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VII

பபாருளடக்கம்

மின்னூல் மதிப்பீடு

அைகு தலைப்பு பக்கம் ோதம்

1 அரசியல் அறிவியலின் அறிமுகம் 1 

ஜூன்2 அரசு 20

3 அரசியல் அறிவியலின் அடிப்பலடக் 
கருத்தாக்கஙகள் - பகுதி I 33

4 அரசியல் அறிவியலின் அடிப்பலடக் 
கருத்தாக்கஙகள் - பகுதி II 52

ஜூலை5 ேக்களாட்சி 72

6 அரசாஙகத்தின் வலகப்பாடுகள் 93 

7 அரசியல் சிநதலை 115

ஆகஸ்ட்8 அரசியல் பகாள்லககள் – பகுதி I 148

9 அரசியல் பகாள்லககள் – பகுதி II 177

10 பபாதுக்கருத்து ேற்றும் கட்சி முலை 196

அக்மடாபர்11 மதர்தல் ேற்றும் பிரதிநிதித்துவம் 211 

12 உள்ளாட்சி அரசாஙகஙகள் 233

13 சமூக நீதி 255
்வம்பர்

14 தமிழகத்தில் அரசியல் வளர்ச்சி 277

15 தமிழக அரசியல் சிநதலைகள் 292 டிசம்பர்
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VIII

இந்திய மக்களாகிய நாம் உறுதியான 
ஒருமனதானத் தீர்மானத்துடன் இந்தியாைவ 
இைறயாண்ைம மிக்க, மக்களாட்சி, சமதர்ம, 
மதச்சா�பற்ற குடியரசாக உருவாக்குகிேறாம். 
ேமலும் இந்தியாவின் அைனத்து 
குடிமக்களுக்குமான வைகயில் சமூக, 
ெபாருளாதார மற்றும் அரசியல் நீதிையயும், 
சுதந்திரமான முைறயில், ெவளிப்பாடு, 
நம்பிக்ைக, விசுவாசம் மற்றும் வழிபாடு, 
ஆகியவற்றுடன் தகுதி மற்றும் வாய்ப்புகளில் 
அைனவருக்கும் சமத்துவம், மக்களிைடேய 
சேகாதரத்துவம் மற்றும் தனிமனித 
மாண்ைபயும் வளர்ப்பதுடன் நாட்டின் 
ஒற்றுைமைய ஓங்கச் ெசய்வதற்கு அரசைமப்பு 
நிர்ணயச் சைபயில் 1949, நவம்பர் 26-ம் நாளில் 
ஏற்றுக்ெகாண்டு இயற்றி இந்த அரசைமப்பிைன 
எங்களுக்காக நாங்கேள அளிக்கின்ேறாம்.
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1

1 அரசியல் அறிவியலின் அறிமுகம்
அலகு

கற்றலின் ந�ோககஙகள்Leanpub
  இந்த அறிமுக அத்தியாயம் அரசியல் 

என்ப்தன ப்பாருள் மற்றும் மககளின 
வாழ்வில் அது எந்த வி்தமான 
்தாககத்தினன ஏற்்படுத்துகிறது எனற 
நுண்ணறினவத் ்தருவ்தாகும்.

  அரசியல் அறிவியலின 
வனரயனறகனையும் மற்றும் அ்தன 
மாறிவரும் ்தனனமயினனயும் 
ஆராய்தல்.

  அரசியல் அறிவியலின ்பரபப்பல்னலைனய 
விைககு்தல்

  அரசியல் அறிவியனலைப ்படிப்பதில் 
உள்ை ்பல்்வறு அணுகுமுனறகனை 
பவளிகபகா்ணர்தல்

  அரசியல் அறிவியலுககும் பிற சமூக 
அறிவியல் ்பாடஙகளுககும் உள்ை 
உறவினன விவாதித்்தல்

அரசியல் எனற பசால் கி்ரகக 
பமாழியில் நகர அரசு எனற ப்பாருள்்படும் 
“ப்பாலிஸ்” (Polis) எனற பசால்்லைாடு 
பநருஙகிய ப்தாடரபுனடய்தாகும். அரசியனலைக 
கற்்பது என்பன்த ப்பா.ஆ.மு. ஐந்தாம் 
நூற்றாணடில் கி்ரககத்தில் வாழ்ந்த 
பிைாட்டா (Plato) (428 BCE - 347 BCE) மற்றும் 
அரிஸ்டாடடில் (Aristotle) (384 BCE - 322 BCE) 
ஆகிய அரசியல் ்தத்துவஞானிகளின 
அைப்பரிய ்பஙகளிபபினால் ப்தாடஙகப 
்படட்தாகும். இரு்ப்தாம் நூற்றாணடிற்கு முனபு 
வனரயிலும் அரசியனலைக கற்றறிவது என்பது 

வரலைாறு மற்றும் ்தத்துவம் ்்பானற பிற 
துனறகளுடன ஒருஙகின்ணககப்படடிருந்தது 
எனலைாம்.

 அரசியல் என்பது அடிப்பனடயில் 
நனபனறினயப ்பற்றிய கல்வியாகும்.  அரசியல் 
்பாடத்தின ்பாரனவ அரசு ்பற்றிய 
கருத்்தாககஙகள், அரசியல் நிறுவனஙகள், 
அவற்றின பசயல்்பாடுகள் ்்பானறவற்்றாடு, 
அரசுகளுககினட்யயான உறவுமுனறகள் 
்பற்றிய்தாகவும் மடடு்ம இருந்தது.19-ஆம் 
மற்றும் 20-ஆம் நூற்றாணடுகளில் அரசியல் 
்பாடத்தின ்பாரனவயானது  சு்தநதிரம் மற்றும் 
சமத்துவம் ஆகிய இரணடிற்கும் இனட்யான 
பிரசசனனகனைச சுற்றி்ய இருநது வந்தது.  21-
ஆம் நூற்றாணடில் அரசியல் ்பாடத்தின 
னமயககரு சு்தநதிரம் மற்றும் ்பாதுகாபபு ஆகிய 
இரணடிற்கும் இனட்யயான ்மா்தல்கள் 
்பற்றிய்தாக்வ இருநது வருகிறது. இது ்தவிர 
்மம்்பாடு, சுற்றுசசூழல் நினலைத்்தனனம, 
்பாலின சமத்துவம், ்பனனாடடு அனமதி மற்றும் 
ஒத்துனழபபு ்்பானறனவ அரசியலின 
முககியமாகக கரு்தப்படா்த பிற னமயக 
கருககைாக இருந்தன. 

அரசியல் என்்பது 
அனைவருககும் 

இன்றியனையோததோகும்

வரலைாற்றுககாலைம் மு்த்லை அரசியலின 
னமயககருத்து ்பற்றி அரசியல் 
்தத்துவஞானிகளுககு இனட்ய மாறு்படட 
கருத்துகக்ை நிலைவி வந்தது. அரசியல் 

1.1 அரசியல் அறிவியலின்  ப்போருள், வனரயன்ற ைறறும் நதோற்றம் 

அரசியல்
அரசியல் எனறால் எனன? எனது சிறு வயது மு்த்லை ்்தநீர 

கனடகள், உ்ணவகஙகள், ்்பருநதுகள், இப்படி எங்க ்்பானாலும் 
இந்த வாரத்ன்தனய அடிககடி ்கடகி்ற்ன!... இ்தனனப்பற்றி 
்்பசும்்்பாப்தல்லைாம் ்பலைரும் மிகவும் தீவிரமாக 
மாறிவிடுகிறாரக்ை!... அ்தனா்லை்ய நானும் இந்த அரசியல் 
எனறால் எனன என்பன்த ப்தரிநது பகாண்ட ஆக ்வணடும்!! 
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2

அறிவியலின ்தநன்த அரிஸ்டாடடில் அரசியல் 
்பற்றிய உணனமகள் மற்றும் அரசுககும் 
மககளுககும் உள்ை உறவு முனறகனையும் 
முனறப்படி ்படித்து அறிநதுபகாள்வ்்த 
அரசியல் ்பாடத்தின முககிமான ்பணி எனகிறார. 
அவர ்மலும் ்பல்்வறு அரசியல் 
முனறனமகனைப ்பற்றி வனகப்படுத்தி 
விைககுகிறார. அரசியல் ்பாடத்தின உருவாககம் 
மற்றும் ்மம்்பாடடுககு பிைாட்டாவும், 
அரிஸ்டாடடிலும் ப்பரும் 
்பஙகளிப்பாற்றியுள்ைனர. அரிஸ்டாடடில் ்தனது 
குருவான பிைாட்டாவின அரசியல் 
வனகப்பாடடினன ்மலும் வரலைாற்று ரீதியாக 
்பகுப்பாயவு பசயது விைககியுள்ைார. இவரகள் 
இருவரும் ்பல்்வறு வனகயான அரசாஙகஙகள் 
எவவாறு பசயல்்படுகினறன என்ப்தனன புரிநது 
பகாள்ை முயற்சி பசய்தனர. 

இனடககாலைத்தில் புனி்த ்ராமானிய 
்்பரரசின காலைத்தில் அரசியல் அதிகாரம் 
முழுவதும் ்்பராலையஙகளின கடடுப்பாடடில் 
இருந்த்தால் அரசியல் ்பற்றி ்்பசும் இடமாக 
்்பராலையம் இருந்தது. புனிதஅகஸ்டினின் 
நூலைான ‘கடவுளின நகரம்’ (The City of God) 
எனும் ்பனடபபில், அரசியல் ்தத்துவம் என்பது 
ம்தத்தின ஒரு அஙகமாக்வ 
வலியுறுத்்தப்படடுள்ைது. இனடககாலை 
ஐ்ராபபிய ்தத்துவஞானிகள் மற்றும் கி்ரகக 
சிந்தனனயாைரகள் அனனவரு்ம அரசியல் 
என்ப்தனன அரசின ஒரு அஙகமாகக கரு்தாமல் 
ம்தம் மற்றும் ்பகதி சாரந்த்தாகவும், சமூகம் 
சாரந்த்தாகவும்  மடடு்ம ்பாரத்து வந்தனர 
என்பது இங்க குறிபபிடத்்தகுந்த்தாகும். 

 இத்்தாலிய மறுமலைரசசிக காலைத்தின 
்்பாது நிககா்லைா மாக்கியவல்லி, (Niccolo 

Machiavelli) பசயலைறிவிலைான கூர்நாககு்தல் 
மற்றும்  ்படடறிவின (empiricism) அடிப்பனடயில்  
அரசியல் அனமபபுகள் மற்றும் அரசியல் 
நடத்ன்தகள் ்பற்றிய ்தனது ம்தசசார்பற்ற 
அணுகுமுனறயின மூலைம் நவீன அரசியல் 
அறிவியல் ்பாடத்திற்கு அடி்காலினார எனறு 
கூறலைாம்.  அபமரிகக அரசியல் அறிவியல் 
அறிஞர ஹெரால்ட் லாஸ்ஹவல் (Harold Lasswell) 
என்பாரின கூற்றுப்படி அரசியல் அறிவியல் 
என்பது “யார, எப்்பாது, எ்தனன, எப்படி 
அனடகிறாரகள்?” என்பது ்பற்றிய்தாகும். 
“எல்லைா சமூகஙகளும் ்வறு்படட ்தஙகளின 
விருப்பஙகனையும், ்்தடல்கனையும் 
அனடவ்தற்கு முயற்சிப்பதும், இந்த ்வறு்படட 
்்தடல்களின வினைவாக எழும் ்மா்தல்கனை 
ஒழுஙகு்படுத்்த உருவான்்த அரசியல்” எனறும் 
கூறுகிறார. ்மலும், ்தற்காலை சமூகஙகளில் 
கா்ணப்படும் ்பற்றாககுனற மூலைவைஙகனை 
அதிகமான ்்தனவகளுககு முனறயாக மற்றும் 
திறனமயாக ்பகிரநது அளிப்ப்்த அரசியல் 
எநதிரம் என்பதும் உ்ணரப்பட ்வணடிய 
பசயதியாகும். காரல்மார்க்சின்(KarlMarx) 
கூற்றுப்படி “அரசியல் என்பது அரசியல் 
அதிகாரம் மற்றும் வகுபபு ்மா்தல்கள்” 
்பற்றிய்தாகும். இ்தனன்ய டேவிட் ஈஸ்ேன் 
(David Easton) “விழுமியஙகனை அதிகாரப 
பூரவமாக ஒதுககீடு பசய்தல்” (Authoritative 
Allocation of Values) எனறு கூறுகிறார.

அரசியல் அறிஞரகள் ்பலைரும் அரசியல் 
என்ப்தனன அதிகாரம், முனறயான 
ஒழுஙகனமவு, மற்றும் நீதி ஆகியவற்னற 
அடிப்பனடயாக னவத்்்த விவரித்துள்ைனர. 
விதிமுனறகனை உருவாககி, 
நனடமுனறப்படுத்்தவும் அ்தன மூலைம் 
மனி்தரகளின பசயல்்பாடுகனை/நடத்ன்தனய 

ைகிழ்ச்சி ்பறறிய அரிஸ்ோட்டிலின் கருத்து 

 மகிழ்சசி என்பது வாழ்கனகயின ஒரு முககியமான அம்சம் என்பது அரிஸ்டாடடிலின 
கருத்்தாகும். ஒரு மனி்தன ்தற்காலிக இன்பத்ன்த ்்தடுவதில் ்நரத்ன்த பசலைவிடுவன்தக 
காடடிலும், நிரந்தரமான மகிழ்சசினய ்்தடுவ்்த சிறந்தது என்பது அரிஸ்டாடடிலின 
கருத்்தாகும். ஒருவனின மகிழ்சசி என்பது ப்பாருள் அடிப்பனடயிலைானவற்றில் இல்னலை 
என்பதும் அவனுனடய முழுனமயான திறனம மற்றும் உணனமயான ்தனனமனய 
அறிநதுபகாள்வதில்்தான இருககிறது என்பதும் அரிஸ்டாடடிலின கருத்்தாகும். சுருஙகக 
கூறின மகிழ்சசி என்பது ஒருவனின உள்்ை்ய இருககிற்்த ்தவிர பவளியில் இல்னலை 
என்பது அவரின கருத்து. அரிஸ்டாடடிலின புகழ்ப்பற்ற கருத்்தாககம் ஒனறு பினவருமாறு 
“மனி்தனின உயிரவாழ்்தலின ்நாககம் மற்றும் ப்பாரு்ை மகிழ்சசினய ்்தடுவ்்தயாகும்”
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ஆடபகாள்ை வல்லை ஆற்றல் எது்வா அது்வ 
அதிகாரம் எனப்படும். அதிகாரம் சடடப்படி்யா 
அல்லைது சடடப்படி இல்லைாம்லைா கூட 
இருககலைாம். இங்க அதிகாரம் மற்றும் 
அதிகாரத்துவம் எனற இரணடு 
கருத்்தாககஙகளுககினட்ய உள்ை 
்வறு்பாடடினன நாம் அறிநதுபகாள்ை 
்வணடியது அவசியமாகும். சடட அஙகீகாரம் 
இல்லைாமல் பவறும் ஒபபு்தனலை மடடு்ம 
ப்பற்ற்தனன “அதிகாரம்” (Power) எனறும், சடட  
அஙகீகாரம் ப்பற்ற பசயல்்பாடடினன 
“அதிகாரத்துவம்”(Authority) எனலைாம். 
அதிகாரம் என்பது அஙகீகரிககப்படட 

நிறுவனஙகளின மூலைம் 
பசயல்்படுத்்தப்படும்்்பாது மககள் அ்தனன 
ஏற்றுகபகாள்கினறனர.

அரசியல் என்பது அரசியல் அனமபன்ப 
உருவாககும் கடடனமபபு, விதிமுனறகள், 
வழிமுனறகள், பசயல்முனறகள் மற்றும் 
நனடமுனறகள் ்பற்றிய்தாகும். ப்பரும்்பானனமயான 
மககள் ஒரு சிலைரால் ஆைப்படும்்்பாது 
அத்்தனகய அரசு இயநதிரம் நியாயமான்தாக 
அ ன ம ந தி ரு க க ் வ ண டி ய து 
அவசியமான்தாகும். என்வ அதிகாரத்தினன 
பசயல்்படுத்தும்்்பாது அது நீதியின மீது 

ைோணவர்: அயயா! நமது கலைநதுனரயாடலில் 
அரசியனலைப்பற்றி குறிபபிடும்்்பாப்தல்லைாம் 
கி்ரகக சிந்தனனயாைரகைான பிைாட்டா 
மற்றும் அரிஸ்டாடடினலைப 
்பற்றி குறிபபிடுகிறீரக்ை! 
இநதிய அைவில் மு்தல் 
அரசியல் சிந்தனனயாைர 
என யானரக குறிபபிடலைாம் 
அயயா!
ஆசிரியர்: இநதிய அைவில் திருககுறனை 
எழுதிய திருவள்ளுவனர நாம் மு்தல் அரசியல் 
சிந்தனனயாைரகளில் ஒருவர எனக கரு்த 
முடியும் 
ைோணவர்: அயயா! ்பழந்தமிழ் இலைககியம் 
ஒனறு இநதியாவின மு்தல் அரசியல் நூலைாக 
கரு்தப்படுவ்தனனக ்கடக மிகவும் ஆரவமாக 
இருககிறது. 
ஆசிரியர்: ப்பா.ஆ.மு. 300-இல் பகௌடில்யரால் 
எழு்தப்படட அரத்்தசாஸ்திரம் எனற நூல் 
மிகவும் ்பழனமயான நூலைாக இருந்தாலும் அது 
‘அரசியல் ப்பாருைா்தாரம்’ என்பதில் அதிகம் 
கவனம் பசலுத்துகிறது. ஆனால் 
திருவள்ளுவரின திருககுறள் அதிகமாக 
அரசியல் ஆளுனகனயப ்பற்றி ்்பசுகிறது.
ைோணவர்: ஓ! அப்படிஙகைா அயயா! 
பகௌடில்யனரப ்பற்றி பகாஞசம் பசால்லுஙகள் 
அயயா!

ஆசிரியர்: மகிழ்சசி! 
ப ்ப ா . ஆ . மு . 3 0 0 - இ ல் 
வ ட இ ந தி ய ா ன வ 
ஆணட சநதிர குப்த 
பமைரியர என்பவரின 
மு ்த லை ன ம ச ச ர ா க 
இ ரு ந ்த வ ர ்த ா ன  
பகௌடில்யர. அவர எழுதிய நூலின ப்பயர்தான 

அரத்்தசாஸ்திரம். சமஸ்கிரு்தத்தில் அரத்்தம் 
எனறால் ‘ப்பாருள்’ சாஸ்திரம் எனறால் ‘அறிவு’ 
சுருககமாக கூறினால் அரத்்தசாஸ்திரம் 
என்பது ஒரு அரசியல் ப்பாருைா்தார நூல் 
ஆகும்.
ைோணவர்: அயயா! அப்படிபயனில் அரசியல் 
அறிவியலுககு திருவள்ளுவரின ்பஙகளிபபு 
எனனபவனறு கூறுஙகள்!

ஆசிரியர்: திருககுறளில் இருநது நாம், அரசின 
கூறுகள், இலைடசிய அரசின ்தனனமகள், நல்லை 
அரசரின கு்ணககூறுகள், அனமசசரகளுககான 
்தகுதிகள், அரசு அலுவலைரகனை 
்்தரநப்தடுககத் ் ்தனவயான ்தகுதிகள்,அதிகார 
ஒப்பனடபபு ்்பானற ்பலைவற்றினன அறிய 
முடிகிறது. திருககுறளில் அரசு, மற்றும் அரசன 
ஆகி்யாரின ்தனனமகள் மற்றும் ்பணபு 
நலைனகள் ்பற்றி இனறமாடசி எனற ஓர 
அதிகாரம் முழுவதும் எழு்தப்படடுள்ைது. 
“ ்பன்குடி கூழ்அனைச்சு �ட்்பரண் ஆறும் 

உன்யோன் அரசருள் ஏறு” (கு்றள் -381)
எனறு கூறுகிறார. அ்தாவது ஒரு அரசன 

சிறநது விைஙகுவ்தற்கு ஆறு அடிப்பனடக 
கூறுகள் அனமநதிருகக ்வணடுபமன 
திருவள்ளுவர கூறுகிறார. 

(1) சிறந்த ்பனட
(2) நல்லை குடிமககள்
(3) நல்லை மூலைவைஙகள்
(4) அறிவாரந்த அனமசசரகள்
(5) சிறந்த ்பாதுகாபபு மிகக அரணகள்
(6)  நடபு நாடுகளின ஆ்தரவு ஆகிய ஆறும் 

சிறந்த அரசனுககு ்வணடுபமனக 
கூறுகிறார.
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அ்்த ்்பாலை அரசராக இருகக ்வணடு்பவர 
எனபனனன கு்ணநலைனகனைப ப்பற்றிருகக 
்வணடுபமன திருவள்ளுவர கூறுகிறாபறனில்,

“ அஞசோனை ஈனக அறிவூககம் இந�ோன்கும் 
எஞசோனை நவநதர்ககியல்பு”. (கு்றள் -382)
ஓர அரசன என்பவன, 
(1) துணிவு (2) ஈனகககு்ணம் (3) ப்பாது அறிவு 
(4)  பசயலூககம், அவசியம் எனறு கூறுகிறார

“ தூஙகோனை கல்வி துணிவுன்னை இம்மூன்றும் 
நீஙகோ நிலைோள் ்பவர்ககு” (கு்றள் -383)

நிலைத்ன்த ஆளும் அரசனுககு 
(1) காலைம் ்தாழ்த்்தா்த ்தனனம 
(2) கல்வியுனடனம
(3)  நல்லை காரியஙகனை பசயவ்தற்கான 

துணிவுடனம ஆகிய மூனறும் அவசியமான 
கு்ணம் எனகிறார திருவள்ளுவர.

இது்்பாலை்வ ஒரு நாடு சிறந்த நாடாக 
விைஙகுவ்தற்கு எனபனனன ்தனனமகள் 
அனமநதிருகக ்வணடுபமன்ப்தனன,

“ உறு்பசியும் ஓவோப்பிணியும் பசறு்பனகயும் 
நசரோதியல்வது �ோடு” (கு்றள் -734)

எனற குறளில் உண்ண உ்ணவில்லைா்த 
்பஞசநினலை, தீரா்த ்பலை ்நாயகள், எப்்பாதும் 
்தாககுவ்தற்கு ்தயாராக இருககும்  ்பனகநாடுகள் 
ஆகிய மூனறும் இல்லைாமல் இருகக ்வணடும் 
எனறு வலியுறுத்துகிறார.

“இயற்றலும் ஈட்்லும் கோத்தலும் கோத்த 
வகுத்தலும் வல்லது அரசு” (கு்றள் -385)

எனற குறளில் வருவானய அனடயாைம் 
காணு்தலும், அ்தனன திறனமயாக திரடடுவதும், 
திரடடிய வருவானய அரசுககருவூலைத்தில் 
்பாதுகாத்து னவப்பதும், அவவாறு ்பாதுகாத்்த 
பசல்வத்ன்த மககளுககு முனறயாக 
வழஙகு்தலும் பசயய வல்லைது ்தான சிறந்த அரசு 
எனறு வள்ளுவர கூறுகிறார.

ைோணவர்: இநதியாவின ்பழம்ப்பரும் அரசியல் 
அறிவியல் நூல்கள் குறித்து  ்தஙகளிடமிருநது 
ப்தரிநதுபகாணடதில்  மிகவும் மகிழ்சசி அயயா.

முனறயான ஒழுஙகனமவு, மற்றும் நீதி 
ஆகியனவ அரசியல் ்பாடத்தின அடிப்பனட 
கருத்்தாககஙகள் ஆகும். 19 -ஆம் நூற்றாணடின 
இறுதியிலிருநது அரசியல் குறித்்த கல்விபபுலை 
்படிபபு அரசியல் அறிவியல் என 
அனழககப்படலைாயிற்று. 

அரசியல் அறிவியல்

்தற்காலைத்தில் ‘அரசியல்’ எனற ்பாடம் 
‘அரசியல் அறிவியல்’ எனற ப்பயரில் 
புதியப்தாரு ்தனித்து இயஙகும் ்பாடமாக 
மாறியுள்ைது.  ்பணனடய கி்ரககத்தின சிறிய  
நகர அரசுகளின விவகாரஙகனைக குறிப்பது 
அரசியல் எனற பசால்லைாகும். ஆனால் 
இப்்பாது அரசியல் எனற பசால் 
”அரசாஙகஙகளின ்தற்காலைப பிரசசனனகனைப 
்பற்றியது” என ஆேம் கில்கிறிஸ்ட் (Adam 
Gilchrist) எனற அறிஞர கூறுகிறார. ஒருவன 
்தனககு அரசியலினமீது ஆரவம் உள்ைது 
எனறு அவன அரசியல் பிரசசனனகள், 
சடடமியற்றல், ப்தாழிலைாைர பிரசசனனகள், 
கடசி நடவடிகனககள் ஆகியவற்றின மீதும் 
ஆரவமாக இருககிறான என்ப்்த ப்பாருைாகும். 
ஆனால் அரசியல் கல்வி என்பது ்தற்காலை 
அரசியல் நிகழ்வுகளிலிருநது ் வறு்படட்தாகும். 
்மலும் ஒரு நாடடின அரசியல் என்பது 

 எல்லைா சமூகத்திலும் ஒரு 
குறிபபிடட அைவிலைான 
அதிகாரம் இருககிறது. அது 
ஒ்ர ் நரத்தில்    ஒருவரா்லைா 
அல்லைது ஒரு குழுவினா்லைா 

னகயாைப்படுகிறது. - கோரல் ைோர்கஸ

அதிகாரம் என்பது ஒரு 
குழு மற்பறாரு குழுவின 
பசயல்்பாடுகள் மற்றும் 
்்பாககுகனைத் ்தஙகளின 
விருப்பத்திற்கு ஏற்்ப 
ம ா ற் றி ய ன ம க கு ம் 
உறவுமுனற்ய ஆகும்.

- ந்விட் ஈஸ்ன்
அதிகாரம் ்மலும் 

அதிகாரஙகனை உருவாககி 
பகாள்கிறது. அதிகார்ம  
உயரகுடியினவா்தத்தின  
னமய ்காட்பாடாகும். 
- ரோ்பர்ட் மிச்பசல்ஸ

அதிகோரம் என்்பது……

கடடனமககப்படட்தாக இருகக ்வணடியது 
முககியமாகும். இவவாறாக அதிகாரம், 
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மற்பறாரு நாடடின அரசியலிருநது 
்வறு்படட்தாகும்.   இநதியாவில் 
அரசியனலைப்பற்றி நாம் புரிநதுபகாணடிருப்பது 
மாதிரி்ய உலைகின எல்லைா நாடுகளிலும் 
அரசியல் இருப்பதில்னலை. அது நாடடுககு நாடு 
்வறு்படும். ஆனால் ‘அரசியல் அறிவியல்’ 
என்பது உலைகம் முழுவதும் ஒ்ர ப்பாருளில் 
அறியப்படுகிறது.  அ்தனால்்தான 
இப்பாடத்தினன அரசியல் எனறு 
அனழப்பன்தககாடடிலும் அரசியல் அறிவியல்  
எனறு அனழப்ப்்த சிறப்பானது ஆகும்.  
1948-ல் பிரானசு நாடடின ்பாரிஸ் நகரில் 
கூடிய அரசியல் அறிஞரகள்  இப்பாடத்தினன 
அரசியல் அறிவியல் எனறு மடடு்ம 
அனழப்பது என்பதில் ஏற்புனடய கருத்தினனக 
பகாணடிருந்தனர.  என்வ ஒ்ர ்பாடத்தினன 
‘அரசியல்’ எனறும் ‘அரசியல் அறிவியல்’ 
எனறும் இரணடு ப்பயரகளில் அனழககாமல் 
இனி அரசியல் அறிவியல் எனறு அனழப்ப்்த 
சரியான்தாகும்.

இப்பாடத்தினன ஒரு ்தனித்தியஙகும் 
துனற சாரந்த ்பாடமாக மாற்றியனமத்்த 
ப்பருனம அபமரிகக ஐககிய நாடனட்ய 
சாரும்.  அதுவனரயிலும் இப்பாடம் ்தத்துவம், 
வரலைாறு, சடடம், ப்பாருளியல் ்்பானற 
்பாடஙகளில் ஒரு துன்ணப்பாடமாகக்தான 
இருநது வந்தது.  1880-ல்  ஜான் W. பர்ஹஜஸ் 
(John W Burgess) என்பவர பகாலைம்பிய 
்பல்கனலைககழகத்தில் அரசியல் அறிவியல் 
்பாடத்திற்பகன ்தனியாக ஒரு துனறனய 
உருவாககிய ்்பாது்தான இப்பாடம் 
்தனனாடசியான துனறயாக உருவானது  எனறு 
கூறலைாம். அ்தன பினபு ்படிப்படியாக வைரசசி 
ப்பற்று 1920-களில் உலைகின ப்பரும்்பாலைான 
்பல்கனலைக கழகஙகளில் இப்பாடத்திற்பகன 
்தனியான துனறகள் ஏற்்படுத்்தப்படடன. 
்தத்துவம், சடடம், வரலைாறு ்்பானற 
்பாடஙகளின கீழ் இயஙகிவந்த அரசியல் 
்பாடத்தினன ்தனிபப்பரும் ்பாடமாக 
மாற்றியனமத்்த ப்பருனம முழுவதும் 
அபமரிகக அரசியல் அறிஞரகனை்ய ்சரும்.    
இப்பாடம் அ்தன பிறகும், இரணடாம் 
உலைகப்்பார நனடப்பறும் காலைம் வனரயிலும் 
கூட மிகவும் முனறசாரந்த்தாகவும் நிறுவனம் 
சாரந்த அணுகுமுனறயிலும் மடடு்ம 
இருந்தது. 

நினலையான  நிறுவனஙகள் சாரந்த 
்படிப்பாக மடடு்ம இருந்த அரசியல் 
்பாடத்தினன சமு்தாயப பிரசசனனகனைப ்பற்றி 
்படிககும் ்பாடமாக மாற்றியனமகக 
அபமரிககாவின முனனாள் ஜனாதி்பதி- 
உட்டரா வில்்சன் (Woodrow Wilson) எனற 
அறிஞரும், பிரான்க்  குட்்னவ் (Frank Goodnow) 
எனற அறிஞரும் ப்பரும் முயற்சிகனை 
எடுத்துகபகாணடனர.  அபமரிககாவின 
சிகா்கா ்பல்கனலைககழகத்தில் ்பணிபுரிந்த 
ஆர்தர் ஹபன்ட்லி (Arthur Bentley) எனற அறிஞர 
இப்பாடத்ன்த விழுமியஙகள் நீககிய 
நடுநினலையான அரசியல் ்பகுப்பாயவு பசயயும் 
ஆற்றல் ப்பற்ற்தாக (value-free analysis of politics) 
மாற்றியனமகக ப்பரும்்பாடு ்படடவர ஆவார. 
்மலும் ்சார்லஸ் ஈ. ஹமர்ரியம் (Charles  
E.Merriam) எனற அறிஞர இப்பாடத்ன்த 
பசயலைறிவிலைான கூர்நாககு்தல் மற்றும் 
அைவீடுகனை உள்ைடககிய்தாகவும் 
மாற்றியனமகக ப்பரும் முயற்சிகனை 
எடுத்துகபகாணடார. இம்முயற்சியில் ்சார்லஸ் 
ஈ. ஹமர்ரியத்தின் (Charles E. Merriam) “அரசியல் 
அதிகாரம்” எனற நூலும்,  ஹெரால்ட் 
லாஸ்ஹவல் என்பாரின “அரசியல்: யார, 
எப்்பாது, எ்தனன, எப்படி அனடகிறாரகள்?” 
(Politics: Who Gets What, When, How?) எனற நூலும் 
அரசியலின னமயக கருத்்தாக அதிகாரம் 
எனனும் அம்சத்தினன உருவாககின. 

 1920- களிலும் 1930-களிலும்  ஐ்ராப்பா 
மற்றும் ஆசிய நாடுகளில் நிலைவிய முற்றதிகார 
ஆடசிகள் மற்றும் இரணடாம் உலைகப்்பாரின 
வினைவாக இந்த அரசியல் அறிவியல் ்பாடம் 
்தனது அனமபபுகள் மற்றும் நனடமுனறகளின 
மீ்தான கவனத்திலிருநது மாறி அரசியல் 
கடசிகள், அழுத்்தககுழுககள், உயரகுடியினர 
நடத்ன்த, ்்தர்தல் விருப்ப நடத்ன்தகள், 
வாககாைர நடத்ன்த என ஒரு நடத்ன்தயியல் 
(Behavioralism)  ்பாடமாக மாறியது. இ்தன 
வினைவாக  ‘நேத்்தயியல்’ (Behavioralism) 
எனற ஒரு  புதிய  ்பாடம் பிறந்தது. 
‘நடத்ன்தயியல்’ எனற இந்த பசால் உைவியல் 
்பாடத்திலிருநது ப்பறப்படட்தாகும். அ்தன பிறகு 
1960- களில் ‘பின்டதான்றிய நேத்்தயியல்’ 
(Post-Behavioralism) எனற புதிய ்பாடமும் 
பிறந்தது. நடத்ன்தயியல் என்பது அைவுககு 
அதிகமான ்பழனமவா்த அணுகுமுனறகனை 
உருவாககிய்தா்லை்ய இந்த புதிய முனறயான  
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பினவரும் நானகு அடிப்பனடக கூறுகளில் 
கவனம் பசலுத்தினர.
  ்பல்முனனப ்பரபப்பல்னலைனய 

உள்ைடககுவ்தற்கான ஒரு ்்தடல்
  ய்தாரத்்தத்திற்கான  ்்தடல்
  ப்தளிவும் சுருககமும் ப்பறுவ்தற்கான 

்்தடல்  
  அறிவுபபூரவ வரினசமுனறககான ்்தடல்

ைோணவர் -1 : 
எனன ? 
அ ரி ஸ் ட ா ட டி ல் 
ம க க ை ா ட சி ன ய 
் ம ா ச ம ா ன 
அரசாஙக முனற 
எனறாரா?
ைோணவர் -2 : ஆமாம்! இருபபினும் 
மககைாடசினய அரிஸ்டாடடில் கும்்பலைாடசி 
எனற ப்பாருளில் புரிநது பகாணடார. தூய 
அரசியல் அனமபபு என்பது இன்த விட 
மிகவும் சிறந்த மற்றும் நினலையான அரசாஙக 
முனற என நினனத்திருப்பார.
ைோணவர் -1 : அபபுறம்……. தூய அரசியல் 
அனமபபு (Polity)  எனறால் எனன?
ைோணவர் -2 : தூய அரசியல் அனமபபில் 
்மலைான அதிகாரம் என்பது ப்பருவாரியாக  
மககளிடம் இருப்பதுடன அது ப்பாது 
நனனமககாகப ்பயன்படுத்துகிறது.
ைோணவர் -1 : ஓ!  அப்படியா..!.!

கலநதுனரயோ்ல்

அரசியல் அறிவியலின் வனரயன்ற

அரசியல் அறிவியல் ்பற்றி ்பல்்வறு 
அறிஞரகள் மாறு்படட விைககஙகனை 
அளித்துள்ைனர. கார்்னர் (Garner) இ்தனன 
‘அரசிடம் ஆரம்பித்து அரசிட்ம முடியும் ஒரு 
்பாடம்’ எனகிறார, ‘லீகாக்’கும் ‘சீடல’வும் 
(Leacock) (Seeley) இப்பாடம் ‘அரசாஙகத்தினனப 
்பற்றி ்படிககும் ்பாடம்’ எனகினறனர. ராபசன 
(Robson) மற்றும் லாஸ்ஹவல் (Lasswell) ஆகிய 
இருவரும் இப்பாடம் ‘அதிகாரம் மற்றும் 
பசல்வாககு ஆகியனவகனைப ்பற்றிய ்படிபபு’ 
எனகினறனர. சிலை அறிஞரகள் இ்தனன 
ஒருஙகின்ணககப்படட மனி்த சமூகத்தின 
அரசியல் அம்சஙகனைப ்படிககும் ்பாடம் 
எனகினறனர. இவவாறாக இப்பாடத்தின 
்பரபப்பல்னலையானது ்பலைமுனனகளிலும் 

“பின்்தானறிய நடத்ன்தயியல்” உருவானது. 
இதில் ஒரு விநன்த எனனபவனில் இபபுதிய 
்்பாககினன ்மம்்படுத்தி உருவாககிய டேவிட் 
ஈஸ்ேன் (David Easton) என்பவ்ர நடத்ன்தயியல் 
புரடசியினன ப்தாடககி னவத்்தார. ்டவிட 
ஈஸ்டனின கருத்துப்படி  நடத்ன்தயியல் என்பது 
ய்தாரத்்தம் மற்றும் உணனமத்்தனனம 
ஆகியவற்றுககு எதிரான்தாக மாறிவிடட்தாக 
கரு்தப்படடது.  ஆக்வ பின்்தானறிய 
நடத்ன்தயியல் என்பது ஆயவுகள், 
விழுமியஙகனை மடடு்ம முழுனமயாக 
சாரநதிருககாமல் துல்லியத்்தனனமனயயும் 
சாரநதிருகக ்வணடும் என்பன்த 
வலியுறுத்துகிறது. இவவாறாக அரசியல் 
அறிவியலின அறிவுசார புரடசி என்பது 
சமூகவியல், மானுடவியல் மற்றும் உைவியல் 
ஆகியவற்னற உள்ைடககிய்தாக அனமந்தது. 
்மலும் இந்த அறிவுசார புரடசியாைரகள் 
்பழனமவா்த கருத்துககனையும், குறுகிய 
்நாககம் பகாணட அணுகுமுனறகனையும் 
தீவிரமாக எதிரத்்தனர. முற்காலை அரசியல் 
அறிஞரகள் அரசு, அரசின கூறுகள், அரசின 
நிறுவனஙகள், அனவகளின முனறயான 
கடடனமபபுகள் ்்பானறவற்னற ்படித்்தன்ர 
்தவிர மனி்தரகளின அரசியல் நடத்ன்தனயயும் 
அவரகளுககுள் உள்ை உறவுமுனறனகள்  
குறித்தும் ்படிககவில்னலை. என்வ்தான 
்தற்காலை அரசியல் ்பகுப்பாயவாைரகள் 

  அரிஸ்ோட்டில் (Aristotle) ஒரு மாப்பரும் 
சிந்தனனயாைராக கரு்தப்படுவ்தற்கான 
கார்ணம் எனன? விவாதிககவும்.

  பிளோட்ந்ோவும், அரிஸ்ோட்டிலும் (Plato 
and Aristotle) கி்ரககத்தின சமூக, அரசியல் 
மற்றும் ப்பாருைா்தார வாழ்கனகயில் 
ப்பரும் ்தாககத்தினன ஏற்்படுத்தி 
உள்ை்தாக கரு்தப்படுவது ஏன? 
விவாதிககவும்.

  சோர்லஸ ஈ பைர்ரியம் (Charles E. Merriam), 
உட்டரா வில்்சன் (Woodrow Wilson)  மற்றும் 
ஆர்தர் ஹபன்ட்லி (Arthur Bentley) 
ஆகி்யானரப்பற்றியும் அவரகள் எழுதிய 
நூல்கனைப்பற்றியும் ்படித்து 
அறிநதுபகாள்க.

பசயல்்போடு
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வைரநதுபகாண்ட வருகிறது. அரசியல் 
அறிவியல் என்பது வரலைாற்றுபபூரவமாக அரசு, 
அ்தன அனமபபுகள், சடடஙகள், அ்தன 
பசயலைாககஙகள் ்பற்றிய ்படிப்பாக்வ 
அறியப்படடது. நடத்ன்தசார புரடசிககுப 

பினனர ்தனிமனி்தரகள் மற்றும் குழுககளின 
அரசியல் நடத்ன்தகளும் இ்தன 
அஙகமாகிவிடடன. அரசியல் அறிவியல் 
்பாடத்தில் அணனமககாலைத்தில் 
்சரநதுபகாணட கருத்்தாககம் ‘ஆளுனக’ 
(Governance) என்ப்தாகும்.

அரசியல் அறிவியல் என்பது அரசின ்்தாற்றம், ்மம்்பாடு, ்நாககம் மற்றும் அ்தன 
்பல்்வறு அரசியல் பிரசசனனகனைப ்பற்றி அறிநது பகாள்வ்தாகும். - நகரிஸ (Garris)

அரசியனலைக கற்றல் என்பது ஒருஙகின்ணககப்படட ஓர அரசுடன மககளின வாழ்கனகககு 
உள்ை ப்தாடரபினன ்படிப்ப்தாகும். - பெரோல்ட் லோஸகி (Harold Laski)

அரசியல் அறிவியல் என்பது அரசாஙகம் மற்றும் அரசியல் ப்பாருைா்தாரம் 
என்பனவகனை வைம், உயிரியல் வாழ்கனக, இயற்கணி்தம், வனரகணி்தம், விணபவளி 
்்பானறவற்்றாடு ப்தாடரபு்படுத்தி ்படிப்ப்தாகும். - சீநல (Seeley)

அதிகாரம் வடிவனமத்து ்பஙகிடப்படுவன்த அனு்பவ விசாரன்ண பசயவ்்த அரசியல் 
அறிவியல் ஆகும். - பெரோல்ட் லோஸபவல் (Harold Lasswell)

அரசியல் அறிவியல் என்பது கடந்த காலைத்ன்த வரலைாற்று ரீதியாகவும், நிகழ் காலைத்தினன 
்பகுப்பாயவு ரீதியாகவும், எதிரகாலைத்தினன நனபனறி ரீதியாகவும் ்படிகக உ்தவும் ஒரு 
்பாடமாகும்.  - பகட்்ல் (Gettel)

ஒரு சமு்தாயத்தின எல்னலைககுள் ஒரு நகரத்திற்்கா, ஒரு அரசுக்கா, ஒரு ்்தசத்திற்்கா 
அந்த சமு்தாயத்தில் நிலைவும் ்பற்றாககுனறயான மனி்தவைம், ப்பாருளியல் வைம் 
்்பானறவற்றினன மனி்த ்்தனவகளுககும், மனி்த விருப்பஙகளுககும் ஏற்்ப முனறப்படுத்தி 
வழஙகும் பசயல்முனற்ய அரசியல் ஆகும்.  - ந்விட் ஈஸ்ன் (David Easton)

1.2.  அரசியல் அறிவியலின் தன்னை 
(Nature of Political Science)

 மனி்தன என்பவன ஒரு சமூக விலைஙகு 
ஆவான. மனி்தன ்தனினமனயவிட பிறருடன 
இருப்பன்த்ய விரும்புகிறான.  மனி்தன ்தனது 
்பரநது்படட ்்தனவகளுககும், திருபதிககும் சக 
மனி்தனனச சாரந்்த வாழ்வணடியுள்ைது. 
அ்தனால் மனி்தரகள் எப்்பாதும் சமூக 
குழுககைாக்வ வாழ ்வணடியுள்ைது. 
சமூகத்தின ஒரு அஙகமாக விைஙகும் 
மனி்தரகள் ப்பாதுவான நடத்ன்த விதிகனை 
கனடபிடித்்்த வாழ்வணடியுள்ைது. 
இத்்தனகய சமு்தாயம் முனறயாக 
ஒருஙகின்ணககப்படடு விதிமுனறகனையும், 
கடடுப்பாடுகனையும் பகாணடுள்ை்தால் 
அ்தனன ஏற்்பது மிகவும் நனறாகும். இவவாறு 
ஒருஙகின்ணககப்படட சமு்தாயம், அரசு, 
சடடம், ்தனிமனி்த உரினமகள், குழுவில் உள்ை 
உரினமகள் ஆகியனவகனைப ்பற்றி்ய 
அககனற பகாணடுள்ைது. இவவாறாக 
அரசியல் அறிவியல் என்பது மனி்த இனத்திற்கு, 
அரசு மற்றும் அரசாஙகத்துடனான 
ப்தாடரபினன முககியமாக விைககுகிறது.

அரசியல் அறிவியல் என்பது ்காட்பாடு 
மற்றும் பசயல்முனற ஆகியவற்னற 
்பற்றிய்தாகும். இது அரசியல் 
முனறனமகனையும், அரசியல் 
நடத்ன்தகனையும் விவரித்து ்பகுப்பாயகிறது. 
அரசின ்்தாற்றம் மற்றும் வைரசசி ்பற்றி  
கணடறிகிறது. அரசுககும் அ்தன கீழ் உள்ை 
சஙகஙகள் மற்றும் நிறுவனஙகள் 
ஆகியனவற்றுககும் உள்ை ப்தாடரபினனப 
்படிககிறது. அரசியல் சூழல்களில் ஆடவர 
மற்றும் மகளிர ஆகி்யார எனன 
பசயகிறாரகள் என்ப்தனன  விைககுகிறது. 
ஆரம்்ப காலைகடடத்தில் இப்பாடம் வரலைாறு 
மற்றும் ்தத்துவம் ஆகிய ்பாடஙக்ைாடு 
இன்ணநது பசயல்்படடது.  1903- இல் 
்்தானறிய ‘அபமரிகக அரசியல் அறிவியல் 
கழகம்’ (American Political Science Association) 
இப்பாடத்தினன வரலைாறு, ப்பாருளியல் மற்றும் 
்பலை சமூக அறிவியல் ்பாடஙகளின 
பிடியிலிருநது மீடபடடுத்து ஒரு ்தனிப்பாடமாக 
உருவாக வழிவனக பசய்தது. பிற்காலைத்தில் 
அதிகமான அறிவியல் அணுகுமுனற ஏற்்படட 
பிறகு இப்பாடம் உைவியல் மற்றும் 
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“எதிர்கோலத்தினை �ம்பிகனகநயோடு சநதிப்ந்போம்”   “Tryst with Destiny”

 ஜவஹரலைால் ் நருவின வரலைாற்று புகழ் மிகக உனரயான 
“எதிரகாலைத்தினன நம்பிகனக்யாடு சநதிப்்பாம்” எனற உனர   
குறித்து 14.08.1947 அனறு இநது நாளி்தழில் பவளியான  பசயதி 
பினவருமாறு - 

”நீணட வருட காலைமாக நாம் நம்பிகனக்யாடு காத்திருந்த 
எதிரகாலைம் இப்்பாது நமககு முழுனமயாக கினடககவில்னலை 
எனினும் மிகவும் கூடு்தலைாக்வ உறுதிபமாழியாக வநது 
வாயத்துள்ைது” என துவஙகிய ்பணடி்த ஜவஹரலைால் ்நரு 

அரசனமபபு நிர்ணய சன்பயில் அனறிரவு ்ப்தவி்யற்கவிருந்த உறுபபினரகளுககான 
உறுதிபமாழி தீரமானத்தின ்்பாது பினவருமாறு கூறுகிறார.

“உலைக்ம உறஙகிபகாணடிருககும்்்பாது இநதியா இந்த நள்ளிரவில் 
விழித்ப்தழுநதிருககிறது. ்பழனமயிலிருநது புதுனம ்நாககி ்பயணிககத்்தயாராகிவிட்டாம். 
நீணட காலைம் ஒடுககி னவககப்படட ஒரு ்்தசத்தின ஆனமா உயிரபபித்திருககிறது. இந்த 
சமயத்தில் இநதிய ்்தசத்திற்கும், இநதிய மககளுககும் ்சனவ பசயய நாம்  தியாக 
உ்ணரவுடன சிலை உறுதிபமாழிகனை எடுத்துகபகாள்ை ்வணடிய நினலையில் இருககி்றாம்”. 

“சு்தநதிரமும், அதிகாரமும் நமககு ப்பாறுபபு்ணரவினன 
அதிகமாககபகாணடுவநதுள்ைது. அந்த ப்பாறுபபு்ணரவு இனறயாணனமயுள்ை மககனை 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இனறயாணனம பகாணட இந்த அனவயிடம் வழஙகப்படடுள்ைது. 
இந்த சு்தநதிரத்ன்த நாம் ்பலை வலிகனையும், துன்பஙகனையும், துயரஙகனையும் ்தாஙகி, கனத்்த 
இ்தயத்துட்ன்ய ப்பற்று இருககி்றாம். இவற்றுள் ்பலை வலிகள் இனனும் ப்தாடர்வ 
பசயகினறன. எப்படியிருபபினும் கடந்த காலைம் முடிவுககு வநது புதிய எதிரகாலைம் நம் கண 
முன வநதுள்ைது.

இநதியாவுககான நமது ்சனவ ்காடிகக்ணககான இநதிய மககனை அவரகளின 
வறுனம, அறியானம, பிணி, சமத்துவமினனம ஆகியனவகளிலிருநது மீடபடடுகக பசயயும் 
்சனவனய ப்பாறுத்்்த அனமயும். இந்த ்தனலைமுனறயின மிகசசிறந்த மனி்தரகைாக நாம் 
வாழ விரும்பினால் இநதியரகள் ஒவபவாருவரின கணகளில் இருநது வழியும் கணணீனர 
துனடப்ப்தற்கு முனவர்வணடும். அது நமது சகதிககு அப்பாற்்படடு கூட இருககலைாம். 
கணணீரும், துன்பஙகளும் ப்தாடரும்வனர நமது ்பணிகளும் ஓயப்்பாவது கினடயாது.  
ஆக்வ நம் கனவுகனை நனவாகக நாம் ்மன்மலும் கடினமாக உனழகக ்வணடும்.  
இககனவுகள் இநதியாவுககானது மடடுமல்லை, உலைகிற்கானது, உலைகின அனனத்து ்்தசஙகள்  
மற்றும் மககள் ஒனறாக இருப்ப்தால் ்தனித்து இயஙகுவன்த கற்்பனன கூட பசயய முடியாது. 
அனமதி என்பது பிரிகக முடியா்தது. சு்தநதிரமும் அது ்்பாலைத்்தா்ன, ்தற்ப்பாழுது வைமும் 
அப்படி்ய ஆகும். ்்பரழிவும் அப்படி்ய இருப்ப்தால் இந்த ஒ்ர உலைகில் அவற்றினன 
்தனித்்தனி ்பாகஙகைாகப பிரிகக முடியாது”.

முன்்பககத்தில் உள்ள ந�ருவின் ந்பச்சிலிருநது நீ உணர்நது பகோண்் கருத்துககளின் 
அடிப்்பன்யில் கீழ்ககோணும் விைோககளுககு வின்யளி.

1.  ‘எதிரகாலைத்ன்த நம்பிகனக்யாடு சநதிப்்பாம்’ எனற  பசாற்பறாடரிலிருநது நீ எனன 
புரிநது பகாள்கிறாய?

2.  ் நரு பவளிசசமிடடுககாடடியிருககும் இநதியாவின சவால்களில் எனவ்யனும் 
மூனறினன குறிபபிடுக. 

3.  நமது அனறாட வாழ்வில் சு்தநதிரம், அதிகாரம், ்பாதுகாபபு, அனமதி ் ்பானறனவ முககிய 
அடிப்பனட அம்சஙகைாக கரு்தப ்படுவது ்பற்றி கலைநதுனரயாடுக.

நிகழ் 
ஆய்வு
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மானுடவியல் ்்பானற ்பாடஙக்ைாடு 
பநருஙகிய ப்தாடரபில் இருந்தது. நடத்ன்தயியல் 
புரடசி ஏற்்படட பிறகு இப்பாடம் ்தனிமனி்தன, 
குழுககள் ஆகியவற்றின நடத்ன்தகள்  
்பற்றி ஆயந்தது. பினனர ்்தானறிய  
நடத்ன்தயியலைால் இப்பாடம் சமூகத்தின 
அனறாட பிரசசனனகனையும், அரசியல் 
உணனமகனையும்  ்பற்றிய ்படிப்பாக மாறியது.

1.3  அரசியல் அறிவியலின் ்பரப்ப்பல்னல 
(Scope of Political Science)

 அரசியல் அறிவியல் ்பாடத்தின 
்பரபப்பல்னலை என்பது இந்தப ்பாடத்தின வரம்பு 
மற்றும் ்பாட உள்ைடககஙகள் ்பற்றிய்தாகும். 
இது அடிப்பனடயில் ‘அரசு’ என்பன்தப ்பற்றி 
்படிப்பது மிகவும் ்பரந்த ்பகுதிகனை 
பகாணட்தாகும். ‘அரசு’ என்பது  ஒரு குறிபபிடட 
எல்னலைப ்பகுதிககுள் ்தனது பசாந்த  
மககளின முனறயான மற்றும் மகிழ்சசியான 
வாழ்வுககு வழிபசயயும் அரசாஙகத்ன்தயும் 
பகாணட்தாகும். மனி்த நடத்ன்த  
என்பது நினலையாக இல்லைாமல் 
மாறிகபகாண்டயிருப்ப்தால் இப்பாடத்தின 
்ப ர ப ப ்ப ல் ன லை  ப ்த ா ட ர ந து 
விரிவனடநதுபகாண்ட பசல்கிறது. இப்பாடம் 
ஒவபவாரு மனி்தனுககும் அவனுடன மற்ற 
மனி்தரகளுககும் உள்ை ப்தாடரபினனப 
்பற்றிய சடடமாககல் ்பற்றி ்படிப்ப்தால்,  
இ்தன ்பரபப்பல்னலையானது ப்பாருளியல், 
வணிகவியல், சமூகவியல், சடடம் என 
்பலைவனகயாக விரிவனடநது பகாண்ட 
பசல்கிறது. 

1948-ல் நடந்த ்பனனாடடு அரசியல் 
அறிவியல் சஙகமாநாடு இப்பாடத்திற்கு 
பினவரும் ்பரபப்பல்னலைகனை குறிபபிடடது.

  அரசியல் ்காட்பாடு

  அரசியல் நிறுவனஙகள்

  அரசியலின இயககவியல்

  ்பனனாடடு உறவுகள்

பிளோட்ந்ோ மற்றும் அரிஸ்ோட்டில் 
ஆகி்யாரின முககியமான ்பனடபபுகனைப 
்படடியலிடுக.

பசயல்்போடு

அரசியல் அறிவியல் ்பாடத்தின 
்பரபப்பல்னலைனய ்மற்கணட நானகு 
உ்ப்தனலைபபுகளில் அடககிவிட முடியாது 
என்ப்தால் பினவரும் ்படவிைககம் அரசியல் 
அறிவியலின ்பரந்த ்பரபப்பல்னலைனய 
விைககுகிறது. 

அர��
அரசா�க��

 (State and 
Government)

அர�ய� 
ேகா�பா� 

(Political
 Theory)

அர�ய�
  வன�க�

 (Political 
Institutions)

அர�ய� 
இய�க�ய�

 Political 
Dynamics

த�ம�த���� 
அர���� உ�ள 

ெதாட�� (Relations
 between the
 individual 

and the state)

ச�வேதச 
உற�க�

 ச�வேதச ச�ட�
 (International 
Relations and
 International

 Law)

ெபா¡�ெகா�ைகக�
 (Public Policy)

அரசியல் அறிவியல் ்பாடமானது அரசு 
மற்றும் அரசாஙகஙகளின பிரசசனனகனைப 
்பற்றி முககியமாகப ்படிககிறது. ்தனது 
குடிமககனை ஆள்வ்தற்கான சடடஙகனை 
உருவாககும் அதிகாரத்தினன அரசு 
ப்பற்றுள்ைது. அரசு ்தனது அதிகாரஙகனை 
அரசாஙகஙகள் மூலைமாக பசயல்்படுத்துகிறது. 
அரசாஙகம் என்பது அரசின ஒரு முகனம ஆகும். 
அரசு என்பது அரசாஙகஙகனை 
உள்ைடககிய்தாக இருப்ப்தால் பிைணடசிலி 
(Bluntschli) ் ்பானற அரசியல் ் காட்பாடடாைரகள் 
அரசியல் அறிவியலின ்பரபப்பல்னலைனய 
மிகவும் குனறத்து அது ‘அரசு’ என்பன்தப ்பற்றி 
மடடும் ்படிப்ப்தாக கூறுகினறனர. அரசாஙகம் 
என்பது அரசின ஒரு ்பகுதி்ய ஆகும். அ்்த 
சமயம் காரல் டாஷ்  (Karl Deutsch) ்்பானற 
அறிஞரகள் ‘அரசியல் அறிவியல் என்பது 
அரசாஙகஙகனைப ்பற்றி மடடு்ம ்படிப்பது’ 
எனகினறனர. பஹரால்ட லைாஸ்கி (Harold Laski) 
்்பானற அறிஞரகள் ‘அரசியல் அறிவியல் 
என்பது அரசுகள் மற்றும்  அரசாஙகஙகள் 
ஆகிய இரணனடயும் ்படிப்ப்தாக’ 
வாதிடுகினறனர. அரசு மற்றும் அரசாஙகம் 
ஆகிய இரணடுககும் அடிப்பனடயான 
்வறு்பாடுகள் இருந்தாலும் அனவகளின 
்பரபப்பல்னலைகனை ஆயும்்்பாது ஒனறினன 
விடடு மற்றன்த ்தனியாகப  
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்படிகக முடியாது. அரசியல் அறிவியலின 
்பரபப்பல்னலையானது, அரசின கடந்த காலைம், 
நிகழ் காலைம் மற்றும் எதிரகாலை 
வைரசசிகனையும் அரசின ்மம்்பாடடினனயும் 
்பற்றிப ்படிப்ப்தாகக கூறலைாம்.

அரசியல் ்காட்பாடு என்பது அரசியல் 
அறிவியலின ஒரு முககியமான ்பகுதியாகக 
கரு்தப்படுகிறது. அரசியல் ்காட்பாடு என்பது 
அரசியல் சிந்தனனகள் மற்றும் அரசியல் 
்தத்துவஙகனை உள்ைடககிய அரசியல் 
அறிவியலின முககிய கருத்்தாககஙகனை 
விவரிககும் ஒரு ்பாடமாகும். அரசியல் 
அறிவியல் ்பாடமானது அரசியல் 
நிறுவனஙகளின ்தனனம, அனமபபு மற்றும் 
பசயல்்பாடு ஆகியனவகனைப ்பற்றிய்தாகும். 
இப்பாடம் ்மலும் ்பலைவனகயான அரசனமபபுச 
சடடஙகனையும் மற்றும் பிற அரசாஙகஙகனை 
ஒபபிடடு ்பகுப்பாயவு பசயயும் ்பணியினனயும் 
பசயகிறது. இப்பாடத்தின ்பரபப்பல்னலை ்தற்காலை 
அரசியல் மற்றும் அரசாஙகஙகளின சகதிகனை 
உள்ைடககிய்தாக அனமநதுள்ைது. இப்பாடம் 
அரசியல் கடசிகள், ்தனனலைககுழுககள் மற்றும் 
அழுத்்தககுழுககள் ஆகியனவகனைப ்பற்றி 
்படிப்ப்தாகவும் அனமநதுள்ைது. அரசியல் 
இயககவியல் ்பற்றிய பசயலைறிவிலைான கற்றலைாக 
்தனிமனி்தரகள், குழுககள் மற்றும் 
நிறுவனஙகள் ஆகினவகளின நடத்ன்தகள் 
்பற்றியும் ஆராயகிறது. முககியமாக அரசியல் 
அறிவியல் எனற ்பாடம் ்தனி மனி்தனுககும், 
அரசுககும் உள்ை உறவுமுனறகளின மீது 
ப்பரிதும் ஆரவம் காடடுகிறது. இ்தன வினைவாக 
்தற்காலை அரசியல் அறிஞரகள் அரசியல் 
அறிவியலின நடத்ன்தயியல்  
மற்றும் முனறனம அணுகுமுனறயின 
அடிப்பனடயில், அரசியல் அறிவியல்  
்பாடத்தின ்பரபப்பல்னலைனய மிகவும் 
விரிவு்படுத்தியுள்ைனர. இ்தனால் ‘அரசியல் 
சமூகமயமா்தல்’, ‘அரசியல் ்பண்பாடு’, ‘அரசியல் 
்மம்்பாடு’, ‘முனறசாரா அனமபபுகள்’, ‘அழுத்்தக 
குழுககள்’ ்்பானறனவகளும் அரசியல் 
அறிவியல் ்பாடத்தின ்பரபப்பல்னலைககுள் 
வருகினறன.

்மலும் அரசியல் அறிவியலின 
்பரபப்பல்னலையின கீழ் தூ்தாணனம (Diplomacy), 
்பனனாடடுச சடடஙகள், ்பனனாடடு 
அனமபபுகள் ்்பானறனவகளும் 
உள்ைடஙகியுள்ைன. அரசாஙகம் சாரந்த  

மற்றும் அரசாஙகம் சாரா்த நிறுவனஙகளின 
அரசியல் பிரசசனனகளின மீ்தான 
ப்பாதுகபகாள்னககனை வகுப்பது ்பற்றியும் 
அரசியல் அறிவியல் ்பாடம் ்தனது 
்பரபப்பல்னலையில் உள்ைடககியுள்ைது.
1.4.  அரசியல் அறிவியல் என்்பது ஒரு 

அறிவியலோ? அல்லது ஒர் கனலயோ?  
(Is Political Science, a Science or an 
Art?)

அரசியல் அறிவியல் எனற இந்த ்பாடம் ஒரு 
கனலைப ்பாடமா?  அல்லைது ஒரு அறிவியல் ்பாடமா? 
என்பது ்பற்றியான ஒரு ப்பரிய விவா்த்ம 
அரசியல் அறிவியல் அறிஞரகளினட்ய நிலைவி 
வருகிறது. சிலை அறிஞரகள் இப்பாடமானது அரசு 
மற்றும் அரசாஙகம் என்பது ்பற்றிய ஒரு 
அறிவியல் ்பாடம் எனறு கருதுகினறனர. மற்றும் 
சிலை்ரா இப்பாடத்தினன மிகவும் பின்தஙகிய 
நினலையிலுள்ை ஒரு கனலைப ்பாடம் எனகினறனர. 
இப்பாடத்தின ்தனனம, வழிமுனறகள், 
அணுகுமுனறகள் ஆகியவற்றின அடிப்பனடயில் 
அறிவியல் ்தனனம மிகவும் குனறவாக 
கா்ணப்படுவ்தால் அகஸ்டே டகாம்டே (Auguste 
Comte) மற்றும் ்மட்டலன்ட் (Maitland) ்்பானற 
அறிஞரகள் இப்பாடத்தினன ஒரு கனலைப 
்பாடமாகக  கருதுகினறனர. ஏபனனில் 
இப்பாடத்தில் ப்தாடரசசி, ்மம்்பாடடு்தனனம, 
அடிப்பனட ப்தளிவு ்்பானறனவகளும், உலைகம் 
முழுவதும் ஒபபுகபகாள்ைக கூடிய ப்பாதுவான 
பகாள்னககளும், அறிவியல் பூரவ 
அணுகுமுனறகளும், ்பரி்சா்தனன முனறகளும் 
மிகவும் குனறவாக்வ இருககிறது எனறு 
இவரகள் வாதிடுகினறனர. ்மலும் 
நம்்பகத்்தனனம, சரி்பாரபபுத்்தனனம, ப்தளிவு, 
துல்லியம் ்்பானற தூய அறிவியலின கூறுகள் 
இப்பாடத்தில் இல்னலை என்பதும் இவரகளின 
வா்தமாகும். தூய அறிவியல் ்பாடஙகைான 
இயற்பியல், ்வதியியல், ்்பானற ்பாடஙகளில் 
உள்ைது ்்பாலை கார்ணஙகனையும் 
வினைவுகனையும் (Cause and Effect) 
ப்தாடரபுப்படுத்தி உருவாககும் 
ப்பாதுக்காட்பாடுகள் உலைகம் முழுதும் 
இப்பாடத்தில் ஒ்ர மாதிரியாக இல்னலை 
என்ப்தனால் இப்பாடத்தினன ஒரு கனலைப ்பாடம் 
என்ற ்பலை அறிஞரகளும் கருதுகினறனர.

 இப்பாடத்தினன ஒரு கனலைப ்பாட்ம எனறு 
வாதிடு்வார மத்தியில் அரிஸ்டாடடில்்தான 
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இ்தனன ஒரு ்மலைான அறிவியல் எனறு 
மு்தனமு்தலைாக அனழத்்தார. பலன்ட்சிலி (Bluntschli), 
மாணஹேஸ்கியூ (Montesquieu), டபாடின், (Bodin), 
ொபஸ்  (Hobbes) ்்பானற அறிஞரகள்  இந்த 
கருத்தினன ஒபபுகபகாணடு இப்பாடம் ஒரு 
அறிவியல் ்பாட்ம எனகினறனர. முனனவர 
கார்்னர் (Dr.Garner) ்்பான்றார இப்பாடத்திலும் 
முனறனமயான அணுகுமுனற, உற்று்நாககல், 
்பரி்சா்தனன ்்பானறனவ இருப்ப்தாக 
கூறுகினறனர. தூய அறிவியல் ்பாடஙகளில் 
உள்ைது்்பாலை உலைகம் முழுவதும் 
ஒபபுகபகாள்ைப்படட ்காட்பாடுகள் அரசியல் 
அறிவியல் ்பாடத்தில் முழுகக இல்லைாமல் 
்்பானாலும் கூட இந்த அரசியல் அறிவியல் 
்பாடத்திலும் ்பலை கருத்துககனை ப்பாதுனமப்படுத்தி 
நிரூபிகக முடியும் என்பது இவரகளின கருத்்தாகும். 
உ்தார்ணமாக சமூக நலை ்மம்்பாடடுககும், 
்பனனமத் ்தனனம பகாணட சமு்தாயஙகளுககும்  
மககைாடசி்ய சிறந்த ஆடசிமுனற எனற கருத்து 
ப்பாதுவான்தாக நிரூபிககப்படடுள்ைது. இந்த 
கருத்து முடிவு முற்காலைம், இனடக காலைம், 
நவீனகாலைம் ஆகியவற்றில் ்பல்்வறு வனகயான 
ஆடசி முனறகனை ஆயவுககு உட்படுத்திய 
பினன்ர உருவாககப்படடது. ஆனால் அ்்த 
சமயத்தில் இப்பாடத்தின ்தனனம, வழிமுனற, 
்காட்பாடுகள் ஆகியன ்பற்றி ஒத்்த கருத்துககனை 
ஏற்்படுத்்த முடியவில்னலை. ஏபனனில் இப்பாடத்தில் 
அரசியல் நிறுவனஙகள் அனனத்திலு்ம மனி்த 
உறவுகள் ப்தாடரபில் இருககினறன. மனி்த்னாடு 
ப்தாடரபுனடய எந்த ஒரு பசயல்்பாடும் 

நினலையான்தாக இல்லைாமல் மாறககூடிய்தாகும். 
இந்த கார்ணத்்தா்லை்ய இப்பாடத்திற்கு 
முழுனமயான அறிவியல்  
எனற ்தகுதியினன பகாடுகக இயலைவில்னலை. 
எப்படியிருபபினும் ஏகாதி்பத்தியம், 
காலைனியாதிககம், சமத்துவமினனம, 
எழுத்்தறிவினனம, வறுனம ்்பானறனவ 
சமு்தாயத்தினன ப்பரிதும் ்பாதிககும் காரணிகள் 
என்பன்த அனனத்து அரசியல் அறிஞரகளும் 
ஏகமன்தாக ஒபபுகபகாள்கினறனர.

அ்்த்்பாலை ‘கார்ணஙகள் மற்றும் அ்தன 
வினைவுகள்’ ்பற்றிய தூய அறிவியல் ்காட்பாடு 
அரசியல் அறிவியலுககு ப்பாருந்தாது எனறு 
கூறினாலும் ‘வறுனம, ்வனலையினனம ்்பானற 
காரணிகள் புரடசியினன ஏற்்படுத்திவிடும்’ 
என்பது அரசியல் அறிவியலிலும் ‘கார்ண 
வினைவுக ்காட்பாடு’ (Cause and Effect Theory) 
உள்ைன்தக காடடுகிறது. என்வ்தான சிலை 
அரசியல் அறிஞரகள் இப்பாடத்தினன ஒரு 
அறிவியல் ்பாடம் என ப்தாடரநது 
கூறிவருகினறனர.

எப்படியிருபபினும், அரசியல் அறிவியனலை 
இயற்னக அறிவியலுடன ஒபபிட முடியாமல் 
இருந்தாலும் அது அரசு மற்றும் 
அரசாஙகத்துடனான ்தனிமனி்தரகளின 
உறவினனப ்பற்றிய ஓர சமூகவியலைாகும்.  
அரசியல் அறிவியல் என்பது கனலையா அல்லைது 
அறிவியலைா என்பது கற்்ப்தற்கு எடுத்துக  
பகாணட ப்பாருள் மற்றும் அ்தனனக  
கற்றறிய ்பயன்படுத்தும் அணுகுமுனறனயப 
ப்பாறுத்்த்தாகும்.
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  அரசியல் அறிவியல் என்்றோல் என்ை?
அரசு அரசாஙகம் மற்றும் அரசியல் ்பற்றிய அறிவியல் பூரவ 
்படிப்்ப அரசியல் அறிவியல் எனலைாம்.

  அரசியல் அறிவியல் ்போ்ம் எதுவோக இல்னல?
அரசியல் அறிவியல் என்பது அனனத்து வினடகனையும் 
்தனனகத்்்த பகாணட முழுநினறவான அறிவியலைாக இல்னலை.

  அரசியல் அறிவியல் ஓர் அறிவியலோ? அவவோப்றனில், அது 
எங்ஙைம் அறிவியல் தன்னையுன்யதோகி்றது?

‘அரசியல்’ எனற இந்த ்பாடம் அபமரிகக அரசியல் அறிவியல் சித்்தனனயாைரகளின அறிவியல் 
பூரவ அணுகு முனறகளுககுப பிறகு்தான “அரசியல் அறிவியல்” எனப ப்பயரிடடு 
அனழககப்படடது. எனினும் தூய அறிவியல் ்பாடஙகைான இயற்பியல், ்வதியியல், உயிரியல் 
்்பானற ்பாடஙகளுககு இன்ணயாக இந்த அரசியல்  அறிவியல் ்பாடத்தினனக கரு்த முடியாது. 
ஆக்வ, மனி்த நடத்ன்தனயப ்பற்றிய்தாக இருப்ப்தால் மற்பறாரு புறத்தில் அரசியல் அறிவியல் 
என்பது அரசு மற்றும் அரசாஙகத்ன்தப ்பற்றிய அறிவியலைாகும் என வாதிடடனர.அரசியல் 
அறிவியல் ்பாடத்தினன ஓர சமூக அறிவியல் ்பாடம் எனறு அனழப்பது்தான ப்பாருத்்தமான்தாக 
இருககும்.
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1.5  அரசியல் அறிவியனல ்படிப்்பதறகோை 
அணுகுமுன்றகள் 

அணுகுமுனற என்பது ஒரு அரசியல் 
நிகழ்வினனக கணடு்ணரநது பினபு அ்தனன 
விைககுவ்தற்காக ஏற்்படுத்்தப்படடது ஆகும். 
அரசியல் அறிவியனலை ்பற்றி அறிநது பகாள்ை 
்பல்்வறு அணுகுமுனறகள் உள்ைன. 
அனவகனை ்பாரம்்பரிய அணுகுமுனறகள் 

மற்றும் ்தற்காலை அணுகுமுனறகள் எனறு 
இரணடு வனகயாகப பிரிககலைாம். ்பாரம்்பரிய 
அணுகுமுனறகள் என்பனவ அனுமானஙகள் 
மற்றும் கருத்்தறிவு அடிப்பனடயிலைானனவ. 
்தற்காலை அணுகுமுனறகள் என்பனவ அனு்பவ 
அறிவு மற்றும் அறிவியல் ்தனனமனய 
அடிப்பனடயாக பகாணடனவ ஆகும்.

