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நையப்புநை  

TNPSC GROUP I MAINS TEST SERIES 2021 

TEST -11 

TEST CODE: GSM2001 

INDIAN POLITY  

 

Section-A 

மிகச்சிறியஅளவில்விநையளிக்கும்வினாவநக 

Very short answer type 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 50 வ ாற்களுக்குமிகாமல்விநையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 50 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் மூன்றுமதிப்வெண்கள் 

Each Question carries 3 marks 

ஏதேனும் 10 விநையளிக்க 

                             Answer any 10 question       10*5-50 

 

1. Write any three Provisions relating to Social Justice in the Constitution in part 

of the constitution 

இந்திய அரசியலநமப்பில்  மூக நீதி வோைர்புநைய ஏதேனும் மூன்று  ரத்துக்கநள எழுதுக  

2. When and why Part IVA was added in the Constitution? 

எப்தொது ஏன் அரசியலநமப்பின்  IVA ெகுதி அரசியலநமப்பில் த ர்த்துக்வகாள்ளப்ெட்ைது 

3. Mention the three branches of the Government  

அர ாங்கத்தின் மூன்றி பிரிவுகநள குறிப்பிடுக 

4. Write about the Composition of Parliament? 

ொரளமன்றத்தின் அநமப்பு ெற்றி எழுதுக 

5. Explain about Collective Responsibility? 

கூட்டுப்வொறுப்பு ெற்றி விளக்குக 

6. Is President is a rubber stamp? 

குடியரசுத்ேநலவர் ஒரு அதிகாரமில்லாே ெேவியா? 

7. Give an Account of Ordinance making power of the president? 

குடியரசுத்ேநலவரின் அவ ரச் ட்ைம் இயற்றும் அதிகாரத்நே ெற்றி எழுதுக 

8. Write short note on Article 44 of the Constitution? 
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 ரத்து 44 ெற்றி சிறு குறிப்பு வநரக 

9. Who appoints the attorney General of India. In which courts of India and whose 

favour he represent the case  

இந்தியாவின் ேநலநம வழக்கறிஞநர நியமனம் வ ய்ெவர் யார்,  எந்ே நீதிமன்றத்தில் யாரின் 

 ார்ொக வழக்குகநள எதிர்வகாள்வார் 

10. Who was the president of the drafting committee  of the constitution  

அரசியல் வநரவுக்குழுவின் ேநலவர் யார் 

 

விரிவாக விநையளிக்கும் வினாவநக 

Detailed answer type question 

ஒவ்வவான்றிற்கும் 200 வ ாற்களுக்கு மிகாமல் விநையளிக்கவும் 

Answer not exceeding 200 words each 

ஒவ்வவாரு வினாவிற்கும் 10 மதிப்வெண்கள் 

                Each Question carries 10 marks  20*10=200  

 

1. Describe the role of the Constituent Assembly in framing the constitution of 

India  

இந்திய அரசியலமைப்மை உருவாக்குவதில் அரசியலமைப்பு சமையின் ைங்களிப்மை விவரிக்க  

2. Describe how constitution play the role as instrument of social change  

 மூக மாற்றத்தின் கருவியாக அரசியலநமப்பு எவ்வாறு ெங்கு வகிக்கிறது என்ெநே 

விவரிக்கவும்.  

3. Position of the Prime Minister is more than the first among the equal - justify  

பிரதைரின் ைதவி சம்ைானவர்களில் முதன்மையானவர் – இக்கூற்மை நியாயப்ைடுத்துக  

4. Explain the ways of resolving the conflict between fundamental right and 

directive principle  

அடிப்ைமை உரிமைகளுக்கும் வழிகாட்டு நெறிமுமைகளுக்கும் இமையய உள்ள 

முரண்ைாட்டிமன தீர்ப்ைதற்கான வழிகமள விளக்குக  

5. The Expression personal liberty in Article 21 is of wider amplitude and its covers 

a variety of rights - elucidate  

அரசியலைப்பு விதி 21ன் கீழ் தனி ைனித சுதந்திரம் எனும் வாசகம் ைரந்த எல்மல ைற்றும் ைல 

உரிமைகமள உள்ளைக்கியதாகும் - நதளிவுைடுத்துக  

6. Examine the basic philosophy of the Indian Constitution with reference to the 

preamble and chapters of Fundamental rights and Directive Principle of State 

policy  
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இந்திய அரசியலநமப்பின் அடிப்ெநை ேத்துவத்நே , முகவுமர, அடிப்ெநை உரிநமகள் 

மற்றும் அரசு நெறுமுமைக்யகாட்ைாட்யைாடு  நதாைர்புைடுத்தி ஆராய்க  

7. Point out the Gandhian Principles provided in the part IV of the Constitution  

இந்திய அரசியலமைப்பின் ொன்காவது பிரிவில் வழங்கப்ைட்ை காந்தியக் நகாள்மககமள 

குறிப்பிடுக  

8. Examine the essential features of the parliamentary form of government 

enshrined in the Constitution of India  

இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்ட்த்தின் கீழ் ைாரளைன்ை வடிவத்தின் முக்கிய கூறுகமள ஆராய்க  

9. How does the Right to Freedom of Religion help in establishing a secular polity 

in India? Explain.  

இந்தியாவில் மேச் ார்ெற்ற அரசியநல நிறுவுவேற்கு மே சுேந்திரத்திற்கான உரிநம எவ்வாறு 

உேவுகிறது? விளக்க. 

10. Evaluate the Directive Principles of State Policy on (a) Child Labour and (b) 

Status of Women 

அரசு நெறிமுமைக் நகாள்மககமள கீழ்க்கண்ைவற்றுைன் நைாருத்தி ைதிப்பிடுக அ) குழந்மத 

நதாழிலாளர்  ஆ) நைண்களின் நிமல  

11. Explain the importance of PIL in our day-to-day life. 

அன்ைாை வாழ்வில் நைாது ெல ைனுக்களின் முக்கியத்துவத்மத விளக்குக  

12. Analyse the relationship between the two Houses of the Parliament? 

ைாரளைன்ைத்தின் இரு அமவகளுக்கும் இமையய உள்ள நதாைர்பிமன ஆராய்க  

13. Discuss the role of supreme court in protecting and enhancing the fundamental 

rights in India with reference to recent Judgment  

அடிப்ெநை உரிநமகநள ொதுகாப்ெது மற்றும் விரிவுெடுத்துவது வோைர்ொக உச்  

நீதிமன்றத்தின் ெணிநய  மீெ தீர்ப்புக்களின் அடிப்ெநையில் விவாதிக்க 

14. Present an analysis of the different types of jurisdictions of the Supreme Court 

according to the Constitution of India. 

இந்திய அரசிலநமப்பின் ெடி உச்  நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பின் வநககநளப் ெற்றி 

ஆராய்க 

15. “ Basis Structure of the Constitution cannot be amended- Discuss  

” அரசியலமைப்பின் அடிப்ைமைக் கட்ைமைப்மை திருத்த இயலாது” விவாதி  

16. Should the creamy layer from among the backward classes be denied the 

benefits of reservation? Give reason for your reason  

பிற்ெடுத்ேப்ெட்தைார்களுக்கான இை ஒதுக்கீட்டில் ொதலடு அடுக்கினருக்கு இை 

ஒதுக்கீடு மறுக்கப்ெை தவண்டுமா? உங்களது கருத்துகளுக்கான காரணங்கநள கூறுக  

17.  Give an Account of Attorney General of India   

இந்திய தமலமை வழக்கறிஞர் குறித்து குறிப்பு வமரக் 
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18.  The Constitution of India under the Article 19 guarantees six fundamental 

freedoms, however they are not absolute - Explain  

இந்திய அரசியலமைப்பின் விதி 19ல் குறிப்பிைப்ைட்டுள்ள ஆறு அடிப்ைமை உரிமைகள் 

முழுமையானதல்ல – விளக்குக  

19. Enumerate the objective and importance of fundamental duties, Explain the 

methods for enforcement of the same  

அடிப்ைமைக் கைமைகளின் முக்கியத்துவத்மதயும் யொக்கத்திமனயும் எடுத்தியம்புக, இவற்மை 

நசயல்ைடுத்தும் முமைமய விளக்குக  

20. Analyse the Discretionary powers of President . 

குடியரசுத் ேநலவரின் ேன் விருப்ெ அதிகாரத்திநன ஆராய்க 

To Enrol: https://imjo.in/vXYuWa  

 

 

https://imjo.in/vXYuWa
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SAMPLE NOTES FOR GROUP 1 MAINS POLITY (DESCRIPTIVE TYPE)  

இந்திய அரசியலநமப்பு 

சிறப்புமிக்க வைடிய இந்திய வரலாற்றில் 1950 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாேம் 26ஆம் ைாள் 

குறிப்பிைத்ேக்கோய் விளங்குகிறது. ைநைமுநறயிலிருந்து வரும் அரசியலநமப்புத் திட்ைம் 

அன்தற அமலாயிற்று. அேன் மூலம் உலகின் கண் மற்றுவமாரு குடியரசின் தோற்றமும் ெநற 

 ாற்றப்ெட்ைது. ெல நூற்றாண்டுக் காலமாக விதியின் விநளயாைல்களில் சிக்கி உழன்ற ெழம்வெரு 

ைாவைான்றின் மறுபிறப்வென்று அநேக் குறிப்ெது வொருந்தும்.  

1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாேம் 15 ஆம் தேதிதயாடு தேசியப் தொராட்ைம் முடிவுற்றது. 

அரசியலதிகாரம் இந்தியரின் நககளுக்கு மாறியோல், இருநூறு ஆண்டுக் காலமாக இந்ைாட்டில் 

ைநைவெற்ற பிரிட்டிஷ் ஆட்சி முடிவுற்றவேனலாம். எனினும், சுய ஆட்சி வெற்று விட்ைோல் ைம் 

கைநமகள் முடிந்துவிைவில்நல. மற்றுவமாரு புதிய த ாேநனயின் வோைக்கமாக அது 

விளங்கிற்று. ேன்னாட்சி வெற்ற ைாைாக வாழ தவண்டிய நிநலதயாடு, நியாயம், சுேந்திரம், 

 மத்துவம்,  தகாேரத்துவம் ஆகியவற்றின் அடிப்ெநையில் மக்களாட்சிவயான்நற 

ஏற்ெடுத்ேதவண்டிய வொறுப்பும் ஏற்ெட்ைது. இத்ேநகய உயர் இலட்சியங்கநள 

நிநறதவற்றுவேற்கு உரியவோரு  ாேனமாக, ைாட்டின் அடிப்ெநைச்  ட்ைமாக விளங்கக்கூடிய 

அரசியல் திட்ைவமான்று மிகத் தேநவயாயிற்று. எனதவ, விடுேநல வெற்ற இந்திய ைாடு, முேல் 

தவநலயாக, ஏற்ற அரசியல் திட்ைவமான்நற உருவாக்கத் ேநலப்ெட்ைது. இன்று 

அமலிலிருந்துவரும் அரசியல் திட்ைம் அேன் விநளவாக எழுந்ேது. இத்ேநலமுநறயின் 

வெரும்ொன்நமயான இந்திய மக்களின் அரசியல், வொருளாோர,  முோய இலட்சியங்கள் மற்றும் 

தவட்நககளின் சின்னமாக அது விளங்குகிறது.  

 ட்ைத் வோகுதிகள், மற்றும் ஆநணகநளக் வகாண்டு, ைாட்டிற்குத் தேநவயான அதிகாரமுநைய 

அரசியலநமப்புத் திட்ைம் உருவாக்க முற்ெடுகிறது. வ யற்குழு,  ட்ை நெ, நீதித்துநற, மத்திய 

மாநில, மற்றும் உள்ளாட்சி அநமப்புக்கள் ஆகியவற்றின் உரிநமகநள நிர்ணயித்து, 

அந்நிறுவனங்களுக்கிநைதயயுள்ள வோைர்புகநளயும் திட்ைம் எடுத்துக்கூறும். ஐக்கிய அவமரிக்க 

ைாட்டின் அரசியல் திட்ைம், எழுதிநவக்கப்வெற்ற அரசியலநமப்பு வநககளில் முேலிைம் வெறு 

கிறது. 'சுருங்கச் வ ால்லுேல், அைக்கம், எளிநம' ஆகிய அடிப்ெநைகளில் ஈடிநணயற்று 

விளங்குகின்ற இத்திட்ைம், அதி யிக்கத்ேக்கவோரு  ாேநனவயன உலவகங்கிலும் 

தொற்றப்ெடுகிறது. அவமரிக்க ைாட்டு அரசிற்வகனப் புதியவோரு திட்ைத்நே இது வகுத்ேது. 

சுருங்கச் வ ால்லுேல் என்ற தகாட்ொட்நைக் கவனமாகக் கநைப்பிடிக்கவில்நலவயனினும், 

அவமரிக்கத் திட்ைத்நே இந்தியத் திட்ைச் சிற்பிகள் அதிகமாகக் கநைப்பிடித்ேனர் என்று 

கூறவியலும். அத்துைன், உலகின் ெல ொகங்களிலும் தோன்றிய பிற்கால அரசியல் திட்ைங்கள் 

வாயிலாகப் வெற்ற அனுெவங்கநள இவர்கள் ெயன்ெடுத்தியுள்ளனர். இவ்வநகயில், ஆங்கிதலயர் 

அளித்ே 1935 ஆம் ஆண்டு இந்தியச்  ட்ைம் குறிப்பிைத்ேக்கோக விளங்குகிறது. இவ்வாறாக, 

இந்திய அரசியலடிப்ெநைத் திட்ைத்நே முற்றிலுவமாரு புதிய உருவக்கமாக கருேவியலாது. பிற 
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திட்ைங்கநள வழிகாட்டியாகக் வகாண்டும், சில திட்ைங்கநள அவ்வாதற ஏற்றும் ைம் ைாட்டுத் 

திட்ைம் உருவாகியுள்ளது.  

'அரசியலநமப்பு வேளிவாகவும் சுருக்கமாகவும் இருக்கதவண்டும்' என்று வைப்தொலியன் என்ொன் 

ேனது அரசியல் ஆதலா கரான ைால் ராண்ட் என்ெவரிைம் ஒரு காலத்தில் கூறியோக அறிகிதறாம். 

அது வேளிவற்றோகவும் நீண்ைோகவுதம ' இருக்க தவண்டுவமன அம் மதியாதலா கன் 

ெதிலிறுத்ோன். அபூர்வ பிறவியான, இந்ே ஃபிரஞ்சுக்காரன் குறித்ே இரு குணாதி யங்களில் ஒன்நற 

(நீண்ைது) இந்தியத் திட்ைம் வெற்றுள்ளது. இரண்ைாவது குணாதி யத்நே ைம் திட்ைம் 

வெற்றிருக்கிறோவவன்ெது ஐயத்திற்கிைமாக உள்ளது. திட்ைத்தில், 395 விதிகள் XXII ெகுதிகளாக 

அநமந்திருக்கின்றன. இவற்றுள் ெலவற்றிற்கு விலக்குகளும், ேநைகளும், துநண விதிகளும் 

உண்டு. அத்துைன் ஒன்ெது அட்ைவநணகளும், இதுவநர ஒன்ெது திருத்ேங்களும் 

த ர்க்கப்ெட்டுள்ளன. சுமார் முன்னூறு ெக்கங்கநளக் வகாண்ை இத் திட்ைம் அரசியல் திட்ைங்களின் 

வரலாற்றிதலதய மிகவும் விரிந்ே ோகக் காணப்ெடுகிறது.  

மிகப்வெரிய அரசியல் திட்ைம்  

முேல் முநறயாகப் ொர்நவயிடும் தொதே, ஏன் இத்திட்ைம் இப்வெரிய உருநவப் வெற்றது என்ற 

வினாவவான்தற யாவர் மனத்திலும் எழக்கூடும். வோைக்கத்தில் இவ்வினாநவதய ைாமும் 

ஆராய்தவாம். வெரும் உருவத்நேத் திட்ைம் வெற்று விளங்குவேற்கான காரணங்கள் ெல உண்டு .  

அநவகளில் முக்கியமானநவ சில வருமாறு  

கூட்ைாட்சி அநமப்பு முநற  

இந்திய அரசியலநமப்பு திட்ைம் கூட்ைாட்சி வநகநயச்  ார்ந்ேது. அவ்வநகயான திட்ைத்தில் 

மத்திய அரசிற்கும் மாநில அரசுகளுக்கும் உரிய அதிகாரங்கநள எடுத்துநரப்ெதும் எல்நல 

வகுப்ெதும் ேவிர்க்க முடியாேநவ. இேனால் ஒற்நறயாட்சி திட்ைத்நேக் காட்டிலும் இது மிக 

விரிவானோகதவ அநமகின்றது. இந்திய ைாட்டிற்வகன்று திட்ை மிைப்வெற்ற கூட்ைாட்சி பிற 

ைாடுகநளக் காட்டிலும் ைமது அரசியல் திட்ைத்தில் மிகவும் விரிவாகதவ எடுத்துக்கூறப்ெடுகிறது. 

தமலும், ைமது அரசியல் எளிநமயான கூட்ைாட்சியுமன்று. மத்திய அரசிற்கு எனத் திட்ைத்தில் ேனிப் 

ெகுதியும், மாநில அரசுகளுக்வகன்று ேனிப் ெகுதியும் ஒதுக்கப்வெற்றிருக்கின்றன. அதிகாரப் 

ெங்கீட்டினால், மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கிநைதய காலப்தொக்கில் எழக்கூடிய சிக்கல்கநளத் 

ேவிர்ப்ெேற்கு ைமது திட்ைத் ேயாரிப்ொளர்கள் மிகவும் ஆர்வமுநையவராக இருந்திருக்கதவண்டும். 

மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கிநைதய ஐயமற்றதோர் அதிகாரப் ெங்கீட்டினால், இத்ேநகய 

குழப்ெங்கநள ேவிர்க்கலாம் அவர்கள் ைன்குணர்ந்திருந்ேனர். எனதவ,  ட்ைமியற்றுேல், ஆட்சி 

வ லுத்துேல், நிதி நிர்வாகம், வாணிகவியல், வியாொரத் வோைர்பு என ஒவ்வவாரு ேநலப்பின் கீழும் 

விரிவாக உரிநமகநள எடுத்துநரப்ெதில் மிக்க கவனம் வ லுத்தி யுள்ள னர்.  

அடிப்ெநை உரிநமகள் 

திட்ைத்தின் மூன்றாவது ெகுதியில் அடிப்ெநை உரிநமகநளக் குறித்ே 24 அரசியலநமப்பு விதிகள் 

காணப்ெடுகின்றன. ேற்கால அரசியலநமப்புத் திட்ைங்கள் யாவற்றிலும் அடிப்ெநை உரிநமகநள 
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எடுத்துநரக்கும் அதிகாரவமான்று காணப்ெடும். ஆனால், ைமது திட்ைத்தில் காணப்ெடுவது தொல 

மிக விரிவாக இநவகநள தவவறந்ே திட்ைமும் எடுத்துநரப்ெதில்நல. இந்திய ைாட்டிற்தக 

உரித்ோன ெழக்கவழக்கங்களாலும், சூழ்நிநலகளாலும், பிற ைாட்டினர் தகட்ைறியாே சில 

அடிப்ெநை உரிநமகள் ைமது திட்ைத்தில் த ர்க்கப்ெட்டிருப் ெநேக் காணலாம். உோரணமாக , ' 

தீண்ைாநம' என்னும் வொருநளக் கூறலாம். இநேப்ெற்றிய விரிவுநரகநளப் பிற ைாட்டினர் 

தேநவயற்றநவவயனக் கருேக்கூடும்.  

வைறிமுநறக் தகாட்ொடுகள் 

'அரசு வ லுத்துவேற்கான வைறிவ ய் நியதிகள்' என்ற ேநலப்பில் ஓர் அதிகாரத்நேயும் இநணக்க 

தவண்டுவமன அரசியல் புநன  நெ நியாயமாகதவ விரும்பியது. இந் வைறிவ ய் நியதிகள் ெகுதி 

ைான்கில் காணப்ெடுகின்றன. திட்ை விதிகளுக்தகற்ெ , இநவகநள எந்ே ஒரு நீதிமன்றமும் 

வற்புறுத்ே இயலாவேன்றாலும், ைாட்டின் அதிகார முநறயின் அடிப்ெநைகளாகதவ 

விளங்கிவருகின்றன. 

இந்திய ைாட்டிற்வகன்ற ேனித்ே சிக்கல்கள் 

'இந்திய ைாட்டிற்வகன்தற சில பிரச்சிநனகள் உண்டு. அநவகநளத் திட்ைத்தில் ேனியாக 

எடுத்துநரத்துத் வேளிவு வெறதவண்டுவமன அரசியல் வநரவு நெ எண்ணியது. மத்திய, மாநில 

அரசுகளின் கீழ்ப் ெணியாளர்கநள அமர்த்துவது இத்ேநகய பிரச்சிநனகளில் ஒன்று. அட்ைவநண 

வகுப்பினர், அட்ைவநணக் கூட்ைத்தினர், ஆங்கிதலா இந்தியர் தொன்றவர்களுக்குத் ேனி விதிகள் 

இயற்ற தவண்டிய ோயிற்று. ஆட்சி வமாழி, மற்றும் வைருக்கடி நிநலநயக் குறித்தும் ேனியாகக் 

குறிப்பிைதவண்டியிருந்ேது. தேர்ேல்கள், ெலவநகப் பிரச்சிநனகள், மற்றும் ோற்காலிக , 

நிநலமாறும் வநரயுள்ள ஏற்ொடுகள் என்ற ெல ேநலப்புகநளயும் திட்ைத்தில் காணலாம். 

திட்ைத்தில் முக்கால் ொகம் இத்ேநகய விஷயங்கநளதய ைாம் காண்தொம். திட்ைத்தின் அளவு 

வெருகியுள்ளேன் காரணம் இப்தொது ைன்கு விளங்கும்.  

1935 ஆம் ஆண்டு  ட்ைம்  

சில பிரச்சிநனகநளப் ெற்றித் திட்ைத்தில் குறிப்பிைாமல்  ாோரணச்  ட்ைங்களின் உேவியுைதனதய 

அநவகளுக்கு நிவாரணம் தேடியிருக்கலாம். ஆனால், பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில், இந்திய வரலாற்றுப் 

தொக்நக அறிந்ேவர்களுக்கு , நிலவிவரும் விதனாே சூழ்நிநல ைன்கு புலனாகும். 1935ஆம் 

ஆண்டு இந்தியத்  ட்ைத்நே அடிப் ெநையாகக்வகாண்டு அரசியல் திட்ைம் உருவாகியுள்ளது. அச் 

 ட்ைத்தின் விதிகள் ெல எவ்விே மாறுேலுமின்றி அரசியல் திட்ைத்தில் இைம் வெற்றுள்ளநே ைாம் 

காணலாம். பிரிட்டிஷ் ொராளுமன்றம் இயற்றியுள்ள  ட்ைங்களில் இது மிகப் வெரியவோன்று. 

அரசியலதிகாரத்நே மாற்றிக் வகாடுப்ெது அேன் முக்கிய தைாக்கம். அவ்வாறு வ ய்யும்தொது, 

பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளும் இந்திய அரசியல் ேநலவர்களும் ெல த மக் காப்புகநளப் புகுத்தியது 

மிகவும் இயற்நகதயயாம். புதிய கூட்ைாட்சிச்  ட்ை நெவயான்நற நிறுவ தவண்டியிருந்ேது. அதே 

 மயத்தில், சுதே  மன்னர்கள் அரசு வ லுத்திய மாநிலப் பிரச்சிநனகநளயும் ஒழுங்கு 

வ ய்யதவண்டியிருந்ேது. இவ்விரு இலட்சியங்கநளயும் நிநறதவற்ற தவண்டிய 

நிநலயிருந்ேோல் 1935ஆம் ஆண்டுச்  ட்ைத்தில்  மர  முயற்சி மிகவும் அதிகமாகத் 
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வேன்ெடுகிறது. இேன் விநளவாக, மிகவும் விரிவான , அரசியல் நுணுக்கங்கள் மிகுந்ே திட்ை 

வமான்று உருவாயிற்று. 1935ஆம் ஆண்டுச்  ட்ைம் முழுவதும் அமல் ைைத்ேப்ெைவில்நல. அேன் 

முக்கியப் ெகுதிவயான்று 1957 ஆம் ஆண்டில் வ யல்ெடுத்ேப்ெட்ைது. அது எவ்வாறாயினும், அேன் 

ஷரத்துகநள இந்தியர் ைன்கு உணர்ந்துவகாண்ைனர். 1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாேம் 15ஆம் 

தேதிக்கும், 1950ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாேம் 26ஆம் தேதிக்கும் இநைப்ெட்ை காலத்தில், 

அவ்வரசியல்  ட்ைத்நே இந்திய ஜனைாயகத்தின் திட்ைமாக்குவேற்தகற்ற முயற்சிகள் 

தமற்வகாள்ளப் ெட்ைன. ஜனவரி 26ஆம் ைாள் 1950ஆம் ஆண்டில், இப் புதிய திட்ைம் அமல் 

வ ய்யப்ெட்ைது. 1935ஆம் ஆண்டு அரசியல்  ட்ைத்தின் ஷரத்துகநளயடுத்து புதிய திட்ைமாக ைமது 

நிபுணர்கள் வ ய்ேது  மிகவும் இயற்நகயான வ யதலயாகும். ைமது அடிப்ெநைத் திட்ைத்தின் இக் 

குணாதி யத்நேக் குறிப்ொக உணர்த்தித் திருத்ேக் குழுவின் ேநலவரான அம்தெத்கர், அரசியல் 

நிர்ணய  நெயில் பின்வருமாறு உநரத்ோர் : "திட்ைத்தின் வநரவில் 1935ஆம் ஆண்டு இந்திய 

அரசியல்  ட்ைத்தின்  ாராம் ம் மிக அதிகமாக வீசுகின்றது என்ற குநறொட்டிற்கு ைான் 

விளக்கவமதுவும் கூற தவண்டியதில்நல. இவ்வாறு கைனாளியாவதில் வவட்கப்ெடுவேற்கு 

ஒன்றுதமயில்நல. 'காப்பியடித்ேல்' என்ற இழுக்கு இேனால் ஏற்ெட்டு விைாது. அரசியல்  ட்ைத்தின் 

அடிப்ெநை. இலட்சியங்கநளக் குறித்து ஏகதொக உரிநம எவருக்கும் கிநையாது. 1935ஆம் 

ஆண்டு இந்திய அரசியல்  ட்ைத்திலிருந்து ைாம் கைனாகப் வெற்றது வெரும்ொலும் ஆட்சி 

நுணுக்கங்கநளப் ெற்றியோக விளங்குகிறது என்ெநேக் குறித்தே ைான் வருந்துகிதறன்.'' இந்திய 

ைாட்டில், ஜனைாயக முநற இன்னும் தவரூன்றி வளர தவண்டும். அத்ேநகய மரபு ைமக்கில்நல. 

இச்சூழ்நிநலயில், அரசியல் திட்ைத்நே தமவலழுந்ேவாரியாகப் வொதுவாகக் கூறிவிடுவதில் ெல 

ஆெத்துகள் நிநறந்திருக்கின்றன. எனதவ, விரிவானதோர் அரசியல் திட்ைம் தேநவயாயிற்று என்று 

அம்தெத்கர் விளக்குவாராயினர்.  

கட்டுப்ொடுநைய அதிகாரம்  

இந்திய ைாட்டிற்தக உரித்ோன சில விதனாே சூழ்நிநலகநளயும் அரசியலநமப்புத் திட்ைத்நேத் 

ேயாரித்ேளித்ே வெரிதயார்கள் உணர்ந்திருந்ேனர். அரசியல் நிர்ணய  நெயின் அங்கத்தினருள் ெலர், 

அதிலும் குறிப்ொகத் ேநலவர்களாக விளங்கியவர்கள், சுேந்திரப் தொராட்ைத்தின் தொது பிரிட்டிஷ் 

ஆட்சிநய  ாத்வீகமாக எதிர்த்து நின்று சிநறவா ம் அனுெவித்து மிக்க அனுெவம் வெற்றவர்களாக 

இருந்ேனர். அதிகாரத்ேனத்தின் கட்டுப்ொைற்ற இச்ந யால் பிறந்ே  ட்ைங்களால் இவர்கள் 

சிநறவா ம் அனுெவிக்கதவண்டிய சிநல இருந்ேது. எனதவ, அதிகாரத்நேச்  ட்ை 

வரம்பிற்குள்ளாக்கி அநமக்கதவண்டிய தேநவநய இவர்கள் ைன்கறிவார்கள். எனதவ, அரசியல் 

 ட்ைத்தில் இைம்வெறுகின்ற ஒவ்வவாரு விதிநயயும், ைன்றாக அலசி ஆராய்வதில் இவர்கள் மிக்க 

கவனம் வ லுத்தியுள்ளனர்.  

தவற்றுநமநயக் காப்ெேற்கு  

இந்திய ைாட்டில் தவற்றுநமகள் ெல நிரம்பியுள்ளன.  மய அடிப்ெநையில், இந்து  மயம், இஸ்லாம் 

ஆகிய இரு  மயங்கதள முக்கியமானநவகளாக விளங்குகின்றன. கிறிஸ்துவ மேம், சீக்கிய மேம், 

புத்ே  மயம்,  மண  மயம், வ ாராஸ்டிரிய மேம், ஜுதைய மேம் என்ற ெல்தவறு  மயங்கநளச் 

 ார்ந்ேவர்களும் உண்டு. இந்து  மயத்தினரிநையிலும்  ாதிப் பிரிவிநன காணப்ெடும். அவர்களுள் 
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தீண்ைத் ேகாேவர்கள் ' என்ற ஒரு ேனி வகுப்பினர் ேநலமுநற ேநலமுநறயாக இருந்து 

வருகின்றனர். மநலச் ாதியினர் சிலர் ஆங்காங்தகா ஒதுக்குப்புறங்களில் வசித்து வருகின்றனர். 

இவர்கள், பிற மக்களுைன் வோைர்பின்றிதய வாழ்ந்து வருகின்றனர். இன அடிப்ெநையிலும் இந்தோ 

- ஆரியர்கள், திராவிைர்கள், மங்தகாலிய -ஆரியர் என்ற மூன்று வநககநளக் காணலாம். ைாட்டின் 

ெல ொகங்களிலும் குநறந்ேெட் ம் ஒரு ைஜன் வமாழிகள் ைன்றாக வளர்ச்சியுற்றுப் தெ ப்ெட்டு 

வருவநேக் காணலாம். இம்வமாழி இலக்கியங்களில் சில 3000 ஆண்டுக் காலத்நேக் கைந்ே 

வோன்நமயுநையநவ. ெண்ொட்டு அடிப்ெநையில் இந்திய துநணக்கண்ைத்தின் ஒவ்வவாரு 

ெகுதியிலும் ெல தவற்றுநமகள் நிநறந்திருப்ெநேயும் ைாம் காணலாம். தவற்றுநமகள் நிநறந்ே 

ைாட்டின் அடிப்ெநை ஒற்றுநமநய நிநல நிறுத்துவது திட்ைம் தீட்டிய வெருமக்களின் முக்கிய 

கைநமயாயிற்று அத்துைன் சிேறிக் கிைந்ே சிறுொன்நமயினரின் உரிநமகநளயும் சீரிய வநகயில் 

அவர்கள் ொதுகாக்க தவண்டியோயிற்று. இேனால் அரசியல் திட்ைத்தின் ெரிமாணமும் 

வளர்ந்துவிட்ைது.  

அரசியல் திட்ைத்நேப் ெயன்ெடுத்துெவர்கள், அரசியல் துநறயிலும் வொருளாோரத்துநறயிலும் 

ஜனைாயகக் தகாட்ொடுகள் நகயாளப்ெட்டிருப்ெநே ைன்கு உணரலாம். வொருளாோர,  மூக நிறு 

வனங்களுக்குப் புது வமருகு ஊட்ைதவண்டுவமன்ற தீவிர ஆந யால் திட்ைம் வகுத்ே 

வெரிதயார்கள் உந்ேப்ெட்ைனர். ேநலயிைாநம'க் வகாள்நகநயப் பின்ெற்றி, வொதுைலநனப் 

புறக்கணிக்க தவண்டு வமன்று 1950 ஆம் ஆண்டில் அரசியல் திட்ைம் வகுத்ே வெரிதயார்கநள 

எதிர்தைாக்குவவேன்ெது வொருத்ேமற்றோகும். இரண்டு நூற்றாண்டுக் காலமாக அந்நியராட்சியில் 

அவதியுற்றுப் வெரும் மக்கள் வோநகநயப் வெற்று விளங்குகின்ற இந்திய ைாட்டின் 

ேநலவிதிநயச் வகுப்ெேற்கு  ட்ைத்தின் ைற்சிந்ேநனநயதயா அல்லது நீதி நிர்வாகத்தினரின் 

விளக்கவுநரகநளதயா ைம்புவவேன்ெது முற்றிலும் ேவறாக விளங்கியது.  

அதிகாரப் பிரிவிநன  

ஆட்சிப் வொறுப்புகநளயும் நீதி நிர்வாகத்நேயும் அலுவலர் ஒருவதர ஏற்ெவேன்ெது, பிரிட்டிஷாரின் 

ஆட்சிக் காலத்தில் ெலத்ே  ர்ச்ந க்குள்ளாகிய ஒரு பிரச்சிநனயாகும். ஒரு மாவட்ைத்தின் 

ேநலவரான கவலக்ைர் அப்ெகுதிக்தக ஒரு  ர்வாதிகாரியாக விளங்கினார். ஆட்சிப் வொறுப்நெயும், 

நீதி வழங்குகின்ற ெணிநயயும் ஒருவரிைதம ஒப்ெநைத்ேேன் விநளவாக இந்நிநல ஏற்ெட்ைது. 

சுமார் ஒரு நூற் றாண்டுக் காலமாகதவ இவ்விரு அதிகாரங்கநளயும் பிரித்துவிை தவண்டு வமன்ற 

தவட்நக இந்ைாட்டில் நிலவியிருந்ேது. திட்ை அநமப்ொளர் இப்பிரச்சிநனயில் இயற்நகயாகதவ 

சிறப்பு கவனம் வ லுத்துவாராயினர். எனதவ, அதிகாரப் பிரிவிநன என்ற தகாட்ொட்டிற்கு இந்திய 

ைாட்டில் புதியவோரு விளக்கம் வேன்ெட்ைது. உயர் நீதிமன்றங்களின் சுேந்திர நிநலநயப் 

ொதுகாப்ெதோடு, ேல நிர்வாகத்திலும் ெணிகளின் ேன்நமநய வநகப்ெடுத்துவது என்ற 

புதுக்கருத்தும் எழுந்ேது.  

ராஜ்யப் பிரிவுகளின் கநைநிநலப் ெகுதிகளிலும் நீதி நிர்வாகவமன்ற அரசியல் ெணிக்குத் திட்ை 

அடிப்ெநையில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப் வெற்றது. இப்பிரச்சிநனநயத் திட்ை அடிப்ெநை 

விதிகநளக் வகாண்தை தீர்மானிக்க தவண்டுவமன்றும்,  ாோரணச்  ட்ை அடிப்ெநைகளில் 
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தீர்மானிக்க தவண்டியதில்நல வயன்றும் நீதி நிர்வாகத்நேக் குறித்துப் தெசுகின்ற திட்ை விதிகள் 

ஐயமின்றி எடுத்துநரக்கின்றன.  

இத்ேநகய சிக்கல் நிநறந்ே பிரச்சிநனகளும் விதைாேச் சூழ்நிநலகளும் திட்ைம் விரிவாகவும் 

நுணுக்கங்கள் மிக்கனவாகவும் அநம வேற்குக் காரணங்களாயநமகின்றன. வக்கீல்களின் 

வாேத்திறநமக் குத்திட்ைம் அதிக இைமளிப்ெநேயும், அரசியல் திட்ைத்தின் மற்றுதமார் சிறப்ொகக் 

குறிப்பிைலாம். வெரும்ொலான ைாடுகளில் இரத்ே வவறி வகாண்ை புரட்சிகளுக்குப் பின்னதர 

இத்ேநகய திட்ைங்கள் எழுந்துள்ளன. அவ்வநகயான சூழ்நிநலயில் இந்தியத் திட்ை 

அநமப்ொளர்கள் திட்ைத்நே உருவாக்கவில்நல. இந்திய மக்களுக்கு அரசியலதிகாரம் மிகவும் 

அநமதியாகதவ மாற்றிக்வகாடுக்கப்ெட்ைது. எனதவ, வவகு காலமாகக் கநைப்பிடிக்கப்வெற்றுவந்ே 

ஆட்சி முநறகநள ஒரு வைாடியில் முழுவதும் புறக்கணித்துவிட்டு, முற்றிலும் புதிய வோரு 

திட்ைத்நேக் நகப்ெற்றுவவேன்ெது இயலவில்நல.  

அரசியலநமப்புத் திட்ைம் வக்கீல்களின் வ ார்க்கமா? 

