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ആരാധനാലയങ്ങളുടെ നിയമം 

എന്തുട ാണ്ട ്വാർത്തയിൽ? 

കാശി വിശവനാഥ ക്ഷേത്രം-ജ്ഞാനവാപി മസ്ജിദ് സമുച്ചയത്തിലെ മാ ശ ംഗർ ഗൗരി 

സ്ഥെത്തിന്ലെ വീഡിക്ഷയാത്ഗാഫിക് സർക്ഷവ നടത്തണലമന്ന വാരാണസിയിലെ 

സിവിൽ ക്ഷകാടരിയുലട ഉത്തരവ് ക്ഷ ാദയം ല യ്ത  ്സുത്പീം ക്ഷകാടരി വാദം ക്ഷകൾക്ും. 

 അെഹബാദ ്ഹഹക്ഷക്ാടരി ശരിവച്ച വാരാണസി ക്ഷകാടരിയുലട ഉത്തരവ ്1991ടല 

ആരാധനാലയങ്ങൾ (പ്രത്യേ  വേവസ്ഥ ൾ) നിയമം “വയക്തമായി 

രടഞ്ഞിരിക്ുന്നു” എന്നരാണ ്ത്പധാന വാദം. 

എന്താണ ്ആരാധനാലയ നിയമം? 

  ുറിച്ച:് "ഏലരങ്കിെും ആരാധനാെയം പരിവർത്തനം ല യ്യുന്നര ്

നിക്ഷരാധിക്ുന്നരിനും ഏലരങ്കിെും ആരാധനാെയത്തിനല്െ മരപരമായ സവഭാവം 

1947 ഓഗസ്റ്റ ്15-ന ്നിെനിന്നിരുന്നരുക്ഷപാലെ നിെനിർത്തുന്നരിനും അരുമായി 

ബന്ധലെട്ടക്ഷരാ ആകസ്മികമായക്ഷരാ ആയ കാരയങ്ങൾക് ്ക്ഷവണ്ടിയുള്ള ഒരു നിയമം 

എന്നാണ ്ഇര ്വിവരിക്ുന്നര.്” 

 ഒഴിവാക്കൽ:  

o അക്ഷയാധയയിലെ രർക്ഭൂമിലയ നിയമത്തിൽ നിന്ന ്ഒഴിവാക്ി. ഈ ഇളവ് 

കാരണം, ഈ നിയമം നടൊക്ിയരിന ്ക്ഷശഷവും അക്ഷയാധയ ക്ഷകസിന്ലെ 

വി ാരണ നടന്നു.. 

o അക്ഷയാധയ രർക്ത്തിന ്പുെലമ രാലഴ പെയുന്ന കാരയങ്ങളും നിയമം 

ഒഴിവാക്ിയിട്ടുണ്്ട: 

 പുരാരന സ്മാരകങ്ങളും പുരാവസ്തു  സ്ഥെങ്ങളും അവശിഷ്ടങ്ങളും നിയമം, 1958. 

പരിധിയിൽ വരുന്ന പുരാവസ്തു ക്ളും ആരാധനാെയങ്ങളും. 

 ഒടുവിൽ രീർൊക്ിയ അലെങ്കിൽ നീക്ം ല യ്ത ഒരു സയൂട്ട.് 

 കേികൾ പരിഹരിച്ച അലെങ്കിൽ നിയമം ആരംഭിക്ുന്നരിന ്മുമ്പ ്സമ്മരക്ഷത്താലട 

നടന്ന ഏലരങ്കിെും സ്ഥെത്തിനല്െ പരിവർത്തനം. 

ടരനാൽറ്റി: 

 നിയമത്തിലെ വയവസ്ഥകൾ െംഘിച്ചരിന ്പരമാവധി മൂന്ന ്വർഷം വലര രടവും 

പിഴയും ശിേയായി നിയമത്തിനല്െ ലസേൻ 6 നിർക്ഷേശിക്ുന്നു. 

വിമർശനം: 

 ഭരണഘടനയുലട അടിസ്ഥാന സവിക്ഷശഷരയായ ജുഡീഷയൽ പുനരവക്ഷൊകനം 

രടയുകയും "ക്ഷസവച്ഛാപരമായ യുക്തിരഹിരമായ മുൻകാെ കട്ട്ഓഫ ്രീയരി" 

 ുമത്തുകയും ഹിന്ദുക്ൾ, ഹജനർ, ബുദ്ധമരക്ാർ, സിഖുകാർ എന്നിവരുലട 
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മരത്തിനുള്ള അവകാശം െഘൂകരിക്ുകയും ല യ്യുന്നരിനല്െ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

ഈ നിയമം ലവെുവിളിക്ലെട്ടിരിക്ുന്നു. 

