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அக்னி கக்குகின்ற மையிலில் சட்டப் பேரவைத் பதர்தல் ேிசாரங்கள் சூடுேிடிக்கின்றன. 

 தமிழக சட்டப் பேரவைக்கு இந்தியாைிலுள்ள மற்ற சட்டப் பேரவைகவளக் காட்டிலும் ஒரு 

மெடிய ைரலாறு உண்டு. 18- ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் தமிழ்ொடு, ஒடிசா, பகரளத்தின் சில 

ேகுதிகள், கர்ொடகத்தின் சில ேகுதிகள், ேண்வடய ெிஜாம் அரசின் ெீங்கலாக ஆந்திரத்தின் 

ேகுதிகள் இவைந்து மதராஸ் மாகாைமாக ைிளங்கியது. இவதப் போன்று ேம்ோய், கல்கத்தா 

மாகாைங்களும் ைிளங்கின. 

 1873-  இல் கைர்னர் மஜனரல் ெியமிக்கப்ேட்டு சட்டப் பேரவைகளும் அவமக்கப்ேட்டன. 1919 

இந்திய அரசின் சட்டத்தின்கீழ் மதராஸ் மாகாை சட்டப் பேரவைக்கு உாிய அதிகாரங்களும், 3 

ஆண்டுகள் காலமும் ைழங்கப்ேட்டு, உறுப்ேினர்கள் எண்ைிக்வக 50- லிருந்து 132- ஆக 

கூடுதலாக்கப்ேட்டது. 

 9.1.1921 அன்று புனித ஜார்ஜ் பகாட்வடயில் சட்டப் பேரவைக் கூட்டத்தின் முதல் கூட்டம் 

ெவடமேற்றது. கன்னட் ேிரபு மாகாை சட்டப் பேரவைவய 12.1.1921 அன்று முவறயாகத் துைக்கி 

வைத்தார். ஆளுெர் உவர 14.1.1921இல் ெிகழ்ந்தது. 1935- ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின்ேடி சட்டப் 

பேரவை முவறப்ேடுத்தப்ேட்டது. இதனால் மாகாை சட்டப் பேரவையில் பமல் அவை, கீழ் அவை 

என்று இரு அவைகள் உருைாக்கப்ேட்டன. 

 பமலவையில் மூன்றாண்டு ெிவறைில், மூன்றில் ஒரு ேங்கு உறுப்ேினர்கள் ஓய்வு 

மேறுைார்கள். அதிகேட்சம் 56 உறுப்ேினர்கள் மகாண்டதாக இருந்தது. சட்டப்பேரவையில் 215 

உறுப்ேினர்கள். இதில் 146 உறுப்ேினர்கள் பதர்ந்மதடுக்கப்ேட்டைர்கள். இஸ்லாமியர்கள், 

ேிற்ேடுத்தப்ேட்டைர்கள், ஒடுக்கப்ேட்டைர்கள், ஆங்கிபலா -  இந்தியர்கள், ஐபராப்ேியர்கள், 

இந்திய கிறிஸ்துைர்கள், மதாழில் மற்றும் ைர்த்தகப் ேிரதிெிதிகள், ெிலச்சுைான்தார்கள், 

ேல்கவலக்கழக அலுைலர்கள், மேண்கள், மதாழிலாளர்கள் என்று ைவகப்ேடுத்தப்ேட்டது. 

 இந்த காலகட்டத்தில் 1939- இல் இரண்டாம் உலகப்போவரமயாட்டி சட்டப் பேரவையும், 

அவமச்சரவையும் கவலக்கப்ேட்டது. திரும்ேவும் 1946- இல் ேிாிட்டிஷ் காலத்தில் பம மாதம் 

பதர்தல் ெடத்தப்ேட்டு மீண்டும் சட்டப் பேரவை அவமந்தது. இவைமயல்லாம் ொட்டு 

ைிடுதவலக்கு முன்பு. 

 1952- ஆம் ஆண்டு ஜனைாி மாதம் ைிடுதவலக்குப் ேின் மோதுத் பதர்தல் ெடந்தது. ையது 

ைந்பதாருக்கு ைாக்குாிவம என்ற ெிவலயில், மதராஸ் ராஜதானியின் முதலாம் சட்டப் பேரவை 

1.3.1952- இல் அவமந்தது. இதில் 325 உறுப்ேினர்கள் இருந்தனர். மமாத்தம் 309 சட்டப் பேரவைத் 

மதாகுதிகளில் பதர்தல் ெவடமேற்றது. இைற்றில் 243 உறுப்ேினர் மதாகுதிகளும் 66 இரட்வட 

உறுப்ேினர் மதாகுதிகளும் இருந்தன. 

