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োরভের সুপ্রিমভকাভট ের রায় : অভ াধ্যার প্রিেপ্রকেে জপ্রমভে 

মপ্রির প্রিকল্প ভূপ্রমভে মসপ্রজদ 

 

কভয়ক দশভকর িেীক্ষার অিসান ঘটিভয় িািপ্রর মসপ্রজদ-রাম জন্মভূপ্রম প্রনভয় করা ঐপ্রেহাপ্রসক অভ াধ্যা মামলার রায় শপ্রনিার ঘঘাষণা কভরভেন 

োরভের সুপ্রিমভকাট ে। 

োরভের সভি োচ্চ আদালে শপ্রনিার ঘদয়া এ রাভয় প্রিেপ্রকেে জপ্রমর ওপর প্রনভম োহী আখড়ার দাপ্রি ও সুপ্রি ওয়াকফ ঘিাভড ের আপ্রজে দুভটাই খাপ্ররজ 

কভর ঘদন। 

আদালে এই জটিলোর সমাধান কভরভে এোভি, ঘপৌভন ৩ একভরর ওই স্থাভন মপ্রির হভি, েভি ো হভি একটি ট্রাভের অধীভন। আর মসপ্রজভদর 

জন্য কাোকাপ্রে অন্য স্থাভন ৫ একর জপ্রম প্রদভে হভি সরকারভক। 

অভ াধ্যা মামলার সি েসম্মে রায় ঘঘাষণা কভরন োরেীয় সুপ্রিমভকাভট ের িধান প্রিচারপপ্রে রঞ্জন গগগভয়র ঘনতৃত্বাধীন সাাংপ্রিধাপ্রনক ঘিঞ্চ। এই 

রাভয় প্রিেপ্রকেে জপ্রমর ওপর প্রিশ্ব প্রহ্দু  পপ্ররষভদর কতৃেত্বও খি ে হল,  ারা মপ্রির প্রনম োভণর জন্য মসপ্রজদ ঘেভেপ্রেল। 

কারণ জপ্রমটি এখন ট্রাভের অধীভন চভল  াভি এিাং ট্রাপ্রে ঘিাড ে মপ্রির প্রনম োণসহ ঘসটির ঘদখোভলর দাপ্রয়ভত্ব থাকভি। 

পাঁচ প্রিচারপপ্রের ঘিভঞ্চর প্রনভদ েশ, অভ াধ্যায় প্রিেপ্রকেে ২.৭৭ একর জপ্রমভে তেপ্রর হভি রাম মপ্রির। ঘসজন্য একটি ট্রাে গঠন করভে হভি ঘকন্দ্র 

সরকারভক। ঘকান উপাভয় মপ্রির তেপ্রর হভি ো প্রেন মাভসর মভধ্য প্রস্থর করভি ট্রাে। 

এোড়া ওই জপ্রমর অন্যেম দাপ্রিদার সুপ্রি ওয়াকফ ঘিাড েভক মসপ্রজদ প্রনম োভণ অভ াধ্যার ঘকাভনা উপযুক্ত জায়গায় পাঁচ একর জপ্রম প্রদভে হভি। 

মামলার অন্য দুই পক্ষ প্রশয়া ওয়াকফ ঘিাড ে ও প্রনভম োহী আখডার ওই জপ্রমভে ঘকাভনা অপ্রধকার থাকভে পাভর না। 

রায় ঘঘাষণার আভগর প্রদন, শুক্রিার রাভেই অভ াধ্যা মামলার রায় কাভরার হার-প্রজে নয় িভল মন্তব্য কভরপ্রেভলন োরভের িধানমন্ত্রী নভরদ্র 

ঘমাপ্রদ। এপ্রদন দুপুভর ঘফর ঘসই কথারই পুনারবৃপ্রি কভরভেন ঘমাপ্রদ। 

প্রনভজর টুইভট প্রেপ্রন প্রলভখভেন, ‘রামেপ্রক্ত ঘহাক িা রপ্রহমেপ্রক্ত, এই সময় আমাভদর সিাইভক োরেেপ্রক্তর োিনাভক দৃঢ় করভে হভি। ঘদশিাসী 

সিাইভক শাপ্রন্ত, ঘসৌভ্রাতৃত্ব ও একো রাখভে হভি।’ 

সকাল সাভড় দশটা নাগাদ রায় ঘঘাষণার কথা প্রেল। ১০টা ঘিভজ ২৯ প্রমপ্রনভটই প্রনজ আসভন িভসন প্রিচারপপ্রেরা। এজলাভস েখন উভিজনার পারদ 