അയിന്ടറ വേവസ്ഥ ൾ എടന്താടക്കയാണ?് 

 Section 3: ഏലരങ്കിെും മരവിഭാഗത്തിന്ലെ ആരാധനാെയം പൂർണ്ണമാക്ഷയാ 

ഭാഗികമാക്ഷയാ മലറാരു മരവിഭാഗത്തിനല്െ അലെങ്കിൽ ഒക്ഷര മരവിഭാഗത്തിനല്െ 

മലറാരു വിഭാഗം ആരാധനാെയമാക്ി മാറുന്നര ്നിയമത്തിനല്െ ഈ വകുെ് രടയുന്നു. 

 Section 4(1): 1947 ഓഗസ്റ്റ ്15-ന ്ഒരു ആരാധനാെയത്തിനല്െ മരപരമായ സവഭാവം 

"നിെവിെുണ്ടായിരുന്നരുക്ഷപാലെ രലന്ന രുടരും" എന്ന ്അര് ത്പഖയാപിക്ുന്നു. 

 Section 4(2): 1947 ഓഗസ്റ്റ ്15-ന ്നിെവിെുള്ള ഏലരങ്കിെും ആരാധനാെയത്തിനല്െ 

മരപരമായ സവഭാവം പരിവർത്തനം ല യ്യുന്നരുമായി ബന്ധലെട്ട ്ഏലരങ്കിെും 

ക്ഷകാടരിയുലട മുമ്പാലക രീർെുകൽെിക്ാത്ത ഏലരങ്കിെും ക്ഷകസും നിയമ 

നടപടികളും െോക്ുലമന്നും പുരിയ ക്ഷകക്ഷസാ നിയമ നടപടികക്ഷളാ 

ആരംഭിക്ുന്നരലെന്നും അരിൽ പെയുന്നു.  

o കട്ട് ഓഫ ്രീയരിക് ്ക്ഷശഷം ഒരു ആരാധനാെയത്തിനല്െ മരപരമായ സവഭാവം 

പരിവർത്തനം ല യ്യുന്നരുമായി ബന്ധലെട്ടരാലണങ്കിൽ, നിയമം ആരംഭിക്ുന്ന 

രീയരിയിൽ രീർെുകൽെിക്ാത്ത സയൂട്ടുകൾ, അെീെുകൾ, നിയമ 

നടപടികൾ എന്നിവ ഈ ഉപവകുെിലെ വയവസ്ഥ സംരേിക്ുന്നു. 

 Section 5:രാമജന്മഭൂമി-ബാബെി മസ്ജിദ ്ക്ഷകസിനും അരുമായി ബന്ധലെട്ട ഏലരങ്കിെും 

ക്ഷകസിനും അെീെിനും നടപടികൾക്ും ഈ നിയമം ബാധകമലെന്ന ്അര് വയവസ്ഥ 

ല യ്യുന്നു. 

അത്യാധേ വിധിയിൽ സുപ്രരം ത് ാെയിയുടെ  ാഴ്ചപ്പാെ ്എന്തായിരുന്നു? 

 2019ലെ അക്ഷയാധയ വിധിയിൽ ഭരണഘടനാ ലബഞ്ച ്ഈ നിയമലത്ത 

പരാമർശിക്ുകയും അര് ഭരണഘടനയുലട മക്ഷരരര മൂെയങ്ങൾ ത്പകടമാക്ുകയും 

പിന്തിരിെൻ നയങ്ങലള നിക്ഷരാധിക്ുകയും ല യ്യുന്നുലവന്ന ്പെഞ്ഞു. 

 ഭരണഘടനയുലട അടിസ്ഥാന സവിക്ഷശഷരകളിൽ ഒന്നായ ഇന്തയൻ 

രാഷ്ത്ടീയത്തിനല്െ മക്ഷരരര സവിക്ഷശഷരകൾ സംരേിക്ാൻ രൂപകൽെന ല യ്ത 

നിയമനിർമ്മാണ ഉപകരണമാണ ്നിയമം. 
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