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ADDRESS BY THE HON’BLE PRESIDENT OF INDIA 

SHRI RAM NATH KOVIND 

ON THE OCCASION OF COMMEMORATION THE CENTENARY 

CELEBRATIONS OF THE MADRAS LEGISLATIVE COUNCIL 

 

                                   

                            

                                      
                      

 

       ,      2, 2021 

 

 ிக ஆளுர் ிரு தன்ாரினால் புராஹித்  
 ிக பல்ர் ிரு ப.க. ஸ்டானின் 
 துண சதாாகர், ிரு ரக. தி சாண்டி 
 ிக அணச்சர்கள்,     ளுன்ந உறுப்திணர்கள், 

ிழ்ாடு சட்டன்ந உறுப்திணர்கள் 
            ிருந்ிணர்கள் 
           ,           

 
க்கம்! 
 
ிில் சின ார்த்ணகளுடன் எணது    ணத் தாடங்க 
ிரும்புகிரநன். 
 
1.                                      
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                             . உண்ணில் இது 
ஒரு பக்கி           ாள்!       தட்ாஸ் சட்டன்ந 
                               நூற்நாண்டு 
ிாண ா                        . ஆகஸ்ட் 
     என்தது து ரசி ாட்காட்டிில் சிநந்   ரு 
ாாகும்.  ஏதணணில், இது து சுந்ி ிணத்ின் ஆண்டு 
ிணநண   குநிக்கிநது.                  
ஆண்டுகபில், ரசம் தன    கபில் ததரும் பன்ரணற்நம் 
அணடந்துள்பது. க்க   ணனர்க          
                   இது சாத்ிாணது. 
 

2. தட்ாஸ் சட்டன்ந கவுன்சினின் னாறு, 1861 ஆம் ஆண்டு 
       து                     .         
                                            
1921 ஆம் ஆண்டில், சட்           சட்           
உருாக்கப்தட்டது. கானணித்து ஆட்சிின் கீழ், அத்ணக 
      தசல்த       தன           சால்க   
       இருந்ண. சாி, சபகம் ற்றும் திந      பின் 
அடிப்தணடில் ஏாபாண ணித்ணி தாகுிகள் இருந்ண. 
     ாக இருந்      லும், அது ஒரு ததாறுப்தாண 
அசாங்கத்ண ராக்கி கர்ாகும். தன நூற்நாண்டுகளுக்கு 
பன்பு ணடபணநில் இருந் ஜணாகம், அன் ணீ 
டித்ில்        ிரும்திது. 
 

3.          ரகபா, கர்ாடகா, ஆந்ி         , தலுங்காணா, 
ஒடிசா, னட்சத்ீவு      தகுிகணப உள்படக்கி தட்ாஸ் 
திசிதடன்சிின் க்கபால் இ    புி தாடக்க  
     கப்தட்டது.                 இக்கத்ால் 
டிணக்கப்தட்ட இந்ப் தகுிக          க்கபின் 
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கணவுக          க   புி சட்டன்ந      
                க்கள் ங்கள் கணவுகணப ணாக்   
          ஆம்த கட்டத்ில் க்கள்         தன்ந 
     கட்சி இருந்து. 

 
4. சட்டன்ந கவுன்சில்,                        தன 
சட்டங்கணப இற்நிது. அன் ஆம்த                 தன 
ாற்நங்கணபச் சந்ித் . ஜணாக உர்வு ாின 
சட்டன்நத்ின் ிகாட்டும் ஒபி        உள்பது. சபகத்ின்  
       திரிிணருக்கு அிகாம் அபிப்தற்கும், ஜணாகத்ண 
லுப்தடுத்துற்கும் ாடு பழுதும் திிதனித் தன பற்ரதாக்குச் 
சட்டங்கபின் ீரூற்நாக இந்  சட்ட           என்று 
தசால்து நல்ன. தட்ாஸ் சட்டன்நம், ஒரு பழுணாண 
திிிித்து ஜணாக டி                ிணகணப 
ிணத்து.                திநகு              
       .  

