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ভোরততর ধর্মননরতেক্ষতোর ধোরণোতে সোড়ম্বতর সবম ধর্ম সর্ন্বতের (বো সর্স্ত ধতর্মর প্রনত শ্রদ্ধো) দর্মন নিতসতব েল্পনো েরো 

িতেতে, যো েোিোততে প্রচনিত এর নবেল্প ধোরণোগুনি গেতে খোননেটো নভন্ন। ভোরতীে ধর্মননরতেক্ষতোর রূ্ি সূত্রতে ভোরতীে 

প্রজোততন্ত্রর প্রের্নদেেোর দোর্মননে-রোষ্ট্রেনত ডটর সবমেল্লী রোধোেৃষ্ণোণ এইভোতব তুতি ধতরন “ইশ্বর ও র্োনুতের র্তধে 

সম্পেমনট আন্তনরেতোেূণম সম্প্রীনতর উের নভনি েতর  তড় উতেতে, েনিতর্ গয সম্পেম অতনে গবনর্ প্রনতেূিতোর দ্বোরো 

নচনিত”। সবম ধর্ম সর্ন্বতের অেম ভোরততর সর্স্ত প্রধোন ধর্মতে সর্েক্ষ নিতসতব গদখো িে ও আনুেূিে গদওেো িে। এর 

গেতে েোিোততের ধর্মননরতেক্ষতোর ধোরণো নভন্ন, যোতে বৃিিরভোতব ধর্ম ও রোতষ্ট্রর র্তধে েৃেেীেরণতেই গবোঝোে।   

রোধোেৃষ্ণোণ গেতে শুরু েতর, ভোরততর ধর্মননরতেক্ষতোর অনেোনে প্রবক্তোরো এই নভন্নতোতে বেোেেভোতব উদ্যোেন েতরন এই 

র্তন েতর গয, ধর্মননরতেক্ষতোর এই নবেল্প ধোরণোনট ভোরততর েনরনিনতর েতক্ষ অতনে গবনর্ উেযুক্ত। রোষ্ট্রনবজ্ঞোনী রোজীব 

ভো মব গযর্ন বতিন, “ভোরতীে ধর্মননরতেক্ষতোর ধোরণো নবতভতদর সুদৃঢ় গদওেোি ততনর েতর নন। বরং তো ধর্ম ও রোতষ্ট্রর র্তধে 

এেনট “নীনত ত দূরত্ব” বজোে রোখোর প্রস্তোব েতরনেি। তোর উের, এই ধর্মননরতেক্ষতোর ধোরণোনট বেনক্ত ও ধর্মীে গ োষ্ঠীর 

দোনবর র্তধে এেনট ভোরসোর্ে গরতখ চতি, এবং গসই েোরতণ, এই ধোরণোনটর উতের্ে েখনই ধতর্মর গবসরেোরীেরতণ বোধে েরো 

নেি নো। এেোড়োও, এই ধোরণোনট এেনট প্রোসনঙ্গে তননতে যুনক্তর আদর্মতে রূ্তম েতর”। ততব, এই “নীনত ত দূরত্ব” সর্তের 

সতঙ্গ সতঙ্গ নেে েতটো বজোে রোখো সম্ভব িতেতে এবং তো েতটো তননতে রোখো সম্ভব িতেতে? অেবো, ধর্মননরতেক্ষতোর এত 

সূক্ষ্ম উেিনি নে এর্ন এে সোঙ্ঘোনতে েদস্খিতনর নর্েোর িতত েোতর, যোর ফতি তো এে সর্ে ভঙু্গর িতে েতড়? এই 

নননদমষ্ট ধোরণোনট ধর্মননরতেক্ষতোর ঔেননতবনর্ে সংজ্ঞো গেতে বো সম্রোট আেবতরর দীন-ই-ইিোনি গযর্ন এেনট সর্ন্বেবোদী 

ধর্মীে র্তোদর্ম, গসই রের্ উেননতবর্-েূবমবতমী সর্তের ধোরণোগুনি গেতে েতটো নভন্ন?  