வக்கீல்களின் சுவர்க்கவமன்ற குற்றச் ாட்டு , வநரவுத்  திட்ைத்நே விவாதிக்கின்ற தொது அரசியல் 

நிர்ணய  நெயிலும், பின் அேற்கு வவளியிலும், திட்ைம் வக்கீல்களின் வாேத்திறனுக்கு மிகவும் 

வாய்ப்ெளிக்கின்றவேன்று ெலமாகக் குற்றஞ் ாட்ைப்வெற்றது. அரசியல் திட்ைத்தின் ஒரு 

குநறொைாக இநே அடிக்கடி எடுத்துக்கூறுகின்றனர். திட்ைத்நேக் குறித்துப் வொதுவான மதிப்பீடு 

வ ய்ே அங்கத்தினர் ஒருவர் பின்வருமாறு குறிப்பிட்ைார் : "இவ்வநரவுத் திட்ைம் மக்கநள வழக்கு 

வவறியர்களாகவும், நீதிமன்றங்கநள ைாடுெவர்களாகவும், வொய் தெசுெவர்களாகவும்,  த்திய வைறி, 

அஹிம்ந  ஆகியவற்றில் ைம்பிக்நகயற்றவர்களாகவும் வ ய்துவிடுகிறது. எனக்கு அனுமதி 

வழங்குவீர்களாயின், இநே 'வக்கீல்களின் சுவர்க்கம்' என்தற கூறுதவன். இது ஏராளமான 

வழக்குகநளத் தோற்றுவித்து, திறநமயும் புத்தி கூர்நமயுமுள்ள ைம் வக்கீல்களுக்கு ஏராளமான 

தவநலவாய்ப்புகநள ஏற்ெடுத்தும்.''  

நுணுக்கமான ெல விஷயங்கநள அரசியல் திட்ைம் ோங்கியிருக் கின்றவேன்ெது உண்நம. 

திட்ைத்நே உருவாக்குகின்றதொது ைம் அரசியலறிஞர்கநள எதிர்தைாக்கியிருந்ே ெல 

பிரச்சிநனகளின் காரணமாகத் திட்ைம் மிகவும் நுண்ணிய விஷயங்கநளக் வகாண்ைோயிற்று என 

ைாம் முன்பு கண்தைாம். பிரச்சிநனகளுக்குரிய நிவாரணங்கநளத் திட்ைத்திதலதய 

புகுத்திவிைதவண்டுவமன்ெதில் அவர்கள் மிக்க ஆர்வங்வகாண்டு விளங்கினர். தமலும், திட்ைத்தில் 

ஷரத்துகநள எடுத்துக் கூறுவேற்கு விரிவான கடினமான வமாழிைநைநயக் கநைப்பிடித் 

திருக்கின்றனர். ெயன்ெடுத்ேப்ெட்டிருக்கும் வ ன ைநை அதிகமாக நீதிமன்றங்களிதலதய 

நகயாளப்ெடுகின்றது. ஒவ்வவாரு விதியுைனும் ெல விலக்குகளும், விளக்கங்களும், உெவிதிகளும் 

திட்ைத்தில் காணப்ெடுகின்றன. இநவகளுக்குத் திட்ைத்தில் இைமளிப்ெேற்கு எத்ேநகய 

காரணங்கநள எடுத்துநரத்ேதொதிலும்,  ாோரண வா கவனாருவன் திட்ைத்நேப் ெடித்து, 

அதிலுள்ள விஷயங்கநள அறிந்து வகாள்வவேன்ெது மிகவும் கடினம். அரசியல் திட்ை விதிகளில் 

துநறதொகிய அனுெவமிக்க வழக்கறிஞன் ஒருவதன ெயன்ெடுத்ேப் ெட்டுள்ள நீதிமன்ற 

வமாழிைநைநயயும், அேனுள் அைங்கியுள்ள வைளிவு சுழிவுகநளயும் உள்ளவாறு அறிந்துவகாள்ள 
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இயலும். இக்கருத்நே ைாம் ஏற்றுக்வகாள்தவாமாயின், திட்ைம் வக்கீல்களின் சுவர்க்கம்' என்ற 

எண்ணம் வலுப்வெற்றுவிடும்.  

கூர்ந்து ஆராய்தவாவமனில், இத்ேநகய எண்ணம் நிநலநமநயத் ேவறாக உணர்ந்ேோலும், 

காரணமற்ற அச் த்ோலும் விநளந்ேவேன்ெது புலனாகும். அரசியல் நுணுக்கங்கள் நிநறந்ே  ட்ைத் 

வோகுதி என்ெது உண்நமதய என்றாலும், இேனால் வழக்குகள் விநளவேற்கு உற்ற நிலமாகத் 

திட்ைம் அநமகின்றவேன்ெநே ஏற்ெேற்கில்நல.  ட்ைத் வோகுதிவயான்றின் நுணுக்கச் 

வ றிவிற்கும், ெருத்ே தோற்றத்திற்கும், அேன் காரணமாக வழக்குகள் விநளவேற்கும் வைருங்கிய 

தைரடித் வோைர்பிருக்கிறது என்று வகாள்வதும் ேவதறயாகும். எளிய ைநையிலுள்ள  ாோரண 

விதிவயான்நறக் குறித்து ஏராளமான முடிவற்ற வாேப் பிரதிவாேங்கள் எழுவதும்  ாத்தியமாகும். 

அவமரிக்க அரசியல் திட்ைத்திலுள்ள 'வாணிகவியல் விதிகநள ' இேற்கு ஏற்ற உோரணமாகக் 

கூறலாம். அந்நிய ைாடுகளுைன் வாணிெத் வோைர்நெக் கட்டுப் ெடுத்துவேற்குக் காங்கிரசிற்கு 

அதிகாரமுண்டு. இநேப்தொலதவ, ெல மாநிலங்களுக்கிநையுள்ள வோைர்நெயும், இந்தியக் 

குடிகளுைன் உள்ள வோைர்நெயும் கட்டுப்ெடுத்ேலாம்'' என்று அரசியலநமப்புத் திட்ை விதி 

கூறுகின்றது. இவ் விதியில் அைங்கியுள்ள கருத்நே இநேக் காட்டிலும் எளிய ைநையில் விளக்க 

இயலாது. இநேப் புரிந்து வகாள்வேற்கு எந்ே ஒரு வழக்கறிஞனின் உேவியும் தேநவயில்நல. 

ஆனால், அவமரிக்கக் குடியரசின் வரலாற்றில் இவ்வாணிகவியல் விதிகநள'க் குறித்து முடிவற்ற 

ஏராளமான வழக்குகள் மூண்டிருக்கின்றன. இநேப்தொலதவ அவமரிக்க அரசியல் திட்ைத்தில் 

காணப்ெடும் ஏநனய ெல எளிய விதிகளும், எளிதில் விளங்கக்கூடிய கருத்துக்களும் ஏராளமான 

 ர்ச்ந களுக்கு இைமளித்திருக்கின்றன. 'வொதுைல விதி'நய இேற்கு மற்றுவமாரு தமற்தகாளாக 

எடுத்துநரக்கலாம்; பிற ைாட்டு அரசியலநமப்புகளிலிருந்தும் இத்ேநகய தமற்தகாள்கநள ைாம் 

எடுத்துக்கூறலாம். ஆஸ்திதரலிய ைாட்டு அரசியல் திட்ைத்தின் 92 ஆவது ெகுதி 

மாநிலங்களுக்கிநைதயயுள்ள வியாொர - வாணிகத் வோைர்புகநளப்ெற்றிக் கூறுகின்றது. 

நிநலயற்ற உலகில் ஓர் எழுதி நவக்கப்வெற்ற அரசியல் திட்ைத்தின் கதிநய இப் ெகுதியின் 

வரலாறு அனுெவ வாயிலாகக் காட்டுவதோடு, விநளயக்கூடிய குநறொடுகநள யும் ைன்கு 

விளக்கிக் காட்டுகிறது. ஆஸ்திதரலிய ைாட்டு விமர் கர் ஒருவர் கூறுவது தொல, அவ்வரசியல் 

திட்ைத்திலுள்ள எப்ெகுதியும், இநேப்தொன்று வழக்குகநளதயா அல்லது நீதிமன்றக் கருத்து 

தவற்றுநமகநளதயா தோற்றுவிக்கவில்நல.  

இந்திய ைாட்டு அரசியல் திட்ைத்தோடு ஒப்புதைாக்கும் தொது, அவமரிக்க அரசியல் திட்ைம் 

சுருக்கத்திலும் எளிநமயிலும் அரியவெருஞ் ாேநனயாக விளங்குகிறது. ஆனால், வழக்குகள் 

விநளவது அங்கு நின்றுவிைவில்நல.  ரா ரியாக ஆண்டுதோறும், ஆயிரக்கணக்கான  

வழக்குகளில் அவமரிக்க உயர் நீதிமன்றம் நியாயம் வழங்கதவண்டிய நிநல இருந்துவருகிறது. 

இேற்கு மாறாக, இந்திய ைாட்டு உயர்நீதிமன்றம், இதுகாறுமுள்ள ேன் வாழ்வில், ஆண்டுக்கு 

அதிகமான வழக்குகளுக்கும் குநறவாகதவ வி ாரித்து நீதி வழங்கியுள்ளது. ைம் ைாட்டு உயர் நீதி 

மன்றத்தின் அனுெவம் கானைா ைாட்டுக் கூட்ைாட்சியின் உயர் நீதிமன்றத்தின் அனுெவத்நேயும், 

ஆஸ்திதரலிய ைாட்டு நைக்தகார்ட்டின் அனுெவத்நேயும் ஒத்திருக்கிறது!  



 

GROUP I MAINS PROGRAM 2021– IYACHAMY ACADEMY -9952521550 12 

 

மிக விரிவான அரசியல் திட்ைம் அநமந்திருப்ெோல், வழக்குகள் விநளவேற்குரிய சூழ்நிநலகள் 

வளர்ந்துவிைாமல் குநறந்து வந்திருக்கின்றன என்று கூறதவண்டும். மத்திய அரசுக்கும் மாநில 

அரசுகளுக்குமிநையுள்ள வோைர்புகநளக் கூறுகின்ற அதிகாரங்கநள இேற்குரிய தமற்தகாள்களாக 

எடுத்துநரக்கலாம். கூட்ைாட்சி அரசியநல ஏற்றிருக்கும் எந்ே ைாட்டிலும், மத்திய - மாநில 

அரசுகளுக்கிநையில் அதிகாரப் பிரிவிநன குறித்தே ஏராளமான பூ ல்கள் எழுவது வழக்கம். ஐக்கிய 

அவமரிக்கா , கனைா, ஆஸ்திதரலியா ஆகிய ைாடுகளும் இத்ேநகய அனுெவங்கள் வெற்று 

விளங்குகின்றன. ைமது அரசியல் திட்ைம் மிகவும் விரிவாக அநமந்திருப்ெநேதய இத்ேநகய 

சிறப்புக்குரிய காரணமாகக் கூறலாம்.  

'வழக்கறிஞர்களின் சுவர்க்கம்' என்ற கருத்திற்கு ஆக்கமளிக்கின்ற அதிகாரம் ஒன்றாக , திட்ைத்தின் 

அடிப்ெநை உரிநமகநள எடுத்துநரக்கும் ெகுதிநயக் கூறலாம். அநவகநளக்குறித்தே ெல 

வழக்குகள் இதுகாறும் எழுந்திருக்கின்றன. உயர் நீதிமன்ற அறிக்நககநள தமல்தைாக்காகக் 

கவனித்ோலும், பிற துநறகநளக் காட்டிலும் இத்துநறயிதலதய அதிக வழக்குகள் 

ெதிவாகியிருப்ெது விளங்கும். அரசியல் திட்ை விமர் கர்கள் இப்ெகுதியிலுள்ள விதிகநள ஏற்கும் 

தொதே எச் ரிக்நக விடுத்திருக்கின்றனர். வழக்குகளின் ஊற்றாக இநவ எப்ெகுதிநயயும் 

மிஞ்சிவிடுவமன்றும் அவர்கள் முன்னதர கூறி யுள்ளனர். ஆனால், இத்துநறயிலும் இவர்கள் 

எதிர்தைாக்கியநேக் காட்டிலும் மிகக் குநறவான வழக்குகதள இருந்ேனவவன்ெதும் திட்ைத்தின் 

சிறந்ே வவற்றியாகும். குடிமகனுக்கும் அர ாங்கத்திற்கும் இநைதயயுள்ள பூ ல் முடிவற்றவோரு 

பிரச்சிநனயாக இருந்து வருகிறது. ஆோர உரிநமகநள உறுதி வ ய்கின்ற எந்ே அரசியல் 

திட்ைமும், நீதித் துநறநய அேன் காவலனாக அமர்த்திவிடுகிறது; அத்துைன் வழக்குகளுக்கும் 

அநழப்பு விடுக்கிறது. அவமரிக்கத் திட்ைத்திலுள்ள ' உரிநம மத ாோநவ' இேற்தகற்ற 

தமற்தகாளாகக் கூறவியலும். கற்ெநனக் வகட்ைக்கூடிய எளிநமயான ைநையில் அவமரிக்க ைாட்டு 

உரிநம மத ாோ எடுத்துநரக்கப்ெட்டிருக்கிறது. ஆனால், வழக்குகள் விநளவது எவ்வநகயிலும் 

குநறந்ேொடில்நல. இேற்கு தைர்மாறாக, அவமரிக்க உயர் நீதிமன்றம் ஆயிரத்திற்கும் தமலான 

வழக்குகளில் குடிமகனின் சுய உரிநமகளுக்கும்,  முோயக் கட்டுப்ொட்டு விதிகளுக்குமிநையில் 

எழுகின்ற முரண்ொடுகளில் தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கின்றது. அடிப்ெநை விதிகநளப் வொறுத்ே 

ஷரத்துகள் விரிவான முநறயில் அநேக் கூறுவோதலா, அல்லது அத்துைன் 

இநணக்கப்ெட்டிருக்கும் விதிவிலக்குகள், மற்றும் துநனவிதிகளாதலா , அடிப்ெநை 

உரிநமகநளக் குறித்ே ஏராளமான வழக்குகள் எழுந்துவிட்ைன என்று வகாள்வேற்கு 

இைதமயில்நல. ஜனைாயக ஆட்சியில் குடிமகன் ேன் உரிநமகநளக் குறித்து மிகவும் 

விழிப்புைனிருக்கிறான். இவ்வழக்குகள் அேன் எதிவராலிகதளயாகும். இது மிகவும் 

ஆதராக்கியமானதோர் அறிகுறி.  ட்ை அநமப்பிலுள்ள குநறொடுகநள இநவ 

எடுத்துக்காட்டுவனவாக இல்நல .  

உறுதியற்ற வேளிவு குன்றிய கருத்து, இருவொருள் வகாண்ை வ ால்லாட்சி , குழப்ெமிக்க வ ன 

ைநை என்ற குநறொடுகதள  ாோரணமாக வழக்குகநள விநளவிக்கின்றன. இக் கண்வகாண்டு 

தைாக்குெவர்களுக்கு, ஆதியில் உருப்வெற்ற அரசியல் திட்ைத்தின் ெல விதிகள் திருப்தியற்றநவ 

என்ெது வேளிவாகத் வேரியவரும். ெத்து ஆண்டுக் காலத்திற்குள் ஒன்ெது திருத்ேங்களும், 

வொதுவில் ெல திருத் ேங்களும் ஏற்ெட்டிருப்ெேற்கும் இநேதய ஒரு காரணமாகக் கூற தவண்டும். 
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திட்ை விதி 31, வொதுவில் வ ாத்துரிநமநயக் குறித்துப் தெசுகின்றது. ேனிவயாரு 

விதிநயக்குறித்து எழுந்ே வழக்குகளில் இது ஒன்தற மிக அதிகமான பூ ல்களுக்குக் காரணமாக 

இருந்ேது. இது உண்நமயில் சிறந்ேவோரு தமற்தகாளாகதவ விளங்குகிறது. இேன் காரணமாகதவ 

இது அடிப்ெநை உரிநமயில் இருந்து நீக்கப்ெட்ைது. ேன்னாட்சி வெறுவேற்கு முன்ொகப் ென்வனடு 

ைாட்களாக இந்திய ைாடு அனுெவித்ே அரசியல்,  முோயப் வொருளாோரக் குநறொடுகளுக்கு 

நிவாரணம் தேடியளிக்கின்ற, அ ாோரணமான வைடிய  ட்ைத் வோகுதியில் இரு வொருள் வகாண்ை 

அல்லது வேளிவற்ற விதிகநளக் காண்ெது மிகவும் அரிது. அேன் வெரிய உருவத்நேதயா , 

நுண்ணிய அரசியல் கருத்துகநளதயா அடிப்ெநையாகக்வகாண்டு அநே 'வழக்கறிஞர்களின் 

சுவர்க்க' வமனக் கூறுவது முற்றிலும் ேவறாகும். இேற்கு மாறாக, அரசியல் திட்ைம் இதுகாறும் 

 ட்ைவாேங்களுக்கு ஏராளமான வாய்ப்புகநள அளித்துவிைவில்நல; எதிர்காலத்திலும் அது வாய்ப்பு 

கநள வழங்கிவிடுவமன்றும் ைாம் அஞ் தவண்டியதில்நல. திட்ைத்நே உருவாக்கிய சில 

வழக்கறிஞர்கள்  தி வ ய்து திட்ைத்நேக் குழப்ெமிக்கோக்கிவிட்ைனர் என்றும் வ ால்வேற்கில்நல. 

ேன்னாட்சி வெறகின்ற தவநளயில் இந்திய ைாட்நை எதிர்தைாக்கியிருந்ே ஏராளமான 

பிரச்சிநனகள், மிகுந்ே குழப்ெம் விநளவிப்ெநவயாக இருந்ேன. ஜனைாயக அடிப்ெநையில் 

திட்ைவமான்நற உருவாக்கும் வொறுப்தெற்றிருந்ே எந்ே ைாட்டு அரசியல் நிர்ணய  நெநயயும் 

இத்ேநகய ெல்வநக யான விதைாேப் பிரச்சிநனகள் எதிர்தைாக்கியிருந்திருக்கமுடியாவேன்று 

உறுதியுைன் கூறலாம். எளிநமயானவேன்ற ஒரு காரணத்ோதலதய மிகச் சிறந்ேவேன்று கூறிவிை 

முடியாது. தேநவநயப் பூர்த்தி வ ய்வவேன்ெது,  ட்ைத்வோகுதிவயான்றின் இன்றியநமயாே 

குணங்களில் ஒன்றாகும். ஓர் அரசியல் திட்ைத்தின் சிறப்நெ , இறுதியாக, அேநனச் 

வ யல்ெடுத்துவோல் எழுகின்ற விநளவுகநளக் வகாண்தை மதிப்பிை இயலும்.  

மற்றும் சில கண்ைனங்கள் ெல அரசியல் நுணுக்கங்கநளத் ோங்கிப் வெருவடிவில் வவளி 

வந்ேநமயால் வழக்கறிஞரின் சுவர்க்கம்' என்று அரசியல் திட்ைத்நேத் ோக்கியதோடு 

நின்றுவிைாமல், மற்றும் ெல வநககளிலும் திட்ைத்நேக் குநறகூறியுள்ளனர். அநவகளில் 

சிலவற்நற இங்குக் கூறிதயயாக தவண்டும்.  

அரசியலநமப்பு வோைர்ொன விமர் னம்  

இந்திய ைாட்டின் புராேன அரசியலநமப்பு முநற, மதியூகத்திற்கு இலக்கணமாகவும், ஒளிமிக்க 

ெண்ொட்டு மரநெத் தோற்றுவிப்புேற்குக் காரணமாகவுமிருந்ேது. ேற்கால அரசியலநமப்புத் 

திட்ைத்தின் எப்ெகுதியும் இம்மரபுகநள உள்ளைக்கியிருப்ெோகத் வேரியவில்நல என்ெது 

முக்கியமான குநறொடுகளில் ஒன்று. அரசியல் நிர்ணய  நெயின் அங்கத்தினர்கள் இக் 

குநறொட்நைச்  நெயினர், மற்றும் ைாட்டு மக்களின் கவனத்திற்குக் வகாண்டுவருவேற்குத் 

ேயங்கவில்நல. 'காந்தீயம்' அல்லது இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் எத்ேநகய இலட்சியங்களுக்காகப் 

தொரிட்டுவந்ேதோ, அவ்விலட்சியங்களும் திட்ைத்தில் இைம் வெறவில்நல என்ெநேயும் ெலர் 

எடுத்துக்காட்டினர். 'கிராமப் ெஞ் ாயத்துகள், மற்றும் மாவட்ைப் ெஞ் ாயத்துக்கநள 

அடிப்ெநையாகக் வகாண்டு' திட்ைம் வகுக்கப்ெைதவண்டுவமன்று ஒருசிலர் எண்ணினர். 

தீவிரவாதிகளில் சிலர், மத்திய மாநில அரசுகநள ஒழித்துவிை தவண்டுவமன்று கூறினர். இந்தியா 

முழுவதிலும் ெல கிராம ஆட்சி கதள நிரம்பியிருக்கதவண்டுவமன அவர்கள் விரும்பினர்.  
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இத்ேநகய குற்றச் ாட்டுகளுக்குப் ெதிலளிக்நகயில், அரசியல் நிர்ணய  நெயில் அம்தெத்கர் 

பின்வருமாறு கூறினார் :  

"கிராமிய ஆட்சி தவண்டுவமன்ற மதிமிக்க இந்தியனின் தவட்நக ெரிோெத்திற்குரியேன்று 

என்றாலும், அது எல்நலயற்றது (ைநகப்பு). வமட்காஃப் என்ெவர் கிராமிய ஆட்சிகநள மிநகயாகப் 

புகழ்ந்து தெசியிருப்ெோல் இவ் தவட்நக மிகுந்ேது. இநவ, ேங்கள் சுயதேநவ கநளப் பூர்த்தி 

வ ய்து வகாள்ளும் எல்லா வாய்ப்புகநளயும் வெற்ற சிறு குடியரசுகளாக விளங்குவதோடு, அந்நியத் 

வோைர்புகளிலிருந்து முற்றிலும் விடுெட்ைநவயாகவுமிருக்கின்றன. கிராம -  மூகம் ஒவ் 

வவான்றும் ஒரு நிநறவுற்ற ேனி அர ாக விளங்குகிறது. இந்திய ைாடு ெல புரட்சிகநளயும், 

அரசியல் மாறுேல்கநளயும் கண்டு அல்லலுற்றிருக்கிறது என்றாலும், இன்றும் மக்கள் 

உயிருைனிருந்து  ந்தோஷ வாழ்க்நக ைைத்துவேற்கும், ோன் வெற்ற சுய உரிநமகநளயும், 

ேன்னாட்சிநயயும் ைன்கு அனுெவிப்ெேற்கும் இக்கிராம -  மூக அரசியல் முநறகதள வெரிதும் 

காரணங்களாக விளங்குகின்றன என வமட்காஃப் கூறியுள்ளார். ஆனால், ைாட்டின் ேநலவிதிநய 

நிர்ணயிப்ெதில் ோங்கள் ஆற்றியுள்ள அருந்வோண்நைக் குறித்து இக்கிராம -  மூகங்கள் ஒரு 

சிறிதும் சிந்திப்ெதில்நல. இேன் காரணவமன்ன? ைாட்டின் ேநலவிதிநய நிர்ணயிப்ெதில் அநவ 

வகாண்ை வெரும் ெங்நக வமட்காஃப் ைன்கு சித்திரித்துள்ளார். அவர் கூறுவோவது: ெல 

அர குலத்தினர் ஒருவர் பின் ஒருவராக மண்தணாடு மண்ணாக மடிந்திருக்கின்றனர். ெல புரட்சிகள் 

ஒன்நறயடுத்து ஒன்றாகத் தோன்றியிருக்கின்றன. இந்துவும், ெத்ோனியனும், வமாகலாயனும், 

மராத்தியும், சீக்கியனும், ஆங்கிதலயனும் முநறதய எஜமானர்களாக இருந்திருக்கின்றனர். ஆனால், 

கிராம -  முோயங்கதளா என்றும் ஒதர நிநலயிலிருந்து வருகின்றன. விெத்துக்கள் தைருகின்ற 

தொது அநவ ெநை ோங்கித் ேங்கநளக் காத்துக் வகாள்கின்றன. விதராதிகளின் ெநைவயான்று 

ைாட்டின் வழியாகச் வ ல்லுகின்றது. கிராம -  மூகத்தினர், ேங்களுக்குச் வ ாந்ேமான 

ஆடுமாடுகநள ைாட்வைல்நலக்குள் அைக்கி, விதராதிகளின் குதராேத்நேத் தூண்ைாது, ெநைநயச் 

வ ல்வேற்கு அனுமதிக்கின்றனர்' '.  

"ைாட்டு வரலாற்றில் கிராம -  மூகத்தினர் இத்ேநகய  ாேநனகநளச் வ ய்து 

முடித்திருக்கின்றனர். இநவயாவும் அறிந்தும் அநவகளின் வெருநமநய எவ்வாறு உணர 

முடியும்? எல்லாவிேத் துரதிர்ஷ்ைங்கநளயும் ோங்கி, அநவ உயிருைனிருக்கின்றன 

வவன்ெவேன்னதவா உண்நமதயயாகும். ஆனால், பிநழத்திருப்ெேனால் மட்டும் என்ன ெயன்,  

புதிய  காப்ே உேயம் எந்ே நிநலயில் உயிர்ேப்பியிருக்கின்றனவவன்ெதே உண்நமயான 

பிரச்சிநனயாக விளங்குகிறது. மிகவும் கீழ்த்ேரமான சுயைலம் ெற்றிதய அநவ 

பிநழத்திருக்கின்றன. இக்கிராமக் குடியரசுகதள இந்ைாட்டின் சிநேவுக்குக் காரணமாயிருந்ேன 

என்ற கருத்நேதய ைான் வகாண்டிருக்கிதறன்.  ாதிப் பிரிவிநனநயயும் மாநிலப் பிரிவிநன 

நயயும் கண்டித்துநரக்கின்ற மக்கள், கிராம ஆட்சிநய ஏற்றிப் தெசுவேற்கு முன் வருகிறார்கள் 

என்ெநேக் காண வியப்பு தமலிடுகிறது. குறுகிய ைாட்டுப்ெற்றின் தேக்கிைமாகவும், மூை அறிவின் 

குநகயாகவும், குறுகிய மனப்ொங்கு  ாதிப் பிரிவிநனயும் நீங்கலாக, இக்கிராமங்களில் தவவறன்ன 

இருக்கிறது? வநரவுத் திட்ைத்தில், கிராமத்நேப் புறக்கணித்து, குடிமகநன அடிப்ெநை 

அளநவயாகக் வகாண்டிருப் ெநேக் காண ைான் மிகவும் மகிழ்ச்சியநைகிதறன்'.  
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கைந்ே காலங்களில் ைாட்டிலுள்ள கிராமப் ெஞ் ாயத்துகள் இயங்கிவருகின்ற தகாலத்நேக் 

காண்ெவர்கள், அம்தெத்கர் எடுத்துநரத்ே குநறொடுகள் மிகவும்  ரியானநவ என்ெேநன அனுெவ 

வாயிலாக அறிவார்கள். கிராமப் ெஞ் ாயத்துகள் ைாட்டின் முதுவகலும்நெப் தொன்றநவ என்ெதிலும், 

அநவ ைன்றாகச் வ யல்ெடுவதிதலதய இந்திய ஜனைாயகத்தின் நிநலயான ேன்நமயும் ொதுகாப்பும் 

அைங்கியிருக்கின்றன என்ெதிலும் ஒரு சிறிதும்  ந்தேகதமயில்நல. ஆனால், இன்நறய 

நிநலயில் கிராமப் ெஞ் ாயத்துகள் அக்குறிக்தகாளிலிருந்து மிகவும் விலகியிருக்கின்றனவவன்ெதே 

உண்நமயாக இருக்கிறது.  மீெகாலத்திற்குள், அத்ேநகயவோரு ெணிநய ஏற்ெேற்கு அநவ 

சித்ேமாகித் ேங்கள் நிநலநய உயர்த்திக்வகாள்ளக் கூடுமாவவன்ெது  ந்தேகமாக உள்ளது. 

ஜனைாயக முநற ைாட்டில் தவருன்றித் ேநழத் தோங்க தவண்டுவமனில், ைல்லதோர் அஸ்திவாரம் 

தேநவயாகிறது. கிராமங்களில் கல்வியறிநவப் வெருக்கி, கிராம  மூகத்தினரிநையில் 

குடிநமயுணர்நவப் வெருக்குவேன் மூலமாகதவ இம்முயற்சி வவற்றி வெறதவண்டும். 'கிராமியக் 

குடியரசுகள்' மிகப் ெழநமயான காலங்களில் ேநழத்தோங்கி வளர்ந்திருந்ேன என்ற ஒரு 

காரணத்ோல், நகத்வோழில் கநல ஏற்றம் வெற்றிருக்கின்ற நிநலநய மறந்து இருெோவது 

நூற்றாண்டின் மத்தியில் அரசியலநமப்புத் திட்ைம் அநேப் புகுத்துவேற்கு முயன்றிருந்ோல், 

குழப்ெமும் அவலநிநலயுதம எஞ்சியிருக்கக்கூடுவமன்ெதோடு, மிகுந்ே தியாகத்தின் விநளவாக 

ைாம் வெற்றிருக்கின்ற ைாட்டின் ஒற்றுநமநயயும் மீண்டும் நகவிட்டு என்றுதம திரும்ெப் 

வெறமுடியாே நிநலயிதலதய உழன்றிருப்தொம்.  

கூட்ைாட்சி முநறநயக் குநறகூறுெவர்கநள இரு வநககளாகப் பிரிக்கலாம். மத்திய அரசின் 

வ ல்வாக்கு மிகவும் அதிகரிக்கப் ெட்டுவிட்ைது எனக் கூறுவர் ஒரு ாரார். அவர்களுள் மற்றும் சிலர், 

மத்திய அரந  தமலும் வலுப்ெடுத்ேதவண்டுவமனக் கூறுவர்இந்திய அரசியலநமப்புத் திட்ைம் 

திட்ைம் இவ்விரு கருத்துகநளயும் வகாண்டு  மதைாக்குைன் விளங்குகிறது. அம்தெத்கர் 

கூறியநேப்தொல :  

'மத்திய அரசிற்குச் வ ல்வாக்கு வழங்கக்கூைாவேன்று நீங்கள் மறுத்ோலும், அது வலிநம 

வெற்றுவிடுவநேத் ேடுக்கவியலாது. இன்நறய உலக நிநலயில் ஆட்சி ஒருமுகமாவது இயற்நக; 

அநேத் ேவிர்க்க முடியாது. உோரணமாக, ஐக்கிய அவமரிக்க ைாடுகளில் கூட்ைாட்சி அரந  

எடுத்துக்வகாள்தவாம். அரசியல் திட்ைம் அேன் வ ல்வாக்நக வநரயறுத்துவிட்ைது. ஆனால், 

மாநில அரசுகள் யாவற்நறயும் பின்னணிக்கு ஒதுக்கிவிட்டு, அங்கு மத்திய அரசு மிகச் 

வ ல்வாக்குப் வெற்று எதிர்தைாக்கியேற்கு அதிகமாகதவ வளர்ந்துவிட்ைது. இன்நறய 

சூழ்நிநலநயதய இேற்குக் காரணமாகக் கூறதவண்டும். அதே வநகயான  க்திகள் இந்திய 

அர ாங்கத்நேயும் கட்டுப்ெடுத்தி விடும். ைமது மத்திய அரசும் மிக வலிநம வெற்றுவிடுவநே 

எவரது முயற்சியாலும் ேடுத்து நிறுத்திவிை இயலாது. இேற்கு எதிராக, மத்திய அரசு வலிநம 

வெறுவேற்குத் துநணயான  க்திகநளயும், அப்தொக்நகயும் ைாம் எதிர்க்க தவண்டும். 

தேநவக்கதிகமாக அது உணவருந்ே முடியாது. அேன் அளவுக்தகற்ெதவ அேன்  க்தியும் 

அநமந்திருக்க தவண்டும். அநே மிகவும் வலிநம வெறச் வ ய்வது மைநம. அவ்வாறு 

வ ய்தவாமாகில் ேன் எநைநயத் ோளாது, ோனாகதவ அது  ரிந்துவிடும்.'  
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கைந்ே  ஆண்டுகளாகக் கூட்ைாட்சி முநற மிக ைன்றாக இயங்கி வருகிறவேன்ெநே அனுெவ 

வாயிலாக ைாமறிதவாம். மத்திய அரசு மிக வலிநம வெற்றிருப்ெோல் மாநிலங்கநள 

விழுங்கிவிடுவமன்றும், மாநிலங்கள் ஆட்சி நிர்வாகத்தின் சிறிய உறுப்புகளாக மாறிவிடு வமன்றும் 

விமர் கர்கள் கூறி அச் முற்றனர். அவர்கள் எண்ணிய வாறு எதுவும் நிகழ்ந்துவிைவில்நல. ேங்கள் 

ேனித்ேன்நமநயயும் சுேந்திரத்நேயும் இழந்துவிைாமல், திட்ைம் வகுத்ே எல்நலக் தகாட்நையும் 

மீறிவிைாமல் இன்றும் மாநிலங்கள் வ ல்வாக்குைன் விளங்கிவருகின்றன. மத்திய - மாநில 

அரசுகளின் உறநவக்குறித்ே வழக்குகள் அதிகமாக இல்நல என்று வ ால்வநேக் காட்டிலும், 

மிகக் குநறவாக இருப்ெது வியக்கத்ேக்கது என்று கூறுவது மிகவும் வொருந்தும். கூட்ைாட்சி 

முநறநயக் கநைப்பிடித்து வருகின்ற ெழநம வாய்ந்ே ைாடுகள் ெலவற்றில் இேற்கு மாறான 

நிநலதய இருந்து வருகின்றது என்ெது  ாோரணக் குநறொடுகளில் ஒன்று. திட்ைம் வ யல்ெைத் 

வோைங்கியதிலிருந்து ெத்ோண்டுகளாக 103 திருத்ேங்கள் ஏற்ெட்டுவிட்ைன. ஆயினும், மத்திய - 

மாநில அரசுகளிநையுள்ள உறநவக் குறித்துக் குறிப்பிைத்ேக்க திருத்ேங்கள் எதுவும் இல்நல. 

ஒரிரண்டு சீர்திருத்ேங்கதள ஏற்ெட்டிருக்கின்றன. திட்ைத்தில் நீண்ைவோரு 'வொதுத் 

துநறப்ெட்டியல்' கரணப்ெடுகிறது. இேனால் வழக்குகநளத் ேவிர்க்க முடியாது என்று கருதியதோடு 

மட்டிலுமன்றி, வழக்குகநள அதிகரிக்க வும் இது வழிதகாலிவிடுவமன விமர் கர்கள் 

அச் முற்றனர். அவ்வச் ம் காரணமற்றது என்ெநே அனுெவ வாயிலாக ைாம் அறிகிதறாம். 

 ட்ைமியற்றுகின்ற அதிகாரத்நேப் ெங்கீடு வ ய்ேளிக்கும் தொது, கூட்ைாட்சி முநறத் 

ேத்துவங்களுக்கு அதிக மதிப்ெளித்து அநவகநள அடிப்ெநையாகக் வகாள்ளாமல், ைாட்டின் 

அரசியல், வொருளாோர நிநலகநளப் ெங்கீடு வ ய்து அளித்ேநமயால் ைம் ைாட்டு முநற அதிக 

வவற்றி கண்ைது என்ெது மறுக்க முடியாே உண்நமயாக இருந்து வருகிறது.  

திட்ைத்தில், அடிப்ெநை உரிநமகநளக் குறிப்பிடும் ெகுதிநயதய மிகவும் அதிகமாகக் 

குநறகூறியிருக்கின்றனர். அங்கு எடுத்துநரக்கப் ெட்டிருக்கும் அடிப்ெநை விதி 

ஒவ்வவான்றிற்கும், ெல விலக்குகளும் உெ விதிகளும் உைன் த ர்க்கப்ெட்டுள்ளன. இேனால், 

முக்கிய விதிநயக் கநைப்பிடிக்க முடியாது தொய்விடுகின்றது. குடிமகனின் வாழ்வும், 

உரிநமகளும் ஆட்சியாளரின் கருநணநயப் வெரிதும் எதிர்தைாக்கியிருக்கின்றன. 

வகாடுங்தகான்நமயான  ட்ைங்கநள இயற்றுவநேத் ேநை வ ய்வேற்கு எவ்விே முயற்சிகளும் 

தமற்வகாள்ளப்ெைவில்நல என்று ெல்வநகயான குநறகநள எடுத்துக்கூறியிருக்கின்றனர்.  