 62 இரட்வட உறுப்ேினர் மதாகுதிகளில் ஒடுக்கப்ேட்ட தாழ்த்தப்ேட்ட ேிாிைினருக்கும், 

ேழங்குடியினருக்கும் ஒதுக்கீடு மசய்யப்ேட்டது. இதில் ஆங்கிபலா -  இந்தியன் உறுப்ேினர் 



ஒருைர் ெியமன உறுப்ேினராக ெியமிக்கப்ேட்டதும் உண்டு. அப்போது மசன்வன ராஜதானியின் 

முதல்ைர் என்று அவழக்கப்ேடுைது இல்வல. ேிாிமியர் அல்லது ேிரதமர் என்று அவழப்ேது 

உண்டு. 

 மாெில சீரவமப்பு என்ற ெிவலயில் மதலுங்கு பேசப்ேட்ட ேகுதிகவள ஆந்திரத்துக்கும், 

கன்னடம் பேசப்ேட்ட ேகுதிகவள மேல்லாாி மாைட்டம் வமசூர் மாைட்டத்திற்கும், ஸ்ரீகாகுளம் 

ைட ேகுதிகள் ஒாிசா மாெிலத்திற்கும் மசன்றது. மலோர் மாைட்டங்கவளச் பசர்ந்தவை 

பகரளத்திலும் பசர்க்கப்ேட்டன. கன்னியாகுமாி மாைட்டமும், மசங்பகாட்வடயும் மசன்வன 

மாெிலத்தில் இவைக்கப்ேட்டன. 

 இதனால் மசன்வன மாகாைத்திற்கு சட்டப் பேரவை உறுப்ேினர்கள் எண்ைிக்வக 196- ஆக 

குவறந்தது. 1956- இல் மதாகுதி சீரவமப்பு ெடைடிக்வகயில் சட்டப் பேரவை உறுப்ேினர்கள் 

எண்ைிக்வக 205 ஆக உயர்ந்து, இரட்வட உறுப்ேினர் மதாகுதிகள் இதில் 38 ஆக இடம்மேற்றன. 

இதுதான் முவறயான மசன்வன மாகாைத்தின் முதல் சட்டப் பேரவை. 

 1957 மார்ச் மாதம் பதர்தல்கள் முடிந்து இரண்டாைது சட்டப் பேரவை 1957- 1962 ைவர 

அவமந்தது. 1962- ஆம் ஆண்டு இரட்வட உறுப்ேினர் முவற மாற்றப்ேட்டது. இதனால் 37 தனித் 

மதாகுதிகள் என்று ேிாிக்கப்ேட்டன. இன்வறக்குள்ள 234 மதாகுதிகள் என்ேது 1962- இல் 

ெவடமேற்ற பதர்தலில்தான் இறுதி மசய்யப்ேட்டது. 42 தனித் மதாகுதிகளாகவும் ஒதுக்கப்ேட்டன. 

 8- ஆைது சட்டப் பேரவை காலத்தில்தான் எம்.ஜி.ஆர். ஆட்சிக் காலத்தின் நுண்மான் 

நுவழபுலம் மகாண்ட ேல அறிஞர்கள் இடம்மேற்ற சட்ட பமலவை ஒழிக்கப்ேட்டது. இதுைவர 14 

சட்டப் பேரவைகள் அவமந்துள்ளன. அவமயப்போைது 15- ஆைது சட்டப் பேரவை ஆகும். முதல் 

சட்டப் பேரவைத் பதர்தலில் சின்னங்கள் இல்லாமல் தனித்தனி ைர்ைங்களில் ைாக்குகள் 

அளிக்கப்ேட்டன. 

 இந்த சட்டப் பேரவையில் எவ்ைளபைா ைரலாற்று ெிகழ்வுகள். பெர்வமயாக இருந்த 

ஓமந்தூரார் (1947- 49) முதல்ைராக ெீடிக்க முடியைில்வல. முதல்ைராக இருந்த ேி.எஸ். குமாரசாமி 

ராஜாவுக்கும் (1949- 52) இபத ெிவல. காங்கிரúஸ முழுப் மேரும்ோன்வம இல்லாமல் காமன் வீல், 

உவழப்ோளர் கட்சி, முஸ்லிம் லீக், சுபயச்வசகவளக் மகாண்டுதான் ராஜாஜி ஆட்சி அவமக்க 

முடிந்தது. அப்போமதல்லாம் ைலுைான எதிர்க்கட்சிகள் இருந்தன. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ேிரதானமாக 

இருந்தது. 

 முகமது இஸ்மாயில், ஜீைா, ேி. ராமமூர்த்தி, டி. ேிரகாசம், ேசும்மோன் பதைர், ேி.டி.ராஜன் 

ஆகிபயார் ராஜாஜியின் எதிர் முகாமில் இருந்து குரல் எழுப்ேினர். ராஜாஜி அவமச்சரவையில் ஏ. 