5. ஆளுணகில் கணம் தசலுத்   ஏணகணப ரம்தடுத்துற்கும், 
சபகத் ீணகணப          ,  ஜணாகத்ின் ரர்கணப      
                இந் சட்டன்நத்ிற்கு உண்டு.       
                                      , 
         , அசிலும் ிர்ாகபம் ரர்ணந   , தகுத்நிவு 
      உள்படக்க           உருா   . ராசி பணநண 
ஒித்ல், ிண றும், தள்பிகபில் ி உவு, 
ினற்நர்களுக்கு ிசா ினம் ிிராகம் ஆகிண 
சபகத்ண ாற்நிணத் சின புட்சிக          . இங்கு 
ார் ஆட்சி தசய்ாலும்                   கருத்ாக்க   இந் 
சட்டன்நத்ில் ஆா  ர     ள்பது. ிழ்     க்கபின் 
பற்ரதாக்குச் சிந்ணணண                     , 
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          ிழ் கிஞர்         சுப்திி தாிின் ஒரு 
சின ரிகணப இங்ரக ான் ரற்ரகாள் காட்ட ிரும்புகிரநன்:  

                                 

            ,                  

                             

                               

 

இண இவ்ாறு ிபக்கனாம் 

ரம், அநிில் இண்ணடபம் கற்றுக்தகாள்ராம் 

ாம் ாண     , ததருங்கடல்க     ஆாய்ராம் 

ினின்                ாம்                

    தருக்க                            
          

 
6. ண்ின் ிகச்சிநந் ணனணகணப சட்டன்நத்ில் 
தகௌிக்கும் தாம்தரிம் உள்பது என்தண அநிது உண்ணில் 
கிழ்ச்சிபிக்கிநது. ிருள்ளுர், காத்ா காந்ி, 
சி.ாஜரகாதானாச்சாரி, சி.என்.அண்ாதுண, ரக.காா , 
ஈ.ி.ாசாி, தி.ஆர்.அம்ரதத்கர், ப.பத்துானிங்கத் ரர், 
பஹம்து இஸ்ாில் சாஹிப், எம்.ஜி.ாச்சந்ின், 
தஜ.தஜனனிா, எஸ்.எஸ்.ாசாி தணடாச்சி, .உ.சிம்தம் 
திள்ணப, தி.சுப்தான் ற்றும் ஓந்தூர் தி.ாசாி தட்டிார் 
ரதான்ந தன ணனர்கபின் தடங்கள் இப்ரதணில் ஏற்கணர 
உள்பண. இப்ரதாது இந் புகழ்ததற்ந ண்டதத்ில் ம்பணட 
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ாழ்ாள் பழுணபம் ாினத்ின் க்கள் னனுக்காக 
அர்ப்தித் ிரு.கருாிிின் உருப்தடபம் இருக்கும்,  

7. ான் இங்கு ந்ரதாது, காந்ிடிகபின் ணசாட்சிக் கானாகத் 
ிகழ்ந்ரும், சுந்ிப் ரதாாட்ட ீர்கபில் சிநந் ணனருாண 
சக்கர்த்ி ாஜரகாதானாச்சாரிணப் தற்நி ிணணத்துக் 
தகாண்டிருந்ரன். குடிசுத்ணனர் ாபிணகில் பனில் இடம் 
ததற்ந  இந்ிர் அர். அருணட ருணக இந் ிப்திற்குரி 
அங்கி     அனங்கரித்து. அர் தசன்ணண ாினத்ின் பல் 
திர் அல்னது பல்ர் ஆார். அருக்குப் தின் ந்ர்களும், 
பன்ாிரிாகத் ிகழ்ந் அசில் ணனர்கள். இருப்தினும், 
ாஜாஜி   தின்ந்ர்க   , ிரு கருாிி அர்கள் ான் ீண்ட 
கானம் ஆட்சி தசய்ார், இணால் ிழ்ாட்டில் ஒரு ணி பத்ிண 
தித்துச் தசன்நார். 