விதி விலக்குகநளயும், துநண விதிகநளயும் குறித்து அம்தெத்கர் பின் வருமாறு கூறியுள்ளார் :  

அடிப்ெநை உரிநமகள் சுயருெத்தோடு விளங்க தவண்டுவமனில். அநவகநள வரம்ெற்ற முழு 

விதிகளாக்கதவண்டுவமன விமர் கர்கள் கூறுகின்றனர். ேங்கள் கருத்நே வற்புறுத்துவேற்கு ஐக்கிய 

அவமரிக்க ைாடுகளின் அரசியல் திட்ைத்நேயும், அதில் கண்டுள்ள ெத்துத் திருத்ேங்களிலுள்ள 

உரிநமச்  ட்ை ஷரத்துகநளயும் தமற்தகாள்களாக எடுத்துக்கூறுகின்றனர். அவமரிக்க உரிநமச் 

 ட்ைத்தில் கண்டிருக்கும் ஆோர உரிநமகள் முழு வலிநம வெற்று விளங்குகின்றன என்றும், 

ேநைகளும் விலக்குகளும் உைன் எடுத்துநரக்கப்ெைாநமதய இேற்குரிய காரணம் என்றும் 

கூறுகின்றனர். '  



 

GROUP I MAINS PROGRAM 2021– IYACHAMY ACADEMY -9952521550 17 

 

இவ்வாறாக, அடிப்ெநை உரிநமகளின் மீது சுமத்ேப்ெடும் குற்றச் ாட்டு முழுவதும் ேவறான 

கருத்துகளின் அடிப்ெநையில் எழுந்ேநவ என்று கூற தவண்டியிருப்ெேற்கு மிகவும் 

வருந்துகிதறன். முேற்கண் அடிப்ெநை உரிநம,  ாோரண உரிநம என்று ொகுொடு வ ய்வது. 

ஏற்கக் கூடிய வாேமாக இல்நல. அடிப்ெநை உரிநமகள் இயற்நகயாகதவ முழு வலிநம 

வெற்றநவ என்றும்,  ாோரண உரிநமகள் உைன்ொட்டின் விநளவாகத் தோன்றியநவ என்றும், 

அடிப்ெநை உரிநமகள்  ட்ைத்தின் ைன்வகாநை என்ற ெலவிே வாேங்களுக்கும் இைதமயில்நல. 

அடிப்ெநை  உரிநமகநள அர ாங்கத்தின் ைன்வகாநையாகக் கருதுவேனால், அநவகநளக் 

கட்டுப்ெடுத்துவேற்கு அர ாங்கத்திற்கு உரிநமயில்நல என்று கூறிவிை முடியாது.  

இரண்ைாவோக, அவமரிக்கத் திட்ைத்தில் அடிப்ெநை உரிநமகள் முழு வலிநம வெற்று 

விளங்குகின்றன என்று கூறுவது ேவறாகும். அவமரிக்கத் திட்ைத்திற்கும் ைமது வநரவுத் 

திட்ைத்திற்கும் உருவ தவற்றுநம காண வியலுதம ஒழிய, வொருள் தவற்றுநம காண முடியாது. 

அவமரிக்க ைாட்டில் அடிப்ெநை உரிநமகள் முழுவலிநம வெற்றநவ அல்ல என்ெநேப் வொறுத்து 

விவாேம் வ ய்வேற்கு வழிதய இல்நல. ைமது வநரவுத் திட்ைத் தில் ஒவ்தவார் அடிப்ெநை 

உரிநமக்கும் துநணயாக உெவிதிகளும், விலக்குகளும் எடுத்துநரக்கப்ெட்டிருப்ெதுதொல, 

அவமரிக்கத் திட்ைத்தில் கூறப்ெட்டிருக்கும் ஒவ்தவார் அடிப்ெநை விதிக்கும் துநணயாக 

அவமரிக்க உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு ஒன்று இருப்ெநேயும் காணலாம்.'  

இச்ந க்கு ஏற்றவாறு  ட்ைமியற்றப்ெடுவநேக் குறித்தும் ஆட்சித்துநறயினரின் வரம்பு மீறிய 

ைைத்நேநயயும், அேனால் மக்களின் வாழ்க்நகயும் உரிநமகளும் ெறிமுேலாகிவிடுவமன்ற 

குநறொடுகநளக் கவனத்திற்குரியநவயல்லவவன்று ேள்ளிவிை இயலாது.  ட்ை ரீதியாகத் 

தீர்மானித்து உயிநரயும் உரிநமகநளயும் ெறிப்ெது முநறதயயாகுவமன்றும் 21 ஆம் விதி 

குறிப்பிடுகிறது. வொது ைலனுக்காகத் ேனியாரின் வ ாத்துகநளத் தேநவவயனில் அரசினர் 

நகப்ெற்றிக்வகாள்ளலாம். ைஷ்ை ஈைாகச்  ட்ைமன்றம்  ந்ேர்ப்ெத் திற்தகற்றவாறு ஒரு வோநகநய 

நிர்ணயிக்கக்கூடும். இவ்விரு விஷயங்களிலும் எல்நலநய வநரயறுத்துக் கூறுகின்ற வொறுப்பு 

 ட்ை மன்றத்தினிைதம ஒப்ெநைக்கப்ெட்டிருக்கின்றது. வகாடுங்தகால் மனப் ொங்குநைதயாராகச் 

 ட்ைமன்றப் வெரும்ொன்நமயினர் இருக்க தைரிடுவமனில், அடிப்ெநை உரிநமகளுக்குப் 

வெருந்தீங்கு விநளய தைரிடுவமன்ெ தோடு, குடிமகன் அேற்கு எதிராக எவ்வழியிலும் நிவாரணம் 

தேை இயலாது. அர ாங்கத்தின் தேநவநயப் வொறுத்துக் கால வநரயநறயின்றி ஒருவநனச் 

சிநறயிைலாம்' என்று  ட்ை விதிகளிவலான்று கூறு கிறது. குடிமகனின் சுேந்திரத்நேப் ெறிப்ெேற்கு 

ஆட்சியாளரின் நககளில் இது ைல்லதோர் ஆயுேமாகப் ெயன்ெைக்கூடும். அடிப்ெநை உரிநமகநள 

அனுெவிப்ெதில் இநவயாவும் ேநைகளாக இயங்குகின்றன. எனதவ, இவ்வடிப்ெநைகளில் 

திட்ைத்தின் மீது சுமத்ேப் ெடும் குற்றச் ாட்டுகள் மிகவும் கவனத்திற்குரியநவயாக விளங்கு 

கின்றன.  

விளக்கம் தேநவயற்ற சில விதிகள், 'அர ாங்க வைறிவ ய் நியதிகள்' என்ற ேநலப்பில் திட்ைத்தில் 

இைம்வெற்றுள்ளன. இநவகநளப் ெக்தியிக்க பிரகைனங்கள் என்றும் , எவநரயும் 

கட்டுப்ெடுத்துகின்ற  க்தி அநவகளுக்கில்நல என்றும் குநறகூறப்ெடுகிறது. இக் குற்றச் ாட்டு 

தேநவயற்றவேன அம்தெத்கர் கருதுகின்றார். 'திட்ைத்திதலதய அவ்வநகயான விரிவான 
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விளக்கத்நேக் காணலாம். வைறி வ ய் நியதிகளுக்குப் பிற  ட்ைங்களின் வ ல்வாக்கில்நல 

என்ெநே ைான் மனப்பூர்வமாக ஒப்புக்வகாள்கிதறன். ஆனால், அநவகள் எவநரயும் 

கட்டுப்ெடுத்ேமாட்ைா என்ற கூற்நற ஒப்புக்வகாள் வேற்கு ைான் ேயாராக இல்நல.  ட்ை ரீதியான 

கடுநம இல்நலவயன்ெோல் அநவ ெயனற்றநவ என்ெநே ைான் ஏற்கமாட்தைன்.'  

 ட்ைமியற்றுெவர்களுக்கும் ஆட்சியாளர்களுக்கும் வைறிவ ய் நியதிகள் அறத்வோகுதியாகப் 

ெணியாற்றுவதோடு, அதிவிநரவில் அநைய தவண்டிய ைாட்டிற்குகந்ே  முோயப் வொருளாோரக் 

குறிக் தகாவளான்நறயும் வகாடுத்து உேவுகிறது. தமலும், வொதுத் தேர்ேல்கள் ைநைவெறும்தொது, 

ஒவ்தவார் அர ாங்கத்தின்  ாேநனகநளயும் மதிப்பிடுவேற்கு மக்களுக்தகற்ற உநரகல்லாகவும் 

ெயன்ெடுகிறது. விளக்கம் தேநவயற்ற உரிநமகள், காரணத்நே அடிப்ெநையாகக் வகாண்ை 

உரிநமகள் என்ற ொகுொட்டிலும் ஒரு ைன்நம அைங்கியிருக்கிறது. உரிநம ஒவ்வவான்றிற்கும் 

ேனிவநகயான மதிப்பு உண்டு. எல்லா உரிநமகநளயும் ஒதர வநகயானநவகளாகச் 

வ ய்து  விைாமல் இப்ொகுொடு காப்ொற்றுகிறது.  

சிறுொன்நமயினருக்வகன்றும்  மூக தைாக்கிலும் கல்வியறிவிலும் பின் ேங்கியவர்கள் என்று 

கருேப்ெடுதவாருக்கும் திட்ைத்தில் சில ொதுகாப்புகள் அளிக்கப்ெட்டிருக்கின்றன. இநேயும் ெலர் 

குநற கூறியிருக்கின்றனர். இச்வ யலில் வொதிந்து கிைக்கின்ற அறிவுத் திறநனக் குறிப்பிட்டுப் 

தெசுநகயில் அம்தெத்கர் கூறியோவது: 'அரசியல் நிர்ணய  நெ இவ்வாறு சிறுொன்நமயினரின் 

உரிநமகநளப் ொதுகாத்ேளித்திருப்ெநே, என் அறிவிற்கு எட்டியவநரயில், வமச் த் ேகுந்ேவேன்று 

எண்ணுகிதறன். இந்ைாட்நைப் வொறுத்ேவநரயிலும் வெரும்ொன்நமயினரும் சிறுொன்நமயினரும் 

ேவறான வழிகளிதலதய வ ன்றிருக்கின்றனர். சிறுப்ொன்நமயினரின் உரிநமகநள மறுத் 

துநரப்ெது வெரும்ொன்நமயினரின் வெருந்ேவறாகும் ; அநேப் தொலதவ ேங்கநள 

நிநலநிறுத்திக்வகாள்ள முயற்சி வ ய்வது சிறுொன்நமயினரின் ேவறாகும். எனதவ, இரு 

 ாேநனகநளயும் நிநறதவற்றக் கூடிய வழி ஒன்நறத் தேைதவண்டும். வோைக்கத்தில் 

சிறுொன்நமயினரின் இருப்பிநன அது ஒப்புக்வகாள்ள தவண்டும். காலப் தொக்கில் இரு 

 ாராநரயும் ஒன்று கூட்டிநவக்கும் உொயமாகவும் அது இருக்க தவண்டும். நிர்ணய  நெ 

கூறியிருக்கும் வழிநய ைாம் வரதவற்கதவண்டும். அது இவ்விரு  ாேநனகளுக்கும் ஏற்ற 

கருவியாகக் காணப்ெடுகிறது. சிறுொன்நமயினர் உரிநமகநளப் ொதுகாக்கத் தேநவயில்நல 

என்று வவறிபிடித்ேநலயும் கடுநமவாதிகளுக்கு ைான் இரு விஷயங்கள் கூற விரும்புகிதறன். 

சிறுொன்நமயினர் குமுறிக்வகாண்டிருக்கும் எரிமநல என்ெநே நிநனவில் வகாள்ள தவண்டும். 

இவ்வவரிமநல வவடித்துச் சிேறுதமயாகில், அர ாங்கம் முழுவதுதம அழிந்து விடும். இத்ேநகய 

 ம்ெவங்கள் நிநறந்ே ஐதராப்பிய வரலாறு இேற்குத் ேகுந்ே தமற்தகாளாக விளங்கி வருகிறது. 

ேங்களுக்கு நீடித்ே வாழ்வு அளிக்கின்ற வொறுப்பிநனப் வெரும்ொன்நமயினருக்தக அளித்து 

விைவும் சிறுொன்நமயினர் ேயாராகவிருக்கின்றனர். அயர்லாந்நே அரசியல் ெங்கீடு வ ய்வேற்கான 

முயற்சிகள் ைநைவெற்றுவந்ேதொது, வரட்மாண்ட் என்ெவர் கார் னிைம் வருமாறு கூறினார் : 

'பிராைஸ்வைன்டு  மயம்  ார்ந்ே சிறுொன்நமயினருக்குத் தேநவயான ொதுகாப்புகநளத் 

ேயக்கமின்றிக் தகளுங்கள். ஐக்கிய அயர்லாந்து ஒன்நற உருவாக்குவதே ைம் குறிக்தகாளாக 

விளங்கதவண்டும்.'' கார் ன் அளித்ே விநை வருமாறு: 'உங்கள் ொேகாவலர்கநளக் குப்நெத் 

வோட்டியில் எறிந்துவிடுங்கள். நீங்கள் ஆட்சி வ ய்வநே ைாங்கள் விரும்ெவில்நல.' இந்தியச் 
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சிறுொன்நமயினர் எவரும் இத்ேநகய கருத்துநையவரல்லர்; வெரும் ொன்நமயினரின் ஆட்சிநய 

விசுவா த்துைன் அவர்கள் ஏற்றிருக்கின்றனர். அவர்களும்  ாதி என்ற அடிப்ெநையிதல 

வெரும்ொன்நமயினராவரல்லாது அரசியல் தைாக்கில் வெரும்ொன்நமயினரல்லர். சிறு 

ொன்நமயினநரச் துச் மாக எண்ணிவிைாமல் ைன்கு மதித்து உரிய வகௌரவத்துைன் தொற்றி ைைத்ே 

தவண்டுவமன்ெநேப் வெரும்ொன்நமயினரும் ேங்கள் கைநமவயன உணரதவண்டும். 

சிறுொன்நமயினர் நிநலவெற்றிருப்ெரா அல்லது அழிந்துவிடுவார்களா என்ெநேப் 

வெரும்ொன்நமயினரின் ைைவடிக்நககநளக்வகாண்தை தீர்மானிக்க தவண்டும். 

சிறுொன்நமயினநர இழிவு வ ய்கின்ற மனப்ொங்நகப் வெரும் ொன்நமயினர் அறதவ 

நீக்கிவிடுவார்கவளன்றால், சிறுொன்நமயினர் என்ற ஒரு வநகயினர் நீடித்திருப்ெேற்தக 

வநகயில்லாவோழிந்து விடுவர். இயற்நகயாகதவ அவர்கள் மநறந்துவிடுவார்கள்.''  

அரசியல் நிர்ணய  நெ வநரவுதிட்ைத்நே விரிவாக ஆராயத் வோைங்குவேற்கு முன்னோகதவ, 

மாநில  ட்ை நெகள் அநே அலசி ஆராய்ந்து விரிவான  ர்ச்ந கநள ைைத்தியிருக்கின்றன. 

வொதுவில் திட்ை அடிப்ெநைகநளக்குறித்து யாவரும் ைல்வலண்ணம் வகாண்டிருப்ெதும், 

உருப்வெற்று எழுகின்ற புதிய இந்திய ைாட்டிற்கு ஏற்றதோர் அரசியல் ஏைாக அது விளங்குவமன்று 

ைம்பிக்நக வேரிவித்திருப்ெதும் குறிப்பிைத்ேக்க முக்கிய அம் ங்களாக விளங்கு கின்றன. மத்திய - 

மாநில அரசுகளிநைதய நிதிப்பிரிவிநன வ ய்கின்ற விதிகநளக் குறித்து ெலத்ே கண்ைனங்கள் 

எழுப்பியிருக்கிறார்கள். நிதிநயப் வொறுத்ேமட்டில் மாநிலங்கள் மத்திய அரசின் கருநணநய 

எதிர்தைாக்கியிருக்கின்ற நிநல இருக்கிறவேன்ெநே அவர்கள் சுட்டிக் காட்டியிருக்கின்றனர். மிக 

முற்தொக்குநையவராயினும்  ரி, அல்லது  மக்களில் மிகவும் பின் ேங்கியவராயினும்  ரி, திட்ை 

முழுவநேயும் ெயனற்றது என்று எவருதம ஒதுக்கிவிைவில்நல. உண்நமயில் த ாஷலி க் கட்சி, 

இந்து மகா நெ என்ற இரு அரசியல் கட்சிகள் சுேந்திர இந்தியாவிற்கு ஏற்ற திட்ைங்கநளத் 

ோங்களாகதவ ேயாரித்திருக்கின்றன. அநவகள்  மர்ப்பித்துள்ள திட்ைங்கள், அரசியல் நிர்ணய  நெ 

உருவாக்கியுள்ள திட்ைத்துைன் வெரும்ொலும் ஒத்திருக்கிறவேன்ெது மிகவும் வியப்ொக 

இருக்கிறது.  

குநறொடுகளற்ற ஒரு திட்ைத்நே உலகில் எங்குதம ைாம் காண முடியாது. இந்திய ைாட்டின் 

திட்ைமும் இப்வொது விதிக்கு விலக்கன்று. 'ஐடியலி க் கருத்நேயும் உண்நம வாேத்நேயும் அது 

அற்புே மாகக் கலந்ேளிக்கிறது. அநவகநள உநலயிலிட்டுக் காய்ச்சிச்  ம்மட்டியால் அடிக்கும் 

தொது ஜனைாயக உற்ெத்தி ஆநலயின் இயக்குமுநறயின் நுணுக்கங்கநளயும், 

ைநைமுநறயிலிருந்து வருகிற ஜனைாயக  க்திகள் யாவற்நறயும் ைன்குணர்ந்து 

ெணியாற்றியிருக்கின்றனர். எண்ணம் நுண்ணிய ஆய்வு, வாேப் பிரதிவாேங்கள் ஆகியவற்றில் மிக்க 

கவனம் வ லுத்தியிருக்கின்றனர். கருத்து தவற்றுநமகள் மிகவும் கடுநம யாகதவ 

இருந்திருக்கின்றன. ஒவ்வவாரு  மயத்தில் வாேங்கள் உச்  நிநலநய அநைந்து விடுவதுமுண்டு. 

அேன் கடுநமநயக் கண்ணுற்ற ஃபிராங்க் அந்தோணி என்ெவர், தராமானியர்களிநைதய நிலவிய 

ஆர்குவமன்ைம் அட் ொக்குலம்' அல்லது உைல் வலிநமநயப் ெயன் ெடுத்தி உைன்ொடு வகாள்வது' 

என்ற முநறநயதய கநைப்பிடித்து விடுவார்கதளா என்று அச் முற்றிருக்கிறார். வொதுவாகக் கூறு 

மிைத்து, உண்நமயில்  கிப்புத் ேன்நமயும் விட்டுக்வகாடுக்கும் மனப் ொன்நமயும் தொற்றுேற்குரிய 

அளவில் இருந்திருக்கின்றன. புதியவோரு சுேந்திர இந்தியாநவச் உருவாக்குவவேன்ெது  ைம்நம 
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எதிர்தைாக்கியுள்ள மாவெருஞ்  ாேநனயாக உள்ளது. இேற்வகனக் கருத்துகநளப் 

ெறிமாறிக்வகாள்வேற்கும், கூட்டுறநவ வளர்ப்ெேற்கும் யாவருக்கும் வொதுவான வோரு கருவியாக 

ைமது அரசியல் திட்ைம் வவளிவந் திருக்கிறது. அம்தெத்கர் கூறியோவது : இது ைநைமுநறயில் 

ெயன் ெடுவமன்தற ைான் எண்ணுகிதறன். அது வைகிழ்வுநையது என்றாலும், தொர்காலங்களிலும் 

மற்றும்  மாோனம் நிலவுகின்றதொதும் ைாட்டில் ஒற்றுநம நிலவச் வ ய்து ஒன்றுகூட்டும் வலிநம 

வாய்ந்ேது என்று கருதுகிதறன். உண்நமநயக் கூறுவேற்கு எனக்கு அனுமதியளிப்பீர்கவளன்றால், 

இப் புதிய திட்ைத்நேச் வ யல்ெடுத்துவோல் ேவறுகள் விநளயுமாயின், அேற்கு ைாம் ஒரு 

விநலமதிப்ெற்ற திட்ைத்நேக் கநைப் பிடித்தோவமன்ெது ஒருைாளும் காரணமாகாது. மானிைன் 

குறுகிய தைாக்குநையவனாயிருந்ோன் என்தற ைாம் கூற தவண்டியிருக்கும்  

ைாகரிக வளர்ச்சியுற்ற அரவ ான்றிற்கு அதிகாரப் பிரிவிநனதய அடிப்ெநைத் தேநவ என்று 

வகாள்தவாவமனில், அநேச்  ரிவர நிநறதவற்றுவேற்கு அரசியலநமப்புத் திட்ைம் மிகப் ெயனுள்ள 

ஒரு கருவியாகும். அரசியல் முநறநமக்குட்ெடுநக என்ெது ேற்கால உலகம் கண்ை வவற்றியாக 

விளங்குகிறது. ஆனால், அது மிகச்  மீெ  காலச்  ாேநனயாகும். எனதவ, அது இன்றும் தவருன்றி 

நிற்கவில்நல. இேற்கு ைடுவில், ஒவ்தவார் அரசியலநமப்புத் திட்ைமும், சில தகாட்ொடுகநள 

அடிப்ெநைகளாகக் வகாண்டு அரவ ான்நறத் தோற்றுவிக்க முற்ெடுகின்றன. இக்தகாட்ொடுகள் 

ஏறக்குநறய  முோயத்தினரின் ஒப்புேல் வெற்றநவகளாக விளங்குகின்றன. சில தகாட்ொடுகள் 

வொதுவாக எல்லா அரசியலநெப்புத் திட்ைங்களிலும் காணப்ெடுகின்றன. ஆனால், மற்றும் சில 

ஒவ்தவார் அரசியலநமப்பிற்கும் ேனிச் சிறப்நெ அளித்துவருகின்றன. அரசியலநமப்புத் திட்ைம் 

உருவா கின்ற சூழ்நிநலநயயும், அநவ பூர்த்தி வ ய்யதவண்டிய தேநவகநளயும் வொறுத்து இவ் 

தவற்றுநமகள் மாறுேலநைகின்றன. இந்திய ைாட்டு அரசியல் திட்ைமும் இப்வொது விதிக்கு 

விலக்கன்று. அேற்வகன்று ேனியான அடிப்ெநைக் தகாட்ொடுகளும் உண்டு. எனதவ, திட்ைத்நேக் 

கற்ெேற்கு முேல் ெடியாக அேன் அடிப்ெநைக் தகாட்ொடுகநள ைன்கு அறிந்து வகாள்வேற்கு 

முயற்சி வ ய்தவாம். இந்திய ைாட்டு ஜனைாயக ஆட்சி முநறக்கு அநவகதள அஸ்திவாரங்களாக 

விளங்கி  வருகின்றன.  

திட்ைத்நேக் கவனமாகப் ெடிப்ெவர்களுக்கு அதில் ஆறு அடிப் ெநைக் தகாட்ொடுகள் 

உள்ளைங்கியிருப்ெது வேளிவாக விளங்கும். இவ்வடிப்ெநை விதிகள் ஆறும் இந்திய 

ஜனைாயகத்தின் அடிக் கற்களாக விளங்கி வருகின்றன. அநவ வருமாறு  

1. வ ல்வாக்குப் வெற்ற இநறநம,  

2. ஆோர உரிநமகள்,  

3. அர ாங்கத் திட்ை வைறி வ ய் நியதிகள் 

4. நீதித்துநறயின் சுேந்திரம்  

5. கூட்ைாட்சி முநற,  

6. அநமச் நவ ஆட்சி.  

வ ல்வாக்குப் வெற்ற இநறநம வோைக்கத்திதலதய மக்களின் இநறநமச்  க்திநயத் திட்ைம் 

ஏற்று அறிவிக்கிறது. அரசியலநமப்பின் முகப்பில் காணப்ெடும் வா கம் பின்வருமாறு : இந்திய 

மக்களாகிய ைாங்கள் இந் ைாட்நை ஆட்சி முேன்நம வெற்ற ஜனைாயகக் குடியர ாக 
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அநமப்ெவேன்று மனமாரத் தீர்மானித்து . இக் கருத்து திட்ைத்தில் ெல இைங்களில் மீண்டும் 

மீண்டும் வலியுறுத்ேப்ெடுகின்றது. தேர்வுகநளக் குறித்துப் தெசுகின்ற அதிகாரத்தில் இநே 

அதிகமாகக் காணலாம். ' மக்கள்  நெக்கும், ஒவ்வவாரு மாநிலச்  ட்ைமன்றத்திற்கும் வயது வந்ே 

மக்களின் வாக் குரிநமநயப் ெயன்ெடுத்திதய உறுப்பினர்கநளத் தேர்ந்வேடுக்க தவண்டுவமனத்' 

திட்ைத்தின் 326 ஆவது விதி கூறுகிறது. இேனால் மத்திய அதிகாரங்களும் மாநில அதிகாரங்களும் 

மக்களிைமிருந்தே அரசு வ லுத்துகின்ற உரிநமநயப் வெறுகின்றன. மாநிலச்  ட்ைமன்றங் 

களுக்கும் ொராளுமன்றத்திற்கும் குறிப்பிட்ை காலங்களில் மக்கள் ேங்கள் தெராட்கநளத் 

தேர்ந்வேடுக்கிறார்கள். தமலும், ஆட்சிப் வொறுப்நெ ஏற்றிருப்ெவர்கள்  ட்ை மன்றத்திற்கு 

உத்ேரவாதி களாகவும், அேன் மூலமாக மக்களுக்குப் ெணி வ ய்ெவர்களாகவும் ஆகிவிடுகின்றனர். 

எனதவ, அர ாங்க விவகாரங்களில் இறுதியாக மக்களின் சித்ேதம தமதலாங்கி நிற்கின்றது. 

ஆனால், ஒருசில சுய ைலக்காரர்களின் எண்ணங்களுக்கு அதில் வ ல்வாக்குக் கிநையாது. 

இநேதய , ' வ ல்வாக்குப் வெற்ற இநறநம ' என்று குறித்திருக்கிதறாம்.  

வோன்றுவோட்டு ஏராளமான மன்னர்களாட்சியும், புரட்சிகளும், அரசியல் திட்ைங்களும், சிறந்ே 

அதிகார வர்க்கங்களும் வழக்கிலிருந்திருக்கின்றன. ஆனால், வயது வந்ேவர்களுக்கு வாக்குரிநம, 

வொது மகன் தெராநளத் தேர்வது என்ற வழக்கங்கள் மிக அண்நமயிதலதய தோன்றியிருக்கின்றன. 

 ந்நேப்தெட்நையில் வொதுமக்கள் யாவரும் திரண்டு, ஓர்  நெயாக அமர்ந்து,  முோயத்நே 

எதிர்தைாக்கியிருக்கின்ற பிரச்சிநனகளுக்கு முடிவு காண்ெதில் ஓர் இலட்சிய ஜனைாயகம் 

துலங்குகின்றவேன அரிஸ்ைாடில் முடிவு வ ய்ோன். இன்று வயது வந்ே ஒவ்வவாரு குடிமகனும், 

ஆண் - வெண் அைங்கலாக, ஓட்டுச்  ாவடிக்குச் வ ன்று, ைாட்டின் அரசியல் நிர்வாகத்தில் ெங்கு 

வெறுவேற்குத் ேகுதியுநையவன் என்று எவநனக் கருதுகிறார்கதளா, அத்ேகுதி வெற்றவநனப் 

தெராளாகத் தேர்வேற்கு அவன் அல்லது அவளது வாக்குரிநமநெ அளிக்கிறான். இவ்வாறு 

தெராட்கநளப் வெறுவேற்குத் தேர்ேல் என்ெது ஒரு வழியாகக் கநைப்பிடிக்கப்ெடுகிறது. தவறு சில 

வழிகளும் உண்டு . ஆனால், தேர்ேல் ஒன்தற மிகச் சிறந்ே ஜனைாயக முநறயாகக் கருேப்ெடுகிறது. 

அம்முநறப்ெடி வயேநைந்ே குடிமகன் ஒவ்வவாருவனும் குறிப்பிட்ை இநைவவளிகளில், 

ஆட்சியாளநனத் தேர்ந்வேடுக்கும் - ெணியில் ெங்குவெறும் வாய்ப்நெ அநைகிறான். எனதவ, 

அநேச் சிறந்ே ஜனைாயக முநற என்கிதறாம். ஆளப்ெடுதவாரின்  ம்மதி வெற்ற ஒரு ஜனைாயக 

அரசு அநமப்ெேற்குத் ேநையற்ற வொதுத் தேர்ேல்கள் எத்துநணச் சிறப்பு வாய்ந்ேநவகளாக 

விளங்குகின்றன என்ெநே இேனினும் மிநகப் ெடுத்தி ைாம் கூறவியலாது.  

இந்திய மக்களில் வெரும்ொதலார் மைநமயிலும் கல்வியறிவு இன்நமயிலும் உழலுெவர்கள் 

என்ெநே அரசியல் நிர்ணய  நெ ைன்கு உணர்ந்திருந்ேதொதிலும், எளிய மக்களின் மீது மிக 

ைம்பிக்நக வகாண்டு ஜனைாயக முநறயின் இறுதி வவற்றிநயயும் மனத்தில் நவத்து, வயது 

வந்தோர்க்கு வாக்குரிநம என்ற வகாள்நகநய ஏற்றிருக்கின்றனர். ' அறிவுப் வெருக்கும், வொது 

ைலனும், வாழ்க்நகத் ேர உயர்வும், வொதுமகனின் சுகமும் வளமும் மிக்க வாழ்வும் ' வயது 

வந்தோருக்கு வாக்குரிநம என்ற அடிப்ெநையிலநமந்ே ஜனைாயக ஆட்சி முநறயாதலதய 

ஏற்ெைதவண்டுவமன்ற கருத்நே நிர்ணய  நெ வகாண்டிருந்ேது.  
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வ ல்வாக்குப் வெற்ற இநறநம என்னும் ேத்துவம். திட்ைத்தில் இைம் வெற்றிருக்கின்ற இலட்சியக் 

கனவு மட்டுமன்று, வ ன்ற ெதிநனந்து ஆண்டுகளாகத் திட்ைம் இயங்கிவருவதில் உயிருள்ள ஓர் 

உண்நமயாகதவ அது விளங்கியிருக்கிறது. இது வநரயிலும் இரண்டு வொதுத் தேர்ேல்கள் 

ைநைவெற்றிருக்கின்றன (1951-52, மற்றும் 1957). மைநம மிக்கவர்களாகத் தோன்றும் கல்வி 

யறிவில்லாே மக்கள் ஓட்டுரிநமநயத் ேம்மிச்ந யாகப் ெயன்ெடுத்ே இயலாேவர்களல்லர் என்ெநே 

இவ்விரு தேர்ேல்களும் அனுெவ வாயிலாக எடுத்துக்காட்டியிருக்கின்றன. அவர்கள் நகவ முள்ள 

விநலமதிப்ெற்ற இவ்வுரிநம, சுேத்திர இந்தியக் குடிமகனின் சுய வகௌரவத்நே மிகவும் 

உயர்த்தியிருக்கின்றது. வ ாத்து, கல்வியறிவு,  மூக அந்ேஸ்து, மற்றும் முக்கியத்துவம் என்ற 

அடிப்ெநைகநள வயல்லாம் நீக்கிவிட்டு, சிறந்ே ஜனைாயகக் வகாள்நகயான 'ஒவ்வவாரு 

மனிேனுக்கும் ஒதர வாக்குரிநம, யாவரும்  மம்' என்ெநேப் வொது மகன் நகயிலுள்ள இவ்வுரிநம 

நிநலநிறுத்திவிடுகிறது. அவர்கள் மரம் வவட்டுெவர்களாகவும், ேண்ணீர் சுமப்ெவர்களாகவும்' 

இனியுமில்நல என்ற ைம்பிக்நகநய அவர்களுக்கு ஊட்டி விடுகிறது. கூட்டுறவால் புதியவோரு 

 முோயத்நே நிறுவுவதில் ஈடுப்ெட்டிருக் கின்ற ெரந்ே புதிய மனிே  மூகத்தின் முக்கிய 

உறுப்பினன் என்று அவன் வெருமிேமநைகிறான். குடிமக்களிநையில் நிலவுகின்ற ஒற்று 

நமயாதலதய ைாட்நை வலுப்ெடுத்ே இயலும் என்ற உண்நம அவனுக்குப் புலனாகத் 

வோைங்குகிறது. குடிமகனின் ைல்லதிர்ஷ்ைத்நேயும் ைாட்டின் ைல்லதிர்ஷ்ைத்நேயும் 

ஒன்றுக்வகான்று ெயனுள்ள கைநழ  

என்ற கட்டுப்ொட்டினால் ஒன்தறாவைான்று பிநணக்கின்ற ொலமாக வாக்குரிநம விளங்கி 

வருகிறவேன்ெநே அவர்கள் அதிவிநரவில் உணர்ந்துவருகின்றனர். இவ்வுணர்வும், எதிர்காலத்தில் 

அடுத்து வருகின்ற தேர்ேல்களில் இவ்வுணர்வின் எதிவராலியும் வலிநமயுைன் வைடுைாட்கள் 

நிநலத்து நிற்கக்கூடிய அடித்ேளங்களாக அநமந்து, அேன் தமல் எழுகின்ற கட்ைைமாக இந்திய 

ஜனைாயக அரசியல் ேநழத் தோங்க இருக்கிறது.  

ேநையற்ற தேர்வுகநளத் திரளான மக்களுக்கு அறிவு புகட்டு கின்ற கூைங்கள் எனக் கருேலாகும். 

வொது அறிவு குநறந்ே  முோ யத்தில் வயது வந்ேவர்களுக்கு வாக்குரிநம என்ற வகாள்நகயுள்தள 

புநேந்து கிைக்கின்ற தெராெத்துகநளக் கல்வியறிநவத் ேநையின்றிப் ெரப்பு வேன் மூலமாகதவ 

ஒருவாறு குநறக்க இயலும். எண்ெது  ேவிகிேத்தினர் கல்வியறிவின்றி இருக்கும் இந்தியா 

தொன்ற ைாட்டில் ெரந்ே கல்வுயறிநவப் புகட்டுவவேன்ெது நகக்வகட்ைாது வவகு தூரத்திதலதய 

இருந்துவருகிறது. குநறந்ேெட்  கல்வியறிவு புகட்டுகின்ற நிநல ஏற்ெடும் வநர, இந்திய 

மக்களால் ேங்களுக்கு அளிக்கப் ெட்டிருக்கும் வாக்குரிநமகநளச்  ரியான வநகயில் ெயன்ெடுத்ே 

முடியாது என்று நிநலநயத் ேவறாகப் புரிந்து வகாள்வது  ரியன்று. கல்வியறிவின்நம 

மைநமயாகிவிைாது. ேநையற்ற தேர்ேல்களின் தொது, வொது ைலனுக்காக வவவ்தவறு  முோயத் 

திட்ைங்கநளயும் குறிக்தகாள்கநளயுமுநைய தொட்டியிடுகின்ற கட்சிகள் மக்கநள அணுகி 

உரிநமகநளக் தகாருவேற்கும், அேனால் கருத்துகநளப் ெரிமாறிக் வகாள்வேற்கும் உரிய 

வாய்ப்புகள் ஏற்ெடுகின்றன. கல்வியறிவு குநறந்ே மக்களுக்கு அரசியலறிவு வெறுவேற்தகற்ற 

ேகுந்ே உொயமாக இது விளங்கி வருகிறது. இந்ே வாய்ப்பிநனதய திட்ைமும் உறுதியளிக் கின்றது. 

வயது வந்ேவர்களுக்கு வாக்குரிநம வழங்குவதோடு மட்டிலும் திட்ைம் தீட்டியவர்கள் 

திருப்தியநைந்துவிைவில்நல. கட்டுப் ொடின்றித் தேர்ேல்கள் ைநைவெறதவண்டுவமன்ெேற்காகத் 
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தேர்ேநலக் குறித்ே விஷயங்கள் யாவற்நறயும் கவனிப்ெேற்குச்  ட்ை ரீதியாகச் வ ல்வாக்குப் 

வெற்றிருக்கும் ேனித்துநற வயான்நறயும் நிறுவியிருக் கின்றனர். எவ்விேக் கட்டுொடுமின்றிப் 

தெராட்கநளத் தேர்வவேன்ெது இந்ைாட்டில் கநைப்பிடிக்கப்ெட்டுவருகிறது. வாக்காளருக்குப் 

தெராட்கநள தேர்ந்வேடுக்கும் சுேந்திரத்நேயும், இரககியமாகத் தேர்ந் வேடுக்கும் வாய்ப்பிநனயும் 

அது வழங்குகிறது.  ாோரணக் குடிமகன் எத்ேநகய கல்வியறிவும் இல்லாேவனாக விளங்கும் 

தொதும் ேன் இச்ந ப்ெடி தெராட்கநளத் தேர்வதில் வேளிந்ே வொது அறிநவப் ெயன்ெடுத்துகிறான் 

என்ெநே, ைநைவெற்றிருக்கின்ற இரு வொதுத் தேர்ேல்களிலிருந்தும் அனுெவ வாயிலாக 

ைாமறிதவாம். சுயைலங் வகாண்ை அரசியல்வாதிகள், ெணத்ோதலா ,  மூகத்தில் உயர்ந்ே ோதலா, 

அல்லது உத்திதயாக வ ல்வாக்கினாதலா குடிமகநனத் ேங்கள் விருப்ெத்திற்தகற்ற கருவியாகப் 

ெயன்ெடுத்திக் வகாள்ள இயலவில்நல. இந்திய மக்களில் ெலர் மைநம, வறுநம,  முோயப் 

பிற்தொக்கு என்ற குநறொடுகளுநையவர்கதளவயன்றாலும், வ ல்வாக்குநைய இநறநம நீங்காது 

என்றும் இந் ைாட்டில் ேநழத்திருக்குவமன்ெேற்கு இஃது ஒன்தற வரதவற்கத்ேகுந்ே உத்ேரவாேமாக 

விளங்குகிறது.  

