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ഇന്ത്യയിലെ രാജ്യദ്രാഹ നിയമം 

ഇന്ത്യയിലെ രാജ്യദ്രാഹ നിയമത്തിന് ഒരു നീണ്ട ചരി്രമുണ്്ട, അര ്രാജ്യത്ത് 

്രിട്ടീഷ് സാ്മാജ്യത്തിന്ലെ ല ാദ ാണിയൽ ഭരണം മുരൽ ആരംഭിക്കുന്നു. 

എന്നിരുന്നാെും, ഈ പുരാരന നിയമം നമ്മുലെ ഭരണഘെനയിെും 

വീലണ്ടെുക്കലെട്ടിരിക്കുന്നു.1837-ൽ സർ ദരാമസ ്മക്കാലെയാണ് ഇര ്ആരയമായി 

എഴുരിയര്, എന്നാൽ 1860-ൽ ഇന്ത്യയിൽ അവരരിെിച്ച ഇന്ത്യൻ പീനൽ 

ദ ാഡിന്ലെ ആരയ ്ഡാഫ്റ്റിൽ നിന്ന ്എങ്ങലനദയാ ഒഴിവാക്കലെട്ടു.എന്നിരുന്നാെും, 

1870-ൽ സർ ലജ്യിംസ ്സ്റ്റീഫ്റൻ ഒരു ദഭരഗരിയിെൂലെ ഇര ്ഐപിസിയിൽ 

ല ാണ്ടുവന്നു, ്രിട്ടീഷു ാരുലെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്നും രാജ്യലത്ത 

നിവാസി ദ ാെുള്ള രുരാചാരങ്ങ ിൽ നിന്നും ഉെലെെുത്ത വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന 

വിദയാജ്ിെിലന അെിച്ചമർത്താനായിരുന്നു ഇര.് 

നമ്മുലെ ഭരണഘെനയുലെ 124 എ വ ുെ ്‘രാജ്യദ്രാഹം’ എന്ന വാക്കിന് പിന്നിലെ 

അർദ്ധശാസ്്രവും അർത്ഥശാസ്്രവും ക  ാരയം ലചയ്യുന്നു. ഈ നിയമം 

'രാജ്യദ്രാഹ'ലത്ത നിർവചിക്കുന്നര്, വാക്കു  ിെൂലെദയാ, എഴുത്തിെൂലെദയാ, 

അലെങ്കിൽ  ാണാവുന്ന ്പാരിനിധ്യത്തിെൂലെദയാ/അെയാ ങ്ങ ിെൂലെദയാ, 

ഇന്ത്യയിൽ നിയമം രൂപീ രിക്കുന്ന ഗവൺലമന്െിദനാെ് ജ്നങ്ങൾക്കിെയിൽ 

ലവെുെും/അലെങ്കിൽ അവദഹ നവും ഉണർത്തുന്ന ഒരു  ുറ ൃരയമായാണ്. ഈ 

അവദഹ നം അലെങ്കിൽ വിദരേഷം ശ്രുരയുലെയും അവിശേസ്തരയുലെയും 

വി ാരങ്ങൾ ഉൾലക്കാള്ളുന്നു. 

സമീപകാെ വികസനം- വകുപ്പ് 124 എ 

ഇന്ത്യലയദൊെുള്ള ഒരു ജ്നാധ്ിപരയ രാജ്യത്ത ്രാജ്യദ്രാഹ നിയമവുമായി രന്ധലെട്ട ്

നിരവധ്ി ഊഹാദപാഹങ്ങൾ ്പചരിക്കുന്നു.അര് ഇവിലെ ചർച്ച ലചയ്യുന്നു. 

 ജ്മ്മു  ശ്മീരിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 370 െദ്ദാക്കിയരിലനക്കുെിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിനല്െ 

ദപരിൽ മുൻ മുഖ്യമ്ന്ത്ി ഫ്റാെൂഖ് ്അബ്ദുള്ളയ്ലക്കരിലര നെപെി ആവശയലെട്ടുള്ള 

ഹർജ്ി സു്പീം ദ ാെരി െദ്ദാക്കി. രാജ്യലത്ത സർക്കാരിനും അരിനല്െ നയങ്ങൾക്കും 

എരിലര സംസാരിക്കുന്നര ്രാജ്യദ്രാഹ നെപെിയായി മു്ര ുത്തരുലരന്ന ്2021 

ലഫ്റ്രുവരി 3 ന ്ലരഞ്ച ്്പസ്താവിച്ചു. 