த��வா��த அ���ைற
���ய ��தைனயாள�க
: 

�ளா�ேடா, அ��டா���, �ேயா 
��ரா� (Exponents: Plato, Aristotle, 

Leo Strauss)

த��வா��த அ���ைற
���ய ��தைனயாள�க
: 

�ளா�ேடா, அ��டா���, �ேயா 
��ரா� (Exponents: Plato, Aristotle, 

Leo Strauss)

ச�க�ய� அ���ைற
���ய ��தைனயாள�க
: 

ேம� ஐவ�, ஆ� ம�� ேக��ய�
(Exponents: Mac lver, Almond Gabriel)

ச�க�ய� அ���ைற
���ய ��தைனயாள�க
: 

ேம� ஐவ�, ஆ� ம�� ேக��ய�
(Exponents: Mac lver, Almond Gabriel)

உள�ய� அ���ைற 
���ய ��தைனயாள�க
: 

�ரகா¤ ேவல�, ேட�� �¦ம§
Exponents: Graham Wallas, David Truman

உள�ய� அ���ைற 
���ய ��தைனயாள�க
: 

�ரகா¤ ேவல�, ேட�� �¦ம§
Exponents: Graham Wallas, David Truman

ெபா¦¯ய� அ���ைற 
���ய ��தைனயாள�க
: கார� 

மா���, �ரெட�� எ±ெக��
(Exponents: Karl Marx, Friedrich Engels)

ெபா¦¯ய� அ���ைற 
���ய ��தைனயாள�க
: கார� 

மா���, �ரெட�� எ±ெக��
(Exponents: Karl Marx, Friedrich Engels)

நட�ைத¶ய� அ���ைற 
���ய ��தைனயாள�க
: 

ேட�� ஈ�ட§ , ராப�� ஏ தா�
(Exponents: David Easton, Robert A Dahl)

நட�ைத¶ய� அ���ைற 
���ய ��தைனயாள�க
: 

ேட�� ஈ�ட§ , ராப�� ஏ தா�
(Exponents: David Easton, Robert A Dahl)

மா���ய அ���ைற
���ய ��தைனயாள�க
: 

�ளா�º�ெல»§,அ��ேடா»ேயா 
�ரா¤�� (Exponents: V I Lenin, 

Antonio Gramsci)

மா���ய அ���ைற
���ய ��தைனயாள�க
: 

�ளா�º�ெல»§,அ��ேடா»ேயா 
�ரா¤�� (Exponents: V I Lenin, 

Antonio Gramsci)

வரலா¾¿ அ���ைற
���ய ��தைனயாள�க
: 

மா��யவ��, சைப§
(Exponents: Machiavelli, Sabine)

வரலா¾¿ அ���ைற
���ய ��தைனயாள�க
: 

மா��யவ��, சைப§
(Exponents: Machiavelli, Sabine)

ச�டÀ�வ அ���ைற 
���ய ��தைனயாள�க
; 

Âேசேரா, Ã§ ேபா�§, ஜா§ ஆ��§ 
(Exponents: Cicero, Jean Bodin, John 

Austin)

ச�டÀ�வ அ���ைற 
���ய ��தைனயாள�க
; 

Âேசேரா, Ã§ ேபா�§, ஜா§ ஆ��§ 
(Exponents: Cicero, Jean Bodin, John 

Austin)

È¿வன அ���ைற 
���ய ��தைனயாள�க
: 

ெஹரா�� லா��, ஆ�த� ெப§��, 
ேஜ¤� �ைர�(Exponents: Harold Laski, 

Arthur Bentley, James Bryce)

È¿வன அ���ைற 
���ய ��தைனயாள�க
: 

ெஹரா�� லா��, ஆ�த� ெப§��, 
ேஜ¤� �ைர�(Exponents: Harold Laski, 

Arthur Bentley, James Bryce)

நÍன அ���ைறக
 பழ±கால பார¤ப�ய அ���ைறக


I.  ்போரம்்பரிய அணுகுமுன்ற (Traditional 
Approach)

அ)  தத்துவோர்த்த அணுகுமுன்ற  
(Philosophical Approach)

இந்த அணுகுமுனற்தான அரசியனலைக 
கற்்ப்தற்கான மிகவும் ்பழனமயான 
அணுகுமுனறயாகும். இ்தனன அனுமானஙகள் 

மற்றும் ம்னா்தத்துவ அல்லைது நனபநறி  சாரந்த 
அணுகுமுனற எனறும் கூறலைாம். இந்த 
அணுகுமுனறப்படி அரசு, அரசாஙகம் மற்றும் 
மனி்தனின அரசியல் நடத்ன்தனயப ்பற்றிய 
்படிப்பானது சிலை இலைககுகள், நீதிபநறிகள் 
மற்றும் உணனமகள், ஆகியவற்னற அனடவதில் 
பநருஙகிய ப்தாடரபு பகாணடுள்ைது. இந்த 
அணுகுமுனறப்படி  இந்த அரசியல் அறிவியல் 
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்பாடம் நனபநறி உலைகத்்்தாடு பநருககமாக 
பகாணடு பசல்லைப்படுகிறது.  ஆனால் இந்த 
அணுகுமுனற மிகவும் ் ம்லைாடடமான்தாகவும் 
மிகுந்த யூகஙகள் அடிப்பனடயிலைான்தாகவும் 
இருப்ப்தாக ்பலை விமரசகரகள் கருதுகிறாரகள்.
ஆ)  வரலோறறு  அணுகுமுன்ற  

(Historical Approach)

இந்த அணுகுமுனறயானது ‘அரசியல் 
அறிவியல்’ எனற இந்த ்பாடம் கடந்த 
காலைஙகளில் அரசுகளும், அரசாஙகஙகளும், 
அரசியல் நிறுவனஙகளும் எவவாறு ்்தானறி 
்படிப்படியாக வைரசசி ப்பற்று வைரநது 
வந்தன என்பன்த அறிநதுபகாள்வதில் இருநது 
ப்தாடஙகுகிறது. ்தனி மனி்தரகளும், 
அவரகளின ்தனிப்படட விருப்பஙகளும் 
எவவாறு அரசியல் அனமபபுகளின பவற்றி 
்்தால்விகளுககு கார்ணமாக இருந்தன 
என்பன்தப்பற்றியும், அ்தனால் கற்றுகபகாணட 
்பாடஙகள் எவவாறு எதிரகாலை அரசியல் 
அனமபபுகளுககு உ்தவின என்பதும் இந்த 
அணுகுமுனறயினால் ப்பறப்படும் சிலை 
்தகவல்கைாகும். ்தற்காலை அரசியல் 
பிரசசனனகனைப புரிநது பகாள்வ்தற்கு அ்்த 
்்பானற வரலைாற்று நிகழ்வுகள் அறியப்படடன. 
இ்தனன விமரசிப்பவரகள் கூறுவது 
எனனபவனறால் ்பழஙகாலைத்ன்தப ்பற்றிய ்பலை 
்தகவல்கள் பிரகாசமாக ்்தானறிய ்்பாதிலும் 
அனவகளில் சிலை ்ம்லைாடடமான 
ஒற்றுனமகள் ்தநது ்பலை சமயஙகளில் நம்னம 
்தவறான ்பான்தககு பகாணடு ்சரத்து விடும் 
என்பது இவரகளின வா்தமாகும்.
இ)  சட்் பூர்வ அணுகுமுன்ற  

(Legal Approach)

அரசியல் அறிவியனலைப ்பற்றி கற்்பது 
என்பது அரசினால் ஒர அரசியல் அனமபபினன 
நிரவகிகக உருவாககப்படட சமூக 
நிறுவனஙகளுடனான ப்தாடரபுனடய்தாகும்.  
்மலும் அரசு என்பது சடடம் மற்றும் ஒழுஙகு 
்பற்றிய்தாக இருப்ப்தால் அரசியல் 
்காட்பாடடாைரகள் நீதித்துனற நிறுவனஙகள் 
மீது அதிகக கவனம் பசலுத்துகினறனர. இந்த 
அணுகுமுனறயானது சடடத்தினன, உருவாககி 
அ்தனன பசயல்்படுத்தும் ஒரு நிறுவனமாக்வ 
அரசினனப ்பாரககினறது. சிலை அரசியல் 
விமரசகரகள் இந்த அணுகுமுனற மிகவும் 

குறுகிய ்பாரனவயிலைானது என்பதுடன சடடம் 
மற்றும் ஒழுஙகினனச பசயல்்படுத்துவன்தத் 
்தவிர அரசுககு ்பல்்வறு ்பணிகள் 
உள்ைனபவனறும்,  சடடம் என்பது ்தனி மனி்த 
வாழ்வின ஒ்ர ஒரு அம்சம் ்பற்றிய்தாகும் 
எனறும், சடடத்ன்த னவத்்்த மனி்தனின 
அரசியல் நடத்ன்தனய முழுனமயாகப புரிநது 
பகாள்ை முடியாது எனவும் 
குறிபபிடப்படுகினறனர.
ஈ)  நிறுவைம் சோர்நத அணுகுமுன்ற 

(Institutional Approach)

அரசியலின முனறயான அனமபபுகைான 
சடடமனறம், நீதித்துனற மற்றும் பசயலைாடசித் 
துனற ஆகிய துனறகளின பசயல்்பாடுகளின 
அடிப்பனடயில் அரசியல் அறிவியனலை 
அணுகுவது நிறுவனம் சாரந்த 
அணுகுமுனறயாகும். இந்த அணுகுமுனறனய 
கடடனமபபு அணுமுனற (Structural Approach) 
எனறும் சிலைர கூறுகிறாரகள். இந்த 
அணுகுமுனறயில் ்பல்்வறு முனறசாரா 
அனமபபுககனைப ்பற்றி ்படிப்ப்்தாடு ்பல்்வறு 
வனகயான அரசாஙகஙகளும் ஒபபீடடு 
முனறயில் ்படிககப்படுகினறன. இந்த 
அணுகுமுனறயில் முனற சாரந்த மற்றும் 
முனற சாரா்த அனமபபுககனை மடடும் 
கவனத்தில் எடுத்துகபகாள்கிறாரக்ை ்தவிர 
அ்தனுடன ப்தாடரபுனடய மனி்தரகளின 
நடத்ன்தயினன கவனத்தில் எடுத்துக 
பகாள்வதில்னலை என்பது ஒரு குனற்பாடாகும்.
II  �வீை அணுகுமுன்றகள்  

(Modern Approach)

அ)  சமூகவியல் அணுகுமுன்ற 
(Sociological Approach) 

சமூகவியல் அணுகுமுனறயானது சமூக 
உறுபபினரகளின அரசியல் நடத்ன்தனய சமூக 
சூழலில் புரிநது பகாள்வது குறித்து 
வலியுறுத்துகிறது. அரசு என்பது அடிப்பனடயில் 
ஒரு  சமூக உயிரினமாகும். என்வ, அரசியல் 
என்பன்த சமூக காரணிகளின மூலைம் புரிநது 
பகாள்ைமுடியும்.  ஆனால், அரசியல் 
அறிஞரகள் சிலைர அரசியல் அறிவியல் 
்பாடத்தில் சமூகவியல் பிரசசனனகளுககு 
அதிகக கவனம் மற்றும் அதிக முககியத்துவம் 
பகாடுப்பது அரசியல் அறிவியலின 
்தனித்்தனனமககு ஏற்புனடய்தனறு எனறு 
கருதுகினறனர.
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ஆ)  உளவியல் அணுகுமுன்ற 
(Psychological Approach)

 உைவியல் அணுகுமுனறயானது 
அரசியல் மற்றும் சமூக நிறுவனஙகள் 
உைவியல் விதிமுனறகளின அடிப்பனடயில் 
இயஙக ்வணடுவதின அவசியத்ன்த 
விைககுகினறன. இவவணுகுமுனற அரசியல் 
்தனலைவரகனைப ்பற்றிய உைவியல் 
்பகுப்பாயவினால் அரசியனலைப ்பற்றி 
குறிபபிடத்்தகுந்த அறிவு பவளிப்படுவ்தாக 
அனுமானிககிறது. இருந்த்்பாதிலும் இந்த 
அணுகுமுனறயானது சமூகவியல், சடடம் 
மற்றும் ப்பாருளியல் காரணிகனை 
புறந்தள்ளுகிறது என்பது இந்த 
அணுகுமுனறயின ஒரு குனறயாகக 
கரு்தப்படுகிறது.
இ)  ப்போருளியல் அணுகுமுன்ற 

(Economical Approach)

 ப்பாருள்களின உற்்பத்தி மற்றும் 
்பகிரந்தளித்்தல் ஆகிய இரணடும் ஒரு அரசுககு 
மிக முககியமான ்பணிகள் என்ப்தால் 
அரசியல் அறிவியனலை ப்பாருளியல் 
அடிப்பனடயில்்தான ்படிகக ்வணடும் எனறு 
கூறுவது ப்பாருளியல் அணுகுமுனறயாகும். 
ப்பாருைா்தார விவகாரஙகனை 
ஒழுஙகு்படுத்தும் அரசின ்பஙகு மற்றும் 
அரசினுனடய அரசியல் நனடமுனறயுடனான 
ப்பாருைா்தாரத்தின ப்தாடரபு ்பற்றியும் இந்த 
அணுகுமுனற வலியுறுத்துகிறது. ஒரு 
மனி்தனின அரசியல், மற்றும் ப்பாருைா்தார 
வாழ்வினன புரிநது பகாணடு 
ப்தாடரபு்படுத்துவது இந்த 
அணுகுமுனறயாகும்.  இருந்த்்பாதிலும் இந்த 
அணுகுமுனறயில் ப்பாருைா்தார 
விவாகரஙகனை மடடு்ம கருத்தில் பகாணடு 
உைவியல் மற்றும் சமூகவியல் 
பிரசசனனகனைப புறந்தள்ளுவது என்பது ஒரு 
குனற்பாடாகும். 
ஈ)  �்த்னதயியல் அணுகுமுன்ற 

(Behavioural Approach)

நடத்ன்தயியல்  அணுகுமுனறயானது 
அரசியல் நடத்ன்த என்ப்தனன னமயமாகக 
பகாணட்தாகும். ஓர அரசின கீழ் வாழும் 
மனி்தரகளின மனப்பாஙகு மற்றும் 
முனனுரினமகனை அரசியல் சூழலில் 
கற்்ப்தற்கு இந்த அணுகுமுனற அதிகக கவனம் 

பசலுத்துகிறது. இந்த அணுகுமுனற 
அரசியனலை முனறனமவா்தம் மற்றும் 
கருத்்தறிவுவா்தத்தின அடிப்பனடயில் 
கற்்ப்தலிருநது விலைகி மனி்தனின அரசியல் 
நடத்ன்தனய ்படிப்பதில் கவனம் பசலுத்துகிறது.  
இருந்த்்பாதிலும் சிலை அரசியல் அறிவியல் 
விமரசகரகள் நடத்ன்தயியல் அணுகுமுனற 
அரசியல் அறிவியல் ்பாடத்ன்த அறிவியல் 
முனறகளின ்தவறான கருத்்தாககப புரி்த்லைாடு 
அணுகுவ்தாக குற்றம் சாடடுகினறனர.
உ)  ைோர்கசிய அணுகுமுன்ற (Marxist 

Approach)

பிற ்தற்காலை அணுகுமுனறகனைக 
காடடிலும் மாரகசிய அணுகுமுனற 
அடிப்பனடயில் மிகவும் ்வறு்படட்தாகும். 
இந்த அணுகுமுனறயானது வரககப 
்்பாராடடத்தில் அரசு என்பது ஒரு ்தவிரகக 
முடியா்த வினைவினால் உருவான அனமபபு 
எனறு கூறுகிறது. ்மலும் அரசியல் மற்றும் 
ப்பாருளியல் சகதிகள் ஆகியனவ ஒன்றாடு 
ஒனறு ப்தாடரபு பகாணடனவ என்ப்தனனயும், 
இனவ இரணனடயும் ஒனறினனப பிரிகக 
முடியாது என்ப்தனனயும் விைககுகிறது. இந்த 
அணுகுமுனற ப்பாருளியல் காரணிகளுககு 
அைவுககு அதிகமான முககியதுவம் 
பகாடுப்ப்தாகவும், பிற முககியமான 
காரணிகனை இந்த அணுகுமுனற கவனத்தில் 
எடுத்துக பகாள்ைவில்னலை என்பதும் இந்த 
முனறனய ்பற்றிய விமரசகரகளின கருத்்தாகும்.

்மற்கணட ்பலை அணுகுமுனறகனையும் 
்பகுப்பாயவு பசயது ்பாரககிற்்பாது, ஒவபவாரு 
அணுகுமுனறயிலும் ஒருசிலை குனற்பாடுகள் 
இருபபினும் ஒவபவாரு வி்தத்தில் அனவ 
முககியமானனவ்தான என்பதும், அரசியல் 
அறிவியனலை முழுனமயாகப புரிநது பகாள்ை 
இந்த அணுகுமுனறகள் அனனத்து்ம 
்பயன்படுகினறன என்பதும் உ்ணரப்படுகிறது.
III  அரசியல் அறிவியலுககும் பி்ற சமூக 

அறிவியல்களுககும் இன்நயயோை 
பதோ்ர்பு

அ)  அரசியல் அறிவியல் ைறறும் வரலோறு 
(Political Science and History)

அரசும் அ்தன நிறுவனஙகளும் 
வரலைாற்றின ்படிப்படியான வைரசசியால் 
உருவானனவ ஆகும். அரசு ்தனககுரிய ்பலை 
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ப்பாதுவான சடடஙகனையும், 
பகாள்னககனையும் வரலைாற்று உணனமகளின 
அடிப்பனடயி்லை்ய கணடறிநதுள்ைது 
என்பது உணனம ஆகும். அரசியல் வரலைாறு 
என்பது அரசியல் நிகழ்வுகனையும், அரசியல் 
இயககஙகனையும் விவரிப்ப்தாகும். ஃபிரி்மன 
(Freeman) என்பவரின கூற்றுப்படி “வரலைாறு 
என்பது கடந்தகாலை அரசியல், அரசியல் என்பது 
நிகழ்காலைத்தின வரலைாறு” என்பது ஒரு 
சரியான மற்றும் ப்பாருத்்தமான விைககமாகும். 
ஜான சீ்லை (John seeley) ்தனது ்மற்்காளில் 
“அரசியல் அறிவியல் இல்லைா்த வரலைாறு ்பழம் 
இல்லைா்த மரம் எனறும் அ்்த்்பாலை வரலைாறு 
இல்லைா்த அரசியல் அறிவியல் என்பது ்வர 
இல்லைா்த மரமாகும்” எனறு விைககுகிறார. 
இந்த உ்தார்ணம் இந்த இரணடு 
்பாடஙகளுககும் உள்ை பநருஙகிய உறவு 
முனறனய ப்தளிவாக உ்ணரத்துகிறது.
ஆ)  அரசியல் அறிவியல் ைறறும் 

ப்போருளியல் (Political Science and 
Economics)

 ப்பாருளியல் என்பது அரசியல் 
அறிவியலின ஒரு கினைபபிரிவு எனறு 
்பணனடய கி்ரககரகள் கருதினாரகள். 
அவரகள் அரசியல் அறிவியல் ்பாடத்தினன 
அரசியல் ப்பாருைா்தாரம்  (Political Economy) 
என்ற அனழத்்தனர. அரசியல் ப்பாருைா்தாரம் 
எனற ்பாடமானது அரசியல் நிறுவனஙகளும், 
அரசியல் சூழல்களும் ப்பாருளியலுடன 
பநருஙகிய உறவுமுனறயில் இருப்ப்தனன 
விைககுகிறது. நாடடிலுள்ை ஒவபவாரு 
குழுககளும் ்தஙகைது ப்பாருளியல் 
விருப்பஙகனை நினறவு பசயது பகாள்ை 
அரசியல் பசயல்்பாடுகனையும், அரசியல் 
சூழல்கனையும் ்தஙகளுககு சா்தகமாகப 
்பயன்படுத்்தகபகாணடு பசயல்்படுகிறாரகள். 
இந்த இரணடு ்பாடஙகனையும் இன்ணககும் 
்பலை கருத்துககள் ்பாடத்தில் இருககினறன. 
இனவ ஒ்ர ்நாககம் பகாணட்தாக 
இருப்பதுடன மககளுககு சிறந்த வாழ்வினனத் 
்தரும் ்நாககமுனடய்தாகும்.
இ)  அரசியல் அறிவியல் ைறறும் அ்றவியல் 

(Political Science and Ethics)

அறவியல் என்பது அரசிய்லைாடு 
பநருஙகிய ப்தாடரபுனடய சமு்தாயத்தில், 
்தனிமனி்தரகளுனடய நடத்ன்தனயக 

கடடுப்படுத்தும் விதிகள் மற்றும் ஒழுஙகு-
முனறகள் ஆகியவற்னற உருவாககுவதுடன, 
நீதிபநறி முனறனம்யாடும் ப்தாடரபுனடய 
அறவியலைாகும். அறவியல் என்பது நீதி 
முனறனமயின அறிவியலைாகும். அ்்த்்பாலை 
அரசியல் அறிவியல் என்பது அரசியல் 
முனறனமயின அறிவியல் ஆகும். அரசியல் 
அறிவியல் மற்றும் அறவியல் ஆகிய இரணடு 
்பாடஙகளும் மனி்த சமு்தாயத்ன்த மிகவும் 
சரியான மற்றும் மாண்பான வாழ்வினன 
்நாககி பநறிப்படுத்துவனவாகும்.
ஈ)  அரசியல் அறிவியல் ைறறும் சமூகவியல் 

(Political Science and Sociology)

 அரசியல் அறிவியலும், சமூகவியலும் 
ஒன்றாடு ஒனறு பநருஙகிய ப்தாடரபுனடய 
்பாடஙகைாகும். அரசு மற்றும் பிற அரசியல் 
நிறுவனஙகள் அனனத்தும் எவவாறு ்்தானறி 
வைரந்தன என்ப்தன அனடப்பனடத் 
்தகவல்கனை சமூகவியல் ்பாட்ம நமககு 
்தரமுடியும். அரசியல் அறிவியல் ்பாடத்தினன 
பகாள்னக அறிவியல் (Policy science) ்பாடம் 
எனறும் கூறுகினறனர. அரசின 
ப்பாதுகபகாள்னக (Public Policies)கனை வகுகக 
மககளின சமூக ்்தனவகனைப ்பற்றிய அறிவு 
மிகவும் அவசியமாகத் ்்தனவப்படுகிறது.  
சமூகவியல் அறிவு இல்லைாமல் எந்தபவாரு 
நாடடின அரசியனலையும் சிறப்பாக 
நடத்்தமுடியாது. அ்்த்்பாலை சமூகவியலுககு 
அரசியல் அறிவியிலைானது அரசின அனமபபு 
மற்றும் ்பணிகள், அரசின திடடஙகள் மற்றும் 
பகாள்னககள் சமு்தாயத்ன்த எவவாறு 
ப்பருமைவில் ்பாதிககிறது என்பன ்பற்றிய 
்தகவல்கனைத் ்தருகிறது.
உ) அரசியல் அறிவியல் ைறறும் உளவியல் 
(Political Science and Psychology)

 உைவியல் என்பது மனி்த நடத்ன்தயின 
அனனத்து அம்சஙகனையும் ்பற்றி ்படிககும் 
ஒரு ்பாடமாகும். அரசியல் அறிவியல் என்பது 
மனி்தரகளின அரசியல் நடவடிகனககனைப 
்பற்றிய ஒரு ்பாடமாகும். உைவியல் என்பது 
்தனிமனி்தரகள் மற்றும் குழுககளின 
குறிபபிடட நடத்ன்தப ்பாஙகிற்கு முககியத்துவம் 
அளிககிறது. உைவியல் ்பாடம் அரசியல் 
கடசிகளின நடத்ன்த மற்றும் அரசிலுள்ை பிற 
குழுககளின பசயல்்பாடுகள் ஆகியவற்றினன 
புரிநது பகாள்ை அரசியல் அறிவியலுககு 
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உ்தவி பசயகிறது.  ்பாரககர (Barker) எனற 
அறிஞர கூறியது ்்பாலை “மனி்தரகளின ்பலை 
புதிரான நடவடிகனககனைப்பற்றி அறிநது 
பகாள்ளும் வினடப்பகுதி உைவியல் 
்பாடத்தி்லை்ய உள்ைது”. நமது முன்னாரகள் 
உயிரியல் அடிப்பனடயில் சிநதித்்தாரகள் 
எனறால்  நாம் உைவியல் அடிப்பனடயில் 
சிநதிககி்றாம் எனகிறார.
ஊ)  அரசியல் அறிவியல் ைறறும் 

ப்போதுநிர்வோகம் (Political Science and 
Public Administration)W
அரசியல் அறிவியலும், ப்பாது 

நிரவாகமும் மிகவும் பநருஙகிய ப்தாடரபுனடய 
்பாடஙகைாகும். ப்பாது நிரவாகப்பாடத்தில் 
வரும் ‘ப்பாது’ எனற வாரத்ன்த அரசாஙகத்ன்த 
குறிககும். ப்பாது நிரவாகம் என்பது அரசு 
சாரா அனமபபுகனையும் உள்ைடககிய்தாகும். 
ப்பாது நிரவாகம் என்பது அரசாஙகத்தின 
பகாள்னககனை பசயல்்படுத்துவ்தாகும். 
அரசியல் அறிவியல் என்பது ப்பாதுக 
பகாள்னக உருவாகக நனடமுனறயாகும். 
அரசியல் அறிவியல் மற்றும் ப்பாது நிரவாகம் 
ஆகிய இரணடு துனறகளின ்நாககஙகளு்ம 
ஒபபுனம உள்ைனவயாகும். இனவ இரணடு்ம 
வைஙகனைத் ்தகுந்த முனறயில் 
்பயன்படுத்துவதுடன சமூக நலைனன 
்மம்்படுத்துகினறன. இவவாறு அரசியல் 
அறிவியல் ்பாடம் என்பது ஆளுனக (Governance) 
என்ப்தனன முனறயாகப ்படிகக உ்தவும் 
ஒரு்பாடமாகும். அரசியல் அறிவியல் ்பாடத்தில் 
அறிவியல் பூரவமான முனறகளும், 
பசயலைறிவிலைான ்பகுப்பாயவும் 
பசயல்்படுத்்தப்படுகினறன. அதில் 
பசயலைறிவிலைான புலைனாயவுகள் இருபபினும், 
துல்லியமான முனகணிபபுகள் மிகவும் 
குனறவாக்வ உள்ைன. அரசியல் 

அறிவியலைானது அரசு, அ்தன அஙகஙகள் 
மற்றும் நிறுவனஙகனை ஆராயகிறது. ்மலும் 
அரசியல் அறிவியல் ்பாடத்தில் சமூகம், 
்பண்பாடு, ப்பாருைா்தாரம் மற்றும் உைவியல் 
காரணிகள் அதிகம் கலைநதுள்ைன. பிற சமூக 
அறிவியல் ்பாடஙகள் அனனத்திலிருநதும் 
அரசியல் அறிவியல் ்பாடம் நினறய 
கருத்துககனையும், ்தகவல்கனையும் 
ப்பற்றிருந்தாலும் அதிகாரத்தின மீ்தான அ்தன 
்தனிககவனம் அ்தனன பிற துனறகளிடமிருநது 
்வறு்படுத்திக காடடுகிறது. அரசியல் 
அறிவியல் எனற இப்பாடத்தில், அதிகாரம், 
ஒபபீடடு அரசியல், ்பனனாடடு உறவுகள், 
அரசியல் ்காட்பாடுகள், ப்பாதுசசடடஙகள், 
ப்பாதுகபகாள்னககள், என அரசியல் 
அறிவியலில் ்பலை உடபிரிவுப்பாடஙகளில் 
கவனம் பசலுத்்தப்படுகிறது. அரசியல் 
அறிவியனலைக கற்்ப்தன மூலைமாக அரசியல் 
நனடமுனறகள், அரசாஙக முனறனம மற்றும் 
குடிமககளின வாழ்வில் அது எங்ஙனம் 
்தாககத்தினன ஏற்்படுத்துகிறது என்ப்தன 
அடிப்பனடகனைப புரிநது பகாள்ை முடியும்.

  அரசியல் எவவாறு உனது அனறாட 
வாழ்வில் ்தாககத்தினன ஏற்்படுத்துகிறது 
என்பன்தப்பற்றி சிறுகுறிபபு எழுதுக.

  உனககு மிகவும் விருப்பமான அரசியல் 
சிந்தனனயாைரின வாழ்வு மற்றும் 
்பனடபபுகனைப ்பற்றிய ்படஙகனை 
்சகரிககவும். அரசியல் அறிவியலுககு 
அவருனடய ்பஙகளிபபினனப ்பற்றி 
வகுபபில் அனனவருககும் விைககவும்.

பசயல்்போடு

நீ யாராக ்வணடுமானாலும் இருககலைாம். நீ எப்படியாக ்வணடுமானாலும் மாற 
விரும்்பலைாம். நீ அரசியலின மீது ஆரவம் இல்லைாமல் கூட இருககலைாம். ஆனால் அரசியல் உன 
மீது ஆரவமாக இருககிறது!

- ைோர்்ஷல் ப்பர்ைன் (Marshall Bermen)

குறிப்பி்த்தகக நைறநகோள்
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 அரசியல் மு்ை்மகள் (Political Systems): 
்பல்்வறு அரசனமபபுச சடடஙகளின 
அடிப்பனடயில் அனமககப்படும் ்வறு்படட 
அரசாஙக வனககைாகும்.

அர்த்த்சாஸ்த்திரம் (Arthasastra): ப்பா.ஆ. மு. 
3-ஆம் நூற்றாணடில் பகௌடில்யரால் 
எழு்தப்படட அரசியல் ப்பாருளியல் மற்றும் 
நிரவாக ஆளுனக ்பற்றிய நூலைாகும்.

நகர அரசு (City-State): ஒரு நகரத்தில் வாழும் 
சிறிய சமூகம் சாரந்த குனறவான மககள் 
ப்தானகககான ஒரு சிறிய அரசு.

அரசியல் நேத்்த (Political Behaviour): அரசியல் 
நடத்ன்த என்பது ப்பாதுவாக அதிகாரம் 
ப்தாடர்பான பசயல்்பாடாகும் அதிலும் 
குறிப்பாக அரசாஙகம் ப்தாடர்பானது எனலைாம்.  

அதிகாரத்துவம் (Authority): ஓர ்தனிந்பர 
அல்லைது நிறுவனத்்தால் சடடபூரவமாக 
்பயன்படுத்்தப்படும் சகதி அல்லைது அதிகாரம் 
அது சடடபூரவ அதிகாரப ்பயன்பாடு எனவும் 
அனழககப்படுகிறது.

நம்பிக்்க (Tryst): சிலை ்நரஙகளிலும் அல்லைது 
சிலை இடஙகளிலும் எதிரகாலைத்தினன 
திறனம்யாடு சநதிகக பசயயும் ஏற்்பாடு.

அரசியல் இயக்கவியல்(Political Dynamics): 
அரசியல் நிறுவனஙகள் ஒரு நினலையிலிருநது 
மற்பறாரு நினலைககு ப்தாடரசசியாக 
மாறிகபகாண்ட இருககும்  ்தனனம..

அரசியல் (Politics): நாடடின நிரவாகம் மற்றும் 
அ்தன உள்நாடடு மற்றும் பவளிநாடடு 
உறவுகள் ்பற்றியும், அரசாஙகம் மற்றும் 
ஆளுனகனயப ்பற்றியும் ்படிகக உ்தவும் ஒரு 
கனலை அல்லைது அரசாஙகம்்பற்றிய அறிவியல் 
சாரந்த ்பாடம் எனலைாம்.

அரசியல் அறிவியல் (Political Science): அரசு 
மற்றும் அரசாஙக முனறனமகனை ்பற்றி 

அருஞபசோறப்போருள்: Glossary
அறிவதுடன அரசியல் நடவடிகனககனைப 
்பற்றி அறிவியல் பூரவமாகப ்படிககும் ஒரு 
்பாடம்.

நேத்்தயியல் (Behaviouralism): அரசியல் 
நடத்ன்தயினன முனகணித்து நடுநினலையுடன 
அ்தனன அைவிடு்தலைாகும்.

பின்டதான்றிய நேத்்தயியல் (Post-
Behaviouralism) : நடத்ன்தயியலின 
்பழனமவா்தத்திற்கு எதிராக உருவானதுடன 
ப்பாருத்துனம மற்றும் துல்லியத்்தனனமனய 
வலியுறுத்தி உருவான்தாகும். 

பிரபுக்களாட்சி  (Aristocracy) : சமூகத்தின உயர 
நினலையில் இருககும்  ஆள்வ்தற்குத் 
்தகுதியானவரகள் என அறியப்படட சிலைரால் 
நடத்்தப்படும் ஒரு ஆடசி முனற.

மக்களாட்சி (Democracy) : மககளின 
விருப்பத்தினன பூரத்தி பசயய  மகக்ை 
்தஙகளுககாக  உருவாககிய ஒரு ஆடசி 
முனறயாகும்.

முறைதிகாரம் (Totalitarianism) : மனி்தனின 
அனனத்து நடவடிகனககனையும் கடடுப்படுத்்த 
வல்லை முழுனமயான அதிகாரம் பகாணட அரசு 
உள்ை ஆடசி முனற.

சிறுகுழுவாட்சி (Oligarchy) : ஒரு சிறு குழு 
அனனத்து அதிகாரஙகனையும் ப்பற்று ஊழல் 
மற்றும் சுயநலைம் அடிப்பனடயில் ஆளும் ஆடசி 
முனறயாகும்.

ஏகாதிபத்தியம் (Imperialism) : ஒரு ்்பரரசு 
அல்லைது நாடு ்தனது ஆதிகக அதிகார 
வரம்பினன ்வபறாரு நாடடின மீது பசலுத்தி 
அ்தனனத் ்தன கடடுப்பாடடில் னவத்திருப்பது 
அல்லைது சாரபு நாடாககுவ்தாகும்.

காலனியாதிக்கம் (Colonialism) : ஒரு நாடு ்தனது 
கடடுப்பாடடில் உள்ை மற்பறாரு  நாடடின 
மீ்்தா அல்லைது அ்தன நிலைப்பரபபின மீ்்தா 
அல்லைது மககளின மீ்்தா  கடடுப்பாடு பசலுத்தி 
அ்தனன ஆடசி பசயவது ஆகும்.
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ைதிப்பிடுதல் (Evaluation)

I. சரியோை வின்னய நதர்நபதடுககவும் :

1. ‘ ்பாலிடிகஸ்’ எனற வாரத்ன்த “ப்பாலிஸ்” (Polis) பசால்லிலிருநது வந்தது. இந்த “ப்பாலிஸ்” எனற 
பசால்லின ப்பாருள்.

(அ) நகர அரசு (ஆ) காவல்்பனடகள் 
(இ) அரசியல் (ஈ) காவல்அரசு

2. “ அரசியல் என்பது யார, எ்தனன, எப்்பாது, எப்படிப ப்பறுகிறாரகள்” எனற அரசியலின னமயக 
கருத்தினனக கூறியவர

(அ) பஹரால்ட லைாஸ்கி (ஆ) பஹரால்டு லைாஸ்பவல் 
(இ) சாரலைஸ் ஈ பமரரியம் (ஈ) பிரானக குடநவ

3. ்டவிட ஈஸ்டனின கருத்துப்படி அரசியல் என்பது

(அ) விழுமியஙகனை அதிகாரபூரவமாக ்பஙகீடு பசயவ்தாகும் 
(ஆ) மூலைவைஙகனை அதிகாரபூரவமாக ்பஙகீடு பசயவ்தாகும் 
(இ) அதிகாரத்தினன அதிகாரபூரவமாக ்பஙகீடு பசயவ்தாகும் 
(ஈ) வலினமனய அதிகாரபூரவமாக ்பஙகீடு பசயவ்தாகும்

4. இநதிய அைவில் மிகப்பழனமயான அரசியல் சிந்தனனயாைர என யானரக கூறலைாம்?

(அ) பகௌடில்யர மற்றும் திருவள்ளுவர 
(ஆ) வால்மீகி மற்றும் வராகமிகிரர 
(இ) சரகர மற்றும் சுசுரு்தர 
(ஈ) வியாசர மற்றும் ஆரிய்படடர

5. ‘சடட அஙகீகாரம்’ எனற பசால் எந்த கருத்்தாககத்துடன ப்தாடரபுனடயது

(அ) சடடப்படிபபு (ஆ) அரசு மற்றும் அரசாஙகம் 
(இ) சடடப்படியான பசாத்து உரினம (ஈ) வலினம மற்றும் அதிகாரம்

6. ‘ அதிகாரம் அதிகாரத்ன்த ஈனபறடுககிறது எனறும் அது்வ உயரகுடியினவா்தத்தின 
னமயககருத்்தாக விைஙகுகிறது’ எனறு கூறியவர

(அ) ரா்பரட மிடபசல்ஸ்  (ஆ) பஹரால்ட லைாஸ்கி 
(இ) ்டவிட ஈஸ்டன (ஈ) சாரலைஸ் ஈ பமரரியம்

7. ‘அரசியல் அறிவியலின ்தநன்த’ என அனழககப்படு்பவர யார?

(அ) அரிஸ்டாடடில் (ஆ) சாகரடிஸ் 
(இ) பிைாட்டா (ஈ) மாககியலைல்லி

8. ‘மனி்தன இயற்னகயில் ஒரு அரசியல் விலைஙகு’ எனறு கூறியவர யார?

(அ) பிைாட்டா (ஆ) ஜீன ்்பாடின 
(இ) அரிஸ்டாடடில் (ஈ) மாககிய வல்லி

9.  அரசியல் அறிவியனலை ம்தம் சாரந்த அணுகுமுனறயிலிருநது பசயலைறிவிலைான கூர்நாககலுடன 
கூடிய ம்தசசார்பற்ற ்பாரனவககு மாற்றியவர யார?

(அ) ்தாமஸ் ஹாபஸ் (ஆ) நிக்கா்லைா மாககியவல்லி 
(இ) ஜான லைாக (ஈ) பஜ.பஜ.ரூ்சா
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10. “ வரலைாறு என்பது கடந்தகாலை அரசியல்” எனறும் “அரசியல் என்பது நிகழ்காலை வரலைாறு” எனறும் 
கூறியவர யார?

(அ) பஹரால்ட லைாஸ்பவல் (ஆ) ஃபரீ்மன 
(இ) சாரலைஸ் ஈ பமரரியம் (ஈ) ஜான மார்ஷல்

II பின்வரும் விைோககளுககு குறுகிய வின்யளி

1. அரசியல் எனற வாரத்ன்த ்்தானறிய வி்தத்தினன வனரயறுககவும்.
2. ‘ எதிரகாலைத்தினன நம்பிகனக்யாடு சநதிப்்பாம்’ எனற வாரத்ன்தயின மூலைம் நீ புரிநது 

பகாள்வது எனன?
3. அதிகாரம் ்பற்றிய காரல் மாரகசின கருத்தினன விவரிககவும்.
4. ‘மகிழ்சசி’ என்பது ்பற்றிய அரிஸ்டாடடிலின கருத்துககனை எழுதுக.
5. ்நருவினால் கூறப்படடுள்ை ஏ்்தனும் மூனறு சவால்கனைப ்படடியலிடுக.
6. ‘ம்தசசாரபினனம’ எனனும் கருத்்தாககத்தினனப ்பற்றி எழுதுக.
7. பின ்்தானறிய நடத்ன்தயியலின அடிப்பனடக கருத்்தாககத்தினன விைககுக.

III பின்வரும் நகள்விகளுககு சுருககைோை வின்யளி

1. அரசியல் அறிவியலின ்தனனமனய விைககுக.
2. ‘அதிகாரம்’ எனற கருத்்தாககத்தினன விைககுக.
3. அரிஸ்டாடடிலுககும், பிைாட்டாவுககும் உள்ை ப்தாடரபினனக கூறுக.
4. அரசியல் அறிவியலின ்தத்துவாரத்்த அணுகுமுனற ்பற்றி கூறுக.
5. “ அரசியல் இல்லைா்த வரலைாறு ்பழமில்லைா்த மரம், வரலைாறு இல்லைா்த அரசியல் ்வர இல்லைா்த 

மரம்” எனற ஜான சீ்லைவின கருத்தினன விைககுக.
6. அரசியல் அறிவியலில் சடடபூரவ அணுகுமுனற ்பற்றி விைககுக.

IV பின்வரும் நகள்விகளுககு விரிவோை வின்யோளி:

1. அரசியல் அறிவியல் என்பது கனலையா அல்லைது அறிவியலைா என்பன்த நிறுவுக.
2.  அரசியல் அறிவியலுககும் பிற சமூக அறிவியல் ்பாடஙகளுககும் உள்ை உறவுமுனறகனை 

விவரி.
3. அரசியல் அறிவியலின ்பாரம்்பரிய அணுகுமுனறகள் ்பற்றி எழுதுக.
4. பின ்்தானறிய நடத்ன்தயியலின அடிப்பனடக பகாள்னககனை விைககு.
5. அரசியல் ்பாடம் ம்தவா்தத்தின பிடியிலிருநது விடுவிககப்படட சூழல் ்பற்றி எழுதுக.

1.  அரசியலுககு ஓர அறிமுகம் – ்ராஜர எச ்�ால்டடா
2.  அரசியல் ்காட்பாடுகள் - ப்ப. நடராசன
3. அடிப்பனட அரசியல் ்காட்பாடுகள் – ஞா.பவரஜின சிகாமணி

1.  Robert Garner, Peter Ferdinand, Stephen Lawson, Introduction to Politics, Oxford 
University Press, New York, 2009.

2.  O.P. Gauba, An Introduction to Political Theory, Macmillan Publishers India Ltd, 
New Delhi, 2009.

நைறநகோள் நூல்கள் (Reference books)

தமிழ்�ோடு ்போ்நூல் ைறறும் கல்வியியல் ்பல்கனலககழக பவளியீடுகள்
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அறிமுகம்

	 அரசியல்	 அறிவியல்	 என்பது	 அரசைப்	
்பற்றிய	 ்படிப்்பபாகும்.	 நபாம்	 அசைவரும்	 ஓர்	
அரசின	 கீழ்	 வபாழ்ந்து	 வருகிற�பாம்.	 இந்்த	
உலகம்	என்பது	்பல்றவறு	அரசுகள்	அடங்கிய	
ஓர்	 வடிவமபாகும்.	 அரசு	 என�	 எண்ணம்	
அல்லது	கருத்தபாககமபாைது	வரலபாற்று	ரீதியபாக	
்பபார்தற்தபாறமயபாைபால்	 ஒவ்வபாரு	 ்பகுதியிலும்	
அ்தன	 அரசியல்,	 ்பண்பபாடு,	 ம்தம்	 மற்றும்	
்்பபாருளபா்தபார	 சூழ்நிசலகளபால்	
உருவபாைற்தயபாகும்.	இனறு	அரசு	என�	்ைபால்	
நவீை	அரசைறய	குறிககி�து.	நவீை	அரைபாைது,	
ஆள்றவபார்	மற்றும்	ஆளப்்படுறவபாசர	மட்டும்	
உள்ளடககிய	 நவீை	 கபாலததுககு	 முனபிருந்்த	
அரசுகசள	 விட	 முற்றிலும்	 மபாறு்பட்ட்தபாகும்.	
எைறவ,	 எது	 அரசு?	 எது	 அரசு	 அல்ல?	
என்பச்தப்	 ்பற்றிய	 ஒரு	 ைரியபாை	 புரி்தல்	
அரசியல்	 அறிவியல்	 மபா்ணவர்களுககு	
அவசியம்	ஆகி�து.
2.1   அரசு  என்பதன  ப்பொருள்  மற்றும் 

வரரயரை

அரசு	 என்பது	 உலகளபாவிய	 ஏசைய	
ைமூக	 அசமப்புகசளவிட,	 மிகவும்	 ைகதி	
வபாயந்்த்தபாகும்.	அரசு		இயற்சகயபாக	ற்தபானறிய	
அசமப்்பபாகும்.	 	 ‘மனி்தன	(மபானிடர்)	ஓர்	ைமூக	
விலங்கு	 என்பதுடன	 மனி்தர்கள்,	 அரசியல்	
ைபார்ந்து	 இருப்்பது	 அவர்களின	 இயல்்பபாை	
்தனசம	 எை	 அரிஸடபாட்டில்	 கூறுகி�பார்.		

அனபு	மபா்ணவர்கறள,	முந்ச்தய	்பபாடததில்	அரசியல்	அறிவியல்	்பபாடதச்த	
்பற்றிய	ஓர்	அறிமுகதச்த	்்பற்றிருப்பீர்கள்.	அரசியல்	அறிவியல்	எ்தனுடன	
்்தபாடர்புசடயது	எனறு	சிந்திததீர்களபா?

்தபாவரவியல்	்பபாடததின	மூலம்	்தபாவரங்கசளப்	
்பற்றியும்,	ைமூகவியல்	்பபாடததின	மூலம்	ைமூகதச்தப்	
்பற்றியும்	 அறிந்து	 ்கபாள்ளும்	 ற்பபாது	 அரசியல்	
அறிவியல்	 ்பபாடம்	 மூலமபாக	 எ்தசை	 நபாம்	 அறிந்து	
்கபாள்கிற�பாம்?	 குறிப்்பபாக	 அரசியல்	 அறிவியல்	
்படிப்்பபாைது	எச்தப்	்பற்றியது?

2 அரசு
அலகு

Leanpub
  'அரசு'	குறிதது	விளககமபாை	புரி்தசல	

்தரும்	 இவவததியபாயம்	 கீழ்கபாணும்	
்தசலப்புகசளக	்கபாணடது.	

  அரசியல்	 அறிவியல்	 ஆயவுகளின	
முககிய	 ்்பபாருள்,	 குறிப்்பபாக	 அரசு	
மற்றும்	அ்தன	் ையல்்பபாடுகள்	எனை	
என்பச்தப்	புரிந்து	்கபாள்ளு்தல்	

  அரசு	 குறிதது	 ்பல்றவறு	
சிந்்தசையபாளர்களின	 கருததுகசள	
அறி்தல்	

  அரசின	 கூறுகசள	 உங்களுககு	
அறிமுகப்்படுதது்தல்	

  ைமூகம்,	 அரசு	 மற்றும்	 அரைபாங்கம்	
ஆகியவற்றிற்கு	 இசடறயயபாை		
்்தபாடர்ச்ப	அசடயபாளம்	கபாணு்தல்

  நவீை	அரசு,	மககள்	நல	அரசு	மற்றும்	
்மனசம	அரசு	குறித்த	கருததுகசள	
அறி்தல்

கற்ைலின ந�ொககஙகள்

றமலும்,	 ‘ஒரு	 மனி்தன	 அரசு	 எனும்	
அசமப்பிற்குள்	 வபாழ்வது,	 அவன	
மனி்தத்தனசமயுடன	 	 வபாழ்வது,	 இசவ	
இரணடும்	 ஒனற�’	 எை	 அரிஸடபாட்டில்	
கருதிைபார்.	 நவீை	 ்ைபால்லபாை	 அரசு	 (State)	
என்பது	‘ஸறடட்டஸ’	(Status)	எனும்	்ைபால்லில்	
இருந்து	 உருவபாை்தபாகும்.	 நிகறகபாறலபா	
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மபாககியவல்லி	 (1469	 –	
1527)	 எனும்	 அறிஞர்	
மு்தன	 மு்தலில்	 அரசு	
எ னு ம்	
்ைபாற்பிரறயபாகதச்தத	
்தமது	 ்பசடப்புககளில்		
்ப ய ன ்ப டு த தி ை பா ர் .	
ம னி ்த ர் க ள்	
வ பா ழ் வ ்த ற் க பா ை	
அடிப்்பசடயிசை	 ்கபாணடுள்ள்தைபாறலறய	
அரசு	 ஒரு	 இனறியசமயபா்த	 அசமப்்பபாகக	
கரு்தப்்படுகி�து.	 அரசு	 என்பது	 மனி்த	
ைமு்தபாயததிற்கு	 நல்வபாழ்விசை	 ஏற்்படுததித	
்தருவ்தற்கபாக	 நீடிககி�து.	 மனி்தர்களின	
றநபாககங்கள்,	ஆசைகள்,	மற்றும்	விருப்்பங்கள்	
ஆகியசவ	 அரசு	 எனும்	 அசமப்பின	 மூலறம	
்ையல்	வடிவம்	்்பறுகின�ை.	மனி்தர்களுககு	
அததியபாவசியமபாை	 அசமப்்பபாக	 அரசு	

கரு்தப்்பட்டபாலும்,	 அரசு	 என்ப்தற்கபாை	
வசரயச�	 இது்தபான	 எை	 எந்்த	 இருறவறு	
சிந்்தசையபாளர்களும்	 கருததின	
அடிப்்பசடயில்	ஒததுப்ற்பபாவது	கிசடயபாது.

இந்்த	 கருதது	 றவறு்பபாடு	 அரசு	 குறித்த		
ஆயவிசை		மிகவும்	ஆககப்பூர்வமபாை்தபாகவும்,	
ஆர்வமிகக்தபாகவும்	ஆககுகி�து.	உ்தபார்ணமபாக,	
அரசியல்	 அறிவியலில்	 ைமூக	 ஒப்்பந்்தக	
றகபாட்்பபாடு	 உள்ளது.	 ்தபாமஸ	 	ஹபாப்ஸ,	 ஜபான	
லபாக	 மற்றும்	 ஜீன	 ஜபாககுவஸ	 ரூறைபா	 ஆகிய	
மூவரும்	 ைமூக	 ஒப்்பந்்த	 சிந்்தசையபாளர்கள்	
எை	அறியப்்படுகின�ைர்.	மனி்தர்கசள	அரசு	
்தைது	 	 கட்டுப்்பபாட்டிற்குள்	 சவததிருகக	
றவணடும்	 என்பது	 இவர்களின	 உள்ளபார்ந்்த	
கருத்தபாகும்.	 ஆைபால்	 அககட்டுப்்பபாட்டின	
எல்சலயிசைக	 குறிதது	 அம்மூவருககு	
இசடறய	 ஒருமித்த	 கருதது	 என்பது	
கபா்ணப்்படவில்சல.

எம்ரமக கண்டுபகொள்...
அரசின	 ைமூக	 ஒப்்பந்்தக	 றகபாட்்பபாட்டிசை	

மூனறு	 முககிய	 ஒப்்பந்்தவியலபாளர்கள்	
உருவபாககிைபார்கள்.	 அம்மூவருறம	 மனி்தர்கள்	
அரசின	 கட்டுப்்பபாட்டில்	 இருகக	 றவணடியது	
அவசியம்	என்பச்த	ஒப்புக	 ்கபாணடைர்.	ஆைபால்	
அககட்டுப்்பபாடு	 எந்்த	 அளவில்	 இருககறவணடும்	 எை	 ஒவ்வபாருவரும்	 ்தத்தமது	 வழியில்	
தீர்மபானித்தைர்.	அம்மூவர்	யபாவர்?

அரசியல் 
சிநதரையொளர்   மனிதனின இயல்பு இயற்ரகயின நிரல சமூக ஒப்பநதம் 

ஹொபஸ்

மனி்தர்கள்	ஒவ்வபாருவரும்	
பி�ரிடம்	ஓநபாயகசளப்	ற்பபானறு	
்பசகசமயுடன	
இருககககூடியவர்கள்

ற்பபார்ச்சூழல் ்லவிய்தபான	 
(ஒற்ச�	ஆட்சியபாளர்)

லொக
மனி்தனுககு	முழுசமயபாை	
சு்தந்திரம்	உணடு

்தனி	மனி்தச்	்ைபாததுககள்	
்பபாதுகபாப்்பபாை்தபாக	இல்சல

்்பபாது	நலக	
கூட்டசமப்பு

ரூநசொ
மனி்தன	முழுசமயபாை	
சு்தந்திரம்	்கபாணடவன	ஆைபால்	
அவன	ஒழுகககறகடபாைவன

்பபாதுகபாப்பு	மற்றும்	
அ�்நறி	கிசடயபாது

அரசு	்்பபாது	
விருப்்பததின	வழி	
நடத்தப்்படும்

அர� 

ம�க�/ம�க� 
ெதாைக �ல�பர�� அரசா�க� இைறயா�ைம
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அரசு - வரரயரை

  அரசு	 எைப்்படுவது	 "குடும்்பங்கள்	
மற்றும்	 கிரபாமங்கள்	 ஒனறிச்ணந்து	
அவற்றின	 றநபாககததிற்கபாகவும்,	
அசவகளின	 மகிழ்ச்சியபாை,	
மரியபாச்தககுரியதுமபாை	 வபாழ்கசக	
மற்றும்	 முழுசமயபாை	 சுய	 ைபார்பு	
்கபாணட	 வபாழ்கசக	 முச�யிசை	 வபாழ	
உ்தவும்	 ஓர்	 அசமப்பு	 அரைபாகும்”	 எை	
வசரயறுத்தபார்.		-அரிஸ்்ொட்டில்

  அரசு	என்பது	"்்பபாதுவபாக	ஒரு	குறிப்பிட்ட		
நிலப்்பரப்பிசை	 ஆககிரமிதது	 வபாழும்	
மிகப்	 ்்பரிய	 எணணிகசகயிலபாை	
மனி்தர்களின	 ்்பருந்திரள்,	 ்தம்மிலும்	
எணணிகசகயில்	 குச�வபாக	 இருககும்	
மனி்தர்கள்	மீது	ஆதிககம்	் ைலுதது்தசல	
நியபாயப்்படுததும்	 அசமப்்பபாகும்".	 - 
ஹொலநது (Holland)

  அரசிசை	 வசரயறுககும்	 ற்பபாது	 ‘மனி்த	
வர்ககததின	 ஒரு	 குறிப்பிட்ட	 ்பங்கிைர்	
ஒரு	அசமப்்பபாக	இருந்து	்ையல்்படுவற்த	
அரசு’	எனகி�பார்.		- ்பர்பஜெஸ் (Burgess)

 	‘அரசு	 என்பது	 அரைபாங்க	 வடிவில்	

்தனிமனி்தன	 அல்லது	 ைங்கங்கள்	
இச்ணவ்தபாகும்.	ஒரு	வசரயறுககப்்பட்ட	
நிலப்்பரப்பினமீது	 அவர்கள்	
ஒனறிச்ணந்து	 ்தங்கசள	 அரசியல்	
ரீதியபாக	 அசமததுக்கபாள்வது	 அரசு	
ஆகும்’. - சிட்ஜ்விக (Sidgwick)

  அரசு	என்பது	"	ஓர்	மககள்	கூட்டமபாைது	
வசரயறுககப்்பட்ட	 நிலப்்பரப்பில்	
வசிததுக	 ்கபாணடு	 ,	 அவர்கள்	 ்வளி	
ைகதிகளுககு	 கட்டுப்்படபாமல்	 ஒரு	
முச�யபாை	 அரைபாங்கதச்தப்	 ்்பற்று	
்தங்களுககுள்	 ஏற்்பட்ட	 இயல்்பபாை	
கீழ்்படி்தசல	அரசிற்கு	்ைலுதது்தல்"		எை	
விளககுகி�பார்.	- கொர்ைர் (Garner)

  “அரசு	என்பது	ஓர்	நிலப்்பரப்பில்	அசமந்்த	
ைமு்தபாயமபாகும்.		அது	அரைபாங்கம்	மற்றும்	
குடிமககள்	 எை	 பிரிககப்்பட்டுள்ளது.	
இவற்றிற்கு	 இசடறயயபாை	 உ�வுகள்	
றமனசமயபாை	 அதிகபாரதச்த	
வலுககட்டபாயமபாக	 ்பயன்படுததுவ்தன	
மூலமபாகத	 தீர்மபானிககப்்படுகி�து”	
எனகி�பார்.	- லொஸ்கி (Prof. Laski)

2.2 அரசின முககிய  கூறுகள்

அரசு	என்பது	மககள்	 	 	மீது	அளப்்பரிய		
ஆதிககம்	 ்ைலுத்தவல்ல	 அதிகபாரததுவம்	
்கபாணட	 அசமப்புகளின	 ்்தபாகுப்்பபாகும்.	
எைறவ,	அசைதது	நவீை	அரசுகளும்		ஒருபு�ம்	
அரசின	 அளப்்பரிய	 றகள்விககு	 அப்்பபாற்்பட்ட	
அதிகபாரததிசையும்,	 மறுபு�ம்	 குடிமககளின	
சு்தந்திரம்	 மற்றும்	 ைலுசககசளயும்	 ்தமது	
அரைசமப்பு	 ைட்டததின	 வபாயிலபாக	
ைமன்படுததுவச்தக	 கபா்ணலபாம்.	 எைறவ	
அரைசமப்பு	ைட்டம்	என்பது	அரசின	அளப்்பரிய	
அதிகபாரததுவம்	 ்ைலுததும்	 ்தனசமயிசை	
கட்டுப்்படுததும்	 ஒரு	 முகசமயபாக	
கரு்தப்்படுகி�து.

மான்டிவீடிய�ா மபாநபாட்டில்	 1933-ல்	
நசட்்பற்�	 அரசுகளின	 உரிசமகள்	 மற்றும்	
கடசமகளின	 மீ்தபாை	 	 மபாநபாடு,	 அரசு	
என்ப்தசைப்்பற்றிய	 ஓர்	 அடிப்்பசட	 புரி்தசல	
அளித்தது.	 அரசு	 என்பது	 ஓர்	 நிரந்்தர	
மககள்்்தபாசக,	 ஓர்	 வசரயறுககப்்பட்ட	
நிலப்்பரப்பு	 மற்றும்	 அந்நிலப்்பரப்பின	 மீது	
ஆளுசம	 ்ைலுததும்	 அரைபாங்கம்		

ஆகியவற்ச�க	 ்கபாணடிருகக	 றவணடும்;	
அரசு		அ்தன	மககசள	கட்டுப்்படுத்தககூடியது;	
பி�	 நபாடுகளுடன	 ்பனைபாட்டு	 உ�வுகசளயும்	
நடத்த	 வல்ல்தபாகும்.	 இ்தன	 விசளவபாக,	 ஓர்	
அரசிசை	பி�	அரசுகள்	அங்கீகரித்தல்			என்பது	
ஒரு	 அரசின	 ைட்டப்பூர்வ	 ்தனசமககு	 மிக	
முககியமபாகும்.

மககள் பதொரக

	 மககள்்தபான	 அரசை	
உருவபாககுகி�பார்கள்.	 அரசுககு	 மககள்	
்்தபாசக	 அவசியமபாகும்.	 ்தததுவ	 ஞபானி	
பிளபாட்றடபாவின	 கூற்றுப்்படி	 ஓர்	 இலட்சிய	
அரசில்	 5040	 குடிமககள்	 வபாழ்வது	
ற்பபாதுமபாைது	 எனறு	 அறுதியிட்டபார்.	
அரிஸடபாட்டிலின	 கூற்றுப்்படி	 மககள்	
்்தபாசகயிசை	 துல்லியமபாகக	 	 கூ�பாமல்,	
மிகககுச�வபாகறவபா	 அல்லது	 மிக	
அதிகமபாகறவபா	 	 இருககககூடபாது	 எனறு	
மட்டும்	அறிவுறுததிைபார்.	அ்தபாவது	ஓர்	அரசு	
்தனனிச�வு	 ்்பறுவ்தற்கு	 ஏற்�வசகயிலும்,	
அற்த	றநரததில்	தி�ம்்பட	ஆட்சி	்ையவ்தற்குத	
்தகுந்்த	 வசகயிலும்	 மககள்	 ்்தபாசக	 இருகக	
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றவணடும்	 எை	 அரிஸடபாட்டில்	 கருதிைபார்.	
ரூறைபா	 ஓர்	 இலட்சிய	 அரசு	 என்பது	 10,000	
மககள்	 ்்தபாசகயுசடய்தபாக	 இருத்தல்	
றவணடும்	எனறு	கூறிைபார்.	

பி ள பா ட் ற ட பா வி ன	
கருததுப்்படி	ஒரு	இலட்சிய	அரசின	
மககள்்்தபாசக	 என்பது	 5040	
ஆகும்.	 	 இந்்த	 5040	 என�	

எணணிகசகயிசை	ஏன	அவர்	் ்தரிவு	் ைய்தபார்	
்்தரியுமபா?	 இ்தற்கு	 முககியக	 கபார்ணம்	 இந்்த	
5040	என�	எணச்ண	1	மு்தல்	12	வசரயிலபாை	
எந்்த	எண்ணபாலும்	வகுககலபாம்.		உ்தபார்ணமபாக,	
இந்்த	 எணணிசை	 12-ஆல்	 வகுத்தபால்	 மீ்தம்	
உள்ளது	2	என�	எண	மட்டுறம!	் நருககடியபாை	
கபாலங்களில்	மககசள	சிறு	சிறு	குழுககளபாகப்	
பிரிதது	 அவர்களுககுரிய	 ்தனித்தனி	
அறிவிப்புகள்	 ்தருவ்தற்கு	 வைதியபாகறவ	 இந்்த	
5040	என�	இந்்த	மககள்	்்தபாசக	எணணிகசக	
பிளபாட்றடபாவிைபால்	ற்தர்வு	்ையயப்்பட்டது.

	 பிளபாட்றடபா,	 அரிஸடபாட்டில்	 ற்பபான�	
முற்கபால	 சிந்்தசையபாளர்கள்	 சிறிய	 கிறரகக	
நகர	 அரசுகளபாை	 	 ஏ்்தனஸ	 மற்றும்	

ஸ்பபார்ட்டபாசவ	 	 மைதில்	 சவததுக்கபாணடு	
மககள்	 ்்தபாசக	 எணணிகசகயிசை	 முடிவு	
்ைய்தைர்.	 நவீை	 கபால	 அரசுகள்	 மககள்	
்்தபாசக	 எணணிகசகயில்	 றவறு்படுகின�ை.	
இந்தியபாவின	 2011-ஆம்	 ஆணடின	 மககள்	
்்தபாசக	 க்ணக்கடுப்பின்படி	 121.02	 றகபாடி	
மககசளக	்கபாணடுள்ளது.

நிலப்பரபபு

மககள்	 வசிகக	 இருப்பிடம்	 அ்தபாவது	
நிலப்்பகுதி	 அவசியமபாகி�து.	 றமலும்	 மககள்	
்தங்கசள	ைமூக	மற்றும்	அரசியல்	அடிப்்பசடயில்	
்தயபார்்படுததிக்கபாள்ள	 நிலப்்பகுதி	
ற்தசவயபாகி�து.	நிலப்்பகுதி	என்பது	அந்நபாட்டின	
நிலம்,	 நீர்,	 ஆகபாயம்	 ஆகியவற்ச�	
உள்ளடககிய்தபாகும்.	நவீை	அரசுகள்	அவற்றின	
நிலப்்பகுதி	 அளவில்	 றவறு்படுகின�ை.	
குடியுரிசமககு	நிலப்்பகுதி	முககியமபாை்தபாகும்.	
மககள்	 ்்தபாசக	 என�	 கூற்றிசைப்	 ற்பபால்	
நிலப்்பகுதி	என்ப்தற்கு	குறிப்பிட்ட	அளவு	என்பது	
கிசடயபாது.	சிறிய	மற்றும்	்்பரிய	நிலப்்பகுதிகள்	
்கபாணட	 அரசுகள்	 உள்ளை.	 'நிலப்்பரப்பின	
மீ்தபாை	 இச�யபாணசம	 அல்லது	 அரசின	
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ஒ�ெவா� நப��கான ெசல� - �.18.19


வர�ப��ய� தயா��க�ப�ட
 ெமா�த ெமா�க� - 16

கா�த க� பய�பா� - 8,000 ெம��� ட�க�

2001 �� 
வர�
பா�ன 
�த�: 933

பா�ன 
�த�: 940
2001 �� 
வர�

உபகரண க� பய�பா� – 10,500 ெம��� ட�க�

ப��� ைகேய� தயா��க�ப�ட ெமா�க� - 18

ெமா�த கண�ெக��பாள�க� - 0.27 ேகா�

ெமா�த ெசல� - �.2,200 ேகா�க�

1872ஆ� ஆ�� ெதாட � த�ேபா� 
15வ� �� 
வர� கண�ெக���

இ¡¢யா
� ம�க� ெதாைக 
121.02 ேகா� எ�¤ கண��ட�ப�ட�. 
இ� அெம��கா, இ¡ேதாேன¦யா, 
§ேர��, பா�¨தா�, ப களாேதச� 
ம�¤� ஜ�பா� ஆ�ய அைன��
நா�க� ம�க� ெதாைக��
ஒ��ெமா�த ª��� ெதாைக�«
சமமானதா«�.

2001 - 201 1  ஆ�ய ப�தா���
கண�ெக���தா� அத� ¬¡ைதய 
ப�தா��க� கண�ெக���கைள� 
கா��®� «ைறவான ம�க�ெதாைக 
வள�°� 
�த�¢ைன ப¢� ெச±த
¬த� ப�தா�� கண�ெக��பா«�.

2001 - 201 1  ஆ��� ம�க�
கண�ெக��§ைன 
ட��
18.1 ேகா� ம�க� ெப��²�ளைத
இ¡த� கண�ெக��� கா���ற�.

ஒ�� ெமா�த ஆ� ெப� பா�ன 
�த�
2001ஆ� ஆ����¡� 201 1 ஆ� ஆ��
வைர�லான ப�தா��க� 7 ��க� 
அ¢க��� 940 ��ைய எ��²�ள�.

�� 
வர�
கண�ெக���

இ¡¢யா
� ம�க� ெதாைக 
ேகா�

201 1

532.2 
³��ய�
(51.74%)

495.5
³��ய�
(48.28%)

623.7
³��ய�
(51.54%)

588.5.5
³��ய�
(48.48%)

ஆ�க�

ஆ�க�

ெப�க�

ெப�க�

2011 ஆம் ஆண்டு மககள் பதொரகக கணகபகடுபபு : மககள் பதொரக 121.02 நகொடி
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றமலபாை	 ்தனசம'	 என்பது	 அந்்தந்்த	 அரசின	
எல்சலப்	 ்பகுதிககுள்	 சு்தந்திரமபாகவும்,	
்வளியிலிருந்து	எந்்த	கட்டுப்்பபாடும்	இல்லபாமல்	
இருப்்பதும்	 ்தபான.	 இதுறவ	 நவீை	 அரசுமுச�	
வபாழ்வின	 அடிப்்பசடக்கபாள்சகயபாகும்	 எை	
யேராசிரி�ர் எலி�ட்	கூறுகி�பார்.

இந்திய	 அரசின	 நிலப்்பகுதி	 32,87,263	
ைதுர	கிறலபா	மீட்டர்	ஆகும்.	இது	உலக	அளவில்	
கிட்டத்தட்ட	 2.4%	 நிலப்்பரப்பு	 ஆகும்.	 இந்திய	
அரைசமப்பின	 மு்தல்	 உறுப்பு	 இந்தியபாவின	
நிலப்்பரப்ச்பப்	்பற்றிக	குறிப்பிட்டுள்ளது.	

நிலப்்பரப்பின	மீ்தபாை	இச�யபாணசமயின	
்்பயரபால்	 மககள்	 ஒரு	 அரசின	
நிலப்்பரப்பிலிருந்து	 மற்்�பாரு	 அரசின	
நிலப்்பரப்பிற்கு	 ்ைல்வது	 கட்டுப்்படுத்தப்	
்பட்டுள்ளது.	
ஆைபால்	 ஒரு	 நபாட்டில்	 இருந்து	 ்கபாணடு		
நீங்கள்	 இச்ணயதச்தப்	 ்பயன்படுததி	
மற்்�பாரு	நபாட்டில்	உள்ளவருடன	் ்தபாடர்பு	
்கபாள்ள	 முடியும்.	 அரசின	 பிர்தபாை	
உரிசமயபாை	 இச�யபாணசமயின	
்பபார்சவயில்,	 இ்தசை	 நீங்கள்	 எவவபாறு	
கபாணகிறீர்கள்?	 முகநூல்	 (Facebook),	
கீச்ைகம்	(Twitter)	மற்றும்	வசல்யபாளி	(You	
Tube)	 ற்பபான�	 ைமூக	 வசல்தளங்கள்	 சில	
நபாடுகளில்	ஏன	்தசட	்ையயப்்படுகின�ை	
என்பச்த	ஆரபாயவும்.

அரசொஙகம்
அரைபாங்கம்	 என்பது	 அரசின	

்ையல்்படககூடிய	 ஓர்	 முகசமயபாகும்.		

  இந்திய	 அரைபாங்கததிைபால்	
்கபாடுககப்்பட்டுள்ள	 ்ையதித்தபாள்		
விளம்்பரங்கசளப்	 ்பபார்தது	 பினவரும்	
விைபாககளுககு	விசடயளிககவும்.	

  ‘அரசு’	 என�	 ்ைபால்சல	 நீ	 எவவபாறு	
புரிந்து	்கபாள்கி�பாய?

  உங்களுசடய	 திைைரி	 வபாழ்கசகயில்	
அரைபாங்கததிைபால்	ஏற்்படும்	ஏற்தனும்	
ஐந்து	்தபாககங்கசளப்	்பட்டியலிடுக.

  ஒவ்வபாருவருககுமபாை	 விதிகசள	
அரைபாைது	ைட்டததின	வடிவில்	இயற்�	
றவணடியது	 ஏன	 அவசியமபாகி�து	
எனறு	நீ	கருதுகி�பாய?

பசயல்்பொடு

அரைபாங்கம்	 என்பது	 அரசின	 அரசியல்	
அடிப்்பசடயிலபாை	 ஒருங்கிச்ணப்்பபாகும்.		
ற்பரபாசிரியர்	அப்்பபாதுசர	(A.Appadurai)	“அரசின	
விருப்்பங்கசள	 உருவபாககி	 ்வளிப்்படுததி		
உடன	 நிச�றவற்றும்	 ஓர்	 முகசமயபாக	
அரைபாங்கம்	 விளங்குகி�து”	 எை	
குறிப்பிடுகி�பார்.	 சி.எப்.ஸட்ராங்	 (C.F.	 Strong)	
என்பவர்,	 “ைட்டதச்த	 இயற்றி	 அ்தசை	
அமல்்படுத்த	 அரசுககு	 றமலபாை	 அதிகபாரம்	
ற்தசவப்்படுகி�து”	எனறு	கூறுகி�பார்.		
இரையொண்ரம

இச�யபாணசம	 என்பது	 ஓர்	 அரசின	
நபானகபாவது	 அடிப்்பசட	 கூ�பாகும்.	
இச�யபாணசம	 என்ப்தன	 ்்பபாருள்	 றமலபாை		
மற்றும்	 இறுதியபாை	 ைட்ட	 அதிகபாரம்	
என்ப்தபாகும்.	 எந்்த	 ைட்ட	 அதிகபாரமும்	
இச�யபாணசமசய	விட	உயர்ந்்த்தபாக	இருகக	
முடியபாது.	 நவீை	 அரசுகள்	 ற்தபானறும்ற்பபாது	
அ்தனுடன	 இச�யபாணசம	 என�	 கருததும்	
உருவபாககப்்பட்டது.	 இச�யபாணசம	 	 எனும்	
்ைபால்	 இலததீன	 ்மபாழிச்்ைபால்லபாை	
‘சூப்ேரானஸ’	 (Superanas)	 என்பதிலிருந்து	
்்ப�ப்்பட்டது.	 அ்தற்கு	 உயர்ந்்த	 அதிகபாரம்	
எனறு	 ்்பபாருளபாகும்.	 ்்தபானறு்்தபாட்டு	 வரும்	
புரி்தலின்படி	 இச�யபாணசம	 என்பது	
முழுசமயபாைது,	 நிரந்்தரமபாைது,	
அசைவருககுமபாைது,	 பிரிகக	 முடியபா்தது,	
்தனிததுவமபாைது	 மற்றும்	 மபாற்றித்தர	
இயலபா்தது	 என்பை	 ற்பபான�	 ்பணபுகசள	
உள்ளடககியுள்ளது.
பிரபானஸ	நபாட்சடச்	றைர்ந்்த	ஜீன	ற்பபாடின	(Jean	
Bodin)	 (1530	 -1597)	 என்பவர்	 நவீை	
இச�யபாணசமக	 றகபாட்்பபாட்டின	
்தந்ச்தயபாவபார்.		் ஹரபால்டு	லபாஸகியின	(Harold	
Laski)	 கருததுப்்படி	 ‘அரசு	 இச�யபாணசம	
உசடய்தபாக	 இருப்்ப்தபால்்தபான	 பி�	 மனி்தக	
கூட்டசமப்புகளிலிருந்து	றவறு்படுகி�து’.
2.3 சமுதொயம், அரசு மற்றும் அரசொஙகம்

அர�

ச�க�

அரசா�க�அர�

ச�க�

அரசா�க�

11th Std Political Science Tamil_Unit-2.indd   24 10-12-2021   20:19:35



25

சமுதொயம்,  அரசு,  அரசொஙகம்  -  இரவ 
எவவொறு  ஒனறு்ன  ஒனறு 
பதொ்ர்புர்யதொக உள்ளை?

மனி்தர்கள்	 றவட்சடயபாடி	 வபாழ்ந்்த	
வரலபாற்று	 ரீதியிலபாை	 ்பணசடய	
நிசலயிலிருந்து	 ்பரி்ணபாம	 வளர்ச்சியசடந்து,	
ஒரு	 இடததில்	 நிசலயபாய	 குடி	 ்கபாணடு	
வபாழும்	நிசலககு	வந்்த	பினபு,	ஒவ்வபாருவரும்	
்்பபாருட்கசள	உற்்பததி	்ையயத	்்தபாடங்கிைர்.	
குடும்்பங்களின	 ்ைறிவு	 ைமூகம்	 எைவும்,	
ைமூகங்களின	 ்ைறிவு	 நபாம்	 இனறு	 கபாணும்	
ைமு்தபாயமபாகவும்	ஆைது.			்தனிந்பர்கள்,	்தங்கள்		
உளவியல்	 ற்தசவககபாக	 மற்�வசர	 ைபார்ந்து	
இருந்்ததிைபால்	 குடும்்பம்	 எனும்	 அசமப்பில்	
வபாழ்ந்து	வந்்தைர்.	

குடும்்பங்கள்,	்தங்கள்	்பபாதுகபாப்பிற்கபாகறவ	
ைமூகம்	 எனும்	 கட்டசமப்பின	 கீழ்	 வந்்தை.	
இவவபாறு	 அசமயப்்்பற்�	 ைமூகங்கள்,	
்தங்களின	 றமம்்பட்ட	 ்பபாதுகபாப்பிற்கபாக	
ைமு்தபாயம்	 எனும்	 அசமப்பிசைத	
ற்தபாற்றுவித்தை.	

ைமு்தபாயம்	 சீரழிந்து	 ற்பபாகும்	 ற்பபாது,	
அ்தன	 ்தபாககம்	 ைமூகககுழுககளின	 மீதும்	
ஏற்்படும்.	 ைமூகங்கள்	 சிச்தவு	 ்்பறும்ற்பபாது	
குடும்்பங்களும்	 சிச்தயத்்தபாடங்கும்.	
குடும்்பங்கள்	 சிச்தயததுவங்கிைபால்,	
ஒவ்வபாருவரும்	 துனபு�	 றநரிடும்.	 இவவபாறு	

ஒரு	ைரி	்ையய	இயலபா்த	சீரழிசவத	்தடுககும்	
்்பபாருட்றட,	 மனி்தர்கள்	 ஒனறு்பட்டு,	
்பகுத்தறிவின	 வழிகபாட்டு்தலின	 ற்பரில்	 அரசு	
எனும்	மபாட்சிசம	்்பபாருந்திய	வலிசமறயபாடு	
இருககககூடிய	 அசமப்பின	 அவசியததிசை	
உ்ணர்ந்்தைர்.

மனி்தர்கள்	 ஒருவருக்கபாருவர்	 ்தம்சம	
அழிததுக்கபாள்வதிலிருந்து	 அவர்கசள	
கபாககும்	 றநபாககிறலறய	 அதிகபாரங்கள்	
குவிககப்்பட்டு	 	 அவவதிகபாரங்கசள	
நிர்்பந்திககும்	 அதிகபாரமும்	 ்கபாணட	 ‘அரசு’	
எனும்	அசமப்பு	 ற்தபாற்றுவிககப்்பட்டது.	 நவீை	
அரசுகளில்	 மனி்தர்கள்	 மீ்தபாை		
இககட்டுப்்பபாடுகள்,	ைட்டததின	வழியபாக	உரிய	
விதிமுச�கள்	 மூலம்	 றமற்்கபாள்ளப்	
்படுகின�ை.	 மககளபாட்சியில்	 இச்ைட்டங்கள்	
ைட்டமன�த்தபால்	இயற்�ப்்படும்.
இயற்�ப்்பட்ட	 ைட்டங்கள்,	 ்ையலபாட்சி	 துச�	
மூலமபாக	 நசடமுச�ப்்படுத்தப்்பட்டும்,	
நீதிமன�த்தபால்	 இச்ைட்டங்களின	
ைட்டபூர்வத்தனசம	 மற்றும்		
நீதி்பரி்பபாலைத்தனசம	 ஆகியை	 ஆயவு	
்ையயப்்பட்டும்	 வருகின�ை.	 ைட்டமியற்று்தல்,	
இயற்றிய	 ைட்டதச்த	 அமலபாககு்தல்	 மற்றும்	
அ்தற்கு	 விளககமளித்தல்	 ஆகியை	
அரைபாங்கததின	்பணிகளபாகும்.

அரசு சமுதொயம்
ைமு்தபாயம்	ற்தபானறிய	பினைறர	அரசு	என�	
அசமப்பு	ற்தபானறியது.

ைமு்தபாயமபாைது	அரசு	ற்தபானறுவ்தற்கு	
முனைறர	ற்தபானறியது.

அரசின	எல்சல	வசரயறுககப்்பட்டது. ைமு்தபாயததின	்பரப்்்பல்சல	்பரந்்த்தபாகும்.

அரசுககு	ஒரு	நிசலயபாை	நிலப்்பரப்பு	உணடு.
ைமு்தபாயததிற்கு	எை	நிசலயபாை	நிலப்்பரப்பு	
எதுவும்	இல்சல.

அரசு	என்பது	அரசியல்	ைபார்ந்்த	அசமப்்பபாகும். ைமு்தபாயம்	என்பது	ஒர்	ைமூக	அசமப்்பபாகும்.

அரசிற்கு	ைட்டங்கசள	நசடமுச�ப்்படுததும்	
அதிகபாரம்	உள்ளது.

ைமு்தபாயததிற்கு	அத்தசகய	அதிகபாரங்கள்	
எதுவும்	இல்சல.

அரசு	 மற்றும்	 ைமு்தபாயததின	
உறுப்பிைரபாகும்	 ்தனசம	 என்பது	
ஒனற�யபாகும்.	 ஆைபால்	 அசவ	 இரணடும்	
்தத்தமது	 றநபாககங்களில்	 மபாறு்படுகின�ை.	
அரசு	 என்பது	 ஒரு	மிகப்்்பரிய	ஆைபால்	 ஒறர	
ஒரு	 றநபாககததிற்கபாக	 உள்ளது.	 
ஆைபால்	 ைமு்தபாயம்,	 எணணிலடங்கபா்த	

றநபாககங்களுககபாை்தபாகும்.	 அவற்றில்	 சில	
்்பரிய	றநபாககங்கள்	மற்றும்	சில	ைமயம்	சிறிய	
றநபாககங்கள்	 உள்ளை.	 ைமு்தபாயததின	
றநபாககங்கள்	 ஆழ்ந்்த்தபாகவும்,	 ்பரந்்த்தபாகவும்	
கபா்ணப்்படுகின�ை.

அரசு	 என்பது	 ைட்டம்	 ைபார்ந்்த	 ஒற்ச�	
அசமப்்பபாகும்.	ஆைபால்	ைமு்தபாயம்	என்பது	்பல	
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அசமப்புகசள	 உள்ளடககிய்தபாகும்.	 அரசு	
மககளின	 மீது	 ்தன	 அதிகபார	 வலிசமசய	
்பயன்படுததி	 அவர்கசள	 கீழ்ப்்படிய	
சவககி�து.	 ஆைபால்	 ைமு்தபாயறமபா	 மககளின	
மைமுவந்்த	 ்ையல்்பபாட்சடறய		
ஊககுவிககி�து.	 ைமு்தபாயததின	 ்பல்றவறு	
ற்தசவகறள	 அது	 இசைவபாை	 வழியில்	
்ையல்்படும்	 முச�சய	
ற்தசவயபாை்தபாககுகி�து.	 	 ைமு்தபாயததில்		
்பல்றவறு	 அசமப்புகள்	 இருப்்ப்தபால்,	 ஒருவர்	
்தபான	 கட்டபாயப்்படுத்தப்்படுவ்தபாக	 கருதிைபால்	
அதிலிருந்து	 விடு்பட்டு	 	 றவறு	 அசமப்பில்	
்தம்சம	 இச்ணததுக	 ்கபாள்வ்தற்கு	
வபாயப்புள்ளது.	 நிர்ப்்பந்்தததின	 	 மூலமபாக	
அசமப்புகள்	 ்ையல்்பட	 முடியபாது.	 இ்தன	

வபாயிலபாக,	 வலியுறுததும்	 அதிகபாரமற்�	
அரசும்,	 மககசள	 அவர்களின	 சுய	
விருப்்பததுடன	 ்தனைகதற்த	 சவததுக	
்கபாள்ளும்	 தூணடல்	 இல்லபா்த	 ைமு்தபாயமும்	
வீழ்ச்சியசடயும்	 என்பச்த	 நீங்கள்	 புரிந்து	
்கபாள்ளலபாம்.

அரசு மற்றும் அரசொஙகம்

ற்பச்சு	 வழககில்	 அரசும்,	 அரைபாங்கமும்	
ஒறர	 ்்பபாருளில்	 ்பயன்படுத்தப்்பட்டு	
வருகின�ை.	 ஆைபால்	 உணசமயில்	 அரசு	
என்பதும்	 அரைபாங்கம்	 என்பதும்	
்வவறவ�பாைசவ	 ஆகும்.	 பினவரும்	
அட்டவச்ணயிலிருந்து	 அரசிற்கும்,	
அரைபாங்கததிற்கும்	 உள்ள	 றவறு்பபாடுகசள	
அறியலபாம்.

 

அரசு அரசொஙகம்
அரசு	என்பது	மககள்	்்தபாசக,	நிலப்்பரப்பு,	
அரைபாங்கம்	மற்றும்	இச�யபாணசம	ஆகிய	நபானகு	
கூறுகசளக	்கபாணட்தபாகும்.

அரைபாங்கம்	என்பது	அரசின	நபானகு	கூறுகளில்	
ஒன�பாகும்.

அரசு	மூல	அதிகபாரங்கசள	்்பற்�்தபாகும். அரைபாங்கததின	அதிகபாரங்கள்	அரசிடமிருந்து	
்்பற்�சவயபாகும்.

அரசு	என்பது	நிரந்்தரமபாைது	என்பதுடன	
என்�னச�ககும்	நீடிததிருப்்ப்தபாகும்.