அடிப்ெநை உரிநமகள்  

எந்ே ஓர் அரசின் கீழ் மக்கள் வாழ்ந்துவருகிறார்கதளா, அநே அவர்கதள குறித்ே காலங்களில் 

அநமத்துக் வகாள்ளும் வாய்ப்பிநன வழங்குகின்ற ஓர் அரசியல் திட்ைம் ஜன ைாயக ஆட்சி 

முநறயின் முக்கியக்குணாதி யங்களிவலான்று. என். வைரால்டு லாஸ்கி என்ெவர் ோன் எழுதிய 

ைவீன அரசில் உரிநமப் பிரச்சிநன ' (Liberty in the Modern State) என்னும் ேனது நூலில் 

குறிப்பிடுகிறார். இவ்விலட் சியம் ைமது திட்ைத்தில் எவ்வாறு ொதுகாக்கப்ெட்டிருக்கிறவேன்ெநே 

ைாம் இங்கு கண்தைாம். குடிமக்களுக்குச் சில ஆோர உரிநமகநளப் வெற்றுத்ேருவதும், 

அவ்வுரிநமகநளப் ெயனுள்ளோகச் வ ய்வேன் வொருட்டு நீதி நிர்வாகத்நேயும் ஆட்சித் 

துநறநயயும் ேனியாகப் பிரிப்ெதும் ஜனைாயக ஆட்சியின் மற்றும் சில குணாதி யங்கள் என 

அடுத்ேெடியாக லாஸ்கி ேனது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். தெச்சுரிநம, ேகுந்ே காரணமின்றிக் நகது 

வ ய்யாநம தொன்ற சில ஆோர உரிநமகநளப் ொதுகாப்ெேற்காக உரிநம மத ாோ ஒன்நறத் 

ேயாரித்து வழக்கத்திலிருத்திவரும் கைநமயாகுவமன்று அவர் தமலும் குறிப்பிடுவார். ஜனைாயக 

ஆட்சி ைன்றாக ைநைவெறுவேற்குச்  ட்ை ஆதிக்கம் மிகவும் இன்றியநமயாேது என்றும் அவர் 

கூறுவார். ' ட்ை ஆதிக்கம் ' வெற்றிருக்கும் ைாடுகளிதலதய ஜனைாயக முநற இயங்க முடியும். 

ஜனைாயக ஆட்சிமுநறயின் வவற்றிதயா அல்லது தோல்விதயா, வொதுவில் குடிமக்கள் 

அனுெவித்து வருகின்ற மக்களுரிநமகநளப் வொறுத்தே தீர்மானிக்கப்ெடுகிறது.  

'சுய உரிநம' என்ெேற்குப் வொருத்ேமான இலக்கணம் கூறிவிை முடியாது. சுய உரிநம என்ெேற்குப் 

வொருத்ேமான இலக்கணத்நே உலகத்தின் எப் ெகுதியும் கண்ைதில்நல ; ேற்தொது அநேப் வெற 

தவண்டுவமன்று அவமரிக்க மக்கள் துடிக்கின்றனர்' என்று 1864 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாேம் 18ஆம் 

தேதியன்று ஆப்ரகாம் லிங்கன் கூறினார். அவமரிக்க ைாட்டு உள்ைாட்டுப் தொர் முடிந்ேதும் 

அடிநமப் பிரச்சிநன நயக்குறித்து அவர் தெசியதொதே இவ்வாறு கூறினார். 'சுய உரிநம 

தவண்டுவமன்று ைாவமல்தலாரும் கூச் லிடுகிதறாம். ஆனால், அச் வ ால்நலப் ெயன்ெடுத்தும்தொது 

ைாவமல்தலாரும் ஒதரவிேப் வொருநள மனத்தில் வகாள்வதில்நல. ேங்களுக்குத் 
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திருப்தியளிக்கின்ற வநகயில் வ யல்ெடுவதும், ேனது உநழப்பின் ெயநன மனத்தில் 

தோன்றியவாறு அனுெவிப்ெதுதம சுய உரிநம' என்று சிலர் கூறுகின்றனர். பிறநரத் 

ேங்களிச்ந க்தகற்றவாறு ைைக்கச் வ ய்வதும், பிறரது உநழப்ொல் வெறும் ெலன்கநளத் ேங்கள் 

புத்திக்வகட்டிய வநகயில் ெயன்ெடுத்து வதும் 'சுய உரிநம யாகும் என்று மற்றும் ெலர் கருதி 

வருகின்றனர். ஒதர வெயரில் முரண்ொடுள்ளநவயும்  ாதிக்க இயலாேநவயுமான இரு கருத்துகநள 

ைாம் காண்கிதறாம். ேங்களுக்கு எதிரான வகாள் நகக்குக் வகாடுங்தகான்நம என்று வெயரிட்டு, 

பிடித்ேநவகநளயும் வவறுப்ெநவகநளயும் முநறதய குறிப்ெேற்குத் ேங்கள் தைாக்கில் 

முரண்ொடுள்ள வகாடுங்தகான்நம, சுய உரிநம' என்ற இரு வ ாற்கநளதய ெயன்ெடுத்தியும் 

வருகின்றனர்.  

ஆட்சி பீைத்திலமருகின்ற வெரும்ொன்நமயினர், ேங்கநள இன்றியநமயாேவர் என்று 

நிநனத்துக்வகாள்ளும் மனப்ொங்நக வளர விைாமல் , உண்நமயான ஜனைாயகம் என்றும் 

ொதுகாத்துக்வகாள்ள தவண்டும். மக்களின் உள்ளங்களில் எழுகின்ற உணர்வுகள் அதிகாரத்தின் 

சுேந்திரத்நேக் கட்டுப்ெடுத்ே தவண்டுவமன்று ஜனைாயக முநற விரும்புவநேப்தொல, மக்களின் 

மனவவழுச்சிகளும் கட்டுப் ொடுகளுக்கைங்கியநவயாக இருக்க தவண்டுவமன்று மக்களாட்சி 

முநற அரசியல் விரும்புகிறது. அவ்வாறு கட்டுக்கைங்காது எழுகின்ற உணர்ச்சிகள் 

வெரும்ொன்நமயினரின் வகாடுங்தகான்நமயாக மாறி விடுகிறது. அரசியல் தொட்டி என்ற 

உரிநமநயயும் அது ெறித்து விடுகிறது. அதிகாரம் ேன் வ முள்ள வ ல்வாக்நகப் ெயன்ெடுத்தி 

அரசியலதிகாரத்நே நிரத்ேரமாகத் தேடிக்வகாள்ள வநக வ ய்வோவதோடு, மற்றுவமாரு 

வெரும்ொன்நமக் கட்சி தோன்றவிைாமல் ேடுத்துவிைவும் கூடும். தமலும், ேன் எண்ணமும் 

ைைத்நேயுதம வமத்ே  ரி என்றும், ேனது சுேந்திரத்நேத் ேநை வ ய்யக்கூடிய உயர்  க்தி 

எதுவுமில்நல என்றும் நிநனத்து இறுமாப்ெநையவும் வழியாகும். லாஸ்கி என்ெவர் கூறுவதுதொல 

, ' அர ாங்கவமான்றில் எல்நலயற்ற அரசியலாதிக்கம் வெற்ற மனிேக் கூட்ைவமான்று 

இருக்குமாயின். அவர்கள் எந்ே மக்களின் மீது ஆட்சி வ லுத்துகின்றனதரா அவர்கள் சுேந்திரமாக 

வாழ முடியாது'. அத்ேநகய சூழ்நிநலவயான்று முநளத் வேழுமாயின், ேனி மனிேனின் 

முயற்சிநயச் த ாதிப்ெது தொன்று ஜனைாயக அரசின் சில முக்கியக் குணாதி யங்கள் அறதவ 

ஒழிந்துவிைக் கூடும். அேற்கு மாறாக வாய் தெ ாது கீழ்ப்ெடிவதும், ஆநணகநளக் 

கநைப்பிடிப்ெதும் வழக்கமாகிவிடும். இநவ இரண்டும்  ர்வாதிகார ஆட்சியின் முக்கியக் 

குணாதி யங்களாகும். ைவீன ஜனைாயக ஆட்சி முநறநய இயக்குவதில் வொதிந்து கிைக்கின்ற 

தெராெத்ோக இநேக் வகாள்ளலாம். இப்தெராெத்நேத் ேடுப்ெேற்கு ஏற்ற ொதுகாப்புகநள அநமக்க 

தவண்டும்,  

இத்ேநகய நிநல ஏற்ெைாமல் காப்ெேற்வகன்று திட்ைத்தில் இரு வநகயான உொயங்கநள 

ஏற்ெடுத்ேலாம். முேலாவோகத் ேனி மனிேனின் ஆோர உரிநமகள் சிலவற்நற எடுத்துநரத்து, 

அர ாங்கத்தின் ேநலயீட்நையும் ேடுத்து விைலாம். இரண்ைாவோக, அர ாங்கத்தின் அதிகாரங்கள் 

யாவற்நறயும் ெலவாறாகப் பிரித்து, ஒவ்வவாரு ெகுதிநயயும் ேனிதயார் இலாகாவின் வொறுப்பில் 

அநமத்து, மனிேக் கூட்ைவமான்று உரிநமகள் யாவற்நறயும் நகப்ெற்றிவிைாமல் ேடுக் கலாம். 

இவ்விரண்டு உொயங்களில் இந்திய அரசியல் திட்ைம் முேல் உொயத்நேத் 

தேர்ந்வேடுத்திருக்கிறது. குறிக்தகாநள அநைவேற்கு ஆோர உரிநமகநள எடுத்துநரப்ெதோடு, 
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சுேந்திர மிக்க நீதித்துநற நயயும் அநமத்து, அவ்வுரிநமகநள உத்ேரவாேத்துைன் மக்கள் அனு 

ெவிக்கின்ற வநகநயயும் தேடியுள்ளது. இவ்வாோர உரிநமகள் வழங்கப்ெட்டிருப்ெோல், 

ஆட்சித்துநற,  ட்ைத்துநற ஆகியநவகளின் வ ல்வாக்கு வநரயறுக்கப்ெட்டுள்ளது.  ட்ை மன்றம் 

மக்களின் ஆோர உரிநமகநளப் ெறிக்கும் தைாக்கமுள்ள  ட்ைங்கநள இயற்ற முடியாது. 

ஆட்சித்துநற அலுவலரும் மக்களுைன் ெழகுகின்றதொது ஒருசில வழிமுநறகநளயும், ஒழுங்கு 

முநறகநளயும் நகயாள தவண்டும். இவ்வாறு அடிப்ெநைச் சுேந்திரத்நேப் ொதுகாக்கின்ற 

அரசியல் திட்ைம் அர ாங்கத்துநறகள், மற்றும் ேனி மனிேனின் வ ல்வாக்நகயும் ஓரளவில் 

கட்டுப்ெடுத்தியுள்ளது ; அதிகாரத்திற்கும் மக்களுக்குமிநையில் ஒருவநகயான மதில் சுவநர 

எழுப்பியிருக்கிறது என்று அனுமானிக்கவும் இைமிருக்கிறது.  

குடிமகன் ஒவ்வவாருவனும் மானிைனாய்ப் பிறந்துவிட்ை ஒரு காரணத்ோதலதய சில உரிநமகநள 

அனுெவிக்க தவண்டுவமன்ற அடிப்ெநைக் வகாள்நகநயத் திட்ைம் உறுதி வ ய்கிறது. 

உரிநமகநள அனுெவிக்கின்ற வாய்ப்புப் வெரும்ொன்நமயினரின் இச்ந நயப் வொறுத்ேேேன்று. 

எந்ேப் வெரும்ொன்நமயினராலும் அவ்வாய்ப்நெப் ெறிக்கவியலாது.  ட்ைரீதியாக ஆட்சி 

வ லுத்துகின்ற வாய்பிநனப் வெரும்ொன்நமயினர் உண்நமயில் ஆோர உரிநமகநள மக்கள் 

அனுெவிக்கின்ற வாய்ப்பிலிருந்தே வெறுகின்றனர். தெச்சுரிநம, இைம்வெயர்வேற்கும்  ங்கம் 

கூடுவேற்குமுள்ள உரிநம,  ட்ைப் ொதுகாப்பு,  ட்ைத்தின் முன்  மத்துவம்,  மயத்நேப் பின்ெற்றும் 

உரிநம, ெண்ொட்டுக் கல்வியறிவு வெறுகின்ற உரிநமகள் ஆகிய அடிப்ெநைச்  லுநககள் ஆோர 

உரிநமப் ெட்டியலில் அைங்குகின்றன. அரசியல் திட்ைம் இவ்வுரிநமகநள ஏழு வநகயாகப் 

பிரிக்கிறது. அநவகளில், திட்ை அடிப்ெநையில் நிவாரணம் தேடுவதுவமான்று. இேற்கிணங்க, 

ேனது ஆோர உரிநமநய இழந்ே குடிமகன் ஒருவன், இந்திய உயர் நீதிமன்றத்நே அணுகி 

இழந்துவிட்ை ேன்னுரிநமநயப் வெறுவேற்கு  முயற்சி வ ய்யக்கூடும்.  

 

 

ஆங்கிதலயர் வருநகயும் இந்திய அரசியல் அநமப்பு வரலாறும் 

கிழக்கிந்தியத் தீவுகளுைனும், இந்தியாவுைனும் வாணிகம் வ ய்து வொருளீட்டும் தைாக்கத்துைன் 

1600- ல் கிழக்கிந்தியக் கம்வெனிநய பிரிட்ைனின் அரசி முேலாம் எலி வெத் துவக்கி நவத்ோர். 

கம்வெனிக்குச் சில வாணிக உரிநமகநள அரசியின்  ா னம் (Queen's Charter) வழங்கிற்று. 

இக் கம்வெனி 18ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்ெகுதி வநர வாணிகத் துநறயில் ஈடுெட்டுப் வெரும் 

வொருள் திரட்டியது. பின்னர், மண்ணாந  வயப்ெட்டுச் சிறு நிலப்ெகுதிகநளக் கவர்ந்து 

வோழிற்கிைங்குகநள அநமத்துக் வகாண்ைது. ொதுகாப்பிற்காகக் தகாட்நைகநளக் கட்டி 

அவற்றில் ெநை வீரர்கநள அமர்த்தியது.  

இந்நிநலயில் ெரந்து கிைந்ே முகலாயப் தெரரசும் வீழ்ச்சியுறதவ, சிற்றர ர்கள் ேன்னாதிக்க 

வவறியால் ேனியரசுகநளத் தோற்றுவிக்கப் வெரும் தொராட்ைத்தில் இறங்கினர். இேன் ெயனாக 

உருவாகிய அரசியற் குழப்ெத்நேப் ெயன்ெடுத்திக் வகாண்ை கம்வெனியார், இந்திய அரசியலில் 

ேநலயிட்ைனர். அவர்களின் ேநலயீட்டின் முேல் வவற்றியாகப் பிளாசிப் தொர் (1757) அநமந்ேது. 
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இவ் வவற்றியால் வங்காளம், பீகார், ஒரி ா முேலிய ெகுதிகளில் ேங்களின் அரசியல் ஆதிக்கத்நே 

நிநல ைாட்டிய தோடு, ெக்ஸார் (1764) தொருக்குப்பின் 'திவானி' என்னும் நிலவரிநய வசூலிக்கும் 

உரிநமநயயும் வெற்றனர்.  

வங்காளத்தின் ைவாநெக் நகப்ொநவயாக்கி இந்திய அதிகாரிகள் சிலரின் உேவியுைன் 

ஆங்கிதலயர் வங்காளத்நே ஆளத்வோைங்கினர். வாணிகக் குழுவினர் ஆட்சியாளர்களாய் 

மாறியவொழுது வெரும் நிலப்ெரப்நெப் வொறுப்புைன் ஆளும் ேகுதியும் திறனுமிலாது ேவித்ேனர். 

அவர்களின் திறனில்லா ஆட்சியின் ெயனாக வங்காளம் வ ால்வலாணாத் துயரில் ஆழ்ந்ேது. 

கிழக்கிந்தியக் கம்வெனியின் தொக்நகச் சில வொறுப்புள்ள ொராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

வன்நமயாகக் கண்டித்ேனர். எனதவ, கம்வெனிக்குட்ெட்ை இந்தியப் ெகுதிகநள ைல்ல முநறயில் 

ஆட்சி வ ய்ய உேவும் வநகயில் ஒழுங்குமுநறச்  ட்ைத்நே (Regulating Act, 1773) 1773-ல் 

ொராளுமன்றம் இயற்றியது.  

ஒழுங்குமுநறச்  ட்ைம் 1773  

இவ்வவாழுங்குமுநறச்  ட்ைத்தின் ெயனாகக் கம்வெனியின் இந்திய ஆட்சி ஆங்கிலப் 

ொராளுமன்றத்தின் கவனத்திற்கு வந்ேது. கம்வெனி ேனது வரவு வ லவுெற்றியும் கடிேப் தொக்கு 

வரத்து ெற்றியும் ொராளுமன்றத்திற்கு அறிவிக்க தவண்டும். வங்காளத்திற்கு ைான்கு 

உறுப்பினர்கநளக் வகாண்ை ஒரு கவுன்சிலும், ஒரு கவர்னர் வஜனரலும் அமர்த்ேப்ெட்ைார்கள். 

வ ன்நன (மேராஸ்), ெம்ொய் மாகாணங்களின் வவளியுறவுகநளத் ேரப்ெடுத்துவது இவர்களின் 

வொறுப்ொகும். வங்காளத்தில் ஒரு ேநலநம நீதிமன்றம் (Supreme Court) அநமயவும் இச் 

 ட்ைம் வநக வ ய்ேது. முேல் கவர்னர் வஜனரலாக வாரன் தைஸ்டிங்ஸ் நியமனம் வெற்றார். இவர் 

ேமது ெேவிக்காலத்தில் கம்வெனி ஆட்சிமுநறயில் சில ைல்ல சீர்திருத்ேங்கநளச் வ ய்ோர் .  

இச்  ட்ைத்தின்ெடி வங்காள அர ாங்கத்தின் சிவில், இராணுவப் வொறுப்புகள் கவர்னர் 

வஜனரலிைமும் அவரது கவுன்சிலிைமும் விைப்ெட்ைன. இவர்கள் ஐந்து ஆண்டுகள் ெேவி 

வகிப்ொர்கள். கம்வெனி இயக்குைர்களின் தவண்டுதகாளின் தெரில் அர ர் இவர்கநளப் 

ெேவியிலிருந்து நீக்கலாம். கவுன்சிலின் எல்லா முடிவுகளும் வெரும்ொன்நமயினரின் ஆேரவு 

வெற்றிருக்க தவண்டும்.  

1773-க்கு முன் வங்காளம், ெம்ொய், மேராஸ் ராஜோனிகள் (மாநிலங்கள்) ேனித்ேனிதய 

சுதயச்ந யுள்ளனவாக இருந்ேன. இநவகள் ேனித்ேனிதய இங்கிலாந்திலிருந்ே இயக்குைர்களின் 

அநவக்குப்' வொறுப்புநையன. இேன் ெயனாக இநவகளுக் கிநைதய ைல்ல வோைர்பு கிநையாது. 

ஒருநமயுைன் வ யல்ெை முடியவில்நல. இக்குநறொடுகநள ஒழுங்குமுநறச்  ட்ைம் ேவிர்க்க 

உேவியது. வங்காளத்தின் ேநலநமநய மற்ற இரண்டு மாநிலங்களும் ஏற்கச்  ட்ைம் வநக 

வ ய்ேது.  

கம்வெனி ஊழியர்கள் இலஞ் ம் வாங்குவதும், இனாம் வெறுவதும், வ ாந்ே முநறயில் வாணிகம் 

வ ய்து வொருளீட்டுவதும் விலக்கப்ெட்ைன. உயர்நிநலயிலிருந்ே கம்வெனி ஊழியர்களுக்குத் 

ோராளமாக ஊதியம் வழங்கச்  ட்ைம் வழி வ ய்ேது. இச் ட்ைத்தின்ெடி கவர்னர் வஜனரலும் 
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கவுன்சிலும், மக்கள் ைலன் கருதிச்  ட்ைமியற்றி ஆட்சி வ ய்யும் அதிகாரம் வெற்றனர். எனினும், 

எதிர்ொர்த்ே அளவிற்கு இச் ட்ைத்ோல் இந்திய மக்களுக்கு ைன்நம ஏற்ெைவில்நல.  

பிட்ஸ் இந்தியச்  ட்ைம்  

இச்  ட்ைத்தின் சில குநறொடுகநளப் பிட்ஸ் இந்தியச்  ட்ைம் 1784 (Pitt's India Act, 1784) 

நீக்கிற்வறனலாம். கிழக்கிந்தியக் கம்வெனியின் வ யற்ொடுகநளக் கண்காணிக்க ஒரு ேணிக்நகக் 

குழு (Board of Control) இச்  ட்ைத்ோல் ஏற்ெட்ைது. இந்தியக் கம்வெனி ஆட்சியில் பிரிட்டிஷ் 

ொராளுமன்றம் அக்கநற காட்ைத் வோைங்கிற்று. துநணப்ெநை முநறயின் (Subsidiary 

System) விநளவாக பிரிட்டிஷார் தமற்வகாண்ை தமலதிகாரத்நேப் தெணி 

வளர்க்கதவண்டியோயிற்று. 1857வநர - கம்வெனி வெற்ற வவற்றிகளாலும் ைாடு த ர்க்நககளாலும், 

பிரிட்ைனின் ஆதிக்கம் வெருகிற்று.  

திப்பு சுல்ோன் வீழ்ச்சியும் (1800), மராட்டியரின் தோல்வியும் (1818) ஆங்கிதலயருக்கு இந்தியப் 

தெராதிெத்திய உரிநமநய வழங்கினவவனலாம். சீக்கியரின் தோல்விக்குப் பின் (1849), 

ஆங்கிதலயரின் ஆதிக்கம் இந்தியாவின் இயற்நக எல்நலகநள எட்டியது. இந்திய அர ர்களில் 

சிலர் அழிந்ேபின் எஞ்சிதயார், துநணப் ெநை முநற உைன்ொட்டில் சிக்கி ஆங்கிதலயரின் 

தமலாதிக்கத்நே ஏற்கதவண்டியவராயினர். வியக்கத்ேக்க முநறயில் இந்தியா வவளியார் 

வ மாயிற்று. இவ்வவளியார் ஆதிக்கம், இந்தியாவின் ேநலவிதிநய இரண்டு நூற்றாண்டுகள் 

நிர்ணயித்ேது.  

ெதிவனட்ைாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் ஏற்ெட்ை இந்திய அரசியல் சிநேவு, ஒரு சிறு வாணிகக் 

கூட்ைத்ோருக்கு இந் ைாட்டின் அரசியல் ஆதிக்க வாய்ப்பிநனத் ேந்ேது. சிநேந்து வகாண்டிருந்ே 

ஓர் அரசியலநமப்நெ ஆங்கிதலயர் ேங்கள் ஆட்சிமுநறயாகக் வகாண்ைனர். முகலாயரின் ஆட்சி 

முநறநயவயாட்டிதய ேங்களின் ஆட்சிநய அநமக்கதவண்டி யிருந்ேது. ைாட்நை சுொக்களாகவும், 

 ர்க்கார்களாகவும் பிரித்துக்வகாண்ைவிேமும், வரி வசூலிப்பு முநறயும், நீதிவழங்கிய ேன்நமயும் 

முகலாயர்கநளப் பின்ெற்றியனவாய் இருந்ேன.  

வாரன் தைஸ்டிங்ஸ் காலம் முேல் வில்லியம் வெண்டிங் கால இறுதிவநர வளர்ச்சியுற்ற 

ஆட்சிமுநறநய பிரிட்டிஷ் ஆட்சி முநறவயனக் கருேலாம். 1772 வநர பிரிட்டிஷார், 

கம்வெனியின் இந்திய அர ாங்கப் வொறுப்நெ ஏற்கவில்நல. அேன் பிறகுோன் ஆட்சிப் வொறுப்நெ 

ஏற்றனர். கம்வெனியின் இந்திய உநைநமகளின் ஆட்சிப் வொறுப்நெ ஒழுங்கு வ ய்ய 

ஒழுங்குமுநறச்  ட்ைத்நே பிரிட்ைனின் ொராளுமன்றம் இயற்றியது.  

'சிப்ொய்க் கலகம்' என வழங்கும் இந்திய முேல் விடுேநலப் தொரின் தொக்கும், விநளவும், 

பிரிட்டிஷாரின் கண்கநளத் திறந்ேன. கம்வெனியின் ஆட்சிப் பிடியிலிருந்து இந்திய மக்கநளக் 

காக்கும் தைாக்குைன் விக்தைாரியா அரசியார் ஆட்சிப் வொறுப்நெ தைரடியாக ஏற்று ைைத்தினார்.  

இந்திய அர ாங்கப் வொறுப்நெ பிரிட்டிஷ் அர ாங்கம் ஏற்று ைைத்ேத் வோைங்கியேன் விநளவாக, 

இந்திய விவகாரங்கநளக் கவனிக்க ஒரு வ கவரட்ரி (Secretary of State) நியமனமானார். 

இவருக்கு உேவ, ெதிநனந்து உறுப்பினர்கநளக்வகாண்ை இந்தியக் கவுன்சில் ஒன்நறயநமக்கச் 

 ட்ைம் இயற்றினர்.  
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இந்தியக் கவுன்சில்கள் ெற்றிய  ட்ைம் (Indian Councils Act, 1861), ஒழுங்குமுநறச்  ட்ைத்ோல் 

அதிகாரம் ஒருமுநனப்ெடுத்ேப் ெட்ைநே ைாம் ொர்த்தோம். இக் கவுன்சில்கள் ெற்றிய  ட்ைம், 

அதிகாரத்நேப் ென்முநனப்ெடுத்ேத் தோன்றியது. இந்தியச்  ட்ை நெகளின் வளர்ச்சிக்கு இச் 

 ட்ைம் அடிப்ெநையாகும். மேராஸ், ெம்ொய் மாகாணங்களின்  ட்ை நெகளுக்குச்  ட்ை மியற்றும் 

அதிகாரம் வழங்கப்ெட்ைது. மற்ற மாகாணங்களிலும்  ட்ைமியற்றும் அதிகாரமுநைய  ட்ை நெகள்- 

நிறுவ வநக வ ய்ேது. இருப்பினும் மாகாணச்  ட்ை நெகள் சில ேநைகளுைன் ேம் ெணிகநளச் 

வ ய்ேன. 1861- க்குப் பிறகு மாகாணச்  ட்ைங்கள், கவர்னரின் இந நவப் வெறுேலுைன், கவர்னர் 

வஜனரலின் ஒப்புேநலயும் வெற்றால் ோன்  ட்ைமாகலாம். இேன் விநளவாக, கவர்னர் வஜனரல் 

பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின்  ட்ைமியற்றும் ேநலநம அதிகாரத்நேப் வெற்றார்.  

மாகாணக் கவுன்சில்கள், நிர்வாகத்தில் ேநலயிடுவநே இச் ட்ைம் ேவிர்த்ேது. கவுன்சில்கள் 

 ட்ைமியற்றுவதில் மட்டும் ேம் கவனத்நேச் வ லுத்தின.  

சிப்ொய்க் கலகப் ெயங்கர நிகழ்ச்சிகள் மறுெடியும் ஏற்ெைா திருக்க பிரிட்டிஷ் அர ாங்கம், 

இந்தியர்களும்  ட்ைமியற்றுவதில் ெங்குவெற வநக வ ய்ேது. மத்தியக் கவுன்சிலில் (Central 

Council) இந்தியர்கள் சிலர் முேன் முநறயாக நியமனம் வெற்றனர். அவ்வாறு நியமனம் வெறுதவார் 

ஆறு தெருக்குக் குநறயாமலும் ென்னிரண்டு தெருக்கு மிகாமலும் இருக்க தவண்டும். இவர்கள் 

இரண்டு ஆண்டுகள் உறுப்பினராக இருப்ெர். இவர்களில் ொதி தெர் உத்திதயாகப் ெற்றற்றவர்களாக 

இருப்ெர். இச்  ட்ைத்தின் ெயனாக இந்தியர்களில் சிலர் கவர்னர் வஜனரலின் கவுன்சிலில் இைம் 

வெற்றனர்.  

அதே ஆண்டில் (1861). இந்திய உயர் நீதிமன்றச்  ட்ைத்நே இயற்றிக் கல்கத்ோ, ெம்ொய், மேராஸ் 

உயர் நீதிமன்றங்கநள உருவாக்கினர். முன்னாள் கம்வெனியின் ேநலநம நீதிமன்றம் வெற்றிருந்ே 

அதிகாரங்கள் இவ்வுயர் நீதிமன்றங்களுக்கு மாற்றலாயின.  

இந்திய அரசியலநமப்பு வரலாறு ெல  ா னச்  ட்ைங்களால் வளர்ச்சியுற்றது. குறிப்ொக 1892-ல் 

இயற்றப்ெட்ை இந்தியக் கவுன்சில்  ட்ைம், மத்தியச்  ட்ை நெயின் உறுப்பினர்களின் 

எண்ணிக்நகநய உயர்த்ேவும் மாகாணச்  ட்ை நெகநளப் வெருக்கவும் உேவிற்று.  

1909-ல் மின்தைா - மார்லி சீர்திருத்ேங்கள் (Minto-Morley Reforms) வவளியாயின. அேன்ெடி 

கவர்னர் வஜனரலின் கவுன்சில் உறுப்பினர்களின் வோநக ெதினாறிலிருந்து அறு ெதுக்கு 

உயர்ந்ேது. வங்காளம், ெம்ொய், மேராஸ் மாகாணங் களின் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்நகயும் 

இருெதிலிருந்து ஐம்ெதுக்கு உயர்ந்ேது. சிறிய மாகாணங்களின் கவுன்சில் உறுப்பினர் வோநக 

முப்ெதுக்கு உயர்ந்ேது.  

அர ாங்கச்  ார்புநையவர்களின் (Officials) வெரும்ொன்நம , கவர்னர் வஜனரலின்  ட்ை நெயில் 

நிநலவெற்றவேனினும், மாகாணச்  ட்ை நெகளில் அர ாங்கச்  ார்ெற்றவர்கள் 

வெரும்ொன்நமயினராக இருந்ேதோடு, வொதுமக்களின் ைலம் கருதித் தீர்மானங்கநள 

நிநறதவற்றவும் உரிநம வெற்றனர். இருப்பினும், மத்திய அர ாங்கத்தின் மிநகயான 

அதிகாரங்கநள மீறி இப் வெரும்ொன்நமயினரால் எதுவும் வ ய்வேற்கில்நல.  
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நியமன முநறோன் 1909 வநர நிலவி வந்ேது. முேன்முநற யாக மநறமுகத் தேர்ேநல மிண்தைா 

-மார்லி சீர்திருத்ேங்கள் ஏற்றுக்வகாண்ைன. எனதவ, வகுப்பு,  ாதி,  மய அடிப்ெநை யில் 

பிரதிநிதிகநளத் தேர்வு வ ய்ய இச்  ட்ைம் (The Act of 1909) வநக வ ய்ேது. இம்முநறயின் 

'தீய க்தி அக்காலத்தில் வவளித் தோன்றவில்நல என்றாலும், பிற்காலத்தில் தேசீய ஒருநமப் 

ொட்நைக் குநலக்கும் ஒரு தீய  க்தியாக மாறிற்று.  

இக்கவுன்சில்கள், ஆண்டு வரவு வ லவுக் கணக்நக (Budget) ஏற்குமுன் ைன்றாக ஆராயவும், 

அதுெற்றிய தீர்மானங்கநளக் வகாண்டுவரவும், அத் தீர்மானங்கநள வாக்வகடுப்பிற்கு விைவும் 

உரிநம வெற்றன. அத் தீர்மானங்கள் அர ாங்கத்நேக் கட்டுப் ெடுத்ோவிட்ைாலும், கவுன்சிலின் 

சிொரிசுள் என்ற முநறயிலாவது ஏற்கப்ெைலாம். கவுன்சிலில் உறுப்பினர்கள் அர ாங்கத்நேக் 

தகள்விகள் தகட்கவும் துநணக்தகள்விகள் தகட்கவும் உரிநம வெற்றனர்.  

இச்சீர்திருத்ேங்கள் முற்தொக்குநையனவாகத் தோன்றினும் இந்திய மக்கள் மன அநமதி 

வெறவில்நல. மநறமுகத் தேர்ேலும் குறுகிய வாக்குரிநமயும் மக்கள் விருப்நெப் வெறவில்நல. 

கவுன்சிலர்களும் வொறுப்நெ உணரமுடியவில்நல. கவுன்சிலுக்குச்  ட்ைத்துநறயிலும் 

அதிகார்மில்நல. மாறுெட்ை கருத்துகநள ஆய்ந்து, வ ாற்தொர் நிகழ்த்தும் ஒரு தெரநவயாகத்ோன் 

அது இருந்ேது.  

ேனி வல்லாட்சி வ லுத்தி வந்ே இந்திய அர ாங்கத்நே இச்சீர்திருத்ேங்கள் ைல்லாட்சி 

வல்லர ாக்கின எனக் கூறின் ேவறாகாது.  

இந்திய அர ாங்கச்  ட்ைம், 1919 (Government of India Act, 1919)  

1909ஆம் ஆண்டுச்  ட்ைத்ோல் இந்திய அரசியல் நிநல வேளிவநையவில்நல; மக்களின் 'சுய 

ஆட்சி' தவட்நக குநறயவில்நல. மாகாணச் சுய ஆட்சித் தீர்மானங்கள் நிநறதவறின. 

கல்கத்ோவிலிருந்து ேநலைகர் டில்லிக்கு மாற்றமாயிற்று. 1914-ல் உலகப் வெரும்தொர் மூண்ைது. 

மக்களின் சுேந்திரதவட்நக கனலாய்ப் ெரவியது. அரசியல் வல்லுைர்கள் திட்ைங்கள் ெல தீட்டினர். 

அநவகளில் ஒன்று இரட்நை ஆட்சி (Diarchy) முநறயாகும். அோவது, அரசியல் அதிகாரங்கநள 

பிரிட்ைனின் பிரதிநிதிகளும், இந்தியப் பிரதிநிதிகளும் ெகிர்ந்து வகாண்டு ஆட்சி ைைத்தும் 

முநறக்கு இரட்நை ஆட்சி எனப் வெயர். இநேப் தொல இன்னும் ெல திட்ைங்கநள ஆய்கின்ற 

தவநளயில் பிரிட்ைனின் ராஜாங்கச் வ யலாளர் (Secretary of State for India) மான்தைகு, 

வொதுமக்கள்  நெயில் ஓர் அறிக்நக வவளியிட்ைார். அேன் தைாக்கம் இந்தியர்கநளச் 

சிறிதுசிறிோக அர ாங்கத்துைன் ஈடுெடுத்திச் சுயஆட்சி நிறுவனங்கநள வளர்த்துப் வொறுப்புநைய 

அர ாங்கத்நேத் தோற்றுவித்து, பிரிட்டிஷ் தெரரசின் ஒரு ெகுதியாக இந்தியாநவ 

இநணப்ெதேயாகும்.  

பின்னர், மான்தைகு இந்தியா வந்து, நவசிராய் வ ம்ஸ் ஃதொர்டுைன் ைாடு முழுவதும் சுற்றி, இந்திய 

அரசியல் நிநலநய அறிந்து, இருவரும் ஒரு கூட்ைறிக்நகநய வவளியிட்ைனர். 

அவ்வறிக்நகநய வயாட்டி உருவாகிய  ட்ைம், இந்திய அர ாங்கச்  ட்ைம் (1919) என்று 

வழங்குகிறது. இச்  ட்ைம் ைான்கு கருத்துகநள வலியுறுத்தியது.  
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 ேல ஆட்சிநய மக்கள் தமற்ொர்நவயில் விட்டுவிடுேல்.  

 மாகாண அர ாங்கங்கள் இந்திய அர ாங்கத்தினின்று சுதயச்ந யுநையனவாகவும், வொது 

மக்களின் பிரதிநிதிகளுக்குப் வொறுப்புநையனவாகவும் இருக்க தவண்டும்.  

 இந்திய அர ாங்கம் பிரிட்டிஷ் ொராளுமன்றத்திற்குப்  வொறுப்புநையோக 

இருக்கதவண்டும். இந்தியச்  ட்ை  நெ (Indian Legislature) விரிவநைவதோடு 

மக்கள்  பிரதிநிதிகளின் வ ல்வாக்கு உயர தவண்டும்.  

 இந்திய அர ாங்கத்தின் தெரிலும், மாகாண அர ாங்கத்தின் தெரிலும் ொராளுமன்றமும் 

ராஜாங்கச் வ யலாளரும் வ யல்ெடுத்தும் கட்டுப்ொடுகள், தமதல காணப்ெடும் 

மாற்றங்களுக்தகற்றவாறு ேளர்த்ேப் ெடும்.  

மாகாணங்களுக்கு அதிகார மாற்றம் வ ய்யுமுன் அவற்நறத் ேரப்ெடுத்ேதவண்டியோயிற்று. 