এই নবেেগুনি গয আবোর সোর্তন এতসতে, তোর েোরণ বোরোণসীর জ্ঞোনবোেী র্সনজদতে নিতর সোম্প্রনতে নবতেম। এই নতুন 

নবতেম শুরু িওেোর ফতি অবতর্তে গদর্বেোেী দোঙ্গোর র্তধে ধ্বংস েরো িওেো অতযোধেোর বোবনর র্সনজদ ননতে গয সর্সেো সুদীিম 

সর্ে ধতর চতিনেি, তোর সৃ্মনততে আবোর জোন তে নদতেতে। এর ফতি, রোষ্ট্র সোংনবধোননেভোতব ভোরততর গয ধর্মননরতেক্ষতোর 



দর্মনতে তুতি ধরোর র্েে েতর, তোর বতমর্োন অবিোর উের আতিোেেোত েতরতে। ২০১৯ সোতি ভোরততর সতবমোচ্চ আদোিত 

বো সুনপ্রর্ গেোটম এেনট সবমসম্মত রোতের র্োধেতর্ বোবনর র্সনজদ নবততেমর সর্োধোন আনোর গচষ্টো েতর। এই রোতে, ধ্বংস িওেো 

র্সনজতদর জোে োে, নিনু্দ জোতীেতোবোদীতদর দোনব অনুযোেী রোর্ র্নন্দর ননর্মোতণর এবং এেনট নতুন র্সনজতদর জনে 

অতযোধেোততই এেনট নবেল্প িোতনর বেবিো েরোর অনুর্নত গদওেো িে। এই নসদ্ধোন্তনট গেতসস অফ ওেোরনর্ে (গের্োি 

প্রনভসনস) অেোট ১৯৯১ আহ্বোন েতর। এই আইন অনুযোেী, গেোনও উেোসনোিতির ধর্মীে চনরত্র, ১৯৪৭ সোতির েতনরই 

আ স্ট, যখন সদে স্বোধীন ভোরতত ধর্মননরতেক্ষতোর আদতর্মর প্রচিন িে, তখন গযর্ন নেি তো হুবহু বজোে রোখতত িতব। 

বোবনর র্সনজতদর িটনোনটতে এেনট বেনতক্রর্ নিতসতবই ধরো িতেতে, েোরণ এই র্সনজদ নিতর নববোদ ১৯৪৭ সোতির অতনে 

আত  গেতেই শুরু িতেতে বতি দোনব েরো িে।  

যনদ র্তন িে গয, ২০১৯-এর সুনপ্রর্ গেোতটমর রোে ধর্মীে িোন নিতর বোরংবোর সর্সেো ততনর িওেো বন্ধ েরতত সোিোযে েরতব, 

ততব তো নর্তেে বতি প্রর্োনণত িে যখন নিনু্দ আতবদনেোরীরো জ্ঞোনবোেী র্সনজতদর নভতর তদননে উেোসনোর অনুর্নত চোন 

এবং বোরোণসীর এেনট আদোিত এই র্সনজদ প্রোঙ্গতণ গেোনও গুপ্ত নিনু্দ নর্ল্পেতর্মর উেনিনত আতে নেনো তো অনুসন্ধোতনর 

ননতদমর্ গদে। আতবদনেোরীতদর েতক্ষর উনেি দোনব েতরন গয, র্সনজতদর ওজুখোনোর (ইসিোর্ধর্মোবিম্বীরো প্রোেমনোর আত  

আচর্তনর জোে ো) নভততর এেনট নর্বনিতঙ্গর (েোেতরর ততনর নিঙ্গ যো নর্তবর প্রনতরূে) অবনিনতর প্রর্োণ েোওেো গ তে এবং 

আদোিত তোরের ওজুখোনোনট বন্ধ েতর গদওেোর ননতদমর্ গদে। এর ফতি গযন এেনট েেোতডোরোর বোক্স খুতি গ তে, েোরণ এই 