ேி. மெட்டி, சி.சுப்ேிரமைியம், பக. மைங்கடசாமி ொயுடு, என். ரங்கா மரட்டி, எம். ைி. கிருஷ்ைா 

ராவ், ைி. சி. ேழனிசாமி கவுண்டர், யு. கிருஷ்ைா ராவ், ஆர். ொகண்ை கவுடா, என். சங்கர மரட்டி, 

எம். ஏ. மாைிக்கபைல் ொயக்கர், பக. ேி. குட்டிகிருஷ்ைன் ொயர், சண்முக ராபஜஸ்ைர பசதுேதி, 

எஸ். ேி. ேி. ேட்டாேி ராமா ராவ், டி. சஞ்சீைய்யா ஆகிபயார் அவமச்சரவையில் 

இடம்மேற்றிருந்தனர். தி.மு.க. அப்போது போட்டியிடாமல் திராைிட ொடு மகாள்வகக்கு 

ஆதரைளித்தைர்களுக்கு ஆதரைாக பதர்தல் களத்தில் ேிரசாரத்வத பமற்மகாண்டது. 



 இந்த காலகட்டத்தில் சட்டப் பேரவையின் தவலைர்களாக சிைசண்முகம் ேிள்வள, என். 

பகாோல பமனன் ைிளங்கினர். எதிர்க்கட்சித் தவலைர்களாக கம்யூனிஸ்ட் ேி. ராமமூர்த்தி, டி. ொகி 

மரட்டி ஆகிபயார் இருந்தனர். ராஜாஜிக்கு ேின் காமராஜர் முதல்ைரானார். அைருவடய 

அவமச்சரவையில் ஏ. ேி. மெட்டி, ேக்தைத்சலம், சி. சுப்ரமைியம், எம். ஏ. மாைிக்கபைல் ொயக்கர், 

சண்முக ராபஜஸ்ைர பசதுேதி, ேி. ேரபமஸ்ைரன், எஸ். எஸ். ராமசாமி ேவடயாச்சி ஆகிபயார் 

இடம்மேற்றிருந்தனர். 

 1957- ஆம் ஆண்டில் காமராஜர் முதல்ைராக இருந்தபோது பேரவைத் தவலைராக யு. கிருஷ்ை 

ராவ் இருந்தார். காமராஜருவடய அவமச்சரவையில் எம். ேக்தைத்சலம், சி.சுப்ேிரமைியம், ஆர். 

மைங்கட்ராமன், எம். ஏ. மாைிக்கபைல் ொயக்கர், ேி. கக்கன், ைி. ராமய்யா, லூர்தம்மாள் வசமன் 

ஆகிபயார் அவமச்சர்களாக இடம்மேற்றிருந்தனர். தி.மு.க. மைற்றி மேற்று சட்டப் பேரவைக்கு 

சி.என்.அண்ைாதுவர தவலவமயில் முதல் முவறயாக மசன்றதும் இந்த காலகட்டத்தில்தான். 

 1957- இல் ெடந்த சட்டப் பேரவைத் பதர்தலில் காங்கிரஸ் 151, தி.மு.க. 13, சீர்திருத்தக் 

காங்கிரஸ் 9, இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் 4, ஃோர்ைர்டு ேிளாக் 3, ேிரஜா பசா சலிஸ்ட் கட்சி 2, 

பசாசலிஸ்ட் கட்சி 1, சுபயச்வசகள் 22 இடங்கவளக் வகப்ேற்றின. ைி.பக. ராமசாமி முதலியாாின் 

தவலவமயில் அவமந்த சீர்திருத்த காங்கிரஸ் சட்டப் பேரவையில், காங்கிரசுக்கு எதிராக 

கடுவமயான குரவல எழுப்ேியது. 

 காமராஜருக்கு எதிராக அப்போபத காங்கிரஸில் பகாஷ்டிப் பூசல் ஏற்ேட்டு பகாவை ைி.பக. 

ேழனிச்சாமி கவுண்டர், மஜயராம மரட்டியார், டி.ஜி.கிருஷ்ைமூர்த்தி போன்ற ேலர் சீர்திருத்த 

காங்கிரûஸ உருைாக்கி என்னுவடய ெிவனைில் 9 இடங்களில் மைற்றி மேற்றதாகக் கருதுகிபறன். 

இந்த சீர்திருத்த காங்கிரஸ் காமராஜர் தவலவமயில் இயங்கிய காங்கிரஸுக்கு ஒரு ேதற்றத்வத 

உருைாக்கியது. 

 இதன் ேின்னைியில் சாத்தூர் எஸ்.ஆர். ொயுடு, பக.டி. பகாசல் ராம், சி. சுப்ரமைியம், 

எஸ்.எஸ். மாாிசாமி ஆகிபயார் ஆதரைாக இயங்கியது காமராஜருக்கு எாிச்சவல உண்டாக்கியது. 