கவர்னர்களின் மாகாணங்கவளனவும் வலப்டினண்டு கவர்னர் மாகாணங்கள் எனவும், 

பிரேம கமிஷனர் மாகாணங்கவளனவும் முத்திறத்ேனவாக இருந்ேன. இவற்நற மாற்றி ஒதர 

ேரத்ேனவாக (கவர்னர் மாகாணங்களாக) அநமத்ேனர்.  

அநனத்திந்தியச் சிறப்புநைய அதிகாரங்கநளப் பிரித்து மத்திய அதிகாரங்கவளனவும், ேலச் 

சிறப்புநைய அதிகாரங்கநள மாகாணங்களுக்குரியனவவனவும் ெங்கீடு வ ய்ோர்கள். இருப்பினும் 

மத்தியச்  ட்ை நெ , மாகாணங்களின் அதிகாரங்கநள வயாட்டிச்  ட்ைமியற்றலாம்.  

மத்தியச்  ட்ை  நெ,  ட்ைம் இயற்றுவேற்குரிய இனங்கநளயும், மாகாணச்  ட்ை  நெ,  ட்ைம் 

இயற்றுவேற்குரிய இனங்கநளயும் ேனித்துப் பிரித்து எழுதினர். மாகாணங்களுக் குரிய இனங்களில் 

 ட்ைமியற்றதவண்டுவமனின் கவர்னர் வஜனரலின் இந வு வெறதவண்டியதில்நல. தமலும் 

மாகாணங் களின்  ட்ை நெகள் ேல அநமதி குறித்துச்  ட்ைங்கள் இயற்றலாம்.  மாகாணங்களுக்கு 

ஆட்சித் துநறயில் ேக்க அதிகாரங்கநள வழங்கப் ெல விதி முநறகநள மத்திய அர ாங்கம் வ ய்து 

வகாடுத்ேது.  

மாகாண நிர்வாகம் Provincial Admnistration  

இரட்நை ஆட்சி : மாகாணங்களின் அதிகாரங்கநள (Provincial Subjects) இரண்ைாகப் பிரித்து 

அவற்றிநனத் ேனித்ேனிதய நிர்வகிக்கும் முநறக்கு இரட்நை ஆட்சி எனப் வெயர். பிரித்து 

வழங்கிய அதிகாரங்கநள மாற்றப்ெட்ை அதிகாரங்கவளனவும், எஞ்சிய அதிகாரங்கநள இருப்பு 

அதிகாரங்கள்' (Reserved Subjects) எனவும் வழங்கினர்.  

இருப்பு அதிகாரங்கள் ெற்றிய நிர்வாகப் வொறுப்பு, கவர்னரிைமும் அவரது கவுன்சிலிைமும் 

இருக்கும். கவர்னநரயும் கவுன்சிலர்கநளயும் பிரிட்டிஷ் அர ர் நியமிக்கிறார். இவர்கள் ஐந்து 

ஆண்டுக் காலம் ெேவியிலிருப்ெர். இவர்களுக்கான குறிப்பிட்ை ஊதியத்நே பிரிட்ைன் வழங்கும்.  

மாற்றப்ெட்ை அதிகாரங்களின் நிர்வாகப் வொறுப்பு. மக்களால் தேர்ந்வேடுக்கப்ெட்டு, கவர்னரால் 

அமர்த்ேப்ெடுகின்ற அநமச் ர்களிைம் இருக்கும். இவ்வநமச் ர்கள் 

 ட்ை நெக்குப் வொறுப்புநையவர்கள். ஆனால், கவர்னரும் அவரது கவுன்சிலர் களும் பிரிட்டிஷ் 

ொராளுமன்றத்திற்தக வொறுப்புநையவர்கள்.  
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வங்காளம், ெம்ொய், மேராஸ் மாகாணங்களில் கவர்னரின் நிர்வாகக் குழுவில் (Executive Council) 

ைான்கு கவுன்சிலர்களும், மூன்று அநமச் ர்களும் இருப்ெர். பீகாரிலும் ஒரி ாவிலும், மூன்று 

கவுன்சிலர்களும் இரண்டு அநமச் ர்களுமிருந்ேனர். மற்ற மாகாணங்களில் இரண்டு 

கவுன்சிலர்களும் இரண்டு அநமச் ர்களுமிருந்ேனர்.  இம்முநற நிர்வாகக் குழு அநமப்பில் 

ஒற்றுநம காண்ெேரிது. அநமச் ர்கநளயும் கவுன்சிலர்கநளயும் இநணத்து நிர்வாகத்நே ைைத்திச் 

வ ல்வது கவர்னரின் கைநமயாகும்.  

மாகாணச்  ட்ை  நெ : Provincial assembly  

 ட்ை நெயானது கவுன்சில் என வழங்கிற்று 1919 ஆம் ஆண்டு, அர ாங்கச்  ட்ைம், கவுன்சிலில் 

இருக்கதவண்டிய உறுப்பினர்களின் குநறந்ே அளவு எண்ணிக்நகநய வநரயநற வ ய்ேது. இக் 

குநறந்ே அளவு எண்ணிக்நக முன் இருந்ேநேவிை அதிகமானதே. எடுத்துக்காட்ைாக, வங்காளம். 

ெம்ொய், மேராஸ் ஆகிய மாகாணங்களில் உள்ள கவுன்சில்கள் ஒவ்வவான்றிலும் முன் ஐம்ெது 

உறுப்பினர்கதள இருந்ேனர். ஆனால், பின்னர் இம் மாகாணங்களில் நூற்றுக்கும் அதிகமான 

உறுப்பினர்கள் இருந்ேனர்.  ட்ைத்ோல் குறிக்கப்ெட்ை குநறந்ே அளவு எண்ணிக்நகநயவிை எல்லா 

மாகாணங்களிலும் அதிகமான உறுப்பினர்கதள இருந்ேனர்.  

புதிோக அநமக்கப்ெட்ை கவுன்சில்களில் நூற்றுக்கு எழுெது தெர் தேர்ந்வேடுக்கப்ெட்ைவர்களும், 

இருெது தெர் அர ாங்கச்  ார்புநையவர்களும், ெத்துப் தெர் கவர்னரால் நியமனமானவர்களும் 

இருந்ேனர்.  

ஒதர ேரமான நிலம்  ார்ந்ே வோகுதிகள் மூலம் பிரதிநிதிகள் தேர்ந்வேடுக்கப்ெைவில்நல.  மூகம், 

வகுப்பு,  ாதி,  மயம் அடிப்ெநையிலும், ெல்கநலக்கழகங்கள், நிலவுநைநமயாளர் வணிகக் 

கழகங்கள் மூலமாகவும் பிரதிநிதிகள் தேர்ந்வேடுக்கப் வெற்றனர்.  

வாக்குரிநம, சில ேகுதிகள் அடிப்ெநையில் ஒரு சிலருக்தக வழங்கப்ெட்ைது.  

இச்  ட்ைம்,  ட்ை நெயின் ெேவிக்காலத்நே மூன்றாண்டுகளாக்கியது. கவர்னர்,  ட்ை நெநய 

முன்னோகக் கநலக்கலாம். கநலக்கப்ெட்ை தேதியிலிருந்து ஆறுமாே காலத்திற்குள்ளாகப் புதிய 

 நெ அநமயதவண்டும்.  

கவுன்சில் உறுப்பினர்கள்  நெயில், நிர்வாகத் துநறயினரிைம் தகள்விகநளயும் 

துநணக்தகள்விகநளயும் தகட்டு நிநல உணரலாம்.  

வொதுமக்களின் குநறொடுகள் ெற்றித் தீர்மானங்கள் இயற்றலாம். சில அவ ரப் வொது ைலன்ெற்றிய 

நிகழ்ச்சிகநளப்ெற்றி விவாதிக்கச்  நெ ைைவடிக்நககநளத் ேள்ளிநவக்கத் தீர்மானங்கநள 

நிநறதவற்றலாம்.  

சில குநறொடுகளுக்கு இநைதயயும்  நெ, ெல வொருள் ெற்றி மத ாோக்கநள உருவாக்க 

அதிகாரமிருந்ேது.  
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 நெயின் நிதிெற்றிய அதிகாரங்கள் குநறவானாலும், 1909ஆம் ஆண்டுச்  ட்ைம் 

வழங்கியிருந்ேநேவிைச்  ற்று அதிக வமன்தற வகாள்ள தவண்டும். ைன்றாக விவாதித்து மானியம் 

வழங்கியவேனினும், அவ்வினங்கள் மிகக் குநறதவயாம்.  

 நெக்குள்ள அதிகாரங்கநள, கவர்னர், ேமக்குள்ள மிநகயான அதிகாரங்களால் 

குநறத்துவிைலாம்.  

 ாோரணச்  ட்ைங்கநள நிநறதவறாது ேநை வ ய்வதோடு நிதிெற்றிய  ட்ைங்கநளச்  நெயின் 

விருப்புப் வெறாமதல  ட்ைமாக்க கவர்னருக்கு அதிகாரமிருந்ேது. மாகாண நிர்வாகப் 

வொறுப்புகநளத் ேநையின்றி நிநறதவற்ற அவருக்கு இவ்வதிகாரத்நே வழங்கினர். 

வொறுப்புநைய அர ாங்கத்நே நிறுவ முற்ெட்ை பிரிட்டிஷார் அநே ைநைமுநறயில் வ யல்ெடுத்ே 

விரும்ெவில்நல.  

மத்திய அர ாங்க அநமப்பு  

இச் ட்ைத்ோல் மத்திய அர ாங்க அநமப்பில் வெரும் மாறுேல் எதுவும் ஏற்ெைவில்நல. இந்திய 

அர ாங்கம் என்றும் தொல் பிரிட்டிஷ் ொராளுமன்றத்திற்தக வொறுப்புநையோய் இருந்ேது.  கவர்னர் 

வஜனரலின் நிர்வாகக் குழுவின் உறுப்பினர் வோநக, ஒரு சிறப்பு உறுப்பினநரச் த ர்த்து ஏழாக 

இருந்ேது. இவர்களில் இந்திய உறுப்பினர்கள் இரண்டிலிருந்து மூன்றாக உயர்ந்ேனர். மத்திய 

அர ாங்கத் துநறகநள ஒன்ெோகப் பிரித்ேனர். அநவகளாவன :  

(1) வவளிைாடும் அரசியலும்.  

(2) இரயில் ொநேயும் வாணிகமும்,  

(3) வோழிற் ாநலகளும் வோழிலாளர்களும்,  

(4) கல்வி,  

(5) சுகாோரமும் நிலங்களும், 

(6) இராணுவம்,  

(7) உள்துநற,  

(8)  ட்ைம்,  

(9) நிதியும்  மயமும்.  

இவற்றில் வவளிைாடு, அரசியல் துநற இநவயிரண்டும் கவர்னர் வஜனரலின் தைரடிப் வொறுப்பில் 

இருந்ேன.  மயம் ெற்றிய துநறயும், இரயில், வாணிகம்ெற்றிய துநறகளும் மற்தறார் உறுப்பினர் 

வொறுப்பில் இருந்ேன. எஞ்சிய ஆறு துநறகளும் மற்ற உறுப்பினர் வொறுப்பில் இருந்ேன. எனதவ, 

நவசிராய் நீங்கலாக, நிர்வாகக் குழுவினில் ஏழு உறுப்பினர்களிருந்ேனர்.  

மத்தியச்  ட்ை நெ  

இச்  ட்ைத்தின்ெடி மத்தியச்  ட்ை நெ ஈரங்கச்  ட்ை நெ யாக மாறியது. இந்தியச்  ட்ை நெ , 

அவ ம்பிளி (Legislative 'Assembly) என்றும், ராஜ்ய  நெ (Council of State) என்றும் 

இரு  ட்ை நெகளாகச் வ யல்ெைத் வோைங்கியது.  
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ராஜ்ய  நெயில் அறுெதிற்கு மிகாே உறுப்பினர்கள் இருப்ெர். இவர்களில் முப்ெதிற்குக் குநறயாே 

உறுப்பினர்கள் தேர்ந்வேடுக்கப்ெட்ைவர்களாகவும், இருெதிற்கு மிகாே உறுப்பினர்கள் அர ாங்கச் 

 ார்புநையவர்களாகவும், எஞ்சியுள்ளவர்கள் நியமன உறுப்பினர்களாகவும் இருக்கதவண்டும்.  

கீழ்ச்  நெயில் ( ட்ை நெயில்) குநறந்ேது 140 உறுப்பினர்கள் இருந்ேனர். இவர்களில் நூறு 

உறுப்பினர்கள் தேர்ந்வேடுக்கப்ெட்ைவர்களாகவும், மீேமுள்ள நியமன உறுப்பினர்களில் 

மூன்றிவலாரு ெங்காவது அர ாங்கப் ெற்றற்றவர்களாகவும் இருந்ேனர்.  

 ட்ை நெயின் வெரும்ொன்நம உறுப்பினர்கள் தேர்ந்வேடுக்கப்ெட்ைவர்கள். இன அடிப்ெநையில் 

தேர்ேல் ைைந்ேது. தமலும் ஆநலத்வோழில், வாணிகம், நிலவுநைநமயாளர் தொன்ற 

துநறகளுக்குச் சிறப்புப் பிரதிநிதித்துவம் கிநைத்ேது.  

ராஜ்ய  நெயின் அநமப்புச் சிக்கலானது. வழிவழிச் வ ல்வர் களுக்கும், வெரும் வணிகர்களுக்கும் 

பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கும் வநகயில் வாக்குரிநம ஒரு சிலருக்தக இருந்ேது. சிறப்புத் 

ேகுதியுநைய சிலருக்கும் முன்னாள்  ட்ை நெ ஸ்ேல ஸ்ோென உறுப்பினர்களுக்கும் வாக்குரிநம 

இருந்ேது.  

இவ்விரு  நெகள் தகள்விகள் தகட்கவும்,  ட்ைங்களியற்றவும், நிதிெற்றி விவாதிக்கவும் உரிநம 

வெற்றிருந்ேன.  ட்ைமியற்றுவதில் இரு  நெகளும்  ம அதிகாரம் வெற்றிருந்ேன. இருப்பினும், 

ைாட்டின் வரவு வ லவு ெற்றிய நிதி இனங்கள் மானியம் வெறாே இனங்களாக இருந்ேன. 

இநவெற்றி விவாதிக்க இரு  நெ களுக்கும் உரிநம கிநையாது. எஞ்சிய சில இனங்கள் ெற்றிச் 

 ட்ை நெகள் விவாதிக்கலாம் என்றாலும் ராஜ்ய  நெயின் அர ாங்கப் ெற்றுநைய உறுப்பினர்கள், 

மக்கள் பிரதிநிதிகளின் விருப்பிநன மதியாது ைைந்துவகாள்வர்.  

இவற்றிற்வகல்லாம் மகுைம் நவத்ோற்தொல், கவர்னர் வஜனரலுக்குச்  ட்ை ஆக்கம்ெற்றிச் சில 

சிறப்ெதிகாரங்கள் இருந்ேன.  ட்ை நெக்கும் அவருக்கும் கருத்துதவறுொடு இருக்குமானால், சில 

 ட்ைங்கநள இயற்றத் ேமது இந விநனத் ேர மறுப்ொர். கவர்னர் வஜனரல் சிொரிசு வ ய்யும் ஒரு 

மத ாோநவச்  ட்ை நெ ஏற்க மறுத்ோல், பிரிட்டிஷ் இந்திய மக்களின் அநமதி, ைலன் கருதி 

கவர்னர் வஜனரல் அநேச்  ட்ைமாக்கிச் வ யல்ெடுத்ேலாம். பிரிட்டிஷ் ொராளுமன்றம் விரும்பினால் 

கவர்னர் வஜனரலின் இவ்வதிகாரத்நேத் ேநை வ ய்யலாம்.  ட்ை நெகளால் நிநறதவற்றப்ெட்ை 

மத ாோக்கநளக் கவர்னர் வஜனரல் ஏற்க மறுக்கலாம்.  

 ட்ை நெயால் மறுக்கப்ெட்ை அல்லது குநறக்கப்ெட்ை மானியங்கநள கவர்னர் வஜனரல் நிநறவு 

வ ய்யலாம். மிநகயான ேம் அதிகாரங்கநளப் ெயன்ெடுத்தி, கவர்னர் வஜனரல்  ட்ை  நெயின் 

எதிர்ப்நெக் குநலத்ோர்.  

இரட்நை ஆட்சியின் தோல்வி :  

மாகாண அர ாங்கம் இரு ெகுதியாய்ப் பிரிந்து வ யல்ெடும்தொது எல்நல மீறிப் பிற ெகுதிக்குத் 

வோல்நல வகாடுத்ேது. இவ்விரு ெகுதிகளும் கலந்ோதலாசிக்கும் வொறுப்நெ வளர்க்கவில்நல. 

தமலும் அநமச் ர்களிநைதய கூட்டுப்வொறுப்வென்ெது கிநையாது. 

அநமச் ர்களுக்கதிகாரமின்நமயும், அதே  மயத்தில் அவர்களின் தவநலகளில் கவர்னரும், 
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இந்திய அர ாங்கமும், ராஜாங்கச் வ யலாளரும் ேநலயிட்ை வண்ணமாய் இருந்ேதும், இம்முநற 

ஆட்சிக்கு முட்டுக்கட்நையாக இருந்ேது.  

இருப்பு அதிகாரங்களின் ஒரு துநறயாக இருந்ே நிதித்துநற, அத்துமீறி மாற்றப்ெட்ை துநறக்குத் 

வோல்நல வகாடுத்துவந்ேது. அேனுைன் இந்திய சிவில் ெணிநயச் த ர்ந்ேவர்கள் 

அநமச் ர்களுைன் ஒத்துநழக்கவில்நல. அநமச் ர்கநள வவறுத்துப் தெசியும், அவர்கட்கு 

அைங்காமலும் தவநல வ ய்து வந்ேனர்.  

இந்தியாவின் மிகப் வெரிய அரசியற் 'கட்சியாக இருந்ே இந்தியத் தேசிய காங்கிரசு இவ்வரசியல் 

சீர்திருத்ே இயக்கத்தில் முழுமனத்துைன் ெங்கு வெறவில்நல.  ட்ை நெக்குச் வ ன்றவர்களும், 

இம்முநற இரட்நை ஆட்சிநய ஒழிக்கதவயன்றி, வளர்க்கச் வ ல்லவில்நல என்று கூறினார்கள்.  

இம்முநற தோல்வியுற்றாலும், இேனால் சில ைன்நமகள் பிறந்ேன. ைம் ைாட்ைவர்கள் அரசியலில் 

ெங்கு வெறவும், மக்களாட்சி முநறநய இயக்கவும் முற்ெட்ைனர். தேர்ேலின் நுட்ெத்நே 

உணராவிட்ைாலும் அதில் ஈடுொடு காட்ை ஆரம்பித்ேனர்.  ட்ை நெ நிகழ்ச்சிகளில் சிலர் ைல்ல 

தேர்ச்சி வெற்றனர். அர ாங்கம், ஆட்சிெற்றிய சிக்கநல உணர்ந்ேறிந்து வகாள்ளும் அனுெவமும் 

வெற்றனர்.  

1935ஆம் ஆண்டு அரசியலநமப்புச்  ட்ைம்  

1919 ஆம் ஆண்டுச்  ட்ைத்ோல் மனநிநறவு வெறாே இந்தியத் தேசியவாதிகள் வெரும் அரசியற் 

தொராட்ைத்தில் இறங்கினர். இப்தொராட்ைத்நே முறிக்க விரும்பிய பிரிட்டிஷ் அர ாங்கம், 1919 

ஆம் ஆண்டுச்  ட்ைத்தின் வ யல்முநற ெற்றியும், வொறுப்புநைய அர ாங்கம் நிறுவுவது ெற்றியும் 

ஆராய்ந்து கருத்துகநள வவளியிடுமாறு ஒரு கமிஷநன அமர்த்தியது. அக்கமிஷனின் ேநலவராக 

ஸர் ஜான் ந மன் என்ெவர் நியமனம் வெற்றார். இக் கமிஷனில் இந்தியர்கள் இைம் வெறவில்நல. 

எனதவ, அரசியற் கட்சிகள் இக்கமிஷநன புறக்கணித்ேன. இக்கமிஷனின் அறிக்நக 

வவளியானதும் (1930-ல்) அநேத் தேசியவாதிகள் பிற்தொக்கானவேன எதிர்த்ேனர். கூட்ைாட்சி 

முநறநய வலியுறுத்ோமல் ெலம் வொருந்திய, வொறுப்பில்லா ஒரு மத்திய அர ாங்கம் 

அநமக்குமாறு கமிஷன் வற்புறுத்தியது.  

பிரிட்டிஷாரின் கருத்துக்கநளயும் அநமப்பு முநறநயயும் விரும்ொ இந்தியர்கள் எல்லாக் கட்சித் 

ேநலவர்கநளயும் வகாண்ை ஒரு கமிட்டிநய அநமத்து இந்திய அரசியலநமப்நெ வநரயுமாறு 

ெணித்ேனர். அக் கமிட்டிக்கு தமாதிலால் தைரு ேநலநய ோங்கியோல் அேற்கு தைரு 

கமிட்டிவயனப் வெயராயிற்று. இக்கமிட்டி மிக அருநமயானதோர் அறிக்நகநய வவளியிட்ைது. 

அதில் கூட்ைாட்சி முநற வலியுறுத்ேப்ெட்ைதுைன் அேற்கு பிரிட்ைன் முழு அதிகாரத்நேயும் 

மாற்றம் வ ய்யதவண்டுவமன்று குறிப்பிைப்ெட்டுள்ளது.  

இந்தியத் தேசியவாதிகளின் மனத்திைத்நேயும் தொக்நகயும் ெநழய அரசியல்  ட்ைத்ோல் 

மாற்றமுடியாவேன்ெநே உணர்ந்து பிரிட்ைன் புதியதோர் அரசியலநமப்நெ உருவாக்க முநனந்ேது. 

அநனத்திந்தியக் கூட்ைாட்சியில் இந்திய அர ர்களும்,  மயவாதிகளும், பிற்தொக்குச்  க்திகளும் 

புகலிைம் வெறலாம் என்ற - ைம்பிக்நகயில் பிரிட்ைன் இம்முநறநய ஏற்றது. அப்வொழுது, 
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நவசிராயாக இருந்ே இர்வின் பிரபுவும், பிரிட்ைனின் ைல்வலண்ணத்நே எடுத்துக்காட்டி 

அரசியலநமப்நெப் ெநைக்க வருமாறு இந்திய அரசியல் கட்சிகளுக்கு அநழப்புத் ேந்ோர்.  

பிரிட்ைனின் தமலாதிக்க அதிகாரத்ோல் அவதியுற்ற இந்திய அர ர்கள் விடுேநல வெறக் 

காலம்கருதி இருந்ேனர். கூட்ைாட்சி அநமப்பில் ேங்கநளயும் வோைர்புெடுத்திக்வகாள்ள விரும்பிய 

இந்திய அர ர்கள் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுைன் ஒத்துநழத்துக் கூட்ைாட்சிநய அநமக்க 

விநழவோகக் கூறினர். இந்தியத் தேசிய காங்கிரசும் அநனத்திந்தியக் கூட்ைாட்சிநய வரதவற்று, 

இந்தியர்களுக்கு அதிகாரம் முழுநமயாக மாற்றப்ெைதவண்டுவமன்று வற்புறுத்தியது.  

ஒரு சிலர் கூட்ைாட்சி அநமப்பு இந்தியாவுக்கு ஒவ்வாவேன வாதித்ேனர். அச் சூழ்நிநலயில், முேல் 

வட்ைதமந  மாைாடு கூைப் தொவோக பிரிட்ைன் அறிவித்ேது. அதில் ெங்கு வெற இருந்தோர் 

ைாட்டின் ைலன் கருதித் ேம்மாலானநேச் வ ய்யலாவமன நிநனத்ேனர். அதே  மயத்தில் பிரிட்டிஷ் 

ொராளுமன்றத்தில் ைைந்ே விவாேத்தின் தொது கன் ர்தவட்டிவ் கட்சியினரும், லிெரல் 

கட்சியினரும், இந்தியாவின் வைாமினியன் அந்ேஸ்துக் தகாரிக்நகநய வன்நமயாக எதிர்த்ேனர். 

அேனுைன் நவசிராயின் அறிக்நகயில் காணப்ெட்ை ோராளப்தொக்நகயும் கண்டித்ேனர். எனதவ, 

பிரிட்டிஷாரின் ைல்வலண்ணத்தில் ைம்பிக்நகயிழந்ே காங்கிரசு , 1930-ல் ைைந்ே கராச்சி 

மாைாட்டில் முழுச் சுேந்திரத் தீர்மானத்நே நிநறதவற்றி வட்ைதமந  மாைாட்டில் கலந்து வகாள்ள 

மறுத்ேது. இருப்பினும், மற்ற அரசியல் கட்சிகளும், லிெரல் கட்சியினரும், அர ர்களும் மாைாட்டில் 

ெங்கு வெற்று உநழக்க முன்வந்ேனர்.  

இந்தியாவில்  ட்ை மறுப்பு இயக்கம் ைைந்து வகாண்டிருக்கும் தொது இம்மாைாடு லண்ைனில் 

கூடிற்று. பிக்கனிர் அர ர் மாைாட்டின் முேற்கூட்ைத்தில் இந்திய அர ர்கள் கூட்ைாட்சியில், த ர்ந்து 

வகாள்ள விரும்புவோக அறிவித்ோர். அநேத் வோைர்ந்து ொட்டியாலாவின் அர ர் மற்றவர்களின் 

 ார்ொகக் கூட்ைாட்சி முநறநய வரதவற்ெோக அறிவித்ோர். பிரிட்டிஷாரின்  ார்ொகப் பிரேம 

அநமச் ர் மாக்ைனால்டும் (MacDonald) இந்தியக் கூட்ைாட்சிதய ேமது குறிக்தகாள் எனவும், 

 ட்ை நெக்குப் வொறுப்புநையோகக் கூட்ைாட்சி நிர்வாகக்குழு இருக்கதவண்டுவமன்ெேற்கு 

இந ந்து ஓர் அறிக்நகநய வவளியிட்ைார். இவ்வறிக்நகயில் இருந்ே கருத்துகநள பிரிட்டிஷ் 

ொராளுமன்றம் ஏற்றுக்வகாண்ைது.  

ஆனால், பிரிட்டிஷ் அர ாங்கம் ோன் வ ால்லியவற்நறச் வ யல்ெடுத்ே உைனடியாகச் 

 ட்ைமியற்றாமல் காலந் ோழ்த்தி இந்தியர்களின் வவறுப்நெத் தேடிக்வகாண்ைது.  

இந்திய அரசியல் வாழ்க்நகயில் ைல்லுறவு காணவும், மனக் க ப்நெப் தொக்கவும். நவசிராய் 

இர்வின் சிநறயில் இருந்ே காங்கிரசுத் ேநலவர்கநள விடுேநல வ ய்ோர். 

விடுேநலயானவர்களில் ஒருவரான மகாத்மா காந்தியும்  ட்ைமறுப்பியக்கத்நே நிறுத்தி 

நவசிராயுைன் தெச்சு வார்த்நே ைைத்தி, இறுதியில் வட்ைதமந  மாைாட்டில் காங்கிரசின் ஒதர 

பிரதிநிதியாகக் கலந்துவகாள்வோக அறிவித்ோர். மாைாட்டுைன் காங்கிரசு ஒத்துநழக்க 

முன்வந்ேநே மக்கள் மகிழ்வுைன் வரதவற்றனர்.  

இேற்கிநையில் இந்திய மன்னர்கள் ேங்களது கருத்நே மாற்றி ஓர் இநணப்பு ைாட்நைதய 

(Confederation) ோம் விரும்புவோகக் கூறினர். காங்கிரசு மாைாட்டில் கலந்து வகாள்கிறது 
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என்ெநே அறிந்ே மன்னர்கள் சிலர் அச் முற்றனர். இருப்பினும், இந்திய மன்னர்களில் ெலர் ெநழய 

வாக்குறுதிநயத் வோைர்ந்து வலியுறுத்தினர். அப்வொழுது இங்கிலாந்தில் ெேவியிலிருந்ே கலப்பு 

அநமச் ரநவயில் வெருமளவு கன் ர்தவட்டிவ் கட்சியினர் இருந்ேநமயால் இந்தியச் சுேந்திரம் 

ெற்றிய தெச்சுவார்த்நேகளில் முன்தனற்றம் காணவில்நல.  

மாைாடு கூடியவுைன், பிரிட்டிஷ் அர ாங்கத்தின்  ார்ொக ஸர்  ாமுதவல் தைார் (Sir Samuel 

Hoare) என்ெவர் நிகழ்த்திய உநரயில், 'இம்மாைாடு ஓர் அரசியல் நிர்ணய  நெயாகாது' எனக் 

கூறினார். மாைாட்டிற்கு வந்திருந்தோர் ' ேம் கருத்துகநளக் கூறினர். இவர்களிநைதய மகாத்மா 

காந்தியின் கருத்துக்களும் வாேங்களும் மூழ்கின. காந்தி தோல்வியுைன் திரும்பினார்.  

இந்தியச் சிக்கல்கள் ெற்றி ஆய்ந்து கருத்துகநளத் வேரிவிக்க அநமத்ே ஆதலா நனக் குழு 

எந்ேவிேமான உைன்ொட்நையும் காணவில்நல. எனதவ, பிரிட்டிஷார் ஒரு புதிய 

அரசியலநமப்நெப் புகுத்ே நிநனத்து மூன்றாவது வட்ைதமந  மாைாட்நைக் கூட்டினர். இம் 

மாைாட்டில் இந்திய தேசீயக் காங்கிரசும், பிரிட்ைனின் வோழில் கட்சியும் ெங்கு வெறவில்நல. 

மாைாடு கூடிக் கருத்துகநள ஆயுமுன்  மயம், வகுப்பு ( ாதி) அடிப் ெநையில் பிரதிநிதிகநளத் 

தேர்ந்வேடுக்க ஒரு திட்ைத்நே ராம்த  மாக்வைானால்டு அறிவித்ோர். இத் திட்ைத்நே எதிர்த்து 

மகாத்மா காந்தி உண்ணாவிரேம் தமற்வகாண்ைார்.  மர ப் தெச்சுகளின் ெயனாகப் பூனா உைன்ொடு 

ஏற்ெைதவ, காந்தி உண்ணா விரேத்நேக் நகவிட்ைார்.  

மூன்றாவது மாைாட்டின் இறுதியில் இந்தியாவிற்கான ராஜாங்கச் வ யலாளர் மூன்று கருத்துகநள 

வவளியிட்ைார்.  

(1) இந்தியக் கூட்ைாட்சியில், இந்திய அரசுகளில் ( மஸ்ோனங்கள்) நூற்றுக்கு ஐம்ெோவது 

த ரதவண்டும். மக்கள் வோநகயால் கணக்கிட்ைாலும், ொதிக்கு தமல் இருக்கதவண்டும்.  

(2) இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு மத்திய  ட்ை நெயில் 33.5% இைங்கள் ஒதுக்கித் ேரதவண்டும்.  

(3) சிந்து, ஒரி ா மாகாணங்கள் ேனித்ே புதிய மாகாணங்களாக அநமயதவண்டும்.  

மாைாட்டில் வோைர்ந்து ைைந்ே விவாேங்களில் ெல்தவறு கருத்துகளும் திட்ைங்களும் 

ஆராயப்ெட்ைனவவனினும், உயிர்க் கருத்ோகிய இந்திய சுேந்திரம் மநறவிைவமய்தியது.  

அரசியல் சீர்திருத்ேங்கநளக் வகாண்ை ஒரு முடிவான அறிக்நகநய 1933-ல் பிரிட்டிஷ் 

அர ாங்கம் வவளியிட்ைது. அதில் இந்தியக் கூட்ைாட்சிெற்றியும், மாகாணத் ேன்னாட்சி வற்றியும், 

மத்திய, மாகாண நிர்வாகத் துநறகளின் சிறப்புப் வொறுப்புகள் ெற்றியும் விரிவானவோரு கருத்து 

விளக்கம் இருந்ேது. இக் கருத்துகநளவயாட்டி எழுந்ே ஐயப்ொடுகளுக்கு விளக்கம் காணவும் 

மாற்றுக் கருத்துகநளப் வெறவும் விரும்பிய அர ாங்கம் அநே ஒரு கூட்டுப் வொறுக்குக் குழுவிற்கு 

(Joint Select Committee) விட்ைது. இக் குழுவின் ஆய்வறிக்நகநயப் ொராளுமன்றம் ஏற்று 

1935ஆம் ஆண்டு இந்திய அர ாங்கச்  ட்ைமாக இயற்றியது.  

பிரிட்டிஷ் ொராளுமன்றம் இயற்றிய அரசியல் அநமப்புச்  ட்ைங்களில் இதுதவ மிகப் வெரியோகும். 

இச் ட்ைத்நே இங்கிலாந்திலும் இந்தியாவிலும் ெலர் எதிர்த்ேனர். இந்திய அரசியல் நிநலக்கு 

இச் ட்ைம் மிநகயானவேன்றும், ஆங்கிதலயர் கருதினர். உண்நமயான அரசியல் அதிகாரம் 
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இந்தியர்களுக்கு வழங்கப்ெைவில்நல என்று இந்தியர் கருதினர். இச் ட்ைம் மாவெரும் 

அரசியலநமப்பு மாளிநகயாக அநமந்ேவேன்றாலும் அேனுள் ஒன்றும் இருக்கவில்நல.  

1935ஆம் ஆண்டு இந்திய அர ாங்கச்  ட்ைத்தின்  சிறப்பியல்புகள்  

இச் ட்ைம் நிறுவ விரும்பிய கூட்ைாட்சி முநற சிக்கல் நிநறந்து காணப்ெட்ைது. இருப்பினும், 

இந்திய அரசியல் சிக்கநலத் ேவிர்க்க இம் முநறநய அநனவரும் ைாடினர்.  

 பிரிட்டிஷ் இந்திய மாகாணங்கநளத் ேன்னாட்சி மாகாணங்களாக மாற்றி, பின் அநவகநள 

அநனத்திந்தியக் கூட்ைாட்சியில் இநணக்க இச்  ட்ைம் வநக வ ய்ேது. இவ்வநமப்பில் 

இந்திய - அரசுகளும் ( மஸ்ோனங்களும் ) (Native States) த ரும் என எதிர்  ொர்த்ேனர். 

சில அரசுகள் ேம் விருப்பில் த ர்ந்ேன.  

 இநணப்புப்ெற்றிய உைன்ெடிக்நக எல்லா இந்திய அரசுகளுக்கும் ஒதர ெடித்ோய் 

இருக்கவில்நல. அரசுக்கரசு மாறிமாறிச் வ யல்ெட்ைது. இேனால் மத்திய 

அர ாங்கத்திற்கும் இந்திய அரசுகளுக்குமிநைதய உறவு ஒதர மாதிரியாக அநமயவில்நல. 

ஆனால்,  ட்ைமியற்றல், நிர்வாகம் தொன்ற அதிகாரங்கநள மத்திய அர ாங்கம் ஒதர சீராக 

மாகாணங்களில் வ யல்ெடுத்தியது.  

 மத்திய அர ாங்கம் வொறுப்புநையோக அநமயவில்நல. 1919-ல் மாகாணங்களில் 

வ யல்ெட்டு வந்ே இரட்நை ஆட்சி முநற இச் ட்ைத்ோல் மத்திய அர ாங்கத்திற்கு வந்ேது. 

நிர்வாகத் ேநலவராகிய கவர்னர் வஜனரல் பிரிட்டிஷ் ொராளுமன்றத்திற்தக 

வொறுப்புநையவர். இந்தியாவில் அவர் யாருக்கும் வொறுப்புநையரல்லர்.  

 ொதுகாப்பு, வவளிவிவகாரங்கள் தொன்ற துநறகள் கவர்னர் வஜனரலின் வ ாந்ேப் 

வொறுப்பில் இருந்ேன. மத்திய  ட்ை  நெக்குப் வொறுப்புநைய அநமச் ர்கள் கூை . இநவ 

ெற்றி ஒன்றும் தகட்க முடியாது. மக்கள் ைலன் மறந்து வல்லாட்சி முநறநய 

தமற்வகாண்ைாலும் மத்திய  ட்ை  நெயால் அவநரக் கண்டிக்க முடியாது.  

 மத்திய  ட்ை நெக்கு மாகாணங்கள் பிரதிநிதிகநளத் தேர்ந்வேடுத்ேனுப்பின. ஆனால், 

இந்திய அரசுகதளா உறுப்பினர்கநள நியமனம் வ ய்ேன. தமலும் இந்திய அரசுகள் 

 ட்ை நெயில் மாகாணங்கநளவிை மிநகயான இைங்கநளப் வெற்றிருந்ேன.  

 இச்  ட்ைத்ோல் விநளயவிருந்ே கூட்ைாட்சிப் ெண்புகள். கவர்னர் வஜனரலின் மிநகயான 

சிறப்பு அதிகாரங்களால் ஒருவிேமான ஒருமுக ஆட்சி உருவாக வநக வ ய்ேன.  

  ட்ைமியற்றும் அதிகாரங்கநள 1935ஆம் ஆண்டுச்  ட்ைம் மத்திய மாகாண, வொதுப் 

ெட்டியவலன மூவநகப் ெட்டியலில் அைக்கிற்று. இப் ெங்கீடு சிறப்ொகவும், விளக்கமாகவும், 

 ரி நுட்ெமாகவும் காணப்ெடுவநே இச்  ட்ைத்தின் மிகச் சிறந்ே இயல்ொகக் வகாள்ளலாம்.  