அரைபாங்கம்	என்பது	்தற்கபாலிகமபாை்தபாகும்.	மககள்	
விருப்்பததின	ற்பரில்	அரைபாங்கங்கள்	
மபாற்�ப்்படலபாம்.

அரசு	என்பது	கபா்ண	முடியபா்ததும்,	புலைபாகபா்ததும்	
ஆகும்.

அரைபாங்கம்	என்பது	உறுதியபாைது	மற்றும்	
கபா்ணககூடியது.

�வீை அரசு 

நவீை	அரசைப்	்பற்றி	் ்தரிந்து	் கபாள்ளும்	
முனைர்	 உங்களுககு	 	 நவீைததுவம்	 ்பற்றிய	
புரி்தல்	 றவணடும்.	 நவீைததுவம்	 என�பால்	
எனை?	நவீை	அரசு	என�பால்	எனை?

நவீைததுவம்	 என்ப்தசை	 வரலபாற்று	
அடிப்்பசடயில்	 ்பபார்த்தபால்	 மரபுகசள	
றகள்விககுட்்படுததி	 அ்தன	 மூலம்	 கபாலம்	
்்தபாட்டு	வந்்த	நம்பிகசககசள,	்பழககங்கசள,	
ைமூக	 ்பண்பபாட்டு	 ்நறிமுச�கசள	
நிரபாகரிககும்	 கபாலகட்டம்	 நவீைததுவமபாகும்.	
்தனி	 மனி்தததுவததிற்கு	 முனனுரிசம,	
ைமததுவம்,	 சு்தந்திரம்,	 வபாழ்வின	 ஒவ்வபாரு	
நிசலயிலும்	 அறிவியல்	 மைப்்பபாங்கிசை	
வளர்த்தல்	 ற்பபான�வற்றிற்கு	 நவீைததுவம்	
அடித்தளமிட்டது.	 நவீைததுவம்	 மககசள	
விவைபாயம்	 ைபார்ந்்த	 நிசலயிலிருந்து	
்்தபாழில்மயம்,	 நகரமயம்,	 ம்தச்ைபார்பினசம	
றநபாககி	 வழி	 நடததியது.	 இந்்த	 அறிவபார்ந்்த	

நகர்வபாைது	 ைமு்தபாயம்,	 அரசு	 மற்றும்	
அரைபாங்கம்	ற்பபான�வற்ச�	்பற்றிய	புரி்தல்	மீது	
கடுசமயபாை	 ்தபாககதச்த	 ஏற்்படுததியது.			
உ்தபார்ணமபாக,	இந்திய	ைமு்தபாயதச்த	சீர்திருத்த	
இரபாஜபாரபாம்	 றமபாகனரபாய	 றமற்்கபாணட	
முயற்சிகள்	 ற்பபான�சவ	 இந்திய	
சிந்்தசையபாளர்கள்	 மீது	 றமற்கததிய	
நவீைததுவததின	 ்தபாககம்	 றநரடியபாக	
இருந்்த்தற்கு	ைபான�பாகும்.

அரசியல்	 அறிவியல்	 ்பபாடததில்	
நவீைததுவமபாைது	 அரசு,	 சு்தந்திரம்,	
ைமததுவம்,	 நீதி	 மு்தலிய	 கருத்தபாககங்களின	
மீது	்தபாககதச்த	ஏற்்படுததியது.	நவீை	அரசின	
அறிவுப்	 பூர்வமபாை	அடித்தளம்	 ்்பரும்்பபாலும்	
1648-ஆம்	 ஆணடில்	 சக்யபாப்்பமிடப்்பட்ட	
“்வஸட்	 ்பபாலியபா	 உடன்படிகசக”	 (Treaty	 of	
Westphalia)யின	விசளவு	எனற�	கூ�ப்்படுகி�து.

நவீை	 அரசின	 சிந்்தசை	 19-ஆம்	
நூற்�பாணடில்	 ஐறரபாப்பிய	 கபாலனிமயமபாககம்	
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மூலம்	 உலகின	 ்பல்றவறு	 ்பகுதிகளுககுக	
்கபாணடு	்ைல்லப்்பட்டது.	இரணடபாம்	உலகப்	
ற்பபாருககு	 பின	 சு்தந்திரம்	 ்்பற்�	 கபாலனி	
நபாடுகள்	 இன�ளவும்	 கபாலனியபாதிகக	
கபாலததிற்கு	 பிந்ச்தய	 (Post-	 Colonial	 States)	
அரசுகள்	 எை	 அறியப்்படுகின�ை.	 இவவபாறு	
சு்தந்திரம்	 ்்பற்�	 ்்தற்கபாசிய	 நபாடுகள்	
கபாலனியபாதிகக	 கபாலததிற்குப்	 பிந்ச்தய	
அரசுகள்	எனனும்	குசடயின	கீழ்	வருகின�ை.		
இவவபாறு	 உல்கங்கிலும்	 உள்ள	
கபாலனியபாதிகக	 கபாலததிற்கு	 பிந்ச்தய		
அரசுகசள	 ஒனற�பாடு	 ஒனறு	 ஒப்பீடு	
்ையயலபாம்.	 இவவபா�பாை	 ஒப்பீடுகள்	
அவவரசுகளின	ஆட்சி	முச�சமகளின	ைபா்தக	
்பபா்தகங்கசள	அறிந்து	்கபாள்ள	உ்தவும்.	அ்தன	
மூலம்	அவவரசுகளின	ஆட்சி	முச�சமகசள	
றமம்்படுத்த	இயலும்.

2.4 �வீை அரசுகளின ்பணிகள்

	 நவீை	அரசு	என்பது	வளர்ச்சியசடந்்த	
அரசு	 ஆகும்.	 அது	 ்தைது	 மககசள	
்பபாதுகபாப்்பபாகவும்,	 ்பததிரமபாகவும்	 சவததுக	
்கபாள்ள	 முயல	 றவணடும்.	 அரசு	 ்தைது	
எல்சலகளின	 ்பபாதுகபாப்பிசை	 உறுதி	
்ையயறவணடும்.	 ்தைது	 எல்சலகளுககுள்	
்வளிநபாட்டவர்	 எவரும்	 உட்புகபா்த	 வண்ணம்	
்பபாதுகபாப்்பபாக	 சவததுக்கபாள்ள	 றவணடும்.	
ைந்ச்தயின	 ற்தசவகளசைததும்	 நனகு	
கட்டசமககப்்பட்ட	 ற்பரியல்	 ்்பபாருளபா்தபார	
கட்டசமப்பு	 மூலம்	 ைமு்தபாயததுடன	
ஒனறிச்ணககப்்பட	 றவணடும்.	 ‘மு்தலில்	
மககள்	 நனசம’	 என்பற்த	 அரசின	 ்தபாரக	
மந்திரமபாக	இருககறவணடும்.

ப�க�

இட�கா�� ம���
பா�கா�� ப�க�

ெபா�ளாதார 
ப�க�

அ	�யாவ�ய 
ேசைவகைள வழ��த�

நவீை	 அரசின	 ஆளுசக	 ்கபாள்சக	
என்பது	 அ்தன	 ்ையல்கள்	 மககளின	 நலசை	
ற்பணுவ்தபாக	 இருககி�்தபா	 என்ப்தபாகும்.	
இவவபாறு	 அததியபாவசிய	 றைசவகசள	
்ையது்தரும்	 அசமப்்பபாக	 நவீை	 அரசு	
இயங்குகி�து.	நவீை	அரசு	கீழ்கபாணும்	மூனறு	
முககிய	்ைல்்பபாடுகசள	சமயமபாக	்கபாணடது	
என்பது	ஏற்றுக்கபாள்ளப்்பட்ட	ஒன�பாகும்.

இ்ர்கொபபு மற்றும் ்பொதுகொபபு ்பணிகள்

	 அரசுகள்	 இனச�ய	 உலகளபாவிய	
சூழலில்	‘இடர்கபாப்பு’	என்ப்தசை	்பனமடங்கபாை	
நிசலப்்பபாடுகளில்	 ்்பபாருள்	 ்கபாள்கின�ை.		
மனி்த	 இடர்கபாப்பு	 ற்பபான�	 ்ைபாற்கள்	
குடிமககளின	 நலறை	 மு்தனசமயபாைது	
என்பச்தறய	 குறிககி�து.	 ்தததுவஞபானி	
இம்மபானுறவல்	 கபாணட்	அவர்களின	 “நிரந்்தர	
அசமதி“	 எனும்	 சிந்்தசையின	 ்படி	 உலக	
நபாடுகள்	 ஒனறிச்ணந்து	 ‘்பனைபாட்டு	 ைங்கம்’	
எைவும்	 பினைபாளில்	 ‘ஐககிய	 நபாடுகள்	 ைச்ப’	
எைவும்	 ஒனறிச்ணந்து	 இடர்கபாப்பு	 மற்றும்	
்பபாதுகபாப்பு	 மு்தலியவற்ச�	 விவபாதிதது	 உலக	
அசமதிசய	ற்பணுகின�ை.
ப்பொருளொதொர ்பணிகள்

	 அரசியல்	முச�சமயின	்்பபாருளபா்தபார	
்ையல்்பபாடுகளில்	 ்தசலயிடறவணடிய	
கடசமயில்			நவீை	அரசுகள்	உள்ளை.	மககள்	
்தங்களின	 தி�சை	 உ்ணர்ந்து	
றமம்்படுததிக்கபாள்ள	 ஏதுவபாக	 அரசு	
அவர்களுககு	ஆ்தரவு	்தரறவணடும்.	 நலிவுற்�	
பிரிவிைர்	 மற்றும்	 நுகர்றவபாரின	 நலனகசள	
்பபாதுகபாத்தல்,	லபா்பம்	ஈட்ட	இயலபா்த	துச�களில்	
மு்தலீடு	்ையவது	ற்பபான�சவ	நவீை	அரசின	
்்பபாருளபா்தபார	்பணிகளபாக	கரு்தப்்படுகி�து.		
அத்தியொவசிய நசரவகரள வழஙகுதல் 

'கருவறையிருந்து கல்லறை வறர'	 நவீை	
அரசு	அ்தன	குடிமககசள	கவனிததுக	் கபாள்ள	
றவணடும்.	 உ்ணவு,	 சுத்தமபாை	 குடிநீர்,	 கல்வி,	
சுகபா்தபாரம்,	மற்றும்	ைமூகப்	்பபாதுகபாப்பு	ஆகியை		
அரசின	 மு்தனசமயபாை	 ்்பபாறுப்புகளபாகும்.		
இந்திய	 அரைபாங்கம்	 மற்றும்	 மபாநில	
அரைபாங்கங்கங்களின	 ்பல்றவறு	 	 நலத	
திட்டங்கள்	இந்்த	திசையில்	இருப்்பச்த	நீங்கள்	
கபா்ணலபாம்.	 ்தமிழக	 அரைபாங்கததின	 மதிய	
உ்ணவு	 திட்டம்	 மற்றும்	 அரசுப்	 ்பள்ளிக	
குழந்ச்தகளுககபாை	 ைதது்ணவுத	 திட்டம்	
ஆகியசவ	 நபாட்டின	 பி�	 ்பகுதிகளில்	
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பின்பற்�ப்்படுவது	 இ்தற்கு	 ்தகக்்தபாரு	
ைபான�பாகும்.	 நவீை	அரசு	 மககளின	 நலசைப்	
ற்பணுவ்தபால்	 “மககள்	 நல	 அரசு”	 எனும்	
மற்று்மபாரு	கருத்தபாககம்	ற்தபானறியது
2.5   மககள்  �ல  அரசு  எனை  கருத்தொககம் 

(Concept of Welfare State) 

	 இந்திய	 அரைசமப்பின	 'அரசு	
வழிகபாட்டி	்நறிமுச�கள்',	றமற்கு	ஐறரபாப்பிய	
நபாடுகளின	 மககள்	 நல	 அரசு	 ்பற்றிய	
சிந்்தசைசய	 பிரதி்பலிப்்பச்த	 கவனிதது	
இருககிறீர்களபா?	குடிசம		உரிசமகள்	மற்றும்	
அரசியல்	 உரிசமகள்	 குறித்த	 அம்ைங்கள்	
அரைசமப்பின	 அடிப்்பசட	 உரிசமகளில்	
சவககப்்பட்டுள்ளற்பபாது,	ைமூக,	்்பபாருளபா்தபார	
றமம்்பபாட்டிசை	வலியுறுததும்	வழிமுச�கள்	
நபானகபாம்	 ்பகுதியில்	 ‘அரசு	 வழிகபாட்டி	
்நறிமுச�கள்’	 எனும்	 ்தசலப்பின	 கீழ்	
அசமந்துள்ளது	எ்தைபால்	எனறு	அறிவீர்களபா?	
அ்தன	 கபார்ண்மனை?	 அரைசமப்பில்	 உள்ள	
அடிப்்பசட	 உரிசமயின	 ்பகுதியபாக	
்்பபாருளபா்தபார	உரிசமகள்	ஏன	இல்சல?

	 குச�ந்்த்பட்ை	 மககள்்்தபாசக	 மற்றும்	
அற்த	 றநரததில்	 	 வளங்கள்	 மிகுதியபாக	
இருப்்பது,	மககள்	நல	அரசு	மபாதிரியின	(Welfare	
State	Model)	்வற்றிசய	தீர்மபானிககும்	முககிய	
கபார்ணமபாகும்.	 ஸறகணடிறநவியபா	 நபாடுகள்	
மககள்	 நல	 அரசிற்கு	 சி�ந்்த	
எடுததுககபாட்டுகளபாக	 இருககின�ை.	
இந்தியபாவின	 அரைசமப்பு	 ஒர்	 நல	 அரசிசை	
நிறுவ	 முயல்கி�ற்பபாதிலும்,	 வளங்கள்	
ற்பபா்தபாசம,	 அற்த	 ைமயம்	 ்்பருகும்	
மககள்்்தபாசக	ஆகியசவ	மககள்	நல	அரசின	
இலககுகசள	எட்ட		்தசடயபாக	உள்ளது.

‘மககள்	 நல	 அரசு	 என�	 கருத்தபாககம்	
இரணடபாம்	உலகப்	ற்பபாருககுப்	பினைர்,	றமற்கு	
ஐறரபாப்்பபாவில்	 ஏற்்பட்ட்தபாகும்.	 மககள்	 நல	
அரசில்,	 அரைபாங்கததினுசடய	 மு்தனசம	
சிந்்தசை	 என்பது	 மனி்த	 வளர்ச்சியில்	 ஒரு	
முககிய	்பங்கபாற்�றவணடும்	என்ப்தபாகும்.

குடிமககளின	 நல்வபாழ்விற்கபாை	
்பபாதுகபாப்பு	மற்றும்	றமம்்பபாட்டிசை	ற்பணு்தல்	
நல	 அரசின	 ்பங்கபாகும்.	 குடிமககளின	
்்பபாருளபா்தபார	 மற்றும்	 ைமூக	 நலன	
பினவருவைவற்றின	அடிப்்பசடயிலபாை்தபாகும்.	
(1)	வபாயப்புகளில்	ைமததுவம்	எனும்	்கபாள்சக	
(2)	 ்்பபாருளபா்தபார	 வளங்கசள	 ைமமபாக	

வழங்குவ்தற்கபாை	்கபாள்சக	(3)	குச�ந்்த்பட்ை	
நல்	 வபாழ்கசகசய	 	 ்தங்களபால்	
ஏற்்படுததிக்கபாள்ள	 இயலபா்தவர்களுககு,	
அவவபா�பாை	 வபாழ்கசகயிசை	 ஏற்்படுததித	
்தரு்தல்	ஆகியைவபாகும்.	சு்தந்திரததிற்கு	முனபு	
இந்தியபா	 ஆங்கிறலயர்	 ஆட்சியின	 கீழ்	 ஒரு	
கபாலனிததுவ	அரைபாக	இருந்்தது.	இந்தியர்கள்	
ஆங்கிறலய	 முடியபாட்சியின	 கீழ்	 	 இருந்்தைர்.	
நம்	 நபாடு	 சு்தந்திரம்	அசடந்்ததும்,	 நபாம்	 நமது	
அரைசமப்பிசை	 உருவபாககிறைபாம்.	 	 நமது	
அரைசமப்்பபாைது	 றமற்கததிய	 மககள்	 நல	
அரசின	சிந்்தசைகசள	உள்வபாங்கிய்தபாகும். 

  மகபாதமபா	 கபாந்தி	 ஊரக	
றவசலவபாயப்புததிட்டம்,		
கல்வி	 உரிசம	 ைட்டம்,	
ற்தசிய	 உ்ணவு	 ்பபாதுகபாப்பு	
ைட்டம்	 ஆகியவற்றின	
அ வ சி ய த தி ச ை	
ஆ ர பா ய வு ம் .		
இததிட்டங்களில்	 உறுதி	
் ை ய ய ப் ்ப ட் டு ள் ள	
உரிசமகள்,	 ைட்ட	 பூர்வ	
உரிசமகளபா?	 	 அல்லது	
அடிப்்பசட	உரிசமகளபா?	

 மககள்	 நல	 அரசு	 எனும்	
கருத்தபாககததிற்கு	 யே.எஸ.

மில	 மற்றும் எச்.யே.்லாஸகி	 அளித்த	
்பங்களிப்புகள்	குறிதது	விவபாதி.

பசயல்்பொடு

2.6   பமனரம  அரசு  எனை  கருத்தொககம் 
(Concept of Soft state)

றநபா்பல்	 ்பரிசு	 ்்பற்�	 ்்பபாருளபா்தபார	
நிபு்ணர்	 குனைர்	 மிர்டபால்	 (Gunner	 Myrdal)	
றமற்கததிய	 அரசுகளுடன	 ஆசிய	 அரசுகசள	
ஒப்பிடும்ற்பபாது,	 ஆசிய	 அரசுகளில்	 நிலவும்	
ைமு்தபாய	 ஒழுங்கீைங்கள்	 ஆசிய	 அரசுகசள	
்மனசம	 அரசுகளபாக	 ஆககுவச்த	
கணடறிந்்தபார்.	 ைமூக	 ஒழுங்கீைம்,	 ஊழல்	
மற்றும்	 மிகப்்பலவீைமபாை	 ைட்ட	 அமலபாககம்	
ஆகியை	 ்மனசம	 அரசின	 முககிய	
்தனசமகளபாகும்.

முழு	 வளர்ச்சி	 ்்ப�பா்த	 ஆளுசம	
தி�னகள்	 ்கபாணட	 கபாலனியபாதிகக	
கபாலததிற்கு	 பிந்ச்தய	 நபாடுகள்	 ‘்மனசம	
அரசுகளபாக	 வசகப்்படுத்தப்்படுகின�ை.	
்தரநிசலகசள	கசடபிடிககபாசம,		ஒழுககதச்த	
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்பரபாமரிகக	 இயலபாசம,	 ைட்ட	 அமலபாககம்	
்ையய	 இயலபாசம	 ற்பபான�சவ	 நமது	
நபாட்டிசை		் மனசம	அரைபாக	மபாற்றிவிடுகி�து.	
்தைது	 மககளபாட்சி	 ்பணபுகசள	 ்மனறமலும்		
றமம்்படுததிக்கபாள்ள	ஒரு	்மனசம	அரைபால்	
இயலறவ	இயலபாது.

ஒரு	 மபா்ணவரபாக	 நீங்கள்	 கபாணும்	
ைமு்தபாய	 ஒழுங்கீைங்கசளயும்,	 அவற்ச�	 சீர்	
்ையவ்தற்கபாக	உங்களின	வழிமுச�கசளயும்	
்பட்டியலிடுக.

  றமற்கததிய	நபாடுகளில்,	கருவிலிருககும்		
குழந்ச்தயின	 ்பபாலிைதச்த	
அறிந்து்கபாள்ளு்தல்	என்பது	ற்பறுகபால	
மருததுவ	 நசடமுச�யின	 ஒரு	
்பகுதியபாக	 விளங்குகி�து.	 கருவுற்�	
்தபாயமபார்கள்	 பி�ககப்ற்பபாகும்	 ்தம்	
குழந்ச்தசகளின	 ்பபாலிைதச்த	
முனைறர	 ்்தரிந்து	 ்கபாள்வது	
வழககமபாை	ஒன�பாகும்.

  ஆைபால்	இந்தியபாவில்	குழந்ச்த	பி�ககும்	
முனைறர	 அ்தன	 ்பபாலிைதச்த	
்்தரிவிப்்பற்தபா,	 ்்தரிந்து்கபாள்ள	
முயற்சிப்்பற்தபா	 ்தணடசைககுரிய	
குற்�மபாகும்.	 “கருவிலிருககும்	
குழந்ச்தகளின	 ்பபாலிைதச்த	
கணடறி்தல்	 ்தசடச்ைட்டம்”	 [Pre-
Conception	 and	 Pre-Natal	 Diagnostic	
Techniques	 (PCPNDT)	 Act]	 எனும்	ைட்டம்	
மூலம்	 கருவிலிருககும்	 சிசுவின	
்பபாலிைதச்த	 கருவுற்று	 இருககும்	
்்பணணிற்றகபா,	அவரது	உ�விைருகறகபா	
்ைபால்,	்ையல்	மற்றும்	பி�	குறியீடுகள்	
வழியபாக	 ்்தரிவிப்்பது	 குற்�மபாக	
அறிவிககப்்பட்டுள்ளது.	ஏன?

பசயல்்பொடு

2.7   மிரக  நமம்்பொட்டு  அரசு  எனை 
கருத்தொககம்  (Concept  of  Over 
Developed State)

்்தற்கபாசிய	 அரசுகள்	 ்்பரும்்பபாலும்	
நவீை	மககளபாட்சி	்தததுவததின	்படி	இயங்கும்	
அரசுகளபாகும்.	 ஆைபால்,	 அசவ	 வளர்ச்சியில்	
றமற்கததிய	 நபாடுகசள	 விட	 பின	 ்தங்கி	
இருப்்ப்தன	 கபார்ணம்	 யபாது?	 இந்நபாடுகளின	
ஆளுசக	 அசமப்புகளபாை	 நபாடபாளுமன�ம்,	

அதிகபாரவர்ககம்,	 திட்டமிடும்	 துச�கள்	
ற்பபான�சவ	 இ�ககுமதி	 ்ையயப்்பட்டு	
நிலவியல்	 சூழலுகறகற்்ப	 கபாலனியபாதிகக	
கபாலததிறலறய	 மபாற்�ப்்பட்டு	 ்ையல்்பட்டுக	
்கபாணடிருந்்தபாலும்	 வளர்ச்சி	 என்பது	 மிக	
மந்்தமபாகறவ	 இருப்்பச்த	 கபா்ண	 முடிகி�து.		
வளர்ச்சி	 றவகம்	 மிக	 ்மதுவபாகறவ	
இந்நபாடுகளில்	 இருப்்ப்தற்கபாை	 கபார்ணம்	
எனை?	 இ்தசை	 எடுததுககபாட்டி	 ஹம்ைபா	
ஆலபாவி	 	 (Hamza	 Alavi)	 ்பபாகிஸ்தபான	 மற்றும்	
வங்கற்தைம்	 ஆகிய	 நபாடுகளின	
ஆளுசகத்தனசம	 ்நருககடியிசை	
விளககுகி�பார்.	 	 கபாலனியபாதிகக	 கபாலததிற்கு	
பிந்ச்தய	 நபாடுகளின	 ்ையல்்படபா்த	
்தனசமயிசை	 விளககும்்்பபாருட்டு	 மிசக	
றமம்்பபாட்டு	 அரசு	 எனும்	 கருத்தபாககம்	
்பயன்படுகி�து.	 கபாலனியபாதிககக	 கபாலததின	
ற்பபாதும்,	 அ்தற்கு	 பினைரும்	 ்்தபாடரும்	
அதிகபாரவர்கக	 ஆளுசகககட்டசமப்பு	
மூலமபாக	 ‘மிசக	 றமம்்பபாட்டு	 அரசு’	
புரிந்து்கபாள்ளப்்படுகி�து.	

	 கபாலனியபாதிகக	 கபால	
அடிசமத்தசளயில்	 இருந்து	 இந்நபாடுகள்	
விடு்பட்டபாலும்,	 புதி்தபாக	 ்்ப�ப்்பட்ட	 அரசியல்	
சு்தந்திரததின	 ்தபாககததிசை	 	 அந்நபாடுகளில்	
உள்ள	 	 நிர்வபாகககட்டசமப்புகள்	 எந்்த	
வசகயிலும்	 உள்வபாங்கவில்சல.	 	 ஐறரபாப்பிய	
கபாலனியபாதிகக	ைகதிகள்	இரட்சட	றவடமிட்டு,	
்தங்கள்	 நபாட்டு	 ஆறரபாககிய	 அரசியலிசை	
்தங்கள்	 ஆளுசகயின	 கீழ்	 உள்ள	
கபாலனியபாதிகக	 நபாடுகளுககு	வழங்கவில்சல.	
அவர்களின	 நபாடுகளில்	 அரசுகள்	 என்பசவ	
குடிமககளின	 அரசியல்	 வபாழ்வு,	 சு்தந்திரம்	
மற்றும்	 ்்பபாருளபா்தபார	 சு்தந்திரம்	 ற்பபான�	
உரிசமகசள	நிசல	நபாட்டி	மககளுககு	அதீ்த	
சு்தந்திரம்	 வழங்கிய	 அசமப்்பபாகக	
கரு்தப்்பட்டை.	 மககள்	 அரசிசை	 ்தங்கள்	
‘்ைல்ல	பிரபாணி’	 ற்பபானறு	 கருதிைர்.	ஆைபால்,	
அற்த	 ஐறரபாப்பியர்கள்	 அ்தற்கு	 றநர்	 எதிரபாக,	
்தங்களின	 கபாலனியபாதிகக	 நபாடுகளில்	
அரைசமப்புகள்	 ்கபாடூரமபாை்தபாக	
இருககுமபாறு	 வடிவசமத்தைர்.	 அதிகபாரக	
குவிப்பு	 என்பது	 ்்பரும்	 அளவில்	
கபாலனியபாதிகக	 அரசின	 வைம்	 இருந்்தது.	
இ்தைபால்	 கபாலனியபாதிககம்	 ்ையயப்்பட்ட	
நபாடுகளில்	 இருந்து	 மிக	 எளி்தபாக	
்ைல்வங்கசள	 சுரணடி	 அவர்கள்	 ்தங்கள்	
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நபாட்டிற்கு	 ்கபாணடு	 ்ைல்ல	 முடிந்்தது.	
கபாலனியபாதிகக	 நபாடுகளில்	 அவர்கள்	
உருவபாககி	 சவததிருந்்த	 	 அதிகபாரவர்ககம்	
இ்தற்கு	மிக	சி�ப்்பபாக	உ்தவி	புரிந்்தது.	நபாட்சடச்	
சுரணட	 உ்தவிய	 இவவசக	 அசமப்புகசள	
நபாடு	 சு்தந்திரம்	 அசடந்்த	 பினைரும்,	 ்்பரும்	
மர்பபாகறவ	 கருதி	 பிந்ச்தய	 ஆட்சியபாளர்கள்	
்்தபாடர்ந்்தைர்.	 அதிகபாரவர்ககமும்	 ்தனசை	
்்பரிய	 அளவில்	 உருமபாற்�மும்	
்ையது்கபாள்ளவில்சல.

ைமு்தபாயம்	மற்றும்	அ்தன	் ்பபாருளபா்தபாரம்	
நவீைமயமபாககப்்படபா்த	 நிசலயில்	 அவற்ச�	
கட்டுப்்படுததும்	மபாட்சிசம	்்பற்�	அசமப்்பபாை	
அரசு	 மட்டும்	 நவீைமபாககப்்பட்டபால்,	 அது	
அரசையும்	 அ்தன	 அங்கமபாை	
ைமு்தபாயததிசையும்	 ஒனற�பா்டபானறு	
்்தபாடர்பில்லபா்த	இரு	றவறு		கூறுகளபாக		ஆககி	
விடும்.	 இது	 அரசு	 இயந்திரததிற்கும்,	
மககளுககும்	 ஒரு	 ்்பரிய	 இசட்வளியிசை	
ஏற்்படுததிவிடும்.	 இவவசகயபாை	
பிரதிநிதிததுவ	 மககளபாட்சியில்,	 மககளுககு	
எது	 நனசம	 ்பயககும்	 என்பது	 மககளபால்	
தீர்மபானிககப்்படமபாட்டபாது.	 அ்தற்குமபா�பாக	
்ைல்வபாககு	 மிகக	 ஒரு	 சிலரபால்	 மட்டுறம	
தீர்மபானிககப்்படும்.	 வங்கற்தைம்	 மற்றும்	
்பபாகிஸ்தபான	 ஆகிய	 நபாடுகளில்	 நிலவும்		
இத்தசகய	 ்தனசமயிசை	 'இரபாணுவ	
அதிகபாரவர்கக	 சிறுகுழுவபாட்சி’	 எனும்	
்ைபாற்்�பாடர்	 மூலம்	 ஹம்ைபா	 ஆலபாவி	
விளககுகி�பார்.	'இரபாணுவ	அதிகபாரவர்ககததின	
சிறுகுழுவபாட்சி'	 என்பது	 இந்தியபாவின	
உரிமங்கள்	 ஆட்சிசய	 (Licence	 Raj)	
ஒததுள்ள்தபாகும்.	 கபாலனியபாதிகக	 கபால	
அனு்பவததில்	இருந்து		இந்தியபாவில்	் ்தபாடரும்	
அதிகபாரககுவிப்பு	 குறித்த	 கவசலகள்	
்்தபாடர்ந்து	 மததிய	 அரைபாங்கததின	
கவைததிற்கு	வருவச்தக	கபா்ணலபாம்.

2.8  கொலனியொதிகக  கொலத்துககு  பிநரதய 
அரசு எனை கருத்தொககம் (Concept of post-
colonial state)

	 இரணடபாம்	 உலகப்ற்பபாருககு	 பினைர்	
கபாலனியபாதிககததின	பிடியிலிருந்து	விடு்பட்டு	
உருவபாை	 புதிய	 ற்தசிய	 அரசுகள்	
கபாலனியபாதிககததிற்குப்	 பிந்ச்தய	 அரசுகள்	
எை	 அசழககப்்படுகின�ை.	 றமம்்பபாட்டு	
அரசுகள்	 எைவும்	 கபாலனியபாதிககததிற்குப்	

பிந்ச்தய	 அரசுகள்	 எைவும்	 இசவ	
அசழககப்்படுகின�ை.	 அரசின	 கட்டசமப்ச்ப	
்்பபாறுத்தவசர	 கபாலனியபாதிககததிற்குப்	
பிந்ச்தய	 அரசுகளில்	 கபாலனியபாதிகக	 கபால	
அரசுகளின	 இயல்புகள்	 அப்்படிறய	 உள்ளை.	
ஆைபால்	 ்தற்்்பபாழுது	 அரசின	
கட்டசமப்புகளுசடய	 குறிகறகபாள்கள்	
கபாலததிற்கு	 ஏற்�பாற்ற்பபால்	 மபாறிவிட்டச்தக	
கபா்ணலபாம்.	 ்்பபாதுவபாக,	
கபாலனியபாதிககததிற்குப்	 பிந்ச்தய	 அரசுகளில்	
அதிக	 அளவிலபாை	 வறுசம,	 அரசியல்	
நிசலயற்�த்தனசம,	 மற்றும்	 ஆளுசகயில்	
தி�னினசம	 ற்பபான�சவ	 கபா்ணப்்படுகி�து.	
நவீை	 அரசுககும்,	 மரபுைபார்	 அதிகபாரதச்த	
்தனைகதற்த	 ்கபாணடுள்ள	 ைமு்தபாயததிற்கும்	
உள்ள	 முரண்பபாடுகறள	 இ்தற்கு	 கபார்ணம்	
எைலபாம்.	

	 உலகின	 புதிய	 ்பகுதிகளுககுள்	
நுசழந்்த	 கபாலனியபாதிககச்	 ைகதிகள்,	 அங்றக	
நிலவிய	 ்பபாரம்்பரிய	 மரபுகள்	 மற்றும்	
்பண்பபாட்டிசை	 அழித்ததுடன	 ்தங்கள்	
மரபுகசளயும்	 ்பண்பபாட்டிசையும்	 ்்தபாடர்ந்து	
திணித்தவபாறு	 இருந்்தைர்.	 இவவபாறு	
இ�ககுமதி	 ்ையயப்்பட்ட	 	 மரபுகள்	 மற்றும்	
்பண்பபாடுகளுடன	 மபாற்�ததிற்கு	 உள்ளபாை	
மககள்,	்தங்கள்	நபாடு	விடு்தசல	அசடந்்தவுடன,	
கபாலனியபாதிகக	 அசடயபாளங்கசள	 து�ந்து	
்தங்களுக்கை	 சுய	 அசடயபாளங்கசள	
ஏற்்படுததும்	 உடைடி	 கட்டபாயததிற்கு	
்தள்ளப்்பட்டைர்.	 அ்தைபால்	 ஏற்்பட்ட	
முரண்பபாடுகசளக	 கசளந்து	 அவர்கள்	
்தனைம்பிகசகயுடன	 ்தங்களின	 	 புதிய	 ற்தசிய	
அசடயபாளததிசை	 ஏற்்படுததிக	 ்கபாள்ள	
றவணடிய்தபாயிற்று.	 இது	
கபாலனியபாதிககததிற்குப்	 பிந்ச்தய	 அரசுகளில்		
ஆள்றவபாருககும்,	 ஆளப்்படுறவபாருககும்	
இசட்வளி	ஏற்்பட		ஒரு	முககிய	கபார்ணமபாைது.	
இன�ளவும்	கபாலனியபாதிககததிற்குப்	பிந்ச்தய	
அரசுகளில்	 ஆள்றவபார்	 அனனிச்சையபாக	
நடந்து	்கபாள்வச்தக	கபா்ணலபாம்.

அரசு(State):	 அரசு	 என்பது	 குறிப்பிட்ட	
நிலப்்பரப்ச்பயும்	அதில்	வபாழும்	மககசளயும்	
குறிப்்ப்தபாகும்	.

அருஞபசொற்ப்பொருள்: Glossary
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அசமப்பு	ைமு்தபாயம்	எைப்்படும்.	
தனிமனிதத்துவம் (Individualism):	 அரசின	
கட்டுப்்பபாடுகளிலிருந்து	 அப்்பபாற்்பட்டு	 ஓர்	
்தனிமனி்தனின	சு்தந்திரமபாை	் ையல்்பபாடுகசள	
உறுதி	்ையயும்	றகபாட்்பபாடு.
ஸயகண்டியேவி�ா(Scandinavia):	 இது	 வடககு	
ஐறரபாப்்பபாவில்	 உள்ள	 ்டனமபார்க,	 நபார்றவ,	
ஸவீடன	 ஆகிய	 மூனறு	 நபாடுகளின	
ஒருங்கிச்ணந்்த	்பகுதிசயக	குறிப்்ப்தபாகும்.
இ�றறக நிற்ல (State of Nature):	ைமு்தபாயததில்	
எவவி்தமபாை	 முச�ப்்படுத்தப்்பட்ட	 அரைபாங்க	
வடிவமும்	 இல்லபாமல்	 ்்தபானசமயபாை	
நிசலயில்	கபா்ணப்்படுவது	ஆகும்.

அரசாங்கம் (Government): ஒரு	 நபாட்சட	
அதிகபாரம்	 ்்பற்�	 மககள்	 குழுவபால்	
அதிகபாரப்பூர்வமபாக	கட்டுப்்படுததும்	அசமப்ற்ப	
அரைபாங்கம்	ஆகும்
சமுதா� ஒப்ேந்தக் யகாட்ோடு (Social Contract 
Theory):	 மனி்தன	 இயற்கசக	 நிசலயில்	
்தங்களுககுள்	 ஏற்்படுததிக	 ்கபாணட	
ஒப்்பந்்தறம	ைமு்தபாய	ஒப்்பந்்தமபாகும்.
சமுதா�ம்(Society):	 மககள்	
ஒருங்கிச்ணககப்்பட்ட	 ஒரு	 ்்பரிய	 குழுவபாக	
இச்ணந்து,	 ்பணிகசள	 எப்்படி	 ்பங்கிட்டுக	
்கபாள்வது,	எந்்த	முடிவுகசள	எப்்படி	எடுப்்பது	
ற்பபான�சவகசள	 அவர்களுககுள்றளறய	
தீர்மபானிததுக்கபாள்ளும்	்தனசம	்பசடத்த	ஓர்	

I)  சரியொை விர்ரய நதர்நபதடுககவும்.

1.	‘அரசு’	என�	்ைபால்சல	மு்தன	மு்தலில்	்பயன்படுததிய	அரசியல்	அறிஞர்	யபார்?

அ)	நிகறகபாறலபா	மபாககியவல்லி	 ஆ)	பிளபாட்றடபா 
இ)	அரிஸடபாட்டில்	 ஈ)	லபாக

2.	‘்லவிய்தபான’	என�	நூசல	எழுதியவர்	யபார்?

அ)	ஹபாப்ஸ	 ஆ)	லபாக 
இ)	ரூறைபா	 ஈ)	மபார்கந்ற்தபா

3.		கீழ்வரு்பசவகளில்	எது	அரசிலுள்ள	குடிமககளின	்தகுதிசய	நிர்்ணயிககும்	
முககிய	கபாரணியபாக	கரு்தப்்படுகி�து?

அ)	நிலப்்பரப்பு	 ஆ)	அரைபாங்கம் 
இ)	இச�யபாணசம	 ஈ)	மககள்	்்தபாசக

4.		கீழ்வரு்பசவகளில்	எது	அரசின	அதிகபாரததுவதச்த	கட்டுப்்படுததும்	அதிகபாரமபாக	கரு்தப்்படுகி�து?

அ)	அரைசமப்பு	 ஆ)	ம்தம் 
இ)	நீதிமன�ததீர்ப்பு	 ஈ)	மககள்

5.		“நிலப்்பரப்பின	 மீ்தபாை	 இச�யபாணசம	 அல்லது	 அரசின	 இச�யபாணசம	 என்பது	 அ்தன	
எல்சலககுட்்பட்ட	 ்பகுதி	 அசைததிற்கும்,	 ்வளிநபாடுகளின	 கட்டுப்்பபாட்டிலிருந்து	 முழுசமயபாை	
சு்தந்திரம்	அசடவது	என்பற்த	நவீை	அரசுகளில்	வபாழ்வின	அடிப்்பசடக	்கபாள்சகயபாகும்”	எனறு	
கூறியவர்	

அ)	எலியட்	 ஆ)	ற்பபாடின 
இ)	ஆஸடின	 ஈ)	மபாககியவல்லி

6.		கீழ்ககணடவர்களில்	“நவீை	இச�யபாணசம	றகபாட்்பபாட்டின	்தந்ச்த”	எை	அசழககப்்படு்பவர்	யபார்?

அ)	ஜீன	ற்பபாடின	 ஆ)	ஹியுறகபா	குறரபாஷியஸ 
இ)	ஆஸடின	 ஈ)	மபாககிய	வல்லி

7.		கீழ்வரு்பசவகளில்	எது	நவீை	அரசின	்பணிகசள	ைபார்ந்்தது	அல்ல?

அ)	இடர்கபாப்பு	மற்றும்	்பபாதுகபாப்பு	 																				ஆ)	்்பபாருளபா்தபார	்பணிகள் 
இ)	அததியபாவசிய	றைசவகசள	வழங்கு்தல்	 						ஈ)	ம்தக	கடசமகள்

மதிபபிடுதல் (Evaluation)
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8.		்தமிழக	 அரைபாங்கததின	 எந்்த	 ்தசலசி�ந்்த	 திட்டம்	 இந்தியபாவின	 பி�	 மபாநிலங்களில்	
பின்பற்�ப்்படுகி�து?

அ)	மதிய	உ்ணவு	திட்டம்	 ஆ)	மசழநீர்	றைகரித்தல் 
இ)	்தபாலிககுத	்தங்கம்	திட்டம்	 	ஈ)	்பள்ளி	மபா்ணவர்களுககபாை	மிதிவணடி

9.		இந்தியபாவின	அரைசமப்பில்	மககள்	நல	அரசு	்பற்றிய	சிந்்தசைசய	உள்ளடககிய	்பகுதி	

அ)	்பகுதி	IV	 ஆ)	்பகுதி	III 
இ)	்பகுதி	I	 ஈ)	்பகுதி	II

II)  கீழவரும் நகள்விகளுககு மிக சுருககமொக ்பதில் அளிககவும்.

1.	அரசியல்	அறிவியல்	்பபாடததின	றநபாககங்கள்	யபாசவ?

2.	நவீை	அரசின	சி�ப்பியல்புகசள	குறிப்பிடுக.

3.	ஒப்்பந்்த	றகபாட்்பபாட்டுடன	்்தபாடர்புசடய	சிந்்தசையபாளர்களின	்்பயர்கசள	எழுதுக.

4.	அரசின	அடிப்்பசட	கூறுகள்	யபாசவ?

5.	இச�யபாணசமயின	்பணபுகசளக	குறிப்பிடுக.

6.		நவீை	மககளபாட்சியில்	்ையலபாட்சித	துச�,	ைட்டமன�த	துச�	மற்றும்	நீதிததுச�யின	்பணிகள்	
யபாசவ?

7.	‘கபாலனியபாதிகக	கபாலததிற்குப்	பிந்ச்தய	அரசுகள்’	என�பால்	எனை?

8.	‘்மனசம	அரசு	ற்தபானறுவ்தற்கபாை	கபாரணிகள்	யபாசவ?

III)  கீழவரும் நகள்விகளுககு சுருககமொக விர்யளிககவும்.

1.	ஹபாப்ஸ,	லபாக	மற்றும்	ரூறைபாவின	கருதது	சிந்்தசைகசள	ஒப்பிட்டு	றவறு்படுததிக	கபாணக.

2.	அரசு	உருவபாவ்தற்கு	்பங்களிககும்	கபாரணிகள்	யபாசவ?

3.	அரசு	மற்றும்	ைமு்தபாயம்	ஆகியவற்றிசை	றவறு்படுததுக.

4.	அரசு	மற்றும்	அரைபாங்கததிற்கு	இசடறயயபாை	றவறு்பபாடுகள்	யபாசவ?

5.	“நவீைததுவம்”	என்பது	்பற்றி	சிறு	குறிப்பு	வசரக.

IV)  விரிவொை விர்யளிககவும்

1.	நவீை	அரசின	்பணிகள்	்பற்றி	விவரி	

2.	ைமு்தபாயம்,	ைந்ச்த	மற்றும்	அரசு	ஆகியசவகளிசடறய	உள்ள	்்தபாடர்பிசை	விவபாதி.

3.		அரசு	்பற்றிய	முச�யபாை	்படிப்புககு	நவீைததுவததின	்தபாககததிைபால்	உணடபாை	விசளவுகசள	
ஆயக.

4.	‘மககள்	நல	அரசு’	என�	கருதது	்பற்றி	விவரி.

5.	‘மிசக	றமம்்பபாட்டு	அரசுகள்’	உருவபாககததில்	உள்ள	அம்ைங்கசள	்வளிப்்படுததுக.

1.  Introduction to Political Science, R. G Gettel, Ginn and Company, New York
2.  Political Theory: An Introduction, Rajesh Bhargava & Ashok Acharya, Pearson, New 

Delhi 
3. Political Science: An Introduction, Michael G. Roskin et al, Pearson, New Delhi

நமற்நகொள் நூல்கள் (Reference books)
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3.1 இறையாணறமை

அறிமுகம்
3.1.1.  இறையாணறமைறய பற்றி நாம் 

விவாதிப்பாம்
	 ஒரு	 நாடு	 தன்னிச்சையாக,	 தன்	

மகக்ைக	கட்டுப்படுத்திப	்பாதுகாககும்்பாது	
இ்ையாண்ம்யப	 ப்பற்றிருப்பதாகக	
கருதப்படுகிைது.	அவ்ாறு	பசையல்படும்்பாது,	
அநநாட்டி்ை	 அதிகாரம	 ்ாயநததாகவும,	
சுயசைார்புளைதாகவும	 ஏ்ைய	 நாடுகள	
அங்கீகரிககின்ைை.	 இ்ையாண்ம	என்்பது	
“சூப்பரானஸ்”(superanus)	 என்ை	 லத்தீன்	
்ார்த்்தயிலிருநது	 ்தான்றியதாகும.	 இது	
ஆங்கிலத்தில	'மிக உயர்ந்த'	அலலது 'மேலான'  
என்றும	ப்பாருள்படுகிைது.

	 ்ராமானிய	 நீதி்பதிகளும,	 மககளும	
இ்ைககாலத்தில	இ்ையாண்ம்ய	“சமோ 
ப்பாபெஸ்ொஸ்”(Summa	 Potestas):	 என்றும	
“ ப ப ளெ னி டீ யூ ட ப ்ப ா ப ெ ஸ் ெ ா ஸ் ” ( P l e n i t u d e 
Potestas)	 என்ை	 ்ார்த்்தக்ைப	 ்பயன்்படுத்தி,	
அரசின்	 ்மலாை	 தன்்ம்ய	 ப்பயரிட்டு	
அ்ைத்தைர்.	 அரசியல	 அறிவியலில	
“இ்ையாண்ம”	என்ை	பசைால	்்பாடின்	என்ை	
அறிஞர்	 எழுதி	 1576-ல	 ப்ளியாை	 குடியரசு	
என்ை	 நூலில	 முதன்	 முதலாகப	
்பயன்்படுத்தப்பட்ைது.	 ஒரு	 நாட்டின்	
உறுதித்தன்்ம,	 அநநாட்டின்	
இ்ையாண்ம்ய	அடிப்ப்ையாக	பகாணடு	
நிர்்ணயிககப்படுகிைது.

	 அரசை்மபபு		என்்பது		அரசு	பதாைர்்பாை	
சைட்ைங்க்ையும,	 	 விதிக்ையும	
எடுத்து்ரககிைது.	 ்மலும	 அரசை்மபபு	
என்்பது	 அரசின்	 இ்ையாண்ம்ய	
பபிரதிநிதித்து்்படுத்து்தாகும.	 இநதிய	
அரசை்மபபின்	 முகவு்ரயில	
கூைப்பட்ைது்்பால,	 இ்ையாண்ம	 என்ைால,	
அரசு	 எநத	 து்ை	 சைார்நத	 சைட்ைத்தி்ை	
உரு்ாககிைாலும	 அது	 அரசை்மபபின்	
்்ரய்ைகளுககு	 உட்்பட்ைதாக	 இருகக	
்்ணடும.

Leanpub
  இ ் ை ய ா ண ் ம	

என்்பதன்	 ப்பாருள	
மற்றும	்பணபுகள

  இ்ைய ாண்மயின்	
்்ககள	மற்றும	அமசைங்கள

  ்பன்்ம்ாதத்தின்	ப்பாருள,	மற்றும	
்தாற்ைம

கற்ைலின் ்நாககஙகள்

இறையாணறமை என்ைால் என்்ன?
“இ்ையாண்ம	என்்பது	ஒட்டுபமாத்த,	

மற்றும	 த்ையிலலாத	 அரசின்	
அதிகாரமாகும.	 ்மலும	 அதீத	
கட்ை்ைத்தன்்ம	 உ்ையதாகவும	
கா்ணப்படுகிைது“.- ஜீன் ்பாடின் (Jean Bodin)

3.1.2  இறையாணறமையின் பணபியல்புகள்:
(அ) நிரந்தரமைா்னது (Permanence)

இ்ையாண்மயின்	 முககிய	 ்பண்பாக	
அதன்	 நிரநதரத்தன்்ம	 	 திகழ்கிைது.	 அரசு	
இயங்கும	 ்்ர	 இ்ையாண்ம	 நீடிககிைது.	
மன்ைர்	 இைப்பதாலும,	 அரசைாங்கம	 பசையல	
இைநது	 ்்பா்தாலும	 இ்ையாண்ம	
்பாதிககப்படு்தில்ல.	 இதன்	
எதிபராலியாக்்,	 “மன்ைர்	 இைநதுவிட்ைார்,	
ஆைாலும	 அரசைபீைம	 நீணடு	 ்ாழ்க”	 என்று	
இங்கிலாநது	குடிமககள	கூறுகின்ைார்கள.
(ஆ) பிரத்தி்யாகமைா்னது (Exclusiveness)

ஒர்	 சுதநதிர	 அரசில,	 இரணடு	
இ்ையாண்மகள	 இயங்காது,	 அப்படி	
இருககு்மயாைால	அரசின்	ஒற்று்மயாைது	
சீர்கு்லநதுவிடும.
(இ)  அற்னத்ற்தயும் முழுறமையாக 

உள்்ளடககியது (All comprehensiveness)

ஒவப்ாரு	 தனிமனிதனும	 மற்றும	
தனிமனிதர்கள	 அங்கம	 ்கிககககூடிய	
குழுமமும	 அரசின்	 இ்ையாண்மககு	
உட்்பட்ைதாகும.	 குழுமங்கள	 அலலது	
சைங்கங்கள	 அதிக	 ்லி்ம	 ்ாயநததாக	

3
அலகு

அரசியல் அறிவியலின்  அடிபபறடக 
கருத்்தாககஙகள் பகுதி-I
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இருநதாலும,	 ்ப்ணம	 ்ப்ைத்ததாக	
இயங்கிைாலும	 இ்ையாண்மயின்	
அதிகாரத்்தத்	தடுகக்்ா	அலலது	அதற்குக	
கீழ்்படியாம்லா	இருகக	முடியாது.
(ஈ) மைாற்றித்்தர இயலா்தது (Inalienability)

இ்ையாண்ம	 என்்பது	 அரசின்	 உயிர்	
மற்றும	 ஆன்மா்ாக	 விைங்குகிைது.	 இது	
அர்சை	 அழிககாமல	 இ்ையாண்ம்ய	
மாற்றித்தர	முடியாததாக	விைங்குகிைது.
(உ)  ஒற்றுறமை மைற்றும் எககாலத்திலும் 

நீடித்திருககும் ்தன்றமை (Unity and 
Everlasting)

இ்ையாண்மயின்	 தனித்தன்்ம	
அதன்	ஒற்று்மயில	உளைது.	இ்ையாண்ம	
என்்பது	 ஒரு	 குறிபபிட்ை	 காலத்திற்கு	 மட்டும	
பசையல்படு்தில்ல.	 மாைாக	 அது	 அரசு	
இயங்கும	 ்்ர	 நீடித்திருககும	
அழியாததன்்ம	பகாணைதாகும.
(ஊ) பிரிககமுடியா்தது (Indivisibility) 

இ்ையாண்ம	என்்பது	பிரிகக	முடியாத	
தன்்ம்யக	பகாணைதாகும.			இத்தன்்ம்ய	
இ்ையாண்மயின்	 உயி்ராட்ைமாக	
விைங்குகிைது.
(எ) முழுறமைத்்தன்றமை (Absoluteness) 

இ்ையாண்ம	 என்்பது	
நி்பநத்ையற்ைதாகவும,	 அைவிை	
முடியாததுமாக	 விைங்குகிைது.	 ்மலும	 இது	
கீழ்்பணிதலுககு	 அப்பாற்்பட்ைது.	 தான்	

விருமபிய	 எ்தயும	 சைாதிககக	 கூடியதாக	
விைங்குகிைது.
(ஏ) சுயமைா்னத்்தன்றமை (Originality)

இ்ையாண்ம	 தைது	 அதிகாரத்தி்ை	
சுய	 உரி்மயி்ை	 ்மயமாகக	 பகாணடு	
ப்பற்றிருககிை்த	 தவிர,	 யாரு்ைய	 தயவிலும	
அலல.
3.1.3  இறையாணறமையின் இரணடு 

அம்்சஙகள்:

(அ)  உட்புை இறையாணறமை  
(Internal Sovereignty)

இவ்்கயாை	 இ்ையாண்ம,	 ஓர்	
அரசுககு	 உட்்பட்டு	 ்ாழும	 அ்ைத்து	
தனிமனிதர்கள	 அலலது	 அ்ர்கள	 
சைார்நத	 அ்ைத்து	 சைங்கங்க்ையும	
கட்டுப்படுத்து்தற்குரிய	 முழு	
அதிகாரத்்தயும	ப்பற்றுளைது.
(ஆ) வவளிபபுை இறையாணறமை  
(External Sovereignty)

	 எளி்மயாகக	 கூை்்ணடுபமனில	
ப்ளிபபுை	 இ்ையாண்ம	 என்்பது	 ்தசிய	
விடுத்லயாகும.	அ்ைத்து	நாடுகளும	தங்கள	
ப்ளியுைவு	 பகாள்க்ய	 நிர்்ணயிப்பதற்கும,	
அதிகாரம	 ்ப்ைத்த	 கூட்ைணி்யாடு	
இ்்ண்தற்கும	 முழு	 அதிகாரம	 ப்பற்று	
பசையல்படுகின்ைை.	ஒவப்ாரு	அரசும	ஏ்ைய	
அரசுக்ை	சைாராமல	சுதநதிரமாக	இயங்கு்து	
ப்ளிபபுை	இ்ையாண்ம	எைப்படும.

மககள	 இ்ையாண்ம	 எைப்படு்து	
ப்பரும்பான்்ம	 ்ாககாைர்களின்	
அதிகாரமாகும.	 ்மலும	 இவ்்க	
அதிகாரமாைது,	் ாககுரி்ம	பசையல்பைககூடிய	
நாட்டில	 ்ாககாைர்கள	 ்பல்்று	
்ழிமு்ைகளின்	 ்ாயிலாக	 ப்ளிப்படுத்தும	
விருப்பமாகும.	- கார்னர (Dr. Garner)

குறிபபிடத்்தகக ்மைற்்காள்
ஓர்	 மரமாைது	 தான்	

மு்ை	 விடு்்த	 மாற்றித்தர	
முடியாத்தப	 ்்பான்று	

இ்ையாண்ம்யயும	 மாற்றித்தர	
இயலாது.	 இது	 ஓர்	 மனிதன்	 தன்்ை	
அழித்துக	 பகாளைாமல	 தைது	 உயிர்	
அலலது	 ஆளு்ம்ய	 மாற்றித்	 தர	
இயலாத்தப	்்பான்ைதாகும.	-றலபர

3.1.4 இறையாணறமையின் வறககள்
“நறடமுறை மைற்றும் ்சட்டபபடியா்ன 

இறையாணறமை”
நறடமுறை இறையாணறமை  

(De-facto sovereignty)
இவ்்க	 இ்ையாண்ம	 சைட்ை	 பூர்்மாக	
இலலாது,	 உண்மயாை	 அதிகாரத்்தப	

ப்பற்று	 சைட்ைத்்த	 நி்ை்்ற்றும	
இ்ையாண்மயாகும.

்சட்டபபடியா்ன இறையாணறமை  
(De-jure sovereignty)

இவ்்க	 இ்ையாண்ம	 உண்மயாக	
ந்ைமு்ையில	 இலலாது,	 சைட்ைபூர்்மாக	
மட்டு்ம	கா்ணப்படு்தாகும.
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இைறயா�ைம�� வைகக�

ெபயரள� ம�� 
உ�ைமயான

 இைறயா�ைம

ச�ட 
இைறயா�ைம

அர�ய�
இைறயா�ைம

ம�க� 
இைறயா�ைம

வபயர்ளவு மைற்றும் 
உணறமையா்ன 

இறையாணறமை

்சட்ட 
இறையாணறமை

அரசியல் 
இறையாணறமை

மைககள் 
இறையாணறமை

அ)	ஆதிகாலத்தில	்பல	
அரசுகளில	முடியாட்சி்ய	
இருநதது.	மன்ைர்கள	
உண்மயாை	
இ்ையாண்ம்யப	
ப்பற்று	ஆணடு	்நதைர்

அரசின்	
அதிகாரத்து்மாைது	
இறுதிக	கட்ை்ைக்ை	
ப்ளியிை	சைட்ைப்படியாை	
அதிகாரம	உணடு.

பிரநிதித்து்	மககைாட்சியில		
அரசியல	இ்ையாண்ம	
என்்பது	ஒட்டுபமாத்த	
மகக்ையும	குறிப்பதாகும.	

மககள	இ்ையாண்ம	
என்்பது	ப்பாது	 
மகக்ை	
்மலாை்ர்கைாகப	
்பாவிககின்ைது

ஆ)	பிபரஞ்சு	புரட்சி	(1789)	
முடியாட்சி்ய	முடிவுககு	
பகாணடு	்நத	ஒரு	
்ரலாற்று	நிகழ்்ாகும.	

சைட்ை	அதிகாரத்து்ம	
்ப்ைத்த்ர்கள	மூலம	
சைட்ைத்்த	நி்ை்்ற்றி	
பசையல்படுத்து்தால	இது	
சைட்ை	இ்ையாண்ம	
ஆகும.

அரசியல	இ்ையாண்ம	
என்்பது	ப்பாது	மகக்ைக	
கட்டுப்படுத்தக	கூடிய	
அதிகாரம	ப்பற்ை	்ர்ககத்்த	
குறிப்பதாகும.

ஆதிகாலங்களில	மககள	
இ்ையாண்மயாைது,	
முடியாட்சியின்		
ஏ்தசசைதிகாரத்்த	
எதிர்ககும	ஆயுதமாக	
விைங்கியது.

இ)	மன்ைர்	
ப்பயரைவிலும,	
மநதிரிசை்்ப	உண்மயாை	
இ்ையாண்ம்யயும	
ப்பற்றிருநதது.

சைட்ை	இ்ையாண்ம	
எப்்பாதும	உறுதியாகவும,	
ஆற்ைல	்ப்ைத்ததாகவும	
முழு்மயாகவும	
இ்ையாண்மயாைரின்	
அதிகாரம	ப்பற்ைதாகவும	
விைங்குகிைது.

 

இயககுைரகமு்ை	ஆட்சிய்மபபி்ை	தூககி	எறிநத	பின்ைர்,	பநப்்பாலியன்	உண்மயாை	
ந்ைமு்ை	 இ்ையாண்ம்ய	 (De-facto)	 ப்பற்று	 விைங்கிைார்.	 ஸப்பயினில,	 சைட்ை	
இ்ையாண்ம்ய	 ்்்ராடு	 க்லத்து,	 பராங்்கா	 ந்ைமு்ை	 இ்ையாண்ம்ய	 (De-facto)		
்கயகப்படுத்திைார்.	அப்ைா்பர்	28,	1922-இல	நைநத	கறுபபுசசைட்்ை	புரட்சிககு	பின்ைர்,	மு்சைாலினி	
சைட்ைபபூர்்மாை	பிரதம	அ்மசசைராக	அதிகாரம	ப்பற்ைார்.	இ்ர்	நாைாளுமன்ைத்்தக	்கப்பற்றி	
அதன்	 மூலம	 இத்தாலி்ய	 ஆட்சி	 பசையதார்.	 நாைாளுமன்ைம	 சைட்ை	 இ்ையாண்ம்யயும,	
மு்சைாலினி		ந்ைமு்ை	இ்ையாண்ம்யயும	 (De-facto)	ப்பற்று	ஆட்சி	அரங்்கறியது.	்மலும	
ஹிடலரும,	 பெர்மனியில	இசபசையல்பாட்்ை்ய	 பின்்பற்றிைார்.	 இ்ர்	 சைட்ை	இ்ையாண்ம்ய	
்கயகப்படுத்தியதுைன்	மட்டுமலலாது,	ந்ைமு்ை	இ்ையாண்ம்யப	 (De-facto)	ப்பற்று	ஆட்சி	
பசையதார்.

இங்க ஒரு சுவாரசியமைா்ன ்தகவல்!
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ொன்ஆஸடின்	 (1780-1859)	
இங்கிலாநது	 நாட்்ை	 சைார்நத	 
சைட்ை	 ்லலுைராை	 இ்ர்	 சைட்ை	
இ்ை்மககு	 தன்னு்ைய	
'நீதி்பரி்பாலைமும	 விரிவு்ரகளும' 
(1832)	என்ை	நூலில	விைககம	அளித்துளைார்	
இ்ர்	 ஒரு்ம்ாத	 இ்ையாண்ம	
்காட்்பாட்டின்	தீவிர		ஆதர்ாைர்	ஆ்ார்.

3.1.5 பன்றமைவா்தம் என்ைால் என்்ன?

	 ்பன்்ம்ாதம	 என்்பது	 ஒரு்ம்ாத	
இ்ையாண்மக	 ்காட்்பாட்்ை	 எதிர்த்து	
உரு்ாை	 ்லி்ம	 ்ாயநத	 இயககமாகும.	
இவ்்க	 இ்ையாண்ம	 அரசினு்ைய	
்மலாை	மற்றும	அைவிலலாத	அதிகாரத்திற்கு	
்்க	பசையகின்ைது.	

	 அரசிற்கு	 முன்ை்ர,	 ்பல	 சைமூக,	
அரசியல,	 ்பண்பாடு	 மற்றும	 ப்பாருைாதாரம	
சைார்நத	 அ்மபபுகள,	 சைமுதாயத்தில	 அங்கம	
்கித்து	 இருககின்ைை.	 உதார்ணத்திற்கு	
குடும்பம	 மற்றும	 ்த்ாலயங்கள	 அரசு	
்தான்று்தற்கு	முன்்்ப	பசையல்பட்டு	்நதை.

பன்றமைவா்தக ்காட்பாட்டின் 
சிந்தற்னயா்ளரகள்

	 பெராலட்	பெ.	லாஸகி	(Herold	J.	Laski)

	 பெ.என்.பிககீஸ	(J.N.	Figgis)

	 எர்ைஸட்	்பார்ககர்	(Ernest	Barker)

	 ஜி.டி.பெச.்கால	(G.D.H.Cole)

	 ்மக	ஐ்ர்	(Mac	Iver)
பன்றமைவா்தக ்காட்பாட்டின் ்்தாற்ைம்

	 மககள	 நல	 அரசைாைது,	 மககளின்	
்த்்க்ை	 நி்ை்்ற்ைாத	 ்்பாது,	

புரட்சிக்ையும,	 எதிர்நை்டிக்கக்ையும	
சைநதித்து	இருககிைது.	இப்படிப்பட்ை	எதிர்வி்ை	
என்்பது	 ்மலாை	 மற்றும	 இ்ையாண்ம	
மிகக	 அரசுககு	 எதிராகத்	 ்தான்றியதால	
புரட்சி	 ஏற்்பட்டு	 அதன்	 வி்ை்ாகப	
்பன்்ம்ாதம	மலர்நதது.

பன்றமைவா்தம் முககியமைா்ன்தா?

  ்பன்்ம்ாதம	என்்பது,	கூட்ை்மபபுகளின்	
முககியத்து்த்்தயும,	 அதன்	 சுயாட்சி	
்காரிக்க்யயும	தாங்கி	நிற்கிைது.

  மககைாட்சி	 மலர	 ்்ணடுபமனில,	
இ்ையாண்ம	 மிகக	 அரசைாைது	 சைட்ை	
அதிகாரத்து்த்திற்கு	 கட்டுப்பைாததாக	
இருத்தல	அ்சியமாகும.

  இ்ையாண்மயில	 ஏற்்படும	
பிரிவி்ைகள	 என்்பது	 அதன்	 அழிவுககு	
்ழி்குப்பது	 உறுதியாகிைது.	
இ்ையாண்ம	 இலலாத	 தரு்ணத்தில	
சைமுதாயத்தில	அ்மபப்பதிர்்ாத	சூை்ல	
இருககும.

பன்றமைவா்தத்தின் மீ்தா்ன குற்ைச்சாட்டுகள் 
யாறவ?

  இ்ையாண்ம	மிகக	அரசு	ஒற்று்ம்ய	
ஏற்்படுத்தி,	 சைமுதாயத்தில	
பசையல்பட்டுகபகாணடிருககும	அ்ைத்துக	
கூட்ை்மபபுக்ையும	 ஒன்று்படுத்தி	
ஒழுங்குமு்ைப்படுத்துகிைது.

  ்பன்்ம்ாத	 நமபிக்கககு	 ஒவ்ாததாக	
அர்சை	சைட்ைங்க்ை	இயற்றுகிைது.

  கூட்ை்மபபுகளின்	 எணணிக்க	
மிகுதியாக	 அதிகரிககும	 ்பட்சைத்தில,	
மகக்ை	 ்பாதுகாப்பதற்கு	அரசின்	 ்த்்	
இன்றிய்மயாததாகிைது.

இநதிய அர்சறமைபபு மைற்றும் இறையாணறமை

	 இநதிராகாநதி	 Vs	 ராஜநாராய்ணன்(1975)	்ைககில,	 “இநதியா	என்்பது,	இ்ையாண்ம	
ப்பாருநதிய,	 மககைாட்சிக	 குடியரசு	 என்றும,	 இது்்	 அடிப்ப்ைக	கூைாக	 அரசை்மபபின்்படி	
கா்ணப்படுகிைது”	என்றும	கூறியுளைது.	்மற்கூறிய்ற்றின்	மூலம,	இநதிய	அரசை்மபபின்்படி	
இ்ையாண்ம	 என்்பது	 அரசை்மபபின்	 முககிய	 அமசைமாக	 விைங்கு்துைன்	 முகபபு்ரயின்	
மூலமாக	 மகக்ை	 இ்ையாண்ம	 மிகக்ர்கள	 என்்பது	 பதரிய்ருகிைது.	 சுருங்கககூறின்,	
இ்ையாண்ம	 என்்பது	 அரசை்மப்்பச	 சைார்நதுளைது.	 மகக்ை	 அத்த்கய	 அரசை்மபபின்	
இறுதி	ஆதாரமாக	விைங்குகின்ைைர்.
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3.2 ்சமைத்துவம்
அறிமுகம்

்சமைத்துவத்திற்ன புரிநது வகாள்ளு்தல்

மனிதர்கள	 அ்ை்ரும	 சைமம	 என்ை	
கருத்து	 இன்று	 ்்ர	 புரியாத	 புதிராக்்	
விைங்குகிைது.	 சைமத்து்த்்த	 விருமபுகின்ை	
நாைாைது	 சைமூக	 மாற்ைத்்த	 ஏற்்படுத்து்தற்கு	
சைட்ைங்க்ை	 உரு்ாககுகிைது.	 ்ைர்நத	
நாைாைாலும,	 ்ைர்சசிகுன்றிய	 நாைாைாலும,	
சைமத்து்ம	பதாைர்்பாை	சைட்ைம	்்பாதுமாைதாக	
இல்ல.	 ்பன்்மத்து்	 சைமுதாயம	
நி்லநாட்ைப்பட்டுவிட்ைதால	 சைமத்து்	 சைட்ைம	
அதிகமாக	 எதிர்ககப்படுகிைது.	 அரசியல	
்காட்்பாட்டில	அ்மநதுளை	சுதநதிரம	மற்றும	
உரி்மகள	 என்ை	 பகாள்ககள	 சைமத்து்ம	
என்ை	 மூன்ைா்து	 பகாள்க	 அ்ம்தற்கு	
கார்ணமாக	 உளைை.	 உரி்மகள	 என்்ப்்	
குடிமககளுககும,	 மககள	 குழுமங்களுககும	
அரசைால	 விநி்யாகம	 பசையயப்படு்்த	
சைமத்து்	பகாள்க்ய	நிர்்ணயிககிைது.	

	 	சைமத்து்	சைமுதாயத்்த	உரு்ாககு்து	
என்்பது	 ந்ைமு்ையில	
சைாத்தியமிலலாத	 கற்்ப்ை்ாத	
நமபிக்கயாகத்	 பதரிநதாலும	
அத்ைப	 புைககணிககும்பட்சைத்தில,	
அ்மபப்பதிர்்ாதமும,	 குைப்பமும	
ஏற்்பட்டு	 மககள	 நல	 அரசு	 என்்பது	
ப்பாருைற்ைதாகிவிடும.

	 	மாறு்பட்ை	 பின்ைணியிலிருநது	
்படிககும	மா்ண்ர்களுககு	சைமத்து்ம,	
சைமத்து்மின்்ம,	 சைமூகம	 ்பற்றிய	
கருத்துக்ை	 அறிநது	 பகாளை	
்ாயபபு	ஏற்்படுத்தப்படுகிைது.

	 	ப்பணகள,	 சிறு்பான்்மயிைர்,	
தாழ்த்தப்பட்்ைார்,	 மாற்று	 பமாழி	
சைார்நத	 குழுமங்கள,	 ்்பான்்ைாரின்	
சைமத்து்த்திற்காை	 ்்பாராட்ைங்களின்	
்த்்யி்ை	கணைறிதல.

	 	் தசைத்தின்	குடிமகைாக	நீதி்ய	நி்ல	
நாட்டி	 சைமத்து்த்்த	 உரு்ாகக	
தனிமனிதர்களின்	 ்பங்்கற்பி்ை	
்மம்படுத்தவும,	 ்தசிய	 இலககாக	
இ்த	நிர்்ணயிப்பது	அ்சியமாகும.

Leanpub கற்ைலின் ்நாககஙகள்

3.2.1 ்சமைத்துவம் என்ப்தன் வபாருள் 

சைமத்து்ம	என்்பது	
“ இ க் கு வ ா லி ஸ் ”  
(aequalis)	 என்ை	
் ா ர் த் ் தயிலிரு நது	
உரு்ாைதாகும.	 இது	
“நியாயமாை“	 என்று	
ப்பாருள்படுகிைது.	 ஒ்ர	
மாதிரியாை	 உரி்மகள,	 சைலு்ககள,	
நி்லகள,	 ்ாயபபுகள	 மற்றும	 நைத்தப்படும	
மு்ைகள	 ்்பான்ை்்,	 சைமூகத்தில	
மககளுககுச	 சைமமாை	 உரி்மயுைன்	
கி்ைத்தல	 ஆகிய்்	 சைமத்து்த்்த	
குறிப்பதாகும.	 ்மலும	 சைமத்து்ம	 ்பங்கீட்டு	
பகாள்கயாக	 ்பாவிககப்பட்டு	 உரி்மகள,	
்ாயபபுகள,	 நைத்தும	 மு்ைகள	 ஆகிய்்	
்பயைாளிகளுககு	 நியாயமாை	 மு்ையில	
்ைங்கப்படுத்லக	குறிககிைது.	

்மலும	 ்பங்கீட்டுக	 பகாள்க	 என்்பது,	
அ்ை்்ரயும,	அ்ைத்து	சூழ்நி்லகளிலும	
ஒ்ர	 மாதிரியாக	 நைத்து்தலல,	 மாைாக	
சைமமாக		இலலாத்ர்க்ை	சைமமற்ை	்்கயில		
நைத்துதலும	 சைமத்து்	 பகாள்கயில	 ஒரு	
அமசைமாகும.	ஆக்்	 சைமத்து்ம	என்்பது	 சைம	
நீதி்ய	 அடிப்ப்ையாக	 பகாணைதாகவும	
விைங்குகிைது.	
3.2.2. ்சமைத்துவத்தின் முககியத்துவம்
ஏன் ்சமைத்துவம் முககியத்துவம் வாயந்த்தாக 
கரு்தபபடுகின்ைது?

சைமத்து்	 பகாள்கயாைது,	
மனிதர்க்ை,	 நிைம,	 ்பாலிைம,	இைம,	 ்தசைம	
்்பான்ை்்களின்	 	 ்பாகு்பாடு	 காட்ைாமல	
சைமமாை	 மதிபபுைன்	 நைத்தும	 அரசியல	
லட்சியமாக	 சைமத்து்ம	 விைங்குகிைது.	
மனித்நயம	எவ்ாறு	ப்பாது்ாை்தா,	அ்த	
்்பான்று	 சைகமனிதர்க்ை	 மரியா்தயுைனும,	
மனிதாபிமாைத்துைனும	 நைத்த	 ்்ணடியது	
அ்சியம	 எை	 சுதநதிரம	 ்லியுறுத்துகிைது.	
இமமனித்நய	 நமபிக்க்ய	 அ்ைத்துலக	
மனித	 உரி்மகள	 பிரகைைம	 உரு்ாக	
கார்ணமாக	அ்மநதது.

சைமூக	அ்மபபுக்ையும,	அரசுக்ையும	
எதிர்த்துப	் ்பாராை	சைமத்து்	முைககம	மிகவும	
உதவிகரமாய	 இருநதது.	 ஏபைனில	
நவீையுகத்தில	 ்பணி,	 பசைல்்ைம,	 	 நி்ல	
மற்றும	சைலு்க	அடிப்ப்ையில	தற்ப்பாழுதும	
பிரிவி்ை	இருககத்தான்	பசையகிைது.
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காட்சிகற்ள விவாதிககவும்

18-ஆம	 நூற்ைாணடில	 நிலபபிரபுத்து்	
ஆட்சி்யயும,	 முடியாட்சி்யயும	 எதிர்த்து,	
“சுதநதிரம,	சைமத்து்ம,	சை்காதரத்து்ம“	என்ை	
முைககத்்த	பிபரஞ்சு	புரட்சியாைர்கள	ஓங்கி	
முைங்கிைர்.	 20-ஆம	 நூற்ைாணடில	 ஆசிய	

மற்றும	 ஆபபிரிகக	 கணைங்களில,	 சைமத்து்க	
பகாள்க்ய	 நி்லநாட்ைக	
காலனியாதிககத்திற்கு	 எதிராக	 புரட்சி	
நிகழ்த்தப்பட்ைது.	 இதன்	 பதாைர்சசியாக,	
்மற்கூறிய	 சைமுதாயங்களில	 விளிமபு	
நி்லககுத்	தளைப்பட்ை்ர்களும,	ப்பணகளும	
தங்களின்	 சைமத்து்த்திற்காக	 புரட்சி்ய	
்மற்பகாணைைர்.

சைமத்து்ம	 என்்பது	 தற்ப்பாழுது	
உலபகங்கிலும	 ஏற்றுகபகாளைககூடிய	
மாப்பரும	 லட்சிய்ாதமாக	 உலக	 அைவில	
சைட்ைங்களிலும,	 அரசை்மபபிலும	
ஏற்றுகபகாளைப்பட்டுளைது.	 இவ்ாைாை	
புரட்சிகளும,	 எழுசசிகளும	 ஆங்காங்்க	
எழுநத்்பாதிலும	 சைமத்து்மின்்ம	 என்்பது	
உலக	 சைமுதாயத்தில	 தற்ப்பாழுதும	 உளைது	
என்்ப்த	 ப்ளிப்ப்ையாை	 உண்ம	 ஆகும.	
அ்ைத்து	 நாடுகளிலும	 வீடு	 மற்றும	
்சைதிமிகக	 ்ாழ்க்கககு	 நடு்்	 சைரி்ர	
்பாரமரிககப்பைாத	 கழி்்ைகளும,	 குடிநீரற்ை	
நி்லயும	 பகாணை	 ்பளளிகள	 உளைை.	
உ்ண்்	 வீ்ணடிககும	 சிலரும,	
்பசிகபகாடு்மயால	 ்ாடும	 சிலரும	
இருககின்ை	 நி்ல	 ்பலவித	 சைங்கைங்க்ை	
அளிககிைது.	 சைட்ைப்படியாை	
உத்திர்ாதங்களுககும,	 ந்ைமு்ையில	 நாம	
்பார்ப்ப்ற்றிற்கும	 இ்ை்ய	 நி்ைய	
்்று்பாடுக்ைக	கா்ணலாம.

இநதியா,	 தன்	 அரசை்மபபின்	 மூலமாக	
்ப்ணககார்ர்ககத்திற்கும,	 ஏ்ை	
்ர்ககத்திற்கும	 இ்ை்யயாை	
இ்ைப்ளியி்ை	 கு்ைப்பதற்கு	 இயன்ை	
்்ரயில	 முயற்சிக்ை	 ்மற்பகாணடு	
்ருகிைது.
3.2.3. ்சமைத்துவத்தின் பரிமைாணஙகள் 

்சமைத்துவம் என்ைால் என்்ன?

மனித	 ்ாழ்க்கயாைது	 ்பல்்று	
்்ற்று்மகளுககி்ையில	 அ்மநதுளைது.		
மனிதர்களுககி்ை்ய	 நிைம,	 இைம	 ்்பான்ை	
்்ற்று்மகள	 இருப்ப்த	 நமமால	
ஏற்றுகபகாளை	 முடியாது.	 மைசைாட்சியின்	
அடிப்ப்ையில	 த்ைாைது	 எை	
பதரிநத்்பாதிலும,	 சைக	 மனிதர்களி்ை்ய	
மரியா்தயும,	 அங்கீகாரமும	 மறுககப்படு்து	
்்த்ைககுரிய	 நிகழ்வு	 ஆகும.	 எநத	 ஒரு	
சைமுதாயமும	அ்ைத்து	மகக்ையும	சைரிசைமமாக	
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நைத்து்து	இல்ல.	மனிதர்களுககி்ை்யயாை	
்த்்கள,	 திை்மகள	மாறு்படுகின்ை	 ப்பாழுது		
அ்ைத்து	மகக்ையும	சைரிசைமமாக	 ்பார்ப்பதும,	
்பாவிப்பதும	 இயலாததாகக	 கருதப்படுகிைது.	
சைமமாக	 உளை்ர்கள	 சைமமிலலாமல	
நைத்தப்படு்தும,	சைமமிலலாத்ர்க்ை	சைமமாக	
நைத்து்தும,	 அநீதிககு	 ்ழி	 ்குககின்ைை.	
இயற்்க	 அடிப்ப்ையிலாை	
ஏற்ைத்தாழ்வுகளுககு	 அப்பாற்்பட்டு	 சைமூக	
ரீதியாை	 பிைபபு,	 பசைல்்ைம,	 அறிவு,	 மதம	
்்பான்ை்்களில	 சைமத்து்மின்்ம	
கா்ணப்படுகிைது.	

