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విషయము : అయోధ్య శ్రీ రామ జన్మ భూమిలో భవ్య రామ మందిర నిరామణం
పీవశ్
ే పెట్ి న
ట వార్ు : పూజ్య సావమీ చినాయనింద్ సర్సవతి జి మహారాజ్ , హరిద్ావర్
పీయాగ కుింభ మేళ 2013 లో నిర్వహించబడిన విశ్వ హిందు పరిషద్ మార్గ దర్శక మిండలి లోని ద్ేశ్ింలోని వివిధ పాీింతాలకి
చింద్ిన అిందర్ు పూజ్య సాదు సింతుల సమావేశ్ిం లోని నిర్ణ యిం పీకార్ిం హిందువుల పవితీ పుణయ నగర్ిం అయోధయ లో బట్ి లతో
నిరిాచింబడి ఉనన రామ్ లలా మింద్ిర్ిం సాదు సింతులతో పాట్ు భకుుల మనోభావాలకు విఘాతిం కలిగిసు ుింద్ి, ద్ేశ్ిం లోని
హిందువులిందర్ూ సింకలిపత భవయ రామ మింద్ిర్ిం లో శ్రీ రాిం లలా ను దరిశించాలని కోర్ుకుింట్ునానర్ు , సాదు సింతుల ,
పీపించింలోని అిందర్ు హిందువుల అభిపాీయానిన అలహాబాద్ ఉననత నాయయ సాానిం యొకక లకోన పీట్ిం లోని ముగుగర్ు
నాయయమూర్ుుల బ ిందిం ద్ాద్ాపుగా తన తీర్ుప ద్ావరా అింగీకరిించిింద్ి ఆ తీర్ుపలో
1. వివాద భూమి శ్రీ రాముని జ్నా సా లమే , జ్నా భూమి సవయింగా ద్ేవ సవర్ూపమే .
2. వివాద్ాసపద కట్ి డిం ఎద్ో ఒక హిందు ధారిాక సా లిం పెన
ై నే నిరిాించబడినద్ి .
3. వివాద్ాసపద కట్ి డిం ఇసాలిం మూల సూతాీలకు విర్ుదధ ిం గా నిరిాించబడినద్ి, కాబట్టి ద్ానిని మస్జిద్ గా పరిగనిచింలేము .
ఇసాలిం అనునాయుల ద్ావరా నాయయసాానిం లో వేయనడిన ద్ావాను ఉననత నాయయముర్ుాల బ ిందిం ర్దుు చేయడిం ద్ావరా,
శ్రీ రామ పర్మాతుాడే అయోధయ లోని 70 ( డబబయి ) ఎకరాల భూమికి నిజ్మన
ై యజ్మాని అని సపషి ిం చేయడిం జ్రిగిింద్ి .
మార్గ దర్శన్ మిండలి నిర్ణయనుసార్ముగా ద్ేశ్ిం లోని పీముఖ సాదు సింతుల బ ిందిం ఒకట్ట మాననీయ భార్త రాషి ప
ర తి గారిని
కలస్జ ఒక విజ్ఞ పన పతాీనిన సమరిపించిింద్ి

“ బార్త పీభుతవ అట్ారీన జ్నర్ల్ తేద్ి 14 స్ెపి ింె బర్ 1994 లో ఉననత

నాయయాలయింలో ఒక పీమాణ పతాీనిన సమరిపసూ
ు
“ఒక వేలా వివాద్ాసపద సా లింలో మింద్ిర్ిం లేద్ా హిందు ఆరాధన సా లిం గనక
ఉననట్ల యితే , పీభుతవ కారాయచర్ణ హిందువుల మనో భావాలకు అనుసార్ింగానే ఉింట్ుింద్ి “ అని అనానర్ు , ఉననత నాయయాలయ
తీర్ుప అనింతర్ిం 70 ఎకరాల వివాద్ాసపద భూమిని భవయ మింద్ిర్ నిరాానర్ు మై పార్ల మింట్ు లో చట్ి ిం చేయడిం ద్ావరా హిందు
సమాజ్ానికి అింద్ిచడిం పీభుతవ బాధయత .
అయోధాయ నగర్ పరిధల
ి ోని 84 ఎకరాలు హిందూ సమాజ్ పుణయ క్షతీిం అని మార్గ దరాశక్ మిండలి పీకట్టసు ుింద్ి , ఈ పూరీు
విస్ీు రాణనిన హిందు సమాజ్ిం పర్మ పవితీింగా భావిసుుింద్ి ఈ పూరీు విస్ీు ర్ణ ిం లో ఎ ర్కమైన విధరిాయ ఇసాలిం కట్ి డాలను హిందు
సమాజ్ిం

స్ీవకరిించదు , ఆ సా లింలో ఏద్న
ై ా ఇసాలిం కట్ి డిం గనక నిరిాతమయితే అద్ి దుర్కీమద్ార్ు బాబర్ు పేర్ుతొ

విశ్వస్జించబడుతుింద్ి , ఈ కార్ణింగా హిందు – ముస్ీల ిం ల వివాదిం సదుుమనగదు.
నాయయసాాన పర్మయిన కారాయచర్ణ చాలా సమయాభావముతో కూడుకుని ఉింద్ి , కాని హిందు సమాజ్ిం శిగాీతిశిగీముగా
రాిం లలా ను భవయ మింద్ిర్ింలో పుజిించాలనుక ింట్ుింద్ి , భార్త కిందీ పీభుతవిం ఈ వరాాకాల పార్ల మింట్ు సమావేశాలలో చట్ి ిం
చేయడిం ద్ావరా మింద్ిర్ నిరాాణ పీకీయ
ి లో ఉనన పీభుతవ మరియు నాయయ పర్మయిన అడడ ింకులను తొలగిించాలని కింద్రయ
ీ
మార్గ దర్శన్ మిండలి డిమాిండ్ చేసు ుింద్ి , పీభుతవిం ఈ పనిలో విఫలమత
ై ే తదనింతర్ిం హిందు సమాజ్ిం ద్ావరా జ్రిగ ఆింద్ో ళనలకు
పీభుతవమే బాధయతా వహించాలిస ఉింట్ుింద్ి .
11 – 12 జూన్ 2013 న హరిద్ావర్ లో జ్రిగన
ి కింద్రయ
ీ
మారాగదరాశక్ మిండలి సమావేశ్ిం లో శ్రీ రామ జ్నా భూమి
తీరాానానిన వి.హ.ప కింద్రయ
ీ
పీభింద సమితి యదతదింగా ఆోదద్ిసు ుననద్ి .