ননতদমতর্র েতর, গ োটো গদতর্ জুতড় অনেোনে র্সনজদ সম্বতন্ধ এেই দোনব জোনোন শুরু িতে গ তে। ভোরততর প্রনতনট প্রধোন 

র্সনজদ গযগুনি এের্ বেতরর গবনর্ েুরতনো গসগুনিতত এেই নবেতে অনুসন্ধোন চোিোন এবং তোর েোর্োেোনর্, ওজুর েোতজ 

র্সনজদ প্রোঙ্গতণর েুেুর ও েুতেোর বেবিোর বন্ধ েরোর দোনব জোননতে সুনপ্রর্ গেোতটম এেনট আতবদন েরো িতেতে। এর্ননে, 

গেতসস অফ ওেোরনর্ে আইতনর তবধতোতে প্রশ্ন েরো িতে – র্ধেযুত র রু্সনির্ র্োসেতদর সতঙ্গ জনড়ত তোজ র্িি ও 

নদল্লীর েুতুব নর্নোতরর র্ত গুরুত্বেূণম ঐনতিোনসে নচিেগুনি সম্বতন্ধও অনুসন্ধোন চোিোনর আতবদন েরো িতে। এই রেতর্র 

নববোদ গয অন্তিীন ধর্মীে দ্বতের সম্ভোবনো উনু্মক্ত েতর, তো এর্ননে নিনু্দ জোতীেতোবোদী দি রোষ্ট্রীে স্বেংতসবে সঙ্ঘ 

(আরএসএস), যো নেনো বোবনর র্সনজদ ধ্বংস আতন্দোিতনর প্রধোন চোিে নেি, তোতেও র্নিত েতরতে। আরএসএস প্রধোন 

গর্োিন ভ ত র্ন্তবে েতরতেন, “প্রনতনট র্সনজতদই গেন নর্বনিঙ্গ খুুঁতজ গবড়োতত িতব?” 

ভোরততর ধর্মননরতেক্ষতোর চচমোর ধোরোনট িক্ষে েরতি গবোঝো যোতব, এই ধোরণোনট ভোরতীে ধর্মতে গেন্দ্র েতর আত েোর 

ঔেননতবনর্ে নবততেমর অংর্নবতর্েতে আজও ধোরণ েতর গরতখতে, গয অংর্ আবোর দনক্ষণেন্থী নিনু্দ জোতীেতোবোদীতদর 



সর্সোর্নেে র্তবোতদও েনড়তে আতে। রু্সনির্ আক্রর্ণেোরীতদর দ্বোরো নিনু্দ সভেতোর বোরংবোর ননেীনড়ত িওেোর অনধ-

আখেোননট এই সর্োেততনর এেনট উদোিরণ। গজর্স টড ও গিননর এনিেতটর র্ত প্রোচেনবদ েনিত যোুঁরো নিনটর্ রোজতে 

আত েোর রু্সনির্ র্োসেতদর গেতে গশ্রষ্ঠতর বতি প্রনতষ্ঠো েরতত চোইততন, িুন্ঠননপ্রে আক্রর্ণেোরী নিতসতব রু্সনির্তদর 

নচনত্রত েরো তোুঁতদর এেনট েেতন্দর নের্ো, যোর েুনরোবৃনি সোম্প্রনতে নিনু্দ জোতীেতোবোদী নবততেমও িতট চতিতে। ভোরত 

এেনট গদর্ যো ধর্মভোতব এতটোই েনরবেোপ্ত েোেোর েেো গয, সোধোরণ অতেম ধর্মননরতেক্ষতো বিতত যো গবোঝোে – ধর্ম ও রোতষ্ট্রর 

র্তধে েৃেেীভবন – তোতে ভোরততর েতক্ষ উেযুক্ত বতি র্তন েরো িে নো। আইতডোতিটনর অেোড দে েতিোননেোি আইনডেো 