 

8. இந்ிா, ிடுணனக்காகப் ரதாாடிக்தகாண்டிருந்ரதாது  ‘கணனஞர்’ 
ணது இபணப் தருத்ிரனர, ணது அசில் ாழ்க்ணகணத் 
தாடங்கிணார், அர் சீதத்ில் ான் ம்ண ிட்டுப் திரிந்ார்.  
உர்ந் இனட்சிங்களுடன் கூடி சிறுணாக இருந்ரதாது, 
ாழ்த்ப்தட்டர்களுக்காக ஏண எபி க்களுக்காக அர் 
திாற்நத் தாடங்கிரதாது,  ீண்டகானாக தபிாட்டு 
ஆிக்கத்ின் கீழ் இருந் இந்ிா, அந்ி ஆட்சிாபர்கபால் 
சுண்டப்தட்டு றுணிலும் கல்ிநிின்ணாலும், சிக்கனில் 
இருந்து. அர் து இறுி பச்சின் ரதாது, இந் ண்ணும் இன் 
க்களும் அணணத்து துணநகபிலும் ிக்கத்க்க 
பன்ரணற்நத்ணபம் பர்ச்சிணபம் அணடந்துள்பாக  ிருப்ி 
அணடந்ிருக்க ரண்டும். து ீண்ட கான, ஆக்கபூர்ாண 
ாழ்க்ணகில் ாம் ிித்ிருக்கும் ஒவ்தாரு கத்ணபம் ாின 
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க்கபின் ரசணக்காகவும், ரசத்ின் ரசணக்காகவும்  
தசனிட்ரடாம் என்ததும் அருக்கு ிருப்ிபித்ிருக்கும்.  

 

9. ிழ் இனக்கிம் ற்றும் சிணிாவுக்கு அர் அபித் 
தங்கபிப்புகள் தற்நி ான் என்ண தசால்ன படிபம்? எணக்குத் தரிந் 
ிம் என்ணதன்நால், தாி ீது ஆர்ம் தகாண்ட அசில் 
ணனர்கள் தகு குணநவு. அணப் ததாறுத்ண, அது ாய் 
தாி ிதாட்டுக்குரிது. ிழ், ிச்சாக, ணிகுனத்ின் 
ிகச்சிநந், ிகப் தணாண தாிகளுள் ஒன்நாகும். உனகம் 
பழுணபம் அன் பாண தாம்தரித்ில் ததருண தகாள்கிநது. 
ஆணால், அது தசம்தாிாக அிகாபூர் அங்கீகாம் ததறுண  
உறுி தசய்ர் கருாிி. கணனஞர் ணிச்சிநப்பு ாய்ந் ஒரு 
ணனாகத் ிகழ்ந்ார். து ரசி இக்கத்ின் ணனர்களுடன்  
க்கு இருந் கணடசி இணப்புகபில் அரும் ஒருர். 

 

ததரிரார்கரப, ாய்ார்கரப, 

10. ிடுணன ததற்று 75து ஆண்டு ிணநண ாடு தகாண்டாடும் 
ரதாது, இத்ணக ணனர்கள் குநித்ர எணது எண்ங்கள் 
தசல்கின்நண. து ரசி இக்கம் 1857 அல்னது அற்கு பன்ரத 
தாட    1947 ண          . இந் கானகட்டத்ில், 
ீிாிகளும், புட்சிாபர்களும் இருந்ணர். சாாணாிகளும், 
அசினணப்புாிகளும் இருந்ணர். அர்கள் தவ்ரறு 
பணநகணபக் தகாண்டிருந்ணர். அர்களுக்கு தவ்ரறு தாணன 
ராக்குப் தார்ணகள் இருந்ண. ஆணால், அர்கள் ாய்ாட்டின் ீது 
தகாண்ட ிப்திலும், ரிாணிலும் ஒன்றுதட்டிருந்ணர். 
ஒவ்தாருரும் அர் ிில், இந்ித்ாய்த்ிரு ாட்டிற்குச் 
ரசண தசய் தாடுதட்டணர். ஒரு ஆற்நில் தவ்ரறு கிணப ிகள் 
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ஒன்நிணது ரதான, அர்கள் அணணரும்  ாட்டு ிடுணனக்காக  
ஒன்நிணந்ணர்.  