எவவித	 ்ரலாற்றின்	 இயககமும,	
சைமத்து்த்்த	 ்நாககி	 பசைல்து	 இல்ல.	
ஏபைனில	 ஓர்	 ஏற்ைத்தாழ்வு	 நி்ல்ய	
சைரிபசையகின்ை்்பாது	 மற்பைாரு	 ஏற்ைத்தாழ்வு		
நி்ல	உரு்ாகுகிை	சூழ்நி்ல	நிலவுகிைது.	இதன்	
வி்ை்ாக	 அறியப்படு்து	 என்ைப்ன்ைால,	
அழிககப்படுகின்ை	 ஏற்ைத்தாழ்வுநி்ல	
நியாயமற்ைதாகவும,	 புதியதாக	
உரு்ாககப்படுகின்ை	நி்ல	நியாயமாைதாகவும	
கருதப்படுகிைது.	 இதைால	 	 அரசியல,	 சைமூக	
மற்றும	 கலவி	 சைமத்து்த்்த	 ்லுப்படுத்தவும,	
ஒருமுகப்படுத்தவும,	 புதிய	 த்லமு்ை	
கை்மப்பட்டிருககிைது.	 சுதநதிரத்்த்்பான்று,	
சைமத்து்	 பகாள்கயும	 ்நர்ம்ை	 மற்றும	
எதிர்ம்ை	 ்கா்ணங்க்ையும	 ப்பற்று	
விைங்குகிைது.	 எதிர்ம்ை	 சைமத்து்ம	 என்்பது	
யாருககும	எநதவித	சைலு்ககளும	காட்ைாத	சைமூக	
நி்ல்யயும,	 ்நர்ம்ை	 சைமத்து்ம	 என்்பது	
அ்ை்ருககும	 சைமமாை	 ்ாயபபுகள	 உளை	
சைமூக	நி்ல்யயும		்பற்றியதாகும.
லாஸ்கியின் (Laski) கூற்றுபபடி 
்சமைத்துவத்தின் வி்ளககம்
	 	இது	 சைலு்ககள	 இலலாத	 நி்லயாகும.		

இது	 சைமுதாயத்தில	 ்ாழும	 ஒரு்ரு்ைய	
விருப்பமாைது	 ்்பைாரு்ரு்ைய	
விருப்பத்திற்கு	 சைமமாக	 கருதப்படுகின்ை	
சூழ்நி்ல	 ஆகும.	 சைமுதாயத்தில	 ்ாழும	
அ்ை்ருககும	 உரி்மகள	 சைமமாைதாக	
்ைங்கப்படும.	 இது்்	 சைமத்து்	 உரி்ம	
ஆகும.

	 	் ்பாதுமாை	 ்ாயபபுகள	 அ்ைத்து	
மககளுககும	 ்ைங்கப்படுதல.	 ஒவப்ாரு	
தனிமனிதனும	தன்	ஆளு்மத்தன்்ம்ய	
உ்ணரு்தற்கு	்ாயப்பாை	சூழ்நி்லக்ை	
உரு்ாககித்தருதல.

	 	சைமூகத்தின்	 ்பலன்கள	 அ்ை்ருககும	
சைமமாை	அைவில	 கி்ைககும்படியாகவும,	
எநதப்ாரு	 	 அடிப்ப்ையிலும	 யா்ரயும	
இத்ை	அ்ையவிைாமல	தடுககககூைாது.	
ஒரு	 மனிதனின்	 பிைபபி்ை	
அடிப்ப்ையாகக	 பகாணை	
ஏற்ைத்தாழ்வுகள,	 ஆகிய்்	 ்பாரம்பரியம	
மற்றும	 மரபு்ழி	 கார்ணங்களின்	
அடிப்ப்ையிலாை	 ஏற்ைத்தாழ்வுகள	
அர்த்தமற்ை்்யாகும.

	 	ப்பாருைாதார	 மற்றும	 சைமூக	 சுரணைல	
இலலாத	சைமுதாயமாக	விைங்குதல. 

ப்பருமைவில	 இருககககூடிய	
ஏ்ை	் ர்ககமும,	சிறியைவில	
்ாழும	 ்ப்ணககார்ர்ககமும	
உளை	அரசில,	அரசைாங்கத்தின்	
பசையல்பாடுகள	 ்ப்ணககார	
்ர்ககத்தின்	 உ்ை்மக்ை	
்பாதுகாககும	ப்பாருட்்ை	அ்மயும.

– வெரால்ட் லாஸ்கி (Herold Laski)

பாரககரின் கூற்றுபபடி ்சமைத்துவம்: 

	 	அ்ை்ருககும	அடிப்ப்ை	சைமத்து்ம
	 	சைமமாை	்ாயபபுகள
	 	் ாழ்வுககாை	 சைமதைத்்த	 உரு்ாககும	

சைமத்து்	நி்லகள
	 	வி்ைவுகளின்	 அடிப்ப்ையில		

சைமத்து்த்தி்ை	ஏற்்படுத்துதல
வாயபபுகளில் ்சமைத்துவம்

	 சைமத்து்ம	 என்்பது	 அ்ைத்து	
மககளுககும	 சைம	 உரி்மக்ையும,	
்ாயபபுக்ையும	 அளித்து	 அ்ர்களின்	
இலககுகள	 மற்றும	 இலட்சியங்க்ை	
அ்ை்தற்குணைாை	 திை்மக்ையும,	
திைன்க்ையும	்ைர்ப்பது	ஆகும.	
இயற்றக ்சமைத்துவமின்றமை மைற்றும் ்சமூக 
்சமைத்துவமின்றமை

	 இ ய ற் ் க	
சைமத்து்மின்்ம	
என்்பது	மககளுககு	
இ ் ை ் ய ய ா ை	
திைன்	 மற்றும	
தி ை ் ம க ளு க கு	
இ்ை்யயாை 	 ்்று்பாட்டிைால	
உரு்ாகிைது.	 	 இது	 ்்பான்ை	 சைமூக	
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சைமத்து்மின்்மயாைது,	 மககளுககு	
்ைங்கப்படும	 சைமமிலலாத	 ்ாயபபுகள	
மற்றும	 சில	 சைமுதாயக	 குழுககளினு்ைய	
சுரணைலின்	 மூலமாக	 உணைாககப்படுகிைது.	
இயற்்க	 சைமத்து்மின்்ம	 என்்பது	
பிைபபிலிருநது	 உரு்ாகின்ை	 ்பல	 இயலபுகள	
மற்றும	திை்மகளின்	ப்ளிப்பாைாகும.	

ஆைால	 சைமூக	 சைமத்து்மின்்ம	 என்்பது	
சைமுதாயத்திைால	 சைமமற்ைமு்ையில	
நைத்தப்படு்தால	 உணைாககப்படுகின்ை	
நி்ல்யக	 குறிககின்ைது.	 ்மலும	 இவ்்க	
சைமத்து்மின்்ம	 என்்பது	 இைம,	 ொதி,	 மதம,	
்பாலிைம,	நிைம	 ்்பான்ை்ற்றின்	அடிப்ப்ையில	
சைமுதாயத்தில	 மகக்ை	 ்்ற்று்மப்படுத்தி	
நைத்து்தால	உரு்ாகிைது.	்பல	நூற்ைாணடுகைாக	
ப்பணகளுககாை	 சைம	 உரி்மகள	
மறுககப்படுகின்ைை.	அ்த்்பால,	அடி்மத்தைம	
்பற்றிய	 எதிர்க்களவி	 ்கட்கப்படும்்ர,	
கறுபபிை	 மககள,	 அடி்மகைாக	
நைத்தப்பட்ைார்கள.	 ்மலும	பிைபபி்ல்ய	உைல	
ஊைமுற்்ைாராக	 பிைநத	 சிலர்	 நவீை	
பதாழிலநுட்்ப	 ்ைர்சசியின்	 உதவி	 பகாணடு	
இயல்பாை	 மககளுககு	 சைமமாக	 சைமூகத்திற்கு	

தங்களின்	 ்பங்களிபபி்ைச	 பசையகின்ைைர்.	
சைமீ்பத்தில	 ம்ைநத	 ஸடீ்பன்	 ொககிங்ஸின்	
இயற்பியல	கலவிககாை	்பங்களிபபு,	அ்ரு்ைய	
உைல	ஊைத்்தயும	தாணடிய	குறிபபிைத்தகுநத	
்பங்களிப்பாகும.	அரசியல	தத்து்ஞானிகள	்பலர்		
தங்களின்	 ்காட்்பாடுகள,	 தத்து்ங்கள	 மற்றும	
சித்தாநதங்கள	 மூலமாக	 சைமமாை	 மற்றும	
நியாயமாை	 சைமூகத்தி்ை	 உரு்ாககும	
்ழிமு்ைகள	்பற்றி	எழுதியுளைைர்.

நியாயமைா்ன முறையில் 
்்தரநவ்தடுககபபடுவ்தற்காக 

அற்னவருககும் ஒ்ர 
மைாதிரியா்ன ்்தரவு: ்தயவு 

வ்சயது அற்னவரும் மைரத்தில் 
ஏறுஙகள்.

பின்வரும் ்கலிசசித்திரத்ற்த உற்று்நாககி 
அதில் காணபபடும் ்சமைத்துவமின்றமையின் 
வறககற்ள விவரி.

்சமூக ்சமைத்துவம்
  சைமமாை	்ாயபபுகள
  சைலு்ககள		

குடிறமை ்சமைத்துவம்
  மதம,	 மற்றும	 நமபிக்ககள	 ்்பான்ை்ற்றின்	

அடிப்ப்ையில	்பாகு்பாடு	இலலாதிருத்தல.

அரசியல் ்சமைத்துவம்
  அ தி க ா ர த் து ் த் ் த	

அணுகு்தற்காை	்ாயபபு
  ் ாககுரி்ம

இயற்றக ்சமைத்துவம்
  இயற்்க	உரி்மகள

வபாரு்ளா்தார ்சமைத்துவம்
  பசைல்	்ைம

்சமைத்துவத்தின் வறககள்

சம��வ��� வைகக�

��ைம 
சம��வ�

அர�ய 
சம��வ�

ச�க 
சம��வ�

இய
ைக 
சம��வ�

ெபா�ளாதார
 சம��வ�

்சமைத்துவத்தின் வறககள் (Types of Equality)

அ)  ்சமூக ்சமைத்துவம்

	 சைமூக	 சைமத்து்ம	என்்பது	பிைபபு,	 சைாதி,	
மதம,	 இைம,	 நிைம,	 ்பாலிைம	 மற்றும	 சைமூக	
நி்ல	 அடிப்ப்ையாக	 பகாணடு	 உரி்மகள,	
சைலு்ககள	 மற்றும	 ்ாயபபுக்ை	
்ைங்கு்தல,	்பாகு்பாடிலலாத	சைமூக	அ்மபபு	
்்பான்ை்்	 ஆகும.	 ஒவப்ாரு்ருககும,	
தங்கள	 ஆளு்மக்ை	 ்மம்படுத்து்தற்கு	

சைமமாை	 ்ாயபபுகள	 ்ைங்கப்பை	 ்்ணடும.	
சைமூக	 சைமத்து்ம	 என்்பது	 சில	 முககிய	
அமசைங்க்ை	 	 உளைைககியுளைது.	 அ்்,	
சைமூக	 நி்ல்ய	 அடிப்ப்ையாக	 பகாணை	
்பாகு்பாட்டி்ை	 நீககுதல,	 சிலருககு	 மட்டு்ம	
உரித்தாை	 சிைபபுச	 சைலு்கக்ை	 நீககுதல	
மற்றும	 அ்ை்ருககும	 சைமமாை	 கலவி	
்ாயபபுக்ை	 ஏற்்படுத்தி	 தரு்து	 ஆகிய்்	
ஆகும.
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	 பிரான்சு	நாட்டின்	“மனிதர்கள	மற்றும	
குடிமககளின்	 உரி்மப	 பிரகைைம”	
குறிபபிடு்கயில,	 “மனிதர்கள	 சுதநதிரமாக	
பிைநத	 உைன்	 	 எபப்பாழுதும	 சுதநதிரமாை	
மற்றும	 சைமமாை	 உரி்மக்ை	
ப்பற்றிருககிைார்கள”	 என்று	 கூறுகிைது.	 1948,	
டிசைம்பர்	 10-ஆம	 நாைன்று	 ப்ளியிைப்பட்ை	
ஐககிய	 நாடுகள	 அசசை்்பயின்	 	 மனித	
உரி்மகள	 பிரகைைம	 உலகமககளின்	 சைமூக	
சைமத்து்த்்த	உறுதி	பசையதுளைது.	

அகிம்சை	 அடிப்ப்ையிலாை	
அபமரிகக	 குடி்ம	 உரி்மகள	
இயககத்தின்	 ஈடுஇ்்ணயற்ை	 த்ல்ராக	
மார்ட்டின்	 லூதர்கிங்	 ெுனியர்	
கருதப்படுகிைார்.	 1950	 மற்றும	 1960-களில		
சைமூக	 நீதிககாக	 கறுபபிைத்த்ர்கள,	
அபமரிககாவில	 ஏற்்படுத்திய	 சைம	
உரி்மக்ைப	 ப்பறு்தற்காை	 புரட்சி்ய	
குடி்ம	 உரி்மகள	 இயககமாகும.	
இநதியாவில	 ைாகைர்.பி.ஆர்.அம்்பத்கர்	
து்ங்கிய	்காடிகக்ணககாை	தாழ்த்தப்பட்ை	
மககளின்	 விடுத்லககாை	 இயககமாைது	
்ரலாற்று	 சிைபபுமிககதாக	 இநதியாவில	
கருதப்படுகிைது.	 ்மலும	 இவவியககம	
சைமூக	சைமத்து்த்திற்காை	வி்தயாகும.

ஆ) குடிறமை ்சமைத்துவம்
	 சிவில	 என்கின்ை	 ்ார்த்்த	 சிவிலஸ	

(Civils)	 அலலது	 சிவிஸ	 (Civis)	 என்ை	 லத்தீன்	
பமாழிசபசைாலலிலிருநது	 உரு்ாககப்பட்டு	
ஆங்கிலத்தில	 “குடிமககள“	 எைபப்பயர்	
ப்பறுகிைது.	 	குடி்ம	சைமத்து்ம	எைப்படு்து	
சைமமாை	 குடி்மயுரி்மகளும,	 பிை	
சுதநதிரங்களும	 ஒரு	 குடிமகனுககுத்	
தரப்படு்தாகும.			குடி்ம	சைமத்து்ம	என்்பது		
அ்ைத்து	குடிமககளுககும	ஒ்ர	மாதிரியாை	
குடி்ம	 சுதநதிரங்கள	 மற்றும	 குடி்ம	
உரி்மக்ை	 உளைைககியதாகும	
சைமுதாயத்தில	உயர்த்்தார்,	தாழ்த்்தார்,	ஏ்ை	
,்ப்ணககாரர்,	 ொதி,	 இை,	 மத	 அடிப்ப்ையில	
்்று்பாடு	காட்டுதல	கூைாது	என்்பதாகும..

'சைட்ைத்தின்	 ஆட்சி	 எவ்ாறு	 குடி்ம	
சைமத்து்த்துைன்	பதாைர்பு்ையது?'

விவா்தம்

இ) அரசியல் ்சமைத்துவம்
அரசின்	நை்டிக்ககளில	்பங்குப்பறு்தற்கு	

எத்த்கய	 ்பாகு்பாடுமின்றி	 அ்ைத்து	
மககளுககும	அளிககப்படும	சைமமாை	உரி்மகள	
அரசியல	 சைமத்து்ம	 எைப்படுகிைது.	 ்யது	
்ந்தார்	அ்ை்ருககும	்ாககுரி்ம	என்்பதன்	
மூலம	 இநத	 அரசியல	 உரி்ம	 உறுதி	
பசையயப்படுகிைது.
குடிமைககளின் அரசியல் உரிறமைகற்ள 
உறுதி வ்சயயும் பிை காரணிகள் 
  ் ாககுரி்ம
  ் தர்தலில	்்பாட்டியிடும	உரி்ம
  அரசைாங்கப்பதவிக்ை	 ்கிப்பதற்காை	

உரி்ம.
  அரசைாங்கத்தின்	 நை்டிக்ககளுககு	

எதிராக	 மனு	 பசையதல	 மற்றும	 ப்பாது		
பகாள்ககள	 மீதாை	 விமர்சைைம	
பசையயும	உரி்மகள.
அரசியல	சைமத்து்ம	என்்பது	உண்மயில	

மககைாட்சி	்பரி்சைாத்ைகளுககாை	் தர்்ாகும.	
அரசியல	 அதிகாரத்்த	 மககளி்ை்ய	 ்பர்	
பசைய்தற்கு	 அரசியல	 சைமத்து்ம	 மட்டு்ம	
்்பாதாது.	் மலும	சைமூக,	ப்பாருைாதார	சைமத்து்ம	
என்்பது	 அரசியல	 சைமத்து்த்்த	 அ்ைய	
அ்சியமாகிைது. 
ஈ) இயற்றகச ்சமைத்துவம்

மனிதன்	 பிைககும்்பா்த	 ொதி,	 மதம,	
இைம,	பமாழி,	நிைம,	்பால,	பிைபபிைம,	மற்றும	
இருபபிைம	 ்்பான்ை	 ஏற்ைத்தாழ்வு	 இன்றி	
இருககும	 நி்ல்ய	 இயற்்க	 உரி்ம	
என்கி்ைாம
உ) வபாரு்ளா்தார ்சமைத்துவம்

ப்பாருைாதார	 சைமத்து்ம	 என்்ப்த	
அ்ைத்து	 மககளும	 தங்க்ை	 முழு்மயாக	
்மம்படுத்திக	 பகாள்தற்கு	 நியாயமாை	
்ாயபபுகள	இருநதால	மட்டு்ம	நியாயப்படுத்த	
இயலும.	 தகுநத	 ்்்ல்ாயபபு,	 உரிய	 கூலி,	
்்பாதுமாை	 ஓயவு,	 மற்றும	 ப்பாருளியல	
்மலாண்மயில	 சைம்பங்கு	 ஆகிய	
இ்்ய்ைத்தும	 ப்பாருைாதார	
சைமத்து்த்தி்ை	அர்த்தமுளைதாககுகின்ைை.

்்பராசிரியர்	 லாஸகி	 ப்பாருைாதார	
சைமத்து்த்்த	்பற்றி	கூறும		ப்பாழுது	“அரசியல	
சைமத்து்ம	என்்பது		ப்பாருைாதார	சுதநதிரமின்றி,	
பமய்மயா்தில்ல	 என்றும	 அப்படியிலலாத	
நி்லயில	 ்ைங்கப்படும	 அரசியல	 அதிகாரம	
என்்பது	 ப்பாருைாதார	 அதிகாரத்தின்	
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்கப்பா்்யாகும”	என்று	கூறுகிைார்.
இங்கு	 ப்பாருைாதார	 சைமத்து்ம	 என்்பது	

சைமமாை	 ்ாயபபுக்ை	 அ்ைத்து	 மககளுககும	
அளிககும	 ்்பாது	 ப்பாருைாதாரம	 ்மம்பாடு	
அ்ையும	 எைப	 ப்பாருள்படுகிைது.	 ்மற்கூறிய	
மு்ையாைது	சைமதர்மத்தில	சைாத்தியமாகு்மயன்றி	
லட்சிய்ாதத்தின்	 அடிப்ப்ையில	
முதலாளித்து்த்தில	நைககாது	எைலாம.

பசைல்	 ்ைங்களில	 உளை	
்்று்பாடுக்ை	 அகற்றி,	 ஒவப்ாரு	
ஆணுககும,	 ப்பணணுககும,	 நாட்டின்	
்ை்மகளில	 சைமமாை	 ்பங்்க	 அளிப்பது	
ப்பாருைாதார	சைமத்து்மாகும”.	- பறரஸ் பிரபு

குறிபபிடத்்தகக ்மைற்்காள்

ஒரு	நாட்டின்	நி்லத்தன்்மககு	் று்ம	என்னும	பிரசசை்ை	அசசுறுத்தலாக		இருககிைது.	
உதார்ணத்திற்கு	 துனீஷியாவில	 ந்ைப்பற்ை	 ‘மலலி்கப’	 புரட்சியில	ஆசசைரியப்படும	விதமாக,	
அநநாட்டு	 மககள	 ஏ்தசைசைதிகார	 ஆட்சி்ய	 எதிர்த்தது	 அரபு	 உலகத்்த்ய	
அதிர்சசிககுளைாககியது.	29	நாட்கள	நைநத	புரட்சியில,	அநநாட்டில	23	்ருைங்கள	ஆட்சி	பசையத	
‘ப்பன்	 அலி’	 	 என்்ப்ரின்	 சைர்்ாதிகார	 ஆட்சிககு	 முற்றுபபுளளி	 ்்ககப்பட்ைது.	 முெமத்	
பு்ாஸஸி	 என்ை	 ்்்ல்ாயபபு	 கி்ைககாத	 மனித்ர	 கா்லர்கள	 துன்புறுத்தியதால	 அ்ர்	
டிசைம்பர்	17,	2010-ஆம	நாள,	சிடி	புஸித்	என்ை	துனீஷிய	நகரத்தில	தீககுளித்து	தற்பகா்ல	பசையது	
பகாணைது	 ஒட்டுபமாத்த	 புரட்சிககு	 வித்திட்ைது.	 மககள	 இதன்	 வி்ை்ாக	 “மலலி்கப	
புரட்சி்ய“	 பதாைங்கிைார்கள.	 (மலலி்க,	 துனிஷியாவின்	 ்தசிய	 மலராகும).	 ப்பாருைாதார	
்ாயபபிலலா்ம,	மற்றும	பதாைர்சசியாை	கா்லர்	துன்புறுத்தலிலும	சிககித்	தவித்த,	அநநகரத்து	
மககள,	 “ஒரு	 ்கயில	 அ்ல்்பசி்யயும,	 மற்பைான்றில	 ்பா்ை்யயும”	 பகாணடு	 புரட்சி்ய	
்மற்பகாணைைர்.

்கா்பம,	 விரகதி,	 இ்ணககமற்ை	 சூழ்நி்ல	 மற்றும	 மககைாட்சி	 ்காரிக்கககாை	
ஒன்றி்்ணநத	 இநத	 அ்லயாைது	 அரபு	 நாடுகள	 அத்த்ை்யயு்ம	 உலுககியது.	 அரபு	
உலகத்தில	 எழுநத	 இநத	 கிைர்சசிப	 ்்பாராட்ைம	 மககைாட்சிககும,	 சைர்்ாதிகாரத்திற்கும	
இ்ை்ய	நைநத	 ்்பாராட்ைம	மட்டுமலல.	மாைாக	இபபுரட்சியாைது	நியாயமற்ை	ப்பாருைாதார	
மு்ை்ம்ய	எதிர்த்து	உணைாை	மாப்பரும	எதிர்பபுப	புரட்சியாக	அ்மநதது.

நன்றி	-	பபரணட்்லன்,	பிபர்ரி	26,	2011.

நிகழ் 
ஆயவு

வபாரு்ளா்தார ்சமைத்துவமின்றமையும்,  
அரபு நாடுகளில் எழுசசியும்

ஊ) வாயபபு மைற்றும் கல்வியில் ்சமைத்துவம் :

்ாயபபு	 மற்றும	 கலவியில	 சைமத்து்ம	
என்்பதன்	 ப்பாருள	 அரசு	 என்்பது	 அ்ைத்து	
மககளுககும	 சைமமாை	 மற்றும	 ஒ்ர	
மாதிரியாை	 ்ாயபபுகள	 அளிகக	 ்்ணடும	
என்்பதாகும.	 அ்ைத்துக	 குடிமககளுககும	
தங்கைது	 ஆளு்மக்ை	 ்மம்படுத்திக	
பகாள்தற்காக	 சைமமாை	 மற்றும	 ஒ்ர	
மாதிரியாை	 ்ாயபபுகள	 அரசிைால	
அளிககப்பை்்ணடும.	 சைாதி,	 மதம,	 இைம,	
பமாழி,	 ஏ்ை,	 ்ப்ணககாரர்,	 ்பாலிைம	
்்பான்ை்ற்்ை	 அடிப்ப்ையாக	 பகாணை	
்பாகு்பாடுகள	 நீககப்பை	 ்்ணடும.	 இநதிய	
அரசை்மபபு	அ்ைத்து	மககளுககும	சைமமாை	
்ாயபபுகள	 மற்றும	 சைமமாை	 கலவி்ய	
அளிககிைது.

குறிபபிடத்்தகக ்மைற்்காள்

”்பசி்யாடு	 ்ாழும	 ஒரு	 மனிதனுககு	
சுதநதிரம	 என்ை	 நன்்ம்ய	
அளிககமுடியும?	 அ்ைால	 அநத	
சுதநதிரத்்த	 சைாபபிை்்ா	 அலலது	
குடிகக்்ா	முடியாது.		- ்தாமைஸ் ொபஸ்

3.2.4  சு்தநதிரத்திற்கும், ்சமைத்துவத்திற்கும் 
இறட்யயா்ன உைவுகள்:

சைமத்து்ம	 இலலாமல	 சுதநதிரத்திற்கு	
எநதப்ாரு	 விழுமியமும	 கி்ையாது.	
இ்ற்்ை	 ்பல்்று	 ்பார்்்களில	 புரிநது	
பகாணடு	 அரசியல	 சிநத்ையாைர்கைாை	
ஆகைன்	பிரபு,	டி	ைாகவில,	பெராலடு	லாஸகி	
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(Lord	 Acton,	 De	 Tocqueville	 and	 Harold	 J.Laski)	
்்பான்்ைார்	 அறி்ார்நத	 விைககங்க்ை	
அளித்துளைைர்.

 சம��ரா�க� சம��ரா�க�சம��வ�சம��வ� �த�சனமான
உைம

�த�சனமான
உைம

்வறுபடுத்தி நடத்து்தல் மூலம் எவவாறு 
்சமைத்துவம் அறடயபபடுகிைது?

ஆகைன்	பிரபு,	டி	ைாகவில	(Lord	Acton,	De	
Tocqueville)	 ்்பான்ை	 அறிஞர்கள	 சுதநதிர	
பகாள்கயின்	 ஆதர்ாைர்கள	 ஆ்ர்.	
‘சுதநதிரம	 இருககுமிைத்தில	 சைமத்து்ம	
இருககாது	 எைவும	 அ்த	 ்்பால	 சைமத்து்ம	
இருககும	 இைத்தில	 சுதநதிரம	 இருககாது’	
என்்பது	 ்மற்கூறிய	 சிநத்ையாைர்களின்	
கருத்து	 ஆகும.	 பெராலட்	 லாஸகி		
சுதநதிரத்்த	 ்பற்றி	 கூறுமப்பாழுது,	
“சுதநதிரமும,		சைமத்து்மும	ஒன்றுைன்	ஒன்று	
இ்்ணநது	 	 இருப்பது	 நலலியலபு”	 எை	
கூறுகிைார்.	 ்மலும	 அ்ர்	 கூறும	 ப்பாழுது	
த்ையற்ை	 சுதநதிரம	 அளிககப்படும்்பாது,	
தனிமனிதர்கள	 சைக	 மனிதர்களுககு	 தீங்கு	
இ்ைககிைார்கள.	 இவ்்க	 சுதநதிரம	
சைமுதாயத்தில	 குைப்பத்்த	 	 உணைாககுகிைது	
என்கிைார்.	 19-ஆம	 நூற்ைாணடில,	
தனிமனிதத்து்்ாதிகள	 “சுதநதிரத்திற்கு“	
த்ைாை	்்ரய்ை்ய	அளித்துவிட்ைார்கள.	
அ்ர்கள	 ப்பாருைாதார	 சைமத்து்த்திற்கு	
முககியத்து்ம	 அளிககாமல	 அரசைாங்கத்தின்	
தாராைமயக	பகாள்கககு	மட்டு்ம	அழுத்தம	
அளித்தார்கள	 என்று	 பெராலட்	 லாஸகி	
கூறுகிைார்.	

்மலும	பெராலட்	லாஸகி,	கூறு்கயில	
“எங்கு	 ்ப்ணககார	 ்ர்ககம	 –	 ஏ்ை	 ்ர்ககம,	
்படித்த்ர்கள	 –	 ்படிககாத்ர்கள	 என்ை	
பிரிவி்ை	 இருககிை்தா,	 அங்கு	 கணடிப்பாக	
முதலாளி,	 ்பணியாைர்	 என்ை	 ்குபபு்ாத	
நி்லயி்ை	 கா்ணமுடியும	 என்று	
பதரிவித்துளைார்.

"தனியாருககு	 இ்ை்யயாை	
்பரிமாற்ைங்கள	அரசைாங்க	த்லயீடுகைாை	
கட்டுப்பாடு,	 சைலு்ககள,	 ்ரி,	 மானியம	
்்பான்ை்்	 இலலாமல	 சுமூகமாகவும,	
சுதநதிரமாகவும	 நைககும	 ப்பாருைாதார	
மு்ை்ம்ய	 தாராைமயக	 பகாள்க	
(Laisszr	Faire)	எைப்படும."

மற்றுபமாரு	 ப்பாருைாதார	 நிபு்ணராை	
ஆைம	ஸமித்,	“முதலாளிகளுககும,	பதாழிலாைர்	
சைங்கத்த்ல்ர்களுககும	 இ்ை்ய	
சுதநதிரமாை	 ்்பாட்டி	நில்	 ்்ணடும“	 என்ை	
தனிமனிதத்து்்ாதிகளின்	 கூற்்ை	
ஆதரிககிைார்.	அரசைாங்கமாைது,	ப்பாருைாதாரம	
பதாைர்்பாை	 வி்காரங்களில	 த்லயிடு்்த	
தனிமனிதத்து்்ாதிகள	 விருமபு்தில்ல.	
அரசைாங்கத்திைால	 ்த்்-்ைங்கல	 சூத்திரம	
ஏற்றுகபகாளைப்பட்ைது.	 ப்பாருைாதாரம	
பதாைர்்பாை	 பிரசசி்ைகள	இநத	சூத்திரத்தின்	
மூலமாக	 நீங்கும	 என்று	 எதிர்்பார்ககப்பட்ைது.	
ஆைால	ஐ்ராப்பாவில	இதன்	மூலம		ஆ்பத்தாை	
வி்ைவுப்பயன்க்ை	சைநதிகக	்நரிட்ைது.

முதலாளி்ர்ககமாைது	 ்ாயபபுகள	
அ்ைத்்தயும	 அதிக்பட்சைமாை	 சுரணைலுககுப	
்பயன்்படுத்திைால,	 ஏ்ை	 ்ர்ககத்திற்கும,	
்ப்ணககார்ர்ககத்திற்குமாை	 இ்ைப்ளி	
ப்பரிதும	 அதிகமாகிைது.	 இதைால	 உ்ைககும	
்ர்ககம	அதிகம	 ்பாதிககப்படு்தால	உணைாை	
பின்வி்ைவு,	 தனிமனிதத்து்த்தி்ை	
எதிர்ககவும	 அதைால	 சைமதர்மம	 உதயமாகவும	
கார்ணமாகிைது.	 இவ்ாறு	 எழுசசிப்பற்ை	
சைமதர்மமாைது	 தனிமனிதத்து்்ாதத்தின்	
பகாள்கக்ை	 மறுகக	 ஆரமபித்தது.	 இநத	
மாற்ைம	 “ப்பாருைாதார	 சைமத்து்மிலலாமல	
சுதநதிரம	 என்்பது	 ப்பாருைற்ைது”	 என்ை	 நி்ல	
உரு்ாக	கார்ணமாக	அ்மநதது.

அரசியல	 சுதநதிரம	 ஏற்்படு்தற்கு	
ப்பாருைாதார	 சைமத்து்ம	 மிகவும	
அத்தியா்சியமாகிைது.	 இது	 சைாத்தியம	
இலலாத்்பாது,	 அரசைாங்கமு்ையாைது	
முதலாளித்து்	 	 மககைாட்சியாக	 மாறி	 அதன்	
வி்ை்ாக	 பதாழிலாைர்	 ்ர்ககம	 என்்பது	
்ாககுரி்ம்ய	மட்டு்ம	ப்பற்று,	அதன்	மூலம		
அ்ர்களுககு	 எநதவித	 ்பயனுமிலலாமல	
்்பாகும	 சூழ்நி்ல	 உரு்ாகும.	 சுதநதிரமும,		
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சைமத்து்மும	சைமதர்ம	மககைாட்சியில	மட்டு்ம	
ஒன்்ைாடு	ஒன்ைாக	இ்்ணநது		்பய்ணம	பசையய	
முடியும.	 சுதநதிரத்திற்கு	 ஒ்ர	 ஒரு	 தீர்வுதான்	
உணடு.	 அது	 என்ைப்னில	 சைமத்து்ம	
மட்டு்ம.	“இதைால	சுதநதிரமும,	சைமத்து்மும	
ஒன்றுைன்	 மற்பைான்று	 பநருககம	
்பாராட்டுகின்ைை“	 என்று	 கூறுகிைார்	
ப்பாலலாரடு.
்சமைத்துவத்ற்த எவவாறு ஊககுவிககலாம்?

சுதநதிர	 ்ாதிகளுககும,		
சைமதர்ம்ாதிகளுககும	 இ்ை்யயாை	
்்று்பட்்ை	 நாம	 உ்ணரும்பட்சைத்தில,	
சைமத்து்	 இலக்க	 அ்ையும	 ்ழிமு்ையும	
நமககு	 பதளி்்ைகிைது.	 பின்்ரும	
சைமத்து்த்்த		ஊககுவிககும		் ழிமு்ைக்ைப	
்பற்றிய	 ்பரநத	 வி்ாதம	 நம்ம	 சில	
மு்ைகளுககு	்ழிகாட்டுகிைது.	அ்ற்றி்ைப	
்பற்றி	பதரிநது	பகாள்்ாம.	அ்்கள,
  மு்ைசைார்நத	சைமத்து்த்்த	உரு்ாககுதல
  ் ்று்படுத்தி	 நைத்துதலின்	 மூலம	

சைமத்து்த்்த	ஏற்்படுத்துதல
  உைன்்பாைாை	 நை்டிக்ககள	 மூலம	

சைமத்து்ம
ஆணட்ரூ ்ெவுட் (Andrew Heywood) 
கூறும் பல்்வறுவறக ்சமைத்துவ 
லட்சியஙகற்ளப பற்றிய பாரறவ:
சு்தநதிரவாதிகள்

சுதநதிர்ாதிகள,	 நமபு்து	
என்ைப்னில	 பிைககும்்பாது	 அ்ைத்து	
மககளும	 சைமமா்ர்.	 இ்ர்கள	 நீதிபநறி	
அடிப்ப்ையில	 சைமமாக	 கருதப்படுகிைார்கள.		
இது	 மு்ையாை	 சைமத்து்த்்த	
உ்ணர்த்து்தாகவும,	 குறிப்பாக	 சைட்ை	 மற்றும	
அரசியல	 சைம்ாயபபுரி்ம	 என்ைாலும,	 சைமூக	
சைமத்து்ம	 என்்பது	 சுதநதிரத்்த	 தியாகம	
பசையது	ப்பைககூடியதாகும.	
பழறமைவாதிகள்

சைமூகம	 இயற்்கயி்ல்ய	 ்படிநி்ல	
அ்மபபு்ையது	என்றும,	சைமத்து்ம	என்்ப்த	
எப்்பாது்ம	அ்ைய	முடியாத	ஒரு		கற்்ப்ை	
இலககாக	கருதுகின்ைைர்.	
்சமை்தரமைவாதிகள்

சைமதர்மச	 சிநத்ையாைர்கள	
சைமத்து்த்்த	 அடிப்ப்ையாை	
விழுமியமாகவும,	 அதிலும	 குறிப்பாக	 சைமூக	
சைமத்து்த்்த	 முககியமாக	 ஒபபுக	
பகாளகிைார்கள.	 சைமூக	 மககைாட்சி	

பதாைர்்பாை	 கருத்தாககத்தில	 ்பல	
்பரிமா்ணங்கள	 இருநதாலும,	 இவ்்கயாை	
சைமத்து்ம	 நிசசையமாக	 சைமூக	
ஒருங்கி்்ணபபிலும,	 சை்காதரத்து்த்திலும	
காலதைம	 ்பதிககும	 என்்பதில	 எநத	 ஐயமும	
இல்ல.
அறமைபவபதிரவாதிகள்

இவ்்க	 பகாள்க்ாதிகள	அரசியல	
சைமத்து்த்்த	 ்மயப்படுத்தி	 தங்கள	
கருத்தாககத்்த	் லி்மப்படுத்தியுளைார்கள.	
அரசியல	 சைமத்து்ம	 தனிந்பர்	 சுதநதிரத்்த	
்ைங்கும	 என்றும,	 அ்ைத்து	 விதமாை	
அரசியல	 சைமத்து்மின்்மயும	 எதிர்ககப்பை	
்்ணடும	 என்றும	 	 பதரிவிககிைார்கள.	
்பயன்தரககூடிய	 ்ைங்க்ை	 கூட்டு	
பசைாத்து்ை்ம	 ஆககு்தன்	 மூலம	 சைமூக	
சைமத்து்த்்த	 அ்ையலாம	 என்்பது	 அ்மப	
ப்பதிர்்ாத	 ப்பாதுவு்ை்ம்ாதிகளின்	
(Anarcho-Communists)	நமபிக்கயாகும.
பாசி்சவாதிகள் 

	 மனித	குல்ம	இை	அடிப்ப்ையிலாை	
சைமத்து்மின்்மயுைன்	 இருககிைது.	
இவவுலகில	இப்பாகு்பாடு	த்ல்ர்,	பதாணைர்,	
நாடுகள	 மற்றும	 ்பல	 இைங்களுககு	
இ்ை்யயும	இவவுலகத்தில	கா்ணப்படுகிைது.	
ஒரு	் தசை்மா	அலலது	இை்மா	எது்ாைாலும,	
அதில	 அங்கம	 ்கிககும	 ந்பர்கள	 சைமமாக	
்பாவிககப்படுகிைார்கள.	 அ்ர்களின்	 பிரதாை	
அ்ையாை்ம	 அ்ர்க்ை	 கணைறிய	
்பயன்்படுகிைது.
வபணணியவாதிகள்

	 ்பாலிை	 சைமத்து்்ம	
இகபகாள்க்ாதிகளின்	குறிக்காள	ஆகும.	
ஆணகளுககு	 சைமமாக	 ப்பணகளும	 சைம	
உரி்மகள,	 சைம்ாயபபுகள	 ப்பறு்்தாடு	
மட்டுமலலாமல,	 சைமூக,	 ப்பாருைாதார	
நி்லகளிலும	 சைம	 அதிகாரம	 ப்பறு்்த	
இ்ர்கள	ஆதரிககிைார்கள.	
சூழலியல்வாதிகள்
	 உயிரி	 ்மய	 சைமத்து்மாைது,	
்ாழ்வின்	அ்ைத்து	்டி்ங்களும	்ாைவும,	
மலர்நது	்ைம	ப்பைவும	சைம	உரி்ம	உளைது	
எை	்லியுறுத்துகிைது.
3.2.5 இநதிய அர்சறமைபபில் ்சமைத்துவம்

இநதிய அர்சறமைபபின் ்சமைத்துவ கருத்்தாககம்

	 இநதிய	 அரசை்மபபின்	 உறுபபு	 -	 14-ன்	
்படி	 ‘சைட்ைத்தின்முன்	அ்ை்ரும	சைமம	என்றும	
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பிைபபிைம,	சைாதி,	மதம,	பமாழி,	இைம,	்பாலிைம,	
நிைம	 ்்பான்ை்்	 அடிப்ப்ையில	 ்பாகு்பாடு	
காட்ைககூைாது	என்றும	பதரிவிககிைது	என்றும,	
இ்தப	 ்்பால	 உறுபபு	 -	 15,	 உறுபபு	 -	 14-ஐ	
உறுதிப்படுத்தும	 ்நாககுைன்	 இவ்்க	
்பாகு்பாடுக்ை	 த்ை	 பசையதுளைது.	 ‘சைட்ைத்தின்	
முன்	சைமம’	மற்றும	 ‘சைமமாை	சைட்ைப	 ்பாதுகாபபு’	
ஆகிய்்	இநதிய	அரசை்மபபின்	உறுபபு	-	21-ன்	
மூலம	 ்லி்மப்படுத்தப்பட்டுளைது.	 இதன்்படி	
‘எநதப்ாரு	தனி	ந்பரும,	சைட்ை	ந்ை	மு்ையன்றி	
அ்ரது	 ்ாழ்வு	 அலலது	 தனிப்பட்ை	
சுதநதிரத்தி்ை	 இைகக	 ்்கக	 முடியாது’	
என்றும	விைககுகிைது.	ஒரு	தனிந்ப்ர	தணடிகக	
்்ணடும	என்ைால,	அ்த	சைட்ைத்தின்	ந்ைமு்ை	
மூலம	 மட்டு்ம	 பசையல்படுத்த	 முடியும.	 இது	
்்பால	 ஒருத்ல்பட்சைமாக்்ா,	 ்பாகு்பாைாை	
மு்ையி்லா	 அலலது	 சைமமற்ை	 மு்ையில	 ்பல	
தனிமனிதர்க்ை	நைத்துத்லா	த்று	ஆகிைது’.

்சமைத்துவம் உரிறமை (உறுபபு 14 -18)

  சைட்ைத்தின்	முன்	சைமம	(உறுபபு	-14)
  மத	அடிப்ப்ையிலாை	

்பாகு்பாடுகளுககு	த்ை	(உறுபபு	-15)
  ப்பாது	்்்ல்ாயபபில	சைம	

்ாயபபுரி்ம	(உறுபபு	-16)
  தீணைா்ம	ஒழிபபு	(உறுபபு	-17)
  ்பட்ைங்கள	ஒழிபபு	(உறுபபு	-18)

	 சில	 ்நரங்களில	 தனிந்பர்க்ை	
்்று்படுத்தி	 நைத்துதல	மூலம,	 சைம	உரி்மகள	
உறுதிபசையயப்படு்து	 அ்சியமாகிைது.	 இது	
்்பால்்	 சைமத்து்ம	 ்பாதிககப்பைாமல	 இருகக,	
அரசைாங்கத்தின்	 மூலம	 சில	 பகாள்ககள	
அ்சியமாகிைது.	 உதார்ணத்திற்கு	 இநதியாவில	
இைஒதுககீடு	 பகாள்கயும,	 ஏ்ைய	 பிை	
நாடுகளில	 “உைன்்பாட்டு	 நை்டிக்க”யும	
(Affirmative	Action)	பின்்பற்ைப்படுகிைது.

Leanpub
	 	சுதநதிரத்தின்	 ப்பாருள,	 மற்றும	

முககியத்து்த்தி்ை	 ்பல்்று	
அறிஞர்களின்	 கருத்துகக்ை	
விைககு்தன்	மூலம	அறிமுகப்படுத்துதல.

	 	சுதநதிரத்தின்	 ்்கக்ை	 பதரிநது	
பகாள்தின்	 மூலம	 மா்ண்ர்களுககு	
்பல	 ்்கயாை	 சுதநதிரங்க்ையும,	
அத்ைப	 ்பற்றி	 அரசினு்ைய	
கருத்துகக்ையும	விைககுதல.

	 	ஒர்	 சைமுதாயத்தில	 குடிமகனுககு	
சுதநதிரத்தின்	 விழுமியங்க்ைப	 புரிய	
்்ப்பது	மூலம,	அரசு	மற்றும	அரசை்மபபு		
அதிகாரத்து்ம	 ்பற்றியும	 விைககி	
சுதநதிரம	 எனும	 கருத்தாககத்தின்	
முககியத்து்த்தி்ை	அறிய	்்த்தல.

	 	சைட்ைத்தின்	 மூலமாை	 கட்டுப்பாடு	
என்்பதும	ஒரு	்்க	சுதநதிரம	என்்ப்த	
மா்ண்ர்களுககு	்்பாதித்தல.

	 	மககைாட்சி	 மற்றும	 சுதநதிரமாை	
நீதித்து்ையும,	 சுதநதிரத்தின்	
விழுமியங்க்ை	 உட்புகுத்து்தற்காை	
காரணிகள	 என்றும,	 சுதநதிரத்தின்	
்பாதுகா்லர்கள	என்றும	புரிய	்்த்தல.

கற்ைலின் ்நாககஙகள்
3.3 சு்தநதிரம்

மனிதர்களு்ைய	 ்ைர்சசிககும,		
அரசின்	 ்மம்பாட்டிற்கும	 சுதநதிரம	
அதிமுககியமாை	 அடிப்ப்ைக	 கூைாகும.	
முற்காலத்திலும,	 இ்ைககாலத்திலும,		
இங்கிலாநது	 முடியாட்சி	 மககளுககுத்	
்த்்யாை	 சுதநதிரத்்த	 ரத்து	 பசையதது		
்ரலாற்று	்பதி்ாகும.	மககளின்	ப்பாறு்ம்ய	
்சைாதித்த	முழு்மயாை	முடியாட்சி	புரட்சி்ய	
சைநதிகக	 ்நரிட்ைது.	 இங்கிலாநது	 ்்பரரசைர்	
ொன்	 ்பணிய	 ்நர்நததுைன்	 குடிமககளுககு	
சுதநதிரத்்த	 அளித்து	 ்பதவி்ய	 விட்டு		
விலகியதிற்கு	பிை்க	இநத	புரட்சி	ஓயநதது.

 டியூெர	 மற்றும	 ஸ்டூவரட 
்்பரரசைர்களுககுப	 பின்ைால	 ்நத்ர்களும	
முழு்மயாை	 முடியாட்சி	 மு்ை்யத்	
பதாைர்நததால	“உளநாட்டுப்்பார்”	ப்டித்தது.	
சுதநதிர	 ்்ட்்கயிைால	 உநதப்பட்டு		
இப்்பாராட்ைத்தில	 அ்ைத்து	 குடிமககளும	
்பங்்கற்ைைர்.	 சாரலஸ்	 மன்ைர்	 சிரச்சைதம	
பசையயப்பட்டு,	பின்ைர்	க்மராமபவல	ஆட்சியில	
இருநத்்பாதும	கூை	மககளுககு	்த்்யாை	
அடிப்ப்ை	 சுதநதிரம	 கி்ைககவில்ல	
என்்பது	்ரலாற்று	நிகழ்வு	ஆகும. 
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இவ்ாறு	 மககள	 ்்பாராட்ைத்தின்	
வி்ை்ாக,	 இங்கிலாநதில	 1688-இல	
“மகத்தாை	 புரட்சி”,	 முடியாட்சி்ய	 எதிர்த்து	
அரங்்கறியது.	 இதில	 மககளுககு	 	 மகத்தாை	
ப்ற்றி	கி்ைத்ததுைன்	சில	காலம	முழு்மயாை	
முடியாட்சி	கட்டுப்படுத்தப்பட்ைது.		 இதற்குப	
பிைகு	 ப்டித்த	 ”பிபரஞ்சு	 புரட்சி”	 1789-ல	
ஏற்்பட்ைது.	 இது	 ்பல	 மாற்ைங்க்ை	
ஏற்்படுத்திைாலும,	 மககளின்	 விடுத்ல	
்்ட்்கககு	 சைரியாை	 அைவில	 தீர்வு	
ஏற்்பைாதிருநதது.	ஏபைனில	பநப்்பாலியனுககு	
பின்ைர்	 ஆட்சியில	 அமர்நத்ர்களும	
முடியாட்சி்யத்	 பதாைர்நதார்கள.	 மூன்ைாம	
பநப்்பாலியனின்	வீழ்சசிககு	பிைகு	மூன்ைா்து	
பிபரஞ்சு	 குடியரசு	 நிறு்ப்பட்ைது.	 1940-இல	
இதன்	 வீழ்சசிககுப	 பின்ைர்	 ்ரி்சையாக	
நான்காம	 குடியரசும,	 1958-இல	 அதன்	
வீழ்சசிககுப	 பின்ைர்	 ஐநதாம	 குடியரசும	
நிறு்ப்பட்ைது.	 இதற்கி்ை்ய	 காலனி	
ஆதிககத்திற்கு	 உட்்பட்ை	 நாடுகள	
விடுத்லககாை	 நீணை	 பநடிய	 புரட்சிககுப	
பின்ைர்	 சுதநதிரத்்த	 ப்பற்ைை.	 19-ஆம	
நூற்ைாணடில	இத்தாலியும,	20-ம	நூற்ைாணடில	
இநதியாவும	மிகுநத	தியாகங்களுககு	பின்ை்ர	
்தசிய	சுதநதிரம	அ்ைநதை.
சு்தநதிரத்தின் வபாருள்  வி்ளககம்
	 சுதநதிரம	 என்்பது	 “லி்பர்”	 என்கிை	
லத்தீன்	 ்ார்த்்தயிலிருநது	 உரு்ாகி	
ஆங்கிலத்தில	 ”கட்டுப்பாடிலலாதது”	 என்று	
ப்பாருள	 ப்பறுகிைது.	 “லி்பர்”	 என்கிை	
்ார்த்்தககு	 “த்ைகள	 இலலாத”	 எைப	
ப்பாருள்படுகிைது.

குறிபபிடத்்தகக ்மைற்்காள்

மனிதர்கள	 சிைப்பாக	 பசையல்படும	
்ாயபபிற்குரிய	சூழ்நி்ல்ய	நிர்்கிப்ப்த	
சுதநதிரம	ஆகும.		- வெரால்ட் லாஸ்கி

சு்தநதிரம் வ்தாடரபா்ன அறிஞரகளின்  
கருத்துககள்
சுதநதிரம	 என்்பது	 தனிமனிதர்கள,	 தங்கள	
ஆளு்மத்தன்்மயில	 எநதவித	 ்பாதிபபும	
இலலாமல	தங்க்ை	ப்ளிப்படுத்து்தாகும.
  – ஜி.டி.எச. ்கால் (G.D.H.Cole)
சுதநதிரம	 என்்பதன்	 ப்பாருள	 த்ைகள	
இலலாத	 நி்ல	 என்்பதலல,	 மாைாக	
சுதநதிரத்்த	்மம்படுத்து்தில	உளைது

– மைகாத்மைாகாநதி (Mahatma Gandhi)

	 	சுதநதிரம	 என்்பது	
அ ை க கு மு ் ை யி லி ரு ந து ம ,	
ப ்ளி க ட்டு ப ்ப ா டு களிலிரு நதும	
விடுப்பறும	விடுத்ல	நி்ல	ஆகும.

	 	‘எஜீஸபைம	 பெைரிஸ’	 (இலத்தின்	
்ார்த்்த)	 எனும	 சைட்ைபமாழியில	
கூறு்துயாபதனில	 ‘சுதநதிரம’	 என்ை	
பசைால	உறுபபு	 19-ல	உளை	ப்பாது்ாை	
்ார்த்்தயாகும.	உறுபபு	21-ல	‘சுதநதிரம’	
என்ை	 பசைாலலுககு	முன்்பாக	 ’தனிப்பட்ை’	
என்னும	குறிபபிட்ை	்ார்த்்த	 மட்டு்ம	
்பயன்்படுத்தப்பட்ைது.

சு்தநதிரத்தின் இரணடு கட்டஙகள் (Two 
Phases of liberty)

்நரமைறை சு்தநதிரம் (Positive Liberty) 
்நர்ம்ை	சுதநதிரம	என்்பது	சில்ற்்ை	

பசைய்தற்காை	 சுதநதிரம	 ஆகும.	 இது	
தனிமனிதன்	 தன்னு்ைய	 உரி்மகள	 மூலம	
ஆளு்ம	 தன்்ம்ய	 ்மம்படுத்திக	
பகாள்தற்கு	்ாயப்பளிககின்ைது.

எதிரமைறை சு்தநதிரம் (Negative Liberty)

்ெ.எஸ.மிலலின்	கூற்றுப்படி	சுதநதிரம	
என்்பது	எதிர்ம்ையாைதாகும.	இது	சுதநதிரம	
என்ை	 நூலில	 உளைது	 மனிதனின்	 மீதும,	
அ்ைது	 பசையல்பாட்டின்	 மீதும	 எவ்்க	
கட்டுப்பாடுகளும	 விதிககப்பைக	 கூைாது	
என்கிைார்.	 ்மலும	 மனிதனின்	 ்பா்தயில	
எவ்்க	 த்ைகளும	 இருககக	 கூைாது	 எை	
்லுயுறுத்துகிைார்.

சு்தநதிரத்தின் வறககள் (Types of Liberty)
�த��ர��� 

வைகக�

இய�ைக
�த��ர�

ச�க/��ைம 
�த��ர�

	�ெந�
�த��ர�

த��ப�ட
�த��ர�

அர�ய� 
�த��ர�

ெபா�ளாதார 
�த��ர�

உ�நா�
�த��ர�

ேத�ய 
�த��ர�

ப�னா� 
�த��ர�
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அ) இயற்றக சு்தநதிரம் (Natural Liberty)

ஒரு்ர்	 நி்ைப்ப்தத்	 தங்கு	
த்ையிலலாமல	 நைத்தி	 முடிப்பதற்காை	
சுதநதிர்ம	 இயற்்க	 சுதநதிரம	 ஆகும.	
முற்றிலும	த்ைகளிலலாத,	கட்டுப்பாடுகைற்ை	
மற்றும	 ஒரு்ர்	 நி்ைககககூடிய்த	
பசையயககூடிய	 சுதநதிர்ம	 இயற்்க	
சுதநதிரமாகும.

அ்ை்ருககு்ம	 சுதநதிரத்்தப	
்பற்றிய	பதளி்ற்ை	்பார்்்கள	உணடு.	அது	
அ்ர்ர்களின்	 விருப்பத்்தப	 ப்பாறுத்து	
அ்மகிைது.	 ்பத்து	 ந்பர்கள	 சுதநதிரத்்தப	
்பற்றி	கருத்து்ரககிைார்கள	எனும்்பாது	ஒரு	
்்்ை	 எநத	 இரு்்று	 ந்பர்களும	
அ்ர்களின்	 சுதநதிரத்்தப	 ்பற்றிய	
்்ரய்ையில	 ஒன்று்து	இல்ல.	 ்மலும	
சுதநதிரத்தின்	 கருபப்பாரு்ையும	 அ்ர்கள	
விருமபிய	் ்கயில	பதளி்ாக	கூறு்தில்ல.	
இநதப	 ப்பாதுப்ப்ையாை	 அறிவியல	
சைார்பிலலாத	 பசைாற்பிர்யாகத்தி்ை்ய	
இயற்்க	சுதநதிரம	என்கி்ைாம.	– ஆர.என்.
கில்ரீஸ்ட்.  (R.N.Gilchist)

மைககள் எற்தக ்கட்க 
விரும்பவில்றல்யா அற்தக 

கூறுவ்தற்கா்ன உரிறமை்ய 
சு்தநதிரமைாகும்.

ஆ) குடிறமைச சு்தநதிரம் (Civil Liberty):

சைட்ைத்தின்	 ஆட்சி்ய	 பிரதி்பலிப்ப்த	
குடி்ம	 சுதநதிரமாகும.	 இது	 குடிமககள	
சைமுதாயத்தில	 அனு்பவிககும	 சுதநதிரம	
அரசில	 உளைது	 என்்ப்தக	 குறிப்பதாகும.	
சைட்ைத்தின்	 ்ரன்மு்ைகளுககு	 உட்்பட்டு	
அசசுதநதிரம	அனு்பவிககப்படுகிைது.	குடி்ம	
சுதநதிரத்்த,	 ்பாதுகாப்பதற்கு	 உணைாை	
உத்திர்ாதத்்த	 அரசின்	 சைட்ைங்கள	
்ைங்குகின்ைை. 
இ) அரசியல் சு்தநதிரம் (Political Liberty)

அரசியல	சுதநதிரம	என்்பது	குடிமககள	
அரசியல	 ்ாழ்வில	 ்பங்்கற்்பதுைன்,	 அரசின்	

நை்டிக்ககளில	 கலநது	 பகாள்தும	 
ஆகும.	 (i)	 ்ாககுரி்ம	 (ii)	 ்தர்தலில	
்்பாட்டியிடும	 உரி்ம,	 (iii)	 ப்பாதுககருத்து	
உரி்ம	 (iv)	 அரசைாங்கத்தின்	 கு்ை்பாடுக்ை	
எடுத்து்ரககும	 உரி்ம,	 (v)	 மனுபசையயும	
உரி்ம	்்பான்ை்்	ஆகும.
ஈ) ்தனிபபட்ட சு்தநதிரம் (Personal Liberty)

தனிமனிதர்கள	 தாங்கள	 நி்ைககும	
காரியங்க்ை	 பசையல்படுத்தும	 நி்லயி்ை	
இசசுதநதிரம	 எடுத்து்ரககின்ைது.	 ்மலும	
எநத	 ஒரு	 தனிந்பரின்	 தனிப்பட்ை	
்ாழ்க்கயிலும,	 அடுத்த்ர்கள	 குறுககிை	
அனுமதிககாத	 உரி்மயும	 ஆகும.	 அ்ைத்து	
தனிந்பர்களுளககு்ம	உடுத்துதல,	உணணுதல,	
்ாழ்க்கத்	 தரத்்த	 ்மம்படுத்துதல,	
திரும்ணம	 மற்றும	 குைந்தகளின்	 கலவி	
்்பான்ை்்களில	 தனிப்பட்ை	 உரி்மகள	
்ைங்கப்பட்டுளைை.	 அரசு,	 தனிந்பர்	
வி்காரத்தில	த்லயிடு்து	ஆகாது.

ஒரு	 பசைமமறியாட்டின்	
கழுத்்த	 பிடித்திருககும	
ஓநா்ய,	 ்மயப்ப்ன்	
துரத்தியடிககிைான்.	 அதற்காக	
அநத	பசைமமறியாடு	அ்னுககு	
நன்றி்ய	 பதரிவிககிைது.	
ஆைால	 அநத	 ஒநா்யா,	 அ்்ை	
சுதநதிரத்்த	 ஒழிப்ப்ன்	 எை	 கு்ை	
கூறுகிைது.	 ஏபைனில	 குறிப்பாக	 அநத	
ஓநாயககும,	 கறுபபு	 பசைமமறியாட்டிற்கும	
சுதநதிரம	 பதாைர்்பாை	 ஒத்த	 கருத்துகள	
அ்ம்தில்ல.	 இ்தப	 ்்பால்்	 தான்	
மனித	இைத்திற்கு	இ்ை்யயும	தற்ப்பாழுது	
சுதநதிரத்்தப	 ்பற்றிய	 ்்று்பாடுகள	
உளைை.	– ஆபரகாம் லிஙகன் (Abharam Lincoln)

ேஜ�� மா�ச�ேஜ�� மா�ச�

�த��ர�ைத தவறாக� பய�ப���வதா�, 
ேம� �த��ர��� �ல� அ�கார�ைத� 

தவறாக� பய�ப���வதா� �த��ர���� 
ஆப�தான �ைல உ�வா�க�படலா�.

�த��ர�ைத தவறாக� பய�ப���வதா�, 
ேம� �த��ர��� �ல� அ�கார�ைத� 

தவறாக� பய�ப���வதா� �த��ர���� 
ஆப�தான �ைல உ�வா�க�படலா�.

James Madison

உ) வபாரு்ளா்தார சு்தநதிரம்

ஒரு்ரின்	 அன்ைாை	
்ாழ்்ாதாரத்திற்காை	 உ்ண்்	 ்தடி	
பகாளளும	தனிந்பர்	சுதநதிரம	ப்பாருைாதார	
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சு்தநதிரம், இறையாணறமை மைற்றும் ்சட்டம் 
ஆகியறவ எவவாறு ஒன்றுடன் ஒன்று 
வ்தாடரபுறடயது?

அரசு	 ஒழுங்குமு்ையில	 இயங்கிைால	
மட்டு்ம	சுதநதிரம	பசையல்படுகிைது.	

அரசு	 சைட்ைங்க்ை	 இயற்றுகிைது.	
இ்ையாண்ம	 மிகக	 	 அரசு	 பசையல்படு்து	
சைட்ைங்கைால	 மட்டு்ம	 ஆகும.	 சுதநதிரம,	
இ்ையாண்ம,	மற்றும	சைட்ைம	ஆகிய்ற்றிற்கு	
இ்ை்ய	பநருங்கிய	பதாைர்பு	கா்ணப்படுகிைது.
்சட்டம் எவவாறு சு்தநதிரத்ற்த 
பாதுகாககிைது?

  சைட்ைம	 குற்ை்ாளிக்ை	 தணடித்து	
தனிமனிதர்களின்	 உரி்மக்ை	
்பாதுகாககின்ைது.

  தனிமனித	 உரி்மகள	 மற்றும	
கை்மகளுககு	 சைட்ைம	 உத்திர்ாதம	
அளிப்பதுைன்	 அ்ற்்ை	 ்பாதுகாககவும	
பசையகிைது.	 சைக	 மனிதர்களுககு,	 ஒரு்ர்	
தீங்கு	 வி்ைவிககும்்பாதும,	 அ்ர்களின்	
்ழியில	குறுககீட்டு	சீர்கு்லககும்்பாதும	
அரசு	அ்ர்க்ை	தணடிககிைது.

  சுதநதிரத்தின்	்பாதுகா்லைாக	அரசை்மபபு	
விைங்குகிைது.	 அரசின்	 அதிகாரத்து்த்்த	
கட்டுப்படுத்து்துைன்	மககளின்	அடிப்ப்ை	
உரி்மக்ையும	்பாதுகாககின்ைது.

சு்தநதிரம் எவவாறு பாதுகாககபபடுகிைது?

அ) மைகக்ளாட்சி

சுதநதிரம	 என்்பது	 மககைாட்சியில	
்பாதுகாப்பாக	 இருககிைது.	 மககளின்	
அரசைாங்கமாக	மககைாட்சி	பசையல்படுகிைது.	
ஆ) அர்சறமைபபு 

ஒரு	 நாட்டின்	 அரசை்மபபில	 இருநது	
தான்	அரசின்	அதிகாரத்து்ம/	ஆ்்ணயுரி்ம	
ப்பைப்படுகிைது.	

மககைாட்சி்யப	 ்பற்றிய	 கவி்தயாக	
இநதிய	அரசை்மபபின்	முகவு்ர	விைங்குகிைது.	
இது	ஒட்டுபமாத்த	இநதிய	அரசை்மபபினு்ைய	
அடிப்ப்ை	 தத்து்த்்த	 தன்னுள	
பகாணைதாகும.	 அரசைாங்கத்தால	
உரு்ாககப்படுகின்ை	 சைட்ைமும,	 அதைால	
நி்ை்்ற்ைப்படுகின்ை	 மககள	 நல	
நை்டிக்ககளும,	 மககள	 நலனிற்கு	

சுதநதிரம	ஆகும.	சைாதி,	நிைம,	இைம,	மற்றும	
்பாலிைம	 ்்பான்ை்்களுககு	 அப்பாற்்பட்டு	
சுதநதிரமாக	 ்ரு்ாய	 ஈட்டு்்த		
ப்பாருைாதார	சுதநதிரம	ஆகும.
ஏ) நிதி சு்தநதிரம்

பிரதிநிதித்து்ம	 இன்றி	 ்ரிவிதிபபு	
கூைாது.	 தங்களு்ைய	 ்ரிப்ப்ணம	 எவ்ாறு	
பசைலவிைப்பை	 ்்ணடும.	 யாருககு்்பாய	 ்சைர	
்்ணடும	 என்்பதில	 பதளிவு	 ்்ணடும	
என்்பது	 நடுத்தர	 ்ர்ககத்தின்	
்காரிக்கயாகும.
ஐ) குடும்பம் ்சாரந்த சு்தந்தரம்

ப்பணகளுககும,	 குைந்தகளுககும	
கலவியுரி்ம	 ்ைங்க	 ்்ணடும	 என்்ப்த	
குடும்ப	சுதநதிரத்தின்	சிைபபு	அமசைங்கைாகும.	
பகாடு்மயாக	 நைத்துதல	 மற்றும	 சுரணைல	
்்பான்ை	 அநாகரீகமாை	 பசையலகளுககு	
எதிராக	அ்ர்கள	்பாதுகாககப்பை	்்ணடும.	
ஒ) ்்தசிய சு்தநதிரம்

ஒரு	 நாட்டில	 நில்ககூடிய	 சுதநதிர	
சூழ்நி்ல்ய	 ்தசிய	 சுதநதிரம	 என்கி்ைாம.	
ஒரு	 நாடு	 இ்ையாண்மயுைன்	 கூடிய	
நி்ல்ய	அ்ையும	 ்்பாது	 ்தசிய	சுதநதிரம	
இருககிைது	எைலாம.

சுதநதிரம	 என்்பது	 மனிதர்க்ை	 ்நாககி	
்ரு்து	 அலல,	 மாைாக	 மனிதர்க்ை	
சுதநதிரத்்த	 ்நாககி	 எழுசசி	 பகாணடு	
பசைலல	 ்்ணடும.	 மகிழ்வுைன்	
்ாழ்்தற்காக	சிரமப்பட்டு	 ப்பைப்படுகின்ை	
சுதநதிரம	ஓர்	ஆசீர்்ாதமாகும.
-  புது தில்லி, மைத்திய வ்சயலகத்தில் 

வபாறிககபபட்டுள்்ளது.

ஓ) பன்்னாட்டு சு்தநதிரம்

உலக	நாடுகளி்ை்ய	கூட்ைாட்சி்யயும,	
்பன்ைாட்டு	கூட்டுை்்யும	மற்றும	்பன்ைாட்டு	
அ்மதி்யயும	 ்்பணு்்த்ய	 ்பன்ைாட்டு	
சுதநதிரம	ஆகும 

குறியீட்டு வபாருள்

சு்த்நதிரம்தவி சிலலக்பகன்று ஒரு 
குறிக்மகாள் உள்ளெது. அது 
விடு்தலலலய ்பற்றிய உலகளொவிய 
நிலனவூடெலாகவும, அபேரிக்க 
குடிேக்களுக்கு நமபிக்லக 
அளிப்ப்தாகவும அலே்நதுள்ளெது.
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உகநததா,	 இல்லயா	 என்்ப்த	 ஆராயநது	
மதிபபிடும	 தன்்ம	 ்ப்ைத்தது	 அரசை்மபபு		
முகவு்ரயாகும.	 இநதிய	 அரசை்மபபின்	
ஆன்மா்ாக	முகவு்ர	கருதப்படுகிைது.
இ) அடிபபறட உரிறமைகள்

அரசின்	 அதிகாரத்து்த்்த	
்்ரயறுப்பது	அடிப்ப்ை	உரி்மகள	ஆகும.	
தனிமனிதர்களின்	 பசைாநத	 வி்காரங்களில	
அரசைாங்கத்தின்	 த்லயீடின்றி	 இருப்பதற்கு	
இவ்்க	உரி்மகள	உறுதியளிககின்ைை.

அடிபபறட உரிறமைகள்

சைமத்து்	உரி்ம	(உறுபபு	14-18)

சுதநதிர	உரி்ம	(உறுபபு	19-22)

	சுரணைலுககு	 எதிராை	 உரி்ம	 
(உறுபபு	23-24)

மதசசுதநதிர	உரி்ம	(உறுபபு	25-28)

	்பண்பாடு	 மற்றும	 கலவி	 உரி்ம	
(உறுபபு	29-30)

	அரசை்மபபு	 ்பரிகார	 உரி்மகள	
(உறுபபு	32-35)

ஈ) அதிகாரப பரவலாககம்

சுதநதிரத்்த	 ்பாதுகாப்பதற்கு	 அதிகாரப	
்பர்லாககம	 அ்சியமாகின்ைது.	
அதிகாரங்கள	 மு்ை்ய	 மத்திய,	 மாநில	
மற்றும	உளைாட்சி	அரசைாங்கத்திற்கு	்பகிர்நது	
அளிககும	 ்பட்சைத்தில	 நிர்்ாகம	 திைம்பை	
பசையலாற்ை	இயலும.
சு்தநதிரமைா்ன நீதித்துறை

இநதிய	 அரசை்மபபு,	 நீதித்து்ை	
சுதநதிரமாக	பசையல்பைத்	தகுநத	மு்ையிலாை	
அமசைங்க்ை	 ஏற்்படுத்தியுளைது.	 ஏபைனில	
சுதநதிரமாக	 பசையல்படும	 நீதித்து்ை்ய,	
மககளின்	உரி்மக்ையும	 சுதநதிரத்்தயும,		
அரசை்மபபின்	 ்மலாை	 தன்்ம்யயும	
்பாதுகாககிைது.
  நீதி்பதிகளின்	 நியமைத்திற்கு	 ்பாகு்பாைற்ை	

ந்ைமு்ை	பின்்பற்ைப்படுகிைது.
  நீதி்பதிகளுககு,	 உயர்நத	 தகுதிக்ை	

நிர்்ணயித்துளைது.
  உசசைநீதிமன்ை	 நீதி்பதிகள	 65	 ்யது	

்்ரயிலும,	 உயர்நீதிமன்ை	 நீதி்பதிகள	
62்யது	்்ரயிலும	்பணியாற்று்ார்கள.

உ) வபாரு்ளா்தார இடரகாபபு

சுதநதிரத்தின்	 நி்பநத்ையாக	
ப்பாருைாதார	 சுதநதிரம	 அ்மகிைது.	 “ஏ்ை	
மற்றும	 ்ப்ணககாரர்,	 ்படித்த்ர்	 மற்றும	
்படிககாத்ர்	 என்ை	 பிரிவி்ை	 சைமூகத்தில	
நி்லககும	 ்்ரயிலும	 எெமாைர்	 மற்றும	
்பணியாைர்	என்ை	உைவுமு்ை	நீடிககும”.
ஊ) ்சட்டத்தின் ஆட்சி

சைட்ைத்தின்	 ஆட்சி	 என்்பது	 இங்கிலாநது,	
அபமரிககா,	 இநதியா	 ்்பான்ை	 நாடுகளில	
ந்ைமு்ையில	உளைது.	 சைாதி,	 இைம,	 நிைம,	
மற்றும	 நமபிக்க	 ்்பான்ை்்களில	
்்று்பாடுகள	 இலலாத	 சைமமாை	 ஆட்சி்ய	
சைட்ைத்தின்	 ஆட்சியாகும.	 சைட்ைத்தின்	
்பார்்்யில	அ்ை்ரும	சைமம.	குற்ைங்களில	
ஈடு்படும	 ்்பாது	 தணை்ைககு	 உளைாக		
்்ணடிய	 நி்ல	 அ்ை்ருககு்ம	
ஏற்்படுகிைது.
எ)  அரசியல் கல்வி மைற்றும் காலவரம்பற்ை 

கணகாணிபபு

சுதநதிரம	 என்்ப்த	 நிரநதரமாக	
்பாதுகாகக	முடியும.	கலவியறிவு	ப்பற்ை்ர்கள	
முற்றிலுமாக	 உரி்மக்ையும	
கை்மக்ையும	்பற்றி	அறி்ர்.	கால்ரம்பற்ை	
கணகாணிபபு	 இருநதாபலாழிய,	 மககள	
த்றுகள	 பசைய்்த	 நாம	
கணைறியமுடி்தில்ல.	 அரசைாங்கம	 தன்	
அதிகார	எல்ல்ய	மீறி	மககளின்	தனிப்பட்ை	
்ாழ்வில	 த்லயிடும்்பாது	 அரசைாங்கத்திற்கு	
எதிராக	மககள	புரட்சி	பசையகிைார்கள.

அருஞவ்சாற்வபாருள்: Glossary

நிர்ந்தரசசடெம (Statues) :	 ஒரு	 நாட்டின்	
சைட்ைமன்ை	 அ்மபபின்	மூலமாக	 எழுதப்பட்ை	
சைட்ைமாக	 ஏற்்படுத்த்படுத்தப்படு்தாகும.	
இ்்	 தகுநத	 வி்ாதங்களுககும	 பின்ைர்	
நாைாளுமன்ை	சைட்ைங்களில	இ்்ணககப்படும.

சடெப்படியான (De-jure):	 சைட்ைத்தின்	மூலமாக	
அதிகாரம	ப்பற்றிருத்தல.

நலெமுலை (De-facto):	 உண்மயில	 யார்	
ஒரு்ர்	ந்ைமு்ையில	நி்லயாை	அதிகாரம	
ப்பற்றிருககின்ைைர்	என்்பதாகும.
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I. ்சரியா்ன விறடறய ்்தரநவ்தடுககவும்.

1.	இ்ையாண்மயின்	தந்த	எைக	கூைப்படு்ப்ர்	யார்?
(அ)	்்பாடின்	 			(ஆ)ஆஸடின்	
(இ)	பிைாட்்ைா				(ஈ)	அரிஸைாட்டில

2.	ஒரு்ம்ாத	இ்ையாண்ம	்காட்்பாட்்ை	எடுத்து்ரத்த்ர்
(அ)	ஆஸடின்	 (ஆ)	பெகல 
(இ)	மரியம	 (ஈ)	வில்லா்்ப

3.	மககைாட்சியில	இ்ையாண்மயின்	உ்ைவிைமாக	இருப்பது	
(அ)	அரசு	 (ஆ)	அரசைாங்கம 
(இ)	மககள	 (ஈ)	ஊைகம

4.	‘இரட்்ை	குடியுரி்ம’	கா்ணப்படும	நாடு
(அ)	அபமரிககா			(ஆ)	சீைா 
(இ)ெப்பான்										(ஈ)	ஆஸதி்ரலியா

5.	“இ்ையாண்ம	என்்பது	ப்பாது	விருப்பத்்த	உ்ைவிைமாகக	பகாணைதாகும”	எை	கூறிய்ர்
(அ)	ரூ்சைா		 			(ஆ)	டி.எச.கிரின் 
(இ)ஆஸடின்									(ஈ)	்்பாடின்

6.	‘சுதநதிரம’	என்ை	நூ்ல	எழுதிய்ர்

(அ)	்ெ.எஸ.மில	 (ஆ)	லாக 
(இ)	ரூ்சைா	 												(ஈ)	்்பாடின்

7.	‘சைட்ைத்தின்	ஆட்சி’	என்்பதன்	முககிய	்நாககம	உறுதிப்படுத்து்து	என்ைப்னில
(அ)	்பத்திரிக்க	சுதநதிரம	 (ஆ)குடிமககளின்	சுதநதிரம 
(இ)	சுதநதிரமாை	நீதித்து்ை	 (ஈ)	்மற்கூறிய	அ்ைத்தும

8.	இநதிய	அரசை்மபபிலுளை	அடிப்ப்ை	உரி்மகள	ப்பைப்பட்ை	நாடு

(அ)	அபமரிககா				(ஆ)	பிரான்ஸ 
(இ)	பிரிட்ைன்				 			(ஈ)	ரஷயா

9.	‘மூலதைம’	என்ை	நூ்ல	எழுதிய்ர்	யார்?

(அ)	மார்கஸ	 (ஆ)கிர்்பாட்கின் 
(இ)ஒ்ன்	 (ஈ)	்நதாஜி

மைதிபபிடு்தல் (Evaluation)
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II. கீழ்வரும் ்கள்விகளுககு மிக சுருககமைா்ன விறடயளிககவும்

1.	இ்ையாண்ம்ய	்்ரயறுககவும.
2.	இ்ையாண்மயின்	்்ககள	யா்்?
3.	்பாகு்பாடு	்பற்றிய	குறிபபு	்்ரக.

III. கீழ்வரும் ்கள்விகளுககு  சுருககமைா்ன விறடயளிககவும்

1.	‘எதிர்ம்ை	சுதநதிரம’	்பற்றிய	சிறு	குறிபபு	்்ரக

2.	‘அ்மபப்பதிர்்ாதம’	என்ைால	என்ை?

3.	‘சைாதிய	்பாகு்பாடு’	்பற்றி	வி்ாதிககவும.

4.	மனித	உரி்மகள	என்ைால	என்ை?

IV. கீழ்வரும் ்கள்விகளுககு விரிவா்ன பதில் அளிககவும்

1.	இ்ையாண்மயின்	கருத்து	மற்றும	சிைபபியலபுக்ை	ஆராயக
2.	சுதநதிரத்தின்	மீைலுககாை	காரணிக்ை	விைககுக
3.	இநதிய	அரசை்மபபிலுளை		சைமத்து்த்்த	்பற்றி	விைககுக.

1. Agarwal .R.C.Political theory (Principles of Political  science), chand & company, 
New Delhi, 2005.

2. Rajeev Bhargava & Ashok Acharya (Ed), Political theory: An Introduction, Thomson 
press, New Delhi, 2016.

்மைற்்காள் நூல்கள் (Reference books)
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4.1 சட்டம்

4.1.1 அறிமுகம்

சட்டம் என்றால் என்ன?

அரசால் அமலாக்கம் சசய்யப்படுகின்ற 
விதிமுற்ற்களின ச�ாகுபபிற்கு சட்டம் எனறு 
ச்பாருள்.

அரிஸ்டாடடில் “சட்டம் சச்யல்்ப்டா� 
நிறலயில் மனி�ர்கள் விலங்கு்களா்க 
மாறுகி்றார்கள்” எனறு சரி்யா்க 
சுடடிக்காடடுகி்றார. சமு�ா்யத்தின 
்கடடுக்்காபபிறைப ்பாது்காக்கவும், ்�சத்தின 
வளரச்சிற்ய ்மம்்படுத்�வும், சட்டமாைது 
உல்கம் முழுறமககும் இனறி்யறம்யா��ாகி்றது. 
சமு�ா்ய ஒழுங்கிறைப ்பராமரிக்க, சட்டத்தின 
அ்பரிமி�மாை சகதி மடடு்ம முழு தீரவா்க 
விளங்்க முடி்யாது. ஏசைனில் சட்டத்திற்கு 
எனறு ஒரு குறிபபிட்ட வறர்யற்ற  
உள்ளது. குற்்றவாளி்களுககு சட்டம் 
ச்காடுங்்்காலைா்கவும், குடிமக்களுககு அ்� 
சட்டம் ்பாது்காவலைா்கவும் விளங்குகி்றது.

