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இந்திய அரசியலமமப்மப உருவாக்கியபபாது, 

இந்திய அரசியலமமப்பில் உள்ள அடிப்பமை 

உரிமமகளின் ஒரு பகுதியான மதம், மமாழி 

ஆகியவற்றின் அடிப்பமையிலான 

சிறுபான்மமயினரின் உரிமமகள் மதாைரப்ான 

விதிகமள வகுப்பதற்காக இரண்டு நாை்கள் 

நமைமபற்ற விவாதத்தில் 29 அரசியல் நிரண்ய சமப 

உறுப்பினரக்ள் கலந்துமகாண்ைனர.் பிரிவு 29இன் கீழ், 

தனித்துவமான மமாழி, எழுத்து அல்லது கலாசச்ாரதம்தப் "பாதுகாக்க" 

உரிமமகள் உள்ளன. பிரிவு 30இன் கீழ், "மதம்" அல்லது "மமாழி" 

அடிப்பமையில் அமனத்துச ் சிறுபான்மமயினருக்கும் அவரக்ளின் 

"பதரவ்ின்படி" கல்வி நிறுவனங்கமள நிறுவவும் நிரவ்கிக்கவும் உரிமம 

உள்ளது. முக்கியமான இந்த விவாதங்களின்பபாது ஒரு சில 

உறுப்பினரக்ள் இந்த உரிமமமய "சமூகம்" என்பதன் அடிப்பமையில் 

கிமைக்கச ் மசய்வதற்கும் குரமலழுப்பினாரக்ள். சை்ைமியற்றுபவரக்ளில் 

ஒரு குழுவினர ் தங்களின் தனித்துவமான மமாழிமயப் "பாதுகாப்ப”தில் 

மைட்ும் திருப்தி அமையவில்மல. "வளரச்ச்ி" என்ற மசால்மலயும் அதில் 

பசரக்்க விரும்பினாரக்ள். இருப்பினும், "சமூகம்" அல்லது "வளரச்ச்ி" என்ற 

மசாற்கள் அதிகாரப்பூரவ்மாக ஏற்றுக்மகாள்ளப்பை்ை அரசியலமமப்பில் 

இைம்மபறவில்மல. 

சிறுபான்மமயினரின் சமகால அரசியமலப் புரிந்துமகாள்வதில் இந்த 

வரலாற்றுப் பின்னணி முக்கியமானது. குறிப்பாக, இந்துக்கள் 

எண்ணிக்மகயில் குமறவாக இருக்கும் மாநிலங்களில் அவரக்மளச ்

சிறுபான்மமயினர ்என்று அறிவிக்க பவண்டும் என்னும் பகாரிக்மகமயப் 

புரிந்துமகாள்ள் இது உதவும். இந்தக் பகாரிக்மக சிறுபான்மமயினர ்

என்பது குறித்துப் மபாதுவாக ஏற்றுக்மகாள்ளப்பை்ை வமரயமறக்கும், 

சிறுபான்மமயினமரப் பாதுகாக்கும் மபாறுப்பு 

மபரும்பான்மமயினருக்கு இருக்கிறது என்னும் அரசியல் சாசனத்தின் 

அடிப்பமைக் மகாள்மககளுக்கும் எதிரானது. இந்துக்கள் இந்தியாவின் 

மக்கள்மதாமகயில் 85 சதவிகிதமாக இருக்கும் நிமலயில் இந்தக் 

பகாரிக்மக பமபல குறிப்பிைப்பைட்ுள்ள அடிப்பமைக் மகாள்மககளுைன் 

முரண்படுகிறது. 
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அபத பநரத்தில், 2002 டிஎம்ஏ மப வழக்கில் சிறுபான்மமயினர ்

மதாைரப்ாக இந்திய உசச் நீதிமன்றம் வழங்கிய முக்கியமான தீரப்்பின் 

அடிப்பமையில் இந்தக் பகாரிக்மகக்குச ் சை்ை ரீதியான அடிப்பமைகள் 

உள்ளன. இந்தியாவில் மாநிலங்கமள உருவாக்குவதற்கு மமாழிகபள 

அடிப்பமையாக இருந்தன; எனபவ, அரசியல் சை்ைத்தின் 30ஆவது பிரிவின் 

பநாக்கங்களின்படி, "மமாழிசார ் சிறுபான்மமயினர"் என்பமத அந்தந்த 

மாநிலத்தின் நிலவரத்மத மவத்பத தீரம்ானிக்க பவண்டும் என்று அந்தத ்

தீரப்்பு சுை்டிக்காை்டியது. 