 

11. அர்கள் அணணரும் காந்ிஜிில் ஒரு சங்கத்ணக் கண்டணர். 
காத்ா காந்ி து கனாச்சாம் ற்றும் தாம்தரித்ில் 
சிநந்     அணணத்ின் ஆளுணாகவும் ிகழ்ந்ார். அது 
ட்டுல்னால், தன ரற்கத்ி சிந்ணணாபர்கபின் 
கருத்துக்கணபபம் ரம்தடுத்ிணார். அருடன் ரசதக்ர்கள் - 
க்கநிஞர்கள், அநிஞர்கள், சபக சீர்ிருத்ாிகள், , ஆன்ீகத் 
ணனர்கள் ற்றும் தனர் இருந்ணர். அர்கள் ஒவ்தாருரும் ஈடு 
இணற்நர்கள். டாக்டர் தி ஆர் அம்ரதத்கணப் தற்நி சிந்ிபங்கள். 
எத்துண உர்ந் ரண!! எத்ணக தாணனராக்கு! ஆணால் 
னாற்றுப் புத்கங்கபில் எழுப்தட்ட ஒவ்தாரு ததருடனும், 
எண்ற்ந ற்நர்கள் ததர்கள் திவு தசய்ப்தடில்ணன. அர்கள் 
ஒரு சுந்ி ாட்டில் ாழ்ற்காக ங்கள் சிகணப, 
தாில்கணப, சின சங்கபில் ங்கள் உிணர ிாகம் 
தசய்ணர். 

12. அந் சின தத்ாண்டுகள், பூி இதுண கண்டிா ிகச்சிநந்  
ணனபணநகணப உருாக்கிது என்று ான் ம்புகிரநன். 
அர்களுக்கு, இந் ாடு எப்ரதாதும் கடன்தட்டிருக்கும். அர்களுக்கு, 
ாம் தசலுத்க்கூடி ஒர அஞ்சனி, அர்கபின் ாழ்க்ணக ற்றும் 
அர்கபின் இனட்சிங்கபால் தாடர்ந்து          ாகும். 
அர்கள் க்கு ிடுணனணப் தரிசபித்ணர்.  ஆணால், அர்கள்  
க்கு, ததாறுப்ணதபம் தகாடுத்ார்கள். அர்கபின் தாணன 
ராக்குப்தார்ண டிம் ததறுகிநது, ஆணால், அது ஒரு 
தாடர்ச்சிாண தசல்பணந. அர்கள் ஒவ்தாருரும் ங்கள் 
தங்ணக ஆற்நிது ரதால், ாட்ணட புி உத்ிற்குக் தகாண்டு 
தசல்ில் ாம் ஒவ்தாருரும் ம் தங்ணக ஆற்ந ரண்டும். 
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13. ிகழ்கானத்ணபம், எிர்கான பன்ரணற்நத்ணபம் புரிந்துதகாள்ப, 
கடந் கானத்துடன் தாடர்ந்து ஈடுதடுாறு ான் இணபஞர்கணபக் 
ரகட்டுக்தகாள்கிரநன். காத்ா காந்ி, சுப்திி தாி ற்றும் 
திநரின் ாழ்க்ணகில், உங்கள் ணில் எழும் ரகள்ிகளுக்காண 
தில்கணபக் காண்தரீ்கள். து சீதத்ி னாற்நில் இபம் 
ணனபணநிணர் அிக ஆர்ம் காட்டுண ான் காண்கிரநன். 
தரிந் ற்றும் தரிா ிடுணனப் ரதாாட்ட ீர்களுடன் 
தாடங்கி திகள் தாடரும் என்ந ம்திக்ணகண அர்கள் எணக்கு 
அபிக்கிநார்கள். இந் நூற்நாண்டில் இந்ிா ணது ஞாணத்ால் 
உனகிற்கு ி காட்டும். 

ததரிரார்கரப,  ாய்ார்கரப, 

14. இந் ன்ணாபில் ிக க்கணப ாழ்த்துகிரநன். உங்கள் 
அணணருக்கும் எணது ாழ்த்துகள். 

ன்நி. தஜய் ஹிந்த்! 

*** 