உல்கத்தின ஒரு ்பகுதியில் சட்டம், 
்கடிைமாை�ா்கவும் மறு்பக்கம் இணக்கமா்கவும் 
விளங்்கககூடி்ய ்காரணம் என்பது  
எப்்பாதும் சரச்றசககுரி்ய�ா்கவும், 
விவா�த்திற்குரி்ய�ா்கவும் ச�ா்டரகி்றது. 
்மற்கூறி்ய வா�மும், விவா�மும் �த்�ம் 
நாடு்களின ்பணி்கள், குறிப்பா்க 
�ண்டறை்கறளப ச்பாறுத்து அறமகி்றது. 
உ�ாரணத்திற்கு மக்களாடசி நாடு்களில் 
நிற்ற்வற்்றப்ப்டக கூடி்ய சட்டம், முற்்றதி்கார 
நாடு்களின சட்டங்்கறள வி்ட ் வறு்பட்ட�ா்கவும், 
மக்கள் நலனுக்கா்கவுமா்க சச்யல்்படுகி்றது. 
இற� �விரத்துத் சட்டம், ஒரு நாடடு மக்களுககு 
எந� அளவிற்கு சு�நதிரத்ற� வழங்குகி்றது 
என்பது குறிபபிட்ட சட்டத்ற� 
நிரவகிககும்்்பாதும், சச்யல்்படுத்தும் ்்பாதும் 
ச�ரி்ய வருகி்றது. உலகின எந� நாடடிலு்ம 
சட்டத்திறை அறி்யாறம என்பது 
�ண்டறையிலிருநது �பபிககும் ஒரு 
்காரணி்யா்க ஏற்றுக ச்காள்ளப்ப்டவில்றல. 

அரசியல் அறிவியலின அடிப்பட்டக் 
கருத்றாக்கஙகள் – ்பகுதி II

4
அலகு

Leanpub கற்லின ந�றாக்கஙகள்

  ச ட ்ட த் தி ன 
சாராம்சத்ற� அறிநது 
ச்காள்வ�ன மூலம் 
ம ா ண வ ர ்க ள் 
நீதிற்யப ்பற்றி்ய 
சி ந � ற ை க கு 
சநருக்கமா�ல்.

  சட்டத்தின வற்க்கறள ச�ரிநது 
ச்காள்வ�ன மூலம் மாறு்பட்ட 
சட்டங்்களின சச்யல்்பாடற்டயும், 
அ�ைால் சமூ்கத்தில் ஏற்்படும் 
விறளவு்கறளயும் புரி்ய றவத்�ல்.

  சட்டத்தின ஆ�ாரங்்கறளப புரிநது 
ச்காள்ளு�ல்.

  சட்டம், அரசு மற்றும் நீதிசநறி 
ஆ கி ்ய ற வ ்க ளி ற ்ட ் ்ய ்ய ா ை 
ச�ா்டரற்ப புரி்யறவப்பது.

இங்கிலாநது சட்ட நிபுணராை ஏ.வி.
ற்டசி ‘சட்டத்தின ஆடசி’ என்ற 
்கருத்�ாக்கத்திறை 19-ஆம் நூற்்றாணடில் 
்மலும் பிர்பலப்படுத்தி்யவர ஆவார. 
அரசி்யல் அறமபபுச் சட்டதின அறிமு்கம் 
என்ற நூலில் கூறியுள்ளார. முற்்கால �த்துவ 
ஞானி்களுககு ‘சட்டத்தின ஆடசி’ எனனும் 
சசாற்ச்றா்டர அறிமு்கமில்லாவிட்டாலும் 
அக்கருத்�ாக்கத்திறை அரிஸ்டாடடில் 
எனும் ஞானி ‘சட்ட்ம ஆளுற்க புரி்ய 
்வணடும்’ எை எழுதியுள்ளற� ்காணலாம். 

�னி்யார சட்டத்தில் சம்்பந�ப்பட்டவர்கள் �னி 
ந்பர்களா்கவும், அவர்களுககு ்மலா்கவும், 
இற்ட்்யயும் ஓர ்பார்படசமில்லா� நடுவரா்க 
அரசு இருககி்றது.  – ஹறாலந்து (Holland)

குறிபபி்டத்க்க நேறநகறாள்

எை்வ சட்டத்தின ்கருத்�ாக்கத்திறை இறள்ய 
�றலமுற்றககு அறிமு்கப்படுத்துவதும், அறவ 
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அரசறமபபு வழங்கும் அடிப்பற்ட சட்டங்்கள் 
மற்றும் ஒழுங்கு முற்ற எை புரி்ய றவப்பதும் 
இனறி்யறம்யா��ாகி்றது.

  சட்டம் – நீதி ஆகியவறறுக்கு 
இட்டநயயறா்ன த்றா்டர்பு

- சமூ்கத்தில் நீதிற்ய அற்டவது சட்டத்தின 
குறிக்்காள் ஆகும். 

- நீதி என்பது எது சரி, எது �வறு, எது நல்லது, 
எது சமத்துவம் ்்பான்றறவ்கறள 
விளக்கககூடி்ய ஒர புலைா்கா�  ்கருத்�ாகும்.

- எை்வ ஒரு குறிபபிட்ட சூழ்நிறலயில் எது 
சரி்யாை்�ா அல்லது எது நி்யா்யமாை்�ா 
அற�ச் சசயவ�ாகும்.

சட்டம் ்பறறிய கருததுகள்
  சட்டம் என்பது இற்ற்யாணறமயின 

்கட்டறள - ஜான் ஆஸ்டின் (John Austin)
  நீதி நிரவா்கத்ற� சச்யல்்படுத்துவ�ற்்கா்க 

அரசு அங்கீ்கரித்� விதிமுற்ற்களின 
ச�ாகுப்்ப சட்டம் ஆகின்றது. – சல்ாண்டு

  சட்டங்்கள் இல்றலச்யன்றால் அங்்்க 
சு�நதிரம் இல்றல – ஜறானலறாக்

சட்டததின ந�றாக்கஙகள்:
  அடிப்பற்ட மனி� உரிறம்கறள 

்பாது்காத்�ல்
  நி்யா்யத்ற� ஊககுவித்�ல்
  சச்சரவு்கறள தீரத்�ல்
  நீதிற்ய ஊககுவித்�ல்
  ஒழுங்ற்கயும், நிறலத்�னறமற்யயும் 

ஏற்்படுத்து�ல்
  விரும்்பத்�குந� சமூ்க மற்றும் 

ச்பாருளா�ார ந்டத்ற�ற்ய  ஊககுவித்�ல்
  ச்பரும்்பானறம விருப்பத்ற� 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்து�ல் (சில 
பிரச்சறை்களில்)

  சிறு்பானறமயிைரின உரிறம்கறளப 
்பாது்காத்�ல்.

4.1.2. சட்டததின த்பறாருள்

சட்டம் எனகி்ற வாரத்ற� ்பணற்ட்ய 
டியூட்்டானிக (Teutonic) சமாழியிலுள்ள 
“லாக“ என்ற ்வரச்சசால்லிலிருநது 

உருவாை�ாகும். சட்டமில்லா� சமு�ா்யம் 
மற்றும் ஆடசி, குழப்பவா�த்திலும், 
்கல்கத்திலும் முடிவுறும். உனறமயில் சட்ட்ம 
வாழ்கற்கற்ய ஒழுங்கு்படுத்துகி்றது. சட்டம் 
என்ற சசால் ‘சீராைது‘ என்பற�க குறிககி்றது. 
அரசி்யல் அறிவி்யலில் சட்டம் என்பது மனி� 
ந்டவடிகற்க்கறள வழிந்டத்துகி்ற விதி்கறளக 
ச்காண்ட ச�ாகுபபு ஆகும். அரசின 
்க்டறம்கறள அரசாங்்கம் சச்யல்்படுத்துகி்றது. 
4.1.3 சட்டஙகளின வடககள்:

ப�னா���
ச�ட�

���ப�
ச�ட�

ச�ட� ம�த
உ�ைமக�

ச�ட�

��
ய�
ச�ட�

��வாக�
ச�ட�

உைடைமக�

ஒ�ப�த�
ச�ட�

 ��ற�ய�
ச�ட�

ச�ட�

அ) ்னியறார் சட்டஙகள் (Private Laws)

குடிமக்களிற்ட்்ய்யாை உ்றவு்களும், 
அவ்வு்றவு்கறள ்கடடுப்படுத்தும் 
விதிமுற்ற்களும் �னி்யார சட்டத்தின மூலம் 
்கடடுப்படுத்�ப்படுகி்றது.
ஆ) த்பறாதுவுட்டடேச் சட்டஙகள் (Public Laws)

 குடிமக்களுககும், அரசுககும் 
இற்ட்்ய்யாை உ்றவு்கறள முடிவு சசயவது 
ச்பாது சட்டமாகும். இவ்வற்க சட்டத்தில் அரசு 
நடுவரா்கவும், ்கடசி்காரரா்கவும் 
்பாரக்கப்படுகி்றது.
இ)  அரசடேபபு சட்டஙகள் (Constitutional Laws)

அரறச வழி ந்டத்�ககூடி்ய அடிப்பற்ட 
சட்டங்்கள் அரசறமபபு சட்டங்்கள் ஆகும். 
அரசாங்்கத்தின சச்யல்்பாடு்கறள 
வறர்யறுத்து, ச�ளிவு்படுத்�ககூடி்ய 
சட்டங்்க்ள அரசறமபபு சட்டங்்களாகும். 
உ�ாரணத்திற்கு, குடி்யரசு �றலவர ்�ர�ல், 
உச்ச நீதிமன்றத்தின அதி்காரம் மற்றும் 
ச்பாதுசட்டம், சட்டமன்றத்�ால் இ்யற்்றப்ப்டக 
கூடி்ய நிரந�ர சட்டத்திலிருநது ் வறு்படுகி்றது.
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(ஈ) நிரந்்ர சட்டஙகள் (Statute Laws)

நிரந�ர சட்டங்்கள் என்பறவ  
மாநில சட்டமன்றத்தின மூலமா்கவும், 
ந ா ்ட ா ளு ம ன ்ற த் தி ன  மூ ல ம ா ்க வு ம் 
இ்யற்்றப்படும் சட்டங்்களாகும். மக்களாடசி 
நாடு்களில் ச்பரும்்பானறம்யாை சட்டங்்கள் 
ந ா ்ட ா ளு ம ன ்ற த் தி ன  மூ ல ம ா ்க ் வ 
இ்யற்்றப்படுகின்றை.
உ) அவசர சட்டம் (Ordinance)

 ச்பாதுவா்க அரசினுற்ட்ய சட்டங்்களின 
அடிப்பற்டயில், அரசாங்்கத்தின சச்யலாடசி 
துற்ற மூலம் இது பி்றபபிக்கப்படுகின்றது. 
இவ்வற்க சட்டம், குற்றந� ்கால ்கட்ட்ம 
நீடிககும். நா்டாளுமன்றம் இ்யங்்கா� 
்காலங்்களிலும், அவசர ்காலங்்களிலும் 
குடி்யரசு �றலவர மூலம் அவசர சட்டம் 
பி்றபபிக்கப்படும்.
ஊ) த்பறாது சட்டஙகள் (Common Laws)

ச்பாது சட்டங்்களாைது மரபு்கறளயும், 
்பாரம்்பரி்ய ்பழக்க வழக்கங்்கறளயும் 
அடிப்பற்ட்யா்க ச்காண்டது. ஆைால் நிரந�ர 
சட்டங்்கறளப ்்பால நீதிமன்றங்்களால், 
அமலாக்கம் சசய்யககூடி்ய �னறம 
உற்ட்ய�ாகும். ச்பாதுச் சட்டங்்கள் 
இங்கிலாநதில் மி்கவும் பிரசித்தி ச்பற்்ற 
சட்டங்்கள் ஆகும்.
எ) நிர்வறாக சட்டஙகள் (Administrative Laws)

அரசாங்்க ்பணி்யாளர்களின அலுவல் 
மற்றும் ச்பாறுபபு்கறள ்பற்றி 
விளக்கமளிப்பது்டன, ஆளுற்கற்ய 
முற்றப்படுத்துவ�ற்்காை சட்டம் நிரவா்க 
சட்டம் எைப்படும். �னி மனி�ர்களுககும், 
ச்பாதுநிரவா்க அதி்காரி்களுககும் இற்ட்்ய 
சட்டத்ற�யும், அ�ன சச்யல்்பாடற்டயும் 
பிரித்து நற்டமுற்றப்படுத்துவது நிரவா்க 
சட்டமாகும். ்மலும் இது அரசாங்்க 
அதி்காரி்களின சலுற்க்கறள ்பற்றி விளக்கம் 
அளிக்க மு்யலுகி்றது. குடிமக்களுககும், 
அரசாங்்க அதி்காரி்களுககும் இற்ட்்ய சரச்றச 
ஏற்்படும் ்படசத்தில் நிரவா்க நீதிமன்றம், 
நிரவா்க சட்டத்தின மூலம் தீரவு ்காணகி்றது.
ஏ)  ்பன்னறாடடு சட்டஙகள் (International Laws)

்பனைாடடு சூழலில் நா்கரீ்கமற்டந� 
ந ா டு ்க ளு க கு  இ ற ்ட ் ்ய ்ய ா ை 
உ்றவுமுற்ற்கறளயும், ந்டத்ற�ற்யயும் 

நிரணயிககும் சட்டம், ்பனைாடடு  
சட்டமாகும். ்பனைாடடு உ்றவு்கறள 
ஒழுங்கு்படுத்துவ�ற்ச்கனறு, �னித்�னறமயுற்ட்ய 
்பனைாடடு சட்டம் என்ற ஒனறு வழககில் 
இல்றல. ஆைால் ஐககி்ய நாடு்கள் சற்பயும், 
உல்க ச்பாதுமக்களின ்கருத்து்ம, ஒவ்சவாரு 
நாடும் �ங்்கள் இற்ற்யாணறமற்ய 
முழுவதுமா்க அனு்பவிக்க வழிவற்க 
சசயகின்றது.

்மலும் ்க்டல் எல்றல ்பாது்காபபு சட்டம், 
வானஎல்றல சட்டம் எனறும் ்பனைாடடு 
சட்டங்்களின பிரிவு்கள், �றரவழி, ்க்டல்வழி, 
ஆ்கா்ய வழி எனறு நாடு்களுககிற்ட்்ய 
சரவ்�ச எல்றல்கறள வறர்யறுககி்றது.  
வானஎல்றலச் சட்டங்்களின மூலம் ஒரு 
நாடடின ஆ்கா்ய விமாைம் இனசைாரு 
நாடடின வான எல்றலயில் ்ப்றககும்்்பாது 
அனுமதி ச்பற்்ற பி்ற்்க ்ப்றக்க வழி சசயகி்றது.
4.1.4  சட்டததின மூல ஆ்றாரஙகள்:

ச�ட���
�ல ஆதார�க�

வழகா�க�

மத


வழ	 
- ம�ற�க�� 

���க�

சம��ராக
அ��ய� 
�ளக�ைரக�

ச�டம�ற


அ) வழக்கறாறுகள் (Customs)

சட்ட உருவாக்கத்திற்கு 
்பழக்கவழக்கங்்கள் மி்கவும் உ�வி 
புரிநதுள்ளை. ்பழக்கவழக்கங்்களின மூலமா்க 
்ப்யன்படுத்�ப்படடுவந� வழக்காறு்கள் ்யாவும் 
நாளற்டவில் அரசால் அங்கீ்கரிக்கப்படடு 
சட்டமாகிை. ஒரு நாடடின மரபு்கறளயும், 
்பழக்க வழக்கங்்கறளயும் அரசால் மறு�லிக்க 
முடிவதில்றல. இன்றளவில் இங்கிலாநதின, 
ச்பாது சட்டமாைது வழக்காறு்களில் இருநது 
ச்ப்றப்பட்டது என்பது ஒரு முககி்ய 
உ�ாரணமாகும்.  உ�ாரணத்திற்கு இநதி்யாவில் 
�மிழ்  மக்களிற்ட்்ய ‘ஏறு �ழுவு�ல் ’ (Bull 
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Taming Sport) என்ற ்பண்பாடு சாரந� 
விறள்யாட்டாைது 2017-ஆம் ஆணடு 
‘ஜல்லிக்கடடு சட்டம்’ என்ற புதி்ய சட்டம் 
உருவா்கக ்காரணமா்க அறமந�து.  

ஆ) ே்ம் (Religion)

ஆதி்கால சமூ்கங்்கள் பின்பற்றி்ய ம� 
சம்பிர�ா்யங்்களும் அரசினுற்ட்ய, சட்ட 
உருவாக்கத்தில் ச்பரி�ாை ்பங்ற்க 
ஆற்றியுள்ளது. ச்பரும்்பானறம்யாை 
நாடு்களில் ம�்ம சட்டத்தின அடிப்பற்ட்யா்க 

அறமநதுள்ளது. இநது ம�ச் சட்டமாைது 
ச்பரும்்பாலும் மனுவின விதிமுற்றயிலிருநது 
பின்பற்்றப்படடு வருகி்றது. இஸலாமி்யச் 
சட்டமாைது ஷரி்யத் சட்டங்்களின 
மூலத்திலிருநது பின்பற்்றப்படுகி்றது. ச�யவீ்கச் 
சட்டமாைது, மனி�னின மூலமா்க ்க்டவுள் 
வழங்கி்ய சட்டங்்கள் எனறு ்கரு�ப்படுகி்றது. 
ச�யவீ்க சட்டத்தின ஆதிமூலமா்க ்க்டவு்ள 
இருப்ப�ா்கக ்கரு�ப்படுகி்றது. 
கிறித்துவர்களுககு, அவர்களின ்பரமபி�ா 
மு�ன மு�லில் அருளி்ய ்பத்து ்கட்டறள்க்ள 
சட்டத்தின அடிப்பற்ட்யா்கக ்கரு�ப்படுகி்றது. 

அலஙகறா�ல்லூர் –ஜல்லிகடடு

இந� ்ப்டம் ஏறு�ழுவு�ல்  என்ற �மிழரின 
்பண்பாடு விறள்யாட்டாை ஜல்லி்கடடு ்பற்றி்யது 
ஆகும். இது மதுறர மாவட்டம் அலங்்காநல்லூரில் 
நற்டச்பறும். அலங்்காநல்லூர என்றால் 
ஜல்லி்கடடு எனறும், ஜல்லி்கடடு என்றால் 
அலங்்காநல்லூர எனறும் அறழக்கப்படுமளவுககு 
அவ்வூரின ்பண்பாடு மற்றும் வரலாற்று்டன 
அவ்விறள்யாடடு ஒனறிறணநதுள்ளது. இது 
ச்பாதுவா்க ச்பாங்்கல் ச்காண்டா்டப்படும் ஜைவரி 
மா�த்தில் �மிழ்கத்தில் நற்டச்பறும் ஒரு �மிழர 
்பண்பாடடு விழாவாகும்.  நம் நாடடில் உள்ள 
ஒவ்சவாரு சமூ்கத்திைருககும் வாழ்வ�ற்்காை 

உரிறம, சு�நதிரத்திற்்காை உரிறம மற்றும் �ங்்கள் ்பண்பாடற்டயும், மரற்பயும் ்காப்ப�ற்்காை உரிறம 
ஆகி்யறவ உணடு. ஆைால் ஜல்லி்கடடு என்பதில் ்பண்பாடடிற்கும், விலங்கு்களின உரிறமககும் இற்ட்்ய 
முரண்பாடு ்�ானறி்யது. அரசறமபபின ்பகுதி மூனறில் அடிப்பற்ட உரிறம உறுபபு 29(1) -இல் ்கல்வி 
மற்றும் ்பண்பாடு உரிறம்களுககு உத்திரவா�ம் அளிக்கப்படடுள்ளது. 2014 -இல் உச்சநீதிமன்றம் 
வழங்கி்ய தீரபபில் “விலங்கு்களும் புலன உணரவு ச்காண்டறவ, ஆ�லால் அடிப்பற்ட உரிறம உறுபபு 
29(1) -்படி வாழும் உரிறமற்யப ச்பறுகின்றை எனறும் ஆ�லால் அவற்ற்ற துனபுறுத்துவற� அனுமதிக்க 
இ்யலாது” எை தீரபபு கூறி்யது. இந� முரண்பாடு்கள் இவ்விறள்யாடற்ட முற்றப்படுத்துவதில் ்பல்்வறு 
விளக்கங்்களுககு வித்திட்டை.

தசயல்்பறாடு

இ)  வழக்குேன்ஙகளின முடிவுகள் 
(Judicial Decisions)

நீதித்துற்றயின சச்யல்்பா்டாைது 
சட்டங்்கறள ச�ளிவு்படுத்�வும், சட்டங்்கறள 
நற்டமுற்றப்படுத்துவதுமா்க அறமகி்றது. 
நீதிமன்றங்்களின தீரபபு்கள் புதி்ய சட்டங்்களா்க 
உருவாகின்றை. அ�ன பி்ற்்க இவ்வற்க 
சட்டங்்கள் அரசு மற்றும் அரசாங்்கத்திைால் 
அங்கீ்கரிக்கப்படுகின்றை. எை்வ, நீதிமன்ற 
தீரபபு்கள் இவ்வற்கயில் புதி்ய ்பல சட்டங்்கறள 
உருவாககுவ�ற்கு மூல ஆ�ாரமா்க 

அறமகி்றது.  சில சம்யங்்களில், உ்யரநீதிமன்றம்    
மற்றும் உச்சநீதிமன்றங்்களின தீரபபு்கள் 
சட்டங்்களா்க ்பாவிக்கப்படுகின்றை.
ஈ)சேச்சீரறாக்கம் (Equity) 

 சட்டங்்கள் எப்்பாச�ல்லாம், ச�ளிவற்று 
சூழ்நிறலககு ச்பாருந�ாமல் இருககி்ற்�ா, 
அந�ச் சம்யங்்களில் இந� சம நீதி ்பங்கிலாை 
ச்காள்ற்க்களும், நல்லி்யல்பு்களும், ச்பாது அறிவு 
அடிப்பற்டயில் ்ப்யன்படுத்�ப்படடு 
அககுழப்பமாை சூழலுக்காைத் தீரவு 
்காணப்படுகி்றது. ஆங்கி்ல்ய சட்டத்தின்படி, 
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சமச்சீராக்கம்  என்பது இங்கிலாநது உ்யர நீதி 
மன்றத்�ால் மடடு்ம அமல்்படுத்� கூடி்ய 
விதி்களின ச�ாகுப்பாகும்.
உ)  அறிவியல் விளக்கவுடரகள் (Scientific 

Commentaries)

 சட்ட வல்லுநர்களின அறிவி்யல் 
விளக்கவுறர்கள், மற்றுசமாரு சட்டமூலமா்க 
விளங்குகின்றை. மு�னமு�லில் இத்�ற்க்ய 
அறிவி்யல் விளக்கவுறர்கள் ்�ானறி்ய்்பாது, 
அறைவரும் அ�றை ஒரு வா�மா்க மடடு்ம 
வரணித்�ார்கள். நாளற்டவில் இ�ன சி்றபபுத் 
�னறமயும், அதி்காரமும், நீதி மற்றும் 
நீதிமன்ற முடிவு்கறளயும் வி்ட அதி்காரத்துவம் 
ச்பற்று விளங்கி்யது.

குறிபபி்டத்க்க நேறநகறாள்

சட்ட நிபுணர்களின ்கருத்துக்கள் 
ச்பரும்்பாலாை ்நரங்்களில் சட்டமா்க்வ 
்கரு�ப்படுகி்றது. உ�ாரணத்திற்கு, 
இங்கிலாநதில் க�ாக் மற்றும் ப்ாக் 
ஸ்கடானின் விளக்கவுறர்கள் (Coke and 
Blackstone), அசமரிக்காவின ஸ்கடாரி 
மற்றும் க�ன்ட் (Story and Kent), இநதி்யாவின 
விஜநா்ைஸவரா மற்றும் அ்பரார்கா 
(Vijnaneswaa and Aprarka) ஆகி்்யாரின 
விளக்கவுறர்கறளக கூ்றலாம்.- அப்பறாதுடர

ஊ) சட்டேன்ம் (Legislature)
�ற்்காலத்தில் ச்பரும்்பானறம்யாை 

சட்டங்்கள் சட்டமன்றத்தின மூல்ம 
இ்யற்்றப்படுகி்றது. சட்டத்தின மி்க முககி்ய 
ஆ�ாரங்்களுள் ஒன்றா்க இது உள்ளது. பி்ற 
நாடடு அரசறமபபு்களில் உள்ள சி்றந� 
அம்சங்்கறளப ச்பற்று அற� �ன சசாந� 
நாடடின நனறமககு ்ப்யன்படுத்துவ�ற்கு 
சி்றந� உ�ாரணமா்க இநதி்ய அரசறமபபு 
உள்ளது. 
இந்திய அரசடேபபின ஆ்றாரஙகள்:

  இநதி்ய அரசாங்்க சட்டம் 1935
  பிரிட்டன அரசறமபபு
  அசமரிக்க அரசறமபபு

4.1.5.  சட்டம் எவவறாறு அரசு்டனும், நீதி 
த�றியு்டனும் த்றா்டர்பு 
தகறாண்டுள்ளது?

சட்டமும், நீதிசநறியும் சமமா்க 
்பாவிக்கப்படுகி்றது. நீதிசநறி்யாைது 

குடிமக்களுககு ஒழுக்க விதி்கறள 
்்பாதிககி்றது. அ்�்்பால, அரசால் 
இ்யற்்றப்படுகின்ற சட்டமும் இந� லடசி்யத்ற� 
அற்ட்ய ்பாடு்படுகி்றது.  

சட்டமும் ஒழுக்கமும் ஒன்்றாடு ஒனறு 
மிகுந� ச�ா்டரபுற்ட்யை ஆகும்.  ஒழுக்க 
விதிமுற்ற்கள் என்பறவ குடிமக்களின 
நனை்டத்ற�்களுககு அடிப்பற்ட்யாகும்.  
நல்லி்யல்பு அரசு நற்குடிமக்கறள ச்பற்று 
சி்றநது விளங்குகி்றது. நல்லி்யல்்பற்்ற 
அரசாைது, ஒழுக்கம் �வறி்ய குடிமக்கறளப 
ச்பற்று சீரழியும். அரசின உயிரமூச்சாை 
சச்யல்்பா்டா்க “நீதி சநறி்கள்“ விளங்குகின்றை

“�னிமனி�னின நல்சலாழுக்கத்திற்கு 
சரிசமமா்க இ்யங்்கககூடி்யது நல்லரசாகும். 
அரசி்யல் உ்டற்கூறில் ஏ்�னும் ஒரு ்பகுதி 
்பாதிககின்ற்்பாது, ஒடடுசமாத்� உ்டலும் 
்பாதிபபுறும்”.  – பிளறாடந்டறா (Plato)

குறிபபி்டத்க்க நேறநகறாள்

நீதிசநறி்யாைது நல்லி்யல்பு 
்க்டறம்கறளப ்பற்றி்யது, ஆைால் அரசால் 
இ்யற்்றப்படும் சட்ட்மா சட்டக ்க்டறம்கறள 
்பற்றி்ய�ாகும்.

குறிபபி்டத்க்க நேறநகறாள்

சட்டததிறகும் நீதித�றிக்கும் உள்ள 
நவறு்பறாடுகள் (The Distinction between 
Law and Morality)

  சட்டத்தின ்கட்டறள்கறளயும், 
்கடடுப்பாடு்கறளயும் மீறு்பவர்கள் 
சட்டத்திைால் �ணடிக்கப்படுகி்றார்கள்.

  சமூ்க விதி்கறளயும், சமூ்க 
நீதிசநறி்கறளயும் மதி்யா�வர்களுககு  
சமூ்க பு்றக்கணிபபு என்ப்� மாச்பரும் 
�ண்டறை்யா்க அறமகி்றது.

  நீதிசநறி என்பது மனி�ர்களின அ்க மற்றும் 
பு்ற ந்டவடிகற்க்கள் ச�ா்டரபுற்ட்ய�ாகும். 
ஆைால் சட்ட்மா மனி�ர்களின பு்ற 
ந்டவடிகற்க்களு்டன  மடடு்ம 
ச�ா்டரபுற்ட்ய�ாகும். இ�ைா்ல்்ய 
மனி�ர்கள் �ங்்கள் பு்ற ந்டவடிகற்க்களின 
மூலம் சட்டத்ற� மீறும்்்பாது, 
�ணடிக்கப்படுகி்றார்கள்.
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4.1.6.  த்பறாதுக்கருததும், சட்டமும் 
ஒனறுக்தகறானறு எவவறாறு 
த்றா்டர்புட்டயடவ?

மக்களாடசி நற்டமுற்றயில், �ங்்களின 
பிரதிநிதி்கறளத் ்�ரநச�டுப்ப�ன மூலம் 
மக்கள் அரசி்யலில் ்பங்்்கற்்பது�ான, 
மக்களாடசிற்ய வலிறமயுள்ள�ா்க 
மாற்றுகின்றது. சட்ட உருவாக்கத்தில் மக்கள் 
்நரடி்யா்க ்பங்கு ச்ப்றவில்றலச்யன்றாலும், 
சட்ட மன்றத்தின பிரதிநிதி்கறள அவர்க்ள 
்�ரநச�டுககின்றார்கள். இவ்வாறு மக்களால் 
்�ரநச�டுக்கப்பட்ட சட்ட மன்றமாைது 
மக்களின விருப்பத்ற� பிரதி்பலிககின்றது. 

மக்களின ்கருத்ற� அடிப்பற்ட்யா்கக 
ச்காண்்ட மக்களாடசியில் சட்டங்்கள் 
உருவாக்கப்படுகின்றை. மக்கள் �ங்்கள் 
அதிருபதிற்யயும், ் ்கா்பத்ற�யும் அறமதி்யாை 
்்பாராட்டங்்களின மூலமா்க அரசுககு 
சவளிப்படுத்துகி்றார்கள். மக்களின 
ச்பாதுநலனும், சமூ்க ்மம்்பாடும், ச்பாதுக 
்கருத்தின இரு ்கண்களாகும்.

�ற்்கால அரசாைது, 
நீதிசநறி, ம�ம் மற்றும் 
இ்யற்ற்க சட்டத்தின 
ல ட சி ்ய வ ா � 
அடிப்பற்டயில் நீடிககி்றது 
எைலாம். அ்� 
சம்யத்தில் அரசு, �ைது சு்ய ்பாது்காபபிற்்கா்க 
்மற்குறிபபிட்ட ஒனற்ற்்யா அல்லது  
அறைத்ற�யு்மா மீறுகி்றது. - நகறாடஸீ

குறிபபி்டத்க்க நேறநகறாள்

த்பறாதுக் கருதது ! 
ச்பாதுவாை நலனுக்காை மக்களின 
்கருத்�ாகும். 

நீதித�றி என்றால் என்ன?
சமூ்க எதிரமற்ற்களாை மது, சூது, 

திருடடு, வழிப்பறி, ச்காறல, ச்காள்றள, 
்்பான்றறவ்கறள ்கடடுப்படுத்தும் சமூ்க 
உறுபபு்கள் நீதிசநறி எைப்படுகி்றது. 
நீதிசநறி்கள் ச�ா்டர்பாை சட்டங்்கள் 
எப்்பாதும் நிறல்யாைறவ்களாகும்.

சட்டமும், ஒழுங்கும் நீதிற்ய 
நி ற ல ந ா ட டு வ � ற் ்க ா ்க 
இ்யங்குகி்றது. இற� சசய்ய 
�வறும்்படசத்தில், சமூ்க 
வளரச்சிற்ய �டுககும் 
ஆ்பத்�ாை �டுபபு 
அறண்களா்க இறவ மாறுகின்றை.

-ேறார்டின லூ்ர்கிங ஜுனியர் 

குறிபபி்டத்க்க நேறநகறாள்

4.2. குடியுரிடே

4.2.1 அறிமுகம்

அரசி்யல் ்்காட்பாடடில், குடியுரிறம 
என்பது குடிமக்களுக்காை சட்டபபூரவமாை 
அங்கீ்காரம் மடடுமல்லாது, அரசி்யல் 
சச்யல்்பாடு்களில் முழுறம்யா்கவும், 
சமமா்கவும் ்பங்்்கற்கின்ற உரிறமற்யயும் 
அறைத்து குடிமக்களுககும் அளிப்ப�ாகும். 
மக்களாடசியும், குடியுரிறமயும் எப்்பாதும் 
ஒ்ர ்நர்்காடடில் சசல்லககூடி்யது ஆகும்.

குடியுரிறம்யாைது ஒவ்சவாரு 
நாடடிற்கும் ்வறு்பட்ட�ா்க இருககி்றது. 
�ற்்கால அரசு்களில், குடியுரிறம்யாைது, 
குடிமக்களுக்காை உரிறம்கள் மடடுமல்லாது 
மக்கள் அரசுககு ஆற்்ற்வணடி்ய 
்க்டறம்கறளயும் உள்ள்டககி்ய�ா்க 
்காணப்படுகி்றது. 

இயறடக குடியுரிடே  (Natural Citizenship) 

இ்யற்ற்க்யாை குடிமக்கள் என்பது 
இம்மணணில் பி்றந��ன மூலமா்க 
இ்யற்ற்க்யா்க அந� குடியுரிறமற்ய அற்டவது 
ஆகும். 

்குதி ஆக்கப்படடு த்ப்ப்படும் குடியுரிடே 
(Naturalized Citizenship)

�ங்கியிருத்�ல், திருமணம் 
்்பான்றவற்்றால் ச்ப்றப்படும் குடியுரிறம �குதி 
ஆக்கப்படடு ச்ப்றப்படும் குடியுரிறம ஆகும்.

அரிஸ்டாடடிலின கூற்று்படி, குடியுரிறம 
என்பது பி்றபபி்டம், குடும்்பம், ்பரம்்பறர மற்றும் 
்பண்பாடற்டச் சாரநது அறமவ�ாகும்.
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4.2.2  குடியுரிடே ேறறும் �கரஅரசு 
(Citizenship and City-State)

கி்ரக்க மற்றும் ்ராமானி்ய 
குடி்யரசு்களில் முககி்யத்துவம் ச்பற்்ற 
குடியுரிறம நிலபபிரபுத்துவ ்காலங்்களில் 
முற்றிலுமா்க மற்றந�து. மறு்படியும், 
மறுமலரச்சி ்காலக்கட்டத்தில் 
மனி�த்�னறமயின விரும்்பத்�க்க ்பகுதி்யா்க 
குடியுரிறம மலரந�து. ்பணற்ட்ய ஏச�னசின, 
ந்கர அரசில் குடியுரிறம என்பது அரசின 
்க்டறம்களில் ்பங்்்கற்்ப�ா்க அறி்யப்பட்டது. 
4.2.3.  ேறார்்ஷலின ்பகுப்பறாய்வு (Marshall’s 

Analysis)

 சு�நதிர சமூ்க மக்களாடசிவாதி்யாை 
மாரஷல், குடியுரிறமற்ய மூன்றா்க 
வற்கப்படுத்துகி்றார. அறவ குடிறம, அரசி்யல் 
மற்றும் சமூ்கம் சாரந� குடியுரிறம்களாகும்.

அறைத்து �னிமனி�ர்களுககும் 
சு�நதிரம் என்பது குடிறம விவ்காரங்்களில் 
்�றவப்படுகி்ற ஒரு முககி்யமாை அம்சமாகும். 
ஒரு குடிம்கைா்க, நமககு அரசி்யல் ச�ா்டர்பாை 
முடிசவடுககும் முற்றறமயில் 
்பங்குச்பறுவ�ற்கு முழு உரிறம உணடு. இது 
அரசி்யல் வற்கப்பாடடில் பிரதி்பலிககி்றது.
4.2.4.  இந்தியறாவில் குடியுரிடே (Citizenship 
in India)

இநதி்ய அரசறமப்பாைது ்பார்படசமினறி 
அறைத்து மக்களுககும் குடியுரிறம 
வழங்குகி்றது.

குடியுரிறம ்பற்றி்ய சட்டங்்கள், 
அரசறமபபின ்பகுதி இரணடிலும் மற்றும் 
அறவ ச�ா்டர்பாை நா்டாளுமன்ற 
சட்டங்்களிலும் ்காணப்படுகி்றது. இநதி்யாவில் 
குடியுரிறம்யாைது, பி்றபபு, வம்சாவழி, ்பதிவு, 
இ்யல்புரிறம மற்றும் பிர்�ச உள்ள்டக்கத்தின 

மூலம் ச்ப்றப்படுகி்றது. அரசறமபபின்படி 
அரசாங்்கம் குடிமக்கறள இைம், சாதி, 
்பாலிைம், பி்றபபி்டம்  ்்பான்ற நிறல்களில் 
்வற்றுறமப்படுத்�ல் ஆ்காது. ்மலும் ம�ம் 
மற்றும் சமாழி சாரந� சிறு்பானறமயிை 
மக்களின உரிறம்களும் ்பாது்காக்கப்படுகி்றது.

ஒரு ம்கைா்க்வா அல்லது ம்களா்க்வா 
நீங்்கள் உங்்கள் ச்பற்்்றாருககு ஆற்்ற 
்வணடி்ய ்க்டறம்கறள வகுபபில் விவாதி.

கலந்துடரயறா்டல்

ஒரு குடிம்கனின நற்்பணபு்கறள 
விளக்கப்ப்டமா்க �்யாரித்து, உைது 
ஆசிரி்யருககும், நண்பர்களுககும் ்பகிரவு சசய்க.

தசயல்்பறாடு

4.2.5 உலக குடியுரிடே ேறறும் ந்சியக் 
குடியுரிடே

்�சி்யக குடியுரிறம என்பது, நாம் 
குடியிருககும் நாடடின அரசாங்்கம் 
நமக்களிககும் ்பாது்காபபும் உரிறமயுமாகும். 
ஆைாலும் அரசிற்கு தீரக்கககூடி்ய 
பிரச்சிறை்கள் ச்பருமளவில் இருப்ப�ால், 
�னிமனி� உரிறம்கள் அவர்களுககு 
வழங்்கப்படடு சட்டத்திைால் உத்திரவா�ம் 
அளிக்கப்படடுள்ளது.

உல்க குடியுரிறம என்பது ்�சி்ய 
எல்றல்கறள ்க்டந� குடியுரிறம்யாகும். 
இவ்வுரிறம்யாைது, ்பல�ரப்பட்ட மக்களும், 
நாடு்களும் ்சாந� கூடடு்றவு ந்டவடிகற்கற்ய 
வலியுறுத்துகி்றது. இ�ைால், குடியுரிறம 
என்பது ்பல்்வறு்பட்ட சமூ்க ச்பாருளா�ார 
ஏற்்றத்�ாழ்வு்கறள தீரக்கககூடி்ய�ா்க 
அறமகி்றது. ்மலும் உல்களாவி்ய குடியுரிறம, 
உல்க நாடு்களின ஒற்றுறமற்யயும், 
கூடடு்றவின வலிறமற்யயும் ்பற்றசாற்றுகி்றது.

  1955 -ஆம் ஆணடின குடியுரிறமச் சட்டம் மற்றும் அ�ன �ற்்்பாற�்ய சட்ட சீரதிருத்�ங்்கள் 
ஆகிறவ்கறளப ்பற்றி உைது வகுப்பற்றயில் ்கலநதுறர்யாடு்க.

  சவளிநாடு வாழ்  இநதி்யர்கள் (Non-Resident Indian - NRI), ்க்டல் ்க்டநது வாழும் இநதி்யக 
குடிமக்கள் (Overseas Citizen of India-OCI) மற்றும் இநதி்ய வம்சவளியிைர (Person of Indian 
Orgin-PIO) ஆகி்்யாரிற்ட்்ய உள்ள ்வறு்பாடு்கறளக ்கணடுபிடி.

தசயல்்பறாடு
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வ்ய�ாை ச்பற்்்றார, முதி்்யார ்பராமரிபபு மற்றும் நலன சாரந� சட்டம் (MWPSC Act) 
2007-ல், முதி்யவர்கள் மற்றும் ச்பற்்்றார நலனுக்கா்க இ்யற்்றப்ப்டட்டது .
இச்சட்டததின ்படி....

  முதி்்யாருககு துரி�மா்கவும், ்ப்யனுள்ள�ா்கவுமாை நிவாரணத்ற� வழங்்க “்பராமரிபபு 
தீரப்பா்யத்திறை” (Maintenance Tribunal) நிறுவி்யது. 

  இச்சட்டத்தின்படி, ்பராமரிபபு என்பது உணவு, உடுத்� உற்ட, இருபபி்டம் மற்றும் மருத்துவ 
சிகிச்றசற்யயும் உள்ள்டககி்யது ஆகும்.

  இச்சட்டத்தின ஒ்ர நி்பந�றை்யா்க, எவசரல்லாம் �ன சசாந� வருமாைத்திலும், 
உற்டறமயின மூலமும் �னறை ்பராமரிக்க இ்யலா�வர்களா்க இருககி்றார்க்ளா 
அவர்கள் இப்பராமரிபபின கீழ் உட்படுவார்கள்.

  இச்சட்டத்தின மூலம் ்பாதிக்கப்பட்டவர்களுககு அதி்க்படச ்பராமரிபபுச் சசலவா்க மா�ம் 
`10,000 அளிக்க ்கட்டா்யமாக்கப்பட்டது. ்பராமரிபபுத் ச�ாற்க்யாைது, உரிறம 
்்காரு்பவர்களின ்�றவ்கள் மற்றும் அவர்கள் இ்யல்பு வாழ்கற்கற்ய வாழ்வ�ற்்காை 
்�றவ்கறளப ச்பாருத்தும் அறமகி்றது.

  ச்பற்்்றார்களும், முதி்்யார்களும் அரசாங்்கத்தின இச்சலுற்கற்ய அனு்பவிக்க, ்பாரமரிபபு 
தீரப்பா்யத்தின முன ்பராமரிபபு அதி்காரியி்டம் �ங்்கள் விருப்பங்்கறள முற்றயி்டலாம். 
இச்சட்டத்தின்படி, வழக்கறிஞர்கள், தீரப்பா்யத்தின முன எவருக்காவும் வா�ா்ட இ்யலாது.

  முதி்்யார நலறைப ்பாது்காககும் ச்பாறுபபில் இருக்கககூடி்ய ்யா்ரனும் நன்கறிந்� 
அவர்கறள ற்கவிடும்்படசத்தில், `5,000 அ்பரா�்மா அல்லது மூனறு மா�ம் சிற்ற 
�ண்டறை்்யா அல்லது ்மற்கூறி்ய இரணடு �ண்டறையு்மா வழக்கப்ப்டலாம்.

4.3. உரிடேகள் ேறறும் 
க்டடேகள்

4.3.1. அறிமுகம்

உரிறம்கள் என்பது ச்பாதுவா்க உலகில் 
்காணப்படுவது, ்ம்ல உள்ள நீதிசநறி,  
சட்டம், அரசி்யல் ஆகி்ய அறைத்தும்  
ஒன்றா்க இறணநது உருவாை்� மனி� 
உரிறம்கள் ஆகும். இந� உரிறம்கள் 
இனறி்யறம்யா�றவ்யா்க நவீை ்காலத்தில் 
அறமநதுள்ள�ற்கு அது அரசறமபபிலும், 
்பனைாடடு மனி� உரிறம பிர்க்டைங்்களிலும் 
இ்டம் ச்பற்று இருப்பது ்காரணம் ஆகும்.  மனி� 
இைத்தில்  பி்றந� அறைவரும் மனி�ைா்க 
பி்றந��ற்்காை அடிப்பற்டயில் மனி� 
உரிறம்கறள ச்காணடு இருககின்றார்கள். 
இந� அடிப்பற்டயில் அறைத்து மனி�ர்களும் 
சாதி, ம�, இை, வகுபபு ்வறு்பாடு்கறளக 
்க்டநது நீதிசநறியிலாை சமத்துவத்தின 
அடிப்பற்டயில் மனி� உரிறம்கறளப 
ச்பறுகி்றார்கள்.

Leanpub கற்லின ந�றாக்கஙகள்

  உரிறம்களின ச்பாருள் மற்றும் அ�ன 
இ்யல்பு்கள்

  உரிறம்கள் மற்றும் 
ச்பாறுபபுக்களுககிற்ட்்ய உள்ள 
்வற்றுறம்கள்

  ்பல்்வறு வற்க்யாை உரிறம்கள்
  அரசின வழி்காடடும் சநறிமுற்ற்கள் 
  குடிமக்களின அரசி்யல் ்க்டப்பாடு்கள்
  குடியுரிறம
  சசாத்து ்பற்றி்ய ்்காட்பாடு்களின 

்பாரறவ

இயல்புகள்

  உரிறம்கள் என்பது மக்களின சமூ்க 
்மம்்பாடடிற்கு முககி்யமாை�ா்க 
அறமநதுள்ளது.

  உரிறம என்பது ம�ம், சாதி, இைம், 
்பாலிைம் எனறு ்பாராமல், அறைவருககும் 
கிற்டக்க கூடி்யது.
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  உரிறம்கள் மற்றும் ்க்டறம்கள் 
இவ்விரணடும் ஒன்்றாடு ஒனறு 
இறணந��ாகும்.“்க்டறம்கள் இல்றல 
என்றால் உரிறம்கள் இல்றல”.

  உரிறம்கள் அறைத்தும் நீதி மன்றத்தில் 
வழககிடடு ச்ப்றககூடி்யது ஆகும்.

  மக்களின உரிறம்கறள ்பாது்காப்பது 
அரசின ்க்டறம ஆகும்.

உரிடேகளின வடககள் :

உ�ைமக�

இய�ைக
உ�ைமக�

��ெந�
உ�ைமக�

ஒ�ப�த 
உ�ைமக�

ச
ட 
உ�ைமக�

ம�த 
உ�ைமக�

அ) இயறடக உரிடேகள் (Natural Rights)
 இந� வற்க்யாை உரிறம்கள் மனி� 
இ்யல்பு மற்றும் ்பகுத்�றிவின ஒரு ்பகுதி்யாகும். 
இ�றை ்பற்றி அரசி்யல் ்்காட்பாடு்கள் 
கூறுவது எனைசவன்றால் ஒவ்சவாரு 
மனி�னும் சில அடிப்பற்ட உரிறம்கறளப 
ச்பற்றுள்ளான. இ�றை அரசாங்்கங்்கள் கூ்ட 
மறுக்க இ்யலாது. 
ஆ) நீதித�றி உரிடேகள் (Moral Rights)

நீதிசநறி உரிறம என்பது நனை்டத்ற�, 
மரி்யாற�, நல்சலாழுக்கம் ஆகி்யை ்பற்றி்யது 
ஆகும். இது அ்றசநறியின ்படி மக்கறள 
முழுறம்யா்க வழி ந்டத்தி சசல்கின்றது.
இ) சட்ட உரிடேகள் (Legal Rights)

சட்ட உரிறம்கள் என்பது நாடடின 
அறைத்து குடிமக்களுககும் சமமா்கக 
கிற்டக்க ௯டி்ய ஒன்றாகும். இதில் எவ்வி� 
்பாகு்பாடும் இனறி பின்பற்்றப்படுகி்றது. சட்ட 
உரிறம்கள் என்பது அரசிைால் ஏற்று 
ச்காள்ளப்படடு நற்டமுற்றப்படுத்�ப்பட்ட 
விதிமுற்ற்கள் ஆகும். சட்ட உரிறம்கள் 
என்பது மூனறு வற்கப்படும்.
(i). குடிடே உரிடேகள் (Civil Rights)

இந� வற்க்யாை உரிறம்கள் ஓர 
மனி�ன சமூ்கத்தில் நா்கரி்கமாை 
வாழ்கற்கற்ய வாழ்வ�ற்கு அடிப்பற்ட 
உரிறம்கறள வழங்குகி்றது. இது அரசிைால் 
்பாதுக்காக்கப்படுகி்றது. அ�ாவது உயிர 
வாழுகின்ற உரிறம, சு�நதிரம், மற்றும் 
சமத்துவம் ஆகி்ய குடிறம உரிறம்கறள அரசு 
நிறலநாடடி ்பாது்காககி்றது.  

(ii).  அரசியல் உரிடேகள் (Political Rights)

மக்கள் �ங்்களது நனை்டத்ற�யின 
மூலம் அரசி்யல் ந்டவடிகற்க்களில் 
்பங்்்கற்்ப�ற்கு வழிவற்க சசயவது அரசி்யல் 
உரிறம்கள் ஆகும். இது வாக்களிககும் 
உரிறம, ் �ரநச�டுக்கப்படும் உரிறம, ச்பாதுப 
்ப�வி வகிககும் உரிறம ்்பான்றறவ ஆகும்.

(iii).  த்பறாருளறா்றார உரிடேகள் (Economic Rights)

இந� உரிறம்கள் �னிமனி�னுககு 
ச்பாருளா�ார ்பாது்காபபு அளிப்ப�ாகும். எ.்கா 
ச்பாருளா�ார உரிறம என்பது ஒருவருககு 
்வறலவாயபபு உரிறம, �குந� ்பாது்காபபு 
உரிறம, சமூ்க ்பாது்காபபுரிறம ்்பான்றறவ 
ஆகும்.

ஈ)  ஒப்பந்்ம் மூலம் த்பறும் உரிடேகள் 
(Contractual Rights)

இவ்வற்க்யாை உரிறம்கள் என்பது �னி 
மனி�னுககு ஒரு குறிபபிட்ட நி்கழ்வில் 
வழங்்கப்படுகி்ற வாககுறுதி்கள் அல்லது 
ஒப்பந�ங்்கள் வாயிலா்க 
்�ாற்றுவிக்கப்படுகி்றது.

உ) ேனி் உரிடேகள் (Human Rights)

 மனி� உரிறம்கள் என்பறவ 
உரிறம்களில் மி்கவும் உ்யரநது இருப்ப�ாகும். 
இது உள்நாடடு அளவிலும், சரவ்�ச 
அளவிலும் சட்டங்்கள் மற்றும்  
ஒப்பந�ங்்கள் மூலமா்க ஆ�ரவளிக்கப்படடு 
்பாது்காக்கப்படுகி்றது. இது ஒரு சட்ட 
அறமபபிைால் ்பல்்வறு ்காலக்கட்டங்்களில் 
உருவாக்கப்படடு முககி்யத்துவம் ச்பற்்ற 
ஒன்றாகும். ஒவ்சவாரு ஆணடும் டிசம்்பர-10 
நாள் ்பனைாடடு மனி� உரிறம்கள் திைம் 
ச்காண்டா்டப்படுகி்றது.

உரிடேகள் ேநசறா்றா ேறறும் அடிப்பட்ட 
உரிடேகள்:

உரிறம்கள் ம்சா�ா என்பது 
அசமரிக்காவில் டிசம்்பர 15-ல், 1791-ஆம் 
ஆணடு நற்டமுற்றப்படுத்�ப்பட்டது. இது 
�னிமனி� உரிறம்களின உத்திரவா�ங்்கறள 
மிகுந� வலிறமயு்டன மத்தி்ய மற்றும் மாநில 
அரசு்களால் ்கருத்திறணவு அடிப்பற்டயில் 
சச்யல்்படுத்� வழிவற்க சசய�து.
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்ஜம்ஸ ்மடிசன இந� 
‘உரிறம்கள் ம்சா�ா’றவ 
அறிமு்கப்படுத்திைார. இது, 
அவர 1776இல் சவளியிட்ட 
பு்கழ்ச்பற்்ற சவரஜீனி்யா மனி� 
உரிறம்கள் பிர்க்டைத்தின 

அடிப்பற்டயில் அறமந�து  ஆகும். உரிறம்கள் 
ம்சா�ா என்பது இங்கிலாநதின ம்காசாசைம் 
(Magna Carta) (1215) மற்றும் ஆங்கில உரிறம்கள் 
ம்சா�ா (1689) ஆகி்யவற்றில் இருநது 
ச்ப்றப்பட்டது. - நஜம்ஸ் நேடிசன

அடிப்பட்ட உரிடேகள்

அ��பைட 
உ�ைமக�

ேப���ைமசம��வ
உ�ைமக�

மத
உ�ைமக�

�ர
ட	��
எ�ரான

உ�ைமக�

ப
பா� ம��� 
க�� உ�ைமக�

அரசைம��� ச�ட 
ப�கார உ�ைமக�

அ ர ச ற ம ப பு 
நிரண்யசற்ப்யாைது இநதி்ய 
அரசறமபபுச்சட்டத்திறை 

வறர்யற்ற சசய்ய 2 ஆணடு்கள் 11 
மா�ங்்கள் 20 நாட்கள் 
எடுத்துகச்காண்டது.

தசயல்்பறாடு

நகலிச்சிததிரதட்ப ்பறார்தது என்ன 
அனுேறானிக்கிறீர்கள்? (தி இந்து 5.12.2012).

இ�த� ச�ட� ��க� 
�ைன�பைத கா��
�

பா	 �ட ��க�தனமான�
இ�ைல எ�பதைன நா�

 உ�க��  ள��ேற�.

தய� ெச�� ��யைடயா��க�?

எண். வழக்குகள் ஆ்ரவு / உரிடே மீ்ல்
1. ஒரு ச்பண ்பாரறவ்யாளர ்கறலககூ்டப ்பகுதிககு சசல்வற� 

அவரது ்பாலிைம் அடிப்பற்டயில் �ற்ட சசய�ல்

2. சிறு்பானறமயிைர �ங்்களுக்காை �னிப்பட்ட ்கல்வி 
நிறுவைங்்கறள உருவாககி நிரவகிக்க முடியும்.

3. ஸ்ர்யா சிங்்கல் (Shreya Singhal) என்பவர ச்டல்லியில் வசிககும் 21 
வ்யது ச்பண ஆவார. இவர உச்ச நீதிமன்றத்தில் ச்பாது நலமனு 
ஒனறிறை �ாக்கல் சசயதுள்ளார. அந� மனுவில் �்கவல் 
ச�ாழில்நுட்ப சட்டத்தின பிரிவு 66A மீதுள்ள சந்�்கத்திைால் 
அ�றை எதிரத்து �ாக்கல் சசயதுள்ளார.

4. ்்கலிச்சித்திர வறரவாளர (Cartoonist) அசிம் த்ரி்வதி மீது 
ம்காராஷ்டிர அரசு ராஜது்ரா்க வழககு ச�ாடுத்துள்ளது. இது 
அவர இறண்ய�ளத்தில் சவளியிட்ட ்்கலிச்சித்திரம் ்காரணமா்க 
ச�ாடுக்க்படடுள்ளது.

5. வ்டகிழககு மாநில ச்பண ஒருவர ச்பங்்களூரு மாந்கரில் 
வசிப்ப�ற்கு அனுமதி மறுக்கப்படு�ல்.

6. சமூ்க ஊ்ட்கங்்கள் மீது �ற்ட்கறள விதிக்கககூடி்ய 
சட்டபபிரிவு்கறள உருவாககி, ஊ்ட்கத்தின சச்யல்்பாடு்கள் 
மு்டக்கப்படுவது என்பது குடிறம சமூ்கத்திற்கு விடுக்கப்படும் 
சவாலாகும்.

7. 2012-ஆம் ஆணடு அக்்டா்பர மா�த்தில் ்பாகிஸ�ான சமூ்க 
ஆரவலர மலாலா யூசபஜாய (Malala Yousafezai) என்பவர ச்பண 
்கல்விற்ய வலியுறுத்தி்ய�ற்்கா்க �ாலி்பான்களால் �றலயில் 
சு்டப்பட்டார.

அடிப்பட்ட உரிடேகள் 
்கருத்து சு�நதிரம் மற்றும் இறண்ய வழி சவால்்கள். கீ்ழ ச்காடுக்கப்படடுள்ள சில நி்கழ்வு்களின 
அடிப்பற்ட உரிறம்கள் ஒவ்சவானறும் மீ்றப்படுகி்ற�ா அல்லது ஆ�ரவு அளிககி்ற�ா எை ்பதிவிடு்க.
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�்கவல் ச�ாழில் நுட்ப சட்டப பிரிவு 66A 
எற�ப்பற்றிக கூறுகி்றது.                                                       
                                                                                           

இநதி்ய அரசறமபபின  சட்டப ்பகுதி III-
இல் அடிப்பற்ட உரிறம்கள் உள்ளை. .
சேததுவ உரிடே (Right to Equality) 

சமத்துவ உரிறம என்பது சட்டத்தின 
முன அறைவரும் சமம் என்ற 
உத்திரவா�த்திறை அளிககி்றது. இது சாதி, 
ம�ம், சமாழி, இைம், ்பாலிைம் 
ஆகி்யவற்றிலாை ்பாகு்பாடற்ட �ற்ட 
சசயகின்றது. 
சு்ந்திர உரிடே (Right to Freedom)

சு�நதிரமாை ்்பச்சு மற்றும் ்கருத்து 
உரிறம, ச்பாதுஇ்டத்தில் ஆயு�ங்்களினறி 
அறமதி்யா்கக கூடு�ல், சங்்கம் அறமககும் 
உரிறம, நாடு முழுவதும் சு�நதிரமா்க 
உலவுகின்ற உரிறம ்்பான்றவற்ற்ற 
வழங்குகி்றது. 
வறாழும் உரிடே ேறறும் ்னி�்பர் சு்ந்திரம் 
(Right to Life and Personal Liberty)

 எந� ஒரு குடிம்கனுககும் �னிந்பர 
சு�நதிரம் மறுக்கப்ப்ட கூ்டாது.  அ�ாவது எந� 
ஒரு மனி�னும் ற்கது சசய்யப்படும் ்்பாது 
அ�ற்்காை ்காரணத்ற� அவனுககு 
ச�ரிவிக்காமல் ்காவலில் றவக்கக கூ்டாது.  
்மலும் அவர �ைது சார்பா்க வா�ா்ட ஒரு 
வழககுற்றஞறர ்�ரச�டுத்து ச்காள்ளும் 
உரிறம வழங்்கப்ப்ட ்வணடும். அவர ற்கது 
சசய்யப்பட்ட 24 மணி ்நரத்திற்குள்ளா்க 
நீதிமன்றத்தின முன்பா்க ஆஜர்படுத்�ப்ப்ட 
்வணடும்.
்டுபபுக் கறாவல் (Preventive Detention)

 �டுபபுக ்காவல் என்பது ்காலத்தின 
்கட்டா்யத்திைால் சட்டவி்ரா� 
ந்டவடிகற்க்களில் ஈடு்படு்பவரின சச்யறல 
�டுப்ப�ற்்காை�ாகும். �டுபபு ்காவல் என்பது 
ஒருவர சட்டம் மற்றும் ஒழுங்ற்க அச்சுறுத்தும் 
வற்கயிலும், ்�சப்பாது்காபபு மற்றும் 
அறமதிககு குந�்கம் விறளவிப்பற�யும் 
�டுப்ப�ற்்கா்க அரசால் ்மற்ச்காள்ளப்படும் 
ந்டவடிகற்க ஆகும். இ�ற்்கா்க அந� ந்பறரக 
ற்கது சசய்ய்வா அல்லது ்காவலில் 
றவக்க்வா அரசாங்்கத்திற்கு அதி்காரம் 
உள்ளது.

ேக்களறாடசி ேறறும் த்பண்களுக்கு 
அதிகறாரம் அளித்ல்

ஏற்றுச்காள்கி்்றன / மறுககி்்றன 
கீ்ழ ச்காடுக்கப்படடுள்ள கூற்றுக்கள் 
இரணடு பிரிவா்க பிரிக்கப்படடுள்ளது.  
அதில் நீங்்கள் எது சரி்யா்க இருககும் எனறு 
்கருதுகினறீர்க்ளா அ�றை அதில் 
குறிபபி்டவும்.

  ச்பண்களுககும், சிறுமி்களுககும் ்கல்வி 
அறிவு வழங்்கப்பட்டால் அது 
அவர்களுற்ட்ய குடும்்பம் மற்றும் 
சமு�ா்யத்தின வளரச்சிற்ய 
அதி்கப்படுத்துகி்றது.

  ச்பண்கள் எப்்பாதும் ஆண 
துறண்கறளச் சாரந்� இருப்பார்கள். 
உ�ாரணமா்க �நற�, ்கணவர, ச்்கா�ரர, 
மற்றும் ம்கன ஆகி்்யாறரக 
குறிபபி்டலாம்.

  ச்பண்கள் மற்றும் சிறுமி்களுககு ்கல்வி 
அளிக்க்பட்டால் ச்பாருளா�ாரம் 
வளரும், உ்டல்நலம் ்மம்்படும், நாடு 
எழுச்சியுறும்.

  ச்பண்கள் வீடற்ட ்பராமரிப்ப�ற்கும், 
சறம்யல் சசய்யவும் மடடு்ம உள்ளைர.

  ச்பண்கள் மற்றும் சிறுமி்கள் ஆகி்்யார 
ச்பாதுவா்க ந்டைம், ஓவி்யம், மற்றும் 
சறம்யல் ்்பான்றவற்றில் 
சி்றந�வர்களா்க விளங்குவார்கள்.

  ்கல்வி அறிவு என்பது ச்பண்கள் மற்றும் 
சிறுமி்களுககு வாழ்கற்க ்பாற�ற்ய 
அறமத்துக ச்காடுககும். ்மலும் 
அறமதிற்யயும், அதி்காரத்ற�யும் 
அளிககும்.

  மாலாலா யூசுபசாய (Malala Yousufzai) 
என்ற 17 வ்யது ்பாகிஸ�ான நாடடு  
இசுலாமி்ய இளம்ச்பண ஒருவர ச்பண 
்கல்விககு ச�ா்டரநது குரல் ச்காடுத்து 
வருகின்றார.

�றான இ்ட்ன ஏறறுதகறாள்கிந்ன                            
                                                                                                                
�றான இ்ட்ன ேறுக்கிந்ன                                            
                                                                                                              

தசயல்்பறாடு
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சுரண்்டலுக்கு எதிரறா்ன உரிடே (Right Against 
Exploitation)

குழநற�த் ச�ாழிலாளர முற்ற, 
ஆட்க்டத்�ல் சசய�ல் மற்றும் ்கட்டா்யப்படுத்தி 
பிச்றசச்யடுக்க றவத்�ல் குழநற�்கறளக 
்கட்டா்யப ்பணி சசய்ய றவத்�லின 
வடிவங்்களாகும். ்மலும் இது ்பதிைானகு 
வ்யதிற்குட்பட்ட சி்றார்கறள 
ச�ாழிற்சாறல்கள், சுரங்்கங்்கள் அல்லது 
உ்டலுககுத் தீங்கு விறளவிக்கக கூடி்ய 
எத்ச�ாழிலும் ஈடு்ப்ட றவப்பற� �ற்ட 
சசயகி்றது.

�ர�ட���
எ�ரான உ�ைம

 �ழ�ைதகைள தவறாக
 பய�ப���வதைன 

����க
.

ஒ�ெவா� 
�ழ�ைத�� 
க
ள� கபட 
ம�றைவதா�

பய���த����� 
அவ�கைள 

பா�கா�ேபா�.

இ� உ�க�� 
ஒ� ெபா��பா��. 

ே் சு்ந்திர உரிடேகள் (Right to Freedom of 
Religion)

 இநதி்யாவில் அறைத்து மக்களும் 
�ங்்களது ம�ம் மற்றும் நம்பிகற்கயிறைத் 
்�ரச�டுத்து அ�னவழி சசல்லும் உரிறமற்ய 
அரசறமபபு சட்டம் வழங்கி உள்ளது. 
அரசறமபபின உறுபபு 26-ன ்படி 
ஒவ்சவாருவரும் ம� விவ்காரங்்களின 
அடிப்பற்டயில் ்சறவ புரிவ�ற்்கா்க 
நிறுவைங்்கறள உருவாககி, அ�ற்ச்கை 
அறசயும் மற்்றம் அறச்யாச் சசாத்துக்கறள 
உரிறம்யாககி சட்டத்தின அடிப்பற்டயில் 
நிரவகிப்ப�ாகும்.
்பண்்பறாடு ேறறும் கல்வி உரிடேகள் (Cultural 
and Educational Rights)

 இநதி்யாவின ம�ம், சமாழி  
மற்றும் ்பண்பாடு அடிப்பற்டயிலாை 
சிறு்பானறமயிைர, குழுக்கள் அல்லது 

பிரிவிைருககு அரசறமபபின மூலம் இந� 
அரசி்யல் சாரா�  உரிறம்கள் வழங்்கப்படுகி்றது.

எந� குடிம்கனும் அரசு ந்டத்தும் அல்லது 
அரசின நிதியு�வி ச்பறும் ்கல்வி 
நிறுவைங்்களில் ்கல்விச்பறுவ�ற்கு 
உரிறமயுணடு என்ப�றை மறுக்க இ்யலாது. 
இந� உரிறமற்ய சாதி, ம�ம், இைம், ்பாலிைம், 
நம்பிகற்க  ்்பான்றவற்ற்றக ்காரணம் ்காடடி 
மறுக்க இ்யலாது. குடிமக்கள் �ாங்்கள் 
விரும்பும் ்பள்ளி்கள் அல்லது ்கல்லூரி்களில் 
்கல்வி ்கற்றும் உரிறம உள்ளது. எந� ஒரு 
்கல்வி நிறுவைமாவது  இந� அடிப்பற்டயில் 
்பாகு்பாடு ்காடடுமாயின அரசின நிதி உ�வி 
அந�க ்கல்வி நிறுவைத்திற்கு மறுக்கப்படும். 
்மலும் இந� சிறு்பானறம ்கல்வி 
நிறுவைங்்கள் எவ்வி�மாை ்கல்வி முற்றற்ய 
பின்பற்்ற ்வணடும் என்ப�றை அரசு 
வலியுறுத்� முடி்யாது. அந�க ்கல்வி 
நிறுவைங்்கறள அவரவர்களது ்பண்பாடடிறை 
்பாது்காககும் வற்கயில் சச்யலாற்்ற 
அனுமதிக்க ்வணடும்.

தசயல்்பறாடு

1.  இநதி்யாவில் எத்�றை சமாழி்கள், 
எழுத்துவடிவங்்கள், மற்றும் வட்டார வழககு 
சமாழி்கள் உள்ளை எைக ்கணடுபிடி.

2. இநதி்யாவின ஆடசி சமாழி்கள் ்யாறவ?

அரசடேபபு சட்ட ்பரிகறார உரிடேகள் (Right to 
Constitutional Remedies)

அரசறமபபின உறுபபு 32-இன்படி உச்ச 
நீதிமன்றம் ்பரி்காரம் சசய்யலாம்.  அது்வ 
அரசறமபபுச் சட்ட உறுபபு 226-இன்படி 
உ்யரநீதிமன்றம் ்பரி்காரம் சசயகின்றது. 
இ�ற்்கா்க நீதிமன்றம் நீதிப்்பராறண்கறள 
பி்றபபிககி்றது. இறவ்கள், ஐநது வற்கப்படும்.

  ஆடச்காணரவு நீதிப ்்பராறண (Writ of 
Habeas Corpus)

  ்கட்டறள நீதிப ்்பராறண (Writ of Mandamus)
  சான்றாயவு நீதிப ்்பராறண (Writ of 

Certiorari)
  �குதி விைவும் நீதிப ்்பராறண (Writ of Quo 

Warranto)
  �ற்டநீதிப ்்பராறண அல்லது �ற்ட 

உத்�ரவு (Writ of Prohibition or Injunction)
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ஆ்க்வ அடிப்பற்ட உரிறம்கள் என்பது 
�னிமனி� உரிறம்கள் மற்றும் சு�நதிரத்ற� 
்பாது்காககின்ற ்கருவி்யா்க நம் நாடடில் 
்ப்யன்படுகி்றது. அந� வற்கயில் அடிப்பற்ட 
உரிறம்கறள சச்யல்்படுத்தும்்்பாது, 
மக்களாடசி அடிப்பற்டயிலாை வாழ்கற்க 
முற்றயும் அ�ன அடிப்பற்டக ச்காள்ற்க்களாை 
சமத்துவம் மற்றும் நீதிற்யயும் சமூ்கத்தில் 
நிறலநிறுத்துகி்றது. அடிப்பற்ட உரிறம்கள் 
நம் நாடடின சு�நதிரத்தில் ஒரு றமல்்கல் 
ஆகும். இது வழககு விசாரறண மற்றும் 
ச்பருநதுன்பத்திற்குப பி்றகு நமககு 
கிற்டத்துள்ள�ாகும்.

இநதி்ய அரசறமபபின உயிர மற்றும் 
இ�்யமா்க எ�றை நீங்்கள் ்கருதுவீர்கள்?

புதிய  உரிடேகள்:

்கவல் அறியும் உரிடே (Right to Information)

�்கவல் உரிறம சட்டம் 2005 
அரசாங்்கத்தி்டம் மக்கள் �்கவல்்கள் 
்்கட்ப�றை சட்டபபூரவமாககியுள்ளது. 
இந�ச்சட்டமாைது அரசாங்்கங்்கறள 
சவளிப்பற்டத் �னறம ச்காண்ட�ா்கவும், 
குடிமக்களுககு ச்பாறுபபுணரவு 
ச்காண்ட�ா்கவும் மாற்றியுள்ளது. இ�ன 
மூலமா்க அரசின ந்டவடிகற்க்கறள 
�்கவலறிந� குடிமக்கள் எளி�ா்கக 
்கண்காணிக்க முடியும். இ�ைால் அரசாங்்கம் 
மக்களுககு ்க்டறமப்பட்ட�ா்க 
மாற்்றப்படடுள்ளது.
்னியுரிடே (Right to Privacy)

அரசி்டம் �னி மனி�னின அறைத்து 
உரிறம்கறள சமரபபிக்க ்வணடி்யதில்றல. 
�னியுரிறம என்பது மனி�னின மாணபு்டன 

தசயல்்பறாடு

ஒவதவறாரு நகள்விக்கறா்ன குறியீடடிறகும் அ்றகுத த்றா்டர்புட்டய உ்றாரணதட்த 
்ருக.

நா� ��வ�� �த��ரமாக 
ெச� வர ெகா��க
ப���ள 
�த��ர�

க�டாய� ெதா�லாள� 
ம���  எ�வைக� �
�ைச எ��தைல
தைடெச��ற�.

ச�ட�� � 
அைனவ�� சம�

அைன�� ��பாைம�ன�� 
அவ�க� ��
ப
ப� க��
��வன�கைள உ�வா��
அதைன நட��ட உ�ைம 
வழ���ற�.

�த��ரமாக எ�தெவா�
மத��ைன�� த��த�, 
ப��த� ம��� 
பர
�ைர ெச�த �� 
வ�வைக ெச��ற�

மத உ�ைம

ப�பா� ம��� 
க�� உ�ைமக�

�ர�ட ��
எ�ரான உ�ைம

��ம�கைள சா�, மத�, இட� 
அ�ல� பா�ன� அ�
பைட��
பா�ப���வைத� தைட ெச�த�.

?

?

?
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ஒனறிறணந��ாகும். �னியுரிறமற்யப 
்பாது்காப்ப�ற்கு அரசறமபபின உறுபபு 21-இல் 
வழிவற்க சசய்யப்படடுள்ளது. இது 
வாழ்வுரிறம மற்றும் �னிந்பர சு�நதிரத்தின 
உள்ளாரந� ்பகுதி்யாகும். இந� உரிறம்கள் 
அரசறமபபின  ்பகுதி – III-இல் இ்டம் 
ச்பற்றுள்ளது.
ேறாறறுப்பறாலி்னத்வரின உரிடேகள் (Rights 
of Transgenders)

மாற்றுப்பாலிைத்�வர �ங்்களது 
குணாதிச்யங்்களில் ஆ்டவர அல்லது 
ம்களிரி்டமிருநது மாறு்படடு 
்காணப்படுவார்கள். சவகு சமீ்ப 
்காலங்்களில்�ான அவர்களின பிரச்சறை்கள் 
்்பசப்படுகின்றை. அவர்கள் இப்்பாது 
‘மூன்றாம் ்பாலிைம்’ எனறு 
அறழக்கப்படுகின்றைர.  உச்சநீதிமன்றமாைது 
இவர்களின ்பாலிை அற்ட்யாளத்திறை சட்ட 
பூரவமா்க அங்கீ்கரிககும்்படி கூறியுள்ளது. 
மாற்றுப்பாலிைத்�வககும் மற்்றவர்களுககு 
அளிக்கப்பட்ட அறைத்து அடிப்பற்ட 
உரிறம்கறளயும் வழங்்க 
ஆறணயி்டப்படடுள்ளது.
4.4 அரசியல் க்டப்பறாடு (Political Obligation)

அரசி்யல் ்க்டப்பாடு்கள் என்பது 
அரசறமபபில் குறிபபி்டப்படடுள்ள 
்க்டறம்கறள ஒருவர நிற்ற்வற்றுவ�ற்்காை 
பிறணப்பாகும். ஒவ்சவாரு �னி மனி�னும் 
�ன சு்ய நலத்திற்்கா்கவும், சமு�ா்ய 
நலத்திற்்கா்கவும் அரசறமபபுச் சட்ட 
உறுபபு்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுற்ற்கறள 
பின்பற்றுகி்றான. அரசாங்்கம் எப்படி 
குடிமக்களுககு ச்பாறுப்பாை்�ா, அ்� 
்்பானறு குடிமக்களும் அரசாங்்கத்திற்கு 
ச்பாறுப்பாைவர்கள் ஆவர.
4.4.1  அரசியல் க்டப்பறாடு ேறறும் அரசியல் 

அதிகறாரததுவம் (Political Obligation 
and Political Authority)

ஒரு அரசு, அரசி்யல் அதி்காரத்துவம் 
ச்காணடு இருந�ால் அ�ைால் 
கீழ்்படி்யா�வர்கள் மீது ஆதிக்கம் 
சசலுத்�முடியும். உ�ாரணமா்க அரசால் வரி 
விதிக்கப்படுகி்றது எனில் வரி 
சசலுத்�ா�வர்கள் மீது ந்டவடிகற்க எடுத்து 
வரி வசூல் சசய்ய அரசால் முடியும். எனினும் 
அரசு அவ்வாறு சசய்ய வில்றல என்றால் கூ்ட 

குடிம்கன �ாரமீ்க அடிப்பற்டயில் அரசின 
சட்டத்திறை மதித்து அ�ற்கு கீழ்ப்படி்ய 
்வணடும்.  எை்வ அரசி்யல் ்க்டப்பாடு 
என்பது எங்கும் நிற்றநதிருக்கககூடி்ய �ற்்கால 
்�சி்ய அரசில் ஒவ்சவாரு மனி�னும் சசய்ய 
்வணடி்ய�ாகும்.
அரசியல் க்டப்பறாடுகள் மூனறு முக்கிய 
அம்சஙகடள உள்ள்டக்கிய்றாகும் 

(i)  அட்டயறாளம் கறாண கூடிய அதிகறாரததி்டம் 
அரசியல் க்டப்பறாடுகடள கறாண்பித்ல்

(ii)  எதுவடர அரசியல் க்டப்பறாடுகடளஆற் 
நவண்டும்?

(iii)  அரசியல் க்டப்பறாடுகளின அடிப்பட்ட 
(The Basis of Political Obligations)

அரசியல் க்டப்பறாடடின இயல்புகள் (Features 
Political Obligations)

  அரசி்யல் ஆரவம் ச்காள்வதும், சமூ்கப 
்பணி சசய�லும் விரும்்பத்�க்க�ா்க 
உள்ளது.

  ச்பாதுப்பணி சசய்பவர்களுககு நாண்யம் 
மற்றும் ்நரறம ஆகி்யறவ 
இனறி்யறம்யா� அம்சங்்களாகும்.

  சட்டபூரவ �னறம மற்றும் தி்றறை 
்மம்்படுத்து�ல் ஆகி்யறவ இருக்க 
்வணடும்.

  குடிமக்கள் �ங்்களது ்காப்பாளறர 
்பாது்காககின்ற ச்பாறுபபிறைக 
ச்காணடுள்ளைர.  