இபத அடிப்பமையில் "மதச ் சிறுபான்மம”யினரின் நிமலயும் 

குறிப்பிைப்பை்ைது. அமனத்துக் குடிமக்களுக்கும் மபாதுவாக உத்தரவாதம் 

அளிக்கப்பை்ை உரிமமகளுைன் சிறுபான்மமயினருக்குக் கூடுதல் 

உரிமமகமளத ் தர பவண்டும் என்பது முழுமமயாக  

ஏற்றுக்மகாள்ளப்பைவில்மல. மப வழக்கின் நீதிபதிகளில் ஒருவர,் 

அரசியலமமப்புச ் சை்ைம் அது உருவாக்கப்பை்ை அரசியல் சூழமலயும், 

"சிறுபான்மமயினருக்கு வழங்கப்பை்ை" சிறப்பு உரிமமகளின் அரசியல் 

உள்ளைக்கத்மதயும் எடுத்துக்காைட்ுகிறது என்றும் கூறியிருந்தார.் 

சிறுபான்மமச ் சமூகங்களின் உரிமமகள் அரசியலமமப்பின் 

அடிப்பமைக் கை்ைமமப்மபச ் பசரந்்தது. அமதத் திருதத்பவா மாற்றபவா 

முடியாது. எனபவ, மாநில அளவில் தங்கள் எண்ணிக்மகமயக் கணக்கில் 

எடுத்துக்மகாள்ள பவண்டும் என்று இந்துக்கள் பகாருவமதத் தவிரக்்க 

முடியாது. 

மப வழக்கின் தீரப்்பு, பல்லடுக்குகள் மகாண்ை இந்தியாவின் 

பன்முகத்தன்மமக்கான அங்கீகாரமாக அமமந்திருக்கிறது என்பதுதான் 

இதில் சுவாரஸ்யமானது. ஒவ்மவாரு நபரும், அவருமைய மமாழி, சாதி 

அல்லது மதம் எதுவாக இருந்தாலும், தனக்மகனத் தனி அமையாளத்மதக் 

மகாண்டிருக்கிறார.் அந்த அமையாளம் பாதுகாக்கப்பை பவண்டும். 

அப்பபாதுதான் இந்த அமையாளங்கள் அமனத்தும் ஒன்றாக 

இமணக்கப்படும்பபாது அது இந்தியாவின் மாறுபை்ை புவியியல் 

கூறுகமளப் பிரதிபலிக்கும் என்னும் உண்மமமய இந்தத் தீரப்்பு 

நிறுவியது. 

மறுபுறம், முஸ்லிம் சிறுபான்மமயினமரப் மபாது அமமப்புகளிலிருந்து 

விலக்கிமவப்பமத உறுதிமசய்து, மபரும்பாலான முஸ்லிம்களும் 

கிறிஸ்தவரக்ளும் மபாது அமமப்புக்குள் வராத வமகயில் பல்பவறு 

பவமலவாய்ப்பு நிபந்தமனகமள விதித்துள்ள மபரும்பான்மமவாத அரசு 

தற்பபாது இந்தியாவில் உள்ளது. சிறுபான்மமயினரின் உமை, உணவுப் 

பழக்கம், வாழ்க்மக முமற, மத ஒழுக்கங்கள் ஆகியமவ 

மபரும்பான்மமவாத இயக்கங்களால் நிரவ்ாக, நிறுவன ஆதரவுைன் 

தாக்குதலுக்கு உள்ளாகின்றன.  



தற்பபாமதய அரசாங்கம், பன்முகத்தன்மம என்பமதப் பயனற்ற 

பகாை்பாைாக ஆக்குவதன் மூலம், "பதசியம்" என்பதற்கு இந்துத்துவத்தின் 

அடிப்பமையில் தாங்கள் விரும்பும் வமரயமறமய அளிப்பதற்காக 

"ஒருபடித்தானதன்மம" என்னும் மகாள்மகமய ஆதரிக்கிறது. முஸ்லிம், 

கிறிஸ்தவரக்ளின் கலாசச்ார நமைமுமறகள், மமாழிகள், நம்பிக்மககள் 

இந்தியாவிற்கு அந்நியமானமவ என்றும் நாை்டின் "பதசிய" சமூக-சமயத் 

தன்மமமய வமரயறுக்மகயில் அவற்மற விலக்கிமவக்க பவண்டும் 

என்றும் ஒரு கமதயாைமல உருவாக்கி வளரப்்பதற்கான களதம்த 

மின்னணு ஊைகங்கள் உருவாக்கியுள்ளன. இத்தமகய பதசியவாதம் 

அமனவமரயும் உள்ளைக்கிய சமூகதத்ிற்கான நல்ல அறிகுறி அல்ல. 