 2021 ജ്ൂണിൽ, ആ്ന്ധാ്പദരശ ്സർക്കാരിന്ലെ ്പരി ൂെ നെപെി  ിൽ നിന്ന ്രണ്്ട 

ലരെുങ്ക ്വാർത്താ ചാനെു ല  സംരക്ഷിച്ചുല ാണ്്ട രാജ്യദ്രാഹ നിയമത്തിന്ലെ 

പരിധ്ി നിർവചിക്കുന്നരിന ്SC ഊന്നൽ നൽ ി. 

 ല ാദ ാണിയെിസം, ചൂഷണം, സമ്പത്ത ്ദചാർച്ച എന്നിവയുലെ ചങ്ങെയിൽ 

രാജ്യലത്ത എക്കാെവും നിെനിർത്താനുള്ള രാഷ്്െീയ ഉപ രണമായി ഒരിക്കൽ 

ഉപദയാഗിച്ചിരുന്ന ഈ നിയമത്തിനല്െ ്പസക്തിലയ 2021-ൽ ഇന്ത്യൻ ചീഫ്റ ്ജ്സ്റ്റിസ ്

(സിലജ്ഐ) ദചാരയം ലചയ്തു. സർക്കാരിന ്അനു ൂെമായി നിയമം 

ഉണ്ടാക്കിയലരങ്ങലനലയന്നും അരിന്ലെ സേഭാവമനുസരിച്ച് സർക്കാരു ൾ 

രുരുപദയാഗം ലചയ്യാൻ സാധ്യരയുലണ്ടന്നും അദദ്ദഹം അഭി്പായലെട്ടു. 

 രാജ്യദ്രാഹക്കുറം ചുമത്തിയ ദ സിനല്െ വിചാരണ രാൽക്കാെി മായി 

നിർത്തിവച്ച സിലജ്ഐ ലരഞ്ച ്ഇര ്പുനഃപരിദശാധ്ിക്കാൻ ദ ്ര-സംസ്ഥാന 
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സർക്കാരു ദ ാെ ്ആവശയലെട്ടു. ഇരിന ്മെുപെിയായാണ ്ദ ്രം 

സു്പീംദ ാെരിയിൽ അഭി്പായം അെിയിച്ചര.് രാജ്യദ്രാഹ നിയമത്തിന ്

അനു ൂെമായ നിെപാെ ്അര് നിെനിർത്തി, ദ രാർ നാഥ ്ദ സിലെ (1962) വിധ്ിക്ക ്

ദശഷം ഈ നിയമങ്ങ ുലെ സാധ്ുര പുനഃപരിദശാധ്ിദക്കണ്ടരിലെന്നും അര് 'നെ 

നിയമം' ആലണന്നും പെയുന്നു. 

രാജ്യദ്രാഹ നിയമത്തിന്ലെ ചരി്രം 

രാജ്യദ്രാഹം ഒരു ആഭയന്ത്ര ആശയമെ, മെിച്ച ്്രിട്ടീഷ ്ല ാദ ാണിയൽ ഭരണത്തിൻ 

 ീഴിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവരരിെിക്കലെട്ട ഒരു വിദരശ ആശയമാണ.് അരിനല്െ നീണ്ട 

ചരി്രം  ൃരയമായി രാലഴ സം്ഗഹിച്ചിരിക്കുന്നു; 

 പരിദനഴാം നൂറാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രാജ്യദ്രാഹ നിയമങ്ങൾ നിെവിൽ വന്നു, 

അവിലെ ഗവൺലമന്െിലനയും രാജ്ാവിലനയും  ുെിച്ച ്സമൂഹത്തിൽ 

നിെനിൽക്കുന്ന ഏ  അഭി്പായങ്ങൾ ദപാസിറീവ ്ആയിരിക്കണലമന്ന ്സർക്കാർ 

വിശേസിച്ചിരുന്നു. 