வளமான இ��யா���� வா�க���க 
உ�க வா�� ெபா	னான� .....  வா�க���க

கடைம�பா�க

உ�ைமக

வா�க��த�
�த��ர�

 ப�ேக� 
 ர�����வ�

அ���ெப��பா	ைம 

இ��யா����

வா�க���க�

வளமான 

அரசியல் க்டப்பறாடுகளின வடககள்:

அரசி்யல் ்க்டப்பாடு்கள் நானகு 
வற்கப்படும்.
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அ) நீதித�றி க்டப்பறாடு (Moral Obligation) 

வீடடிற்கு வரும் விருநதிைறர 
உ்பசரிககிறீர்களா? ஏறழ்களுககு 
உ�வுகிறீர்களா? வ்ய�ாை ச்பற்்்றாறர 
்்பணுகிறீர்களா?  இறவ உங்்களின நீதி சநறி 
சாரந� ்க்டப்பாடு்கள் ஆகும். இது சமூ்கத்தில் 
சட்டத்தின ்படி நற்டச்பறுவதில்றல. ்மலும் 
இவற்ற்ற நீங்்கள் நிற்ற்வற்்றவில்றல 
என்றால் உங்்களுககு சட்டப்படி்யாை 
�ண்டறை எதுவும் கிற்ட்யாது.
ஆ)  சட்டப்படியறா்ன க்டப்பறாடு (Legal 

Obligation)

நம் நாடு மக்கள் நல அரசு 
ச்காள்ற்கற்யக ச்காண்ட நா்டாகும்.   இதில் 
அரசாங்்கமாைது நாடடிற்கு உள் ்கட்டறமபபு, 
வசதி்கறள ஏற்்படுத்துவதில் ்கவைம் 
சசலுத்துகி்றது. சாறல வசதி, சு்கா�ார 
றம்யங்்கள், மருத்துவம், ்கல்வி,  ் ்பான்றவற்ற்ற 
வழங்குவது அரசின ்க்டறம என்ப�ற்்காை சில 
உ�ாரணங்்களாகும்.
இ) ந�ர்ேட் க்டப்பறாடு (Positive Obligation)

 அரசு சில விதிமுற்ற்கறள உருவாககி 
சச்யல்்படுத்துகி்றது. அவற்ற்ற நம்மால் 
கீழ்ப்படி்யாமல் இருக்க முடி்யாது. 
இவற்ற்றத்�ான ்நரமற்ற ்க்டப்பாடு எனறு 
கூறுகி்்றாம். உ�ாரணமா்க வரி சசலுத்து�ல், 
நாடடின ்பாது்காபபு ்பணியில் ஈடு்படு�ல்.
ஈ)  எதிர்ேட் க்டப்பறாடு (Negative 

Obligation) 
அரசால் �டுக்கப்பட்ட எந�சவாரு 

சச்யறலயும் ஒரு குடிம்கன சசய்யாமல் 
இருப்ப்� எதிரமற்ற ்க்டப்பாடு ஆகும். குற்்றம் 
சசய�ல் என்ப்� ஓர எதிரமற்றக 
்க்டப்பா்டாகும்.

நீஙகள் அரசுக்கு ஆற் நவண்டிய 
க்டப்பறாடுகள் எடவ?

  நண்பர்களு்டன விறள்யாடு�ல்
  ் �ர�ல் ்நரத்தில் வாக்களித்�ல்
  ச்்கா�ர / ச்்கா�ரிககு ்கற்பித்�ல்
  அரசுககு வரி சசலுத்து�ல்
  ச்பாது ்பணியில் ்சரு�ல்
  அவசர ்காலத்தில் இராணுவத்தில் 

்பணிபுரி�ல்

அரசடேபபுச் சட்டம் கூறும் முக்கிய 
க்டப்பறாடுகள்

எந�சவாரு சட்டமும் நல்லது 
சசய்யவில்றல என்றால் அ�றை மாற்றிவி்ட 
்வணடும். சில சம்யங்்களில் சில சட்டங்்கறள 
அரசு உருவாககும் ்்பாது அறவ மக்களுககு 
தீங்கு விறளவித்�ாலும் அ�ற்கு ஆ�ரவு 
அளிக்கப்படுகி்றது. இத்�ற்க்ய சட்ட்ம நீராவி 
உருறளச் சட்டம் எனறு அறழக்கப்படுகி்றது.  
இத்�ற்க்ய சட்டங்்கறள ்கடுறம்யா்க எதிரப்பது 
குடிமக்களின ்க்டறம ஆகும். இ�ன மூலமா்க 
நாம் அறிவது அரசி்யல் ்க்டப்பாடு்கள் என்பது 
சட்டத்திறை மதித்து ந்டப்பது மடடுமல்ல சில 
சம்யங்்களில் சமு�ா்ய நலனுககு எதிரா்க 
இருந�ால், சட்டத்திறை எதிரக்கச்  
சசால்வதும் அரசி்யல் ்க்டப்பாடு்க்ள ஆகும்.
அரசியல் க்டப்பறாடு ்பறறிய நகறாட்பறாடுகள்  
(Theories of Political Obligation)

 வாழ்கற்கயில் நாம் அறைவரும் ்பல 
்்காட்பாடு்கறள பின்பற்றி வருகி்்றாம். 
அ்�்்பானறு அரசி்யல் ்க்டப்பாடு்கள் ்பற்றி 
சில ்்காட்பாடு்கறள இங்கு ்காண்்பாம். 
அ) த்ய்வீகக் நகறாட்பறாடு (Divine Theory)

 முற்்காலத்தில் மக்கள் நிறைத்�து 
எனைசவன்றால் “அரசிறை ்க்டவுள் 
்பற்டத்�ார எனறும், அரசர ்க்டவுளின 
பிரதிநிதி்யாவார” எனறும் அவர்கள் 
நம்பிைார்கள். இந�ப்்காட்பாடு 
முற்்காலத்திலும், இற்டக ்காலத்திலும் பு்கழ் 
ச்பற்று இருந�ாலும் �ற்்காலத்தில் இந�க 
்்காட்பாடடுககு இ்டமில்றல.

ஆ) ஒபபு்ல் நகறாட்பறாடு (Consent Theory) 

அரசின அதி்காரம் அறைத்தும் 
மக்களின ஒபபு�ல் அடிப்பற்டயிலாை�ாகும். 
ஹாபஸ, லாக, ரூ்சா ்்பான்்றார இந� 
் ்க ா ட ்ப ா ட டி ற ை 
நி்யா்யப்படுத்துவது்டன, 
அரசின அதி்காரம் 
மக்களின ஒபபு�ல் 
அ டி ப ்ப ற ்ட யி ் ல ் ்ய 
அறமகி்றது எனறு கூறுகி்றார்கள். ஆைாலும் 
பிற்்காலத்தில் இது ஏற்றுக 
ச்காள்ளப்ப்டவில்றல.
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இ) ்பரிந்துடரக் நகறாட்பறாடு (Prescriptive 
Theory) 

இக்்காட்பா்டாைது அரசி்யல் 
நிறுவைங்்கள் என்பறவ ்பழங்்காலத்ச�ாடடு 
அறமநது இருந�ை எனறு கூறுகி்றது. 
இக்கருத்திறை எடமணட ்பரககும் (Edmund 
Burke) ஆ�ரிககி்றார. ஆைாலும் ்காலப்்பாககில் 
இது சச்யல் இழநது ்்பாை�ற்கு ்காரணம் 
அளவுககு அதி்கமா்க நனகு ்கற்டபபிடிக்கப்பட்ட 
நற்டமுற்ற்கறள வலியுறுத்தி்ய�ாகும்.
ஈ)  இலடசியவறா்க் நகறாட்பறாடு (Idealistic 

Theory)

இந� ்்காட்பாடு மனி�ன மற்றும் அரசு 
ஆகி்ய இரணடும் �னித்�னி்யாை குணகூறு்கள் 
ச்காண்டறவ எனறு குறிபபிடுகி்றது. ‘மனி�ன’ 
என்பவன அரசி்யல் மற்றும் ்பகுத்�றிவிைால் 
உருவாைவன எனறும், அரசு என்பது 
சு்யசாரபுற்ட்ய சமூ்க அறமபபு எனறும் 
கூறுகி்றது. ்மலும் இக ்்காட்பா்டாைது 
மனி�ன �ன அதி்காரத்ற� அரசி்டம் இருநது 
மடடு்ம ச்பறுகி்றான எனும் ்்பாது அவன 
அரசி்டம் இருநது மாறு்படுகின்ற அதி்காரத்ற� 
இழககின்றான என்ப்� சரி்யாைது ஆகும் 
எனறு கூறுகி்றது. இந� ்்காட்பாடடின 
்கருத்துக்கள் ச்பரும்்பாலும் மனி�ைால் புரிநது 
ச்காள்ள முடி்யா� அளவிற்கு ்கற்்பறை்யா்க 
அறமநதுள்ளது.
உ) ேறார்க்சின நகறாட்பறாடு (Marxian Theory)

 மாரகசின ்்காட்பாடு மூனறு 
நிறல்களா்கப பிரிக்கப்படுகி்றது.
புரடசிக்கு முந்ட்யநிடல

இநநிறலயில் மனி�ன முழுவதும் 
அரசி்யல் ்க்டப்பாடு்களினறி இருப்பற� 
கூறுகி்றது. 
புரடசிக்கறால நிடல

அரசி்யல் ்க்டப்பாடு இல்லா� நிறலயில் 
இருநது ்மம்்படடு முழுவதுமா்க அரசி்யல் 
்க்டப்பாடடுககு உட்படுகின்ற நிறலககு 
மாறுவற�ப ்பற்றி்யது, இந� புரடசிக்கால 

நிறல்யாகும்.
புரடசிக்குப பிந்ட்யநிடல

இந� நிறல்யாைது முழுவதுமாை 
அரசி்யல் ்க்டப்பாடு்களில் இருநது சமூ்க 
்மம்்பாடடிற்கு மாறும் நிறல ்பற்றி்ய�ாகும்.
�றாம் ஏன அரசுக்கு கீழ்படிய நவண்டும்? அது 
ந்டவயறா்ன்றா?

 இக்்காட்பாடு்கள் அரசி்யல் ்க்டப்பாடு 
்பற்றி்யறவ்யா்க இருந�ாலும் சில 
புலைா்கா�றவ மற்றும் சில ்்காட்பாடு்கள் 
�ரக்க அடிப்பற்டயில் ச்பாருத்� 
மற்்றறவ்யாகும். எந� ்காரணத்திற்்கா்க �னி 
மனி�ன அரசி்டம் கீழ்ப ்படிகி்றான என்பற�க 
்காண்்பாம்.
அ) ்ண்்டடண ்பறறிய ்பயம் 

நமது ்க்டறம்கறள ஒழுங்்கா்கச் 
சசய்யா�  ்்பாது ்ப்யம் வருகி்றது. அ்� 
்்பானறு �ண்டறை கிற்டககும் என்ற ்ப்யத்தின 
்காரணமா்க்வ �னிமனி�ர்கள் �ங்்களின 
்பணி்கறளச் சசயகி்றார்கள். அரசு �ைது 
அதி்கார வலிறமற்யப ்ப்யன்படுத்தி்்ய 
மனி�றை  முற்றறமககுத் �க்கவாறு 
விதி்கறள பின்பற்்றறவககின்றது.
ஆ) ந்சப்பறறு 

்�சி்ய கீ�த்திற்கு ஏன எழுநது 
நிற்கிறீர்கள்? அவ்வாறு நிற்்ப�ற்குக ்காரணம் 
்�சப்பற்று ஆகும். நாம் நமது நாடடிறை 
்நசிககி்்றாம். ஆ�லால் நாடடின மீது 
குடிம்கன என்ற முற்றயில் அக்கற்ற 
உணரவு்டன சச்யல்்ப்ட ்வணடும்.
இ)  சமூக ஒழுஙகினடே ேறறும் 

அடேபத்பதிர்வறா்ம் ்பறறிய ்பயம்
மனி� இைம் அறமதிற்யயும், 

ஒழுங்கிறையும் விரும்புவது ச்பாதுவாை 
ச்காள்ற்க்யாகும்.   சட்டத்திற்கு கீழ்்படி�றலயும் 
மனி�ர்கள் விரும்பி்்ய 
ஏற்றுகச்காள்கின்றைர.  அவ்வாறு சட்டத்திற்கு 
கீழ்்படி்யா�வர்கறள மனி�ன �னித்துப  
்பாரககி்றான.
ஈ) ேரபுகள் ேறறும் ்பழக்கஙகள் 

 நாம் அறைவரும் துணிவு, ்நரறம, 
வீரம், ஒழுக்கம், கீழ்்படி�ல் ்்பான்ற 
நல்சலாழுக்கங்்கறள ்பழக்கங்்களா்க்வ 
பின்பற்றி வருகி்்றாம்.  இது நமககு மர்பாரந� 
விழுமி்யங்்களால் ஏற்்பட்ட�ாகும். இ்� 
்்பானறு நாடடில்  குடிமக்கள் நல் மரபு்கறள 
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நிறுவ விரும்புவது்டன அரசுககுக கீழ்்படி�ல், 
்்பான்ற சச்யல்்களும் ்பழக்கமாகின்றை. 

 ஆ்க்வ அரசி்யல் ்க்டப்பாடு என்பது 
்�சி்ய அளவில் சி்றந� முற்றறமற்ய 
நிரவகிக்க அவசி்யமாகி்றது என்பற� நாம் 
புரிநது ச்காள்ள ்வணடும். ஆ�லால் 
ஒவ்சவாருவரும் அரசி்டமிருநது சி்றந� 
ற்கமாறு எதிர்பாரத்�ால் சட்டத்திறை மதித்து 
கீழ்்படி்ய ்வணடும்.

விவறா்ம்

தசறாததுக்களில் சேததுவமினடே ்பறறி 
கூர்ந்து விவறாதிபந்பறாம்

நம் நாடடில் அறைத்து 
்பகுதி்களிலும் குடும்்ப சசாத்து என்பது 
�நற�ககு பின அவரது ம்கன்களுககு 
மடடு்ம பிரித்து வழங்்கப்படுகி்றது. 
ஆைால் அ்� �நற�ககுப பி்றந� ஒர 
ம்களுககு அந� உரிறம 
வழங்்கப்ப்டவில்றல. 1956 – ஆம் ஆணடு 
இநது வாரிசு சட்டம் ச்பண்களுககும் 
ஆண்கறளப ்்பானறு பிரிக்கப்ப்டா� 
குடும்்ப ்பாரம்்பரி்ய சசாத்தில் சமமாை 
்பங்கு உணடு எை உரிறமற்ய 
வழங்கியுள்ளது. 
கூர்ந்து விவறாதிக்கவும்

ஆசிரி்யர வகுபபில் இரணடு 
குழுக்கறள பிரித்து, ஒவ்சவானறிலும் 
மூனறு உறுபபிைர்கறளயும் மற்றும் ஒரு 
நடுவறரயும் நி்யமைம் சசய்ய ்வணடும். 
பினைர இநது வாரிசு உரிறம சட்டம் ்பற்றி 
விவாதிக்கவும்.  ஒரு குழு 1956 ஆம் ஆணடு 
இநது வாரிசு சட்டத்திற்கு ஆ�ரவா்கவும், 
மற்ச்றாரு குழு அந�ச் சட்டத்திற்கு 
எதிரா்கவும் விவா�ம் சசய்யவும்.

4.5. தசறாதது

 சசாத்து என்பது இ்யற்ற்க 
உரிறம்யாகும். அது மனி� மாணபு, சு�நதிரம் 
மற்றும் மாண்பறம வாழ்விற்கு 
அவசி்யமாகி்றது.  சசாத்து என்பது மனி�னு்டன 
சட்ட ச�ா்டரபுற்ட்ய ச்பாருள்்களா்க்வா 
அல்லது புலைா்கா�றவ்களா்வா 
இருக்கலாம். 

4.5.1.  லறாக் ேறறும் ்பயன்பறாடடு 
வறா்ததி்னரின நியறாயவறா்ம் (Locke 
and the Utilitarian Justification)

லாககின கூற்றுப்படி அரசாங்்கத்தின 
முககி்ய ்பணி என்பது குடிமக்களின 
உரிறம்கறளக ்காப்பது்டன, அறமதி்யாை 
முற்றயில் �ங்்களின சசாத்துக்கறள 
அனு்பவிககும் நிறலயிறை உருவாககி 
அவர்கறள மகிழ்ச்சியு்டன வாழச் 
சசயவ�ாகும். மனி� இைம் வாழ்வ�ற்கு 
சசாத்து அடிப்பற்டத் ் �றவ எைறு கூறுகி்றார. 
மனி�ர்கள் ஒவ்சவாரு �ருணத்ற�ப ்பற்றியும் 
திட்டமிடுவதில்றல. ஆைால் அ்� மனி�ன 
�ைது எதிர்கால ச்பாருளா�ாரப 
்பாது்காபபிற்்கா்கத் திட்டமிடுகி்றான. 

இ�றை்்ய ்ப்யன்பாடடு வா�ம் 
கீழ்க்கண்டவாறு கூறுகி்றது.  “சசாத்துரிறம 
என்பது �னிந்பரககுத் ்�றவ்யாைது. அது்வ 
அவனுககு மகிழ்ச்சி்யாை வாழ்கற்கற்யக 
ச்காடுககி்றது. எந�சவாரு அரசாங்்கமும் 
மக்களுககு மகிழ்ச்சி்யாை வாழ்கற்கற்ய 
அளிக்க நிறைத்�ால், மு�லில் மக்களின 
சசாத்துரிறமககுத் �குந� ்பாது்காபபு அளித்து 
உற்்பத்திற்ய அதி்கரிக்க ்வணடும். எந� ஒரு 
அரசும் சசாத்துக்கறள மக்களி்டம் இருநது 
்பறிக்கக கூ்டாது. சசாத்து என்பது மக்களுககு 
மட்டற்்ற மகிழ்ச்சிற்யத் �ருவது என்பது  
உறுதி்யாகும்”. 
4.5.2  த்பண்ணியவறாதிகளின  கண்நணறாட்டம் 

(Feminist Perspectives)

21-ஆம் நூற்்றாணடில் ச்பண்களில் 
ஆற்்றலா�ல் துவங்கி்யவு்டன சம உரிறமக 
்்காரிகற்க ச்பண்களால் முன றவக்கப்பட்டது. 
இந� ச்பணணி்யவாதி்கள் கூறுவது எனை 
என்றால் ச்பண்களின இனற்ற்ய அடிறம 
நிறலககுக ்காரணம் அவர்களுககு வருவாய, 
நிலம் ்்பான்ற ஆ�ாரங்்கள் 
மறுக்கப்படுவ�ாகும். சசாத்து உரிறம்கள் 
முழுவதும் ஆண்களுககு மடடு்ம 
வழங்்கப்படடு அவர்களால் 
்கடடுப்படுத்�ப்படுவ�ால் ச்பண்கள் 
ஆண்கறள சாரந்� இருக்க ்வணடி்ய நிறல 
ஏற்்படடுள்ளது, இந�ச் சாரபு நிறல�ான 
ச்பண்கள் �ங்்களது உரிறம்கறளயும், சசாத்து 
உரிறமற்யயும் ்்காருவ�ற்கு ்காரணமா்க 
அறமநது இருககின்றது.
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 இநதி்ய அரசறமபபு  சசாத்து 
உரிறமற்ய அடிப்பற்ட உரிறமயில் இருநது 
நீககி்யது. 1978-ஆம் ஆணடு 44-வது 
அரசறமபபு சட்ட திருத்�ம் மூலம் 
சசாத்துரிறம நீக்கம் ்மற்ச்காள்ளப்பட்டது 
எனினும் சசாத்துரிறம என்பது விதி 300 (A)
யில் சா�ாரண உரிறம்யா்க 
வழங்்கப்படடுள்ளது. இ�ன்படி சட்டத்திைால் 
வழங்்கப்பட்ட ்யாருற்ட்ய சசாத்துரிறமற்யயும் 
மறுக்க இ்யலாது எை கூ்றப்படடுள்ளது. 
ஆ்க்வ சசாத்துரிறம �ற்ச்பாழுது சட்ட  
அங்கீ்காரம் உள்ள�ா்க  விளங்குகி்றது.

 இனற்ற்ய குடிறமச் சமூ்கத்தில் 
வலியுறுத்தி்்யா அல்லது 
அதி்காரப்படுத்தி்்யா, சசாத்துக்கறள 
ற்க்ய்கப்படுத்தும் முற்ற குற்றக்கப்ப்ட 
்வணடும்.  எனினும் சூழ்நிறலயின 
்காரணமா்க அல்லாமல் வலிறமற்யப 
்ப்யன்படுத்தி மக்களின சசாத்து்கறள 
ற்க்ய்கப்படுத்துவற� சசய்யக கூ்டாது. அரசு 
்பல ்நரங்்களில் ச்பரி்ய ச�ாழிலதி்பர்களுககு 
மு்கவர்களா்கவும், இற்டத்�ர்கர்களா்கவும் 
சச்யல்்ப்டாமல் விவசாயி்களின  உறுதி்யாை 
சசாத்துரிறமககு அதி்க முககி்யத்துவம் 
ச்காடுக்க ்வணடும்.

அருஞதசறாறத்பறாருள்: Glossary

வழக்கிட்டு நிலை நாட்டுதல (Justiciable): நீதி 
மன்றத்தில் விசாரறணயின மூலமா்க நிறல 
நாட்டககூடி்யறவ.

சுதந்திரம் (Liberty): சமு�ா்யத்தில் 
அ்டககுமுற்றயிலாை ்கடடுப்பாடு்களற்்ற 
சு�நதிரமாை நிறலற்ய இது குறிககி்றது.  இது 
அதி்காரத்துவத்திைால் ஒருவரின ந்டத்ற� 
மற்றும் அரசி்யல் ்கருத்துக்களின  மீது 
திணிக்கப்படுகி்றது.

்க்�்ாட்சி (Democracy): மக்களுக்காை சமூ்க 
சமத்துவத்ற� ஏற்்படுத்தும் ஆடசிமுற்ற.

�டப்ாடு (Obligation): ்க்டறம அல்லது 
அரப்பணிபபு.

கதசப்ற்று (Patriotism): ஒருவர �னனுற்ட்ய 
நாடடிற்கு �ரும் தீவிரமாை ஆ�ரவு.

அல்பக்திரவாதம் (Anarchy): இது ஒரு 
ஒழுங்்கற்்ற நிறல்யாகும். அதி்காரத்துவம் 
இல்லாறம அல்லது அங்கீ்கரிக்கா� 
நிறல்யாகும்.

ல�ய�ப்டுத்துதல (Acquisition): 
சசாத்துக்கறள வாங்கு�ல் அல்லது 
சசாத்துக்கறள ற்க்ய்கப்படுத்து�ல்.

்யன்்ாட்டுவாதம் (Utilitarian): எந�சவாரு 
சச்யலும் மக்கறளக ்கவரவற�க ்காடடிலும் 
அவர்களுககுப ்ப்யனுள்ளது அல்லது 
நற்டமுற்றயிலாைது என்ற வா�ம்.

்று்ைரச்சி (Renaissance): ்கறல மற்றும் 
இலககி்யங்்கள் புத்துணரவு ச்பற்று 
மீணச்டழு�ல்.

ேதிபபிடு்ல் (Evaluation)

I சரியறா்ன விட்டடய ந்ர்த்டுக்கவும் .
1.  எந� உரிறம ஒருவர �னனுற்ட்ய ்கருத்திறை ச்பாது சவளியில் ச�ரிவிக்க 

வழிவற்க சசயகி்றது?
(அ) சு�நதிர உரிறம (ஆ) ்கல்வி உரிறம 
(இ) சு�நதிரமா்க சவளிப்படுத்தும் உரிறம (ஈ) ம� உரிறம

2.  வாழும் உரிறம, சு�நதிரம் மற்றும் சமத்துவம் ஆகி்யறவ எவ்வாறு 
அறழக்கப்படுகி்றது?

(அ) அரசி்யல் உரிறம்கள் (ஆ) குடிறமயி்யல் உரிறம்கள் 
(இ) சட்ட உரிறம்கள் (ஈ) இ்யற்ற்க உரிறம்கள்

3.  உரிறம்கறள ்பாது்காத்து ஆ�ரிப்ப�ற்்காை ்பனைாடடு மற்றும் ்�சி்ய சட்டங்்கள் மற்றும்  
உ்டன்படிகற்க்கள் என்பறவ

(அ) அடிப்பற்ட உரிறம்கள் (ஆ) உரிறம்கள் ம்சா�ா 
(இ) இ்யற்ற்க உரிறம்கள் (ஈ) மனி� உரிறம்கள்
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4. அரசறமபபு நிரண்யசற்பயின வறரவு குழு ்யாருற்ட்ய �றலறமயின கீழ் அறமக்கப்பட்டது?

(அ) Dr.பி.ஆர. அம்்்பத்்கர (ஆ) ்பணடி� ஜவஹரலால் ்நரு 
(இ) சர�ாரவல்ல்பாய ்பட்்டல் (ஈ) இரா்ஜநதிர பிரசாத்

5. சு�நதிரம் மற்றும் சமத்துவம் என்ற இரணடு உரிறம்கள் ்கணடிப்பா்க ் �றவப்படும் ஆடசி முற்ற 

(அ) ச்பாதுவுற்டறம (ஆ) மக்களாடசி 
(இ) முடி்யாடசி (ஈ) வகுபபுவா�ம்

6. நாடடின ்பாது்காபபு ்கருதி ஒருவறர �டுபபு ்காவலில் றவப்பது.

(அ) ஆடச்காணரவு ஆறண (ஆ) நீதிக்கட்டறள ஆறண 
(இ) �டுபபுக ்காவல் (ஈ) �ற்ட ஆறண

7.  உச்சநீதி மன்றத்தின மூலம் குடிமக்களுககு அரசறமபபுச் சட்ட ்பரி்காரம் ச்பறுவ�ற்கு எந� 
உறுபபு வழிவற்க சசயகி்றது

(அ) உறுபபு 21 (ஆ) உறுபபு 15 
(இ) உறுபபு 32 (ஈ) உறுபபு 18

8.  அறைவருககும் ச்பாதுவாை குடிறமயி்யல் சிவில் சட்டம் என்பற� எ�ன மூலமா்க அற்ட்யளாம் 
்காணகி்்றாம்.

(அ) அடிப்பற்ட ்க்டறம்கள்  (ஆ) அடிப்பற்ட உரிறம்கள் 
(இ) அரசின வழி்காடடு சநறிமுற்ற்கள் (ஈ) மனி� உரிறம்கள்

II பினவரும் வி்னறாக்களுக்கு மிகச்சுருக்கேறாக விட்டயளிக்கவும்

1. இ்யற்ற்கச் சட்டம் என்றால் எனை?
2. இ்யற்ற்கக குடியுரிறம என்றால் எனை?
3. நமககு கிற்டக்கக கூடி்ய அடிப்பற்ட உரிறம்கள் ்யாறவ?
4. இநதி்யக குடிமக்களுககு அரசறமபபு சட்டம் வழங்கியுள்ள ்பரி்கார உரிறம்கள் ்யாறவ?

III. பினவரும் வி்னறாக்களுக்கு சுருக்கேறாக விட்டயளி

1. அரசி்யல் ்க்டப்பாடு ்பற்றி்ய ச�யவீ்கக்்காட்பாடடிறை விவரி?
2. அரசி்யல் ்்காட்பாடடில் குடியுரிறம என்றால் எனை?
3. இநதி்யாவில் குடியுரிறம ச்ப்றககூடி்ய ்பல்்வறு வழிமுற்ற்கள் ்யாறவ?
4. ்ப்யன்பாடடு நி்யா்யவா�ம் ்பற்றி லாககின வறர்யற்ற ்யாறவ?

IV. பினவரும் வி்னறாக்களுக்கு விரிவறாக விட்டயளி

1.  அடிப்பற்ட உரிறம்களுககும் மற்றும் உரிறம்கள் ம்சா�விற்கும் உள்ள ்வறு்பாடு்கறள 
கூறு்க.

2. சட்டத்தின வற்க்கறள விளககு்க?
3. அரசி்யல் ்க்டப்பாடு்கள் என்றால் எனை? அவற்றின இ்யல்பு்கள் ்யாறவ?
4. அரசி்யல் ்க்டப்பாடு்கள் ்பற்றி்ய ்பல்்வறு ்்காட்பாடு்கறள விளககு்க.

1. Rajeev Bhargava, Ashok Acharya, “Political Theory- An Introduction”, Pearson 
India Education Services Pvt.Ltd., Uttar Pradesh, 2017.

2. Biswaranjan Mohanty, “Dynamics of Political Theory- The Current Analysis” 
Atlantic Publishers and Distributors (P) Ltd., New Delhi, 2010.

3. Sushila Ramaswamy, “ Political Theory – Ideas and Concepts”, Macmillan India 
Ltd., Chennai, 2009.

நேறநகறாள் நூல்கள் (Reference books)
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ICT Corner
அரசியல் அறிவியலின அடிப்பட்ட 

கருத்றாக்கஙகள் – ்பகுதி II

குடியுரிடே
தசயல்முட்
்படி 1 :  குடியுரிறம சச்யல்்பாடு ்பக்கத்ற�த் தி்றப்ப�ற்கு உரலி (URL)  அல்லது விறரவுக 

குறியீடற்டப ்ப்யன்படுத்�வும்.
்படி 2  : சச்யல்்பாடடுச்  சாளரத்தில், சச்யல்்பாடற்டத் ச�ா்டங்்க கீ்ழ உள்ள Explore 

ச்பாத்�ாறைச் சசாடுக்கவும். 
்படி 3 :  குடியுரிறம அம்சங்்கறள அறி்ய Navigation என்பற�ச் சசாடுக்கவும். 
குடியுரிடே URL:

http://mocomi.com/what-is-citizenship/

குடியுரிடே அறிநவறாேறா !

ICT Corner

இந்தியக் குடிேக்னறாய் �ம் 
க்டடேகடள அறிநவறாேறா !

இந்திய குடிேகனின அடிப்பட்ட க்டடேகள்
தசயல்முட்
்படி 1 :  இநதி்யக குடிம்கனின அடிப்பற்ட ்க்டறம்கள் சச்யல்்பாடு ்பக்கத்ற�த் தி்றப்ப�ற்கு 

உரலி (URL)  அல்லது விறரவுக குறியீடற்டப ்ப்யன்படுத்�வும்.
்படி 2 :  தி்றககும்  சச்யல்்பாடடுச்  சாளரத்தின ்மல் வலது மூறலயில் உள்ள Navigation 

ச்பாத்�ாறைச் சசாடுக்கவும். 
்படி 3 :  ஒரு சிறி்ய ்கற� வடிவ அறிமு்கத்திற்குப பி்றகு ,  அடிப்பற்ட ்க்டறம்கள் ்பற்றி்ய 

விளக்கம் ச�ா்டங்கும். 
்படி 4 :  Forward  ச்பாத்�ாறை கிளிக சசயவ�ன மூலம் அடிப்பற்ட ்க்டறம்களின ்பல்்வறு 

அம்சங்்கறள அறிநதுச்காள்ளலாம்.
இந்திய குடிேகனின அடிப்பட்ட க்டடேகள் URL:
http://mocomi.com/indian-fundamental-duties/

அரசியல் அறிவியலின அடிப்பட்ட 
கருத்றாக்கஙகள் – ்பகுதி II

11th Std Political Science Tamil_Unit-4.indd   71 10-12-2021   20:19:59



72

5.1   மக்களாட்சியின்  வரையரை  மற்றும் 
வர்க்கள்

மக்களாட்சி என்ற ச�ால், கிரேக்க 
ச�ாற்களான “செரமாஸ்” மறறும் 
“கிரேட்ரொஸ்” என்ற இரு ச�ாற்களில் இருந்து 
உருவானது. கிரேக்க சமாழியில் செரமாஸ் 
என்றால் மக்கள் எனறும் “கிரேட்ரொஸ்”  
என்றால் ஆட்சி எனறும் ச�ாருள்�டும். 
இவ்விரு வார்த்தை்களின இ்ைப்பிலிருந்து 
தைான மக்களாட்சி என்ற ச�ால் பி்றந்தைது. 
இதைறகு மக்களின ஆட்சி அல்்லது மக்களால் 
ஆளப்�டுகின்ற ஆட்சி என�து ச�ாருள்.

இரு�தைாம் நூற்றாண்டின 
துவக்க்ததிலிருந்து மக்களாட்சி என�து 
ச�ரிதும் விவாதிக்கப்�டுகி்ற ஒரு முககியமான  
்கரு்ததைா்க இருந்து  வருகி்றது. இரு�்ததிரயாோம் 
நூற்றாண்டில் இதைன முககிய்ததுவம் ரமலும் 
அதி்கரி்ததுள்ளது. மக்களாட்சியின சதைாெக்கம் 
�ண்்ெய கிரேக்க்ததில் இருந்தைாலும் 
தைறர�ா்தைய நவீன ்கா்ல மக்களாட்சி 
மு்்றயானது பிரிட்ெனில் இருந்ரதை சதைாெங்கி 
வந்துள்ளது. 

தைற்கா்ல்ததில் மக்களாட்சி, மக்களால் 
மி்கவும் விரும்�ககூடிய ஒரு அே�ாங்்க 
மு்்றயா்க்த தி்கழ்கி்றது. ரமலும் உ்ல்க 
மக்களால் உயரந்தை அேசியல் ்கரு்ததைாக்கமா்க 
இது உருவாகி உள்ளது.

மக்களாட்சியின் பண்பு்கள்

அ)  தைனிமனிதை உரி்ம்கள், மறறும் 
சிறு�ான்மயினரின உரி்ம்க்ள  
உள்ளெககிய ச�ரும்�ான்மரயாரின 

ம�களா��
�ர�����வ�

�ர�

��ம�க
உ�ைமக

த���ைம

�த��ர�
��தைல

ேத��ெத���

ச�சமமான

ஆட்சி என்ற ச்காள்்்க 
அ டி ப் � ் ெ யி ல் 
ம க ்க ள ா ட் சி 
அ்மந்துள்ளது.

ஆ)  மக்களாட்சியின முககிய 
அம்�ரம, மக்களுககு 
தைாங்்கள் ரதைரந்சதைடு்ததை அேசிெம் ர்கள்வி 
ர்கட்கும் உரி்ம உள்ளது என�து மறறும் 
மக்களின ரதை்வ்கள் மறறும் 
ர்காரிக்்க்களுககு மக்கள் எளிதைா்க 
அணு்கக கூடிய அளவிலும், அவர்களின 
ர்காரிக்்க்களுககு ச�விமடுப்�தும் 
அேசின ்கெ்ம என�தும் ஆகும்.

இ) மக்களாட்சியின தை்்லயாய �ணிரய
1) �ட்ெ்ததின முன அ்னவரும் �மம்,
2)  அ்னவருககும் �மமான �ட்ெப் 

�ாது்காப்பு

மக்களாட்சி

மக்களாட்சி: தத்துவவாதி்களின் 
வரையரை

மக்களாட்சி என�து ஒரு 
மகிழ்ச்சியான அே�ாங்்க 
வ்்கயாகும். இவ்வ்்க அேசில் 
எவ்வளவு குழப்�ங்்கள் 
இருந்தைாலும் எந்தை விதை 
�ாகு�ாடுமினறி அ்னவரும் 
�மமா்க நெ்ததைப்�டுவதைறகும் அதைன 

மூ்லம் �ம்ததுவ �முதைாய்ததிறகுமான  வழி உள்ளது.
- சாகைடீஸ் (Socrates)

ஒர அேசின மகி்மரய 
அதைன மக்களாட்சியில் உள்ள 
சுதைந்திேம்தைான. எனரவ மக்களாட்சி 
யானது இயற்்கயா்கரவ அேசில் 
சுதைந்திேம் இருககுமாறு 
உருவாக்கப்�ட்டுள்ளது. 

- பிளாட்்டா (Plato)

ஒர மக்களாட்சி அே�்மப்பின அடி்ததைளரம 
சுதைந்திேம்தைான. மக்கள் இ்தை 
விரும்�க ்காேைரம, இந்தை 
அ ே � ் ம ப் பி ல் தை ா ன 
அ்னவருககும் �மமான அளவில் 
சுதைந்திேம் வழங்்கப்�ட்டிருககும்.

- அரிஸ்டாட்டில் (Aristotle)

5
அலகு
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3) ர�ச்சுரி்ம
4) மதை சுதைந்திேம்
5)  அேசியல், ச�ாருளாதைாே மறறும் 

�ண்�ாட்டு நி்கழ்வு்களில் �ங்ர்கற�து 
அவற்்ற �முதைாய்ததில் ஏற�ாடு 
ச�யயவுமான உரி்ம ர�ான்ற்வ்களும் 
மறறும் மனிதைனின அடிப்�்ெ 
உரி்ம்க்ள ்காப்�துரமயாகும்.

ஈ)  மக்களாட்சியில் மட்டுரம சுதைந்திேமான 
மறறும் ரநர்மயான அ்ன்தது 
குடிமக்களும் �ங்ர்கறகும் வ்்கயில் 
ரதைரதைல் ந்ெச�றும்.

உ)  மக்களாட்சியானது அ்ன்தது 
குடிமக்களும் �ட்ெ்ததின முன �மமா்க 
நெ்ததைப்�டுவ்தையும், அவர்களது 
உரி்ம்கள் அே�்மப்பு �ட்ெங்்களினால் 
�ாது்காக்கப்�டுவ்தையும்  உறுதிச�யகி்றது.

ஊ)  மக்களாட்சி மு்்றயானது ஒவ்சவாரு 
நாட்டின அேசியல், �மூ்க மறறும் 
�ண்�ாட்டு வாழ்வி்னப் பிேதி�லிககும் 
வ்்கயில் அ்மந்திருககும்.

எ)  அேசியல் அ்மப்பில் குடிமக்களின 
�ங்ர்கற்� மக்களாட்சி உறுதி ச�யகி்றது.

ஏ)  மக்களாட்சி மு்்ற அே�ாங்்க்ததில் அதி்காே 
மறறும் குடி்ம ச�ாறுப்பு்கள் 
ரநேடியா்கரவா    அல்்லது ம்்றமு்கமா்கரவா 
மக்களால் ரதைரந்சதைடுக்கப்�ட்ெ மக்கள் 
பிேதிநிதி்களிெரம உள்ளது.

மக்களாட்சியின்  வர்க்கள்  (Types  of 
Democracy)

மக்களாட்சி அதைன ச�யல்�ாட்்ெயும்  
ரநாக்கங்்க்ளயும் ச�ாறு்தது �ல்ரவறு 
விதைங்்களா்க வ்்கப்�டு்ததைப்�ட்டுள்ளது.

அ) அேசியல் மக்களாட்சி (Political Democracy)
ஆ) �மூ்க மக்களாட்சி (Social Democracy)
இ)  சதைாழில்�ார மக்களாட்சி (Industrial 

Democracy)
ஈ)  ச�ாருளாதைாே மக்களாட்சி (Economic 

Democracy)
உ)  முற்றதி்காே மக்களாட்சி (Totalitarian 

Democracy)
ஊ)  தீவிே முனரனற்றவாதை மக்களாட்சி  

(Radical Democracy)
எ)  ச�ாது வாகச்கடுப்பு மு்்ற மக்களாட்சி 

(Plebiscitary Democracy)

அ) அைசியல் மக்களாட்சி

அேசியல் மக்களாட்சியில் அே�ாங்்க்ததில் 
குடிமக்கள் தைங்்களின �ங்ர்கறபின  மூ்லமா்க 
பிேதிநிதி்க்ள நாொளுமன்ற்ததிறகு 
ரதைரந்சதைடுப்�ர. ரதைரந்ரதைடுக்கப்�ட்ெ 
பிேதிநிதி்கள் மக்களுககு �தில்ச�ால்்ல 
்கெ்மப்�ட்ெவர ஆவர. மக்களின ரநேடி 
ஈடு�ாட்டின மூ்லரமா அல்்லது அவர்களால் 
ரதைரவு ச�யயப்�ட்ெ பிேதிநிதி்கள் 
நாொளுமன்ற்ததில் இயறறும் �ட்ெங்்களின  
மூ்லரமா மக்களாட்சி ச�யல்�டுகி்றது. இது 
மக்களின துவக்கமு்்ற (Popular Initiative) எனறு 
அறியப்�டுகி்றது. இ்தை ர�ா்லரவ ஒரு �ட்ெ 
முனவ்ே்வ மக்களால் ரதைரந்சதைடுக்கப்�ட்ெ 
பிேதிநிதி்கள் உருவாககும் ர�ாது அதைறகு மக்கள் 
தைங்்கள் வாககின மூ்லமா்க ஒப்புதைல் 
அளிககின்றனர. இது ச�ாது மக்கள் வாகச்கடுப்பு 
(Referendum) எனறு அறியப்�டுகி்றது.

இதில் இேண்ொவது வ்்க மக்களாட்சி 
மு்்ற, பிேதிநிதி்ததுவ மக்களாட்சி மு்்ற 
எனப்�டும். இதில் மக்கள் தைங்்கள் பிேதிநிதி்க்ள 
குறிப்பிட்ெ சி்ல ்கா்ல்ததிறகு 
ரதைரந்சதைடுககி்றார்கள். இப்பிேதிநிதி்கள் 
மக்களின �ார�ா்க ச்காள்்்க்க்ள 
தீரமானிககி்றார்கள். இந்தை பிேதிநிதி்ததுவ 
மக்களாட்சி மு்்றரய உ்லகின பிேதைான 
மக்களாட்சி மு்்றயா்க �ல்ரவறு நாடு்களில் 
உள்ளது. அரதை �மய்ததில் ரநேடி மக்களாட்சி 
மு்்றயானது கூட்ொட்சி குடியே�ான 
சுவிட்�ர்லாந்து நாட்டில் மட்டுரம ந்ெமு்்றயில் 
உள்ளது.

ஆ) சமூ்க மக்களாட்சி

இம் மக்களாட்சி மு்்றயானது 
ச�ாருளாதைாே்த்தையும், �மூ்க நீதி்யயும், �மூ்க 
�ம்ததுவ்த்தையும் ரமம்�டு்ததுகி்றது. �மூ்க 
மக்களாட்சியானது �ாலினம், �ண்�ாடு, 
நம்பிக்்க்கள், மேபு்கள் மறறும் விழுமியங்்களில் 
�மூ்க �ம்ததுவ்த்தை நி்்ல நாட்டுவ்தை 
அடிப்�்ெக ச்காள்்்கயா்க ச்காண்டுள்ளது. 
அ்னவருககுமான சுதைந்திேம் மறறும் 
அ்னவருககும் �மமான வாயப்பு்கரள மனிதை 
உரி்ம்களுெனான வாழ்விறகு அடிப்�்ெ 
எனறு �மூ்க மக்களாட்சி வலியுறு்ததுகி்றது. 
ரமலும் ஒவ்சவாரு தைனிமனிதை்னயும் 
அவர்களின உ்ழப்பின மூ்லம் வாழ்வில் 
சவறறிச�்ற அவ்ன இயன்றவனாககுகி்றது.
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 �ம்ததுவ வளரச்சிரய சுதைந்திே்ததிறகும், 
சுதைந்திே்ததின வளரச்சிரய ஒரு நாட்டின 
சி்றந்தை மக்களாட்சிககும் அடிப்�்ெ எனறு 
�மூ்க மக்களாட்சி வலியுறு்ததுகி்றது.

இ) ததாழில்சார்  மக்களாட்சி

 சதைாழில்�ார மக்களாட்சி என�து 
சதைாழிற�ா்்ல்களில் மக்களாட்சிக  
ச்காள்்்க்களின அடிப்�்ெயில் 
சதைாழி்லாளர்களின �ாது்காப்்�யும், 
உரி்ம்க்ளயும் ரமம்�டு்ததி அவர்க்ளப் 
ச�ாறுப்புென ச�ய்லாற்ற ்வககும் 
மு்்றயா்க இம் மக்களாட்சி மு்்ற உள்ளது.

 முடிவு்கள் எடுப்�தில் நிரவா்க்ததுென 
சதைாழி்லாளர்கள் இ்ைந்து ச�யல்�டுவ்தை 
இம் மக்களாட்சி மு்்ற ஊககுவிககி்றது. இது 
சதைாழி்லாளர்க்ள்த சதைாழிலின 
�ங்குதைாேர்களா்க ஆககுவதைன மூ்லம் 
அவர்க்ள ஆற்றலு்றச் ச�யகி்றது. நிரவா்கம் 
மறறும் சதைாழி்லாளர்களின இ்ைந்தை 
ச�யல்�ாட்டின மூ்லமா்கரவ �முதைாய 
வளரச்சி மறறும் நாட்டின வளரச்சி 
�ா்ததியப்�டும், உற�்ததி ச�ருகும் எனறு 
இம்மக்களாட்சி மு்்ற வலியுறு்ததுகி்றது.
ஈ) தபாருளாதாை மக்களாட்சி

ச�ாருளாதைாே மக்களாட்சி என�து 
�ல்ரவறு வகுப்பு்களுககி்ெரய �ம்ததுவ்த்தை 
ஏற�டு்ததைவும் அ்னவருககுமான 
ச�ாருளாதைாே வளரச்சி்ய ஏற�டு்ததி, �மூ்க 
மறறும் ச�ாருளாதைாே ரவறு�ாடு்க்ளயும், 
ஏ்ழ – �ைக்காேன என்ற இ்ெசவளி்ய 
கு்்றப்�துென ச�ாருளாதைாே உற�்ததி ச�ரு்க 
மக்களாட்சி மு்்றயில் தைகுந்தை சூழ்்ல 
ஏற�டு்ததுவதும் ச�ாருளாதைாே 
மக்களாட்சியின அடிப்�்ெப் �ண்பு்களாகும்.
உ) முற்ைதி்காை மக்களாட்சி

முற்றதி்காே மக்களாட்சி மு்்றயில் 
மக்கள் தைங்்கள் பிேதிநிதி்க்ள்த ரதைரந்சதைடு்ததை 
பின ரவறு எந்தை முடி்வயும் எடுககும் 
அதி்காேமற்றவர்கள் ஆவர. மக்கள் 
பிேதிநிதி்கரள நாட்டின அ்ன்தது 
முடிவு்க்ளயும் எடுககின்றனர. இந்தை மு்்ற 
மக்களாட்சியில் மக்கள் பிேதிநிதி்கள் 
ரதைரதைல்்கள் மூ்லம் ஆட்சி அதி்காே்ததிறகு 
வந்தைாலும் அவர்கள் வாக்களி்ததை மக்க்ள 
விெ ரமம்�ட்ெவர்களா்கரவ உள்ளனர. 
மக்களாட்சி மு்்றயில் ஆட்சி அதி்காே்த்தை 

்்கப்�றறி இருந்தைாலும் �ரவாதி்காே 
மு்்றயிர்லரய ஆட்சி புரிகின்றனர. மக்களின 
விருப்�ங்்க்ள விெ ஆட்சியாளர்களின 
ச்காள்்்க்களும் ஆளும் ்கட்சியின 
சி்ததைாந்தைமுரம உயரவா்க இந்தை மக்களாட்சி 
மு்்றயில் ்காைப்�டுகி்றது. மக்களின ந்லன 
என்ற ச�யரில் மக்களின ஒரு குறிப்பிட்ெ 
பிரிவினருககு எதிோ்க வனமு்்ற்ய 
்கட்ெவிழ்்தது விடுவதும், ர�ச்சு மறறும் 
எழு்தது சுதைந்திே்த்தை �றி்தது ஒட்டுசமா்ததை 
மக்க்ளயும் முழு்மயான ்கட்டுப்�ாட்டில் 
்வ்ததிருப்�தும் இதைன �ண்பு்கள் ஆகும். 
முற்றதி்காே மக்களாட்சி என�து நாட்டின 
ச�ாருளாதைாே்ததின ரமல் முழு்மயான 
்கட்டுப்�ாட்்ெக ச்காண்டுள்ளது. ரமலும் 
அதைன மூ்லம் இது மக்க்ளயும் 
்கட்டுப்�டு்ததுகி்றது.
ஊ)  தீவிை  முன்்னேற்ைவாத  மக்களாட்சி 

(Radical Democracy)

இந்தை மக்களாட்சி மு்்ற்ய பு்கழ்ச�ற்ற 
இந்திய அேசியல் சிந்தை்னயாளர 
எம்.என.ோய அவர்கள் சி்றந்தை மக்களாட்சி மு்்ற 
எனறு �ரிந்து்ே்ததைார. இந்தை மு்்றயில் மட்டுரம 
உண்்மயான மக்களாட்சி ம்லரும் எனறு 
நம்பினார. இந்தை மக்களாட்சி மு்்றயில்  மக்கள் 
பிேதிநிதி்கள் மறறும் நிரவாகி்கள் மக்களுககு 
ரநேடியா்கப் �தி்லளிக்கக ்கெ்மப்�ட்ெவர்கள் 
ஆவர. தீவிே முனரனற்றவாதை மக்களாட்சியானது 
மனிதை ரநய்ததின மீது மிகுந்தை நம்பிக்்க 
ச்காண்டுள்ளது. ரதைரந்சதைடுக்கப்�ட்டு  
�ட்ெமியறறு�வர்க்ள விெ மக்கரள அேசியல் 
அதி்காே்ததின உண்்மயான தை்்லவர்கள் 
எனறு இது கூறுகி்றது.

மக்கள் �ங்்களிப்புென கூடிய 
உண்்மயான மக்களாட்சி்ய தீவிே 
முனரனற்றவாதை மக்களாட்சி நி்்லநாட்டுகி்றது 
இதில் ரதைரந்சதைடுக்கப்�ட்ெவர்களும் 
அதி்காரி்களும் மக்களுககு 
ச�ாறுப்பு்ெயவர்களா்க உள்ளனர. 
ரதை்வப்�ட்ொல் அே�ாங்்க்த்தை மாறறும் 
அதி்காேம் மக்களிெம் உள்ளது.
எ)  தபாது  வாகத்கடுப்பு  முரை  மக்களாட்சி 

(Plebiscitary Democracy)

 ச�ாது வாகச்கடுப்பு மு்்ற 
மக்களாட்சியில் மக்கள் தைங்்கள் பிேதிநிதி்க்ள 
அல்்லது ்கட்சி்ய ரதைரந்சதைடு்ததைல், 
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ச�ாதுவான பிேச்�்ன்களில் முடிசவடு்ததைல், 
புதிய அேசியல் அ்மப்்�்த ரதைரந்சதைடு்ததைல் 
மறறும் மா்காை சுய நிரையம் ர�ான்றவறறில் 
ச�ாது வாகச்கடுப்பின மூ்லம் தைங்்களது 
நி்்லப்�ாட்டி்ன சதைரிவிககின்றனர.

மக்கள் விரும்பினால் ஒரு �ட்ெ 
முனவ்ே்வ ச்காண்டுவருவதைறகும், 
ச்காள்்்க உருவாககுவதைறகும் உரி்ம இந்தை 
மக்களாட்சி மு்்றயில் உள்ளது. ஒரு 
குறிப்பிட்ெ அளவு ஆதைே்வ மக்கள் தைாங்்கள் 
்்கசயழு்ததிட்ெ மனு மூ்லம் சதைரிவி்தது 
தைாங்்கள் விரும்பிய மாற்றங்்க்ள ச�யய 
அேசுககு �ரிந்து்ேக்க்லாம்.

ரமலும் ஒரு ரதைரந்சதைடுக்கப்�ட்ெ 
பிேதிநிதி �ரியா்க ச�யல்�ொதைர�ாது அல்்லது 
மக்கள் விருப்�்ததிறகு மா்றா்க ச�யல்�டும் 
ர�ாது, மக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ெ அளவு 
்்கசயழு்ததுக்க்ள அவருககு எதிோ்க 
ர�்கரி்தது அதைன மூ்லம் அவ்ே திரும்� 
அ்ழக்க்லாம். (இம்மு்்றககு திரும்� 
அ்ழ்ததைல் எனறு ச�ாருள்) 

5.2  மக்களாட்சிக ்்காட்பாடு்கள்

 மக்களாட்சி என்ற ஒரு ர்காட்�ாடு 
�ல்ரவறு வே்லாறறுக ்கா்ல்கட்ெங்்களில் �ல்ரவறு 
நா்கரீ்கங்்களில் �ல்ரவறுவிதைமா்க 
உ�ரயாகிக்கப்�ட்டு வந்துள்ளது.  மக்களாட்சியின 
சதைான்ம ர்காட்�ாொனது �ண்்ெய 
கிரேக்க்ததில் ரதைானறியது ஆகும். கிரேக்க்ததின 
பு்கழ்ச�ற்ற ந்கே அேசு்கள் யாவும் ரநேடியான 
ரதைரதைல், ச�ாதுகச்காள்்்க மீதைான விவாதைங்்கள், 
மறறும் ச�ாதுமக்கரள முடிசவடுககும் மு்்ற 
ர�ான்ற மக்களாட்சி விழுமியங்்க்ளக 
ச்காண்டிருந்தைன. கிரேக்கப் �ண்�ாடு, நா்கரி்கம் 
மறறும் சமாழியானது ஐரோப்�ா, வெ மறறும் 
சதைன அசமரிக்கா நாடு்களில் சமல்்ல �ேவ்த 
சதைாெங்கிய ர�ாது இந்தை மக்களாட்சியும் ஒரு 
ஆட்சி மு்்றயா்க அங்ச்கல்்லாம் �ேவியது.

 கிரேக்க மக்களாட்சி மு்்றயானது 
சமல்்ல பிேதிநிதி்ததுவ மக்களாட்சியா்க வளே 
சதைாெங்கியவுென அதைன முககிய்ததுவமும் 
அதைன தைற்கா்ல்த்தைய ச�ாரு்ததைமும் 
அதி்கரி்ததைன. பினபு பிேதிநிதி்ததுவ மக்களாட்சி 
மு்்ற அறிசவாளி ்கா்ல்கட்ெங்்களில் ஒரு 
பிேதைான ஆட்சி மு்்றயா்க �ல்ரவறு ஐரோப்பிய 
நாடு்களில் �ேவ்தசதைாெங்கியது. அசமரிக்க 
புேட்சி (1775 – 1783) மறறும் பிசேஞ்சு புேட்சி 

(1789-1799) ்கா்லங்்களில் மக்களாட்சியானது 
அ்ன்தது தைேப்பு மக்களின ச�ரும் 
ர்காரிக்்கயா்க உருசவடு்ததைது. தைற்கா்ல்ததில் 
மக்களாட்சி என�து �ல்ரவறு மக்களாலும், 
�ண்�ாடு மறறும் நாடு, சமாழி  ஆகியவற்்றக 
்கெந்து அ்னவோலும் ஏறறுகச்காள்ளப்�ட்ெ 
ஒரு ஆட்சி மு்்றயா்க மாறிவிட்ெது. 
மக்களாட்சி ர்காட்�ாடு்கள் அதைன ரநாக்கம் 
மறறும் வி்ளவு்க்ளப் ச�ாறு்தது �ல்ரவறு 
வ்்க்களா்கப் பிரிக்கப்�ட்டுள்ளன.

ம�களா�� ��யர� ச�வா�கார� ��யா��

கீழக்கண்ட  வாககியங்களுள்  எது  சரி 
அல்லது தவறு 
1.  முடியாட்சி மு்்ற ஆட்சி தைறர�ாது 

வழக்க்ததில் இல்்்ல.
பதில்:  _______

2.  முனசனப்ர�ாதும் இல்்லாதை அளவுககு 
நாடு்களுககி்ெரயயான உ்றவு்கள் 
மிகுதியா்க மக்களாட்சி்ததைன்ம 
வாயந்தைதைா்க இப்ர�ாது உள்ளன.

பதில்:  ____________
3.  நாளுககு நாள் மக்களால் 

ரதைரந்சதைடுக்கப்�டும் அேசு்கள் 
ஆளககூடிய நாடு்கள் ச�ருகிக 
ச்காண்டிருககின்றன.

பதில்: _________
4.  இோணுவ �ரவாதி்காரி்கள் எனறு 

தைறர�ா்தைய உ்லகில் யாரும் இல்்்ல.
பதில்: _________

5.  எது தூய அேசியல் அ்மப்பி்லான ஆட்சி 
அே�ாங்்கம் மக்களாட்சி அே�ாங்்க்த்தை 
விெ சி்றந்தைது? 

பதில்: ___________
6.  மக்களின அறியா்ம அதி்கம் உள்ள 

நாடு்களில் மக்களாட்சி மு்்ற ரதைால்வி 
அ்ெகி்றது.

பதில்: ______
7.  மக்களின உரி்ம்கள் �றிக்கப்�டும் 

ர�ாது மக்களாட்சி ரதைால்விய்ெகி்றது.
பதில்: _______

தசயல்பாடு 
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மக்களாட்சி என�து �மூ்க, 
ச�ாருளாதைாே மறறும் அேசியல் 
தைள்ததில் வாழும் ஓர நிதைர�னம்/ 
சமய்மயாகும் 

-G.D.்்காவார்டு ்்கால்

1. மக்களாட்சி என�து  
மக்களால் நெ்ததைப்�டும் 
அே�ாங்்கம், குறிப்�ா்க 
ச�ரும்�ான்ம மக்களால் 
ஆகும்.

2. மக்களாட்சி அே�ாங்்க்ததில் ரம்லான 
அதி்காேம் மக்களிெம் இருககும். இந்தை 
அதி்காே்த்தை மக்கள் ரநரி்ெயா்கரவா 
அல்்லது ம்்றமு்கமா்கரவா தைங்்கள் 
பிேதிநிதி்க்ள ரதைரந்சதைடுக்க 
�யன�டு்ததுவர. இங்கு ரதைரதைல்்கள் சீோன 
இ்ெசவளியிலும் மறறும் சுதைந்திேமா்கவும் 
ந்ெச�றும். - தாமஸ் தெஃபைசன்

மக்களாட்சி பற்றி அறிஞர்்கள் பார்ரவ

5.2.1   மக்களாட்சியின்  ததான்ரமக 
்்காட்பாடு (Classical Democracy) 

 �ண்்ெய கிரேக்க்ததில்  ரநேடியான 
மக்களாட்சி மு்்றயா்க சதைான்ம மக்களாட்சி 
மு்்ற உருவானது. இந்தை மக்களாட்சி 
மு்்றயானது ஏசதைனஸ் ந்கே்ததில் தைான முதைன 
முதைலில் கிமு 800 மறறும் கிமு 500 ககும் 
இ்ெரய உருவானது.  ஏசதைனஸ் ந்கரின 
ரநேடி மக்களாட்சி மு்்றயில்  ந்கே அேசின 
(City State) குடிமக்கள் அ்னவரும் 
�ட்ெமன்ற்ததின உறுப்பினர்கள் ஆவர. 
அவர்கள் �ட்ெமியறறுதைலிலும், முடிவு்கள் 
எடுப்�திலும் ரநேடியா்க �ங்ர்கற்றனர. 
குடியுரி்ம ச�ற்ற குடிமக்கள் கு்்றவான 
எண்ணிக்்கயில் இருந்தைதைால், அவர்கள் 
ந்கரின பிேதைான இெ்ததில் கூடுவதைறகும், கூடி 
விவாதிப்�தைறகும் எளிதைா்க இருந்தைது. 
அ்ன்தது குடிமக்களும் தைங்்களது 
்கரு்தது்க்ள சுதைந்திேமா்க சவளிப்�டு்ததைவும், 
விவாதிக்கவும், மறறும் வாக்களிக்கவும் முழு 
உரி்ம இருந்தைது. இதுரவ சதைான்ம 
மக்களாட்சி என அ்ழக்கப்�டுகி்றது.
த�ொன்மை மைக்களொட்சி தெற்றி்கரமைொ்க இயங்க 
இரண்டு நிபந�்ை்கள் உள்ளை:
அ)  குடிமக்களின எண்ணிக்்க கு்்றவா்க 

இரு்ததைல் ரவண்டும். அப்ர�ாது தைான 
அவர்கள் விவாதைங்்களில் �ங்கு ச�்றவும் 
முககிய பிேச்�்ன்களில் வாக்களிக்கவும் 
இயலும். 

ஆ)  அ்ன்தது குடிமக்க்ளயும் அேசியலில் 
ஈடு�ெ்வககும் அளவிறகு சதைான்ம 
மக்களாட்சியின ச�ாருளாதைாேம் இரு்ததைல் 
ரவண்டும்.

ததான்ரம  மக்களாட்சியின்  விதி்களா்க 
கீழக்கண்டரவ்கள் உள்ளனே. 

அ)  அேசியலின முதைன்ம ்கரு்ததியல்்களா்க 
மக்களி்ெரய �ம்ததுவம், சுதைந்திேம், 
�ட்ெம் மறறும் நீதிககுரிய மதிப்பு 
ஆகிய்வ இரு்ததைல்.

ஆ)  அ்னவருககும் ச�ாதுவான மறறும் 
அ்னவ்ேயும் �மமா்க நெ்ததும் நீதி 
அ்மப்பு �மு்க்ததின எல்்லா தைளங்்களிலும் 
இரு்ததைல். எளிதைானதைா்க மறறும் 
அ்னவருககுமான சுதைந்திே அேசியல் 
வாழ்க்்க மு்்றயும் இருப்�தைாகும். 

 சதைான்ம மக்களாட்சியின 
சி்றப்பியல்ர� அேசின அ்ன்தது நி்்ல்களிலும் 
மக்களின �ங்்களிப்பு இருப்�ரதை ஆகும். 
பாது்காககும்  மக்களாட்சி  (Protective 
Democracy) 

 உரி்ம்க்ளப் �ாது்காககும் 
மக்களாட்சி மு்்ற அே�ா்க இது இருப்�தைால் 
இந்தை மக்களாட்சி மு்்றயானது ‘�ாது்காககும்  
மக்களாட்சி’ என்ற்ழக்கப்�டுகி்றது. இந்தை 
மு்்ற மூ்லம் தைனிமனிதைர்கள் தைங்்களது 
உரி்ம்யயும், சுதைந்திே்த்தையும் 
�ாது்கா்ததுகச்காள்கி்றார்கள். �திரனழு 
மறறும் �திசனட்ொம் நுற்றாண்டில் ரதைானறிய 
இந்தை �ாது்காககும் மக்களாட்சி, உரி்ம்க்ள 
அடிப்�்ெயா்க ச்காண்ெது. இது நாட்டு 
மக்களின மனிதை உரி்ம்கள் மறறும் 
சுதைந்திேங்்க்ளக ்காப்�தைற்கான 
வழிமு்்ற்க்ள ச்காண்டுள்ளது. பிரிட்ெனின 
பு்கழ்ச�ற்ற அேசியல் சிந்தை்னயாளோன ஜான 
்லாக (1631-1704) இந்தை மக்களாட்சி மு்்ற்ய 
�ரிந்து்ேப்�வர்களின முதைன்மயானவர 
ஆவார. இயற்்க உரி்ம்களான 
வாழ்வதைற்கான உரி்ம, சுதைந்திே உரி்ம 
மறறும் ச�ா்ததுரி்ம எந்தை அளவுககு 
ஒவ்சவாரு மனிதைனுககும் கி்ெககி்றரதைா 
அந்தை அளவிறகு தைான அவர்களின 

11th Std Political Science Tamil_Unit-5.indd   76 10-12-2021   20:20:04



77

சுதைந்திேமும், வாககுரி்மயும் இருககும் எனறு 
்லாக கூறுகி்றார. தெரமி தபந�ம் (1748-1832), 
ஜெம்ஸ் மில் (1773-1836) மறறும் ெொன 
ஸ்டுெர்ட் மில் (1806-1873) ர�ான்ற 
�யன�ாட்டுவாதை சிந்தை்னயாளர்கள் 
�ாது்காககும்  மக்களாட்சி மு்்ற்ய 
ஆதைரிககின்றனர.
பாது்காககும்  மக்களாட்சியின்  அடிப்பரட 
அம்சங்கள்

  �ாது்காககும் மக்களாட்சியானது மக்கள் 
இ்்றயாண்்மயில் நம்பிக்்க 
ச்காண்டுள்ளது.

  மக்கள் இ்்றயாண்்ம மறறும் 
பிேதிநிதி்ததுவ மக்களாட்சி இேண்டுரம 
�ட்ெப்பூரவமான்வ ஆகும்.  

  குடிமக்களின சுதைந்திேம் மறறும் 
உரி்ம்க்ளக ்காப்�ரதை ஓர அேசின 
அடிப்�்ெக ்கெ்மயாகும். 

  அதி்காே்ததுவம் மக்களுககுப் 
ச�ாறுப்பு்ெயதைா்க உள்ளது. இ்தை நிறுவ 
அவ்வப்ர�ாது ரதைரதைல்்கள் ந்ெச�றும்.

  நீதி, நிரவா்கம் மறறும் �ட்ெமன்ற 
அதி்காேங்்க்ள அதி்காேப் பிரிவி்ன 
ச�யதைல் மூ்லரம  உரி்ம்கள், சுதைந்திேம் 
ர�ான்றவற்்றக ்காப்�தும்,  �லு்்க்க்ள 
அ்னவருககும் �மமா்க அளிப்�தும்  
�ா்ததியமாகும். 

  உரி்ம்க்ள அடிப்�்ெயா்கக ச்காண்ெ 
�ாது்காககும் மக்களாட்சி 
அே�்மப்புவாதை்த்தைக ச்காண்டு 
ஏற�டு்ததைப்�ட்ெது. அே�்மப்பு வாதை்ததில் 
ஆள்�வர மறறும் ஆளப்�டுரவார 
அ்னவரும் அே�்மப்பு  வகு்ததை 
விதி்களுககும், ச்காள்்்க்களுககும் 
்கட்டுப்�ட்ெவர்கள் ஆவர.  அே�்மப்பு 
மட்டுரம அதி்காே்ததின ஊற்றா்கக 
்கருதைப்�டும். இதுரவ உரி்ம்களுககும், 
சுதைந்திே்ததிறகும் உ்ததிேவாதைமளிககி்றது. 

5.2.2 மக்களாட்சியின் மார்கசிய ்்காட்பாடு

மாரகசிய ர்காட்�ாொனது  
மக்களாட்சி்ய �மூ்க்ததில் உள்ள வரக்க 
அ்மப்பின பினனணியில் ்காண்கி்றது. இந்தை 
வரக்கப் பிரிவி்னயானது சதைாழிறபுேட்சி 
்கா்ல்ததில் ரதைானறியதைாகும். �மு்கம் இரு 
வரக்கங்்களா்க பிரிந்திருந்தைது. அ்வ 

முதை்லாளி்கள் அல்்லது உரி்மயாளர்கள் 
வரக்கம் எனறும் சதைாழி்லாளி்கள் அல்்லது 
�ாட்ொளி்கள் வரக்கம் எனறும் 
அ்ழக்கப்�ட்ென. மாரகசின மக்களாட்சிக 
ர்காட்�ாொனது எப்ர�ாதுரம 
முதை்லாளி்ததுவ்ததின ரம்லாதிக்க்ததிறகு 
�வால் விடும் வ்்கயிலும்,  �ாட்ொளி வரக்கம் 
சுேண்ெப்�டுவதைறகு எதிோன வ்்கயிலும்  
தைனது அேசியல் நி்்லப்�ாட்்ெக 
ச்காண்டிருந்தைது. மாரகசின ர்காட்�ாடு 
ரதைரதைல் சதைாெர�ான உரி்ம்க்ள 
வலியுறு்ததைவில்்்ல. மா்றா்க ச�ாருளாதைாே 
உரி்ம்க்ளரய வலியுறு்ததி �மதைரம 
மக்களாட்சி உருவா்க ரவண்டும் எனகி்றது.

மாரகசிய மக்களாட்சி, 
முதை்லாளி்ததுவ்ததின வீழ்ச்சி்யயும் அதைன 
பின புேட்சியின மூ்லம் �மூ்க மாற்ற்ததிறகும் 
அ்்றகூவல் விடுககி்றது. �மதைரம 
சி்ததைாந்தை்ததின மூ்லரம அேசியல் அதி்காேம் 
�ா்ததியம் எனறும் இது நாட்டின வள்த்தையும், 
உற�்ததி மீதைான உரி்ம்யயும் �ரி�மமா்க 
மக்களுககு பிரி்ததைளிப்�தைன அடிப்�்ெயில் 
மட்டுரம நி்கழும் எனறும் கூறுகி்றது. வரக்க 
ரவறு�ாடு்கள், சி்றப்பு �லு்்க்கள் 
ர�ான்றவற்்ற நீககுவதைன மூ்லரம சுதைந்திேம், 
�மூ்க நி்்ல மறறும் மக்களாட்சிச் ர�ான்ற்வ 
�ா்ததியப்�டும் எனறு மாரகசிய 
மக்களாட்சிவாதி்கள் வாதிடுகின்றனர.

�மதைரம சிந்தை்னயாளர்கள் 
அ்னவருககுமான ்கல்வி மூ்லம் மக்கள் 
தைங்்க்ள தைாங்்கரள ஆள ்கறறுகச்காள்வர 
எனகின்றனர. மாரகசின ர்காட்�ாடு 
தைாோளவாதை மக்களாட்சி்யப் ர�ாலியானது 
எனறு விமரசிககின்றது. அது ஆளும் 
வரக்க்ததுககு ஆதைேவா்க இருப்�தைா்க 
கூறுகி்றது. ச�ாருளாதைாே ஏற்ற தைாழ்ரவ வரக்க 
பிரிவி்னககு அடிப்�்ெ எனறும் உற�்ததி 
மறறும் அதைன விநிரயா்கம் மீதைான உரி்மரய 
வரக்க பிரிவி்ன்ய ஏற�டு்ததுகி்றது எனறும் 
மாரகசிய ர்காட்�ாடு கூறுகி்றது. 

கீழ்்கண்ெ மாற்றங்்க்ள ஏற�டு்ததுவதைன 
மூ்லம் மக்களாட்சியில் �மதைரமம் ம்லே 
முடியும் எனகின்றனர.
அ)  மாரகசிய மக்களாட்சிவாதி்கள் அே்� 

மக்களுககு எதிோ்க குற்றமி்ழககின்ற 
ஒரு நிறுவனமா்க �ாரககின்றனர. நாட்டின 
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இோணுவ்ததுககு �தி்லா்க குடிமக்கள் 
அெங்கிய குடிமக்களின �்ெ 
ஏற�டு்ததைப்�டுதைல்.

ஆ)  அே்� நெ்ததுரவார 
ரதைரந்சதைடுக்கப்�டுதைல் மறறும்  அவர்கள் 
ச�யல்�ொதை நி்்லயில் அவர்க்ள்த 
திரும்� அ்ழ்ததைல். 

இ)  அேசியல் �ாரபு்ெய ்காவல்து்்ற 
முழுவதுமா்க நீக்கப்�ெல்.

ஈ) முடியாட்சி்ய அ்கறறுதைல்.

மக்களாட்சிரய 
�மதைரம்ததிற்கான �ா்தை 
ஆகும். 
- ்கார்ல் மார்கஸ் (Karl Marx)

மக்களாட்சி என�து 
மக்களால் மக்களுக்கா்கரவ 
மக்களா்லான அே�ாங்்க 
மு்்ற ஆகும். 

- ஆப்ை்காம் லிங்கன்

எ ளி ர ய ா ரு க கு ம் 
வலிரயாருககும் �ம 
வாயப்பு வழங்குதைல் 
மக்களாட்சியில் மட்டுரம 
ந்ெச�றும் என�ரதை என 
்கரு்தது. இது வனமு்்றயற்ற 

வழியில் மட்டுரம �ா்ததியப்�ெரவண்டும்.
- ம்காத்மா ்காந்தி (Mahatma Gandhi)

மக்களாட்சி பற்றிய அறிஞர்்களின் 
்கருத்துக்கள்

5.2.3  மக்களாட்சியின்  உயர்ந்்தார்  குழாம் 
்்காட்பாடு: (Elitist Theory) 

மக்களாட்சியில் �மூ்க மறறும் 
ச�ாருளாதைாே்ததில் உயர அடுககில் 
உள்ரளாரின �ங்கு தைவிரக்க முடியாதைது. �்ல 
நுற்றாண்டு்களா்க உயர அடுககில் இருப்ர�ார 
முககிய வளங்்க்ள தைங்்கள் ்கட்டுககுள் 
்வ்ததுள்ளனர.  இச்�மூ்கங்்களில் உயர 
அடுககில் உள்ரளார நி்லப்பிேபுக்களா்கவும் 
சதைாழிற�ா்்ல முதை்லாளி்களா்கவும் 
உள்ளனர. பினனர அவர்கள் ஆட்சி 
அதி்காே்த்தையும் ்்கப்�றறி ஆள்த சதைாெங்கி 
விடுகின்றனர.

உயரந்ரதைார குழாம் மக்களாட்சி 
ர்காட்�ாட்ொளர்களுள் வில்பிசேரொ 
�ரேட்ரொ (1848-1923) ச்கயென ரமாஸ்்கா 
(1857-1941) மறறும் ோ�ரட் ்மகர்கல் (1876-
1936) ஆகிய மூவரும் முககியமானவர்கள் 
ஆவர. �ரேட்ரொ மக்க்ள ஆளும் உயரந்ரதைார 
மறறும் ஆளாதை உயரந்ரதைார எனறு இேண்ொ்க 
பிரிககி்றார. ஆளும் உயரந்ரதைாரிெம் ஆட்சி 
அதி்காேம் உள்ளது. அவர்கள் தைங்்களது 
அதி்காே்த்தை ்கல்வி, �மூ்க நி்்ல அேசியல் 
�தைவி சதைாெரபு்கள் மறறும் ச�ல்வம் மூ்லம் 
அ்ெகின்றனர. இவர்களு்ெய �ண்பு்க்ள 
�ரேட்ரொ உளவியல் ரீதியா்க இேண்ொ்க 
பிரிககி்றார (அ) நரி்கள்: தைந்திே்ததின மூ்லம் 
மக்க்ள ஏமாறறி ஆள்வர, சூழ்ச்சியின 
மூ்லமா்க மக்களின ஆதைே்வ ச�றுவர. (ஆ) 
சிங்்கங்்கள்: ரம்லாதிக்கம் �்லவந்தைப்�டு்ததுதைல் 
மறறும், வனமு்்ற மூ்லமா்க ஆட்சி 
அதி்காே்த்தை அ்ெவர.

மக்களாட்சி மறறும் �மதைரமம் முதைலிய 
�ம்ததுவ ்கரு்ததுக்க்ள விமரசி்தது 
அதைறச்கதிோ்க உயரகுடியின வாதைம் 
வளரந்தைது.  ஆனால் ோ�ரட் ்மகர்கல் (Robert 
Michels) எனும் சிந்தை்னயாளர மக்களாட்சி 
�றறி மாறு�ட்ெ ்கரு்ததி்னக ச்காண்டுள்ளார.  
மக்களாட்சி மு்்றயில் மக்களுககு அதி்காேம் 
வழங்்கப்�ட்டு நிரவா்க்ததில் மக்களின 
அல்்லது மக்கள் பிேதிநிதி்களின �ங்கு 
இருககும்�டி இருந்தைாலும் அவர்களுள் சிறு 
குழுவினரே அ்னவரின �ார�ா்கவும் 
முடிவு்கள் எடு்ததுக ச்காள்்்க்க்ள 
உருவாககி நிரவா்க்ததில் ஆதிக்கம் 
ச�லு்ததுகி்றார்கள்.  இ்தை சிறுகுழு ஆட்சியின 
இரும்புச்�ட்ெம் (Iron Law of Oligarchy) எனறு 
இவர கூறுகி்றார.
5.2.4  மக்களாட்சியின்  பன்ரமவாத  

்்காட்பாடு  (Pluralist  Theory  of 
Democracy)

இது சிறு�ான்மயினரின விருப்�ங்்கள் 
மறறும் உரி்ம்களுக்கா்கக குேல் 
ச்காடுககி்றது. எனரவ இது தைாோளவாதை 
மக்களாட்சியின அடிப்�்ெப் �ண்பு்க்ள 
ச்காண்டுள்ளதைா்க கூ்ற்லாம். மக்களாட்சி 
ந்ெமு்்ற்களுக்கா்க சி்ல அ்மப்பு்கள் 
ஏற�டு்ததைப்�ெ ரவண்டும் எனறு கூறுகி்றது. 
குறிப்�ா்க �ட்ெமன்ற்ததிறகு இரு அ்வ்கள், 
ஆட்சி அ்மப்பிறகு கூட்ொட்சி மு்்ற என 
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சி்லவற்்ற இந்தை ர்காட்�ாடு �ரிந்து்ேககி்றது.  
�ன்மவாதை மக்களாட்சியில் �மு்க்ததின 
�ல்ரவறுவ்்கயான குழுக்களும் �ங்ர்கறறு 
தைங்்கள் உரி்ம்க்ள �ாது்கா்ததிெ இயலும். 
இந்தை மு்்றயி்லான மக்களாட்சியில் 
�மூ்க்ததின �ல்ரவறு வ்்கயான குழுக்களிெம் 
அதி்காேமானது �கிரந்தைளிக்கப்�டுகி்றது.

இதைன மூ்லம் �மூ்க்ததின அ்ன்தது 
பிரிவு்களும் �யனச�றுகின்றன. மக்களாட்சியில் 
சீோன ்கா்ல இ்ெசவளியில் ரதைரதைல்்கள் 
ந்ெச�்ற ரவண்டும். அதில் ்கட்சி்கள், குழுக்கள் 
மறறும் தைனிமனிதைர்களி்ெரய அேசியல் 
ர�ாட்டி்ய �ன்மவாதை  மக்களாட்சி மு்்ற 
ஊககுவிககி்றது. ரஜம்ஸ் ரமடி�ன, (James 
Madison) ஜான ஸ்டுவரட் மில் (John Stuart Mill) 
மறறும்  டி ொகவில் (Tocqueville) ர�ான்ற 
�யன�ாட்டுவாதை சிந்தை்னயாளர்கள் 
ரதைரதைல்்களின மூ்லரம மாறு�ட்ெ மறறும் 
�ல்ரவறுவிதைமான மக்களின விருப்�ங்்கள் 
சவளிப்�டும் எனகின்றனர. 

ோ�ரட் ொல் (Robort Dhal) எனும் அறிஞர 
மக்களாட்சியின �ாோம்�ரம குழுவாட்சி 
(Polyarchy) எனப்�டும்  �ல்ரவறு சிறு�ான்ம 
�மூ்க்ததினரும் இ்ைந்து �ணியாறறும் 
அேசியல் அ்மப்பில் தைான சி்றப்�ா்க 
சவளிப்�டும் எனகி்றார.