তুভে। এরপরই রায় পড়ভে শুরু কভরন িধান প্রিচারপপ্রে রঞ্জন গগগ। 

িথভমই প্রেপ্রন জাপ্রনভয় ঘদন, এই রায় সি েসম্মে। অথ োৎ এই রাভয় ঘিভঞ্চর পাঁচ প্রিচারপপ্রেই সম্মপ্রে জাপ্রনভয়ভেন। িথভমই প্রশয়া ওয়াকফ ও 

প্রনভম োহী আখড়ার আভিদন খাপ্ররজ কভরন ঘিঞ্চ। 

িধান প্রিচারপপ্রে জানান, ওই জপ্রমভে প্রশয়া ওয়াকফ ঘিাড ে ও প্রনভম োহী আখড়ার ঘকাভনা অপ্রধকার ঘনই। ‘রামলালা প্রিরাজমান’ ও ‘সুপ্রি ঘসন্ট্রাল 

ওয়াকফ ঘিাড ে’ প্রিেপ্রকেে জপ্রমর দুই দাপ্রিদার।  

এিার এই দু’পভক্ষর মভধ্য কার ওই প্রিেপ্রকেে জপ্রমভে অপ্রধকার রভয়ভে ঘস িসভে রায় ঘঘাষণা করভে শুরু কভরন িধান প্রিচারপপ্রে। 

িভলন, আপ্রকেওলপ্রজকযাল সাভে ে অি ইপ্রিয়ার ঘদয়া প্ররভপাট ে অনু ায়ী িািপ্রর মসপ্রজভদর ঘ  প্রনম োণ রভয়ভে োর প্রনভচ একটি কাঠাভমার উপপ্রস্থপ্রে 

প্রমভলভে। ঘ টির প্রনম োভণর মুসপ্রলম রীপ্রের সভে প্রমল ঘনই। 

ঘ  কাঠাভমা িা স্থাপেয িাভরাশ’ ঘথভক ঘষাড়শ’ শেভকর মাঝামাপ্রঝ সমভয়র। রাভয় প্রেপ্রন আরও জানান, ফাঁকা জায়গায় িািপ্রর মসপ্রজদ প্রনম োণ 

হয়প্রন। 

আিার মপ্রির িা ঘকাভনা স্থাপেয ঘেভে িািপ্রর মসপ্রজদ প্রনম োণ হভয়প্রেল োর ঘকাভনা িমাণ ঘনই। েভি ওই প্রিেপ্রকেেস্থলই ঘ  রামলালার জন্মস্থান 

ো প্রনভয় সভিভহর ঘকাভনা অিকাশ ঘনই। 

লাখ লাখ মানুভষর প্রিশ্বাস এটাই। এ প্রনভয় ঘকউ প্রিভরাপ্রধো কভরপ্রন। এমনপ্রক মসপ্রজভদর িাইভরর অাংভশ প্রহ্দু রা পুভজা করে োর িমাণও 

রভয়ভে। প্রিটিশ রাজত্বকাভল ঘসখাভন ঘরপ্রলাংভয়র ব্যিস্থা করা হভয়প্রেল।  

১৮৫৭-এর আভগ ওখাভন নমাজ পড়া হভো প্রকনা োর ঘকাভনা িমাণ ঘমভলপ্রন। োোড়া ১৯৩৪-এর দাোর পর ঘথভক ওখাভন মুসপ্রলম সম্প্রদায় 

প্রনমপ্রয়েোভি নামাজ পড়ভেন িভল িমাণ হয়প্রন। 

ফলে ওই প্রিেপ্রকেে জপ্রমভে োভদর সি েক্ষভণর অপ্রধকার িজায় প্রেল ঘসটা িমাণ হয় না। ১৯৪৯ সাভল িািপ্রর মসপ্রদভজর মূল গমু্বভজর প্রনভচ 

রামলালার মূপ্রেে রাখার ঘটনায় ১২ িের পর মামলা কভরপ্রেল সুপ্রি ওয়াকফ ঘিাড ে। 

এরপরই প্রিেপ্রকেে জপ্রমভে (২.৭৭ একর) মপ্রির প্রনম োভণ ট্রাে গঠভনর রায় ঘদয় সাাংপ্রিধাপ্রনক ঘিঞ্চ। প্রনভম োহী আখড়াভক জপ্রমর অপ্রধকার না 

প্রদভলও আদালে জাপ্রনভয়ভেন, ট্রাভে থাকভে পারভিন আখড়ার িপ্রেপ্রনপ্রধরা। 
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পাশাপাপ্রশ মসপ্রজদ প্রনম োভণর জন্য সুপ্রি ওয়াকফ ঘিাড েভক প্রিকল্প জপ্রম প্রদভে ঘকন্দ্র িা উিরিভদশ রাজয সরকারভক প্রনভদ েশ ঘদয় সাাংপ্রিধাপ্রনক 