 1837-ൽ ്രിട്ടീഷ ്രാഷ്്െീയക്കാരനും ചരി്ര ാരനുമായ സർ ദരാമസ ്മക്കാലെയാണ ്

മക്കാലെയുലെ മിനിറിന ്ദപരുദ ട്ട നിയമത്തിന്ലെ  രെ ്രയ്യാൊക്കിയര.് 

 ഇന്നും വിശരീ രിക്കാനാ ാത്ത  ാരണങ്ങ ാൽ 1860-ൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം 

നെെിൊക്കിയദൊൾ ഈ നിയമം ഒഴിവാക്കലെട്ടു. 

 സർ ലജ്യിംസ ്സ്റ്റീഫ്റൻ ആരംഭിച്ച ഐപിസി ദഭരഗരിയിെൂലെയാണ ്രാജ്യദ്രാഹ 

നിയമം ലസക്ഷൻ 124 എ ആയി ല ാണ്ടുവന്നര.് 

 ഇര ്സജ്ീവമായി രാജ്യദ്രാഹലത്ത ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ് ിമിനൽ  ുറമാക്കി മാറി, അര് 

ഒരു സേര്ന്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇദൊഴും നിെനിൽക്കുന്നു. 

ഇന്ത്യയിലെ രാജ്യദ്രാഹ നിയമങ്ങൾ 

എലന്ത്ാലെയാണ്? 

രാജ്യദ്രാഹ ്പവർത്തനങ്ങൾ ഉൾലക്കാള്ളുന്ന അത്തരം നാെ് നിയമങ്ങൾ ചുവലെയുള്ള 

പട്ടി യിൽ ചർച്ചലചയ്യുന്നു; 

രാജ്യദ്രാഹ 

നിയമങ്ങൾ 

അവർ എന്ത്ാണ് ്പസ്താവിെുന്നര് 
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ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ 

നിയമം, 1860 

(ലസക്ഷൻ 124A) 

ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ ലസക്ഷൻ 124 എ 

രാജ്യദ്രാഹത്തിനല്െ നിർവചനവും രാജ്യദ്രാഹ 

്പവൃത്തിയിൽ പിെിക്കലെട്ടാൽ ഒരാൾലക്കരിലര 

ചുമത്താവുന്ന ശിക്ഷയും നൽ ുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ 

നിയമം രൂപീ രിക്കുന്ന ഗവൺലമനെ്ിദനാെ് 

ജ്നങ്ങൾക്കിെയിൽ ലവെുെ്  ൂൊലര/അലെങ്കിൽ 

അവദഹ നവും അവിശേസ്തരയും/അനിഷ്െരയും 

ഉ വാക്കുന്ന വാക്കു  ിെൂലെദയാ, 

സംസാരിക്കു ദയാ എഴുരു ദയാ, അലെങ്കിൽ 

രൃശയമായ ്പാരിനിധ്യം/അെയാ ങ്ങൾ ഉപദയാഗിച്്ച 

ഏലറെുക്കാവുന്ന ഒരു ് ിമിനൽ  ുറമായി ഇര ്

രാജ്യദ്രാഹലത്ത നിർവചിക്കുന്നു. 

രാജ്യദ്രാഹ ദയാഗ 

നിയമം, 1911 

ലസക്ഷൻ 4-ലെ വയവസ്ഥ ൾക്്ക വിരുദ്ധമായി ഒരു 

്പഖ്യാപിര ്പദരശത്ത് നെക്കുന്ന ഒരു 

ലപാരുദയാഗത്തിന്ലെ ്പദമാഷനിദൊ 

നെത്തിെിദൊ രന്ധലെട്ട ഏലരാരു വയക്തിയും ആെ് 

മാസം വലര നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന രെദവാ പിഴദയാ 

അലെങ്കിൽ രണ്ടും  ൂെിദയാ ശിക്ഷിക്കലെെും. 