5.2.5   மக்களாட்சியின்  ஆழவிவாதக  
்்காட்பாடு  (Deliberative  Theory  of 
Democracy)

ரொபர்ட் டொலின ர்காட்�ாட்டில் பினபு ஒரு 
திரு்ததைம் ச�யயப்�ட்ெது. அசமரிக்காவில் 
மக்களாட்சி ச�யல்�டும் விதை்த்தை சி்றப்�ா்க 
விவரிப்�தைற்கா்க உருககு்்லந்தை குழுவாட்சி 
என்ற ர்காட்�ாட்டி்ன முனனிறு்ததை அந்தை 
திரு்ததை்த்தை ரொபர்ட் டொல் ச�யதைார.

மக்களாட்சியின ரநாக்கரம ஆழ்ந்தை ச�ாது 
விவாதைங்்கள், �ேப்பு்ே்கள், மறறும் வாதை 
பிேதிவாதைங்்கள் வழிரய ச�ாதுமக்களின ந்லன 
்காக்கப்�டுவதைாகும். இ்தைரய இம் மக்களாட்சி 
மு்்ற வலியுறு்ததுகி்றது. ச�ாதுமக்களின 
�ங்ர்கறபு மறறும் விவாதைங்்கள் ஆகிய்வ கிோம 
அளவில் சவகு ்கா்லமா்கரவ உறுதியா்க 
உள்ளன. அே�ாங்்க்ததின ச�யல்�ாட்்ெ 
கீழ்மட்ெ்ததில் �ஞ்�ாய்தது அ்மப்பு்கள் 
வலுப்�டு்ததுகின்றன. ரஜம்ஸ் மில்்லரின 
கூறறுப்�டி ஆழ் விவாதை ர்காட்�ாொனது 
�ங்ர்கற�ாளர்களின ச�ாதுவிவாதைம், அதைன 
மூ்லம் அ்னவரின ்கரு்த்தையும் உள்ளெககிய 
முடிவு்கள் என்ற அம்�ங்்க்ள ச்காண்டுள்ளது. 
இதைன சி்றப்�ம்�ரம மக்கள் ச�ாறு்மயா்க 
மாறறுக்கரு்த்தை ர்கட்�தும், அதைன 
அடிப்�்ெயில் தைங்்களது ்கரு்ததில் மாற்றங்்கள் 
ச்காண்டுவருவதும் தைான. ச�ாதுவிருப்�மும், 
ச�ாது ்கரு்ததுரம ஆழ் விவாதை ர்காட்�ாட்்ெ 
அடிப்�்ெயா்கக ச்காண்ெ மக்களாட்சியின 
முககிய �ண்பு்களாகும். இந்தை மக்களாட்சி 
மு்்றயானது  பிேதிநிதி்ததுவ மக்களாட்சி 
மறறும் ரநேடியான மக்களாட்சியுென 
இைக்கமா்க உள்ளது. நீதி ர்காட்�ாடு்களின 
பு்கழ் ச�ற்ற சிந்தை்னயாளர்களான ரொல்ஸ் 
(Rawls) மறறும் ஜேபர்மைொஸ் (Habermas) இருவரும் 
அேசியல் ரதைரவானது மு்்றயா்க, �ட்ெப்�டியா்க 
இரு்ததைல் ரவண்டும் எனறும்,  ஒரு சதைளிவான 
இ்லக்்க ரநாககிய சுதைந்திேமான விவாதைம் 
�மமான மறறும் �கு்ததைறியும் ந�ர்களி்ெரய 
நெந்து அதைன அடிப்�்ெயில் அேசியல் ரதைரவு்கள் 
இருக்க ரவண்டும் எனறும் கூறுகின்றனர.

  சதைா்்ல்காட்சி்களில் நம் �ட்ெமன்ற 
மறறும் நாொளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 
நாொளுமன்ற மறறும் �ட்ெமன்றங்்களில் 
தைங்்கள் சதைாகுதி பிேச்�்ன்கள் 
சதைாெர�ா்க ர�சுவ்தை ்கவனிக்கவும். 

  வகுப்பில் மாைவர்கள் தைங்்கள் வகுப்பு 
தை்்லவ்ே ே்கசிய வாகச்கடுப்பு மூ்லம் 
ரதைரந்சதைடுக்கவும். 

  நாொளுமன்ற ந்ெமு்்ற்க்ள பின�றறி 
வகுப்பிலும் மாைவர நாொளுமன்றம் 
ஏற�ாடு ச�யது விவாதைங்்கள் நெ்ததைவும்.

செயல்பாடு
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அ)   மக்களாட்சி ந்ெச�றும் �மூ்கங்்களில் மதை்த்தையும், அே்�யும் பிரிப்�து ஏன 
முககியமாகி்றது?

ஆ)  அேசு �ள்ளி்கள் எந்தை ஒரு மதை்த்தையும்  ஏன ஊககுவிக்க கூொது?

இ) இந்தியா ஒரு மதைச்�ார�ற்ற நாடு என�தைற்கான ஏரதைனும் இேண்டு �ானறு்க்ள தைரு்க.

ஈ)  இந்தியா ஒரு மதைச்�ார�ற்ற அே�ா்க இருப்�தைறகு அச்சுறு்ததை்லா்க உள்ள முககிய ்காேைங்்கள் 
ஏரதைனும் மூனறி்னக  கூறு.

உ)  நாொளுமன்றம், �ட்ெமன்றம், மாந்கோட்சி மறறும் �ஞ்�ாய்தது்கள் என எல்்லா மக்களாட்சி  
அ்மப்பு்களிலும் ரதைரந்சதைடுக்கப்�ட்ெ உறுப்பினர்களின �தைவி்கா்லம் 5 ஆண்டு்கள் எனறு 
வ்ேயறுக்கப்�ட்டுள்ளதைா்க நீ �டி்ததுள்ளாய. அது ஏன அவ்வாறு வ்ேயறுக்கப்�ட்டுள்ளது?

ஊ)  தின�ரி �்ததிரி்்க்களில் நீ ்கண்ெ ஏரதைனும் மூனறு விதை ர�ாோட்ெங்்க்ள �ட்டியலிடு 
அ்தை ஒரு விளக்க�ெ்ததில் (chart)  ஒட்டி  உனனு்ெய வகுப்�்்றயில் ்காட்சிப்�டு்தது்க.

எ)  வகுப்பிலுள்ள அ்ன்தது மாைவர்களும் சுழறசி மு்்றயில் �ங்ர்கற்றல்: மக்களாட்சியின 
கு்்ற்கள் �றறி முதைல் மாைவனிெமிருந்து சதைாெங்கி ஒவ்சவாரு மாைவனா்க ர��வும்.

தைற்கா்ல்ததில் மக்களாட்சிமு்்ற ஒரு சி்றந்தை அே�ாங்்க மு்்றயா்க உருவாகி உள்ளது. 
ஆனாலும் அதில் கு்்ற்கள் இல்்லாமலில்்்ல. இந்தை வாககியம் �ரியானது என நிரூபிக்க 
ஏரதைனும் ஐந்து கு்்ற்க்ள எழுது்க.

செயல்பாடு

நி்கழ 
ஆய்வு

இைண்டு ்்கலிச்சித்திைங்கள் கூறும் நி்கழவு்கள்

நனறி : தி ஹிந்து 31.12.2007 வ்ேந்தைவர: சுரேந்திோ

்ேபாள ோட்டில் ஏப்ைல் புைட்சியும், மக்களாட்சியும்

ஏப்ேல் மாதைம் 2006 -ஆம் ஆண்டு ஏழு ்கட்சி கூட்ெணி என்ற மக்களாட்சி்ய ஆதைரிககின்ற 
தை்்லவர்கள் ரந�ாள தை்்லந்கோன ்காட்மாண்டு்வ சுறறி ஏழு இெங்்களில் எதிரப்பு 
கூட்ெங்்க்ள நெ்ததை மக்களுககு அ்ழப்பு விடு்ததைனர. அ்தை ஏறறு கூடிய ்லட்�க்கைக்கான 
ரந�ாள நாட்டு மக்கள் எரதைச்�ாதி்காே முடியாட்சி்ய முடிவுககு ச்காண்டுவேவும், முழு்மயான 
மக்களாட்சி்ய ச்காண்டுவேவும் ரந�ாள நாட்டுமுடியேசுென ர�ாோெ்த சதைாெங்கினர. 
முனசனப்ர�ாதும் இல்்லாதை அளவுககு இருந்தை இந்தை ர�ாோட்ெம் அே�ர கியாரனந்திோ்வ 
(King Gyanendra) �தைவி வி்ல்க ்வ்தது மக்களாட்சிககு வழி வகு்ததைது.  

ேநபாள  ��யா��ேநபாள  ��யா��
ம�களா�� 
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ேவீனே மற்றும் சம்கால மக்களாட்சி  
(Modern and Contemporary Democracy)

நவீன மறறும் �ம்கா்ல 
மக்களாட்சியானது 18ஆம் நுற்றாண்டின 
இறுதியில் ரமறகு ஐரோப்�ாவில் 
சதைாழிறபுேட்சியின வி்ளவா்க்த ரதைானறியது. 
அதைனுென கூெரவ சதைாழி்லாளர்கள் 
எழுச்சியும் �மூ்க மாற்றமும் ரதைானறின. 
ேவீனே  மற்றும்  சம்கால  மக்களாட்சியின் 
சிைப்பம்சங்கள் 

  எழுதைப்�ட்ெ அே�்மப்பு. மக்களின 
அன்றாெ வாழ்வின ரதை்வகர்கற்றாரர�ால் 
அேசியல்வாதி்களும், அதி்காரி்களும் இ்தை 
்வ்ததிரு்ததைல் ரவண்டும்.

  ஒவ்சவாரு தைனி மனிதைனுககும், �மூ்க 
குழுக்களுககும், குறிப்�ா்க எளிரயார 
மறறும் மதை சிறு�ான்மயிரனாருக்கான 
அே�்மப்பு உ்ததிேவாதைமளிககும் 
அடிப்�்ெ உரி்ம்கள் மறறும் மனிதை 
உரி்ம்கள்.

  அேசின �ல்ரவறு 
அ்மப்புக்களுககி்ெரயயான அதி்காே 
பிரிவி்ன.

  அே�ாங்்கம் (நிரவா்க அதி்காேம்) 
நாொளுமன்றம் (�ட்ெ அதி்காேம்) மறறும் 
நீதி அ்மப்பு்கள் (நீதி அதி்காேம்).

  ்கரு்தது, ர�ச்சு, எழு்தது மறறும் �்ததிரி்்க 
சுதைந்திேம்.

  மதை சுதைந்திேம்.
  அ்னவருககும் �மமான மறறும் 

ச�ாதுவான வாககுரி்ம (ஒருவருககு ஒரு 
ஓட்டு) மறறும் வயது வந்ரதைார வாககுரி்ம. 

மக்களாட்சியின முககிய அம்�மா்க 
“ச�ரும்�ான்மயினரின ஆட்சி” கூ்றப்�ட்ெ 
ர�ாதிலும் அந்தை ந்ெமு்்றயானது 
ரநர்மயான மறறும் சுதைந்திேமான ரதைரதைல் 
மூ்லரம �ா்ததியப்�டுகி்றது. ரமலும் 
உரி்ம்களுககு தைேப்�டும் முககிய்ததுவம் 
அேசியல் ்கரு்ததுக்க்ள சவளிப்�டு்ததும் 
சுதைந்திேம், ர�ச்சு சுதைந்திேம் மறறும் �்ததிரி்்க 
சுதைந்திேம் முதை்லான சுதைந்திேங்்கள் 
பிேதிநிதி்ததுவ மக்களாட்சியில் 
இனறிய்மயாதை்வ ஆகும். ரமலும் மக்கள் 
அேசியல் �ேப்பு்ே்கள், ரதைரதைல் அறிக்்க்கள் 
மூ்லம் ரவட்�ாளர யார எனறு அறிகி்றார்கள், 
அதைனடிப்�்ெயில்  தைங்்கள் வாககு்க்ள 
முடிவு ச�யகி்றார்கள்.

மக்களாட்சி மு்்றயானது ஒரு ்கட்சி 
ஆட்சி மு்்றயில் இருந்து �்ல ்கட்சி ஆட்சி 
மு்்ற வ்ே �ல்ரவறு நாடு்களில் 
ச�யல்�ட்டுவருகி்றது. �்ல நாடு்களில் 
அ்னவருககும் �மமான வாககுரி்ம என்ற 
ச்காள்்்கயின அடிப்�்ெயில் மக்களாட்சி 

பூடானில் ஒரு வைலாற்று சிைப்பு மிக்க மாற்ைம்

நனறி : தி ஹிந்து 03.11.2008 வ்ேந்தைவர: ர்க�வ்

பூொனின நான்காவது 
அே�ர ஜிகரம சிங்ரயா வாங்�க 
(Jigme Singye Wangchuck) பூொனின 
20 மாவட்ெங்்களுககுப் �யைம் 
ச�யதைார. ஒரு வே்லாறறு சி்றப்பு 
மிக்க மாற்ற்த்தை விளக்கரவ 
அந்தை �யைம். பூொனின அே�ர 
அந்நாடு �ேம்�்ே 
மு டி ய ா ட் சி யி லி ரு ந் து 
நாொளுமன்ற மக்களாட்சி 
மு்்றககு மா்றரவண்டியதைன 

அவசிய்த்தை இந்தை �யை்ததில் மக்களிெம் எடு்தது்ே்ததைார. அவர 2006 – ம் ஆண்டு, தைான  34  
ஆண்டு்கா்லமா்க அமரந்திருந்தை அரியா�ன்த்தை து்றந்தைார. பூொன நாடு நாொளுமன்ற 
மக்களாட்சி மு்்றககு மாறியது. அேசின தை்்லவோ்க பூொன மனனரின ம்கன ஜிகரம ர்க�ர 
நம்ச்கயில் வாங்�க (Jigme Khesar Namgyel Wangchuck), ச�ாறுப்ர�ற்றார. இப்ச�ாழுது பூொன 
நாொளுமன்ற மக்களாட்சி்ய ச்காண்டுள்ளது மறறும் அே�ர ஜிகரம ஓர அே�்மப்பி்லான 
மனனோவார.

  �டா�� 

ம�களா��ம�களா��

ம�களா��

த����பத����ப
மா�ற�மா�ற�

நி்கழ 
ஆய்வு
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ச�யல்�டுகி்றது. ஆசிய மறறும் ஐரோப்பிய 
நாடு்களில் மக்களாட்சி என்ற ச�ாற�தை்த்தை 
மக்கள் தைாோளவாதை மக்களாட்சியா்கரவ 
உைரகி்றார்கள். இதைன சி்றப்�ம்�ரம அேசியல் 
�னமு்க்ததைன்ம, �ட்ெ்ததின முன அ்னவரும் 
�மம், குடி்மச் சுதைந்திேங்்கள் மறறும் மனிதை 
உரி்ம்கள் ஆகிய்வ்களாகும். ர�ச்சு 
சுதைந்திேரம நவீன மக்களாட்சியின அடிப்�்ெ்த 
ரதை்வயாகும்.

 மக்களால் ரதைரந்சதைடுக்கப்�ட்ெ 
அ்ன்தது அே�ாங்்கங்்களுரம மக்களின 
ர�ச்சு சுதைந்திே்ததின மூ்லம் 
ச�ாறுப்பு்ெயதைாக்கப்�டுகின்றன. தைறர�ாது 
எளிதைா்க கி்ெககின்ற தை்கவல்்களால் 
மக்களும், அே�ாங்்கமும் சி்றந்தை முடிவு்க்ள 
எடுக்க முடிகின்றது.

மக்களாட்சி கீழ்்கண்ெவாறு 
வ்ேயறுக்கப்�டுகி்றது. 

   அதி்காேப் ர�ாட்டி நி்்றந்தை அேசியல் 
அ்மப்பு 

  ச�ாதுவாழ்வில் �ங்ர்கறகும் உரி்ம 
  �ட்ெ்ததின ஆட்சி 
தற்்கால மக்களாட்சியின் வர்க்கள்:

பிைதிநிதித்துவ மக்களாட்சி  (Representative 
Democracy)

பிேதிநிதி்ததுவ மக்களாட்சியில் 
தைகுதிவாயந்தை அ்ன்தது குடிமக்களும் 
வாக்களி்ததைலின மூ்லம் தைங்்கள் பிேதிநிதி்க்ள 
ரதைரந்சதைடுககின்றனர. ஒவ்சவாரு 
சதைாகுதிககும் பிேதிநிதி்க்ள அந்தைந்தை சதைாகுதி 
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மக்கள் ரதைரந்சதைடுககின்றனர. ஒவ்சவாரு 
சதைாகுதியும் மக்கள் சதைா்்கயின 
அடிப்�்ெயில் பிரிக்கப்�ட்டிருககும். �மூ்க, 
அேசியல் மறறும் ச�ாருளாதைாே வளரச்சிககு 
ஒவ்சவாரு அேசியல் ்கட்சியும் தைனி்ததைனிரய 
சி்ததைாந்தைங்்கள், ச்காள்்்க்கள் மறறும் 
திட்ெங்்க்ளக ச்காண்டுள்ளன. அவற்்ற 
சீரதூககி ஆோயந்து மக்கள் தைங்்கள் 
பிேதிநிதி்க்ள்த ரதைரந்சதைடுககின்றனர.  
சவறறி வாயப்பு, மக்களிெம் உள்ள ச�ல்வாககு 
ர�ான்றவறறின அடிப்�்ெயில் ்கட்சி்கள் 
தைங்்கள் ரவட்�ாளர்க்ள்த 
ரதைரந்சதைடுககின்றன.

 ரதைரதைலின ர�ாது ்கட்சி்கள் தைங்்கள் 
திட்ெங்்கள் மறறும் ச்காள்்்க்க்ள ரதைரதைல் 
அறிக்்கயா்க சவளியிடுகின்றன. இந்தியா 
ர�ான்ற மி்கப்ச�ரிய மக்களாட்சி நாட்டில், 
ரதைசிய மறறும் பிோந்தியக ்கட்சி்கள் தைங்்கள் 
எதிர்கா்ல்த திட்ெங்்கள், அ்தை அ்ெயும் 
வழி்கள் என அ்ன்த்தையும் ரதைரதைல் 
அறிக்்கயா்க தையாரி்தது அதைன மூ்லம் 
மக்களின நம்பிக்்க்ய சவல்்ல 
முற�டுகின்றன. எந்தை ஒரு குடிம்கனும், ்கட்சி 
�ாரபினறி ரதைரதைல்்களில் ர�ாட்டியிெ 
விரும்பினால் சுரயச்்� ரவட்�ாளோ்கக 
்களமி்றங்்கவும் அனுமதி உண்டு.  
பிேதிநிதி்ததுவ மக்களாட்சி அ்மப்பில் 
அேசியல் ்கட்சி்களின �ங்கு முககியமானது. 
அேசியல் ்கட்சி்கள் அவ்வப்ர�ாது நெ்ததும் 
ச�ாதுககூட்ெங்்கள், அேசின ச்காள்்்க்க்ள 
விமரசி்தரதைா ஆதைரி்தரதைா சவளியிடும் 
அறிக்்க்கள், முதைலியவறறின வழிரய 
மக்க்ள விழிப்புைரவ்ெயச்ச�யகின்றனர. 
எனரவ இதைன மூ்லம் அேசியல் ்கட்சி்கள் 
மக்கள் தைங்்கள் ரதை்வ்ய 
அறியச்ச�யகின்றன. ரமலும் அதைனுென 
முககிய பிேச்�்ன்களில் ஒரு 
ச�ாதுக்கரு்த்தையும் உருவாககுகின்றன. 
மக்கள் பிேதிநிதி்கள் அே�்மப்�ால் 
அங்கீ்கரிக்கப்�ட்ெவர்கள். இப்பிேதிநிதி்கள் 
மக்கள் ந்லனுக்கான தைங்்களது  ச�ாறுப்்�யும், 
்கெ்ம்யயும் ச�யவதைறகு அே�்மப்�ால் 
அதி்காேம் அளிக்கப்�ட்டுள்ளது.
 பிேதிநிதி்ததுவ மக்களாட்சி மு்்ற, 
தைாோளவாதை மக்களாட்சி மு்்றயுென 
சநருங்கிய சதைாெரபு்ெயதைா்க உள்ளது. 
தைாோளவாதை மக்களாட்சி மு்்றயானது 
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அசமரிக்கா மறறும் ரமறகு ஐரோப்�ாவில் 
ரதைானறி பினபு �்ல மூன்றாம் உ்ல்க நாடு்களில் 
�ேவி தைறர�ாது முனனாள் ர�ாவிய்த ேஷய 
நாடு்களிலும், கிழககு ஐரோப்பிய நாடு்களிலும் 
்காலுனறியுள்ளது. தைாோளவாதை மக்களாட்சி 
அே�ானது அதி�ர மு்்ற மக்களாட்சி அல்்லது 
நாொளுமன்ற மு்்ற மக்களாட்சி என இரு 
ச�ரும் பிரிவு்களா்க பிரிக்கப்�ட்டிருந்தைாலும் 
அவறறுள் சி்ல ரவறு�ாடு்களும் உள்ளன. 
பிேதிநிதி்ததுவ மக்களாட்சியானது 
ஒனறுகச்கானறு சதைாெரபு்ெய 
எண்ணி்லெங்்கா ச்காள்்்க்களால் ஆனது. 
அவறறுள் சி்ல:
  ஒரே சீோன இ்ெசவளியில் 

சுதைந்திேமா்கவும், ரநர்மயா்கவும் 
ந்ெச�றும் ரதைரதைல். வயதுவந்ரதைார 
வாககுரி்ம மறறும் வாக்களி்ததைலின 
ே்கசியம் ்காக்கப்�டுதைல் அடிப்�்ெயில் 
ரதைரதை்்ல நெ்ததை ரதைரதைல் ஆ்ையம் எனும் 
ஒரு சுரயச்்�யான அ்மப்பு.

  மக்கள் ரதைரந்சதைடுப்�தைறகு வ�தியா்க �்ல 
்கட்சி்கள் ர�ாட்டியிடும் ரதைரதைல்.  

  சுதைந்திேமான நீதிமன்ற்ததின 
ரமற�ார்வயில் இயங்கும் ரதைரதைல் 
�ட்ெங்்கள்.  

  ர�ச்சு மறறும் கூட்ெங்்கள் கூடுவதைற்கான 
சுதைந்திேம்.  

  ரதைரதைலில் ஒரு ரவட்�ாளோ்க �ங்ர்கறகும் 
சுதைந்திேம்.

பங்்கற்பு மக்களாட்சி (Participatory Democracy) 
�ங்ர்கறபு மக்களாட்சியானது, �ம்ததுவம் 

என்ற நி்்லயிலிருந்து �ம நீதியின 
அடிப்�்ெயி்லான �ங்கு என்ற நி்்லரநாககி 
ச�ல்்ல ஊககுவிககி்றது. �மீ� ்கா்லங்்களில் 
�ங்்களிப்பு மக்களாட்சியில் மக்களின 
�ங்்களிப்பு அதி்கரி்தது வருகி்றது. சதைான்ம 
பிேதிநிதி்ததுவ மக்களாட்சி்ய விெ மக்கரள 
ரநேடியா்க �ங்ர்கறகும் மக்களாட்சியில் தைான 
மக்களாட்சியின தைன்ம அதி்கமிருககும். இது 
குடி்ம �மூ்க்ததின அடிப்�்ெயி்லானது. 
அ்னவருககுமான வாயப்பு்க்ள ஏற�டு்ததி, 
அந்தை வாயப்பு்க்ள அ்னவரும் �யன�டு்ததை 
ஏதுவான சூழ்்லயும், முடிசவடு்ததைலில் 
அ்னவருககுமான �ங்்்கயும் இது உறுதி 
ச�யகி்றது. �மூ்க உ்றவு்கரள அேசியல் 
நெவடிக்்க்களுககு அடிப்�்ெயாகும். 

�ங்்களிப்பு மக்களாட்சியானது மக்களின 
�ங்்களிப்்� அதி்கரி்தது அேசியல் 
�ம்ததுவ்த்தை ஏற�டு்ததி அதைன மூ்லம் 
�மூ்க்த்தைரய மக்களாட்சிமயமாககுகி்றது.

�ங்ர்கறபு மக்களாட்சியின ரநாக்கரம 
ஆரவமுள்ள மக்க்ள அேசியல், ச�ாருளாதைாே 
மறறும் �ட்ெ ந்ெமு்்ற்களில் �ங்ர்கற்கச் 
ச�யவதும், மக்க்ள அேசின முடிவு்களுககு 
ச�ாறுப்பு்ெயவர்களா்க மாறறுவதுரம 
ஆகும். �ங்ர்கறபு மக்களாட்சியின சி்றப்�ம்�ரம 
அேசின ச�யல்�ாடு்கள் மறறும் முடிவு்கள் 
எடுப்�தில் மக்கள் ரநேடியா்க �ங்ர்கறகும் 
வாயப்்� ஏற�டு்ததுவதுதைான. இந்தை மு்்ற 
மக்களாட்சியில் அதி்காேம் ரநேடியா்க 
மக்களிெம் மட்டும் இருககுரம தைவிே ரவறு 
எந்தை அ்மப்பிெரமா, தைனி ந�ர்களிெரமா 
இருக்காது. தைறர�ா்தைய ச�ாருளாதைாே 
வளரச்சிக ்கா்ல்ததில் மக்களி்ெரய 
ஏற்ற்ததைாழ்வு்க்ள நீககி �ம்ததுவ்த்தை 
ஏற�டு்ததை, மக்கள் தைங்்கள் �ங்ர்கறபு்க்ள 
அளிககும் வ்்கயில் �ங்ர்கறபு 
மக்களாட்சியானது வடிவ்மக்கப்�ட்டுள்ளது. 
இதைன மி்க முககிய �ண்ர� அேசியல் 
�ம்ததுவம் உள்ள ஒரு மக்களாட்சி மு்்றயா்க 
இருப்�தைாகும். அதில் அ்னவருககும் �மமான 
அடிப்�்ெ உரி்ம்கள் மறறும் சுதைந்திேங்்கள் 
உறுதி�டு்ததைப்�ட்டிருககும்.
5.3  மக்களாட்சிரய  அளவிடுதல்  மற்றும் 

மதிப்பிடுதல்

மக்களாட்சி என�து மக்கள் தைங்்களது 
ஒப்புதை்்லரயா அல்்லது ஒப்புதைலின்ம்யரயா 
்காட்டுவதைற்கான ஒரு �ரியான மு்்றயான 
வழியாகும். இந்திய அே�்மப்பின வ்ேவுக 
குழு தை்்லவர மு்னவர பி.ஆர.அம்ர�்த்கர 
இ்தை வலியுறு்ததிக கூறுகி்றார. “அேசியலில் 
நமககு �ம்ததுவம் இருககும். ஆனால் �மூ்க 
மறறும் ச�ாருளாதைாே வாழ்வில் �ம்ததுவமற்ற 
தைன்மரய நி்லவும்” என்றார. அேசியலில் 
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ஒருவருககு ஒரு வாககு, ஒவ்சவாரு வாககிறகும் 
ஒரே மதிப்பு என்ற விதி்ய அங்கீ்கரிககிர்றாம். 
ஆனால் நம் �மூ்க மறறும் ச�ாருளாதைாே 
்கட்ெ்மப்பின ்காேைமா்க நம்மு்ெய �மூ்க 
ச�ாருளாதைாே வாழ்வில் ஒவ்சவாரு 
மனிதைனுககும் ஒரே மதிப்பு என்ற விதிமு்்ற்ய 
சதைாெரந்து மறு்தரதை வருகிர்றாம். 
மக்களாட்சி்ய மதிப்பிடுதைல் மறறும் 
அளவிடுதைல் என�து அதைன தைேம் மறறும் 
அளவின அடிப்�்ெயில் நி்கழ்கி்றது. தைே 
நி்்ல்ய �குப்�ாயவு ச�யவதைன மூ்லம் �மூ்க 
மாற்ற்ததின இயக்காற்ற்்ல ்கண்ெறிய 
ஏதுவாகி்றது. அரதை �மய்ததில் அளவு நி்்ல்ய 
�குப்�ாயவு ச�யவதைன மூ்லம் சி்றப்�ான 
மக்களாட்சி ந்ெமு்்றக்கான மாற்றம் 
எவ்வாறு உள்ளது எனறு அறிய முடிகி்றது. 

மக்களாட்சியின தைே நி்்லயி்ன மக்கள் 
�ங்ச்கடுககும் ஆரப்�ாட்ெங்்கள், ்கண்ென 
கூட்ெங்்கள், பிேச்�ாேங்்கள், மக்கள் ்கரு்தது 
சுதைந்திே்ததி்ன �யன�டு்ததும் விதைம் மறறும் 
அே�்மப்பு மக்களுககு ச்காடு்ததிருககும் 
உரி்ம்கள் இவறறின மூ்லம் அறிய்லாம். 
�மூ்க்ததில் நெககும் நி்கழ்வு்கள் �மூ்க 
மாற்ற்ததிற்கான குறிப்�ா்க �ாதி, மதை, �ாலின 
மறறும் �ண்�ாட்டு ்கண்ரைாட்ெங்்களில் 
முனரனாககி ச�ல்்லரவண்டிய்தை 
வலியுறு்ததுகின்றன. வளரச்சிக்கான 
ச�ாருளாதைாே மு்்றயானது 
மாறிகச்காண்ரெயிருககி்றது. இதில் 
ச்காள்்்க்கள் வகுப்�தைன மு்லம் 
ஏற்ற்ததைாழ்வு்க்ள ்க்ளவதைற்கா்க மக்களாட்சி 
இம் மாறிவரும் ச�ாருளாதைாே மு்்றயுென 
ரநேடி சதைாெரபில் உள்ளது. மனிதை வள 
ரமம்�ாட்டுக குறியீடு மறறும் தைனி ந�ர 
வருமான்ததின மூ்லம் மக்களாட்சியானது 
மதிப்பிெப்�டுகி்றது. கீழ்்கண்ெ அடிப்�்ெ 
்காேணி்கள் மக்களாட்சி்ய அளவிெவும் 
மதிப்பிெவும் உதைவுகின்றன.
1.  இ்்றயாண்்ம: ஒரு ஆட்சியானது எந்தை 

அளவிறகு மற்ற நாடு்களின குறுககீடு 
இல்்லாமல் தைன நாட்டின உள் விவ்காேங்்கள் 
மறறும் சவளியு்றவு ச்காள்்்க்க்ள 
்்கயாள முடிகி்றரதைா அதுரவ அதைன 
இ்்றயாண்்ம எனப்�டும்.

2.  ஆட்சி அதி்காேம்: நாட்டின எல்்்லககுள் 
எந்தை அளவிறகு ம்ததிய அே�ாங்்க்ததின 

அதி்காேம் ச�ல்லு�டியாகுரமா அந்தை 
எல்்்ல்கள் ஆட்சி அதி்காே்ததுககுட்�ட்ெ்வ 
எனப்�டும்.

3.  ரதைரந்சதைடுக்கப்�ட்ெ அே�ாங்்கம்: இே்கசிய 
வாகச்கடுப்பு மு்்ற ரதைரதைல்்கள் மூ்லம் 
ரதைரந்சதைடுக்கப்�ட்ெ பிேதிநிதி்கள் ்்கயில் 
ஆட்சி அதி்காேம் இருப்�்தை இது குறிககி்றது.

4.  வயது வந்ரதைார வாககுரி்ம: ரதைரதைல்்களில் 
ஒரு குறிப்பிட்ெ வய்தை ்கெந்தை அ்ன்தது 
குடிமக்களுககும் எந்தை விதை �ாகு�ாடுமினறி 
வாக்களிக்க ச்காடுக்கப்�ட்டிருககும் 
உரி்ம. 

5.  சமா்ததை வாககுப்�திவு : ரதைரதைல் நாளனறு 
வாக்களி்ததை மக்களின வாககு �தைவீதை்த்தை 
குறிககி்றது. 

6.  மு்்றப்�டு்ததைப்�ட்ெ ரதைரதைல்்கள்: ரதைரதைல் 
ஒரு சீோன இ்ெசவளியில் (5 ஆண்டுககு 
ஒரு மு்்ற) குறிப்பிட்ெ அட்ெவ்ையில் 
அே�்மப்பு  கூறியுள்ள�டி நெ்ததுதைல்  

7.  சுதைந்திேமான மறறும் நியாயமான 
ரதைரதைல்்கள்: அேசியல் ்கட்சி்களும், 
ரவட்�ாளர்களும் வாககு எண்ணிக்்க்ய 
�ார்வயிெ நியாயமான வாயப்பு்க்ள 
வழங்குதைல். ரமலும் வாக்காளர்கள் எந்தை 
விதை �யமும், �ாே�ட்�முமினறி தைங்்கள் 
வாக்்க �திவு ச�யதைல்.

8.  ஊெ்கங்்க்ள அணுகுதைல் மறறும் �ேப்பு்ே : 
அ்ன்தது அேசியல் ்கட்சி்கள் மறறும் 
ரவட்�ாளர்களுககும் ஊெ்கங்்கள் மறறும் 
ச�ாதுசவளியில் �ேப்பு்ே ச�யய 
அவர்களின வாககு விகிதை்ததிறகு ஏற்றார 
ர�ால் வாயப்பு வழங்குதைல்.

9.  �ட்ெ்ததின ஆட்சி்ய உறுதி ச�யதைல்: 
அே�்மப்பில் கூறியுள்ள�டியும் 
நீதிமன்றங்்களின விளக்கங்்கள் மறறும் 
வழி்காட்டுதைலின �டியும் �ட்ெ்த்தை 
ஆட்சியாளர்கள் ச�யல்�டு்ததுதைல். 

10.  �ட்ெமன்ற அதி்காேம்: நாொளுமன்ற 
அ்மப்பின மூ்லமா்க �ட்ெமன்றமானது 
ச�ய்லாட்சி்தது்்ற மீது ஏற�டு்ததும் 
்கட்டுப்�ாடு �ட்ெமன்ற  அதி்காேம் 
எனப்�டும். 

11.  சுதைந்திேமான நீதி்தது்்ற: நீதி்தது்்றயானது 
ச�ய்லாட்சி து்்ற மறறும் எந்தை ஒரு 
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சவளிப்பு்ற குறுககீடும் இல்்லாமல் 
சுதைந்திேமா்க ச�யல்�டுதை்்ல இது 
குறிககி்றது.   

12.  எதிரக ்கட்சி்களின �ங்கு: எதிரக ்கட்சி்கள், 
ஆளும் ்கட்சியின ச�யல்�ாடு்க்ள 
சதைாெரந்து ்கண்்காணி்ததும், விமரசி்ததும் 
அது அே�்மப்பு வகு்ததை �ா்தை்ய விட்டு 
வி்ல்காமல் ஆட்சி புரிய ்வ்தது 
நாொளுமன்ற மக்களாட்சி்யக ்காப்�்தை 
இது குறிககி்றது.  

13.  நீதிப் புனோயவு: �ட்ெமன்றம் இயறறும் 
�ட்ெங்்க்ளயும், அே�ாங்்க்ததின 
நெவடிக்்க்க்ளயும், அே�்மப்பு 
விதி்களின அடிப்�்ெயில் சீோயவு 
ச�யயவும், அ்வ மற்ற அ்மப்பு்களால் எந்தை 
அளவிறகு மதிக்கப்�டுகி்றது என�்தை 
்கண்்காணிக்கவும் உள்ள நீதிமன்ற அதி்காேம்.

14.  ்கட்சி �்லம்: ்கட்சி்கள் 
நிறுவனமயமாக்கப்�ட்டு அவறறின 
அதி்காேம் மறறும் �ணி்கள் 
�ேவ்லாக்கப்�ட்டு அ்வ 
அ்னவருககுமான ்கட்சி்களா்க இருப்�ரதை 
அவறறின �்ல்த்தை தீரமானிககி்றது.

15.  ்கட்சியின சி்ததைாந்தைம்: அேசியல் ்கட்சி்கள் 
நனகு வ்ேயறுக்கப்�ட்ெ நி்்லயான 
மறறும் ஒ்ததி்�வான ்கட்சி 
சி்ததைாந்தைங்்க்ள வகு்ததுள்ளன. 

16.  ்கட்சி மு்்ற அ்மப்பு : �ட்ெமன்ற்ததில் 
அங்்கம் வகிககும் அேசியல் ்கட்சி்களின 
எண்ணிக்்க. 

17.  �்ததிரி்்க சுதைந்திேம்: �்ததிரி்்க்கள் 
சுதைந்திேமா்கவும், �யமினறியும் தைங்்களது 
�ல்ரவறு வ்்கயான அேசியல் 
்கரு்ததுக்க்ளயும், விமர�னங்்க்ளயும் 
மக்களிெம் ச்காண்டு ச�ல்்ல எந்தை 
அளவிறகு முடிகி்றரதைா அதுரவ �்ததிரி்்க 
சுதைந்திேமாகும்.

18.  சுதைந்திேமான குடி்மச்�மூ்கம்: குடி்மச் 
�மூ்கமானது அேசுககு எதிோன அேசியல் 
தை்்லவர்களுககு எதிோன தைங்்களது 
்கரு்ததுக்கள் மறறும் விமர�னங்்க்ள 
எந்தை விதை அச்சுறு்ததைலுமினறி 
சவளிப்�டு்ததும் சூழல்.  

19.  குடி்மச்சுதைந்திேம்: அே�்மப்பில் 
ர�ைப்�ட்டுள்ள அடிப்�்ெ மறறும் மனிதை 
உரி்ம்கள் அ்ன்தது குடிமக்களுககும் 
வழங்்கப்�டுதைல். 

20.  ச�ா்ததுரி்ம: அே�்மப்பில் 
�ாது்காப்�ளிக்கப்�ட்டிருககும் ச�ா்தது 
உரி்ம்கள்.  

21.  மதை சுதைந்திேம்: மதைங்்களி்ெரய 
நல்லிைக்க்த்தை ர�ணுவதைறகும் அேசியல் 
ச்காள்்்க்கள் மறறும் திட்ெங்்களில் 
மதைச்�ாரபின்ம்ய நி்்லநாட்ெவும் மதை 
சுதைந்திேமானது அே�்மப்�ால் ஒவ்சவாரு 
இந்திய குடிம்கனுககும் 
உ்ததிேவாதைமளிக்கப்�ட்டுள்ளது.

22.  வளங்்கள் மீதைான அ்னவருககுமான 
வாயப்பு: வளங்்கள் �ரி�மமா்க 
அ்னவருககும் �கிரந்தைளிக்கப்�ட்டு 
ச�ாருளாதைாே �மநி்்ல்ய வருவாய, 
்கல்வி மறறும் சு்காதைாே்ததின மூ்லம் 
ஏற�டு்ததுதைல்.  இது அேசியலில் 
அ்னவரும் �ங்ர்கற�தைற்கான ஒரு சி்றந்தை 
யு்ததியாகும்.    

23.  இயற்்கச் ச�ல்வங்்கள் மறறும் 
ச�ாதுச்ச�ா்ததுக்கள் மீதைான 
அ்னவருககுமான வாயப்பு: இயற்்க 
ச�ல்வங்்கள் மறறும் ச�ாதுச் ச�ா்ததுக்கள் 
மீது அ்னவருககும் �ரி�மமான வாயப்பு 
மறறும் அ்தை எளிதில் �யன�டு்ததும் 
வழி்கள் இருப்பின அது அ்னவரின 
வாழ்க்்க்த தைே்த்தை உயர்ததும் மறறும் 
�மூ்க விடுதை்்லககு வி்ததிடும்.  

24.  �ாலின �ம்ததுவம்: �ட்ெமன்றம், �மூ்க 
அ்மப்பு்கள் மறறும் அேசின �ல்ரவறு 
�தைவி்களில் ச�ண்ணுககும், ஆணுககும் 
இ்ையான பிேதிநிதி்ததுவம் மறறும் 
அவர்க்ள ்கண்ணியமா்க நெ்ததுதைல்.

25.  ஏ்ழ எளிரயாரின �மூ்க ச�ாருளாதைாே 
நி்்ல ரமம்�ெ அேசியல் �ம்ததுவம்: �ாதி, 
இன, �ழங்குடியினர மறறும் மதை 
சிறு�ான்மயினருககு அே�்மப்பில் 
�மஉரி்ம்கள் வழங்்கப்�ட்டுள்ளன. அதைன 
மூ்லம் அவர்கள் தைங்்களின 
பிேச்�்ன்களுககு தீரவு்க்ள எட்ெவும் 
அேசின நிரவா்க அதி்காே்ததில் 
�ங்ர்கற்கவும் ஏதுவாகி்றது. ரமலும் �ட்ெ 
மன்ற்ததில் அவர்களுக்கான 
பிேதிநிதி்ததுவ்த்தை ச�்றவும், ஆட்சி 
அதி்காே்ததில் �ங்ர்கற�்தையும் அவர்கள் 
தைங்்களின அேசியல் �ங்ர்கறபின மூ்லம் 
ச�றுகின்றனர.
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5.4 இந்திய மக்களாட்சியின் சாதரனே்கள்

இந்தியா்வயும், இந்திய 
அே�்மப்்�யும் உருவாககிய நம் 
முனரனார்கள் ஒரு வலி்மயான 
மக்களாட்சிககு  அடி்ததைள்த்தை 
இட்டுச்ச�னறுள்ளனர. இது நம் இந்தியா்வ 
சி்றந்தை ஒரு நாொ்க்த தி்கழச்ச�யகின்றது. நமது 
மக்களாட்சியின அடி்ததைளமானது நம் 
அே�்மப்பின �மூ்க அேசியல் மறறும் 
ச�ாருளாதைாே மாற்ற்ததிறகு வலு ர�ரககும் 
விதைமா்க அ்மந்துள்ளது. நம் அே�்மப்பின 
மு்கவு்ேயானது அடிப்�்ெ உரி்ம்கள் 
மறறும் ்கெ்ம்கள், வழி்காட்டு சநறிமு்்ற்கள், 
நாொளுமன்ற மக்களாட்சி மு்்ற மறறும் �ட்ெ 
திரு்ததை ந்ெமு்்ற்கள், நீதிப் புனோயவு 
மறறும் அே�்மப்பின அடிப்�்ெ அம்�க 
ர்காட்�ாடு்கள் என அேசு ச�யல்�ெ ரவண்டிய 
விதை்த்தை ்காட்டும் ஒரு வழி்காட்டியா்க 
உள்ளது.
அைசியல் தளம் (Political Front)

  சுதைந்திே இந்தியாவின முதைல் ச�ாது ரதைரதைல் 
1951ம் ஆண்டு நெந்தை ர�ாது, ்கள்ததில் 53 
அேசியல் ்கட்சி்கள் இருந்தைன. �மீ�்ததில் 
நெந்து முடிந்தை 2014ம் ஆண்டு ச�ாது 
ரதைரதைலின ர�ாது அேசியல் ்கட்சி்களின 
எண்ணிக்்க 263 ஆ்க கூடி இருந்தைது. 
இதிலிருந்து அேசியல் ந்ெமு்்ற 
விரிவா்கவும் ஆழமா்கவும் மாறிவருவது 
பு்லனாகி்றது.

  சுதைந்திே இந்தியாவில் 1951ஆம் ஆண்டு 
நெந்தை முதைல் ச�ாது்தரதைரதைலில் 17.3 ர்காடி 
இந்திய மக்கள் வாக்களிககும் உரி்ம 
ச�றறு இருந்தைனர. இவர்களில் 44.87 
�தைவிகிதை்ததினரே வாக்களி்ததைனர. நாட்டின 
16வது ச�ாது்தரதைரதைல் 2014ஆம் ஆண்டு 
நெந்தை ர�ாது வாக்காளர்களின 
எண்ணிக்்க 81.40 ர்காடியா்க 
அதி்கரி்ததிருந்தைது. இதில் 66.4 
�தைவிகிதை்ததினர வாக்களி்ததைனர. 
இவர்களில் 67.9 �தைவீதை்ததினர ஆண்்கள் 
மறறும் 65.6 �தைவீதை்ததினர ச�ண்்கள். இந்தை 
ரதைரதைலில் ர�ாட்டியிட்ெ ரவட்�ாளர்களின 
எண்ணிக்்கயும் 8251 ஆ்க 
அதி்கரி்ததிருந்தைது.

  2004ஆம் ஆண்டு முதைல் வாககு்கள், 
மினனணு வாககு�திவு இயந்திே்ததின 

மூ்லமா்க �திவு ச�யயப்�டுகின்றன. இந்தை 
இயந்திேங்்கள், இந்தியாவிர்லரய தையார 
ச�யயப்�டுகின்றன. இவறறின துல்லியம், 
மறறும் ே்கசியம் ்காக்கப்�டுதைல் ஆகிய்வ 
சவறறி்கேமா்க ர�ாதி்ததைறியப்�ட்டுள்ளது.

  நம் ரதைரதைல் மு்்றயானது அதி்க 
வாககு்க்ள எண்ணிக்்க அடிப்�்ெயில் 
ச�ற்றவர சவறறி ச�ற்றவர என்ற 
அடிப்�்ெயில் அ்மந்துள்ளது. ஒவ்சவாரு 
சதைாகுதிககும் ஒரு பிேதிநிதி ச�ரும்�ான்ம 
வாககு்களின அடிப்�்ெயில் 
தீரமானிக்கப்�டுகி்றார. �ட்ெமன்ற மறறும் 
நாொளுமன்ற ரதைரதைல்்களில் ஒரு 
வாக்காளருககு ஒரு வாககு என்ற 
அடிப்�்ெயில் ரதைரதைல் ந்ெச�றும். இதைன 
மூ்லம் வாக்காளர்கள் தைங்்களின 
பிேதிநிதி்க்ள �ட்ெமன்ற்ததிறகும் 
ந ா ெ ா ளு ம ன ்ற ்த தி ற கு ம் 
ரதைரந்சதைடுககின்றனர.

  நம் நாட்டில் 1989ஆம் ஆண்டிலிருந்து 18 
வயது பூர்ததியான அ்ன்தது 
குடிமக்களுககும் வாக்களிககும் உரி்ம 
வழங்்கப்�ட்டுள்ளது. இது மக்களாட்சி 
எனும் மகுெ்ததில் ரமலும் ஒரு சி்ற்காகும்.

  உ்லகின மி்கப்ச�ரிய மக்களாட்சி நாொன 
இந்தியா, தைனது அ்ன்தது தைேப்பு 
மக்க்ளயும் அேவ்ை்தது, மாநி்லங்்களின 
�ல்ரவறு ர்காரிக்்க்க்ளயும் ஏறறு 
கூட்ொட்சி தை்ததுவ்ததுென ஒரு 
சவறறி்கேமான அே�ா்க தி்கழ்கி்றது.

  இந்திய அே�்மப்பின 73-வது மறறும் 74-
வது �ட்ெ்த திரு்ததைம் தைாழ்்ததைப்�ட்ெ மறறும் 
�ழங்குடியினருககும், ச�ண்்களுககும் 
உள்ளாட்சி அே�ாங்்க அ்மப்பு்களான 
கிோம ஊோட்சி்கள், ந்கோட்சி்கள் மறறும் 
மாந்கேட்சி்களில் உறுப்பினர்களா்கவும், 
தை்்லவர்களா்கவும் ர�ாட்டியிெ இெ 
ஒதுககீட்்ெ அறிமு்கப்�டு்ததியது.

  இந்திய மக்களாட்சி மு்்றயானது 
இள்ம்த துடிப்ர�ாடு உள்ள உ்தரவ்கமான 
ஒரு மக்களாட்சியாகும். இந்திய ோணுவம் 
கூெ அேசியல் மறறும் ஆட்சி அதி்காே்ததின 
மீது எவ்விதை ச�ல்வாக்்கயும் ச�லு்ததை 
முடியாது. அரதை�மய்ததில் ோணுவ 
அ்மப்புககு முழு அதி்காேமும், உரிய 
மரியா்தையும் அளிக்கப்�டுகி்றது. 
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சமூ்கதளம் (Social Front)
 மக்களாட்சி மு்்றயானது அேசியல் 
அதி்காே்ததில் மி்க முககிய மாற்ற்த்தைக 
ச்காண்டுவந்தைது. மக்களாட்சி மு்்றயினால், 
அேசியல் அதி்காேமானது ம்ததிய மறறும் உயர 
வரக்கம் மறறும்  ந்கே �மூ்க்ததிெமிருந்து சமல்்ல 
வி்லகி அது தைறர�ாது �மூ்க்ததில் பிற�டு்ததைப்�ட்ெ 
மக்களிெம் உள்ளது. சுதைந்திே்ததிறகுப்பின 
அே�்மப்பின மூ்லமா்க தைாழ்்ததைப்�ட்ெ மறறும் 
�ழங்குடியினருககு வழங்்கப்�ட்ெ இெ ஒதுககீடு 
ர�ா்லரவ பிற�டு்ததைப்�ட்ெ வகுப்பினரும் அேசு 
�தைவி்களிலும், �ட்ெமன்றங்்களிலும் 
இெஒதுகீட்்ெ ச�றறுள்ளனர. 

  இந்தியாவின �்ததிரி்்க சுதைந்திேம் மறறும் 
சுதைந்திேமான நீதி்தது்்றயானது இந்திய 
�மூ்கம் சதைாெரந்து �ட்ெ்ததின ஆட்சியின 
�டி ச�யல்�ெ வழிவ்்க ச�யகி்றது. 

  இந்தியர்களின �ோ�ரி ஆயுட்்கா்லமானது 
36 வருெங்்கள் எனறு 1951ஆம் ஆண்டில் 
இருந்தைது. இது 2011-ஆம் ஆண்டு கிட்ெதைட்ெ 
இேட்டிப்�ாகி 66 வருெங்்கள் எனறு 
உயரந்துள்ளது. இதைறகு ்காேைமா்க 
மரு்ததுவ்தது்்றயில் இந்தியாவின 
வளரச்சி, அ்னவ்ேயும் ச�ன்ற்ெய 
கூடிய வ்்கயில் அேசின சு்காதைாே 
திட்ெங்்கள், சதைாறறுரநாய்கள் மறறும் 
ச்காள்்ளரநாய்கள் ஒழிப்புக்கான 
மருந்து்கள் மறறும் அதைற்கான திட்ெமிெல் 
ர�ான்றவற்்ற கூ்ற்லாம்.

  இ்தை ர�ா்லரவ சினனம்்ம மறறும் 
இளம்பிள்்ள வாதைம் ஆகிய ரநாய்களும் 
முழு்மயா்க  ஒழிக்கப்�ட்டுவிட்ென.  
்கல்வி்தது்்றயிலும் மாச�ரும் வளரச்சி்ய 
இந்தியா ்கண்டுள்ளது. 1950-51-ல் சவறும் 
27 �ல்்க்்லக்கழ்கங்்களும் 578 
்கல்லூரி்களும் இருந்தை இந்தியாவில், 
2014ஆம் ஆண்டு ்கைககின�டி சுமார 712 
�ல்்க்்ல்கழ்கங்்களும் 36,671 
்கல்லூரி்களுமா்க ச�ருகி வளரந்து 
உள்ளன. இ்தை ர�ா்லரவ, எழு்ததைறிவு 
விகிதைமும் 1951-ல் 18.3 �தைவிகிதை்ததிலிருந்து 
2011-ல் 73 �தைவிகிதைமா்க கிட்ெ்ததைட்ெ நானகு 
மெங்குககு ரமல் உயரந்துள்ளது.

தபாருளாதாை தளம் : (Economic Front)

இது �ாது்காப்பு விவ்காேங்்கள், 
அே�்மப்பு �ட்ெப்�டியான மக்களாட்சி 

ஆளு்்க, �மூ்கம் மறறும் நாட்டின 
ச�ாருளாதைாேம் ஆகியவற்்ற 
உள்ளெககியதைாகும்.

  இந்தியா தைன ச�ாருளாதைாேம், ோணுவம் 
மறறும் அணு ஆற்றலின ்காேைமா்க 
ஆசியாவில் ஒரு வட்ொே �கதியா்கவும், 
சதைறகு ஆசியாவில் ஒரு வல்்லே�ா்கவும் 
உருவாகியுள்ளது.

இதைன�டி 1991ஆம் ஆண்டு வ்ே நாட்டின 
வளரச்சிககு ஒருமு்கப்�டு்ததைப்�ட்ெ 
திட்ெமிெல், ரவ்்ல வாயப்பிறகு ச�ரிய 
அளவில் ச�ாது்தது்்ற நிறுவனங்்க்ள 
ஏற�டு்ததுதைல், இ்ளஞர்களுககு அறிவியல் 
சதைாழில்நுட்� ்கல்வி எனறிருந்தை நி்்லயில் 
1991ஆம் ஆண்டு தைாோளமயம் மறறும் �ந்்தை 
�ாரந்தை மாதிரியி்லான உ்ல்கமயமாதைல் என்ற 
ச�ாருளாதைாே்ததில் மாற்றம் ச்காண்டு 
வேப்�ட்ெது.  இது ்கட்ெ்மப்பு, சீே்மப்பு 
ச�யல்திட்ெம் எனறு அ்ழக்கப்�டுகி்றது. 
இதைறகு பி்றகு நாட்டின ச�ாருளாதைாே்ததில் 
தைனியார மறறும் அயல் நாட்ெவரின �ங்்களிப்பு 
அதி்கரி்ததைது. இதைன மூ்லம் புதிய 
சதைாழில்மு்்ற நடு்ததைே வரக்கம் என்ற பிரிவு 
உண்ொககியது.  ்கல்வி, சு்காதைாேம் மறறும் 
ர�ாககுவே்ததில் சதைாழில் நுட்� புது்ம்கள் 
மி்கப்ச�ரும் வளரச்சி்ய ச்காண்டு வந்தைன. 
ரமலும் ந்கேங்்களிலும், கிோமங்்களிலும் 
உள்்கட்ெ்மப்பு மறறும் �ா்்ல வ�தி்கள் 
ரமம்�டு்ததைப்�ட்ென. இதைன மூ்லம் மினனனு 
சதைாழில்நுட்� இந்தியா என்ற வளரந்தை நி்்ல 
ரநாககி இந்தியா ந்கே்த சதைாெங்கியுள்ளது. 
வங்கி்த து்்ற சீரதிரு்ததைங்்களும் ச�ரிய �மூ்க  
மாற்றங்்க்ள �ா்ததியப்�டு்ததியுள்ளன.

  இந்தியாவின ஒட்டு சமா்ததை ரதைசிய 
வருவாயானது 1950-51-ல் ரு�ாய 2.92 
்லட்�ம் ர்காடியா்க இருந்து 2014-2015-ல்  
கிட்ெ்ததைட்ெ 35 மெங்கு வளரந்து  ரூ�ாய 
105.28 ்லட்�ம் ர்காடியா்க உயரந்துள்ளது. 
அ்தை ர�ா்லரவ, தைனி ந�ர வருமானமும் 
1950-51-ல் ரூ�ாய 274ஆ்க   இருந்து, 2014-
2015ஆம் ஆண்டு ரூ�ாய 88,533ஆ்க  
உயரந்துள்ளது.

  இந்தியாவின உைவு தைானிய உற�்ததி 
1950-51ஆம் ஆண்டு்களில் 50.8 ர்காடி 
ென்களா்க இருந்தைது. அது 2014-15ஆம் 
ஆண்டு்களில் 264.77 ர்காடி ென்களா்க 
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கிட்ெ்ததைட்ெ  ஐந்து மெங்கு உயரந்துள்ளது. 
உைவு உற�்ததியில் இந்தியா தைனனி்்றவு 
அ்ெந்துள்ளது. இந்திய விவ�ாய்த 
து்்றயில் ஏற�ட்ெ சதைாழில்நுட்� 
வளரச்சிரய  இதைன முககிய ்காேைமாகும்.

5.5 இந்திய மக்களாட்சியின் சவால்்கள்:

இந்திய மக்களாட்சியில் ஒவ்சவாரு தைனி 
மனிதைனுககும் மறறும் ஒட்டு சமா்ததை 
�மு்க்ததிறகுமான �வால்்கள் உள்ளன. 
குறிப்�ா்க அ்னவருககுமான ்கல்வி்த திட்ெம் 
�ரியா்க ச�ய்லாக்கப்�ொதைதைால் இனறு 
இந்தியாவின மி்க முககிய பிேச்சி்னயா்க 
எழு்ததைறிவின்ம உள்ளது. வறு்ம, 
மதைவாதைம்,  மதை அடிப்�்ெவாதைம், �ாலினப் 
�ாகு�ாடு, ச�ண்்களுகச்கதிோன வனமு்்ற, 
அேசியல் வனமு்்ற, சீரதிரு்ததைங்்கள் 
ச�யயப்�ொமர்ல இயங்கி ச்காண்டிருககும் 
நீதி்தது்்ற மறறும் நிரவா்க்த து்்ற, குடி்மச் 
�மூ்க்ததின கு்்றவான �ங்்களிப்பு, அேசியலில் 
அதி்கரி்தது வரும் குற்றவாளி்களின 
எண்ணிக்்க, அதி்கரி்தது வரும் ச�ாருளாதைாே 
குற்றங்்கள், வளரச்சி்த திட்ெங்்களில் 
மாநி்லங்்களுககி்ெரய �ாகு�ாடு ்காட்டும் 
ம்ததிய அேசு மறறும் அ்னவ்ேயும் 
�ரி�மமா்க ச�ன்ற்ெயாதை வளரச்சி ர�ான்ற 
பிேச்�்ன்கள் இந்தியாவில் தை்்லயாய 
பிேச்�்ன்களா்க  உள்ளன. ரமலும் 
நிரவா்க்ததில் சவளிப்�்ெ்த தைன்ம மறறும் 
ச�ாறுப்பு, �ணிபுரிவதைற்கான சுதைந்திேம் 
மறறும் ்கட்டுப்�ாடு்களும் -�ம நி்்ல்களும் 
(Checks and Balances) ர�ான்ற இந்திய 
மக்களாட்சியின அடிப்�்ெ ்கட்ெ்மப்பு்கள் 
தைான தைற்கா்ல மறறும் எதிர்கா்ல �வால்்களா்க 
இந்தியாவிறகு உள்ளன.

அே�்மப்பின 73-வது மற்றம் 
74-வது �ட்ெ திரு்ததை்ததிறகுப் பி்றகும் 
இந்தியாவின சி்ல கிோமங்்களில் 
உள்ளாட்சி்த ரதைரதைர்ல �்ல ஆண்டு்களா்க 
ந்ெச�்றாமல் உள்ள்தை நீங்்கள் 
அறிவீர்களா?

அதி்கொரத்துெம் (Authority): அ்னவோலும் 
ஏறறுக ச்காள்ளப்�ட்ெ, நன்கறிந்தை 
ந்ெமு்்றயின வாயி்லா்க ச�்றப்�டும் 
அதி்காே்த்தை ச�யல்�டு்ததும் உரி்ம மறறும் 
ஒரு குறிப்பிட்ெ �தைவியின ச�ல்வாககு.

குடி்மைச் சமூ்கம் (Civil Society) : குடி்மச் 
�மூ்கம் என�து சுரயச்்�யான குழுக்கள் 
மறறும் �ங்்கங்்கள் தைங்்களுகச்கனறு ஒரு 
தைனியான தைள்ததில் ஆட்சி அதி்காே்ததிலிருந்து 
வி்லகிரய இருககும் ஒன்றாகும்.

ெகுப்புெொ�ம் (Communalism) : இது ஒரு 
அேசியல் சி்ததைாந்தைம். �ல்ரவறு மதைம், இனம் 
மறறும் சமாழியினருககி்ெரய ஏற�டும் 
முேண்�ாடு்கள், �தைற்றங்்கள் மறறும் அதைன 
வி்ளவா்க ரதைானறும் வனமு்்ற்களுென 
சதைாெரபு்ெயது.

ஊழல் (Corruption) : ஊழல் என�து �ட்ெ்ததுககு 
பு்றம்�ான வழியில் ஒருவருககு ஆதைேவா்க 
ச�யல்�டுவது. ரமலும் தைனி ந�ரின 
இ்லா�்ததிற்கா்க ச�ாறுப்பு்க்ள �ரிவே 
ச�யல்�ொமல் இரு்ததைல்.

ஆழ்விெொ� மைக்களொட்சி (Deliberative Democracy) : 
ஆழ்ந்தை விவாதைங்்களின ரதை்வ்ய 
வலியுறு்ததுகி்ற ஒரு மக்களாட்சி மு்்ற.  இது 
விவாதைங்்களின வழிரய ச�ாது விருப்�்த்தை 
வ்ேயறுககி்றது.

நீதி (Justice) : ஒவ்சவாரு மனிதைனுககும் 
அவேவரகர்கற்றவாறு தைண்ெ்ன்கள் மறறும் 
சவகுமதி்க்ள நியாயமான �கிரமான்ததின 
அடிப்�்ெயில் வழங்குதைல்.

உயர்நஜ�ொர்குழொம் (Elite) : அதி்காேம், ச�ல்வம் 
மறறும் ச்கௌேவம் ர�ான்றவற்்ற 
ச்காண்டிருககும் ஒரு சிறு�ான்மயினர குழு.

�ாலின �ாகு�ாடு (Gender Discrimination) : 
ஆண்்கள் மறறும் ச�ண்்களுககி்ெரய 
அவர்களின ரவறு�ட்ெ �மூ்க நி்்ல மறறும் 
�மூ்க்ததில் அவர்களின �ங்கின அடிப்�்ெயில் 
�ாகு�ாடு ்காட்டுதைல்.

அருஞதசாற்தபாருள்: Glossary
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்க்டநி்ை மைக்களொட்சி (Grass-root Democracy) : 
்க்ெநி்்ல மக்களாட்சி என�து கீழ்நி்்லயில் 
மக்களின �மூ்க ச�ாருளாதைாே ரதை்வ்க்ள 
பூர்ததி ச�யவதைற்கான முடிவு்க்ள மக்களின 
�ங்்களிப்ர�ாடு சுய அே�ாங்்க்ததின வழிரய 
அவர்கள் மூ்லரம எடு்ததைல் மறறும் 
ந்ெமு்்றப்�டு்ததுதைல்.

அரசியல் ெனமு்ை (Political Violence) : 
அேசியல் அ்மப்பில் உள்ரளார தைங்்களின 
அேசியல் குறிகர்கா்ள அ்ெவதைற்கா்க வன 
ச�யல்்களில் ஈடு�டுகின்றனர. ரமலும், 
மக்களில் ஒரு சிறு பிரிவினர, அேசு தைங்்களின 
ர்காரிக்்க்களுககு ச�வி �ாயக்காது எனறு 
நம்புவதைால் வனமு்்ற்ய அேசியல் 
ஆதைாய்ததிற்கா்க ்்கயிச்லடுககின்றனர.

குழுெொட்சி (Polyarchy) : ஒரு குழுவால் 
ஆளப்�டுகின்ற ஆட்சி. இ்�வினால் உருவான 
ஒரு எல்்்லககுள் விருப்�்ததுெரனா அல்்லது 
விருப்�மினறிரயா இருககின்ற ந�ர்கள் 
தைங்்களுககுள் எந்தை ரமாதைலுமினறியும் ஒருவர 
ரமல் ஒருவர ரம்லாதிக்கம் ச�யயாமலும் 
ஆட்சி ச�யதைல். 

குடியரசு (Republic): இது அேசியல் 
அதி்காேமானது மக்களின 
்கரு்ததி்�விலிருந்து உருவாகி்றது என்ற 
ச்காள்்்கயின �டி உள்ளது. முடியாட்சி 
மறறும் �ேம்�்ே விதி்க்ள இது 
பு்றந்தைள்ளுகி்றது.

உரி்மை (Right): உரி்ம எனும்  
்கரு்ததைாக்கமானது தைனி மனிதை அதி்காேம், 
தைனி்ததுவம், சுதைந்திேம் மறறும் 
மனிதைர்களுககி்ெரயயான �ம்ததுவம் 
ர�ான்ற ்கரு்ததுக்க்ள ஏறறுக ச்காள்கி்றது. 
ரமலும் தைகுந்தை ்காேைங்்கள் இருந்தைா்லனறி 
மனிதைர்களுககி்ெயில் �ாகு�ாடு ்காட்டுதைல் 
கூொது எனகி்றது.

விடு�்ை (Freedom): 1. ஒரு மனிதைன தைான 
விரும்பும் வ்்கயில் சிந்திக்கவும், 
ச�யல்�ெவுமான தி்றன. விடுதை்்ல என�து 
குறுககிொ்ம அல்்லது தைனி மனிதை சுய 
வளரச்சி.

 2. ச்காடுங்ர்கால் மனனனின 
எரதைச்�ாதி்காே்ததிலிருந்து விடுதை்்ல ச�றறு 
குடிமக்கள் அேசின ச�யல்�ாடு்களில் 
�ங்ர்கறறு தைங்்க்ள தைாங்்கரள நிரவகி்தது 
ச்காள்ளும் மக்களின உரி்ம.

சுதைந்திேம் (Liberty): ஒரு குறிப்பிட்ெ வ்்கயில் 
ச�யல்�ெ அதி்காே அ்மப்பு அளிககும் 
உரி்ம. 

சமைத்துெம் (Equality): ஒரே மாதிரியா்க 
இல்்லாமல் அ்னவருககும் �ரியான 
மு்்றயில் �கிரந்தைளி்ததைல். �ம்ததுவம் என�து 
உரி்ம்கள், வாயப்பு்கள் மறறும் வி்ளவு்கள் 
அ்ன்ததிலும் இரு்ததைல் ரவண்டும்.

சஜ்கொ�ரத்துெம் (Fraternity): �ர்காதைே்ததுவம் 
என�து மனிதைர்களுககி்ெரய 
ஒருவருகச்காருவர அனுதைா�ம், மறறும் 
ரதைாழ்ம ச்காண்டு ச�யல்�டுதைல்.

இ்ையொண்்மை (Sovereignty): அறுதியான 
மறறும் இறுதியான அதி்காேம். இ்்றயாண்்ம 
என�து அேசிெம் உள்ள உச்� �ட்ெ அதி்காேம் 
அல்்லது எதிரக்க முடியாதை அேசியல் 
அதி்காேம்.

சமை�ர்மைம் (Socialism): �மதைரமம் என�து ஒரு 
சி்ததைாந்தைம். இதைன�டி ச�ா்ததைானது தைனி 
ந�ரின உ்ெ்மயா்க இல்்லாமல் ச�ாதுச் 
ச�ா்ததைா்க இருககும்.  ஒரு ச�ாருளாதைாே 
அ்மப்பில் �ம்ததுவ்த்தை நி்்ல 
நாட்டுவதைற்கா்க இது உருவானது. இதில் 
அேசுககும், �மூ்க்ததுககுமான உ்ற்வ 
தீரமானிப்�து அேசியலின �டிநி்்ல்கள் 
ஆகும்.

 மை�ச் சொர்பின்மை (Secularism): அே�ானது எந்தை 
ஒரு மதை்ததிறகும் ஆதைேவளிக்காமல் இரு்ததைல். 
அ்ன்தது மதைங்்க்ளயும் �மமா்க நெ்ததுதைல்.

அரசு (The State):நி்லம், மக்கள், அே�ாங்்கம் 
மறறும் இ்்றயாண்்ம ஆகிய இந்நான்்கயும் 
ஒருங்ர்க ச்காண்ெ ஒரு அேசியல் நிறுவனம். 
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I.  சரியானே விரடரய ்தர்ந்ததடுக்கவும் 

1. மக்களாட்சி என்ற ச�ால்லின ச�ாருள்
அ. மக்களின ஆட்சி இ. மக்களின அதி்காேம் 
ஆ. புேட்சி ஈ. குழுவாட்சி

2. மக்களாட்சி என�து
அ. அே�ாங்்க வ்்க இ. �ட்ெ்ததின �டி ஆட்சி 
ஆ. அேசியல் அ்மப்பு ஈ. மக்களின அதி்காேம்

3. மக்களாட்சி அடிகர்காடிட்டு ்காட்டும் ச்காள்்்க
அ. மக்களின ஆட்சி இ. அே�்மப்பின �டி ஆட்சி 
ஆ. ரதைரதைல் ஈ. ஆளும் விதி

4. �மூ்க மக்களாட்சி வலுவா்க நம்புவது யாசதைனில்
அ. �மவாயப்பு மறறும் சுதைந்திேம் இ. மனிதை உரி்ம்கள் 
ஆ. �ம தைரமம் ஈ. சுதைந்திேம்

5. ரநேடி மக்களாட்சி இங்கு ந்ெமு்்றயில் உள்ளது.
அ. சுவிட்�ர்லாந்து கூட்ொட்சி குடியேசு இ. ேஷயா 
ஆ. அசமரிக்க ஐககிய நாடு்கள் ஈ. சீனா

6. ச�ாருளாதைாே மக்களாட்சி எதை்ன முககிய அடிப்�்ெயா்கக ச்காண்டுள்ளது
அ. ச�ாருளாதைாே உரி்ம்கள் மறறும் �மூ்க �ம்ததுவம் இ. �ணியிெ மக்காளட்சி 
ஆ. சதைாழி்லாளர உரி்ம்கள்    ஈ. ரவ்்லவாயப்பு உறுதி

7. தீவிே முனரனற்றவாதை மக்களாட்சி்ய முனசமாழிந்தை முனரனாடி அேசியல் சிந்தை்னயாளர 
அ. எம்.என.ோய இ. ரநரு 
ஆ. ்காந்தி ஈ.அம்ர�்த்கர

8. தீவிே முனரனற்றவாதை மக்களாட்சி எதுவா்க நம்�ப்�டுகி்றது?
அ. மக்களின அதி்காேம் இ. உள்ளூர �மூ்க்ததின ஆட்சி 
ஆ. �ட்ெ்ததின ஆட்சி ஈ. �ங்ர்கறபு மக்களாட்சி

9. �ாது்காப்பு மக்களாட்சி எதை்ன அடிப்�்ெயா்க ச்காண்டுள்ளது?
அ. �ம்ததுவம் இ. சுதைந்திேம் 
ஆ. உரி்ம்கள் ஈ. �மூ்க �ாது்காப்பு

10. மாரகசிய ர்காட்�ாொனது மக்களாட்சி்ய இந்தை �மூ்க சூழலில் ்காண்கி்றது.
அ. �மூ்கம் இ. �மூ்க குழு 
ஆ. வரக்க �குப்�ாயவு ஈ. முதை்லாளி்ததுவ வரக்கம்

11.  மக்களாட்சியின எந்தை ர்காட்�ாடு முதை்லாளி்ததுவ்ததின வீழ்ச்சி்ய ஆதைரி்தது �மூ்க்ததின 
புேட்சி்கே மாற்ற்ததிறகு அ்்ற கூவல் விடு்ததைது.

அ. சதைான்ம ர்காட்�ாடு இ. �ம்ததுவ ர்காட்�ாடு 
ஆ. மாரகசிய ர்காட்�ாடு ஈ. உயரந்ரதைார குழாம்

12. �ன்ம்ததுவ  அே�ாங்்க்ததின மூ்லம் எ்தை ஏற�டு்ததி குறிப்பிட்ெ ந்லன்க்ள �ாது்காககி்றது.
அ. �மூ்க �மநி்்ல இ. ர�ாட்டி �மநி்்ல 
ஆ. ச�ாருளாதைாே �மநி்்ல ஈ. அேசியல் �ம்ததுவம்

மதிப்பிடுதல் (Evaluation)
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13. இந்திய மக்களாட்சியின சி்றப்�ம்�ங்்களுள் ஒனறு
அ. குடிமக்களின �ங்ர்கறபு இ. நாொளுமன்ற மக்களாட்சி 
ஆ. இே்கசிய வாககுச்சீட்டு ஈ. ரமறகூறிய அ்ன்ததும்

II. பின்வரும் வினோக்களுககு மி்க சுருக்கமா்க  விரடயளி :

1. மக்களாட்சி �றறி ஏதைாவசதைாரு பிே�்ல வ்ேய்்ற்ய தைரு்க.
2. �ரேட்ரொவின உயரந்ரதைாரகுழாம் வ்்க்கள் குறி்தது விளககு்க.
3. தீவிே முனரனற்றவாதை மக்காளட்சியின அ்ததியாவசியங்்கள் யா்வ?
4. மாரகசின வரக்கப் �குப்�ாய்வ �றறிக கூறு்க?
5. குழுவாட்சி என்ற �தை்ததின ச�ாருள் எனன?
6. பிேதிநிதி்ததுவ மக்களாட்சியின ச்காள்்்க்கள் சி்லவற்்ற கூறு்க.
7. தைேநி்்ல மக்களாட்சிககு ரதை்வயான  ்காேணி்கள் யா்வ?

III. கீழக்கண்ட வினோக்களுககு  சுருக்கமா்க  விரடயளிக்கவும்.

1.  தீவிேமுனரனற்றவாதை மக்களாட்சியில் எம்.என.ோயின உள்ளூர குடியேசு �றறி ஒரு 
சிறுகுறிப்பு வ்ே்க.

2.  �ரேட்ரொவின உயரந்ரதைாரகுழாம் ர்காட்�ாட்டில், உயரந்ரதைார குழுவின தைகுதி்களா்க 
கூ்றப்�ட்ெவற்்ற விவரி.

3. குடியாட்சி குறி்ததை ோ�ரட் ொலின ்கரு்ததுக்கள்- வ்ேயறு.
4. �ங்ர்கறபு மக்களாட்சியின நன்ம்கள் யா்வ?
5. பி.ஆர. அம்ர�்த்கரின மக்களாட்சி குறி்ததை ்கரு்ததுக்க்ள எழுது்க.

IV  கீழக்கண்ட வினோக்களுககு விரிவானே விரடயளி:

1. மக்களாட்சி �றறிய உயரந்ரதைாரகுழாம் ர்காட்�ாட்்ெ விளககு்க.
2. அேசியல் தைள்ததில் இந்திய மக்களாட்சியின �ாதை்ன்கள் குறி்தது ஒரு ்கட்டு்ே வ்ே்க.
3.  ச�ாருளாதைாே தைள்ததில் இந்திய மக்களாட்சியின �ாதை்ன்கள் குறி்தது ஒரு ்கட்டு்ே 

வ்ே்க.

1.  Iain McLean and Alistart McMillan (2006),Oxford Concise Dictionary of Politics 
(Indian Edition), Oxford University Press, New Delhi.

2.  SushilaRamaswamy(2005),Political Theory: Ideas and Concepts, MacMillan India 
Limited, New Delhi.

3.  Andrew Heywood (2002), Politics (Second Edition), Palgrave Foundations, New 
York.

4.  Joseph A. Schumpeter (1980), Capitalism, Socialism and Democracy,S.Chand and 
Company, New Delhi. (with introductory note by Tom Bottomore).

5.  C.B.Macpherson (1977), Democratic Theory: Essays in Retrieval, Clarendon Press, 
Oxford, London.

்மற்்்காள் நூல்்கள் (Reference books)
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மக்களாட்சி ோடு்கரள 
வரைபடம்  வழி அறி்வாமா!

ICT Corner
மக்களாட்சி

மக்களாட்சி வரைபடம் URL:

https://www.nobelprize.org/educational/peace/democracy_map/
production/index.html

மக்களாட்சி வரைபடம்

தசயல்முரை

படி 1 :  மக்களாட்சி வ்ே�ெம்  ச�யல்�ாடு �க்க்த்தை்த தி்றப்�தைறகு உேலி (URL)  
அல்்லது வி்ேவுக குறியீட்்ெப் �யன�டு்ததைவும்.

படி 2  : ச�யல்�ாட்்ெ்த சதைாெங்குவதைறகுச்  ச�யல்�ாட்டுச் �ாளே்ததின கீரழ 
அ்மக்கப்�ட்ெ Forward ச�ா்ததைா்னச் ச�ாடுக்கவும்.

படி 3 :  மக்களாட்சி ந்ெச�றும்  நாடு்க்ள வண்ைக குறியீடு்கள் மூ்லம் 
அ்ெயாளம் ்காண்்க.

*�ெங்்கள் அ்ெயாள்ததிறகு மட்டும்
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6.1 அறிமுகம்

அரசாங்கம் என்பது 
அரசின மி்க முக்கிய 
அங்கமாகும். அரசாங்கம் 
என்பது அரசியல் மற்றும் 
நிர்ா்கம் சார்ந்த துறை்களின 
உறுப்பினர்கறை உளைடக்கியது ஆகும்.

அரசா�க��� உ���க�

ச�டம�ற� ெசயலா�� ��ம�ற�

மக்்கள நலன சார்ந்த க்காளற்க 
உரு்ாக்்கத்திலும், நறடமுறைப்்படுத்து்திலும் 
அரசாங்கம் மி்க முக்கியப்்பஙகு ்கிக்கினைது. 
மமலும் அரசாங்கம் என்பது சடடம் இயற்று்தல், 
நறடமுறை சார்ந்த ்பணி்கறையும் 
மமற்க்காளகிைது. சடடமனைம், கசயலாடசித் 
துறை மற்றும் நீதிமனைம் ஆகிய மூனறும் 
அரசறமப்பின அடிப்்பறடயில் அரசாங்கத்தின 
அங்கங்கள ஆகும். இம்மூனறு அங்கங்களும் 
அரசின மநாக்்கங்களுக்குச் கசயல்முறை ்டி்ம் 
க்காடுக்கினைது. அரசாங்கத்ற்தப் பின்ரும் 
்ற்கயில் ஒற்றையாடசி, கூடடாடசி, 
நாடாளுமனை முறை, குடியரசுத்்தறல்ர முறை 
என ்ற்கப்்படுத்்தாலம். 