இந்துக்கமளச ் சிறுபான்மமயினர ் என்று பை்டியலிடுவதில் இரண்டு 

சுமவயான பகள்விகள் எழுகின்றன. யார ் இந்து என்பது முதல் பகள்வி. 

இது மதாைரப்ாக நாைாளுமன்றத்திற்குப் பிரத்பயக அதிகாரம் உள்ளதா, 

யார ்சிறுபான்மமயினர ்என்பமத மாநிலச ்சை்ைமன்றங்களால் அறிவிக்க 

முடியுமா என்பது இரண்ைாவது பகள்வி. 

1966ஆம் ஆண்டு ஐந்து நீதிபதிகள் மகாண்ை அமரவ்ின் தீரப்்பில், “இந்து 

மதம் (அல்லது இந்து) குறிப்பிை்ை எந்த ஒரு கைவுமளயும் 

வணங்குவதில்மல; குறிப்பிை்ை எந்த ஒரு பகாை்பாைம்ையும் 

சாரந்்திருக்கவில்மல; குறிப்பிை்ை எந்த ஒரு தத்துவக் கருத்மதயும் 

நம்பவில்மல; குறிப்பிை்ை ஒரு மதச ் சைங்குகமளபயா 

மசயல்முமறகமளபயா பின்பற்றுவதில்மல; இது மதம் அல்லது பிரிவு 

மதாைரப்ான மரபாரந்்த குறுகிய வமரயமறகளுக்கு உை்பை்டிருப்பதாகத ்

மதரியவில்மல. இமத ஒரு வாழ்க்மக முமற என்று மபாதுவாகக் 

குறிப்பிைலாம். அதற்கு பமல் எதுவும் இல்மல” என்று தமலமம நீதிபதி 

பி.பி. கபேந்திர கைக்ர ் கூறினார.் பிறகு, 1995இல் நீதிபதி பே.எஸ். வரம்ா 

இந்த வமரயமறமய "இந்துத்துவம்" என்ற அரசியல் மசால்லுைன் 

இமணத்துக் கூறினார.் 1995இல் உசச் நீதிமன்றம் முன்மவத்த இந்த 

வமரயமறக்குப் பிறகு, மபரும்பாலான குடிமக்கள் இயல்பாகபவ 

"இந்துக்கள்" என்று அமழக்கப்பை்ைனர.் 

இந்துத் திருமணச ்சை்ைம் பபான்ற சை்ைங்கள் முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர,் பாரச்ி 

அல்லது யூதர ்அல்லாத அமனவருக்கும் இந்துச ்சை்ைம் மபாருந்தும் என்று 

கூறுகிறது. இங்கும், இந்த நான்கு மதங்களுக்குள் வராத அமனவரும் 

"இந்து" என்ற கருத்து மவளிப்படுகிறது. இந்திய அரசியலமமப்பின் 29, 

30ஆவது பிரிவுகளின் கீழ் பாதுகாப்புப் மபறக்கூடிய "சிறுபான்மமயினர"் 

என்ற வமரயமறயில் பசரக்்கப்பை பவண்டும் என்று பகாரும் ஒரு சமூகம் 

குறித்து இத்தமகய தளரவ்ான வமரயமறமய நாம் இனிபமலும் 

மவத்துக்மகாள்ள முடியுமா என்பதுதான் இப்பபாது பகள்வி. அபத சமயம், 

சிறுபான்மமயினர ் என்று வமகப்படுத்தப்பைட்ுள்ள பை்டியலில் 



தங்கமளயும் பசரக்்க பவண்டும் என்பதற்கான பல்பவறு சமூகங்களின் 

உரிமமபகாரல்கமள ஊக்குவிக்க பவண்ைாம் என்று 

சிறுபான்மமயினருக்கான ஆமணயத்திற்கு உசச் நீதிமன்றம் 

அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்தப் பை்டியமலப் படிப்படியாகக் குமறத்துக் 

காலப்பபாக்கில் அமத முழுவதுமாக நீக்குவதற்கான சமூகச ்

சூழ்நிமலகமள உருவாக்க உதவும் வழிகமளப் பரிந்துமரக்க பவண்டும் 

என்றும் உசச் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

இந்துக்கமளச ்சிறுபான்மமயினர ்என அறிவிக்க நாைளுமன்றம் அல்லது 

மாநிலச ்சை்ைமன்றங்களுக்கு உரிமம இருக்கிறதா என்னும் பகள்விமயப் 

மபாறுத்தவமர, இந்திய அரசியலமமப்பு பகுதி-கூை்ைாை்சிக் 

கை்ைமமப்மபக் மகாண்ைது. இதன்படி, தன்னுமைய  எல்மலக்குை்பை்ை 

பகுதியில் குமறந்த எண்ணிக்மகயில் உள்ள சமூகங்களின் மமாழி, மதம் 

ஆகியவற்றின் பன்முகத்தன்மமமய அங்கீகரிப்பதற்கான அதிகாரம் 

மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுகளுக்கும் உள்ளது. இவ்விஷயத்தில் 