് ിമിനൽ നെപെി 

ചട്ടം, 1973 (ലസക്ഷൻ 

95) 

ഇന്ത്യൻ ് ിമിനൽ ല്പാസീജ്യർ ദ ാഡിന്ലെ 

ലസക്ഷൻ 95, ചിെ മാനരണ്ഡങ്ങൾ പാെിക്കുന്ന 

്പസിദ്ധീ രണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ്പഖ്യാപിക്കാൻ 

സർക്കാരു ല  അധ്ി ാരലെെുത്തുന്നു.. 
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നിയമവിരുദ്ധ 

്പവർത്തനങ്ങൾ 

(രെയൽ) നിയമം 

(ലസക്ഷൻ 2(0) (iii)) 

ലസക്ഷൻ 2(1)(o) (iii) "നിയമവിരുദ്ധമായ ്പവർത്തനം" 

എന്നരിന്ലെ നിർവചനം ക  ാരയം ലചയ്യുന്നു 

 ൂൊലര ഇന്ത്യയ്ലക്കരിലര അരൃപ്തി/അവിശേസ്തര 

ഉണ്ടാക്കാൻ െക്ഷയമിെുന്നദരാ സജ്ീവമായി 

ഉണ്ടാക്കുന്നദരാ ആയ ഒരു വയക്തിയുമാദയാ 

അദസാസിദയഷനുമാദയാ രന്ധലെട്ട ഒരു 

്പവൃത്തിയായി അരിലന വിവരിക്കുന്നു. 

ഇന്ത്യയിൽ രാജ്യദ്രാഹ നിയമവും അരിന്ലെ 

ശിക്ഷയും 

ഇന്ത്യൻ പീനൽ ദ ാഡ് ലസക്ഷൻ 124 എ ്പ ാരം രാജ്യദ്രാഹലത്ത ് ിമിനൽ  ുറമായി 

 ണക്കാക്കുന്നു. ഈ ആർട്ടിക്കി ിനു  ീഴിൽ, ഈ  ുറം ചുമത്തിയ വയക്തിക്ക ്നൽദ ണ്ട 

ഉചിരമായ ശിക്ഷദയാലൊെം  ുറവും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 രാജ്യദ്രാഹം ജ്ാമയമിൊ  ുറമാണ.് ലസക്ഷൻ 124 എ ്പ ാരം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന 

ശിക്ഷ മൂന്ന ്വർഷലത്ത രെവ ്മുരൽ ജ്ീവപരയന്ത്ം വലരയാ ാം. ഇരിൽ  ൂെുരൽ 

പിഴ ചുമത്താം. 

 രാജ്യദ്രാഹ ്പവർത്തനങ്ങ ിൽ ഏർലെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക ്സർക്കാർ ദജ്ാെി ൾ ഒരു 

ഓപഷ്നെ,  ാരണം അത്തരം അവസരങ്ങ ിൽ നിന്ന ്അവലര വിെക്കിയിട്ടുണ്്ട. 

 ്പരി ൾ പാസദ്പാർട്ടിൊലര ജ്ീവിക്കണം, ആവശയമുള്ളദൊലഴൊം ദ ാെരിയിൽ 

ഹാജ്രാ ണം. 

രാജ്യദ്രാഹ നിയമം - ്പാധാനയവും ്പശ്നങ്ങളും 

ഇന്ത്യയിൽ രാജ്യദ്രാഹ നിയമങ്ങല ക്കുെിച്ച ്വെിയ ചർച്ച ൾ നെക്കുന്നുണ്്ട. 7 

പരിറാണ്ടിദെലെയായി വിദരശ ഇെലപെെു  ിൊലര സേര്ന്ത്മായ ഒരു ജ്നാധ്ിപരയ 

ഭരണത്തിൽ അവ പുരാരനവും അെിച്ചമർത്തെും ആലണന്ന ്പെരും  രുരുന്നുലണ്ടങ്കിെും, 

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെനയിൽ നിെനിൽദക്കണ്ട അവശയ നിയമമായി പെവരും അരിലന 

 രുരുന്നുണ്്ട . ഈ ഗുണങ്ങ ും ദരാഷങ്ങ ും ചുവലെ ചർച്ചലചയ്യുന്നു; 