অফ ইনডেোঃ নভর্নস অফ িরর, অেোতিত োনরজ অফ এনিোইতটনতর্ন্ট (রোটতিজ, ২০১৮) নোতর্র আর্োর গিখো বইতত আনর্ 

বেোখেো েতরনে গয, ভোরততর অতীনন্দ্রে আধেোনিেতো, যো েোনেমব জ ততে প্রতেোখেোন েতর, তোর ধোরণোতে জোর্মোন ভোরতনবর্োরদ 

নিডনরখ র্েোক্স রু্িোর তোুঁর েোতজ গজোর েতর সোনর্ি েতরতেন এবং ভোরততর উের েিেোরখোনোতেনন্দ্রে সভেতোর নবরুতদ্ধ 

এে গরোর্োনন্টে সর্োতিোচতের ভূনর্েো চোনেতে নদতেতেন। তোুঁর েোতজর সম্ভোর – নবতর্ে েতর তোুঁর ইনডেোঃ গিোেোট েেোন ইট 

নটচ আস? নোতর্র নবতনেমত েুনস্তেোনট – ভোরততর জোতীেতোবোদ এবং তোর ধর্মননরতেক্ষ নবেল্পনটতে প্রবিভোতব প্রভোনবত 

েতরতে।    

ধর্ম ও রোতষ্ট্রর র্তধে েৃেেীেরণ, যোতে এেনট “েোিোতে” ধোরণো বতি গদখো িে, তোর বদতি এই ধরতনর প্রোচেবোদী ততে 

ভোরতীে ধর্মননরতেক্ষতোর েল্পনোর সতঙ্গ িেত গর্ো ি সম্রোট আেবতরর দীন-ই-ইিোনির গবনর্ সোদৃর্ে গদখো যোে। আেবতরর 

প্রতচষ্টো নেি, নিনু্দ বো ইসিোর্ ধর্ম সি খৃস্টোন, তজন এবং জরোথ্রুষ্টবোতদর র্ত তোুঁর সোম্রোতজে প্রচনিত সর্স্ত ধতর্মর উেোদোন 

সর্নন্বত েতর এই দীন-ই-ইিোনি র্তবোতদর ননর্মোন েরো। স্বোধীন ভোরততর গেন্দ্র ও রোজে সরেোতরর েক্ষ গেতে িজযোত্রোর 

বেে, নর্খ উেোসনোিে, রু্সনির্ ওেোেফ গবোডম এবং নিনু্দ ধর্মীে অনুষ্ঠোতন অনুদোতনর েনরচোিনো েরোর বো েৃষ্ঠতেোেেতো দোতনর 

ইনতিোস আতে। ধর্ম ও রোতষ্ট্রর েৃেেীেরতণর “েোিোতে” ধোরণোনটর জোে োে, সর্স্ত ধর্মতে সর্োনভোতব আনুেূিে গদওেোর এই 

প্রতচষ্টোর ফতি, ভোরতীে ধর্মননরতেক্ষতোর ধোরণোনটর নোনো সর্সেোর রু্তখোরু্নখ িওেোর সম্ভোবনো ততনর িে এবং এই প্রতচষ্টোর 

র্োধেতর্ খুবই ের্সংখেে র্োনুেতে খুনর্ েরো যোে, েোরণ এেনট ধর্মতে আনুেূিে নদতি, অনে ধর্ম গসই েদতক্ষেতে ননতজতদর 

জনে ক্ষনতের বতি ধতর গনে। এই র্তনোভোতবর েোরতণ েনরচতের রোজনীনততত ধর্মননরতেক্ষতোর েল্পনোনট েিনিত িে। 

এেোড়োও, ভোরতীে জনতো েোনটম (নবতজনে) এবং সঙ্ঘ েনরবোর সোধোরণত গয সংখেো নরতষ্ঠর যুনক্ত গের্ েতর তোর সোর্তন গসই 