ঘিঞ্চ। 

প্রিচারপপ্রেরা রাভয়র ঘশভষ প্রলভখভেন, ‘িািপ্রর মসপ্রজদ প্রনম োভণর আভগ ঘথভকই ওই স্থলটিভক রামজন্মভূপ্রম িভল ঘমভন আসভেন প্রহ্দু রা। প্রিপ্রেি 

েথ্য ও সাক্ষযিমাভণর প্রেপ্রিভে ো িমাণ হভয় প্রগভয়ভে।’ 

 প্রদও এই রাভয় খুপ্রশ নয় সুপ্রি ওয়াকফ ঘিাড ে ও অল ইপ্রিয়া মুসপ্রলম পাভস োনাল ল’ ঘিাড ে। োরা রায় পুনপ্রি েভিচনার আভিদন জানাভে পাভর িভল 

জাপ্রনভয়ভে। 

 প্রদও প্রিভজপ্রপ-কাংভেসসহ রাজগনপ্রেক দলগুভলার েরভফ রাভয়র পপ্ররভিপ্রক্ষভে শাপ্রন্ত িজায় রাখার আভিদন জানাভনা হভয়ভে। প্রসদ্ধান্তভক স্বাগে 

জাপ্রনভয়ভেন রাষ্ট্রীয় স্বয়াংভসিক সভের িধান ঘমাহন োগিেও। 

সুপ্রিমভকাভট ের এ রায়ভক ঘকন্দ্র কভর ঘকাভনা পক্ষ ঘ মন খুপ্রশ হভয়ভে আিার ঘকউ অখুপ্রশও। হায়দরািাভদর অল ইপ্রিয়া মজপ্রলস-ই-ইভিহাদুল 

মুসপ্রলপ্রমন িধান আসাউপ্রিন ওয়াইপ্রস িভলন, ‘এই রাভয় আমরা খুপ্রশ নয়। সুপ্রিমভকাট ে সি েশপ্রক্তমান হভে পাভর প্রকন্তু অভ্রান্ত নয়। সাংপ্রিধাভনর িপ্রে 

আমাভদর সম্পূণ ে আস্থা আভে। দান প্রহভসভি আমাভদর ৫ একর জপ্রম চাই না আমরা।’ 

প্রিভজপ্রপ, কাংভেস দু’পক্ষই আদালভের রায়ভক স্বাগে জানাভনার পাশাপাপ্রশ শাপ্রন্ত িজায় রাখার আভিদন কভরভে। মুসপ্রলম পাভস োনাল ল’ ঘিাড ে 

এিাং এই মামলার িািপ্রর মসপ্রজভদর পভক্ষর সুপ্রি ওয়াকফ ঘিাড ে রাভয় অখুপ্রশ িভল জানাভলও শাপ্রন্ত ও সম্প্রীপ্রে িজায় রাখার আহ্বান জাপ্রনভয়ভে।  

১৯৯২ সাভল িািপ্রর মসপ্রজদ ধ্বাংভসর পর সি মামলা একপ্রিে কভর এলাহািাদ হাইভকাভট ে শুনাপ্রন শুরু হয়। আদালে রায় ঘদয় ২০১০ সাভল। 

অভ াধ্যার প্রিেপ্রকেে ২.৭৭ একর জপ্রম সুপ্রি ওয়াকফ ঘিাড ে, প্রনভম োহী আখড়া ও রামলালার মভধ্য সমান প্রেন োভগ োগ কভর ঘদয়। 

ঘসই রাভয়র প্রিরুভদ্ধ সুপ্রিমভকাভট ে ১৪টি আভিদন জমা পভড়প্রেল। ঘসগুভলা একপ্রিে কভর সুপ্রিমভকাভট ে সাাংপ্রিধাপ্রনক ঘিভঞ্চ শুনাপ্রন শুরু হয়। 

আদালভের িাইভর আভলাচনার মাধ্যভম অভ াধ্যার জপ্রম প্রিিাদ প্রমটিভয় ঘনয়ার জন্য সুপ্রিমভকাট ে িথভম একটি মধ্যস্থোকারী কপ্রমটি গঠন কভর 

প্রদভয়প্রেল। 

প্রকন্তু ঘসই মধ্যস্থো ব্যথ ে হওয়ার পর ৬ আগে ঘথভক তদপ্রনক প্রেপ্রিভে মামলার শুনাপ্রন শুরু কভর শীষ ে আদালভের সাাংপ্রিধাপ্রনক ঘিঞ্চ। 