 

ഇന്ത്യയിലെ ലസക്ഷൻ 124 എയുലെ ്പാധാനയം 

 നയായമായ നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ: ആർട്ടിക്കിൾ 19(2) ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെനയിൽ 

നയായമായ നിയ്ന്ത്ണങ്ങൾ നൽ ുന്നു. ഇര് എൊ പൗരന്മാർക്കും രുെയമായ െഭയര 

ഉെെുവരുത്തു യും ഉത്തരവാരിത്തദത്താലെ ഉപദയാഗിക്കു യും ലചയ്യണലമങ്കിൽ 

സംസാരത്തിന്ലെയും ആവിഷ്കാരത്തിനല്െയും മൗെി ാവ ാശത്തിന ്

പുെത്തായിരിക്കും. 
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 സമ്രരയും ഐകയവും: ദരശവിരുദ്ധ ഘെ ങ്ങൾ, വിഘെനവാരി ൾ, 

രീ്വവാരി ൾ എന്നിവർലക്കരിലര ്പവർത്തിക്കുദമ്പാൾ ആഭയന്ത്ര 

 െഹങ്ങ ുലെയും അസംരൃപ്തിയുലെയും സാഹചരയങ്ങ ിൽ രാജ്യദ്രാഹ നിയമങ്ങൾ 

അനിവാരയമായ രിന്മയായി മാെുന്നു. 

 സംസ്ഥാനത്തിന്ലെ സുസ്ഥിരര: രിരലെെുക്കലെട്ട ഗവൺലമന്െു ല  

അട്ടിമെിക്കുന്നരിന ്നിയമവിരുദ്ധമായ മാർഗങ്ങ ിെൂലെയും അ് മത്തിെൂലെയും 

അവർ അട്ടിമെി രെയുന്നു. ഇരുദപാെുള്ള സാഹചരയങ്ങൾ രാജ്യലത്ത 

സംരന്ധിച്ചിെദത്താ ം അദങ്ങയറം രുരിരപൂർണമാണ,് അരിനാൽ 

സംസ്ഥാനത്തിനല്െ സുസ്ഥിരരയ്ക്ക ്നിയമം സ്ഥാപിരമായ സർക്കാരു  ുലെ 

രുെർച്ച വ ലര ്പധ്ാനമാണ.് 

ഇന്ത്യയിലെ രാജ്യദ്രാഹ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധലപ്പട്ട ്പശ്നങ്ങൾ 

 ല ാദ ാണിയൽ കെംസിൽ നിന്നുള്ള പുരാരന നിയമങ്ങൾ: സർക്കാരിനും 

 ിരീെത്തിനുലമരിരായ എൊ വിമർശനങ്ങ ും ഇൊരാക്കു  എന്ന 

െക്ഷയദത്താലെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രാജ്യദ്രാഹ നിയമങ്ങൾ ല ാണ്ടുവന്നര.് നമ്മുലെ 

സോര്ന്ത്യ സമര ദസനാനി  ായ രാെഗംഗാധ്ര രിെ ്, ജ്വഹർൊൽ ലനഹെ്ു, 

ഭഗര ്സിംഗ ്എന്നിവലര ്രിട്ടീഷ ്ഭരണത്തിലനരിലര നെത്തിയ ്പസംഗങ്ങ ുലെ 

ദപരിൽ  ുറവാ ി  ായി ചി്രീ രിച്ചരും ഈ നിയമങ്ങൾ രലന്നയായിരുന്നു. 

രാജ്യദ്രാഹ നിയമങ്ങൾ ഉപദയാഗിച്ച ്രാഷ്്െീയ വിദയാജ്ിെു  ും വയരയസ്ത 

അഭി്പായങ്ങ ും നിശ്ശബ്ദമാക്കുന്നര ്പുരാരനവും നലമ്മ പിദന്നാട്ടെിെിക്കുന്നരുമാണ്. 