மத்திய அரசின் நிமலப்பாடு மதளிவற்றதாகவும், சந்தரப்்பவாத 

அணுகுமுமறமயக் மகாண்ைதாகவும் பதாற்றமளிக்கிறது. மமாழி, மதம் 

சாரந்்த பன்முகத்தன்மமமய அங்கீகரிக்கும் விஷயத்தில் 

நாைாளுமன்றத்திற்கும் மாநிலச ் சை்ைமன்றங்களுக்கும் அதிகாரம் 

உள்ளது என்ற நிமலப்பாைம்ை மத்திய அரசு முதலில் உசச் நீதிமன்றத்தில் 

முன்மவத்தது. ஆனால், அபத வழக்கின் விசாரமணயின்பபாது 

பின்னாளில், சிறுபான்மமயினர ்யார ்என அறிவிக்கும் அதிகாரம் மத்திய 

அரசிைபம உள்ளது என்று ஒரு பிரமாணப் பத்திரதத்ில் மத்திய அரசு 

கூறியது. மத்திய அரசின் இந்த நிமலப்பாடு கூை்ைாை்சிக் 

கை்ைமமப்பிற்குள் உரசமல உருவாக்கும். மாநில மமாழிகள் மாநிலச ்

சை்ைமன்றங்களின் கைட்ுப்பாை்டிற்கு உை்பை்ைமவ என்பமதச ் மசால்லத ்

பதமவயில்மல.  

மத உரிமமகமளப் பாதிக்கும் அமனத்துச ்சை்ைங்களும் மபாது ஒழுங்கு 

சுகாதாரம் ஆகியவற்பறாடு மதாைரப்ுமையமவ. அமவ மாநிலச ்

சை்ைமன்றங்களின் அதிகார வரம்பிற்கு உை்பை்ைமவ. 

"சிறுபான்மமயினமர" நிரண்யம் மசய்வதற்கான இரண்டு அடிப்பமைப் 

புள்ளிகளான மமாழியும் மதமும் மத்திய, மாநில அரசுகளின் மபாது 

அதிகார வரம்புகளுக்குள் உள்ளன. இந்நிமலயில், "சிறுபான்மமயினர"் 

என்று அறிவிக்கும் அதிகாரத்திலிருந்து மாநிலங்கமள விலக்கிவிை 

முடியுமா? 

அப்படி மாற்றினால் அது மத்திய அரசிைம் அதிகாரத்மதக் குவிக்க 

மைட்ுபம உதவும். முடிமவடுக்கும் மசயல்பாை்டில் பல்பவறு மாநிலங்களின் 

பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல்பபாவது பபான்ற பலதரப்பை்ை 

சிக்கல்களுக்கும் இது வழிவகுக்கும். நமது அரசியலமமப்பின் அடிப்பமை 



அம்சங்களில் ஒன்று “கூை்ைாை்சி”க் கை்ைமமப்பு. அமத மாற்ற முடியாது 

என்பமத நாம் மறந்துவிை முடியாது. இந்திய மக்களின் 

பன்முகத்தன்மமமய உள்ளூர ் அளவில் அங்கீகரிப்பபத கூை்ைாை்சித் 

தத்துவத்தின் மீதான உறுதிப்பாை்டிற்கான சிறந்த வழியாகும். 

சை்ைமன்றங்களால் உருவாக்கப்பை்ை ஒழுங்குமுமற விதிகளுக்கு 

வருபவாம். 1992இல் நாைாளுமன்றம் ஒரு சை்ைத்மத இயற்றியது. 

சிறுபான்மமயினரின் முன்பனற்றத்மதயும் பமம்பாைம்ையும் 

மதிப்பிடுவதற்கும், சிறுபான்மமயினரின் நலன்கமளப் 

பாதுகாப்பதற்காக அரசியல் சாசனத்தில் உள்ள ஏற்பாடுகமளக் 

கண்காணிக்கவும் இந்தச ்சை்ைத்தின்படி பதசிய சிறுபான்மம ஆமணயம் 

அமமக்கப்பை்ைது. 