েল্পনো দুবমি িতে েতড়ঃ যনদ রোষ্ট্রতে ধতর্মর প্রনত অনুেূি র্তনোভোবই গদখোতত িে, ততব তোর উনচত সংখেো নরতষ্ঠর ধর্ম, অেমোৎ 

নিনু্দধর্মতেই সুপ্রচুর আনুেূিে গদওেো।    



ধর্মনভনিে বেনক্ত ত আইনতে গেন্দ্র েতর গয সর্সেোগুনি ততনর িে তো ভোরততর েরেরনবতরোধী ধর্মননরতেক্ষতোর 

উভেসিটতে সোর্তন আতন। নবশ্ববেোেী ধর্মননরতেক্ষতোর চচমো গেতে এর েোেমেে আতে, এবং প্রনততবর্ী গদর্ েোনেস্তোন সতঙ্গ 

বরং এর অতনেটোই নর্ি। েোনেস্তোনও ধর্মননরতেক্ষ র্োসনবেবিোর েনরবততম, এেনট ধর্মনভনিে রোষ্ট্রবেবিোর উের ননভমর েতর, 

অেমোৎ নববোি, নববোিনবতেদ, উিরোনধেোর বো বংর্ নতর গক্ষতত্র নভন্ন নভন্ন ধতর্মর জনে নভন্ন নভন্ন বেনক্ত ত আইন প্রচিতন 

নবশ্বোস েতর।    

ধর্মননরতেক্ষ ভোরত ও ইসিোর্ী েোনেস্তোন, দুই গদতর্রই বেনক্ত ত আইন েোযমত নিনটর্ রোতজর উিরোনধেোর, যোর আইনন 

র্োসন, এই সর্স্ত নবেতে ধর্মীে অনুর্োসতনর উের ননভমর েরত। এর গেতে গবোঝো যোে গয, নিনটর্ র্োসেরো ভোরততে এেনট 

বহু ধতর্মর সংেিন নিতসতব গদখত, জোনতসেো নিতসতব গয গেোনও অনতনরক্ত সুনবধো েোে নো। আধুননে নো নরেত্ব স্তরযুক্ত নে, 

বরং এেনট সর্তি েোুঁতচর উের ননভমর েতর। ঔেননতবনর্ে নের্োে গযর্ন ক্ষর্তোপ্রোপ্ত গ োষ্ঠী ও সম্প্রদোতের দিেনততদর 

র্োধেতর্ নোনো অনধেোতরর নবতরণ েরো িত, তোর েনরবততম নো নরেতত্বর এই স্তরযুক্ত নের্োর র্োধেতর্ জোনত-রোষ্ট্র সোংনবধোননে 

ও আইনন অনধেোতরর এেনট েনরেল্পনোর র্োধেতর্ সরোসনর নো নরেতদর ক্ষর্তোেতন সোিোযে েতর। রোষ্ট্রনবজ্ঞোনী সুিোস 

েোিনসেোর গযর্ন বতিতেন, ভোরতত “জোনত ও গ োষ্ঠী নো নরেতত্বর রূেদোন েতর…গ োষ্ঠীগুনি এত েষ্টতই নবনেন্ন গয, “জন” 

সম্পতেম প্রনতনট গ োষ্ঠীরই এেনট েৃেে ধোরণো আতে, যোর ফতি জনেিেোতণর ধোরণোও গ োষ্ঠী অনুযোেী বদতি যোে”। 

েনরবতমতনর তীিতোর র্তধে দোুঁনড়তে েোেো ভোরততর প্রধোন িড়োইগুনির র্তধে এেনট, যো ভোরতীে ধর্মননরতেক্ষতোর তেতেও 

সীর্োবদ্ধ েতর, গসনট িি এর্ন এেনট সর্তি এবং অনভন্ন নো নরেতত্বর ধোরণোে গেৌঁেন যো সেতিরই েিেোতণর েেো 