 ഭരണഘെനാ അസംബ്ലിയുലെ നിെപാെ:് നമ്മുലെ ഭരണഘെനയുലെ 

നിർമ്മാണത്തിന ്ഉത്തരവാരി  ായ ഭരണഘെനാ അസംബ്ലിയിലെ അംഗങ്ങൾ 

രാജ്യദ്രാഹ നിയമങ്ങ ുലെ നിെലയക്കുെിച്ച ്അംഗീ രിച്ചിെ,  ാരണം ഇര ്

്പമാണത്തിലെ അഭി്പായ സോര്ന്ത്യ വയവസ്ഥ ൾക്ക ്വിദരാധ്ാഭാസമാലണന്ന ്

അവർ  രുരി. അധ്ി ാരത്തിെുള്ള സർക്കാരു  ുലെ ക   ിൽ ഇത്തരം 

നിയമങ്ങൾ രുരുപദയാഗം ലചയ്യലെൊൻ സാധ്യരയുലണ്ടന്ന ്അവർ വ ലര  ൃരയമായി 

്പവചിച്ചു,  ാരണം ്രിട്ടീഷു ാർ അവ ല ാണ്ടുവന്നരിന ്പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ 

ഉദദ്ദശയം ഇരാണ.് ഇര് ്പരിദഷധ്ിക്കാനുള്ള പൗരന്ലെ അവ ാശങ്ങല  

ലവട്ടിക്കുെദച്ചക്കാം. 

 സു്പീം ദകാെരിയുലെ വിധിയുലെ അവരണന: 1962 ലെ ദ രാർ നാഥ ്സിംഗ് vs 

രിഹാർ ദ സ് രാജ്യദ്രാഹത്തിന്ലെ ഉപദയാഗം പരിമിരലെെുത്താൻ ഇന്ത്യൻ 

സു്പീം ദ ാെരി നിർദദ്ദശിച്ച സമയമായിരുന്നു. അക്കാഡമി ് ലപഡി്ഗിയിെുള്ളവർ, 

വിരയാർത്ഥി ൾ, സാമൂഹി  ്പവർത്ത ർ രുെങ്ങിയവർലക്കരിലര 

രാജ്യദ്രാഹക്കുറം ചുമത്തുന്നര ്സു്പീം ദ ാെരിയുലെ ഉത്തരവിലന 

ധ്ിക്കരിച്ചുല ാണ്ടാണ്. 

 ജ്നാധിപരയ മൂെയങ്ങളുലെ ്പരികാരം: രാജ്യദ്രാഹ നിയമങ്ങ ുലെ 

 ണക്കു ൂട്ടെും നിരുത്തരവാരപരമായ ഉപദയാഗവും ഇന്ത്യലയ 'രിരലെെുക്കലെട്ട 

ദസേച്ഛാധ്ിപരയം' എന്ന ്വി ിക്കുന്നരിദെക്ക ്നയിച്ചു. 
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ഇന്ത്യയിൽ രാജ്യദ്രാഹ നിയമവുമായി ബന്ധലപ്പട്ട 

ദകസുകൾ 

 

രാജ്യദ്രാഹ നിയമവുമായി രന്ധലെട്ട ്ഇന്ത്യയിൽ നിരവധ്ി ദ സു ൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്്ട. 

അവയിൽ ്പധ്ാനലെട്ട ചിെര ്ചുവലെ ചർച്ചലചയ്യുന്നു: 

 

്ബിട്ടീഷ ്ഇന്ത്യയുലെ കീഴിൽ 

 രാജ്ഞി v/s ദജ്ാദഗരർ ചുരർ ദരാസ ്

o 1891 ലെ ഏജ് ്ഓഫ്റ ് ൺസനെ് ്ആക്ട ്വിമർശിക്കുന്ന ഒരു ദെഖ്നം ദജ്ാദഗ്ര 

ചുരർ ദരാസ ്്പസിദ്ധീ രിച്ചു. 

o സർക്കാരിദനാെുള്ള അനുസരണദക്കൊണ് അദദ്ദഹത്തിന്ലെ ഈ നെപെി. 

എന്നിരുന്നാെും,  ുറങ്ങൾ ഉെൻ ഒഴിവാക്കലെെു യും ദരാസിലന ജ്ാമയത്തിൽ 

വിട്ടയക്കു യും ലചയ്തു. 
 