 ெங்கீடு வ ய்யப்ெட்ைது தொக எஞ்சிய அதிகாரத்நே (Residuary Powers) மத்திய 

அர ாங்கத்திற்தகா , மாகாணங்களுக்தகா வழங்காது அேநன கவர்னர் வஜனரலிைதம 

விட்டு நவத்ேது. அவர்ேம் வ ாந்ே விருப்பில் எஞ்சிய அதிகாரத்நே வயாட்டிச்  ட்ைம் 

இயற்றும்ெடி மத்திய அர ாங்கத்நேதயா அன்றி மாகாண அர ாங்கத்நேதயா தகட்கலாம். 

இந்திய அரசுகநளப் வொறுத்ே வநரயில் எஞ்சிய அதிகாரம் அர நரதய  ாரும்.  
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 இச் ட்ைத்தின்ெடி மத்திய அர ாங்கத்திற்கு மாகாணங்களில் அதிகமான ஆட்சி 

அதிகாரங்கள் இருந்ேன. கூட்ைாட்சிச்  ட்ைங்கநளத் ேவறாமல் மாகாணங்களில் 

வ யல்ெடுத்ே முடியும். ஆனால், கூட்ைாட்சிச்  ட்ைங்கநள இந்திய அரசுகளின் மன்னர்கதள 

வ யல்ெடுத்ே முடியும்.  

 இச்  ட்ைத்தின்ெடி கூட்ைாட்சி அநமய அறு நூற்றுக்கு அதிகமான இந்திய அரசுகளில் 

முந்நூறாயினும் உறுப்ெரசுகளாய்ச் த ரதவண்டும். இவ்வுறுப்ெரசுகள், ெரப்ொலும், மக்கள் 

வோநகயாலும், வ ல்வ மூலங்களாலும், அர ாங்க அநமப்ொலும் ஒன்றுக்வகான்று 

தவறுெட்டு இருந்ேன. இதுதொன்றவோரு கூட்ைாட்சி அநமப்பு, வரலாறு காணாேோகும்.  

 இவ்வியல்புகநளக் வகாண்ை கூட்ைாட்சி வவறும் கானல் நீராகத் வேரிந்ோலும், 1937-ல் 

வ யல்ெைத் வோைங்கிய தொது மத்திய, மாகாண அர ாங்கங்களின் வோைர்பிநனயும் 

உறவிநனயும் கூட்ைாட்சிக் தகாட்ொடுகள் வேளிவுெடுத்தினவவனக் கூறலாம்.  

கூட்ைாட்சி நிர்வாகத் துநற;  

கவர்னர் வஜனரல், அவரது கவுன்சிலர்கள், அநமச் ர் குழு இவர்கநளக் வகாண்டியங்குவது 

நிர்வாகத் துநறயாகும். கவர்னர் வஜனரலின் வ ாந்ேப் வொறுப்பில் இருந்ே அதிகாரங்கள் ெற்றி 

அறிவுநர கூற கவுன்சிலர்களுக்கு உரிநம இருந்ேது. மத்திய அர ாங்கத்தின் வொறுப்பில் இருந்ே 

மற்ற அதிகாரங்கள் ெற்றி அறிவுநர கூற அநமச் ரநவக்கு உரிநமயுண்டு. கவர்னர் வஜனரல், 

அநமச் ர்கநளப் ெேவியில் அமர்த்துகிறார். அவ்வநமச் ர்கள் மத்திய  ட்ை நெக்குப் 

வொறுப்புநையவர்களாய் இருக்கதவண்டும்.  

இந்திய அநமதிநயக்காப்ெதும், நிதிநிநலநயப் தெணுவதும், சிறுொன்நமயினரின் ைலன் 

காத்ேலும், அகில இந்தியப் ெணிகளின் (All India Services) உரிநமகநளப் ொதுகாத்ேலும், 

பிரிட்ைன், ெர்மா ைாடுகளின் வாணிகப் வொருள் ேநையின்றி இந்தியா வந்ேநைவநேப் 

ொர்நவயிைலும், இந்திய மன்னர்களின் உரிநம கநளக் காத்ேலும் கவர்னர் வஜனரலின் சிறப்ொன 

வொறுப்புகளாகும்.  

மத்திய அர ாங்கத்தின் அதிகாரங்களும், வொறுப்புகளும் கவர்னர் வஜனரலிைம் 

விைப்ெட்டிருத்ேநலக் காணலாம். இவற்நறச் வ யல்ெடுத்துவதில் கவர்னர் வஜனரல் பிரிட்டிஷ் 

ொராளுமன்றத்திற்தக வொறுப்புநையவர்; இந்திய  ட்ை  நெக்கு இவர் வொறுப்புநையரல்லர்.  

கூட்ைாட்சி  ட்ை நெ :  

ராஜ்ய  நெயும் (Council of State) அவ ம்பிளியும் - (House of Assembly) த ர்ந்ேதே மத்திய 

 ட்ை  நெயாகும். இநவகநள முநறதய தமல் நெ என்றும் கீழ்ச் நெ வயன்றும் வழங்குவர். 

தமல்  நெயில் 260 உறுப்பினர்கள் இருந்ேனர். இவர்களில் 156 தெர் பிரிட்டிஷ் 

இந்தியாவிற்வகனவும், 104 தெர் இந்திய அரசுகளுக்கு எனவும் பிரித்துக் வகாண்ைார்கள். பிரிட்டிஷ் 

இந்தியாவிற்கு எனப் பிரிக்கப்ெட்ை 156 இைங்களில் ஐதராப்பியர்களுக்கு ஏழு இைங்களும் 

ஆங்கிதலா இந்தியர்களுக்வகன ஓர் இைமும், இந்திய கிறித்துவர்களுக்கு இரண்டு இைங்களும், 

கவர்னர் வஜனரலின் நியமனத்திற்கு ஆறு - இைங்களும் ஒதுக்கப்ெட்ைன. எஞ்சிய 140 இைங்கநள 
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மாகாணங்களுக்குப் ெகிர்ந்து வழங்கினர். இச்  நெ நிரந்ேரமானது. இேன் - உறுப்பினர்களில் 

மூன்றில் ஒரு ெங்கினர் இரண்ைாண்டுகளுக்குப் பின் விலகிக்வகாள்வர்.  

பிரிட்டிஷ் இந்தியப் பிரதிநிதிகநள மாகாணச்  ட்ை நெகள் தேர்ந்வேடுத்ேனுப்பின. இந்திய 

அரசுகளின் பிரதிநிதிகநள மன்னர்கள் நியமித்ேனர்.  

கீழ்ச் நெயில் 375' உறுப்பினர்களிருந்ேனர். இவர்களில் 250 தெர் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் 

பிரதிநிதிகளாக இருப்ெர். இவ்விருநூற்நறம்ெது தெர்களில் ைால்வநர வாணிகம், ஆநலத் வோழில், 

வோழிலாளர் ைலனுக்வகன ஒதுக்கினர். எனதவ, மீேமுள்ள 246 தெர்கநளயும் மக்கள் வோநக 

அடிப்ெநையில் நிலம்  ார்ந்ே வோகுதிகளிலிருந்து தேர்ந்வேடுத்ேனர். இவர்களின் ெேவிக்காலம் 

ஐந்ோண்டுகள். இவ்வநக ஈரநவ  ட்ை நெ. கருத்துகளின் கலப்பிற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்ைாக 

இருந்ேது. பிரிட்டிஷ் இந்தியர், உறுப்பினர்கநளத் தேர்ந்வேடுத்ேனர். ஆனால், இந்திய அரசுகளின் 

உறுப்பினர்கநள இந்திய மன்னர்கள் நியமித்ேனர். இந்திய அரசுகளுக்கு மிநகயாகப் 

பிரதிநிதித்துவம் வழங்கினர். ெல்தவறு இனங்களுக்கும் இனவழிப் பிரதிநிதித்துவம் வகாடுத்து 

அம்முநறநய நிநலப்ெடுத்தினர். இவற்றிற்வகல்லாம் தமலாக கவர்னர் வஜனரலிைம் நியமன 

உரிநமயும் இருந்ேது.  

இரு  நெகளும்  மமான அதிகாரங்கநளப் வெற்றிருந்ேன வவனினும் நிதிெற்றிய மத ாோக்கநள 

எழுப்ெக் கீழ்ச் நெ உரிநம வெற்றிருந்ேது. கீழ்ச் நெயின் நிதி அதிகாரம் மிகக் குநறதவயாம்.  

மத்திய, வொதுப்ெட்டியநல வயாட்டிச்  ட்ை நெ  ட்ைங்கள் இயற்றலாம். கவர்னர் வஜனரலின் 

இந வு வெற்றுச் சில மத ாோக்கநள நிநறதவற்றதவண்டுவமன்றிருந்ேநமயால்  ட்ை  நெயின் 

அதிகாரமும் குறிப்பிட்ை அளவிற்குக் குநறந்திருந்ேது. தமலும்  நெயின் ைநைமுநற விதிகநள 

கவர்னர் வஜனரல்' ேணிக்நக வ ய்வோலும்,  நெ ைநைமுநறகளில் ேநலயிட்டுத் ேநை 

வ ய்வோலும்  ட்ை நெ, உரிய அதிகாரங்கநளத் ேக்க முநறயில் வ யலாற்ற முடியவில்நல.  

மாகாண சுய ஆட்சி :  

1935ஆம் ஆண்டு அரசியலநமப்புச்  ட்ைத்தின்ெடி உருவாகிய மாகாண ஆட்சி முநறக்கு மாகாண 

சுய ஆட்சி எனப் வெயர். இச் ட்ைத்தில் இதுெற்றிக் காணப்ெடும் பிரிவுகதள ைம் ைாட்டினநரப் 

வொறுத்ேவநரயில் மிகச் சிறப்புநையனவாம். தமலிருந்து எந்ேவிேமான ேநலயீடும் இல்லாமல் 

மாகாண ஆட்சிநய சுதயச்ந யுைன் ைைத்திச் வ ல்ல இம்முநற வழிவகுத்ேது. ஒவ்வவாரு கவர்னர் 

மாகாணத்திலும் ஒரு நிர்வாகத்துநறயும்  ட்ை நெயும் இருக்கும். இநவகளுக்கான அதிகாரங்கள் 

ைன்றாக வநரயறுக்கப்ெட்டிருந்ேன. மத்திய அர ாங்கத்தின் ேணிக்நகதயா , கட்டுப்ொதைா இன்றி 

சுதயச்ந யுைன் ேம் வகாள்நககநளச் வ யல்ெடுத்ேலாம். மாகாண அதிகாரங்கநளச்  ட்ைம், 

திட்ைவட்ைமாகக் கூறி இருப்ெோல் அநவெற்றிய  ட்ைங்கநளச் வ யல்ெடுத்ே மாகாண அர ாங்கம் 

முன்வந்ேது.  

மாகாண நிர்வாகத் துநற :  

இச் ட்ைத்தின்ெடி மாகாண நிர்வாகப் வொறுப்பு ஒரு கவர்னரிைமிருந்ேது. இந்தியாவிற்கான 

ராஜாங்கச் வ யலாளரின் மதியுநரயின் தெரில் பிரிட்டிஷ் மன்னர் கவர்னநர நியமிக்கிறார். இவர் 
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ஐந்ோண்டுகள் ெேவியில் இருப்ொர். இவர் ெேவிக்தகற்றவாறு ேக்க ஊதியம் வெறுவார். கவர்னர் 

நிர்வாகத் ேநலவர் என்ற முநறயில் அநமச் ர்கநளக் கலந்து வகாண்டு சில ைைவடிக்நககநள 

தமற்வகாள்ளலாம். ேம் வ ாந்ேப் வொறுப்பில் வ ய்ோல் அதுெற்றி அநமச் ர்களின் கருத்நே அறிய 

விரும்ெலாம். ஆனால், அநமச் ர்களின் கருத்நே ஏற்று ைைக்கதவண்டுவமன்ெது கிநையாது. 

அநமச் ர்கநளக் கலந்து வகாள்ளாமல் ேம் தொக்கில் கவர்னர் சில வ ய்யலாம். 

இச்சிறப்புரிநமகநளச்  ட்ைம் அவருக்கு வழங்கிற்று.  

கவர்னரின் வொறுப்புகநளச் வ யல்ெடுத்ேவும், அவருக்கு உேவவும். ஓர் அநமச் ரநவ இருந்ேது. 

அநமச் ர்கநள, கவர்னதர நியமித்ோர்.  ட்ை நெ வெரும்ொன்நம உறுப்பினர்களின் ஆேரவுநைய 

ஒருவருைன் கலந்து ஆதலாசித்து அநமச் ர்கநள கவர்னர் நியமிப்ொர். அநமச் ர்களிநைதய 

கூட்டுப் வொறுப்புணர்நவ வளர்க்க கவர்னர் ஆவன வ ய்ய தவண்டும். ேக்க அதிகாரங்களுைன் 

மாகாண அர ாங்கம் ைைந்ேவேன்றாலும் எச் ரிக்நகயாக கவர்னருக்குச் சில சிறப்பு அதிகாரங்கள் 

வழங்கப்ெட்ைன. அநமதிக்குத் தீங்கு வராமல் காப்ெதும், சிறுொன்நமயினரின் உரிநமகநளப் 

ொதுகாப்ெதும், பிரிட்டிஷ் குடிமக்கநளப் தெணுேலும், இந்திய மன்னர்களின் உரிநமகநளயும் 

அவர்களின் வெருநமகநளயும் காப்ெதும், கவர்னரின் ேநலயாய கைநமகளாம்.  

வொறுப்புநைய அர ாங்கத் ேநலவருக்குக் வகாடுக்கப்ெட்டிருக்கும் மிநகயான சிறப்பு 

அதிகாரங்கநளப் ொர்க்கும் தொது அது மாகாண சுய ஆட்சியா அல்லது கவர்னரின் சுய ஆட்சியா 

என்ற ஐயப்ொடு எழுகின்றது. ஏவனனில், கவர்னர் ேம் சிறப்பு அதிகாரங்கநளச் வ யல்ெடுத்தும் 

வொழுது அவர் கவர்னர் வஜனரலுக்கு மட்டுதம வொறுப்புநையவராகிறார். இருப்பினும் 

வொறுப்புநைய ஓர் அர ாங்கத்நே மாகாணங்களில் உருவாக்க உண்நமயாகதவ கவர்னர் 

விரும்பினால் அநேத் ேநையின்றிச் வ ய்யலாம்.  

மாகாணச்  ட்ை நெ :  

ஆறு மாகாணச்  ட்ை நெகள் ஈரங்கச்  ட்ை நெகளாகவும், ஐந்து மாகாணங்களில்  ட்ை நெகள் 

ஓரங்கச்  ட்ை நெகளாகவும் இருந்ேன. ஈரங்கச்  ட்ை  நெயாயின் கீழ்ச் நெ அ ம்பிளிவயனவும், 

'தமல் நெ கவுன்சிவலனவும் வெயர் வெற்றன். ஒரு  நெ மட்டுமிருந்ோல் அ ம்பிளி என்ற 

வெயருைன் விளங்கிற்று.  

 ட்ை நெயின் உறுப்பினர்கள் வொதுத்வோகுதிகளிலிருந்து தேர்ந்வேடுக்கப்வெறவில்நல. 

வோகுதிகள்,  ாதி,  மயம், இனம், ொல் (sex) என்ற அடிப்ெநையில் பிரிக்கப்ெட்டு 

அநவகளிலிருந்து பிரதிநிதிகள் தேர்ந்வேடுக்கப்ெட்ைனர். அேனுைன் ஆநலத் வோழில், வாணிகம், 

நிலவுநைநம, ெல்கநலக்கழகம், வோழிலாளர் ெற்றிய துநறகளுக்கும் பிரதிநிதித்துவம் இருந்ேது. 

வெண்களுக் வகன ஒரு சில இைங்கநளத் ேனித்து வழங்கினர். உறுப்பினர்கள் தைர்முகமாகத் 

தேர்ந்வேடுக்கப்ெடுவார்கள். நிலவரி வ லுத்திய வர்களுக்கு வாக்குரிநம கிநைத்ேது. 

கல்வித்ேரத்ோலும் இராணுவ த நவயாலும் இன்னும் சிலர் வாக்குரிநம வெற்றனர். அோவது நூறு 

தெர்களில் ெதினான்கு தெர்களுக்கு வாக்குரிநம இருந்ேது. 1919 ஆம் ஆண்டுச்  ட்ைப்ெடி 

வாக்குரிநம நூற்றுக்கு மூன்று தெர்களுக்குத்ோன் கிநைத்ேது. வாக்குரிநம ெற்றிய விதிகள் 

மாகாணத்திற்கு மாகாணம் மாறியிருந்ேன. உறுப்பினர்களின் ெேவிக்காலம் ஐந்ோண்டுகளாகும்.  



 

GROUP I MAINS PROGRAM 2021– IYACHAMY ACADEMY -9952521550 41 

 

கவுன்சில் (தமல்  நெ) ஒரு நிரந்ேரமான  நெயாகும். இேன் உறுப்பினர்களில் மூன்றில் ஒருவர் 

மூன்றாண்டு முடிவில் விலகிக் வகாள்வார்.  நெ உறுப்பினர்களின் வெரும்ொன்நமதயார் 

தேர்ந்வேடுக்கப்ெடுகிறார்கள். சிலநர தைர்முகமாகவும், சிலநர மநறமுகமாகவும் தேர்ந்வேடுப்ெர்.  

இரு  நெகளுக்கும்  மமான அதிகாரம் இருந்ோலும், நிதிெற்றிய மத ாோக்கநள எழுப்ெக் 

கீழ்ச் நெக்தக அதிகார மிருந்ேது. இரு  நெகளுக்கும் வோைர்ந்து ஓர் ஆண்டு பூ ல் இருந்ோல் 

கவர்னர் இரு  நெகநளயும் ஓர் இைத்தில் கூட்டிப் பூ நலத் தீர்ப்ொர்.  

மாகாணப் ெட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள இனங்கள் ெற்றிச்  ட்ைமியற்ற இரு  நெகளுக்கும் 

அதிகாரமுண்டு. இருப்பினும் இரண்டு மூன்று மாகாணங்கள் த ர்ந்து ஒரு தீர்மானத்தின் மூலம், 

ேங்கள் ெட்டியலில் காணும் ஓர் இனம்ெற்றிச்  ட்ைமியற்றித்ேர மத்தியச்  ட்ை நெநயக் 

தகட்கலாம். கவர்னர் வஜனரலின் இைர்க்காலப் தெரறிக்நகநயவயாட்டி, மாகாணப் ெட்டியலுக் 

குரிய ஒரு வொருள் ெற்றி மத்தியச்  ட்ை நெ  ட்ைமியற்றலாம்.  

மத்தியச்  ட்ைத்துைன் முரணாகாவநகயில் மாகாணச்  ட்ை  நெகள் வொதுப்ெட்டியலில் உள்ள 

இனங்கள் ெற்றிச்  ட்ைமியற்றிச் வ யல்ெடுத்ேலாம். முரணாகவுள்ள மாகாணச்  ட்ைங் கூை கவர்னர் 

வஜனரலின் இந விநனப் வெற்றுவிட்ைால்  ட்ைமாக நிலவும்.  

கவர்னரின்  ட்ைமியற்றும் அதிகாரங்கள் :  

 மாகாண அர ாங்கத்தின் அதிகாரங்களநனத்தும் கவர்னரிைமிருந்து வெறப்ெடுவன.  ட்நை 

 நெகளின் அதிகாரக் குநறவிற்கு ஒரு காரணமாக கவர்னரிைம் குவிந்திருந்ே 

அதிகாரங்கநளச் சிலர் சுட்டிக் காட்டியிருக்கின்றனர்.  

  ட்ை நெநயக் கூட்ைவும்,  நெயின் வோைர்க் கூட்ைங்கநளத் ேள்ளிநவக்கவும், 

 நெநயக் கநலக்கவும் கவர்னர் அதிகாரம் வெற்றிருந்ோர். தேநவயான தொது, இரு 

 நெகநளயும் ஓர் இைத்தில் கூட்ைவும், தெருநர நிகழ்த்ேவும், வ ய்திகள் அனுப்ெவும் 

கவர்னருக்கு அதிகாரமுண்டு.  

  ட்ை நெகளில் நிநறதவறிய மத ாோக்களுக்கு இந வு ேரவும், மறுக்கவும், 

மத ாோக்கநள மறு ஆய்விற்கு அனுப்ெவும், மத ாோக்கநள கவர்னர் வஜனரலின் 

ொர்நவக்காக முைக்கி நவக்கவும் கவர்னர் அதிகாரம் வெற்றிருந்ோர் .  

  நெகளின் ைநைமுநறெற்றிய விதிகநள நிர்ணயிக்கும் உரிநம கவர்னரிைமிருந்ேது.  

  கவர்னரின்  ட்ைங்கநளதயா அல்லது அவ ரச்  ட்ைங்கநளதயா மாற்றும் தைாக்கமுநைய 

மத ாோக்கநளச்  நெ முன் வகாண்டு வர கவர்னரின் ஒப்புேல் தவண்டும். அதேதொன்று 

காவல்ெநைகள் ெற்றிய மத ாோ  நெக்கு வருமுன் கவர்னரின் ஏற்பிநனப் 

வெறதவண்டும்.  

  ட்ை நெயின் நிதி ெற்றிய அதிகாரம் மிகக் குநறவானதே.  ட்ை நெ ேநலயிை முடியாே 

 ாட்ைப்ெட்ை இனம் (Charged item) கவர்னர் வொறுப்பில் இருந்ேது. இவ்வினம்ெற்றி 

 நெ விவாதிக்க முடியாது.  நெ விவாதிக்கக்கூடிய இனங்களிலும் கவர்னர் 

ேநலயிைலாம். எனதவ, நிதித்துநறயில்  ட்ை நெ ஒன்றும் வ ய்யமுடியாே அளவிற்குப் 

ெலமற்றிருந்ேது.  
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 மாகாண அர ாங்கம் வ யல்ெை முடியாேவோரு நிநல உருவாகிறவேன்று கவர்னர் 

கருதினால் இச்  ட்ைத்து 93 ஆவது  பிரிவுப்ெடி ஒரு தெரறிக்நக மூலமாகத் ோதன 

அர ாங்கத்நே ஏற்று ைைத்ேலாம்.  

 ொராளுமன்ற முநறயில் மாகாண அர ாங்கம் இயங்கி வந்ோலும் அநே இயக்கும்  க்தி 

கவர்னரிைதம இருந்து வந்ேது. 1935ஆம் ஆண்டுச்  ட்ைத்தின் மாகாண சுய ஆட்சி ெற்றிய 

பிரிவுகதள வ யற்ொட்டிற்கு வந்ேன. கூட்ைாட்சி ெற்றிய பிரிவுகள் வ யல்ெைவில்நல. 

இருப்பினும், மாகாண அநமச் ரநவகளும் கவர்னர்களும் அதைக இைர்ப்ொடுகளுக் 

கிநையில் ேம் கைநம அறிந்து ஒத்துநழத்ேனர். '  

1937-ல் மாகாணச்  ட்ை நெகளுக்கான தேர்ேல்கள் ைைந்ேன. தேர்ேல்களில் காங்கிரசுக் கட்சி 

கலந்துவகாண்டு ஐந்து மாகாணங்களில் வெரும்ொன்நம வெற்றது. மூன்று மாகாணங்களில் 

காங்கிரசு.  ட்ை நெயில் ேனிப்வெருங் கட்சி யாக இருந்ேது. மூன்று மாகாணங்களில் காங்கிரசு 

சிறுொன்நமக் கட்சியாக இருந்ேது.  

வெரும்ொன்நமக் கட்சியின் ேநலவர்கநளக் கலந்து வகாண்டு கவர்னர்கள் அநமச் ரநவகநள 

உருவாக்கினார்கள்.  இவ்வநமச் ரநவகள் இரண்ைாண்டுகள் ைற்ெணியாற்றின. இச்  ட்ைத்தின் 

ெயனாக இந்தியர்கள் அநமச் ரநவநய உருவாக்கும் வாய்ப்பிநனப் வெற்றனர். வெற்ற 

வாய்ப்புகநள ைன் முநறயில் வ யல்ெடுத்தி மக்களின் வ ல்வாக்நகயும் வெற்றனர்.  

சிறுொன்நமயினருக்குத் ேக்க வாய்ப்புகநள அநமச் ரநவயில் வழங்கி அவர்களின் ைலநனக் 

காத்ேன. அநமச் ரநவகநளப் ெேவி நீக்கம் வ ய்யதவா அநவகளின் அலுவல்களில் 

ேநலயிைதவா கவர்னருக்கு வாய்ப்பிருக்கவில்நல.  

வொதுவாகப் ொர்க்கும் வொழுது, மாகாண அநமச் ரநவகள் சில முற்தொக்குச்  ட்ைங்கநளத் 

ேநையின்றி இயற்றின. கவர்னர்களும் நிநலயறிந்து, வொறுப்புநைய அர ாங்கம் உருவாகிச் 

வ யல்ெட்டு நிலவ வழிவகுத்துக் வகாடுத்ேனர். முேன்முநறயாக மாகாணச்  ட்ை நெகள் 

உண்நமயிதலதய  ட்ை நெகளாகச் வ யல்ெைத் வோைங்கின.  

 

இரண்ைாவது உலகப்தொரும் இந்திய அரசியலநமப்பு வளர்ச்சியும் 

உலகப்தொர் இந்தியாவில் சில அரசியல் சிக்கல்கநள உண்ைாக்கிற்று. வஜர்மனிநய எதிர்த்து 

பிரிட்ைன் தொரில் இறங்கியது. இந்திய மக்களின் கருத்துகநள அறியாமல் பிரிட்ைன் 

இந்தியாநவயும் தொரில் ஈடுெைச் வ ய்ேது. இந்திய அர ாங்கத்நே ஒருமுகப்ெடுத்தும் 

தைாக்கத்துைன் பிரிட்டிஷ் ொராளுமன்றம், 1935ஆம் ஆண்டு அரசியலநமப்புச்  ட்ைத்நேத் ேன் 

விருப்பில் திருத்தியது. இச்வ யல் இந்தியர்களின் சுேந்திர உணர்வுகநளப் புண்ெடுத்தியது.  

தொரில் இந்தியர்களின் ஒத்துநழப்நெப் வெறக் காங்கிரசுைனும், முஸ்லீம் லீக்குைனும், இந்திய 

மன்னர்களுைனும் நவ ராய் கலந்து தெசினார். ஜனைாயக உரிநமகளுக்காக ைைக்கும் தொரில் 

அவ்விே உரிநமகள் அற்ற இந்தியா சுதயச்ந யுைன் ெங்குவெற முடியாவேனக் காங்கிரசுக் கட்சி 

கூறிவிட்ைது. முஸ்லீம் லீக் இந்திய அர ாங்கத்தின் தொக்நக விரும்ெவில்நல என்றாலும், 
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ேநையாக இருக்க விரும்ெவில்நல. தொருக்குப்பின், இந்தியா ெற்றிய வகாள்நகநய இங்கிலாந்து 

திட்ைவட்ைமாய்க் கூற தவண்டுவமன்று காங்கிரசு விரும்பிற்று. முஸ்லீம் லீகும் அேன் ஒப்புேல் 

இல்லாமல் வருங்கால இந்திய அரசியலநமப்நெப் ெநைக்கக்கூைாவேன வாதித்ேது. இவ்விரு 

கட்சிகளின் கருத்துகநள பிரிட்ைன் ஏற்கவில்நல. எனதவ, தொருக்கான ஒத்துநழப்நெப் வெறவும் 

இல்நல. இந்திய மன்னர்கள் மட்டும் தொரில் பிரிட்ைநன ஆேரித்ேனர்.  

நவ ராயுைன் ைைந்ே தெச்சுவார்த்நேகளில் தோல்வி கண்ை காங்கிரசு , ேன்னிைமிருந்ே மாகாண 

ஆட்சிப் வொறுப்புகளநனத்ே லிருந்தும் விலகிக்வகாண்ைது (1939), முஸ்லீம் லீக் வொறுத் திருந்து 

ொர்க்க விரும்பியது. இேன் விநளவாக, மாகாண சுய ஆட்சி கானல் நீராயிற்று. இந்திய ஆட்சி 

கவர்னர்களின் இைர்க்கால அதிகாரங்களால் ஒருமுக ஆட்சியாக மாறியது.  

இந்திய அரசியல் சிக்கலுக்கு எவ்விேத் தீர்வும் காணமுடியாமல் காங்கிரசு வருந்திய தொது, முஸ்லீம் 

லீகின் ேநலவர் ஜின்னா. நவ ராயுைன் இநையறாது தெச்சுவார்த்நேகள் ைைத்தித் ேம் கட்சிநயயும் 

அேன் வகாள்நகநயயும் நிநலப்ெடுத்திக் வகாண்ைார். முஸ்லீம்கள் வெரும்ொன்நமயாக வசிக்கும் 

மாகாணங்கநளக் வகாண்ை ஒரு ேனித்ே, முழு இநறநமயுள்ள ொகிஸ்ோனத்நே உருவாக்க, 

1940ஆம் ஆண்டின் லாகூர் கூட்ைத் தீர்மானம் வலியுறுத்திற்று.  

நவ ராய் , ேமது நிர்வாகக் கவுன்சிநல விரிவாக்கி, அதில் இந்திய அரசியல் கட்சிகளின் 

பிரதிநிதிகநளச் த ர்த்துக்வகாள்வோகக் கூறிய வாக்குறுதிநயக் காங்கிரசு ஏற்காது. ேனி மனிேச் 

 ட்ை மறுப்பு இயக்கத்தில் இறங்கிற்று. இேன் விநளவாகப் வெருந்ேநலவர்கள் சிநறப்ெட்ைனர்.  

கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு 

தொரின் வோைக்கத்தில் இங்கிலாந்து ெல இைங்களில் தோல்வியுற்றது. 1941-ல் ஜப்ொன் தொரில் 

இறங்கி விநரவில் வெரும் வவற்றிகநளப் வெற்றது. ஜப்ொன், பிரிட்ைனின் கீநழக் குடிதயற்ற 

ைாடுகநள வவன்று இந்திய எல்நலநய வைருங்கிற்று. அதே  மயத்தில் அவமரிக்காவும் தொரில் 

இறங்கி பிரிட்ைனுக்கு ஆேரவாகப் தொரிட்டு வந்ேது.  

இச் சூழ்நிநலயில் பிரிட்ைன் இந்தியாெற்றி ஒரு புதிய வகாள்நகநய வகுக்க, ேனது தகபிவனட் 

அநமச் ர் கிரிப்ஸ் என்ொநர இந்தியாவிற்கு அனுப்பியது. அவர் இந்திய அரசியல் கட்சித் 

ேநலவர்கநளயும், மற்றவர்கநளயும் கண்டு தெசி ஒரு முடிவிநனக் காண முற்ெட்ைார்.  

இந்தியா வந்ேநைந்ேவுைன் கிரிப்ஸ் ேமது திட்ைத்நே அரசியல் கட்சிகளின் முன் நவத்துக் 

கருத்துகநள அறிய விரும்பினார். அவர் திட்ைத்தில் ஒரு புதிய இந்திய யூனியநன அநமக்கும் 

தைாக்கமும் அேற்கான அரசியலநமப்நெ ஆக்கத் தேர்ந்வேடுக்கப்ெட்ை உறுப்பினர்கநளக் வகாண்ை 

ஒரு  நெநய அநமக்கும் எண்ணமும், அச்  நெயில் இந்திய மன்னர்களும் ெங்கு வெறலாவமன்ற 

கருத்தும் வவளியாயின. அரசியலநமப்நெ உருவாக்கிய பின் அநே பிரிட்டிஷ் அர ாங்கம் ஏற்றுச் 

வ யல்ெடுத்தும் எனவும் உறுதி கூறினார்.  

ஆனால், இவ்வரசியலநமப்நெ ஏற்க விருப்ெமில்லா மாகாணங்களும், அரசுகளும், யூனியனில் 

த ராமல் ேனித்திருக்கலாவமனத் திட்ைத்தில் கண்டிருந்ேது. அப்ெடிப்ெட்ை மாகாணங்களும் 
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அரசுகளும் அவற்றிற்வகனத் ேனியாக அரசியலநமப்நெ உருவாக்கிக்வகாள்ளலாம். அவற்றிற்கு 

பிரிட்டிஷ் அர ாங்கம் இந்திய யூனியநன ஒத்ே அந்ேஸ்நே வழங்கும்.  

அரசியலநமப்நெ உருவாக்கும்  நெ, பிரிட்டிஷ் அர ாங்கத்துைன் அதிகார மாற்றம் ெற்றிய 

எல்லாப் வொறுப்புகள் ெற்றியும், சிறுொன்நமயினர் உரிநமகள் ெற்றியும் ஓர் உைன்ொடு 

வ ய்துவகாள்ள தவண்டும்.  

விரிவாக்கப்ெடும் நிர்வாகக் கவுன்சிலில் வெரும் ெகுதி இந்தியர்களின் பிரதிநிதிகநளச் 

த ர்த்துக்வகாண்டு அவர்களிைம் எல்லா அதிகாரங்கநளயும் விட்டுவிடுவோக பிரிட்டிஷார் 

வாக்களித்ேனர். இதில் இந்தியப் ொதுகாப்பு ெற்றிய அதிகாரம் மட்டும் அைங்காவேன விளக்கினர்.  

இத்திட்ைம் எல்தலாநரயும் திருப்திப்ெடுத்துவோகத் தோன்றினாலும், யாரும் இநே ஏற்கவில்நல. 

யூனியனில் த ர விரும்ொே மாகாணங்களும் இந்திய அரசுகளும் ேனித்திருக்கலாம் என்ற 

கருத்திநன காங்கிரசு ஏற்கவில்நல. கிரிப்ஸின் இத்திட்ைம் ொகிஸ்ோனக் தகாரிக்நகநய 

வலுப்ெடுத்தியது. அரசியலநமப்புச்  நெக்கு இந்தியா வ ல்வநேக் காங்கிரசு விரும்ெவில்நல. 

தொருக்குப் பின் இந்தியா பிரிவிநனக்குள்ளாகும் முநறகளில் முஸ்லீம்களுக்குத் ேக்க ொதுகாப்பு 

வழங்கப்ெைவில்நலவயன முஸ்லீம் லீகும் கருதியது.  

இந்திய அர ாங்கப் வொறுப்புகளநனத்நேயும் ஏற்று ைைத்ே அதிகாரம் வழங்கப்ெைாநமயால் 

காங்கிரசு , கவர்னர் வஜனரலின் நிர்வாகக் கவுன்சிலில் த ர மறுத்ேது. வோைர்ந்து ைைந்ே  மர ப் 

தெச்சுகளும் தோல்வியநைந்ேன. 'முறிந்து வகாண்டிருக்கும் ொங்கிற்குப் பின்தேதியிட்டு 

வழங்கப்ெட்ை வ க்'' என கிரிப்ஸ் திட்ைத்நேக் காந்தி விளக்கினார். கிரிப்ஸ் தூதின் ெயனாக 

இந்திய அர ாங்கத்திற்கும் அரசியல் கட்சிகளுக்குமிநைதய இருந்து வந்ே கருத்து தவற்றுநமகள் 

தமலும் மிகுந்ேன.  

கிரிப்ஸ் திட்ைம் தோல்வியுற்றதும் காங்கிரசுக் கமிட்டி, 1942 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாேம் 

ெம்ொயில் கூடி இந்திய அரசியல் நிநலெற்றி ஆராய்ந்து, ேக்க ைைவடிக்நககநள தமற் 

வகாண்ைாலன்றி வவள்நளயநர வவளிதயற்ற முடியாவேனக் கருதிற்று. இநேவயாட்டி உருவான 

தீர்மானத்திற்கு 'இந்தியாநவ விட்டு வவளிதயறு தீர்மான' (Quit India Resolution) வமனப் 

வெயர். உைதன பிரிட்டிஷ் அர ாங்கம் காங்கிரசுத் ேநலவர்கநளச் சிநறயிலிட்டுக் காங்கிரசுக் 

கட்சிக்குத் ேநை விதித்ேது. இேனால் கிளர்ந்வேழுந்ே மக்கள் புரட்சிநய ஆகஸ்டு புரட்சி' என்ெர். 

அர ாங்கம் ஆயிரக்கணக்கான இந்தியநரச் சிநறயிட்டு அப் புரட்சிநயச் சிநேத்ேது.  

தொர் முடியும் வநர இந்திய அரசியலில் எவ்விே மாறுேலும் இல்நல. 1939 முேல் 1945 வநர 

கவர்னர் வஜனரலின் கவுன்சிலில் இந்திய உறுப்பினர்கள் த ர்த்துக்வகாள்ளப்ெட்ைோல் ஏற்ெட்ை 

அரசியல் மாற்றம் ேவிர சிறப்ொக ஒன்றும் ைைந்துவிைவில்நல.  