নবতবচনো েতর চতি।  

ধর্মননরতেক্ষতোতে ধতর্মর প্রনত রোতষ্ট্রর অেক্ষেোততর বদতি বহুধর্মবোদ নিতসতব সংজ্ঞোনেত েরোর ফতি, ভোরতীে রোষ্ট্রনীনত নোনো 

চরর্ নবনু্দর র্তধে ক্রর্ো ত যোতোেোত েতর এবং এেনট নননিত অবিোন খুুঁতজ গেতত অক্ষর্ িে। এই জোতীে ধর্মননরতেক্ষতোর 

ধোরণোর সর্সেো িি, এনট প্রনতনট গ োষ্ঠীতে চোর গদওেোতির র্োতঝ আবদ্ধ বোন চো এবং প্রনতনট বেনক্ততে তোতদর আতরোনেত 

েনরচতের বন্দী বতি র্তন েতর। এই র্তনোভোব আধুননে নো নরেতত্বর ধোরণোর সতঙ্গ এতেবোতরই সোর্ঞ্জসেেূণম নে, এবং তোর 

েোর্োেোনর্ বেনক্তর্োনুে গয ননতজই ননতজর েনরচে ননর্মোণ েরতত সক্ষর্ – এই উদোরনননতে েল্পনোর সতঙ্গও সঙ্গনতেূণম নে। 

সম্প্রনত, প্রবীণ েংতেস গনতো র্নীে গতওেোনর এেনট সোক্ষোৎেোতর ভোরতীে ধর্মননরতেক্ষতোর নবনেন্নতোবোদী চনরতত্রর েেো 

স্বীেোর েতর বতিন, “ধর্মননরতেক্ষতোর প্রশ্ননট গবর্ নেেু সর্ে ধতর েংতেস দিতে নবিত েরতে। ধর্মননরতেক্ষতোর এের্োত্র 



অেম নে সবম ধর্ম সর্ন্বে, নোনে আর্োতদর গনিরুর ধর্মননরতেক্ষতোর সংজ্ঞো, যো ধর্ম ও রোষ্ট্রতে েতেোরভোতব েৃেে রোখোে নবশ্বোস 

েরত, তোতত নফতর যোওেোর সর্ে এতসতে,?    

এই সংজ্ঞোনটই িেত সনতেই ধর্মননতরেক্ষতো ননতে গনিরুর উেিনিতে নচনত্রত েতর। নেন্তু ভোরততর প্রের্ প্রধোনর্ন্ত্রী বো তোুঁর 

উিরোনধেোরীরো েখনই এই ধোরণোতে বোস্তবোনেত েরতত েোতরন নন। যনদও, ধর্মতে গেন্দ্র েতর ততনর িওেো এই ভোঙ্গনতে 

গর্রোর্ত েরোর উতেতর্ে অতনে নবেল্প ননতেই েরীক্ষো-ননরীক্ষো েতর গদখো িতেতে। নেন্তু, ধর্মননরতেক্ষতো সম্বতন্ধ এেনট উদোর 

গবোধ, যো সবম ধর্ম সর্ন্বতের বদতি রোতষ্ট্রর ননরতেক্ষতোর উের নভনি েতর প্রনতনষ্ঠত এবং নো নরেতো সম্পতেম এেনট আধুননে 

ও উেননতবর্-েরবতমী দৃনষ্টভঙ্গীর সতঙ্গ সমূ্পণমভোতব সোর্ঞ্জসেেূণম, এর্ন এেনট েন্থোর অতন্বেণ খুবই ের্ িতেতে।  

 

 

 

স্বো ত  োঙু্গনি নসএএসআই-র নন-গরনসতডন্ট নভনজনটং গফতিো এবং ২০২২ সোতির নরং-এ নতনন এেজন নভনজনটং গফতিো 

নেতিন। নতনন দে টোইর্স অফ ইনডেোর সম্পোদেীে েৃষ্ঠোর সম্পোদে নেতিন (২০০৯-২০২১)। 


