়েপি, মখন বাযপত 

এনি াভনিক্বাপফ ভস্ত ধভমপক্ ম্মান ক্যায াংনফধাননক্ নফশ্বাপয উয নবনি ক্পয। 
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ধভমননযপক্ষতায াভপন িুাপরঞ্জ: 

ধভমননযপক্ষতায নফল়েনি ফমদা বাযপত জনাধাযপণয নফতক্ম এফং অপরািনা়ে উনস্থত নির। এক্নদপক্, সমখাপন 

প্রনতনি যাজনননতক্ দর ধভমননযপক্ষতায প্রপে ননপজপক্ ধভমননযপক্ষ ফপর সঘালণা ক্পয, সখাপন নক্িয জনির 

নফল়ে ফমদা অপরািনা়ে থাপক্, মা ভপ়ে ভপ়ে ধভমননযপক্ষতায প্রনত িুাপরঞ্জ ৃনষ্ট ক্পয এফং নফনবন্ন ধযপণয 

উপদ্বগ বতনয ক্পয সমভন- 

● 1984 াপরয দাো়ে নদনি  সদপয নুানু ংপ 2700 জপনয সফন ভানযল ননত প়েনির। 

● 1990 াপর াজায াজায ক্াশ্মীনয নিতপক্ উতুক্া়ে তাপদয ফানড়ঘয সিপড় িপর সমপত ফাধু ক্যা 

়ে। 

● 1992-1993 াপরয ভযম্বআ দাো। 

● 2003 াপর গুজযাি দাো়ে ভযনরভ ম্প্রদাপ়েয 1000 জপনয সফন ভানযল ননত ়ে। 

● সগা-তুা সযাখায অড়াপর ধভমী়ে  জানতগত অক্রভণ। 

● নাগনযক্ত্ব ংপাধনী অআন (CAA) এফং জাতী়ে নাগনযক্ নঞ্জ নফর (NRC) আতুানদয নফরুপদ্ধ 

সদজযপড় নফপক্ষাব  নংতা। 

উপযাি ভস্ত উদাযপণ, সক্ান না সক্ান বাপফ নাগনযক্পদয এক্নি সগােীপক্ সভৌনরক্ িানদা সথপক্ দূপয যাখা 

প়েনির। পরস্বরূ, ধভমী়ে সভৌরফাদ, উিজাতী়েতাফাদ এফং তয নষ্টক্যণ নীনতয ক্াযপণ বাযপত ধভমননযপক্ষতা 

মমা়েক্রনভক্বাপফ পে এফং নফতপক্ম জনড়প়ে পড়। 

ভাধান: 
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● সমপতয  ধভমননযপক্ষতা ংনফধাসনয সভৌনরক্ ক্াঠাপভায এক্নি নফপচ্ছদু ং, তাআ যক্াযগুনরয 

উনিত এয যযক্ষা নননিত ক্যা। 

● এ অয সফাম্মাআ ফনাভ নযাফনরক্ প আনি়ো ভাভরা়ে যনপ্রভ সক্ািম 1994 াপর যা়ে সদ়ে সম, 

ধভমপক্ মনদ যাজনীনত সথপক্ অরাদা ক্যা না ়ে, তাপর াক্ দপরয ধভমআ সদপয ধভম প়ে উঠপফ। 

তাআ যনপ্রভ সক্াপিময এআ নদ্ধান্ত ক্ামমক্য ক্যপত পফ যাজনননতক্ দরগুনরপক্। 

● আউননপভম ননবর সক্াড, থমাৎ, এক্নি নবন্ন নাগনযক্ ংস্থা মা ধভমননযপক্ষতায জনু এক্নি িুাপরঞ্জ 

বতনয ক্পয, দৃঢ়বাপফ প্রপ়োগ ক্যা দযক্ায। 

● সম সক্ান ধভমননযপক্ষ যাপষ্ট্র ধভম এক্নি মূ্পণম ফুনিগত নফল়ে। তাআ জনপ্রনতনননধপদয এিাপক্ সবাি 

ফুাংক্ নপপফ ফুফায ক্যা সথপক্ নফযত থাক্পত পফ। 

উংায: 

উংাপয ফরা সমপত াপয, সক্ান ধভমপক্ যাজধভম ফপর স্বীকৃ্নত না সদ়ো়ে বাযতী়ে যাপষ্ট্রয ধভমননযপক্ষ িনযত্র 

ক্ামমত িয ি। এআ ধভমী়ে ভতা জমপনয জনু, যাষ্ট্র এক্নি তুন্ত নযীনরত নীনত িণ ক্পযপি। এআ নীনতয 

ক্াযপণ, এনি নিভাপদয সথপক্ ননপজপক্ অরাদা ক্যপত াপয এফং প্রপ়োজপন এয াপথ ম্পক্ম স্থান ক্যপত 

াপয। 

ধভমী়ে ননীড়পনয নফপযানধতা ক্যায জনু এফং যাপষ্ট্রয স্বাপথম ধভমননযপক্ষতায গুরুত্ব ফুাখুা ক্যায জনু বাযতী়ে 

যাজুগুনর ভপ়ে ভপ়ে ধপভময াপথ নননলদ্ধ ম্পক্ম স্থান ক্পযপি। এআ দ্ধনতনি স্পষ্টতআ সৃ্পুতায উয 

ননপলধাজ্ঞা, নতন তারাক্, ফযীভারা ভনেপয ভনরাপদয প্রপফপয ভপতা নক্র়োক্রাপ প্রনতপনরত ়ে। 
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