1943-ல் தவவல்பிரபு நவ ராயாக நியமனமானபின் இந்தியத் ேநலவர்களுைன் தெச்சுவார்த்நே 

ைைத்திச் சிக்கல் ேவிர்க்க முயன்றார். அேன்ெடி ேமது நிர்வாகக் கவுன்சிநல விரிவாக்கி, அதில் 

இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும்  மமான இைமளிக்க அவர் விரும்புவோகக் கூறினார். இந்திய 

அரசியல் கட்சிகள் (1945 ஜூன்) சிம்லாவில் கூடி இத் திட்ைத்நே ஆராய்ந்ேன. இம் மாைாட்டில் 

கலந்து வகாண்ை திரு. ஜின்னா . நவ ராயின் கவுன்சில் உறுப்பினர்களில்  ரிொதிப்தெர் 
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முஸ்லிம்கள் இருக்கதவண்டுவமன்றும், அவர்கநள முஸ்லீம் லீக் நியமிக்க உரிநம 

தவண்டுவமன்றும் கூறினார். இேற்குக் காங்கிரசு இணங்கவில்நல. மாைாடும் தோல்வியுற்றது.  

மாைாடு தோல்வியுற்ற  மயம் பிரிட்ைனில் வோழில் கட்சியினர் அர ாங்கப் வொறுப்தெற்றனர். 

தொரும் ஓய்ந்ேது. பிரிட்டிஷ் அர ாங்கம் இந்தியாெற்றிய வகாள்நகநய விளக்க அறிக்நக ஒன்நற 

வவளியிட்ைது. அதில், மாகாணச்  ட்ை நெ களுக்கான தேர்ேல்கநள ைைத்ேவும், மாகாண சுய 

ஆட்சி ஏற்ெடுத்ேவும், இந்தியத் ேநலவர்கநளக் கலந்து ஆதலாசித்து அரசியலநமப்நெ 

உருவாக்கும் வழிமுநறகநளக் காணவும், நவ ராயின் நிர்வாகக் கவுன்சிலில் இந்தியர்கநளச் 

த ர்த்துக் வகாள்ளவும் திட்ைங்கள் இருந்ேன. தவவல் பிரபு இந்தியத் ேநலவர்களுைன் 

தெச்சுவார்த்நேகள் ைைத்தித் தோல்வியுற்றநே அறிந்ே பிரிட்டிஷ் அர ாங்கம் ஒரு தகபிவனட் 

குழுவிநன இந்தியா விற்கு அனுப்பியது. 

இக்குழுவில் வெத்திக் லாவரன்ஸ் பிரபுவும். ஸர் ஸ்ைாஃதொர்டு கிரிப்ஸும், எ. வி. 

அவலக் ாந்ேருமிருந்ேனர். இந்தியா, விநரவில் முழுநமயாகச் சுேந்திரம் வெற உேவுவதே' 

அவர்களின் தவநலயாக இருக்குவமன்று கூறினர். இந்தியாவில் உள்ள சிறுொன்நமயினர் 

அஞ் ாது வாழ வநக வ ய்வோகப் பிரேம அநமச் ர் அட்லி (Attlee, C. R.) அறிவித்ோர். 

அேனுைன் அவர், 'வெரும்ொன்நமயினரின் முன்தனற்றத்திற்குச் சிறுொன்நமயினர் ேநை 

விதிப்ெநே ைாம் ஏற்கக்கூைா' வேனக் கூறினார். இந்தியப் பிரச்சிநனயில் எப்ெடியும் தீர்வு 

காணதவண்டுவமன்ெநே பிரிட்ைன் முேன்முநறயாக வலியுறுத்திற்று.  

மாகாணச்  ட்ை நெகளுக்கான தேர்ேல்கள் ைாவைங்கும் ைைந்ேன. காங்கிரசும் , லீகும் வெரும் 

வவற்றிவெற்றுக் காங்கிரசு எட்டு மாகாணங்களிலும், லீக் இரண்டு மாகாணங்களிலும் 

அநமச் ரநவகநள அநமத்ேன. ஒரு மாகாணத்தில் (ெஞ் ாபில்) கலப்பு அநமச் ரநவ 

ெேவிதயற்றது. 

தகபிவனட் தூதுக் குழுவினர் இந்தியா வந்ேவுைன் காங்கிரசிற்கும் லீகிற்கும் இநைதய உைன்ொடு 

ஏற்ெைப் வெரிதும் முயன்றனர். இரு கட்சிகளும் ேமது வகாள்நககநள வலியுறுத்தின. முஸ்லீம் லீக், 

உைனடியாகப் ொகிஸ்ோன் தவண்டுவமன்றும், காங்கிரசு அநனத்திந்தியக் கூட்ைாட்சி 

அநமயதவண்டுவமன்றும் வாோடின.  

தகபிவனட் குழுவினர், ொகிஸ்ோனுக்கான  ாத்தியக் கூறுகநள ைன்றாக ஆய்ந்ே பின் அநே ஏற்க 

மறுத்ேனர். லீக் தகாரிய ொகிஸ்ோனில் அஸ்ஸாம், வங்காளம், ெஞ் ாப், சிந்து. வைதமற்கு எல்நல 

மாகாணம், ெலுஸிஸ்ோனம் என்ற ஆறு மாகாணங்கள் இருக்கும். அநவகளில் வங்காளத்திலும் 

ெஞ் ாபிலும், வெருமளவு இந்துக்கள் இருந்ேநமயால், சிறுொன்நமயினர் ைலன் ொதிக்கப்ெைலாம் 

என்றும், இம்மாகாணங்கநளப் பிரிவிநன வ ய்ோல் வெரும் தீங்கு விநளயலாம் என்றும் கருதினர்.  

இரு கட்சிகளுைனும் தெச்சுவார்த்நேகள் ைைத்தி வவற்றி வெறாே தகபிவனட் தூதுக்குழுவினர் ேமது 

நீண்ை கால ஏற்ொட்டிநன அறிவித்ேனர். அேநனப் பின்வருமாறு வநகப்ெடுத்திக் கூறலாம்.  

(1) இந்திய மாகாணங்கநளயும் அரசுகநளயும் வகாண்ை ஓர் இந்திய யூனியன் 

இருக்கதவண்டும். ொதுகாப்பு, வவளி ைாட்டு விவகாரங்கள், வ ய்திப்தொக்குவரத்துப் 

தொன்ற அதிகாரங்கள் யூனியனிைமிருக்கும்.  
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(2) பிரிட்டிஷ் இந்தியப் பிரதிநிதிகநளயும், அரசுகளின் பிரதிநிதிகநளயும் வகாண்ை ஒரு 

நிர்வாகத் துநறயும்,  ட்ை மியற்றும் துநறயும் இருக்கதவண்டும்.  ட்ை நெயில் ஓர் 

இனம்ெற்றிய பிரச்சிநன எழுந்ோல் அநேத் தீர்க்க இரு இனங்களும் ேனித்ேனியாகப் 

வெரும்ொன்நம வாக்களிப்ெதோடு, அன்று  நெக்கு வந்திருக்கும் இரு இனத்ோரின் 

வெரும்ொன்நம வாக்குகநள அளிக்க தவண்டும்.  

(3) ஓன்றிய அதிகாரங்கள் நீங்கலாக உள்ள அதிகாரங்களும், எஞ்சிய அதிகாரங்களும் 

மாகாணங்களுைன் இருக்கும்.  

(4) யூனியனுக்கு வழங்கியது தொக மற்வறல்லா அதிகாரங்கநளயும் அரசுகள் வெற்றிருக்கும்.  

(5) நிர்வாகத் துநறகநளயும்  ட்ை நெகநளயும் உநைய வோகுதிகநள அநமத்துக்வகாள்ள 

மாகாணங்களுக்குரிநமயுண்டு. வொதுவான மாகாண அதிகாரங்கநள ஒவ்வவாரு 

வோகுதியும் நிர்ணயம் வ ய்து வகாள்ள தவண்டும்.  

(6) மாகாணச்  ட்ை நெயின் வெரும்ொன்நம வாக்குகளால் அரசியலநமப்நெ முேல் ெத்து 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் அேன்பின் ஒவ்வவாரு ெத்து ஆண்டிற்குப் பின்னரும், புனராய்வு 

வ ய்யலாம் என்ற பிரிவு யூனியன் அரசியலநமப்பிலும் வோகுதிகளின் அரசியல் 

அநமப்பிலும் இருக்கதவண்டும்.  

(7) மநறமுகத் தேர்ேலின் மூலமாக அரசியலநமப்நெ ஆக்கும் ஒரு நிறுவனத்நே 

உைனடியாக அநமக்க தவண்டும். ெத்துலட் ம் தெர்களுக்கு ஒரு பிரதிநிதியாக 

மாகாணத்தின் மக்கள் வோநகக்கு ஏற்றவாறு இைங்கள் ஒதுக்கப்ெடும். மாகாணத்தின் 

வமாத்ே இைங்கநள அங்குள்ள பிரோன இனங்களின் மக்கள் வோநகக்தகற்றவாறு 

பிரித்துக்வகாள்ள தவண்டும். ஒவ்தவார் இனத்திற்வகனவும் ஒதுக்கப்ெட்ை பிரதிநிதிகள் அதே 

இனத்நேச் த ர்ந்ே  ட்ை நெ உறுப்பினர்களால் தேர்ந்வேடுக்கப்ெை தவண்டும் (பிரோன 

இனங்களாக ஏற்றுக் வகாள்ளப்ெட்ைநவகள், முஸ்லிம், சீக்கியர் , பிற வொது இனம் ).  

(8) இவ்வாறு தேர்ந்வேடுக்கப்ெட்ை பிரதிநிதிகளும் அரசு களின் பிரதிநிதிகளும் அரசியல் 

நிர்ணய  நெயாகப் புதுடில்லியில் கூடுவர்.  

(9) அரசியல் நிர்ணய  நெ மூன்று ெகுதிகளாகப் பிரியும் : ெகுதி A : மேராஸ், ெம்ொய், ஐக்கிய 

மாகாணம், மத்திய மாகாணம், பீகார், ஒரி ா . ெகுதி B : ெஞ் ாப், வைதமற்கு எல்நல 

மாகாணம். சிந்து ெகுதி C : வங்காளம், அஸ்ஸாம்.  

(10) ஒவ்வவாரு ெகுதியும் அேன் மாகாண அரசியநல முடிவு வ ய்யும். அல்லது அத் 

வோகுதி முழுவேற்குமான அநமப்நெ உண்ைாக்குவோனால் அேன் அதிகார 

வரம்புகநளயும் நிர்ணயம் வ ய்யதவண்டும்.  

(11) வோகுதி அரசியலநமப்புகநள நிர்ணயம் வ ய்ேபின், வோகுதிகள் ஒன்று கூடி யூனியன் 

அரசியல் அநமப்நெ நிர்ணயம் வ ய்யும்.  

(12) அதிகார மாற்றத்தின் விநளவுகநள முநறப்ெடுத்ே யூனியன் அரசியல் நிர்ணய 

 நெ பிரிட்ைனுைன் ஓர் உைன் ெடிக்நக வ ய்து வகாள்ள தவண்டும்.  

இநைக்கால அர ாங்கம்  

அரசியலநமப்பு ஆக்கப்ெடும் வொழுது ஆட்சிநய ைைத்துவேற்காக எல்லாக் கட்சிகளின் ஆேரவுைன் 

ஓர் இநைக்கால அர ாங்கத்நே அநமக்க தவண்டும். இநைக்கால அர ாங்கத்தில் எல்லா 
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இலாக்காப் வொறுப்புகநளயும் இந்தியர்கதள ஏற்று ைைத்துவர். இநைக்கால அர ாங்கத்நே 

எதிர்தைாக்கி இருந்ே தவநலகநளச் வ ய்துமுடிக்க பிரிட்டிஷ் அர ாங்கம் முழுமனத்துைன் 

ஒத்துநழக்கும்.  

தகபிவனட் குழுவினர் அறிக்நகநய எல்லாக் கட்சியினரும் ைன்றாக ஆராய்ந்ேனர். காங்கிரசுக் 

கட்சி, மாகாணங்கநளத் வோகுக்கும் பிரிவுகநள வன்நமயாகத் ோக்கியது. ொகிஸ்ோன் தகாரிக்நக 

மறுக்கப்ெட்ைோல் ஜின்னாவும் மகிழ்ச்சி அநையவில்நல. சீக்கியர்கள் ேங்கள் ைலன் 

காக்கப்ெைவில்நலவயனக் கருதினர்.  

1946ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாேம் ஆறாம் தேதி முஸ்லீம் லீக், சில நிெந்ேநனகளுைன் தகபிவனட் 

தூதுக் குழுவினர் திட்ைத்நே ஏற்றது. ஆறு மாகாணங்களின் கட்ைாயத் வோகுப்பு ொகிஸ்ோன் 

தகாரிக்நகக்கு ஆோரமாக அநமயும் என்று கருதியது. இத் திட்ைத்நேப் ெயன்ெடுத்திப் 

ொகிஸ்ோநன அநைய லீக் முயன்றது.  

மாகாணத் வோகுப்பு முநறக்குக் காங்கிரசு எதிர்ப்புத் வேரிவித்ேது. சுேந்திர, ஐக்கிய , ஜனைாயக 

இந்திய அரசியலநமப்நெ ஆக்க, காங்கிரசு அரசியல் நிர்ணய  நெயில் த ர விரும்பியது.  

நிர்வாகக் கவுன்சிலின் உறுப்பினர்கநளத் தேர்வு வ ய்யும் தொது, காங்கிரசின் தேசிய , இனச் 

 ார்ெற்ற ேன்நமநய ஏற்றுக் வகாள்ளாவிட்ைால் இநைக்கால அர ாங்கத்தில் த ர்வதில்நல எனத் 

தீர்மானித்ேது. தமலும், காங்கிரசுக் கட்சியின் ேநலவர் தைரு , அரசியல் நிர்ணய  நெக்குள் 

நுநழவது என்ற முடிவிநனத் ேவிர தவவறேற்கும் ைாங்கள் கட்டுப்ெைவில்நல' என்று கூறினார். 

பின்னர், மாகாணங்களின் வோகுப்வென்று ஒன்றுமிருக்காது என்ற வொருள்ெைப் ெல வொறுப்புள்ள 

ேநலவர்கள் தெசிய வொழுது, ஜின்னா அேற்கு பிரிட்ைனிைம் விளக்கம் தகட்ைார். ேக்க 

விளக்கத்நே அவர் வெற்றார் எனினும், 1946 ஆம் ஆண்டு ஜூநல 27ஆம் தேதி கூடிய லீக் 

கவுன்சில், தகபிவனட் குழுவின் முழுத் திட்ைத்நேயும் நிராகரித்து, ொகிஸ்ோன் தகாரிக்நகநய 

மறுெடியும் கிளப்பிக் குறிக்தகாநள அநைய தைர் ைைவடிக்நக' தமற்வகாள்ளத் திட்ைமிட்டு 1946 

ஆம் ஆண்டு, ஆகஸ்டு மாேம் 16 ஆம் தேதிநய, 'தைரடி ைைவடிக்நக ைாள்' என அறிவித்ேது.  

இேற்கிநையில், நவ ராய் இந்திய அரசியல் கட்சிகளுைன் தெச்சுவார்த்நே ைைத்தி இநைக்கால 

அர ாங்கத்நே உருவாக்கத் திட்ைமிட்ைார். அேன்ெடி நிர்வாகக் கவுன்சிலின் 14 உறுப்பினர் களில் 

6 காங்கிரசிற்கும் (இதில் ஒன்று வஷட்யூல்டு வகுப்பினருக்கு ) 5 முஸ்லீம் லீக்கிற்கும், 3 மற்றச் 

சிறுொன்நமயினருக்குவமன உறுப்பினர்கநள நவ ராதய நியமிப்ெோக இருந்ேது. இத் 

திட்ைத்திற்கு ஜின்னா உைன்ெைாது தொகதவ, நவ ராய் காங்கிரந  இநைக்கால அர ாங்கத்நே 

அநமக்குமாறு அநழப்பு விடுத்ோர். காங்கிரசு அநழப்நெ ஏற்றது.  

பின்னர் 1946 ஆம் ஆண்டு வ ப்ைம்ெர் மாேம் இரண்ைாம் ைாள் முேன்முநறயாக நவ ராயின் 

நிர்வாகக் கவுன்சிலில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் அமர்ந்ோர்கள். கவுன்சிலில் ஜவகர்லால் தைரு, 

வல்லொய்ெட்தைல், ராதஜந்திரப்பிரஸாத், இராஜதகாொலாச் ாரியார் முேலாதனார் இைம் வெற்றனர். 

இவர்களிைம் இந்திய ஆட்சிப் வொறுப்நெ ஒப்ெநைத்ேனர். கவுன்சிலின் துநன ேநலவராக தைரு 

ெணியாற்றினார்.  
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தைரடி ைைவடிக்நகநயவயாட்டிக் கல்கத்ோவிலும் மற்ற ைகரங் களிலும் ைைந்ே வகுப்புக் கலகத்தில் 

ெல்லாயிரம் மக்கள் வகாநலயுண்ைனர். இந் நிகழ்ச்சிகளால் அதிர்ச்சியநைந்ே நவ ராய் எப்ெடியும் 

லீக்நக இநைக்கால அர ாங்கத்தில் த ர்க்க முநனந்ோர். நீண்ை ைாட்களுக்குப் பிறகு (1946ஆம் 

ஆண்டு, அக்தைாெர் 26ஆம் ைாள்) லீக் பிரதிநிதிகள் ஐவர் இநைக்கால அர ாங்கத்தில் த ர்ந்ேனர்.  

இநைக்கால அர ாங்கம் ைல்லமுநறயில் வ யல்ெைவில்நல. இருேரப்பினரும் இநணந்து 

வொதுதைாக்குைன் வ யல்ெட்டிருந்ோல் நிநனத்ேற்கரிய ைன்நமகள் பிறந்திருக்கும். தகபிவனட் 

குழுவினர் திட்ைத்நே ஏற்காே லீக், தைருவின் ேநலநமநயயும் ஏற்க மறுத்ேது. இேனால் 

கவுன்சிலின் கூட்டுப் வொறுப்பு குநலந்ேது. 1946ஆம் ஆண்டு, டி ம்ெர் மாேம் 9ஆம் தேதி கூடிய 

அரசியல் நிர்ணய  நெயில் முஸ்லீம் லீக் கலந்து வகாள்ளவில்நல. ைாட்டின் ெல ெகுதிகளில் 

வகுப்புக் கலகங்கள் ஏற்ெட்ைோல் ெலர் உயிரிழந்ேனர்.  

இந்திய அரசியல் முட்டுக்கட்நைநய அகற்றும் தைாக்குைன் இரு கட்சிகளின் பிரதிநிதிகநளயும் 

பிரிட்டிஷ் அர ாங்கம் லண்ைனுக்கு அநழத்துப் தெச்சுவார்த்நே வோைங்கியது. இம் முயற்சியும், 

தோல்வியில் முடிந்ேது. இந்தியா திரும்பிய இரு கட்சியினரும் ேமது ெநழய தொக்கில் வ ன்றனர்.  

அரசியல் நிர்ணய  நெயில் த ராமல், லீக் ேனது ொகிஸ்ோன் தகாரிக்நகநய வலியுறுத்தியது. 

எனதவ, காங்கிரசும் மற்ற கவுன்சில் உறுப்பினர்களும், லீக் இநைக்கால அர ாங்கத்திலிருந்து 

விலகிக்வகாள்ள தவண்டுவமன்றனர். இேன் விநளவுகள் ெற்றி நவ ராய் அச் முற்றார். 

இநைக்கால அர ாங்கத்திலிருந்து லீக் விலகவும் இல்நல; காங்கிரசுைன் அரசியல் நிர்ணய 

 நெயில் ஒத்துநழக்கவுமில்நல. சிக்கல் நீடித்ேது.  

அட்லி அறிக்நக  

1947 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாேம் 20ஆம் தேதி பிரேம அநமச் ர் ஆட்லி வொதுமக்கள்  நெயில் 

ஓர் அறிக்நக வவளியிட்ைார். அவ்வறிக்நக 1948ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாேத்திற்கு முன் பிரிட்டிஷ் 

அர ாங்கம், வொறுப்புநைய இந்தியர்களிைம் அநமதியான முநறயில் அதிகார மாற்றம் 

வ ய்யவிருக்கும் தைாக்கத்நே வவளியிட்ைது. அேற்குள் இந்திய அரசியல் கட்சிகளுக்குள் ஒருவிே 

உைன்ொடும் ஏற்ெைாவிட்ைால் மத்திய அர ாங்க அதிகாரத்நே யாருக்கு மாற்றம் வ ய்வவேன்ெநே 

பிரிட்ைன் ஆராயும். அதிகாரத்நே மத்திய அர ாங்கத்திைதம விட்டுவிடுவோ? அல்லது 

மாகாணங்களிைம் விட்டுநவப்ெோ? அல்லது இந்தியர்களின் ைலன்கருதி ஒரு புதிய 

நிறுவனத்திைம் மாற்றுவோ? என்ெநே ஆராய்ந்து ஆவன வ ய்யும் வொறுப்புப் புதிய நவ ராயாகிய 

மவுண்ட்தெட்ைன் பிரபுவிைம் விைப் வெற்றது.  

இவர் 1947 ஆம் ஆண்டு, மார்ச்சு மாேம் இந்தியா வந்ே வொழுது அரசியல் நிநல சீரழிந்து 

காணப்ெட்ைது. தைரடி ைைவடிக்நகயும், வகுப்புக் கலகமும், இந்து முஸ்லீம் தவற்றுநமயும் ைாட்டில் 

வைருக்கடி நிநலநயயுண்ைாக்கி இருந்ேன.  

மவுண்ட்தெட்ைன் திட்ைம் (Mountbatten Plan)  

தகபிவனட் குழுவினரின் திட்ைத்நே அடிப்ெநையாகக் வகாண்டு கட்சிகளிநைதய உைன்ொடு 

காண இவர் முயன்றார். ஐக்கிய இந்தியாவிற்கான ஓர் உைன்ொட்நை எல்தலாருநைய ஒப்புேலுைன் 
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வ ய்யமுடியாவேன்ெநே உணர்ந்ோர். எனதவ, ஒரு மாற்றுத் திட்ைத்நேத் ேயாரித்ோர். அத் 

திட்ைமும் அட்லி அறிக்நகநய வயாட்டியோக இருந்ேது. வெரும்ொன்நம இந்து முஸ்லீம் 

மாகாணங்களாகிய வங்காளம், ெஞ் ாபின் பிரதிநிதிகள் பிரிவிநனநய விரும்பி வாக்களித்ோல் அம் 

மாகாணங்கள் பிரியும். வெரும்ொன்நம முஸ்லீம்கள் வசிக்கும் சில்ைட் (அஸ்ஸாம்) முஸ்லீம் 

மாகாணத்துைன் த ர விருப்புத் வேரிவிக்கதவண்டும். வைதமற்கு எல்நல மாகாணத்தின் மக்கள் 

விருப்நெ அறிய ' குடிவயாப்ெம் ' வெறதவண்டும். இத் திட்ைத்தின்ெடி பிரிவிநனப் 

வொறுப்புகளநனத்நேயும் இந்திய மக்கதள ஏற்கதவண்டும்.  

மவுண்ட்தெட்ைனின் . இப்பிரிவிநனத் திட்ைத்நே விருப்பில்லாமல் எல்லாக் கட்சிகளும் ஏற்றன. 

வகுப்புக் கலகம், வகாநல, வகாள்நள தொன்ற துயர நிகழ்ச்சிகளால் ைாடு அவதிப்ெட்ைது. 

இவற்நறத் ேடுத்து நிறுத்ே நவ ராய் ேமது திட்ைத்நேச் வ யலாற்ற விரும்பினார். இந்தியத் 

ேநலவர்கநளயும், பிரிட்டிஷ் அர ாங்கத்நேயும் கலந்து வகாண்டு ைாட்நை இந்தியா, ொகிஸ்ோன் 

என்று பிரிக்கவும் அவற்றிற்கு வைாமினியன் அந்ேஸ்து வழங்கவும் வழி வகுத்ோர். அதிகார 

மாற்றமும் 1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாேம் 15ஆம் தேதி ைநைவெறுவமன்று அறிவித்ோர். 

இந்ைாநளதய ைாம் சுேந்திர தினமாகக் வகாண்ைாடுகிதறாம்.  

இந்தியச் சுேந்திரச்  ட்ைம்  

இந்தியச் சுேந்திரச்  ட்ைத்நே பிரிட்டிஷ் ொராளுமன்றம் 1947ஆம் ஆண்டு ஜூநல மாேம் 18ஆம் 

தேதி நிநறதவற்றியது. இச் ட்ைம் இந்தியாவில் இரண்டு சுேந்திர வைாமினியன்கநள 

உண்ைாக்கிற்று. அநவ இந்தியா, ொகிஸ்ோன் என்று வெயர் வெற்றன. ொகிஸ்ோனில் த ர்க்கப்ெட்ை 

ெகுதிகள் நீங்கலாக மற்ற பிரிட்டிஷ் இந்தியப் ெகுதிகநளக் வகாண்ைோக இந்தியா இருக்கும். 

ொகிஸ்ோனில் தமற்கு ெஞ் ாபும், கிழக்கு வங்காளமும், சிந்துவும், வைதமற்கு எல்நல மாகாணமும், 

ெலுஸிஸ்ோனும் அைங்கி இருக்கும். அஸ்ஸாமின் ஒரு மாவட்ைமாகிய சில்ைட் குடிவயாப்ெ 

வாக்வகடுப்பில் வெரும்ொன்நம வாக்குகள் வெற்றால் கிழக்கு வாங்காளத்துைன் த ரும்.  

வங்காளம், கிழக்கு தமற்கு வங்காளங்களாகப் பிரிவுப்ெடும். ெஞ் ாபும், கிழக்கு தமற்கு 

ெஞ் ாபுகளாகப் பிரிவுப்ெடும். அநவ களின் எல்நலகநள ஓர் எல்நலக் கமிஷன் 

நிர்ணயிக்கும். வைாமினியன்கள் இரண்டில் இந்திய அரசுகள் எேனுைனாவது த ர்ந்துவகாள்ளலாம். 

ஒவ்வவாரு வைாமினியனிலும் பிரிட்டிஷ் மன்னரால் அமர்த்ேப்ெடும் ஒரு கவர்னர் வஜனரல் 

இருப்ொர். ஒருவதர இரு வைாமினியன்களிலும் கவர்னர் வஜனரலாக இருக்கலாம். வைாமினியன் 

 ட்ை நெ அேற்கான  ட்ைங்கநள இயற்ற அதிகாரம் வெற்றிருந்ேது.  

1947 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாேம் 15ஆம் தேதிக்குப் பின் பிரிட்ைன், இந்திய ஆட்சிப் வொறுப்நெ 

ஏற்காது. இச் ட்ைம் நிநறதவறிய ைாளிலிருந்து இந்திய அரசுகளின் தெரில் பிரிட்ைனுக் கிருந்ே 

தமலாதிெத்திய உரிநம நீங்கும். அேனுைன் பிரிட்ைனுக்கும், இந்திய மன்னர்களுக்குமிநைதய 

இருந்துவந்ே உைன்ொடுகளும் நீங்கும். வைாமினியன்  ட்ை நெ வ யல்ெடுத்திய எல்லா 

அதிகாரங்கநளயும் அரசியல் நிர்ணய நெ வ யல்ெடுத்ேலாம்.  
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அரசியல் நிர்ணய  நெகள் .இநறநமயுநையனவாக, கட்டுப்ொடுகளின்றி, அரசியலநமப்நெயும் 

உருவாக்கலாம். ஆனால்,  ட்ை நெகளாகச் வ யல்ெடும்தொது 1935 ஆம் ஆண்டு இந்திய 

அர ாங்கச்  ட்ைத்திற்குட்ெட்டு இயங்கதவண்டும்.  

ைாற்ெது தகாடி மக்கநளக் வகாண்ை ஒரு வெரிய ைாட்நைப் பிரித்து, இரண்டு சுேந்திர 

அர ாங்கங்களுக்கு அதிகார மாற்றத்நே எளிோகவும் விநரவாகவும் வ ய்ேது ஓர் அரிய 

 ாேநனதயயாகும்.  

மவுண்ட் தெட்ைன் பிரபுநவ இந்தியா கவர்னர் வஜனரலாக ஏற்றுக்வகாண்ைது. அவர் 1947ஆம் 

ஆண்டு, ஆகஸ்டு மாேம் 15ஆம் ைாள் ெேவிப் பிரமாணம் எடுத்துக்வகாண்ைார். புதிய இந்திய வாழ்வு 

மலர்ந்ேது.  

அரசியல் நிர்ணய  நெ 

வரலாற்றுச் சிறப்புநைய இந்திய அரசியல் நிர்ணய  நெ 1946ஆம் ஆண்டு, டி ம்ெர் மாேம் 

ஒன்ெோம் ைாள் கூடிற்று.  நெயின் வயது முதிர்ந்ே உறுப்பினராகிய  ச்சிோனந்ே சின்ைா என்ொர் 

முேல் கூட்ைத்திற்குத் ேநலநம ோங்கினார். பின்னர், காங்கிரசுக் கட்சியின் முேன்நமயாளர்களில் 

ஒருவராகிய இராதஜந்திர பிர ாத் என்ொநரத் ேநலவராகச்  நெ உறுப்பினர்கள் ஒருமனோகத் 

தேர்ந்வேடுத்ோர்கள்.  

 நெநயக் கூட்டிய பிரிட்டிஷ் அர ாங்கம் அநேக் கநலக்கவும் முடியுவமன்றநமயால் சிலர் 

அேன் இநறநமநயப் ெற்றி ஐயுற்றனர். இருப்பினும், இச் நெக்கான விதிமுநறகநளச்  நெதய 

வ ய்து நிநறதவற்றலாவமன்றநமயால்  நெ ேன் ெணிகநளத் வோைங்கும் வொழுதே 

இநறநமயுநையோக மாறிக் வகாள்ளும் என்றும் காங்கிரசுக் கட்சித் ேநலவர்கள் கருதினார்கள். 

இக் கருத்திநன நீண்ை விவாேத்திற்குப்பின்  நெ ஏற்றுக் வகாண்ைது.  

 நெ சில ைநைமுநற விதிகநளச் வ ய்து வகாண்ைது. அவற்றில் சிறப்ொக இரண்டு விதிகநளக் 

கூறலாம். ஒன்று.  நெத் ேநலவநரச்  நெயின் ேனிச்சிறப்புரிநமகளுக்குக் காவலராக 

அமர்த்தியோகும். இரண்டு,  நெ உறுப்பினர்களின் மூன்றிலிரு வெரும்ொன்நம வாக்குகளாலன்றிச் 

 நெநயக் கநலக்க முடியாது. இவ்விரு விதிகளும்  நெயின் முழு இநறநமநய வலியுறுத்தின 

வவனக் கருேலாம்.  

 நெ தமற்வகாள்ளத்ேக்க ெணிகநள, தைருவின், குறிக் தகாள்கள் ெற்றிய தீர்மானம்' (Objective 

Resolution) ைன்கு விளக்கிக் கூறிற்று. அரசியலநமப்பு ெற்றிய கருத்துகநள ஆராய,  நெ ெல 

குழுக்கநள அமர்த்தியது. ெல குழுக்களில் தைருவும் ெட்தைலும் ேநலவர்களாய் இருந்து 

அரசியலநமப்பின் சில அடிப்ெநைக் கருத்துகநள உருவாக்கினர். குழுக்களின் அறிக்நகநய 

ஆோரமாகக் வகாண்டு வெனகல் ைரசிங்கராவ் ஒரு ைகல் அரசியலநமப்நெ உருவாக்கினார். 

அம்தெத்காநரத் ேநலவராகக் வகாண்ை ஒரு வநரவுக் குழுவிநனச் (Drafting Committee) 

 நெ அமர்த்தியது. இக் குழு ைகல் அரசியலநமப்நெ ைன்றாக ஆராய்ந்து பிறிவோரு ைகல் 

அரசியலநமப்நெச்  நெ முன் நவத்ேது. இந்ைகநலச்  நெ நீண்ை ைாட்கள் ஆழ்ந்து ஆய்ந்ே பின் 

ஏற்றுக்வகாண்ைது.  
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அரசியலநமப்நெப் ெநைக்க (அரசியல் நிர்ணய )  நெ ஏறத்ோழ மூன்றாண்டுகநளச் 

வ லவிட்ைது.  நெ ெதிதனாரு வோைக்கக் கூட்ைங்களாக 165 ைாட்கள் கூடிற்று. 165 ைாை களில் 

114 ைாட்கநள ைகல் அரசியலநமப்பு ஆய்வினில் வ ல விட்ைது. அரசியலநமப்பு இறுதிநிநலயில் 

395 பிரிவுகநளயும் 9 ேெசில்கநளயும் வகாண்டிருக்கிறது.  

 நெ', அரசியலநமப்நெப் ெநைக்க ஜனைாயக முநறகநளதய தமற்வகாண்ைது. ைகல் 

அரசியலநமப்பிற்கு 7,635 திருத்ேங்கநளச்  நெ உறுப்பினர்கள் வகாண்டுவந்ேனர். இவற்றில் 

2,473 திருத் ேங்கநளச்  நெ ஏற்று விவாதித்துப் பின் அநவகநளத் ேள்ளியது. உறுப்பினர்கள் 

அஞ் ாமல் கருத்துகநள வவளியிைவும், பிறர் கருத்துகநள ஏற்றுச் சிந்திக்கவும்  நெ வெருமளவில் 

உேவிய வேனலாம்.  

மற்ற ைாடுகளின் அரசியல் நிர்ணய  நெகளுைன் ைமது  நெநய ஒப்பிடும் வொழுதுோன் அேன் 

சிறப்பு ைமக்கு விளங்குகிறது. அவமரிக்கா ேனது அரசியலநமப்நெப் ெநைக்க ைான்கு 

மாேங்கநளயும், ஆஸ்திதரலியா ஒன்ெது ஆண்டுகநளயும், கனைா இரண்டு ஆண்டுகள் ஐந்து 

மாேங்கநளயும் வ லவிட்ைன. இந் ைாடுகளின் அரசியலநமப்புகவளல்லாம் மிகச் சிறியனவாகதவ 

இருந்ேன. ஆனால், ைமது அரசியலநமப்தொ மிகப் வெரியோகும். இநே மனத்திற்வகாண்டு 

ொர்க்கும் வொழுது ைாம் வ லவிட்ை காலம் குநறவானதேயாகும். மற்ற ைாடுகளின் அரசியல் 

நிர்ணய  நெகள் திருத்ேங்கநள ஏற்கவில்நல. அநவ ைகல் அரசியல் அநமப்புகநளக் 

வகாண்டுவந்ேெடிதய நிநறதவற்றின .  

தகபிவனட் குழுவினர் திட்ைப்ெடி அரசியல் நிர்ணய  நெயில் 385 உறுப்பினர்கள் 

இருக்கதவண்டும். இவர்களில் 292 உறுப் பினர்கநள பிரிட்டிஷ் இந்திய மாகாணங்களுக்வகனவும், 

93 உறுப்பினர்கநள இந்திய அரசுகளுக்வகனவும் தகபிவனட் குழுவினர் பிரித்திருந்ேனர். ஆனால், 

ைாட்டுப் பிரிவிநனக்குப் பின் 75 உறுப்பினர்கள் குநறந்துவிட்ைார்கள் ; எனினும்,  நெ 

வெரிோகதவ தோன்றிற்று.  

 நெயின் வ யற்கரிய ெணிகநளச் வ ய்துகாட்டியவர்களில் ேநலசிறந்ோராக வநரவுக்குழு 

உறுப்பினர்கநளயும், அேன் ேநலவநரயும் குறிப்பிைதவண்டும். இக் குழு, அம்தெத்காநரத் ேநலவ 

ராகவும், அல்லாடி கிருஷ்ண ாமி அய்யர், தகாொல ாமி அய்யங்கார், தக. எம். முன்ஷி, டி. டி. 

கிருஷ்ணமாச் ாரி, முகமது  ாதுல்லா, மாேவராவ் தொன்றாநர உறுப்பினராகவும் வகாண்டிருந்ேது. 

இவர்களநனவரும் ேம்மாலான ெணிகநளச் சிறப்புைன் வ ய்து புகழ்வெற்றனர்.  

அம்தெத்கார் காங்கிரசுக் கட்சியின் எதிர்ப்ொளராகதவ அரசியல் நிர்ணய  நெயில் 

நுநழந்ோவரனினும், ைாட்டுப் பிரிவிநனக்குப் பின் அவருநைய வகாள்நககளில் சில மாறுேல்கள் 

ஏற்ெட்ைன. அவரும்  நெயுைன் ஒத்துநழக்க விரும்பினார். எனதவ, காங்கிரசுத் ேநலவர்கள் 

அவநர வநரவுக் குழுவின் ேநலவ ராகத் தேர்ந்ேமர்த்தினார்கள். அவருக்களித்ே வொறுப்புகநளத் 

திறநமயுைன் வ யலாற்றினார். தேர்ந்ே கல்வியறிவாலும், ெரந்ே அனுெவத் திறனாலும், அவர் 

 நெயின் சிக்கல் நிநறந்ே வ ாற்தொர்களுக்குத் ேக்க விளக்கம் கூறிச்  நெ நிகழ்ச்சிகளில் 

அறிவவாளி ெைரச் வ ய்ோர்.  