 ദൊ മാനയ രിെ ിന്ലെ രാജ്യദ്രാഹ വിചാരണ (1897, 1908) 

o 1897-ൽ ഇന്ത്യൻ സോര്ന്ത്യസമര ്പസ്ഥാനത്തിലെ രീ്വ വാരിയും 

്പിയലെട്ടവനുമായ രാെഗംഗാധ്ര രിെ ിനല്െ വിചാരണ, അദദ്ദഹത്തിന്ലെ 

രിനപ്രങ്ങ ായ ദ സരിയിെും മ്ഹത്തയിെും 'ശിവാജ്ിയുലെ വാക്കു ൾ' 

െിദൊർട്ട ്ലചയ്തിരുന്നു. 

o ശിവാജ്ി  ിരീെധ്ാരണത്തിനല്െ ആദഘാഷമായിരുന്നു ശിവാജ്ിയുലെ 

വാക്കു ൾ. 

o ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിൾ 124 എ ്പ ാരം രാജ്യദ്രാഹക്കുറം ചുമത്തി. ഈ 

ദെഖ്നത്തിനല്െ വയാപ്തി വിപുെീ രിച്ചരിനാൽ ഈ ദ സ ്്പദരയ ിച്ചും 

്പസിദ്ധമായിരുന്നു. 

o ഈ ആദരാപണങ്ങല  രുെർന്ന ്രിെ ൻ 18 മാസലത്ത  ഠിന രെവിന ്

വിദധ്യനായി. 

o 1908-ൽ ദ സരി ദ സരിയിൽ ്പസിദ്ധീ രിച്ച രിെ ിനല്െ 'ഈ 

്പരിവിധ്ി ൾ നിെനിൽക്കുന്നിെ', 'രാജ്യത്തിനല്െ രൗർഭാഗയം' എന്നീ രണ്്ട 

ദെഖ്നങ്ങല ലച്ചാെിയായിരുന്നു ദ സ.് 

o പുരുരായി രയ്യാൊക്കിയ ആർട്ടിക്കിൾ 124 എ, രർമ്മയിൽ (ഇദൊൾ 

മയാൻമെിൽ) ആെ ്വർഷലത്ത ജ്യിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക ്അദദ്ദഹലത്ത സഹായിച്ചു. 

 

 മഹാത്മാഗാന്ധിയുലെ രാജ്യദ്രാഹ വിചാരണ (1922) 

o ഇന്ത്യൻ സോര്ന്ത്യ സമരത്തിലെ ഏറവും ്പധ്ാനലെട്ട 

ദപരു  ിലൊന്നായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി. 

o 1922-ൽ രാജ്യദ്രാഹക്കുറം ചുമത്തി അദദ്ദഹലത്ത ജ്യിെിെെച്ചര ്

അദദ്ദഹത്തിന്ലെ 'യംഗ ്ഇന്ത്യ' എന്ന പ്രമാണ.് 
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o നിയമ്പ ാരം ്രിട്ടീഷ ്ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിരമായ ് ൗണിനല്െ 

സർക്കാരിദനാെ ്അരൃപ്തി ദ്പരിെിച്ചരിന ്അദദ്ദഹത്തിലനരിലര  ുറം 

ചുമത്തി. 

o ഇന്ത്യൻ പീനൽ ദ ാഡിലെ രാഷ്്െീയ വിഭാഗങ്ങ ുലെ 'രാജ് ുമാരൻ' എന്നാണ ്

ആർട്ടിക്കിൾ 124 എലയ ഗാന്ധി വിദശഷിെിച്ചര,് അര് പൗരനല്െ 

സോര്ന്ത്യലത്ത പൂർണ്ണമായും അെിച്ചമർത്തുന്നു. 

സവര്ന്ത് ഇന്ത്യയിൽ  

 ്രിജ്് ഭൂഷണും മലറാരു v/s ര ദസ്റ്ററ് ഓഫ്്റ ഡൽഹി (1950) & ലൊദമഷ് ഥാെർ വി. 