১৬ অভটাির চপ্রিশেম প্রদভন চূড়ান্ত নাটকীয়োর মভধ্য ঘশষ হয় প্রিেপ্রকেে অভ াধ্যা মামলার শুনাপ্রন। ঘশষ প েন্ত শপ্রনিার এই ঐপ্রেহাপ্রসক রায় 

প্রদল সুপ্রিমভকাট ে।  

অভ াধ্যার প্রিেপ্রকেে জপ্রম প্রনভয় ঘটনাক্রম (১৫২৮-২০১৯)  

১৫২৮ সাভল অভ াধ্যায় সম্রাট িািভরর প্রনভদ েভশ তেপ্রর িািপ্রর মসপ্রজদ। প্রহ্দু ত্বিাদী সাংগঠনগুভলার দাপ্রি, মপ্রির ধ্বাংস কভর ওই মসপ্রজদ প্রনম োণ 

হয়।  

১৮৫৩ সাভল দুই সম্প্রদাভয়র মভধ্য জপ্রম প্রনভয় প্রিভরাধ িাভধ। 

১৮৫৯ সাভল প্রিটিশ সরকার ঘগাটা এলাকা প্রহ্দু  ও মুসপ্রলমভদর উপাসনার জন্য আলাদাোভি ঘিড়া প্রদভয় প্রঘভর ঘদয়। 

১৮৮৫ সাভল প্রিেপ্রকেে স্থাভন মপ্রির প্রনম োভণর দাপ্রি জাপ্রনভয় তফজািাদ ঘজলা আদালভে মামলা দাভয়র কভরন ঘমাহন্ত রঘুির দাস। 

১৯৪৯ সাভল স্থাপভেযর ঘেেভর রাভমর মূপ্রেে উদ্ধার হয়। মুসপ্রলমভদর অপ্রেভ াগ প্রেল, প্রহ্দু রাই ঘসখাভন মূপ্রেে ঘরভখ এভসভে।  

১৯৮৪ সাভল রাম মপ্রির প্রনম োভণর জন্য প্রহ্দু ত্বিাদী সাংগঠন কপ্রমটি গঠন কভর। এর প্রেন িের পর ঘজলা আদালে মসপ্রজভদর দরজা খুভল ঘদয়ার 

প্রনভদ েশ ঘদন। আর প্রিেপ্রকেে কাঠাভমার ঘেেভর প্রহ্দু ভদর পুভজার অনুমপ্রে ঘদন। 

১৯৮৯-এ গঠিে হয় িািপ্রর মসপ্রজদ অযাকশন কপ্রমটি। ১৯৯০ সাভল েৎকালীন প্রিভজপ্রপ সোপপ্রে লালকৃষ্ণ আদোপ্রন রাম মপ্রির প্রনম োভণর সমথ েন 

পাওয়ার জন্য ঘগাটা ঘদভশ রথ ািা ঘির কভরন। 

১৯৯২ সাভলর ৬ প্রডভসম্বর িািপ্রর মসপ্রজদ ধ্বাংস কভর ঘদয় প্রহ্দু ত্বিাদীরা। ঘগাটা োরভে েপ্রড়ভয় পভড় সাম্প্রদাপ্রয়ক সাংঘষ ে। প্রনহে হয় 

দু’হাজাভররও ঘিপ্রশ মানুষ। 

অভ াধ্যার প্রিেপ্রকেে জপ্রমভে কার অপ্রধকার, ঘসই শুনাপ্রন শুরু হয় ২০০২-এ এলাহািাদ হাইভকাভট ে। ২০১০-এ হাইভকাট ে প্রনভদ েশ ঘদয়- ওই জপ্রম প্রেন 

োভগ োগ কভর প্রনভম োহী আখড়া, রামলািা ও সুপ্রি ঘসন্ট্রাল ওয়াকফ ঘিাড েভক প্রদভে হভি। 

এই রায়ভক চযাভলঞ্জ কভর সুপ্রিমভকাভট ে  ায় প্রহ্দু  ও মুসপ্রলম দু’পক্ষই। এলাহািাদ হাইভকাভট ের রাভয় স্থপ্রগোভদশ ঘদন সুপ্রিমভকাট ে। িধান 

প্রিচারপপ্রে রঞ্জন গগগভয়র ঘনতৃভত্ব পাঁচ সদভের প্রডপ্রেশন ঘিঞ্চ চলপ্রে িের ৬ আগে ঘথভক ৪০ প্রদন টানা শুনাপ্রন চালায়। 

  