இந்த ஆமணயம் காலப்பபாக்கில் சிறுபான்மமயினரின் நலன்கமளத் 

திறம்பைப் பாதுகாப்பதற்குப் பதிலாக, மவறும் மபயரளவிலான 

அமமப்பாகபவ தங்கிவிை்ைது. கூருணரவ்ற்ற அதன் மசயல்பாடு, முன்பு 

இந்தியாவின் முன்னாள் தமலமம நீதிபதியின் தமலமமயில் இருந்து, 

தற்பபாது உசச் நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதியின் தமலமமயில் 

உள்ள பதசிய மனித உரிமமகள் ஆமணயம் பபான்ற 

ஆமணயங்களிலிருந்து மாறுபை்ைதாக இல்மல. சிறுபான்மமச ்

சமூகங்களின் பை்டியலில் நாை்டின் ஆகப் மபரும்பான்மம சமூகம் 

பசரக்்கப்பை்ை பிறகு இந்தச ் சிறுபான்மம ஆமணயம் அதன் 

மசயல்பாைம்ை மாற்றிக்மகாள்ளுமா என்பமதப் பாரக்்க சுவாரஸ்யமாக 

இருக்கும். கல்வி நிறுவனங்கள் தங்கமளச ் சிறுபான்மமக் கல்வி 

நிறுவனங்களாக அங்கீகரிக்கும்படி பகார வமக மசய்வதற்காக 2004ஆம் 

ஆண்டில், சிறுபான்மம கல்வி நிறுவனங்களுக்கான பதசிய ஆமணயம் 

யார ் "சிறுபான்மமயினர"் என்பமத அறிவிக்கும் மத்திய அரசின் 

அதிகாரத்துைன் உருவாக்கப்பை்ைது. அது சிறுபான்மமயினர ் யார ்

என்பமதத் தீரம்ானிப்பமத அவரக்ளின் அகவயமான விருப்பத்திற்பக 

விைட்ுவிை்ைது. அதன்படி, மத்திய அரசு ஆறு மத, மமாழிச ்சமூகங்கமளச ்

சிறுபான்மமயினராக அறிவித்தது (மப வழக்கில் முன்மவக்கப்பைை் 

மகாள்மகயின் பிரதிபலிப்பு இல்லாமல்). 

அரசியல் சாசனப் பிரிவுகள் 29, 30 ஆகியமவ மதப் 

மபரும்பான்மமயினருக்கும் சிறுபான்மமயினருக்கும் இமைபய 

சமநிமலமய உறுதி மசய்வதற்கான ஒப்பந்தத்மதப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றன. சிறுபான்மமயினருக்கு, குறிப்பாக 

முஸ்லிம்கள், கிறிஸ்தவரக்ளுக்குப் மபரும்பான்மமயினரால் பாகுபாடு 

காை்ைப்பைாமல் இருப்பதற்கான உத்தரவாதம் பதமவப்பை்ைது. இந்த 

ஏற்பாடு சிறுபான்மமயினமரப் பாதுகாப்பதற்கான உலகளாவிய 

அரசியல் சை்ைப் பிரிவுகளுைன் இமயந்துபபாகிறது. இந்திய அரசியல் 



சை்ைத்தில் பவறு இைத்தில் இதர பிற்படுத்தப்பை்ை வகுப்பினர,் பை்டியல் 

சாதிகள், பை்டியல் பழங்குடியினர ் ஆகிபயாருக்கு வழங்கப்பைட்ுள்ள 

பாதுகாப்புக்கு இமணயானது இது.  

சிறுபான்மமயினர ் யார ் என்பமத மாநில அளவில் தீரம்ானிக்க 

பவண்டும் என்னும் பகாரிக்மக மவற்றிமபற்றால், மத ரீதியாகவும் 

அரசியல் ரீதியாகவும் மாமபரும் வலிமம மபற்ற சமூகத்திற்கும் 

மபரும்பான்மமவாதத்தால் பாதிக்கப்பைாமல் இருப்பதற்கான அரசியல் 

சை்ைப் பாதுகாப்புகளின் - சமூக, மபாருளாதார, அரசியல் ரீதியாகப் 

பலவீனமாக உள்ள சமூகங்களின் பாதுகாப்புக்காக உருவாக்கப்பை்ை 

ஏற்பாடுகள் அமவ - உதவி பதமவ என்பதற்கான உலகளாவிய 

எடுத்துக்காை்ைாக இந்தியா மாறும். 

எம்.ஆர.் ஷம்ஷத ் புது தில்லிமயச ் பசரந்்த வழக்கறிஞர;் உசச் 

நீதிமன்றத்திலும் பல உயர ்நீதிமன்றங்களிலும் வழக்காடிவருகிறார.் 