 

GROUP I MAINS PROGRAM 2021– IYACHAMY ACADEMY -9952521550 52 

 

 நெத் ேநலவராக இருந்ே இராதஜந்திரப்பிர ாத், ேம் கைநம உணர்ந்து, ைடுநிநல நின்று மாண்பு 

குநறயாது  நெ நிகழ்ச்சிகநள ைைத்தினார். அடிக்கடி  நெ நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து வகாண்டு ேம் 

வேளிந்ே கருத்துகநளயும்  நெக்கு வழங்கினார்.  

தைரு பிரேம அநமச் ர் என்ற முநறயிலும், காங்கிரசுக் கட்சியின் ேநலவர் என்ற முநறயிலும் 

 நெயில் எழுந்ே சிக்கல்க ளநனத்திற்கும் ேக்க மாற்றம் கூறி நிகழ்ச்சிகளில் வேளிவுண்ைாக் 

கினார்.  

அடிப்ெநை உரிநமகள், சிறுொன்நமயினர்கள் ெற்றிய - குழுவின் ேநலவராகச்  ர்ோர் வல்லொய் 

ெட்தைல் ெணியாற்றினார். அவருக்களித்ே மிகக் கடினமான வொறுப்புகநள அவருக்தக உரித் ோன 

திறநமயால் வ ய்து காட்டினார் ; எல்தலாநரயும் அச் சுறுத்தி வந்ே இந்திய அரசுகநளத் ேக்க 

முநறயில் ெக்குவமாய் இநணத்துக் கூட்ைாட்சிக்கு அடிக்கல் ைாட்டினார்.  

அரசியல் நிர்ணய  நெயின் ஆதலா கராக B. N. ராவ் ெணி யாற்றினார்.  நெக்குப் ெயன்ெடும் 

வநகயில் இவர், ஒரு ைகல் அரசியலநமப்பிநன வழங்கினார். இநேதய வநரவுக் குழுவினர் 

ஆோரமாகக் வகாண்டு மற்வறாரு ைகல் அரசியலநமப்பிநனச்  நெ முன் நவத்ேனர்.  

இவர்கள் நீங்கலாகச்  நெ நிகழ்ச்சிகளில் வெரும் ெங்கு வகாண்ைவர்களில் எச். வி. காமத், 

ைா ர்யுதின் அகமது, சிென்லால்  ாக்வ னா. தக. டி. ஷார், குன்சுரு , ேக்குர்ோஸ் ொர்க்காவா, ஃபிராங் 

அந்தோனி , வஜய்ொல் சிங் தொன்தறார்களுைன் இன்னும் ெலநரச் 

த ர்த்துக்வகாள்ளலாம்.  நெயின் திறநம மிக்க உறுப்பினர்களுைன் கட்சிச்  ார்ெற்ற 

உறுப்பினர்களும் ைன்முநறயில் வ யல்ெட்டுச்  நெயின் ெரந்ே அநமப்பிற்கு வமருகிட்டு அணி 

வ ய்ேனர்.  

இந்திய அரசியலநமப்பு சில அடிப்ெநைக் கருத்துக்கள்  

சில அடிப்ெநைக் கருத்துக் வகாண்ை ஓர் அர ாங்கத்நே அரசியலநமப்பு உருவாக்குகிறது. அக் 

கருத்துகள் நிநலவெற்றனவாக இருக்க தவண்டும். எனினும், அக்கருத்துகள் அரசியலநமப்புகளில் 

ஒதர மாதிரியாக இல்லாமல் மாறுெட்டும் இருக்கலாம். அம் மாறுொடுகள் ஒரு ைாட்டின் 

சூழ்நிநலக்தகற்ெ அநமயும். ைமது அரசியலநமப்பிலும் சூழ்நிநலக்தகற்ெ சில அடிப்ெநைக் 

கருத்துகள் இருக்கின்றன . எனதவ, ைம் ைாட்டின் ஜனைாயக அர ாங்க அநமப்பில் காணும் சில 

கருத்துகநள ஆராய்தவாம்.  

கூட்ைரசு முநற (Federal System) :  

இருெோம் நூற்றாண்டின் அரசியல் அநமப்புகளில் கூட்ைாட்சி முநற 

இன்றியநமயாேோகிவிட்ைது. இக்கூட்ைாட்சி அர ாங்க அநமப்பு ெற்றிய விளக்கம் வேளிவின்றிக் 

குழப்ெத்தோடு காணப்ெடினும், அேன் அடிப்ெநைக் கருத்துக்கள் ெற்றிய ஐயப்ொடு யாருக்கும் 

கிநையாது. ெல்லினங்கநளயும், மரபு 'கநளயும், கருத்துகநளயும், குறிக்தகாள்கநளயும் இநணத்து. 

ஓர் அரசியலநமப்நெ உருவாக்க இம்முநற ஏற்றோகும். கூட்ைாட்சியின் தைாக்கம் ென்நமயில் 

ஒருநம காண்ெதேயாம். அதிகார வளர்ச்சியும், ஆட்சிநயப் ென்முநனப்ெடுத்ேலும் இேன் தைாக்க 

மாகும். இேன் சிறப்பியல்ொக அதிகாரப்ெங்கீட்டிநனக் கூறலாம். மத்திய, மாநில (State) 
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அர ாங்கங்களின் அதிகாரங்கநள அரசியலநமப்பு, ெங்கீடு வ ய்கிறது. ெங்கீடு வ ய்ே பின் 

வெறப்ெடும் அதிகாரங்களில் அர ாங்கங்கள் இநறநமயுநையனவாய் இருக்கின்றன. 

கூட்ைாட்சிமுநற. ேன் விருப்புக் கூட்டுறவு ஒற்றுநமநய வளர்க்கிறது. இவ்வநமப்பில் 

உறுப்ெரசுகள் (Part States) ஒன்று த ர இந ந்து வொதுவான மத்திய அர ாங்கத்நே நிறுவித் 

ேங்களின் ேனியுரிநமகநளத் துய்த்ேதலாடு மற்ற மாநிலங்களுைன் ைல்லுறவு வகாள்ளவும் இக் 

கூட்ைாட்சி வநக வ ய்கிறது. ெரந்ே நிலப்ெரப்பில் வாழும் ெல்தவறு இனங்கநளயும் 

வமாழியினங்கநளயும் இநணத்து அவர்களுக்கு ஓர் அரசியலநமப்பிநன வழங்கதவண்டுவமனின் 

இக்கூட்ைாட்சி முநற வெருமளவில் உேவும். எனதவோன், ைம் அரசியலநமப்ொளர்களும் ைம்நம 

எதிர்தைாக்கியிருந்ே சிக்கல்கநளத் ேவிர்க்கவும், ஐக்கிய இந்தியாநவ உருவாக்கவும். கூட்ைாட்சி 

முநறநயப் ெயன்ெடுத்தி இருக்கின்றனர். இவர்கள் ைாவைங்கிலும் ெரந்து காணப்ெடும் 

தவற்றுநமயில் ஒற்றுநமயுணர்வுகநளப் புகுத்தி ஓர் உணர்வவாளி அரசியல்  முோயத்நேப் 

ெநைக்க விநழந்ேனர்.  

இம்முநற ஆட்சி முன்னர் பிரிட்டிஷ் இந்திய மாகாணங்களில் வ யல்ெட்டுவந்திருக்கிறது. சிலர் 

ைம் ைாட்டின் நிநலக்குக் , கூட்ைாட்சி முநறோன் சிறந்ேவேனக் கருதினர். இருப்பினும், ைாட்டின் 

ஐக்கியத்நே முேன்நமயாகக் கருதிய அரசியலநமப்ொளர்கள் ஒருநமப்ொடும் மாறுொடும் 

தமாதுகின்ற வொழுது ஒருநமப்ொட்டிநனக் காக்க வழி வகுத்திருக்கின்றனர். இது ெற்றிதய 

அழிவிலா ஓர் இந்திய யூனியநனப் ெநைத்ேனர்.  

அரசியலநமப்ொளர்கள் ைாட்டில் நிலவும் பிளவுச்  க்திகநள மனத்திற்வகாண்டு ஒற்றுநமநய 

நிநலைாட்ைவும், இைர்க்காலங் களில் வ யல்ெைவும், மத்திய அர ாங்கத்திற்குச் சில சிறப்பு 

அதிகாரங்கநள வழங்கினர். இவ்விைர்க்கால அதிகாரங்கள் வ யல்ெடும் வொழுது கூட்ைாட்சி 

அநமப்பு ஒருமுக (Unitary Government). ஆட்சியாக மாறியியங்கும். இைர்க்காலம் நீங்கியதும் 

கூட்ைாட்சி முநற மீளும். இது ைம் அரசியலநமப்பின் ஒரு சிறப்பியல்ொகும்.  

தகபிவனட் அநமச் ரநவ அர ாங்கம்  

யூனியன், மாநில (ராஜ்ய) அர ாங்கங்கள் பிரிட்டிஷ் ொராளுமன்ற அர ாங்கத்நேத் ேழுவி 

அநமந்திருக்கின்றன. யூனியன் மாநில நிர்வாகத் துநறகள்  ட்ை நெக்குப் வொறுப்புநையன வாக 

இருக்கதவண்டும். யூனியன் அநமச் ரநவத் ேநலவநரப் பிரேம அநமச் வரன்றும், மாநில 

அநமச் ரநவத் ேநலவநர முேல் அநமச் வரன்றும் அரசியலநமப்பு வழங்குகிறது. அநமச் 

 நவகள் அர ாங்கத்தின் வகாள்நககநள நிர்ணயித்துச் வ யல்ெடுத்துகின்றன. அநமச் நவ 

நிர்வாக அதிகாரச் வ றிவுைனும், ேக்க கட்டுப்ொடுகளுைனும் இயங்கும். தகபிவனட் அர ாங்க 

முநறயில் நிர்வாகத் துநறக்கும்  ட்ை நெத் துநறக்கும் வைருங்கிய வோைர்பு ஏற்ெடுகிறது. 

அநமச் நவ (Council of Ministers)  ட்ை நெக்குப் வொறுப்புநையோயிருக்க 

தவண்டும்.  ட்ை நெயின் வெரும்ொன்நமக் கட்சியின் ேநலவதர அநமச்ர நவநய ஆக்குகிறார்.  

அநமச் நவ (நிர்வாகத் துநற)  ட்ை நெக்குப் வொறுப்புநையோநகயால், அது ேன்தொக்கில் 

வ ன்றாலும்,  ட்ை  நெயின் விருப்பிற்கு மாறாக ைைந்து வகாண்ைாலும், அநேப் ெேவி நீக்கம் 

வ ய்ய ைம்பிக்நகயில்லாத் தீர்மானத்நேச்  ட்ை  நெ நிநறதவற்றலாம்.  
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 ட்ை நெயின் வெரும்ொன்நமக் கட்சியினரின் ஆேரநவ நிர்வாகத்துநற வெற்றிருக்கும் வநர 

அது ெேவியிலிருக்கலாம். அவ்வாறின்றி நிர்வாகத் துநற, கட்சி ெலமில்லாமல் வ யல்ெடுமானால் 

நிநலயான அர ாங்கத்நே மக்கள் வெறமுடியாது . 

பிரிட்டிஷ் தகபிவனட் அர ாங்க முநறநயவயாட்டி ைமது அநமச் நவகள் அநமந்திருந்ோலும், 

பிரேம அநமச் நர அநமச் நவத் ேநலவராக்கி ஓர் உயர்ந்ே நிநலநய அரசியலநமப்பு 

அவருக்குக் வகாடுத்திருக்கிறது. பிரிட்டிஷ் பிரேமர் ைநை முநறயில் உயர்வு வெற்றிருந்ோலும் 

 ட்ைத்ோல் அவர் மற்ற அநமச் ர்களுைன்  மமாகக் கருேப்ெடுகிறார். தகபிவனட் அர ாங்க 

முநறநய மாநில அர ாங்கத்திற்கும் அரசியலநமப்பு வழங்கியிருக்கிறது.  

சுேந்திரமான நீதித்துநற  

அரசியலநமப்பு ஜனைாயகச் சுேந்திர நீதிமன்றங்கநள உருவாக்கியிருக்கிறது. நீதி, நிர்வாகப் 

பிரிவிநனக்கும் வநக வ ய்கிறது. நீதிெதிகநள நியமனம் வ ய்யச் சில கடினமான ேகுதிகநள 

அரசியலநமப்பு குறிப்பிட்டிருக்கிறது.  

ஜனாதிெதி ேநலநம நீதிமன்றப்  நீதிெதிநயக் கலந்து வகாண்தை நீதிெதிகநள நியமனம் 

வ ய்யதவண்டும். ைன்னைத்நேயின்நம காரணமாக நீதிெதிகநளப் ெேவி நீக்கம் வ ய்யலாம். ெேவி 

நீக்கத் தீர்மானத்நேப் ொராளுமன்றம் நிநறதவற்ற தவண்டும். இேற்கு மூன்றிலிருவர் 

வெரும்ொன்நம தவண்டும். அல்லது அத் தீர்மானத்நேக் வகாண்டுவரும்  நெ உறுப்பினர்களில் 

ஒரு முழுநமயான (absolute majority) வெரும் ொன்நமயினரின் ஆேரவு இருக்கதவண்டும். 

அப்வொழுதுோன் நீதிெதிகநளப் ெேவி நீக்கம் வ ய்யலாம்.  

இந்திய நீதிமன்றங்கள் தைர்நமக்கும் சுதயச்ந க்கும் வெயர்வெற்றனவாகும். நீதிமன்றங்கள் ேம் 

எல்நலக்குட்ெட்டு எழுகின்ற வழக்குகளில் முடிவு கூறலாம். இழந்ே அடிப்ெநை உரிநமகநளப் 

வெற எவரும் இந்தியாவின் மிக உயர்ந்ே நீதி மன்றங்கநள அணுகலாம். இதுவநர முடிவான ெல 

வழக்குகளிலிருந்து நீதிமன்றம் சுதயச்ந ச் சூழ்நிநலதயாடு ைடுநிநல நின்று வ யல்ெட்டு 

வருவது வேரியவரும்.  

அடிப்ெநை உரிநமகள்  

ஓர் அரசிற்குட்ெட்டிருக்கும் மக்கள், ோமாகதவ ஓர் அர ாங்கத்நே அநமத்துச் வ யல்ெடுத்தும் 

உரிநமநய அரசியலநமப்பு வழங்குகிறது. இவ்வுரிநமநய அரசியலநமப்பு காக்க 'தவண்டும். ஓர் 

உரிநமச்  ா னத்தின் வாயிலாக மக்களின் அடிப்ெநை உரிநமகநள அரசியலநமப்பு 

காக்கதவண்டும்.  

ஜனைாயகம், வெரும்ொன்நமயினர் ஆட்சியாக இருக்க தவண்டுவமன்னும் நிநலமாறி அது 

மக்களாட்சியாக மலரதவண்டும். ஓர் அர ாங்கத்தின் தொக்நக மக்கள் விருப்பு வநரயறுத்ேல் - 

தொல் மக்களின் தொக்நகயும் ஓர் அர ாங்கம் கட்டுப்ெடுத்ேலாம். கட்டுப்ொடில்லாப் வொதுமக்களின் 

விருப்ொனது ஒரு நிநலயான வகாடுங்தகாலாட்சிநய நிநலவெறச் வ ய்யலாம். இது 

மக்களாட்சிநய எதிர்தைாக்கியுள்ள தெரிைராகும்.  
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அரசியலநமப்பு இருவநகப் ொதுகாப்புகநள மக்களுக்கு வழங்கலாம். ஒன்று. மக்களின் அடிப்ெநை 

உரிநமகளுக்குப் ொதுகாப்பு அளிப்ெதும், அர ாங்கத் ேநலயீட்நைத் ேவிர்ப்ெதுமாம். இரண்டு, 

அரசின் அதிகாரங்கநளப் ெங்கீடு வ ய்து ேனிப்ெட்ை நிறுவனத்திைம் விட்டுநவத்ேல். எனதவ, ஒரு 

குறிப்பிட்ை சிலர் வநரயநறயற்ற அதிகாரங்கநளப் வெறமுடியாது. இந்திய அரசியலநமப்பு 

முந்திய முநறநயப் பின்ெற்றிக் குறிப்பிட்ை சில அடிப்ெநை உரிநமகநள மக்களுக்கு வழங்கி, 

அவற்நறக் காக்க சுதயச்ந யான நீதித் துநறநய நிறுவியிருக்கிறது. மக்களின் இவ்வுரிநமகள், 

 ட்ை நெயின் அதிகாரங்கநளயும், நிர்வாகத் துநறயின் அதிகாரங்கநளயும் வநரயநற 

வ ய்கின்றன. ேனி மனிேச் சுேந்திரத்நேப் ொதிக்கும் வநகயில்  ட்ை நெகள்  ட்ைமியற்ற 

முடியாது. குடிமக்கநளப் வொறுத்ேவநரயில் நிர் வாகத் துநறயும் சில குறிப்பிட்ை 

ைநைமுநறகநளத்ோன் தமற் வகாள்ள தவண்டும். அடிப்ெநை உரிநமகநளப் வெற, அரசின் 

வ யற்ொட்டு எல்நலநயயும், ேனிமனிேனின் வ யற்ொட்டு எல்நலநயயும், அரசியலநமப்பு 

வநரயநற வ ய்து இருக்கிறது.  

ேனி மனிேன் துய்க்கவிரும்புகின்ற சில ஆோர உரிநமகநள அரசியலநமப்பு 

ஏற்றுக்வகாள்வதுைன், அவற்நறப் வெரும்ொன்நமயினர் விருப்பிற்குட்ெடுத்ேவில்நல. 

வெரும்ொன்நமயினர் இவ்வுரிநமகநள நீக்கிவிைமுடியாது. இவ்வடிப்ெநை உரிநமகள் யாவேனில் 

தெச்சுரிநம, ைைமாட்ை உரிநம, கூடி வாழ்வுரிநமகளும்,  ட்ைத்தின் முன்  மத்துவமும்  மத்துவப் 

ொதுகாப்பும்,  மய ைம்பிக்நக, ெண்ொடு, கல்வி தொன்ற உரிநமகளுமாகும். இவ்வுரிநமகநள 

அரசியலநமப்புமுநறப் ெரிகார உரிநமவயனக் கூறியிருக்கிறது. இேன்ெடி உரிநமநய 

இழந்துவிட்ை ஒவ்வவாரு குடிமகனும் உச்  நீதிமன்றத்நே அணுகி இழந்ே உரிநமநய வெறலாம்.  

அரசியலநமப்பு, ேனிமனிேன் ஆளுநமநய வளர்க்க தவண்டிய சூழ்நிநலநய உண்ைாக்க 

உறுதியளிக்கிறது. கட்டுப் ொைற்ற அரசியல் தொட்டிநய அடிப்ெநையாகக் வகாண்ைதோர் அரசியல் 

வாழ்விநன அரசியலநமப்பு ைமக்களிக்கிறது. வெரும் ொன்நமயினரின் விருப்பு அவ்வுரிநமகநள 

எப்ெடிச் வ யல் ெடுத்ேலாவமன்று முடிவு வ ய்யலாதமயன்றி இவற்நற மறுக்க முடியாது.  

ேனி மனிேனின் அடிப்ெநை உரிநமகளுக்குப் ொதுகாப்ெளிக்கப்ெட்டிருத்ேல் முழுநமயானவேனக் 

கருேலாகாது. ேனி மனிே உரிநமகள் எவ்வளவு முக்கியமானோக இருந்ோலும், ைாட்டுப் ொதுகாப்பு 

வொது ைலன் தொன்றநவகநளக் கைந்து இருக்கமுடியாது. தெச்சுரிநமவயன்ெது பிறநரத் தூற்றுவ 

ோகாது. இவ்வடிப்ெநை உரிநமகநளத் துய்க்கவும், அரசியலநமப்புச் சில ேநைகநள விதிக்கிறது. 

உரிநமகநளத் துய்ப்தொர் அவற்றிலிருந்து வெறப்ெடும் சில கைநமகநளயும் உணர்ேல் தவண்டும்.  

 

அரசின் வைறிமுநறக் தகாட்ொடுகள்  

அரசும் அேன் ெல்தவறு நிறுவனங்களும் பின்ெற்றதவண்டிய வகாள்நககநள - வைறிமுநறக் 

தகாட்ொடுகள் என்கின்தறாம். இநவகதள அரசு, மக்களுக்கு வழங்கும் உரிநமகளாகும். ' மத்திய, 

மாநில அர ாங்கங்கள், தே   முோய வாழ்க்நகயின் எல்லா நிநலயங்களிலும்  மூக, வொருளாோர, 

அரசியல், நீதி நிரம்பிய அநமப்நெ இயன்ற அளவு திறம்ெை நிநலவெறச்வ ய்து, வொதுமக்களின் 

ைலத்நேப் தெணி வளர்க்க முயலதவண்டும்.  
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அரசு பின்ெற்றதவண்டிய விதிகள்  

 குடிகள், ஆண்களும் வெண்களும்  ரி மமாகப் தொதிய ஊதியம் வெற உரிநம 

உள்ளவராேல்;  

  மூகத்தின் வொருட் ாேனங்களின் உநைநமயும், அவற்றின் ஆட்சியும் சிறந்ே முநறயில் 

வொது ைலனுக்குப் ெயன் ெடும் வநகயில் ெகிர்ந்ேளிக்கப்ெடுேல் ;  

 வொருளாோர முநறச் வ யற்ொட்டின் விநளவாகப் வொதுைலத்திற்குத் தீங்கு விநளக்கும் 

வநகயில் வ ல்வமும் உற்ெத்திச்  ாேனங்களும் சிலரிைம் வ றிவு வெறாதிருத்ேல் ;  

 ஆண், வெண் ஆகிய இரு ொலாரும் ஒத்ே தவநலக்கு ஒத்ே  ம்ெளம் உநையராேல்;  

 ஆண், வெண் தவநலயாளரின் உைல் ைலமும் வலிநமயும், பிள்நளகளின் இளநமப் 

ெருவமும் மிேமிஞ்சிப் ெயன்ெடுத்ேப் ெைாதிருத்ேல், வெருளாோர அவசியத்ோல் குடிகள் 

ேம்முநைய வயதுக்தகா வலிநமக்தகா ஒவ்வாே தவநலகளில் புகும்ெடி கட்ைா 

யப்ெடுத்ேப்ெைாதிருத்ேல் ;  

 பிள்நளப் ெருவமும் வாலிெப் ெருவமும் வீணாக்கப்ெைாமலும், ஒழுக்க வைறி 

ெழுதுெைாமலும், பிநழக்க வழியின்றிக் நகவிைப்ெைாமலும் காக்கப்ெைல்;  

இந்வைறிகள் நிநலவெறுமாறு வ ய்வநே அரசுகள் ேம் தைாக்கமாகக் 

வகாள்ளதவண்டும். அர ாங்கங்கநள இயக்குதவார் வைறிமுநறக் தகாட்ொடுகநள மதித்துச் 

வ யல்ெடுத்ேதவண்டும். இக்தகாட்ொடுகநளப் புறக் கணிப்தொர் வாக்காளர்களின் வ ல்வாக்நகப் 

வெற இயலாது. இந்வைறிகநள வவற்றுநரகவளனக் கருேலாகாது. இநவகள், இன்று ைம்  மூக, 

வொருளாோர முன்தனற்றத்தின் அளவுதகால்களாக இருக்கின்றன. மத்திய, மாநில 

அர ாங்கங்களின் வவற்றியும், தோல்வியும் இந்வைறிமுநறக் தகாட்ொட்டின் வ யற்ொட்டுத் 

திறநனதய  ாரும்.  

இந்வைறிவ ய் தகாட்ொடுகள் அடிப்ெநை உரிநமகநளவிைச் சிறப்புநையன. இநவ இரண்டிற்கும் 

தமாேல் ஏற்ெடும் வொழுது வைறிமுநறக் தகாட்ொடுகதள நிநலவெறும்.  

இந் வைறிமுநறக் தகாட்ொடுகள் எந்ே நீதிமன்றத்ோலும் நிநறதவற்றத்ேக்கனவல்ல எனினும், இக் 

தகாட்ொடுகள் ைாட்டின் ஆட்சி முநறக்கு அடிப்ெநைகளாக அநமகின்றன.  ட்ைங்களின் 

வாயிலாக இக் தகாட்ொடுகநள அர ாங்கங்கள் வ யல்ெடுத்ே தவண்டும். -  

ொராளுமன்ற முநற மக்களாட்சிக்கான அரசியலநமப்பில் இந் வைறிமுநறக் தகாட்ொடுகள் 

காணப்ெடுவது ஒரு புதுநமதயயாகும்.  

மக்கள் இநறநம  

மக்களின் இநறநமநய ைம் அரசியலநமப்பின் உயிவரனக் வகாள்ளலாம். ' இந்திய மக்களாகிய 

ைாம் இந்தியாநவ ஓர் இநறநமயுள்ள ஜனைாயகக் குடியர ாக அநமக்கிதறாம்' என்று 

அரசியலநமப்பின் முகப்புக் கூறுகிறது.  ட்ை நெகளுக்கான தேர்ேல்கள், வயதுவந்தோருக்கு 

வாக்குரிநம என்னும் அடிப் ெநையில் ைைக்கும் ? மத்திய அர ாங்கமும், மாநில அர ாங்கங்களும் 

மக்களால் தேர்ந்வேடுக்கப்ெட்ை பிரதிநிதிகநளக் வகாண்டியங்கும், எனதவ, நிர்வாக 
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அதிகாரமுநைதயார்,  ட்ை  நெக்குப் வொறுப்புநைதயாராகவும் அேன் வழி, மக்களுக்குப் 

வொறுப்புநைதயாராகவும் இருக்கதவண்டுவமன்ெது வேளிவு.  

மக்களின் இநறநம வவறும் குறிக்தகாளாக மட்டுமின்றி அரசியல் வாழ்க்நகயில் அது 

வ யல்ெடுவநேப் ொர்க்கிதறாம். கைந்ே வொதுத் தேர்ேல்களில் ெங்கு வகாண்ை மக்கள் அநனவரும் 

ேக்கமுநறயில் வாக்குரிநமநயப் ெயன்ெடுத்தி இருக்கின்றனர்.  

மக்களாட்சி ெரவலாக அநமயவும், மக்களின் எண்ணம் அர ாங்கத்தில் நிலவவும், மக்களின் 

இநறநம இன்றியநம யாேவோரு ெண்ொகும். 'வயதுவந்தோருக்கு வாக்குரிநம' என்ெது மக்கள் 

இநறநமக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்ைாகும். அரசியலநமப்ொளர்கள் மக்களுக்கு வாக்குரிநமநய 

மட்டும் வழங்கி விட்டு வாளாவிருக்கவிரும்ெவில்நல. சுதயச்ந யாய்த் தேர்ேல்கநள - ைைத்ே 

அரசியலநமப்பின் அதிகாரம் ஒரு வெற்ற ேனி நிறுவனத் நேயும் அரசியலநமப்புப் 

ெநைத்திருக்கிறது. இந் நிறுவனம் (தேர்ேல் ஆநணயம்) சுதயச்ந யுைன் ைடுநிநல நின்று, 

தைர்நம ேவறாமல் தேர்ேல்கநள ைைத்தி மக்கள் இநறநமநய அரசியலில் வ யல்ெடுத்திக் 

காட்டுகிறது.  

 மயச்  ார்பில்லாே அரசு  

ைமது குடியரந ச்  மயச்  ார்ெற்றோக அரசியலநமப்புப் ெநைத்திருக்கிறது. இந்திய அரசிற்வகன 

ஒரு  மயம் கிநையாது. எந்ேச்  மயத்திற்கும் சிறப்புரிநம கிநையாது. இந்தியாவிலுள்ள 

 மயத்தினரநனவருக்கும்  மயப் ொதுகாப்நெயும்  மயச் சுேந்திரத் நேயும் அரசியலநமப்பு 

தவற்றுநமயின்றி வழங்கியிருக்கிறது. இவ்வடிப்ெநைக் கருத்துகநள ஆோரமாகக் வகாண்டு ைமது 

மத்திய, மாநில அர ாங்கங்கள் இயங்கிவருகின்றன.  

அரசியலநமப்பின் முகப்பு  

மக்கள் இநறநமயினின்றும், விருப்பினின்றும் பிறந்ேதே ைமது அரசியலநமப்ொகும். இக் 

கருத்துகநள வலியுறுத்தும் வநகயில் அரசியலநமப்பின் முகப்பு அநமந்திருக்கிறது. 'ைாதம 

ைமக்களித்துக்வகாண்ை அரசியலநமப்பு என்று முகப்புக் கூறுகிறது. ைாமநனவரும் கலந்து 

வகாண்டு உருவாக்கிய அரசியலநமப்வென்று கூறும் வொழுது. ைம்  ார்பில் ைமது பிரதிநிதிகள் 

கலந்து வகாண்ைனர் எனக் வகாள்ளலாம். இப் பிரதிநிதிகள் மக்களின் கருத்துகநளப் 

பிரதிெலித்ேனரா என்ற ஐயப்ொடு எழுந்ேது. ஏவனனில், மக்கள் இவர்கநள 'வயது வந்தோருக்கு 

வாக்குரிநம' என்ற அடிப்ெநையில் தேர்ந்வேடுக்கவில்நல.  

ைாடு முழுநமக்குமான ஒரு வாக்காளர் ெட்டியநலத் ேயாரிக்கவும், அதில் ெதிவனட்டுக் தகாடி 

வாக்காளர்களுக்கு இைமளிக் கவும் தொதிய காலமும் வ தியும் அப்வொழுது (1946-ல் ) கிநையாது. 

இவ்வடிப்ெநையில் தேர்ேநல ைைத்தி அரசியல் நிர்ணய  நெநய அநமக்க ஆண்டுகள் 

ெலவாகலாம் என்ற அச் ம் எல்தலாரிநையும் காணப்ெட்ைது. எனதவ, கிநைத்ே வாய்ப்புகநளப் 

ெயன்ெடுத்தி, மக்கள் இந வுைன் ஓர் அரசிய லநமப்நெப் ெநைக்க ைம் ேநலவர்கள் ஒப்பினர். 

தமலும் இந்தியச் சூழ்நிநலக்தகற்ெ ஒரு புதிய அரசியலநமப்நெ உண்ைாக்க தவண்டுவமன்ற 

விருப்பினால் ைம் ேநலவர்கள் 'தகபிவனட் குழுவினர் திட்ைப்ெடி' ஓர் அரசியல் நிர்ணய  நெநயத் 

தேர்ந்ேமர்த்தினர். இச்  நெ ெநைத்து வழங்கியதே ைமது அரசியலநமப்ொகும்.  
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இந்திய மக்களாகிய ைாம், இந்தியாநவ ஓர் இநறநமயுள்ள ஜனைாயகக் குடியர ாக 

அநமக்கிதறாம்' என்று முகப்புக் கூறுகிறது. 1947 ஆம் ஆண்டு, பிரிட்டிஷ் ொராளுமன்றத்தில் 

நிநறதவறிய இந்தியச் சுேந்திரச்  ட்ைம், இந்தியாநவ ஒரு  

சுேந்திர ைாைாக்கியது. 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாேம் 15ஆம் ைாள் முேல் 1950ஆம் ஆண்டு 

ஜனவரி மாேம் 26ஆம் தேதி வநரயுள்ள இநைக்காலத்தில் இந்தியா வைாமினியன் அந்ேஸ் 

துநைய ைாைாகவிருந்ேது.  

புதிய அரசியலநமப்புைன் கூடிய ைமது குடியரசின் துவக்க ைாளாகிய 1950ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 

மாேம் 26ஆம் தேதியிலிருந்து இந்தியா ஒரு முழு இநறநமயுள்ள ைாைாயிற்று.  

முகப்பில் காணும் ஜனைாயகக் குடியரசு' எனும் வ ால்,  ட்ைப்ெடி மக்களால் தேர்ந்வேடுக்கப்வெற்றுப் 

வொறுப்புைன் வ யல்ெடும் ஓர் அர ாங்க அநமப்நெக் குறிக்கிறது. இச் வ ால், இன்னும் விரிவாக 

அரசியல், வொருளாோர,  மூக ஜனைாயகத் நேயும் குறிக்கும். இப் வொருநளவயாட்டி அநமயும் 

ஜனைாயகத் நேதய அரசியலநமப்பின் முகப்புச் சுட்டுகிறவேனலாம்.  

குடியரசு' எனும் வ ால், அரசுத் ேநலவர், தேர்ந்வேடுக்கப் வெற்றவராக இருத்ேல் 

தவண்டுவமன்ெநேக் குறிக்கிறது. ஒரு ஜனைாயக அரசின் ேநலவர் தேர்ந்வேடுக்கப்ெட்ைவராகதவா 

(அவமரிக்க அதிெர்) அல்லது வழிவழி வந்ே ேநலவராகதவா (பிரிட்ைனின் அரசியார்) இருக்கலாம். 

ஒரு குடியரசில் குறிப்பிட்ை காலத்திற்கான , ேநலவநரத் தேர்ந்வேடுக்கும் முநற இயல்ொகதவ 

இருந்துவருகிறது. ைாமும் ைமது குடியரசுத் ேநலவநர ஒரு குறிப்பிட்ை காலத்திற்குத் 

தேர்ந்வேடுத்துப் ெேவியில் அமர்த்துகிதறாம்.  

குடியரசின் குறிக்தகாள்கநளயும் முகப்பு விளக்குகிறது. அவற்றில் ைான்கிநனச் சிறப்ொகக் 

கூறலாம். அநவ, நீதி, உரிநம,  மத்துவம்,  தகாேரத்துவமாம்.  முோயத்தின் வொது ைலத் துைன் 

ேனிமனிேனின் ைைத்நேநய ஒருநமப்ெடுத்ே முயல்வதே நீதியின் தைாக்கமாகும். வொது ைலத்நே 

உருவாக்குவதே நீதியின் கருத்ோக இருக்கும். மக்களின்  மூக, வொருளாோர, அரசியல் 

வ யற்ொடுகளில் நீதி நிலவதவண்டுவமன்ெநே முகப்பு வலியுறுத்து கிறது.  

முகப்பில் உரிநம' என்ற வ ால் வழங்கப்ெட்டிருக்கிறது. இது வவற்றுரிநமயாக மட்டுமல்லாமல் 

துய்த்ேற்குரியோகவும் இருத்ேநலக் காணலாம். இவ்வுரிநம, ேனிமனிேச் சுேந்திரச் 

வ யற்ொடுகளில் ேநையில்லாமல் ஆளுநமநய வளர்க்கும் குழ் நிநலகநளயும், கூறுகநளயும் 

வழங்கதவண்டும். ஏவனனில் . ேனி மனிேர்கநளக் வகாண்ை  மூகம், அேன் முன்தனற்றத்திற்கு 

அவர்கநளதய ைம்பியிருக்கிறது. ஆகதவ,  மூக நிநலக்குத் ேக்கவாறு ேனிமனிேர்களுக்குப் 

தெச்சுரிநமயும், வ யலுரிநமயும் வழங்கதவண்டும்.  

உரிநமயும்  மத்துவமும் வோைர்புநைய கருத்துகளாம்.  மத்துவம் என்றவுைன் எல்லா மனிேர்களும் 

உைலாலும் மனத்ோலும்  மமானவர்கவளனக் கருேலாகாது. அோவது  மமான (அந்ேஸ்தும்) 

நிநலயும், வாய்ப்பும் ேனிமனிேர்களுக்கு இருக்கும் எனப் வொருள்ெடும். இக்கருத்துகதள 

அரசியலநமப்பு முகப்பில் குறிக்கப்ெட்டிருக்கின்றன.  
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ேனி மனிேனின் கண்ணியத்நேயும் அரசின் ஐக்கியத்நேயும் வலியுறுத்துகின்ற வநகயில் 

 தகாேரத்துவம் அநமயதவண்டு வமன்னும் தைாக்கம் முகப்பிலிருந்து வேளிவாகிறது. இன, வமாழி 

தவறுொடுகநளயும், வட்ைார மனப்ொன்நமகநளயும் வகாண்ைவர்கள் வாழ்கின்ற ைம் ைாட்டில், இவ் 

தவறுொடுகநள நீக்கி, அநனவநரயும் இநணக்கவல்லோய் இச் தகாேரத்துவம் அநமயதவண்டும். 

நீதி, உரிநம,  மத்துவம் ஆகியவற்றின் அடிப் ெநையில் நிறுவப்ெடும் ஒரு - புதிய  முோயத்தில், 

அநனவரும் ோய்த்திருைாட்டின் மக்கவளன உணரதவண்டும்.  

எழுத்துருவில் இருக்கின்ற முகப்புகளிவலல்லாம் ேநலசிறந்ேோக , ைம் அரசியலநமப்பின் முகப்புத் 

திகழ்கிறது ; கருத்துகளாலும், விளக்கங்களாலும் உயர்வு வெற்று விளங்குகிறது. ஒரு புதிய 

இந்தியாநவ உருவாக்கி. அதில், நீதி, உரிநம,  மத்துவம்,  தகாேரத்துவம் தொன்ற கருத்துகள் 

வவற்றியுைன் வ யல்ெை தவண்டுவமன்ற உறுதியுைன் அரசியலநமப்பு ஆக்கப்ெட்டிருக் கிறது. 

அேன் சிறப்புகநள முகப்பு வேற்வறன எடுத்துக்காட்டு கிறது.  

'ைமது அரசியலநமப்பின் திறவுதகால்' என இம்முகப்நெக் கூறலாம்.  

 

 