 ராஜாஜியின் ைிருப்ேத்திற்காக சீர்திருத்த காங்கிரஸ் துைங்கியதாக அப்போது 

குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இந்த காலக்கட்டத்தில் ேசும்மோன் பதைர், எம்.கல்யாைசுந்தரம், 

பசாசலிஸ்ட் கட்சிவயச் பசர்ந்த சின்னதுவர எதிர்க்கட்சி ைாிவசயில் இருந்தனர். அப்போது 

திராைிட ொடு ேிரச்வனயும், முதுகுளத்தூர் கலைரங்களும் ைாத ேிரதிைாதங்களாக இருந்தன. 

 பலாகியா, கிருேளானி போன்பறார் ஆதரைாளர்களும் அன்வறக்கு சட்டப் பேரவையில் 

இடம்மேற்றதுண்டு. அப்போது பசாசலிஸ்ட், ேிரஜா பசாசலிஸ்ட், சுதந்திரா கட்சி, ஸ்தாேன 

காங்கிரஸ் (ேிற்காலத்தில் இதுபை ஜனதா), ஆளும் காங்கிரஸ் 1975 ைவர தமிழக சட்டப் 

பேரவையில் இடம்மேற்ற கட்சிகளாகும். 

 காங்கிரஸ் அதிகேட்சமாக 46.14% ைாக்குகவள 1962- இல் மேற்றது. ஸ்தாேன காங்கிரஸ் 

1971- இல் 34.99% ைாக்குகவளப் மேற்றது. தி.மு.க. அதிகேட்சமாக 1971- இல் 48.58% 

ைாக்குகவளப் மேற்றது. அ.தி.மு.க. அதிகேட்சமாக ராஜீவ் ேடுமகாவல ெடந்த 1991- இல் 44.39% 

ைாக்குகவளப் மேற்றது. இதுபை கட்சிகள் மேற்ற அதிக ைாக்குகள் சதவீதம் ஆகும். 



 1971- இல் அதிகேட்சமாக 184 இடங்கவள தி.மு.க. மைன்றது. அ.தி.மு.க. 1991- இல் 164 

இடங்கவள மைன்றது. காங்கிரஸ் 1962- இல் அதிகேட்சமாக 139 இடங்கவள மைன்றது. இதுபை 

கட்சிகள் மேற்ற சட்டப் பேரவை உறுப்ேினர்களின் அதிகேட்ச எண்ைிக்வக ஆகும். தமிழக 

சட்டப் பேரவைவயப் ேற்றிச் மசால்லபைண்டும் என்றால் மெடிய ைரலாறாகி ஒரு நூலாகிைிடும். 

ஆரம்ேக்கட்ட ெிகழ்வுகள் மட்டுபம சற்று மீள்ோர்வைக்காக மசால்லப்ேட்டவை ஆகும். சட்டப் 

பேரவையில் ேலாின் ேைிகவள ெிவனத்துப் ோர்க்கபைண்டிய ெிவலயில் இருக்கின்பறாம். 

 அக்காலத்தில் சட்டப் பேரவையில் சிறப்ோகப் ேைியாற்றியைர்கள் ேட்டியலில் பமபல 

மசால்லப்ேட்டைர்கபளாடு எதிர்க்கட்சி ைாிவசயில் மெடுஞ்மசழியன், மு.கருைாெிதி, சுதந்திரா 

கட்சிவயச் பசர்ந்த சா. கபைசன், ஸ்தாேன காங்கிரஸ் ேி.ஜி. கருத்திருமன், என். சங்கரய்யா, 

எச்.ைி. ஹண்பட, பசாசலிஸ்ட் கட்சி ஏ.ஆர். மாாிமுத்து போன்பறார்களுவடய குரல் ஒலித்த 

ைரலாறும் உண்டு. 

 இப்ேடியான புனிதமான இடமாகப் போற்றப்ேட்ட சட்டப் பேரவை, தகுதிபய தவட என்ற 

ெிவலயில் தகுதியற்றைர்கள் எல்லாம் உறுப்ேினர்களாக ஆகிைிட, காய்கறிச் சந்வதயாக 

மாறிைிட்டது என்ேதுதான் ெம்முவடய கைவல. 

 அரசியலில் எல்லாபம பைெம் என்ற ெிவல மாறி, ெல்ல ஆபராக்கியமான அரசியல் ெிலை 

பைண்டும். தீதும் ென்றும் ேிறர் தர ைாரா. சட்டப் பேரவையின் மாண்புகள் திரும்ே பைண்டும். 

அவத மனதில் மகாண்டு ைருகின்ற சட்டப் பேரவைத் பதர்தலில் ெம்முவடய ைாக்குகவள 

ெல்லாட்சி மலர ேதிவு மசய்பைாம். 

  

தினமைி, 04.05.2016 

 