ര ദസ്റ്ററ് ഓഫ്്റ മ്രാസ് (1950) 

o അഭി്പായ ്പ െനത്തിനും സംസാരത്തിനുമുള്ള അവ ാശങ്ങൾ രെയുന്ന 

ഏലരാരു നിയമവും ഭരണഘെനാ വിരുദ്ധമാലണന്ന ്സു്പീം ദ ാെരി വിധ്ി 

്പസ്താവിച്ചു. 

o ഇരാണ ്ആർട്ടിക്കിൾ 19(2) മാറിലയഴുരിയ ‘ആരയ ഭരണഘെനാ ദഭരഗരി’ക്ക ്

ദ്പരിെിച്ചര.് ഈ ദഭരഗരി "സംസ്ഥാനത്തിനല്െ സുരക്ഷലയ രുരങ്കം വയ്ക്കൽ" 

എന്നരിന ്പ രം "ലപാരു ് മത്തിനല്െ രാൽെരയത്തിൽ" വിധ്ിനയായത്തിന ്

അനുദയാജ്യമാക്കുന്നു. 

 ദ രാർ നാഥ ്സിംഗ്  v/s ദസ്റ്ററ് ഓഫ്്റ രീഹാർ (1962) 

o ഈ ദ സിൽ ലസക്ഷൻ 124 എ ദചാരയം ലചയ്തു. അരിനല്െ സാധ്ുരയും 

്പസക്തിയും വിചാരണയ്ക്ക ്വിദധ്യമായി. 

o ദഫ്റാർദവഡ് ദബ്ലാക്കിലെ ഒരു അംഗത്തിനല്െ ‘രാജ്യദ്രാഹപരമായ’ 

്പസംഗലത്ത ചുറിെറിയുള്ള ദ സ്. 

o ഒരു ഗവൺലമന്െിലന അ് മത്തിെൂലെ (വിപ്ലവം ദപാെുള്ള വാക്കു ൾ 

ഉൾലെലെ) അട്ടിമെിക്കുലമന്ന ്പദരാക്ഷമായി സൂചിെിക്കുന്ന എഴുത്ത ്

രാജ്യദ്രാഹപരമാ ുലമന്ന ്സു്പീം ദ ാെരി ശരിവച്ചു. 

o ദ്പരണയിൽ പരാജ്യലെട്ട ഒരു ്ശമം ദപാെും രാജ്യദ്രാഹമായി  ണക്കാക്കും. 

ഏലരങ്കിെും വിധ്ത്തിെുള്ള ലപാരു ് മദക്കെ ്രാജ്യദ്രാഹമായി 

 ണക്കാക്കലെെുന്നു. 

o എന്നിരുന്നാെും, സർക്കാരിലനയും അരിനല്െ നെപെി ല യും  ുെിച്ചുള്ള 

െ ിരമായ വിമർശനവും രാജ്യദ്രാഹവും രമ്മിൽ ദവർരിരിവിെ.. 

 രൽവന്ത്് സിംഗ ് v/s ദസ്റ്ററ ്ഓഫ്്റ പഞ്ചാര ്(1962) 

o പഞ്ചാരിലെയും ചണ്ഡീഗഡിലെയും ലപാരുവിരയാഭയാസ ഡയെക്ടൊയിരുന്നു 

രൽവന്ത് ്സിംഗ,് ഇന്ത്യയുലെ മുൻ ്പധ്ാനമ്ന്ത്ി ഇരിരാഗാന്ധി ല ാെലെട്ട 

രിവസം ഖ്ാെിസ്ഥാൻ അനു ൂെ മു്രാവാ യം വി ിച്ചരായി 

ആദരാപിക്കലെെുന്നു. 

o ഇവിലെ, ലപാരു ് മദക്കെിൊലര, ആർട്ടിക്കിൾ 124 എ ്പ ാരം ശിക്ഷ 

െഭിക്കാവുന്ന രാജ്യദ്രാഹക്കുറം ചുമത്താൻ  ഴിയിലെന്ന ്സു്പീം ദ ാെരി 

ശരിവച്ചു. 
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