  அரசாங்கம் எனும் கசால்றலக் 
ம்கடடவுடன மாண்ர்கள மனதில் 
ம்தானறு்து எனன?

  எ்நக்த்ந்த ்ற்கயில் நீங்கமைா, 
உங்கள குடும்்பமமா அல்லது 
குடிமக்்கமைா அரசாங்கத்துடன 
எவ்ற்க க்தாடரபில் இருக்கிறீர்கள?

  உங்கள அனைாட ்ாழக்ற்கயில் 
அரசாங்கத்தின ்பங்களிப்ற்ப 
்கண்டுணர முடிகிை்தா?

  அரசாங்கம் என்பது ்தவிரக்்க 
முடியா்த்தா? அல்லது அரசாங்கம் 
இல்லா்த நிறலயிலும் குடிமக்்கள 
்ாழக்ற்கறய க்தாடர இயலுமா?

  அரசாங்கத்தின கசயல்்பாடடில் 
மக்்கைால் ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படட 
பிரதிநிதி்களின ்பங்களிப்ற்பயும், 
நியமனம் கசயயப்்படட அதி்கார 
்ரக்்கத்தினரின ்பங்களிப்ற்பயும் 
உங்கைால் பிரித்து அறிய 
முடிகினை்தா?

  அரசாங்கத்தின சில துறை்கறை 
்கண்டுணர்நது அ்ற்றை மத்திய, 
மாநில மற்றும் உளைாடசி சார்ந்த 
துறை்கள என இனம் ்கண்டு 
்ற்கப்்படுத்்தவும்.

  அரசாங்கத்ற்த உங்கள கசா்ந்த 
்ாரத்ற்த்களில் ்றரயறுக்்கவும்.

மாணவரகளின் சிந்தனைக்கு.....

6 அரசாஙகத்தின் வனகப்ாடுகள்
அலகு

Leanpub
மாணவர்கள் பினவருவனவற்றை அறிந்து 
க்காள்்ளலாம்
  அரசாங்கத்திறன ்றரயறை கசய்தல்
  அரசாங்கத்தின மநாக்்கத்திறனப் 

புரி்நது க்காளளு்தல்
  அரசாங்கத்தின ்பல்ம்று ்ற்க்கறை 

வி்ரித்்தல்
  அரசாங்கத்திற்கும் மற்றும் 

குடிமக்்களுக்கும் இறடமயயான 
க்தாடரபிறனப் புரி்நது க்காளளு்தல்

  அரசாங்கத்தின கசயல்்பாடு்கறை 
கூர்நது ஆராய்தல்

கற்றலின் ந�ாக்கஙகள்
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“எ்ந்த ஒரு மனி்தனும் ்தனக்கு க்தரியா்த 
அல்லது அனு்ப்ம் இல்லா்த துறையில் 
கசயல்்பட விரும்பு்தில்றல, அரசாங்கம் 
எனை ்கடினமான மற்றும் மிகுதியான திைன 
ம்தற்ப்்படும் துறையில் ஈடு்பட ்தமக்குத் 
்தகுதி உளை்தா்கக் ்கருதி அறன்ரும் 
கசயல்்பட விரும்புகினைனர”. – சாக்ரடீஸ்

குறிபபிடத்்தக்க நமறநகாள்

சசயலாட்சிப பிரிவு 
(குடியரசுத் ்தனலவர சட்டஙகனைச் 
சசயல்டுத்துகி்றார)

சட்டமன்்றப பிரிவு (காஙகிரஸ் 
சட்டஙகனை வருவாக்குகி்றது)

நீதித்துன்றப பிரிவு 
(உச்சநீதிமன்்றமாைது 
சட்டஙகளுக்கு விைக்கமளித்்தல)

சட்டமன்்றப பிரிவின் மீ்தாை 
கட்டுப்ாடுகள்

  சட்டங்களை முன்மொழியலொம்

  சட்டங்களை ரத்து ்சய்தல் 

்கொஙகிரசின சிறப்புக் கூட்டத் 

்்தொ்டர்களுக்கு அளைக்்கலொம்

  நியமனங்கள் ்சய்தல்

  ்ெளிநொடடு்டனொன 

உ்டனடிக்ள்க்களுக்்கொன 

பேச்சுெொரத்ள்தயில் ஈடுேடு்தல்

சசயலாட்சிப பிரிவின் மீ்தாை 
கட்டுப்ாடுகள்

  குடியரசுத் ்தளலெரின ரத்து 

அதி்கொரங்களை மீறிச் 

்சயல்ேடும் அதி்கொரமிக்்க்தொகும்

  ்சயலொடசியின நியமனங்களை 

உறுதி்சய்தல்

  உ்டனேடிக்ள்க்களுக்கு ஒப்பு்தல் 

அளித்்தல்

  பேொளரப் பிர்க்டனப்ேடுத்து்தல்

  நிதி ஒதுக்கீடு ்சய்தல்

  குடியரசுத் ்தளலெளர ே்தவி நீக்்க 

நள்டமுளறயின மூலம் 

அ்கற்று்தல்

சசயலாட்சிப பிரிவின் மீ்தாை 
கட்டுப்ாடுகள்

  ்சயலொடசியின 

ந்டெடிக்ள்க்களை 

அரசளமப்பிற்கு முரணொன்தொ்க 

பிர்க்டனப்ேடுத்து்தல் 

நீதித்துன்றப பிரிவின் மீ்தாை 
கட்டுப்ாடுகள்

  கூட்டொடசியின  கீைளம 

நீதிமனறங்களை உருெொக்கு்தல்

  நீதிேதி்களைப் ே்தவி 

நீக்்கமுளறயின மூலம் 

அ்கற்று்தல்

  நீதித்துளறயின முடிவு்களை 

மீறும் அதி்கொரம் ்்கொண்டது்டன 

சட்டத்திருத்்தத்திளன 

முன்மொழியலொம்

  கூட்டொடசி நீதிேதி்களின 

நியமனங்களை அஙகீ்கரித்்தல்

சட்டமன்்றப பிரிவின் மீ்தாை 
கட்டுப்ாடுகள்

  சட்டமனறத்தின 

ந்டெடிக்ள்க்களை 

அரசளமப்பிற்கு முரணொன்தொ்க 

பிர்க்டனப்ேடுத்து்தல்

நீதித்துன்ற பிரிவின் மீ்தாை 
கட்டுப்ாடுகள்

  கூட்டொடசி நீதிேதி்களை 

நியமிக்கிறொர

  கூட்டொடசியிலுள்ை 

குற்றெொளி்களுக்குப் ்ேொது 

மனனிப்பு ெைஙகு்தல்

கட்டுப்ாடுகள் மறறும் சமநினலகள் (குடியரசுத் ்தனலவர முன்ற)   
ஐக்கிய அசமரிக்க குடியரசு - Checks and Balances (Presidential form) 

அரசாஙகத்ன்த அறிநது சகாள்வ்தறகாை 
அணுகுமுன்றகள்

்பல்ம்று ்ற்கயான அணுகுமுறை்கள 
மூலம் அரசாங்கத்ற்த அறி்நது க்காளை 
முயல்்து நமக்கு அரசாங்கத்தின ம்தாற்ைம் 
மற்றும் அ்தன கசயல்்பாடு்கறை விரி்ா்க 
அறி்நது க்காளை உ்தவுகிைது.
(அ) ஒபபீட்டு மறறும் வரலாறறு அணுமுன்ற

ஒப்பீடடு மற்றும் ்ரலாற்று 
அணுகுமுறையானது மமற்்கத்திய அரசியல் 
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மாரக்சிய அரசியல் க்பாருைா்தாரம் என 
இரு்ற்கயா்க ்ற்கப்்படுத்்தப்்படுகினைது.
(ஈ) அரசியல சமூகவியல அணுகுமுன்ற

இ்ந்த அணுகுமுறையானது சமூ்கவியல் 
மற்றும் மானுடவியல் சார்நது உளைது.  
மமலும் இ்தறன அறமப்புசார அணுகுமுறை 
எனறும் கூைலாம். அரசாங்கம் அல்லது 
அரசியல் அறமப்பு என்பது சமூ்கம் எனும் 
க்பரிய ்கடடறமப்பில் உளைடஙகிய துறண 
அறமப்பு எனறு அரசியல் சமூ்கவியல் உறுதி 
கசயகினைது.  இ்ந்த அணுகுமுறை க்பரிய 
மற்றும் சிறிய அறமப்பு்களுக்கிறடமயயான 
க்தாடரற்ப ஆராயகினைது.

மாணகடெஸ்க்யூ அரசாங்கத்ற்த மூனறு 
வி்தமா்க ் ற்கப்்படுத்துகிைார, அற் முறைமய 
குடியரசு, முடியாடசி மற்றும் க்காடுஙம்கால் 
அரசாங்கம் ஆகும்.
குடியரசு அரசாஙகம்

இவ்ற்க அரசாங்கத்தில் மக்்கள 
இறையாண்றம அதி்காரத்ற்த க்பற்றுளைனர.
முடியாட்சி அரசாஙகம்

இது ஒரு ்தனி மனி்தனின ஆடசியாகும்.  
அத்துடன நிறலயா்க நிறு்ப்்படட 
சடடதிடடங்களுக்கு உட்படடு நடத்்தப்க்பறு்து 
ஆகும்.
சகாடுஙநகால அரசாஙகம்

ஒரு ்தனிமனி்தனின விருப்பு, க்றுப்பிற்கு 
உட்படமட ஆளுற்க நறடக்பறும்.  மமலும் 
நிறு்ப்க்பற்ை மற்றும் நிறலயான 
சடடதிடடங்கள கிறடயாது. 
மாண்கடஸ்க்யூவின கூற்றுப்்படி, அரசு 
க்தாடர்நது நீடித்திருப்்ப்தற்கு "உறுதியான 
சமு்தாயத்தினுறடய குறிப்பிடட உத்ம்்கத்தின 
்பண்பியல் ்டி்த்ற்த சாரத்திருக்கிைது".

6.2.  அரசாஙகத்தின் ச்ாருள் வனரயன்ற 
மறறும் ்தன்னம:

அரசாங்கம் என்பது அரசின கசயலாடசிப் 
்பணி்கறைக் குறிப்்ப்தாகும். இது குடிறம, 
க்பருநிறு்னம், ம்தம், ்கல்வி மற்றும் பிை 
குழுக்்களுக்கு சடடம் இயற்றி கசயல்்படுத்தும் 
அதி்காரம் க்காண்ட அறமப்பிறனக் 
குறிப்்ப்தாகும்.

அரசாங்கம் எனும் கசால்லானது ்பறைய 
பிகரஞ்சு, ்ாரத்ற்தயான ‘ஆளுநர’ (Governor) 
என்பதிலிரு்நது க்பைப்்படட்தாகும்.  அது ‘கு்பரமநட’ 

நிறு்னங்கறைப் ்பண்றடய ்காலம் மு்தல் 
்தற்்காலம் ்றர ்கற்ைறி்நது உளைது.  இ்ந்த 
அணுகுமுறை விைக்்கரீதியான ்தனறமறய 
க்காண்டது.  அரிஸ்டொட்டில், மாணகடெஸ்க்யூ 
மற்றும் லாக் ஆகிமயார 
இவ்ணுகுமுறையிறனக் ற்கயாண்டு 
அரசாங்கங்கறை ்பகுத்்தாய்ந்தனர.

உ்தாரணமா்க, அரிஸ்டாடடில் ்தனது 
மி்கச்சிை்ந்த ்பறடப்்பான ‘அரசியல்’ எனும் 
புத்்த்கத்ற்த எழுதும்முன 158 நாடு்களின 
அரசறமப்பு்கறை ்பகுத்்தாய்நதுளைார. 
மாணகடெஸ்க்யூ இஙகிலா்நது அரசறமப்ற்ப 
்பகுத்்தாரய்நது பினனர இஙகிலா்நது 
அரசறமப்பின உறுதித்்தனறமக்கு 
‘அதி்காரங்களின பிரிவி்னயே ்காரணம்’ என 
்கண்டுணர்ந்தார.
(ஆ)  சட்ட மறறும் நிறுவைம் சாரந்த 

அணுகுமுன்ற

கெந்்தம், ஆஸ்டின மற்றும் ்டெசி ம்பானை 
அறிஞர்கள இ்ந்த அணுகுமுறையிறனக்  
ற்கயாண்டனர. இது அரசியல் நிறு்னங்களின 
முறையான சடடக் ்கடடறமப்ற்ப றமயமா்க  
க்காண்ட்தாகும்.

அரசாங்கம் மற்றும் சடடத்திற்கு 
இறடமயயான க்தாடரபு்கறை விைக்கு்்தற்கு 
ஏது்ா்க சிலம்காட்பாடு்கறை உரு்ாக்்கம் 
கசயய இ்ந்த அணுகுமுறை உ்தவுகினைது.  
க்ப்ந்தம் இஙகிலா்நது சடடத்ற்த சீரறமப்பு 
கசய்த ்தனனி்கைற்ை அறிஞர ஆ்ார.  ஆஸ்டின 
இறையாண்றமயின சடடரீதியான 
அடிப்்பறடறய உணரத்திய்ர ஆ்ார. மமலும் 
இ்ர இறையாண்றம என்பது பிரிக்்க இயலா்த, 
மாற்றித்்தர முடியா்த மற்றும் இறுதியான 
அதி்காரம் எனறு கூறிய்ர ஆ்ார.   
ஏ.வி.்டெசி அரசாங்கத்திறன சடடத்தின 
அடிப்்பறடயிலும், அரசாங்கங்கள பிை 
கிறை்களில் அ்தன கசயலாக்்கத்திறனப் 
க்பாறுத்தும் மதிப்பிடுகிைார.
(இ) அரசியல ச்ாருைா்தார அணுகுமுன்ற

இது அரசியலுக்குப் க்பாருைா்தாரம் 
சார்ந்த விைக்்கங்கறை அளிக்கினைது.  மமலும் 
ச்நற்தயின ்பங்களிப்பு, உற்்பத்தி ்ழிமுறை்கள 
மற்றும் சமூ்கத்திற்கு உற்்பத்தி க்பாருட்கறை 
க்காண்டு கசல்்து குறித்தும் இது 
வி்ாதிக்கினைது.  இ்ந்த அணுகுமுறை 
்தாராை்ா்த அரசியல் க்பாருைா்தாரம் மற்றும் 
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(Gubernate) எனை லத்தீன கசால்லில் இரு்நது 
க்பைப்்படட்தாகும்.  இ்தன க்பாருள இயக்கு்தல், 
ஆடசி, ்ழி்காடடு, ஆளுற்க என்ப்தாகும்.

மிகப்ழனமயாை அரசாஙக முன்ற எது?:

இஙகிலா்நதின முடியாடசிமய மி்கப் 
்பைறம ்ாய்ந்த அரசாங்க ்டி்மாகும். 
முடியாடசியில் மனனர அல்லது ராணி 
அரசின ்தறல்ரா்க இருப்்பார.  
இஙகிலா்நது முடியாடசியானது 
அரசறமப்பிலான முடியாடசி என 
அறைக்்கப்்படுகிைது.  மனனர அரசினுறடய 
்தறல்ரா்க இரு்ந்தாலும், 
ச ட ட மி ய ற் ை க் கூ டி ய  ்தகுதி 
ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படட          நாடாளுமனைத்திடமம 
உளைது என்பது இ்தன க்பாருைாகும்.

அரசாஙகத்தின் வனகப்ாடு ்றறி 
அரிஸ்டாட்டில

அரிஸ்டாடடில் 
இரண்டு அடிப்்பறட்களின 
இறணவில் அ்ர 
்பகுப்்பாய்ந்த 
அரசறமப்புக்்கறை 
்ற்கப்்படுத்தியுளைார.

மு்தலாவது அடிப்னட
ஆடசி அதி்காரத்தில் உளை்ர்களின 

எண்ணிக்ற்க ஒனறு, சில மற்றும் ்பல என்ப்தன 
அடிப்்பறடயில் முடியாடசி, பிரபுக்்கள ஆடசி,  
தூயஅரசியல் அறமப்புமுறை (Polity) என 
்ற்கப்்படுத்தியுளைார.
இரணடாவது அடிப்னட

அரசாங்கம் யாருறடய நலனுக்்கா்க 
கசயல்்படுகினைது எனை அடிப்்பறடயில் 
க்பாதுநலம் மற்றும் சுயநலம் எனறு 
்ற்கப்்படுத்தியுளைார.  கீழ்ரும் அடட்றண 
மூலம் கநறி ்த்றிய மூனறு ்டி்ங்கைான 
க்காடுஙம்காலாடசி, சிறுகுழு ஆடசி மற்றும் 
மக்்கைாடசியிறன ்காணலாம்.

அதிகாரத்தில 
உள்நைார 
எணணிக்னக

மக்கள் �லம் சுய�லம்

ஒனறு முடியாடசி 
க்காடுஙம்கால் 
ஆடசி

சிலர
பிரபுக்்கள 
ஆடசி

சிறுகுழுவின 
ஆடசி

்பலர
தூய அரசியல் 
அறமப்பு  
முறை (Polity)

மக்்கைாடசி 
அல்லது 
கும்்பல் ஆடசி

ஒவக்ாரு ்தனிமனி்தனின "்கரு்றை 
மு்தல் ்கல்லறை "்றரயிலான கசயல்்பாடு 
அரசு மு்கறம்களின மூலமம 
ஒ ழு ங கு மு ற ை ப் ்ப டு த் ்த ப் ்ப ட டு 
்கடடுப்்படுத்்தப்்படுகிைது. 
்கரு்றை மு்தல் ்கல்லறை ்றரயிலான 
்தனிமனி்த ்ாழவில் அரசாங்கத்தின 
்பங்களிப்ற்ப ்ரிறசப்்படுத்து்க.
1.
2.
3.
4.

சசயல்ாடு

வகுப்ன்றயில கீழகணட ்தனலபபினை 
விவா்தத்திறகு எடுத்துக் சகாள்ைவும்.  
  அரிஸ்டாடடிலின அரசாங்க 

்ற்கப்்பாடடிறன ்தற்ம்பாற்தய நமது 
இ்நதிய அரசியல் முறைறமயுடன 
ஒப்பிடு்க.

  நமது அரசாங்கம் மக்்களின க்பாது 
நலனுக்்கா்க கசயல்்படுகிை்தா? அல்லது 
ஒரு சிலரின சுயநலனுக்்கா்க 
கசயல்்படுகிை்தா?

  உண்றமயில் இ்நதிய மக்்கைாடசி 
மக்்களின க்பாது நலன்கறை 
பிரதிநிதித்து்ப்்படுத்துகிை்தா? அல்லது 
ஒரு சிலரின சுயநலத்ற்த 
பிரதிநிதித்து்ப்்படுத்துகிை்தா?

விவா்தம்
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அரசைம��� வைகக�
(Types Of Constitution)

எ�த�ப�ட / 
எ�த�படாத 
அரசைம��

� யர� தைலவ� 
�ைற அரசா�க� /

 நாடா�ம�ற �ைற
 அரசா�க�

மதசா�ப�ற/ 
சமயஆ�� 

ஒ�ைற ெசயலா��
 மா��

ப�ைம ெசயலா��
மா��

ம�களா�� / 
ெபா��ைடைம/ 

� யா�� / 
ெகா��ேகா� ஆ��

6.3  ஒறன்றயாட்சிமுன்ற அரசாஙகம் 
(Unitary Form of Government):

ஒற்றையாடசி அரசாங்கம் என்பது ஒரு 
இறையாண்றமயுறடய அரசு ஆகும். மத்திய 
அரசாங்கமம அறனத்து அதி்காரத்ற்தயும் 
உளைடக்கிய்தாகும். மத்திய அரசாங்கம் 
்தற்்காலி்கமா்கப் ்ப கி ர ்ந ்த ளி த் ்த 
அ தி ்க ா ர த் தி ன  அடிப்்பறடயிமலமய பிை 
அறமப்பு்கள கசயல்்பட இயலும். ஒற்றையாடசி 
அரசாங்கத்தில் அறனத்து அதி்காரங்களும் 
றமயமா்க ஒரிடத்தில் குவி்நது இருக்கும்.
ஒறன்றயாட்சி முன்ற அரசாஙகஙகள் – 
உ்தாரணம்; இஙகிலாநது, பிரான்சு, ஜப்ான் 
மறறும் இலஙனக.

ஒறன்றயாட்சியின் வனரயன்ற:

ஏ.வி.னடசி:

ஒர றமய சக்திமய மமலான 
சடடமியற்றும் அதி்காரத்திறன ்ைக்்கமா்கச் 
கசயல்்படுத்துகிைது.

காரைர:
ஒர மத்திய அறமப்பிடம் அரசாங்கத்தின 

அறனத்து அதி்காரங்களும் அரசறமப்பு மூலம் 
்ைங்கப்்படடிருக்கும்.

சி.எஃப.ஸ்ட்ராங:
ஒற்றையாடசி அரசாங்கத்திற்கு இரண்டு 

முக்கியத் ்தகுதி்கள உளைன அற்யா்ன:-
  மத்திய அரசாங்கத்தின மமலான ்தனறம
  இறையாண்றமயுறடய துறண 

அறமப்பு்கள இல்லாதிருத்்தல்
ஒறன்றயாட்சி முன்ற அரசாஙகத்தின் 
நின்றகள் (Merits of Unitary form of Government)

  சிறிய நாடு்களுக்கு உ்க்ந்தது

  அதி்காரம் மற்றும் க்பாறுப்பு சார்ந்த 
மமா்தல்்கள ஏற்்படு்்தற்்கான ்ாயப்பு்கள 
இல்றல.

  ஒற்றையாடசி முறையில் சரியான மநரத்தில் 
முடிவு்கள எடுக்்கப்்படு்துடன 
கசயல்்பாடு்கள விறர்ா்க இருக்கும்.

  ஒற்றையாடசி முறை அரசாங்கம் குறை்ந்த 
கசலவீனம் க்காண்ட்தாகும்.

  அரசறமப்பில் திருத்்தங்கள 
க்காண்டு்ரு்து எளி்தாகும்.

  நாடு முழு்்தற்குமான ஒமர சீரான 
சடடங்கள, க்காளற்க்கள மற்றும் 
நிர்ா்கம் ஆகியற் இருக்கும்.

ஒறன்றயாட்சி முன்ற அரசாஙகத்தின் 
குன்றகள் (De-merits of Unitary form of Government)

  க்பரிய நாடு்களுக்கு ஒற்றையாடசி முறை 
க்பாரு்ந்தாது.

  மத்திய அரசாங்கம் ்பல சிக்்கலான 
பிரச்சிறன்கறை சமாளிக்்க மநர்்தால் 
நிர்ா்க ரீதியான ்தாம்தம் எற்்படு்்தற்கு 
்ாயப்பு்கள அதி்கமாகும்.

  மத்திய அரசானது ்டடாரத் ம்தற்்கள 
சார்ந்த து்க்்கமுறை மற்றும் 
பிரச்சறன்களில் ்க்னம் 
கசலுத்து்்தற்்கான ்ாயப்பு்கள இல்றல.

  மத்திய அரசாங்கத்தில் அதி்க அதி்காரங்கள 
குவி்நது உளை்தால், மத்திய அரசாங்கம் 
ஏம்தச்சதி்காரமான ம்பாக்ற்க ்கறடபிடிக்்க 
்ாயப்புளைது.

இநதிய அரசனமபபின் ஒறன்றயாட்சி 
இயலபுகள்

அ) உறுதியாை மத்திய அரசாஙகம்

அதி்காரப் ்பகிர்ானது மத்திய அரசுக்குச் 
சா்த்கமா்க இருப்்பதுடன, அதி்காரம் 
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சமநிறலயற்று ்பகிரப்்படடிருக்கும். மு்தலில் 
இ்நதியாவில் மத்தியப்்படடியலானது மாநிலப் 
்படடியறலவிட அதி்க அதி்காரங்கள 
க்காண்டிருக்கிைது.  இரண்டா்்தா்க 
முக்கியமான அதி்காரங்கள அறனத்தும் 
மத்திய அரசிடமம இருக்கிைது.  மூனைா்்தா்க 
க்பாதுப்்படடியலிலும் மத்திய அரசின 
அதி்காரமம மமமலாஙகி இருக்கிைது.
ஆ)  மாநில நிலப்ரபபுகளின் மீ்தாை மத்திய 

அரசாஙகத்தின் கட்டுப்ாடு
இ்நதிய நாடாளுமனைம் ்தனனிச்றசயா்க 

மாநிலங்களின க்பயர, நிலப்்பரப்பு மற்றும் 
எல்றல்கறை ்றரயறை கசயய இயலும்.
இ) ஒறன்ற அரசனமபபு

இ்நதிய அரசறமப்்பானது மத்திய 
அரசறமப்ற்ப உளைடக்கியது ஆகும்.  
இ்தன்படி மடடுமம மத்திய, மாநில 
அரசாங்கங்கள கசயல்்பட முடியும்.
ஈ) அரசனமபபின் ச�கிழும் ்தன்னம

இ்நதிய அரசறமப்பின 
க்பரும்்பானறமயான ்பகுதிறய 
நாடாளுமனைம் ்தனனிச்றசயா்க அரசறமப்பு 
சடட திருத்்தத்தின மூலமா்க மாற்ைலாம்.  
இம்மாற்ைங்கறைச் கசயய சா்தாரண 
க்பரும்்பானறம அல்லது சிைப்பு 
க்பரும்்பானறம க்பற்றிரு்ந்தால் 
ம்பாதுமான்தாகும்.
உ)  மாநிலஙகளின் சமநினலயற்ற 

பிரதிநிதித்துவம்

கூடடாடசி ்தத்து்த்தின்படி 
நாடாளுமனைத்தின மமலற்யில் 
மாநிலங்களுக்கு சமமான பிரதிநிதித்து்ம் 
அளித்்தல் ம்ண்டும். மாைா்க இ்நதிய 
மாநிலங்களுக்கு சமமான பிரதிநிதித்து்ம் 
மாநிலங்கைற்யில் அளிக்்கப்்படவில்றல.
ஊ) ச�ருக்கடி நினல அதிகாரஙகள்

இ்நதியாவில் கநருக்்கடி நிறல 
பிர்கடனத்தின ம்பாது மத்திய அரசாங்கம் 
மி்கவும் ்லிறமயா்க இருப்்பதுடன மாநில 
அரசு்கள மத்திய அரசின முழுக்்கடடுப்்பாடடின 
கீழ கசனறுவிடும். கநருக்்கடி நிறல ்காலத்தில் 
கூடடாடசி நறடமுறையானது அரசறமப்புச் 
சடடதிருத்்தம் கசயயப்்படாமமலமய 
ஒற்றையாடசி நிறலக்கு கசனறுவிடும்.  
இவ்ற்கயான மாற்ைம் எ்ந்தக்ாரு கூடடாடசி 
அறமப்பிலும் கிறடயாது.

எ) ஒறன்றக் குடியுரினம

இ்நதியா ஒற்றைக்குடியுரிறம எனனும் 
முறையிறன ஏற்றுக்க்காண்டுளைது.  நம் 
நாடடில் இ்நதியக் குடியுரிறம மடடுமம 
உளைது, மாநிலங்களுக்கு ்தனி குடியுரிறம 
கிறடயாது.

நம் நாடடில் எ்ந்த மாநிலத்திலும் பிை்ந்த 
அல்லது ்சிக்கினை அறனத்து குடிமக்்களும், 
மாநில ம்று்பாடினறி நாடு முழு்தும் ஒமர 
மாதிரியான உரிறம்கறைக் 
க்காண்டிருக்கினைனர. அகமரிக்்கா, 
சுவிடசரலா்நது மற்றும் ஆஸ்திமரலியா 
ம்பானை கூடடாடசி அரசு்களில் குடிமக்்கள 
‘இரடறடக் குடியுரிறம’ க்பற்றுளைனர.  
அ்தா்து ம்தசியக் குடியுரிறம மற்றும் மாநிலக் 
குடியுரிறம ஆகியற்யாகும்.
 ஏ)  ஒருஙகினணந்த ஒநர நீதித்துன்ற

இ்நதியாவில் உளை அறனத்து 
நீதிமனைங்களும் உச்ச நீதிமனைத்திலிரு்நது 
கீைறம நீதிமனைங்கள ்றர ்படிநிறல 
அறமப்பின அடிப்்பறடயில் உளைது.  இ்நதிய 
நீதிமனைங்களுக்கு மநரடி மற்றும் 
மமல்முறையீடடு அதி்காரங்கள உளைன.
ஐ)  அகில இநதியப ்ணிகள்

இது அகில இ்நதிய ்பணி்கள அல்லது 
மத்தியப் ்பணி்கள மற்றும் மாநில குடிறமப் 
்பணி்கள ஆகிய்ற்றின இயல்பு்கறைக் 
க்காண்டுளைது. மத்திய மற்றும் அகில 
இ்நதியப் ்பணி்கள ஆகியற் ஒமர சீரான 
நிர்ா்க முறைறம மற்றும் கசயல்முறையிறன 
இ்நதியா முழுறமக்கும் ஊக்குவிக்கினைன.
ஒ) ஆளு�ர நியமைம்

மாநில ஆளுநர ம்தர்நக்தடுக்்கப் 
்படு்தில்றல, குடியரசுத்்தறல்ரால் 
நியமிக்்கப்்படுகிைார, இ்ர குடியரசுத் 
்தறல்ரின விருப்்பத்தின அடிப்்பறடயிமலமய 
்பணிறயத் க்தாடரகிைார.  ஆளுநர என்ப்ர 
மாநிலத்தின கசயலாடசித்துறைத் ்தறல்ர 
ஆ்ார.  அ்ருக்கு சடடமனைம், கசயலாடசி, 
நீதித்துறை மற்றும் கநருக்்கடி நிறல 
க்தாடர்பான அதி்காரங்கள உண்டு.

6.4  கூட்டாட்சி முன்ற 
அரசாஙகம்

ஒற்றையாடசி மற்றும் கூடடாடசி எனை 
்ற்கப்்பாடு என்பது மாநிலங்கள மற்றும் 
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மத்திய அரசாங்களுக்கிறடமயயான 
உைவு்களின அடிப்்பறடயில் அறம்்தாகும்.  
கூடடாடசி அரசாங்கம் என்பது ம்தசிய  
மற்றும் மாநில அரசாங்கங்களுக்கிறடமய 
அரசறமப்பிலான அதி்கார பிரிவிறனயின 
அடிப்்பறடயில் அறம்்தாகும். அ்தன 
அடிப்்பறடயில் அவ்ரசு்கள ்தங்களுக்க்கன 
உளை அதி்கார எல்றலயின ்படி சு்த்நதிரமா்கச் 
கசயல்்பட முடியும். அகமரிக்்கா, 

ஸ்விடசரலா்நது, ஆஸ்திமரலியா, ்கனடா, 
ரஷயா, பிமரசில் மற்றும் அரகஜெனடினா ஆகிய 
நாடு்கள கூடடாடசி முறையிலான 
அரசாங்கத்திறன க்காண்டுளைன. கூடடாடசி 
மாதிரியிலான அரசறமப்பில் ம்தசிய 
அரசாங்கமானது மத்திய அரசாங்கம் அல்லது 
ஒனறிய அரசாங்கம் எனவும், ்டடார 
அரசாங்கங்கள மாநில அரசாங்கம் அல்லது 
மா்காண அரசாங்கம் எனவும் 
அறியப்்படுகினைன.

��டைம�� ��டா�� ஒ�ைறயா��

அர�க� ேத�ய
அரசா
க	

ேத�ய
அரசா
க	

ம��ய 
அரசா
க	

அர�

அர���ள
 ம�க�

அர���ள 
ம�க�

ம�க�

இநதிய அரசனமபபின் கூட்டாட்சி 
இயலபுகள்

அ) இரட்னட அரசாஙகம்

இ்நதிய அரசறமப்பின்படி மத்திய 
அைவில் ஒனறியமும் அ்தன ்பரப்்பரைவிற்குள  
மாநில அரசாங்கங்கள என இரண்டு 
்ற்கயான அரசாங்கங்கள 
நிறு்ப்்படடுளைன.  இ்ந்த இரண்டு 
அரசாங்கங்களும் அரசறமப்பில் 
கூைப்்படடுளை்ாறு ்தனக்க்கன ்தனிப்்படட 
அதி்காரங்கறைக்   க்காண்டு   கசயல்்படுகினைன.
ஆ) எழு்தப்ட்ட அரசனமபபு

    இ்நதிய அரசறமப்பு எழு்தப்்படட 
விதி்கறைக் க்காண்டிருப்்ப்தால் 
நாடாளுமனைத்தின ஒப்பு்தல் இல்லாமல் 
திருத்்தங்கள க்காண்டு்ரு்து ்கடினமாகும்.
இ) அதிகாரப ்ஙகீடு

இ்நதிய அரசறமப்பின ஏைா்து 
அடட்றணயின்படி மத்திய மற்றும் மாநில 
அரசு்களிடம் மத்திய ்படடியல், மாநில 
்படடியல் மற்றும் க்பாதுப் ்படடியல் எனை 
அடிப்்பறடயில் அதி்காரம் ்பஙகிடடு 
அளிக்்கப்்படடுளைது.

ஈ) அரசனமபபின் நமலாை ்தன்னம

இ்நதியாவில் அரசறமப்புச் சடடமம 
நாடடின மி்கவும் உயர்ந்த சடடமாகும்.  மத்திய 
மற்றும் மாநில அரசு்கள இயற்றும் சடடங்கள 
அரசறமப்பு சடடத்திற்கு உட்படடு இருத்்தல் 
ம்ண்டும்.

உ) ச�கிழா அரசனமபபு

ஒவக்ாரு அற்யிலும் மூனறில் 
இரண்டு ்பஙகு க்பரும்்பானறம எனை 
நறடமுறையின மூலமம அரசறமப்புச் 
சடடத்திருத்்தம் மமற்க்காளைப்்பட ம்ண்டும். 
மமலும் ஆளும் ்கடசியினரால் மி்க எளி்தா்க 
அரசறமப்பு சடடத்திருத்்தம் க்காண்டு்ர 
இயலாது.

ஊ) சு்தநதிரமாை நீதித்துன்ற

இ்நதியாவில் நீதிமனைமானது 
சடடமனைம் மற்றும் கசயலாடசித் துறையின 
்தறலயீடு இல்லாமல் கசயல்்படும் ்ற்கயில் 
அறமக்்கப்்படடுளைது. அ்தன ம்தசிய மற்றும் 
மாநில அைவிலான அதி்கார எல்றல்களின 
்படி அற் மநரடி, மமல் முறையீடடு மற்றும் 
நீதிப்புனராயவு ்பணி்கறை மமற்க்காளகிைது.
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எ)  ஈரனவச் சட்டமன்்றம் முன்ற 
(Bicameralism)

இ்நதிய நாடாளுமனைமானது மமலற் 
மற்றும் கீைற் என இரண்டு அற்்கள 
க்காண்ட்தாகும். மமலும் கீைற் நிதி 
க்தாடர்பான சடடமியற்ைறல மமற்க்காளளும் 
அதி்காரம் க்காண்ட்தாகும்.
கூட்டாட்சி முன்ற அரசாஙகத்தின் நின்றகள்

  உளைாடசியினுறடய ்தனனாடசி மற்றும் 
ம்தசிய ஒருறமப்்பாடு ஆகிய்ற்றிற்கு 
இறடமய சமரசத்திறன ஏற்்படுத்துகிைது.

  மத்திய, மாநில அரசாங்கங்களுக்கிறடமய 
அதி்காரம் ்பகிரப்்படு்ப்்தால் நிர்ா்கத் 
திைன மமம்்படுகிைது.

  அைவில் மி்கப்க்பரிய நாடு்கள 
உரு்ா்்தற்கு ்ாயப்பு்கள உரு்ாகினைது.

  அதி்காரங்கள ்பஙகீடு கசயயப்்படு்்தால் 
மத்திய அரசாங்கம் ஏம்தச்சதி்காரத்துடன 
கசயல்்படு்ற்தக் ்கடடுப்்படுத்்த இயலும்.

  மி்கப்க்பரிய நாடு்களுக்கு கூடடாடசி 
அரசாங்கம் மி்கவும் க்பாருத்்தமான்தாகும்.

  க்பாருைா்தார மற்றும் ்பண்்பாடடு 
்ைரச்சிக்கு இது மி்கவும் நனறமயாகும்.

கூட்டாசி முன்ற அரசாஙகத்தின் குன்றகள்

  ஒற்றையாடசி அரசாங்கத்ம்தாடு 
ஒப்பிடும்ம்பாது கூடடாடசி அரசாங்கங்கள 
்லிறமயற்ைற் ஆகும். 

  கூடடாடசி அரசாங்கங்கள அதி்க 
கசலவினங்கறை க்காண்ட்தாகும்.

  பிரிவிறன்ா்த மனப்ம்பாக்கு உரு்ா்க 
க்பாது்ான ்ாயப்பு்கள உளைன.

  நிர்ா்கத்தில் ஒருமு்கத் ்தனறமறய 
க்காண்டு்ர இயலாது.

  ம்தசிய ஒருறமப்்பாடடிற்கு இது ஒரு 
அச்சுறுத்்தலாகும்.

  மத்திய மாநில அரசு்களுக்கிறடமயயான 
அதி்காரப் ்பஙகீடு பிரச்சறன்கறை 
ஏற்்படுத்தும்.

  இரடறடக் குடியுரிறம

  மாறி்ரும் சூைல்்களுக்ம்கற்்ப கநகிைா 
அரசறமப்பிறன எளி்தா்கத் திருத்து்து 
இயலா்த்தாகும்.

  சில சமயங்களில் மாநில அரசாங்கங்கள 
அயலுைவுக் க்காளற்கயில் ்தறடறய 
ஏற்்படுத்துகினைன.்த

வ.எண. ஒறன்றயாட்சி கூட்டாட்சி

1.
ஒரு அடுக்கு அரசொங்கம் மற்றும் துளண 

அலகு்கள்
இரணடு அடுக்கு அரசொங்கம்

2. ்ேரும்ேொலும் ஒற்ளற குடியுரிளம இரடள்டக் குடியுரிளம

3.
துளண அலகு்கள் சு்தந்திரமொ்கச்  

்சயல்ே்ட இயலொது

கூட்டொடசி அலகு்கள் மத்திய அரசுக்கு 

உடேடடு ்சயல்ே்ட பெணடும்.

4. அதி்கொரப் ேகிரவு எனேது கிள்டயொது அதி்கொரப் ேகிரவு எனேது இருக்கும்

5. அதி்கொரக் குவிப்பு அதி்கொரப் ேரெலொக்்கம்

வ.எண. �ாடு �ாடாளுமன்்றம்
1. இஸபரல் ்ந்சட

2. ்ெரமனி ேன்டஸ்டொக்

3. ெப்ேொன ்டயட

4. நொரபெ ஸப்டொரடிங

5. பநேொைம்
ரொஷ்டிரிய 

ேஞசொயத்து

வ.எண. �ாடு �ாடாளுமன்்றம்
6. ேொகிஸ்தொன ப்தசிய சளே

7. ரஷ்யொ டூமொ

8. அ்மரிக்்கொ ்கொஙகிரஸ

9.
்்தன 

ஆப்பிரிக்்கொ

நொ்டொளுமனறம்

10. சுவிடசரலொந்து கூட்டொடசி சளே

கூட்டாட்சி மறறும் ஒறன்றயாட்சி அரசாஙகத்திறகினடநயயாை நவறு்ாடுகள்
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வ.எண. வனகயிைம் வனககள் �ாடுகள்

1. அரசொங்கத்தின 

முளற்கள்
குடியரசு ்தளலெர 

முளற அரசொங்கம்
அ்மரிக்்கொ

நொ்டொளுமனற முளற 

அரசொங்கம்
இஙகிலொந்து, இந்தியொ

பநரடி மக்்கைொடசி சுவிடசரலொந்து

மளறமு்க மக்்கைொடசி இந்தியொ

முடியொடசி

முழுளமயொன முடியொடசி – 

ேஃளரன

அரசளமப்பிலொன முடியொடசி - 

ஐப்ேொன

்கொமன்ெல்த் ேகுதி்கள் –

ஆஸதிபரலியொ

சரெொதி்கொரம்
ஹிடலரின ்ெரமனி, 

முபசொலியின இத்்தொலி

2. ம்தத்தின ேஙகு
ம்தச்சொரபினளம இந்தியொ

சமய ஆடசி
ேொகிஸ்தொன,  ஈரொன, ெொடி்கன, 

பநேொைம்

3.
நிலப்ேரப்பு சொரந்்த 

அதி்கொரப் ேஙகீடு

ஒரளெ சட்டமனறம் சீனொ

ஈரளெ சட்டமனறம் 
இஙகிலொந்து, அ்மரிக்்கொ, 

இந்தியொ

4.
்சயலொடசியின 

ெள்க்கள்

ஒற்ளற ்சயலொடசி 

மொதிரி
அ்மரிக்்கொ

ேனளம ்சயலொடசி 

மொதிரி
பிரொனசு

5.
நீதித்துளறயின 

ெள்க்கள்

சு்தந்திரமொனது அளனத்து மக்்கைொடசி நொடு்கள்

அரப்ேணிப்பு 

உறுதியுள்டயது

முனனொள் பசொவியத் ரஷ்ய 

குடியரசு

6.
அரசளமப்பின 

்தனளம

்நகிைொ்தது மற்றும் 

எழு்தப்ேட்டது
அ்மரிக்்கொ

்நகிழும்/்நகிைொ இந்தியொ

்நகிழும் 

்தனளமயுள்டயது 

மற்றும் எழு்தப்ே்டொ்தது

இஙகிலொந்து

7.

அரசின ்தனளம 

(பநொக்்கம், லடசியம்  

மற்றும் 

்்கொள்ள்க்கள் 

அடிப்ேள்டயிலொனது)

மு்தலொளித்துெம் அ்மரிக்்கொ

்ேொதுவுள்டளம கியூேொ, சீனொ, ெ்ட்்கொரியொ

சம்தரமம் ரஷ்யொ
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6.5 �ாடாளுமன்்ற முன்ற அரசாஙகம்

மக்்கைால் ம்தரக்தடுக்்கப்்படட 
மக்்கைாடசி அரமச நாடாளுமனை 
முறையாகும். நாடாளுமனை முறை 
அரசாங்கத்தில் கசயலாடசியானது ்தனது 
க்காளற்க்கள மற்றும் கசயல்்பாடடிற்்கா்க, 
நாடாளுமனைத்திற்குப் க்பாறுப்்பான்தாகும். 
மாைா்க குடியரசுத் ்தறல்ர முறை 
அரசாங்கத்தில், கசயலாடசியானது 
சடடமனைத்திற்கு ்தங்கைது க்காளற்க்கள 
மற்றும் கசயல்்பாடடிற்்கா்க ்பதில் கசால்ல 
அ்சியம் கிறடயாது. மமலும் 
கசயலாடசியானது அரசறமப்பின 
அடிப்்பறடயில் சடடமனைத்திடம் இரு்நது 
சு்த்நதிரமா்க இயஙகுகிைது.

நாடாளுமனை முறை அரசாங்கம் என்பது 
அறமச்சரற் முறை அரசாங்கம் எனறும், 
்கடறமப்்பாடுறடய அரசாங்கம் அல்லது 
க்ஸ்ட மினிஸ்டர (West Minster)  அரசாங்கம் 
எனறும் அறைக்்கப்்படுகிைது. இஙகிலா்நது, 
ஜெப்்பான, ்கனடா மற்றும் இ்நதியா ஆகிய 
நாடு்கள நாடாளுமனை முறை அரசாங்கத்ற்தப் 
பின்பற்றுகினைன.

 ஐவர கெனனிஙஸ் நாடாளுமனை 
முறை அரசாங்கத்ற்த அறமச்சர குழுமுறை 

எனறு அறைக்கிைார.  ஏகனனில் 
அறமச்சரற் என்பது நாடாளுமனை 
அரசாங்க முறையினுறடய அ்த்காரத்தின 
றமயக்்கரு்ா்க விைஙகுகிைது.  நாடாளுமனை 
முறை அரசாங்கம் என்பது ்கடறமப்்பாடுறடய 
அரசாங்கமாகும்.  இதில் அறமச்சரற் 
என்பது உண்றமயான கசயலாடசியாகும்.  
மமலும் இது நாடாளுமனைத்திற்கு 
க்பாறுப்்பான்தா்க இருப்்பதுடன அ்தன 
நம்பிக்ற்கறய க்பற்ை ்றரயிலும் ்ப்தவியில் 
நீடிக்கிைது. இஙகிலா்நதில்்தான நாடாளுமனை 
முறை அரசாங்கம் ம்தானறியது.  இஙகிலா்நது 
நாடாளுமனைத்தின அறமவிடம் க்ஸ்ட 
மினிஸ்டர (West Minster) ஆகும்.  எனம் 
நாடாளுமனை முறை அரசாங்கம் க்ஸ்ட 
மினிஸ்டர (West Minster)  முறை அரசாங்கம் 
எனறும் அறைக்்கப்்படுகிைது.   இஙகிலா்நதின 
பிர்தம ம்நதிரி மற்ை அறமச்சர்கறை 
ஒப்பிடுற்கயில் அதி்க அதி்காரம் க்காண்ட்ர. 
இ்ர ்தனது அறமச்சரற்யில் 
சம்மான்ர்களில் மு்தனறமயான்ரா்க 
(Primus interpares) ்கரு்தப்்படுகிைார. ்தற்ம்பாற்தய 
்கால்கடடத்தில் பிர்தம ம்நதிரியின 
அதி்காரங்கள அதி்கரித்துளைது.  பிரிடடனின 
அரசியல் மற்றும் நிர்ா்கத்தில் ்தற்ம்பாற்தய 
பிர்தம ம்நதிரி ஆதிக்்கம்  கசலுத்துகிைார.
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�ாடாளுமன்்ற முன்ற அரசாஙகத்தின் 
இயலபுகள்

அ)  ச்யரைவு சசயலாட்சி மறறும் 
உணனமயாை சசயலாட்சி

குடியரசுத் ்தறல்ர க்பயரைவு 
அதி்காரம் க்காண்ட கசயலாடசியா்ார (de-
jure executive (or) titular executive).  மாைா்க பிர்தம 
ம்நதிரி உண்றமயான அதி்காரம் க்காண்ட 
கசயலாடசியா்க விைஙகுகிைார (de-facto 
executive). இவ்ற்கயில் குடியரசுத் ்தறல்ர 
நாடடின ்தறல்ர எனறும் பிர்தம ம்நதிரி 
அரசாங்கத்தின ்தறல்ர எனறும் 
்கரு்தப்்படுகிைார.

ஆ)  ச்ரும்்ான்னம ச்ற்ற அரசியல 
கட்சியின் ஆட்சி 

நாடாளுமனைத்தின கீைற்யில் 
க்பரும்்பானறமப் க்பற்ை ்கடசிமய ஆடசி 
அறமக்கினைது.  அக்்கடசியின ்தறல்ர 
குடியரசுத் ்தறல்ரால் பிர்தம ம்நதிரியா்க 
நியமிக்்கப்்படுகிைார.  பிை அறமச்சர்கள பிர்தம 
ம்நதிரியின ஆமலாசறனயின ம்பரில் குடியரசுத் 
்தறல்ரால் நியமிக்்கப்்படுகினைனர.  எ்ந்த ஒரு 
்கடசிக்கும் க்பரும்்பானறம கிறடக்்கா்த 
நிறலயில் ்கடசி்களின கூடடணிறய குடியரசுத் 
்தறல்ர ஆடசி  அறமக்்க அறைப்பு விடுப்்பார.

இ)  கூட்டுப ச்ாறுபபுணரவு

அறமச்சர்கள நாடாளுமனைத்திற்கு 
கூடடுப் க்பாறுப்்பாகும் ்கடறமப்்படட்ர்கள.  
இதும் நாடாளுமனை முறை அரசாங்கத்தின 
அடிப்்பறட ம்காட்பாடாகும்.

ஈ)  இரட்னட உறுபபிைரா்தல

அறமச்சர்கள ஒமர மநரத்தில் 
நாடாளுமனைத்திலும் கசயலாடசிப் பிரிவிலும் 
உறுப்பினர்கைா்க இருப்்பர.

உ)  பிர்தம மநதிரியின் ்தனலனம  

நாடாளுமனை முறை அரசாங்கத்தில் 
பிர்தம ம்நதிரிமய ்தறலறம க்பாறுப்பு 
்கிக்கிைார. அ்மர அறமச்சரற் குழு, 
நாடாளுமனைம் மற்றும் ஆடசியிலுளை 
்கடசியின ்தறல்ர ஆ்ார. இவ்ற்கயில் 
பிர்தம ம்நதிரி அரசாங்கத்தின 
கசயல்்பாடு்களில் குறிப்பிடத் ்தகு்ந்த மி்க 
முக்கிய ்பஙகு ்கிக்கிைார.

�ாடாளுமன்்ற முன்ற அரசாஙகத்தின் 
நின்றகள்

அ)  சட்ட மன்்றம் மறறும் சசயலாட்சி 
இனடநயயாை �லலிணக்கம் 

நாடாளுமனை முறை அரசாங்கத்தின 
மி்கப்க்பரிய நனறமயாக்தனில் அது 
அரசாங்கத்தின அங்கங்கைான சடடமனைம் 
மற்றும் கசயலாடசிக்கு இறடமய 
நல்லிணக்்கமான உைவு்கள மற்றும் 
கூடடுைவிறன ஏற்்படுத்துகிைது. கசயலாடசி 
பிரிவு உறுப்பினர்கள சடடமனை 
உறுப்பினர்கைா்கவும் இருப்்ப்தால் 
அ்ர்களுக்கிறடமய சிக்்கல்்கள 
எழு்திற்்கான சாத்தியம் குறை்ாகிைது.  
எனம் அ்ர்கள ஒருஙகிறண்நது 
கசயல்்படு்்தற்்கான ் ாயப்பு்கள அதி்கமாகும்.
ஆ) கடனமப்ாடுனடய அரசாஙகம்   

நாடாளுமனை முறை அரசாங்கம் ஒரு 
்கடறமப்்பாடுறடய அரசாங்கம் உரு்ா்்தற்கு 
்ழி்குக்கினைது. அறமச்சர்கள அ்ர்களுறடய 
அறனத்து கசயல்்களுக்கும் நாடாளுமனைத்திற்கு 
்கடறமப்்படட்ர்கள ஆ்ர. நாடாளுமனைமானது 
ம்களவி மநரம், வி்ா்தங்கள, ஒத்திற்ப்பு 
தீரமானம் மற்றும் நம்பிக்ற்கயில்லா தீரமானம் 
ம்பானை ்கருவி்கள மூலம் அறமச்சர்கள மீது 
்கடடுப்்பாடு்கள கசலுத்துகினைது.

இ) எந்தச்சதிகாரத்ன்த ்தனடசசய்தல

அதி்காரங்கள ஒரு ்தனி ந்பரிடம் 
இல்லாமல் அறமச்சரற் எனை ஒரு குழுவிடம் 
உளை்தால் ்தனிந்பர ்தனனிச்றசயா்க 
கசயல்்படும் ்ாயப்பு்கள குறை்ாகும். இ்தன 
மூலம் அறமச்சர்கள சர்ாதி்காரியா்க 
கசயல்்பட இயலாது.  மமலும் அறமச்சர்கள 
நாடாளுமனைத்திற்கு ்பதில் கசால்ல 
்கடறமப்்படட்ர்கைா்க இருப்்பதுடன 
அ்ர்கறை நம்பிக்ற்கயில்லா தீரமானத்தின 
மூலம் நீக்்கம் கசய்்தற்கும் ் ாயப்பு்கள உண்டு.

ஈ) ்ரவலாை பிரிதிநிதித்துவம்

நாடாளுமனை முறை அரசாங்கத்தின 
அறனத்து ்குப்பினர மற்ைம் அறனத்து 
்பகுதியினர என அறன்ருக்கும் ்பர்நது்படட 
பிரதிநிதித்து்ம் அளிக்்க ்ாயப்புளைது. 
ஏகனனில் பிர்தம்நதிரி இக்்காரணி்கறை ்தனது 
அறமச்சரற்றய முடிவு கசயயும்ம்பாது 
்கருத்தில் க்காள்ார.
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�ாடாளுமன்்ற முன்ற அரசாஙகத்தின் 
குன்றகள்

அ) நினலத்்தன்னமயற்ற அரசாஙகம்

நாடாளுமனை முறையானது 
நிறலத்்தனறம உறடய அரசாங்கத்ற்தத் 
்தராது.  அரசாங்கம் ்தனனுறடய ்ப்தவி்காலத்ற்த 
நிறைவு கசய்்தற்்கான எ்ந்த ஒரு 
உத்திர்ா்தமும் கிறடயாது. அறமச்சர்கள 
நாடாளுமனை உறுப்பினர்களின நம்பிக்ற்கயின 
அடிப்்பறடயிமலமய ்ப்தவிறய க்தாடர இயலும். 
ஒரு நம்பிக்ற்கயில்லா தீரமானமமா, ்கடசி 
்தா்மலா அல்லது நிறலத்்தனறமயற்ை 
கூடடாடசி அரசாங்கமமா எ்நமநரத்திலும் 
அரசாங்கத்தின நிறலத்்தனறமறய ்பாதிக்கும் 
்ாயப்பு்கள உளைன.
ஆ) சகாள்னககளில ச்தாடரச்சி இலலானம  

நீண்ட ்கால க்காளற்க்கறைமயா, 
திடடங்கறைமயா நாடாளுமனை முறை 
அரசாங்கத்தின மூலம் உரு்ாக்கி 
கசயல்்படுத்து்து ்கடினமாகும். இ்தற்கு 
்காரணம் அரசாங்கத்தின நிறலத்்தனறமயற்ை 
்ப்தவிக் ்காலமம ஆகும். ஆளுங்கடசி மாறும் 
நிறலயில் அரசாங்கத்தின க்காளற்க்கள 
மாறு்து சா்தாரணமா்க நடக்்கக்கூடிய்தாகும்.
இ) அனமச்சரனவயின் சரவாதிகாரம்   

ஆளுங்கடசி நாடாளுமனைத்தில் ஒரு 
உறுதியான க்பரும்்பானறம க்பறும் நிறலயில் 
அறமச்சரற்யானது எல்றலயற்ை அதி்காரம் 
க்பற்று ஒரு சர்ாதி்கார ்தனறமயுடன 
கசயல்்பட ்ாயப்பு்கள உண்டு.  
செராலடு J. லாஸ்கி (Harold J.Laski) 
கூற்றுப்்படி நாடாளுமனை முறை அரசாங்கம் 
கசயலாடசி பிரிவிற்கு சர் ்ல்லறமயுடன 
கசயல்்படு்்தற்்கான ஒரு ்ாயப்ற்ப 
ஏற்்படுத்திக் க்காடுக்கினைது. 
ராம்நச முர (Ramsay Muir) முனனாள பிரிடடிஷ 
பிர்தம ம்நதிரி இ்தறன அறமச்சர குழுவின 
சர்ாதி்காரம் எனறு குற்ைம் சாடடுகிைார.
ஈ) அதிகார பிரிவினைக்கு எதிராக இருத்்தல.  

நாடாளுமனை முறை அரசாங்கத்தில் 
கசயலாடசியும், சடடமனைமும் 
ஒருஙகிறண்நது உளைது.  
அறமச்சரற்யானது சடடமனைம் மற்றும் 
கசயலாடசி பிரிவிற்கு ்தறலறம ஏற்கிைது.  
இக்்காரணத்்தால் நாடாளுமனை முறை 

அரசாங்கம் அதி்கார பிரிவிறன 
அடிப்்பறடயிலான ம்காட்பாடடிற்கு எதிரா்க 
கசயல்்படுகிைது எனமை கூைலாம்.

இநதிய அரசனமபபினை 
உருவாக்கியவரகள் ஏன் �ாடாளுமன்்ற 
அரசாஙக முன்றயினை ஏற்றைர?

  நாடாளுமனை அரசாங்க முறையுடனான 
்பரிச்சயம் உண்டு

  அதி்க க்பாறுப்புணரவுக்்கான விருப்புரிறம

  சடடமனைத்திற்கும், கசயலாடசிக்கும் 
இறடமயயான பிரச்சறன்கறைத் ்தவிரக்்க 
ம்ண்டியது அ்சியமாகும்.

  இ்நதிய சமு்தாயத்தின ்தனறம அடுத்்த 
முக்கியமான ்காரணமாகும். இ்நதியா 
உலகிமலமய மி்கவும் அதி்கமான ்கலப்பு 
மரபு்கறையும், சிக்்கலான ்பனறம 
சமூ்கங்கறையும் க்காண்ட மாநிலங்கள 
உளை நாடு்களில் ஒனைாகும். ஆ்கம் 
அரசறமப்பிறன உரு்ாக்கிய்ர்கள 
நாடாளுமனை அரசாங்க முறையிறன 
ஏற்ைனர. அது ்பல்ம்று பிரிவு்கள, 
விருப்்பங்கள மற்றும் ்பகுதி்களுக்கு 
அரசாங்கத்தில் பிரதிநிதித்து்ம் ்தர க்பரும் 
்ாயப்புளை்தாகும். இது மக்்களிறடமய 
ம்தசிய உணரவிறன ்ைரப்்பதுடன 
்தணிக்ற்க கசயயப்்படட இ்நதியாவிறன 
்கடடறமக்கிைது எனலாம்.

6.6 குடியரசுத் ்தனலவர முன்ற அரசாஙகம்

 குடியரசுத் ்தறல்ர 
முறை அரசாங்கமானது 
அதி்காரப் பிரிவிறன 
ம ்க ா ட ்ப ா ட டி ன ்ப டி 
்க ட ட ற ம க் ்க ப் ்ப ட ட து .  
இது ்கடறமப்்பாடற்ை, 
நாடாளுமனைம் சாரா்த 
அல்லது நிர்ந்தரமான கசயலாடசி அறமப்பு 
எனறு அறைக்்கப்்படுகிைது. அகமரிக்்கா, 
பிமரசில், ரஷயா மற்றும் இலஙற்க ம்பானை 
நாடு்கள குடியரசுத்்தறல்ர முறை 
அரசாங்கத்திற்கு உ்தாரணமாகும்.
குடியரசுத்்தனலவர முன்ற அரசாஙகத்தின் 
இயலபுகள்  

அகமரிக்்க குடியரசுத் ்தறல்ர அரசு 
மற்றும்  அரசாங்கத்திற்கு ்தறல்ர ஆ்ார. 
அரசின ்தறல்ர எனை முறையில் அ்ர 
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க்பயரைவிலான நிறலயிறன ்கிக்கிைார. 
அரசாங்கத்திற்குத் ்தறல்ர எனை முறையில் 
அரசாங்கத்தின கசயலாடசி பிரிற் 
்தறலறமமயற்று நடத்துகிைார.

குடியரசுத் ்தறல்ர ்ாக்்காைர 
குழுவினால் ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படுகிைார.  அ்ரது 
்ப்தவிக்்காலம் நானகு ஆண்டு்கள ஆகும். 
அகமரிக்்கா நாடாளுமனைத்தின (்காஙகிரஸ்) 
்ப்தவி நீக்்க முறையின மூலம் அரசறமப்பிற்கு 
எதிரான தீவிரமான கசயல்்பாடடின ்காரணமா்க 
மடடுமம அ்றர ்ப்தவி நீக்்கம் கசயய முடியும்.

குடியரசுத் ்தறல்ர ்தனது அறமச்சரற் 
குழு அல்லது சிறிய அறமப்பின உ்தவியுடன 
அரசாங்கத்ற்த நடத்துகிைார.  அது ‘சுயவிருப்்ப 
அறமச்சரற்’ (Kitchen cabinet) என 
அறைக்்கப்்படுகிைது.  இது ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படா்த 
துறை கசயலாைர்கறைக் க்காண்ட ஓர 
ஆமலாசறனக் குழு்ாகும். இ்ந்த அறமச்சரற் 
குழுவில் உளை்ர்கள அறன்ரும் குடியரசு 
்தறல்ராமலமய ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படடு 
நியமனம் கசயயப்்படுகினைனர. அ்ர்கள 

அறன்ரும் குடியரசுத் ்தறல்ருக்கு 
்கடறமப்்படட்ர்கள ஆ்ர.  மமலும் அ்ர்கள 
குடியரசுத் ்தறல்ரால் எ்ந்த மநரத்திலும் ்ப்தவி 
நீக்்கம் கசயயப்்படலாம்.

குடியரசுத் ்தறல்ரும் அ்ருறடய 
கசயலாைர்களும் (அறமச்சர்கள) அகமரிக்்க 
நாடாளுமனைத்திற்குப் (்காஙகிரஸ்) 
க்பாறுப்்பான்ர்கள அல்ல.  மமலும் அ்ர்கள 
ந ா ட ா ளு ம ன ை த் தி ல்  ( ்க ா ங கி ர ஸ் ) 
உறுப்பினர்கைா்க இருக்்க ம்ண்டுகமன்பம்தா 
அ்தன கூடடத்க்தாடரில் ்பஙகுக்காளை 
ம்ண்டுகமனை அ்சியமமா கிறடயாது.

குடியரசுத் ்தறல்ருக்கு 
நாடாளுமனைத்தின கீைற்யான பிரதிநிதி்கள 
சற்பயிறனக் ்கறலக்கும் அதி்காரம் இல்றல.
அகமரிக்்க குடியரசுத் ்தறல்ர முறையின 
அடிப்்பறட சாராம்சமானது ‘அதி்கார 
பிரிவிறனக் 'ம்காட்பாடு' ஆகும்.  மமலும் 
சடடமனைம், கசயலாடசி மற்றும் நீதித்துறை 
சார்ந்த அதி்காரங்கள ்தனித்்தனிமய 
பிரிக்்கப்்படடு மூனறு க்வம்று  சு்த்நதிரமான 
அங்கங்களிடம் ்ைங்கப்்படடுளைது.

�ாடாளுமன்்ற முன்ற அரசாஙகத்திறகும், குடியரசுத்்தனலவர முன்ற அரசாஙகத்திறகும் 
இனடநயயாை நவறு்ாடுகள்.

வ. எண குடியரசுத் ்தனலவர முன்ற அரசாஙகம் �ாடாளுமன்்ற முன்ற அரசாஙகம்

1. குடியரசுத் ்தறல்ர மக்்கைால் மநரடியா்க 
ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படுகிைார

நாடாளுமனைத்தில் க்பரும்்பானறமறயக் 
க்காண்ட அரசியல் ்கடசியின ்தறல்மர 
பிர்தம ம்நதிரியா்ார.

2. குடியரசுத் ்தறல்மர மமலான அதி்காரம் 
க்பற்ை்ர

மத்திய சடடமனைமம மமலான அதி்காரம் 
க்காண்ட்தாகும்.

3. அதி்காரப் பிரிவிறன
அதி்காரப் பிரிவிறன கிறடயாது  
அதி்காரம் றமயப்்படுத்்தப்்படடிருக்கும்.

4. சு்த்நதிரமான கிறை்கள
ஒனறுடன ஒனறு ்கல்ந்த ்பணி்கறை 
உறடய சு்த்நதிரமான கிறை்கள.

5. குடியரசுத் ்தறல்மர அரசின 
்தறல்ரா்ார

குடியரசுத் ்தறல்மர அரசின 
்தறல்ரா்ார.

6. குடியரசுத் ்தறல்மர அரசாங்கத்தின 
்தறல்ரா்ார

பிர்தமம்நதிரிமய அரசாங்கத்தின 
்தறல்ரா்ார

7. குடியரசுத் ்தறல்மர ்தறலறமப் ்பணிறய 
ஏற்கிைார

கூடடுத்்தறலறம

8. குடியரசுத் ்தறல்ர நாடாளுமனைத்திற்கு 
(்காஙகிரஸ்) க்பாறுப்்பான்ர கிறடயாது.

நாடாளுமனைத்தில் கூடடுப் 
க்பாறுப்புணரவு மற்றும் 
்தனிப்க்பாறுப்புணரவு உண்டு.
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6.7  அரசாஙகத்திலிருநது ஆளுனக  வனர 
்றறிய கருத்்தாக்கம் 

நல்ஆளுற்க எனை கசால்லானது க்பாது 
நிறு்னங்கள எவ்ாறு மக்்களின 
பிரச்சறன்கறை நிர்கித்து நாடடின 
்ைங்கறையும் சரியான முறையில் 
மமலாண்றம கசயகினைன என்பற்தப் 
்பற்றிய்தாகும். ஆளுற்க என்பது “முடிவு்கள 
எ்ந்த கசயல்முறையில் எடுக்்கப்்படடு அற் 
எவ்ாறு நறடமுறைப்்படுத்்தப்்படுகினைன 
என்பம்த ஆகும்”.

“ உலக வஙகி – உலக நமம்்ாட்டு அறிக்னக 1997: மாறிவரும் சூழலில அரசின் நினல”

 இ்ந்த அறிக்ற்கயானது ம்்கமா்க மாறி்ரும் உல்க சூைலில் அரசு எவ்ற்கயில் நாடடின 
்ைரச்சியில் சிைப்்பா்கப் ்பங்களிக்்கலாம் என்பற்தக் குறித்்த்தாகும்.  அரசு எனன கசயய ம்ண்டும், 
எவ்ாறு கசயய ம்ண்டும் என்பதுடன அரசு ்தனறன எவ்ாறு மமம்்படுத்திக் க்காளைலாம் 
என்பன  குறித்தும் இவ்றிக்ற்கயில் வி்ா்தம் கசயயப்்படடுளைது.  றமயப்்படுத்்தப்்படட 
திடடமிடல் மற்றும் ்கலப்பு க்பாருைா்தாரம் சார்ந்த அரசாங்கங்கள ்தற்ம்பாற்தய ்கால்கடடத்தில் 
ச்நற்த சார்ந்த ்பஙகிறனக் குறைத்துக் க்காண்டு ்ருகினைன.  இ்தற்குத் ம்தால்வியில் முடியும் 
அரசின ்தறலயீடு்கள ்காரணமாகும்.

 இவ்றிக்ற்க மமற்கூறிய ்கருத்துக்கு எதிரா்க சில முக்கியமான ்தருணங்களில் அரசின 
்தறலயீடு ச்நற்தயில் ம்தற் என்பற்த ்லியுறுத்துகிைது.  க்பாருைா்தாரம் சார்ந்த நிறு்னச் 
சூைலில் சடடத்தின ஆடசிறயச் கசயல்்படுத்தும் ்பஙகு அரசிற்கு உளைது.  மமலும் நாடடின 
மமம்்பாடடிற்கு அரசின ச்நற்த சார்ந்த ்தறலயீடு அத்தியா்சியம் என ்கருதுகிைது. அரசாங்கத்ற்த 
குறை்ந்த்படச அரசா்க சுருக்கு்்தற்கு இது எதிரப்பு க்தரிவிக்கிைது. மமலும் ்தனியார க்தாழில்்கள 
மற்றும் ்தனிமனி்தர்களின கசயல்்பாடு்களுக்கு ்தகு்ந்த ஊக்்கம் மற்றும் ஆ்தரவிறன நல்கும் 
சிைப்்பான அரமச மமம்்பாடடிற்குத் ம்தற் என விைக்குகிைது.

 இவ்றிக்ற்க அரசிற்கு சில சீரதிருத்்தங்கறை ்லியுறுத்துகிைது.  மு்தலா்்தா்க, அரசின 
கசயல்்பாடு்கறையும், அ்தன திைன்கறையும் சமன்படுத்து்தலில் ்க்னம் கசலுத்து்தல் மற்றும் 
இரண்டா்்தா்க, அரசின திைன்கறை மமம்்படுத்து்்தற்கு அரசு நிறு்னங்கறை 
மாற்றியறமப்்ப்தற்்கான ்ழிமுறை்கறை ்கண்டுணர ம்ண்டும்.

 இவ்றிக்ற்கயின்படி, பின்ரும் ஐ்நது அடிப்்பறடப் ்பணி்கறை அரசாங்கம் ்தனது 
மநாக்்கங்கைா்க மமற்க்காளை ம்ண்டும்.  இற் இல்றலகயனைால் நிறலயான, ் றுறமயில்லா்த 
மற்றும் அறன்ருக்குமான ்ைரச்சிறய நாம் அறட்து சாத்தியமற்ை்தாகும். 

அற்யா்ன………..
1. நாடடில் அடிப்்பறடச் சடடத்ற்த நிறுவு்தல்
2. ம்பரியல் க்பாருைா்தார நிறலத்்தனறமறய ்பாது்காத்்தல்
3. அடிப்்பறடக் ்கடடறமப்பு மற்றும் சமூ்கப் ்பாது்காப்பில் மு்தலீடு கசய்தல்
4. சமூ்கத்தில் எளிதில் இலக்்காகும் நிறலயில் உளை்ர்கறை ்பாது்காத்்தல்
5. சுற்றுச் சூைல் ்பாது்காப்பு

அரசாஙகத்திலிருநது ஆளுனக வனர

•  கூடடு ஆளுற்க 
அடிப்்பறடயிலானது

• கநகிழ்ானது
• க்ளிப்்பறடயானது
• புதுறமயானது
•  துணி்நது 

முடிக்டுப்்பது
• மக்்களுக்்கானது
• உளமநாக்்கமுறடயது

11th Std Political Science Tamil_Unit-6.indd   106 10-12-2021   20:24:24



107

‘அரசாங்கம்’ மற்றும் ‘ஆளுற்க’ ஆகிய 
இரண்டுமம ஒமர க்பாருறைக் க்காண்ட்தாகும்.  
இது ஓர அறமப்பு, நிறு்னம் அல்லது அரசில்  
அதி்காரத்ற்தச் கசயல்்படுத்து்ற்தக் 
குறிப்்ப்தாகும். கீழக்்கண்ட ்பரிமாணங்களில் 
அரசாங்கம் மற்றும் ஆளுற்கறய 
ம்று்படுத்்தலாம்.
அ)  ஆளுற்க கசயல்்பாடடிலுளை நட்டிக்ற்கள 

யாற்?
ஆ)  ஆளுற்கயில் உளைடஙகிய 

கசயலறமப்பு்கள யாற்?
இ)  இம் மறு்றரயறைறயத் ம்தற்யாக்கிய 

நறடமுறை்கள யாற் ?
ஈ)  நல் ஆளுற்கறய மதிப்பீடு  கசயய 

்பயன்படுத்்தப்்படட ்றரகூறு்கள யாற்?
உ)  இ்தறன அறட்்தற்்கா்க மமம்்படுத்்தப்்பட 

ம்ண்டிய திைன்கள யாற்?
ஆளுற்க என்பது ஒரு ம்தசத்தின 

வி்்காரங்கறை நிர்கிப்்ப்தற்்கா்க அரசியல், 
க்பாருைா்தார மற்றும் நிர்ா்க அதி்காரத்திறன 
கசயல்்படுத்து்்தாகும். ஆளுற்க என்பது 
அறனத்து முறை்கறையும் உளைடக்கிய்தாகும்.  
நனறமமயா, தீறமமயா ஆனாலும் 
சமு்தாயங்கள, அதி்காரத்திறனப் ்பஙகிடடு 
க்பாது ஆ்தாரங்கள மற்ைம் பிரச்சறன்கறை 
ற்கயாளுகினைன. (UNDP,  1997)

ஒரு நாடடின மமம்்பாடடிற்்கா்க அ்தன 
சமூ்க மற்றும் க்பாருைா்தார ்ைங்கறை 
மமலாண்றம கசய்்தற்்கா்க அதி்காரத்திறன 
கசயல்்படுத்தும் ்பாஙம்க ஆளுற்கயாகும். (ADB, 
2000)

அரசாங்கத்திலிரு்நது ஆளுற்கக்கு 
கசல்்து என்பது புதிய அறமப்புக்்கறை 
உரு்ாக்கு்து மடடுமல்லாமல் ்பறைய 
அறமப்புக்்கறையும் புதுப்பிப்்ப்தாகும். ்தனது 
புதிய ்பஙகிறன ஆற்று்்தற்கு அரசு 
்லுப்்படுத்்தப்்பட ம்ண்டும். மக்்கைாடசி 
என்பது ஐ்நது ஆண்டு்களுக்கு ஒரு முறை 
ம்தர்தல்்கறைச் ச்நதிப்்பது  மடடுமல்ல, 
அறமப்பின கசயல்திைறன விழிப்புடன 
்கண்்காணித்து அவ்ாண்டு்களில் அ்தறன 
க்பாறுப்்பான்தாக்கு்து குடிறமச் 
சமு்தாயத்தின ்பணியாகும்.

குடினமச் சமு்தாயத்துடைாை 
கூட்டுப்ஙகாணனம 

ஆடசிறய ஆளுற்கயா்க மாற்றும் முறனப்பில் 
குடிறமச் சமு்தாயத்தின ்பஙகு 
குறிப்பிடத்்தகு்ந்த்தாகும்.  அ்தன ்பஙகிறன 
இரு்ற்கயான இறை்கைா்கப் ்பாரக்்கலாம்.

1. சமூ்க இயக்்கங்கள
2. அரசு சாரா அறமப்பு்கள

சமூ்க இயக்்கங்கள ்றுறம நிறலயில் உளை 
மக்்கள மற்றும் விளிம்பு நிறலயில் உளை 
மக்்களுக்்கா்கப் ம்பாராடு்்தன மூலம் 
அரசாங்கத்தினமீது ்தாக்்கத்ற்த  
ஏற்்படுத்துகினைனர.  இவ்ற்கயான 
அழுத்்தத்தினால் அராசாங்கம் மக்்களுக்்கா்க 
நிறு்னங்கள, சடடங்கள மற்றும் 
நறடமுறை்களில் சில மாற்ைங்கறைக் 
க்காண்டு்ருகிைது.
 அரசு சாரா அறமப்பு்களும் ்பல்ம்று 
்ற்கயில் மக்்கள நலனுக்்கா்க கசயல்்படுகினைன.  
மமலும் அ்ர்கள அரசாங்கத்தின திடடங்கறை 
நறடமுறைப்்படுத்து்திலும் உ்தவி்கரமா்க 
உளைனர.
 சமூ்க இயக்்கங்களும், அரசு சாரா 
அறமப்பு்களும் ்தற்ம்பாற்தய ்கால்கடடத்தில் 
அரசியல் கசயல்்பாடு்கள மற்றும் க்பாது 
மசற்்கள ஆகியற் மக்்கறைச் 
கசனைறட்தில் மி்கப்க்பரிய ்பங்காற்றுகினைன.

சசயல்ாடு

உல்கைாவிய ்பாரற்யிலான சி்ந்தறன ்பற்றிய 
ம்கலிச் சித்திரம்
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ம்கா்பன மே்கன ்பரு்நிறல உச்சிமாநாடு 
09.12.2009/ P.8 மற்றும் 18.12.2009/ P.10
197 �ாடுகள் ்சுனம வாயுக்கனை 
்டிப்டியாக நீக்க ஒபபுசகாணடை. 

இது ்கரியமில ்ாயுற்விட ஆயிரம் மடஙகு 
மமாசமான ்ாயுக்்கறை குறைத்து புவி 
க்ப்்பமயமா்தறல ்தடுக்கும் சடடப்பூர்மான 
ஒப்்ப்ந்தமாகும்
மூன்று குழுவிலாை �ாடுகள்

அசமரிக்கா ந்ான்்ற வைரந்த �ாடுகள் 
்தஙகளின் னெட்நரா பளூநரா கார்ன் 
்யன்்ாட்டினை 2019-ஆம் 
ஆணடுவாக்கில ்த்து ச்தவீ்தம் 2011 – 
2013-ஆம் அைவிலிருநது குன்றப்துடன் 
2036-ஆம் ஆணடுவாக்கில என்்த்து 
ஐநது ச்தவீ்தம் வனர குன்றக்க நவணடும்

இரண்டா்து குழு்ானது  சீனா 
மற்றும் சில ஆப்பிரிக்்க நாடு்கறைக் க்காண்ட 
்ைரும் நாடு்கள இம்மாற்ைத்திறன 2024-
ஆம் ஆண்டிற்குள கசயது முடிக்்க 
உறுதிபூண்டுளைன. இற் 2020 - 2022-ஆம் 
ஆண்டுடன ஒப்பிடுற்கயில் ்பத்து 
ச்தவீ்தமா்து 2029-ஆம் ஆண்டு்ாக்கில் 
குறைப்்பதுடன இ்தறன நீடடித்து 2045-ஆம் 
ஆண்டு்ாக்கில் எண்்பத்து ஐ்நது ச்தவீ்தம் 
்றர குறைக்்க ம்ண்டும் என 
எதி்பாரக்்கப்்படுகிைது.

இதில் மூனைா்து குழு்ா்க, ்ைரும் 
நாடு்கைான இ்நதியா, ்பாகிஸ்்தான, ஈரான, 
ஈராக் மற்றும் ்றைகுடா நாடு்கள உளைன.  
இற் இ்நநறடமுறைறய 2028-ல் 
க்தாடஙகு்துடன 2024-2026-ல் 
அைவிலிரு்நது ்கணக்கிடும் ம்பாது ்பத்து 
ச்தவீ்தம் ்றர 2032-ல் குறைக்்க ம்ண்டும்.  
இது 2047-ல் எண்்பத்து ஐ்நது ச்தவீ்தமா்க 
இருக்்க ம்ண்டும்.
கிகாலி (ருவாணடா)- Kigali  (Rwanda)

புவி க்ப்்பமயமா்தறலத் ்தடுப்்ப்தற்்கான 
ஒரு முக்கியப் ்படியா்க 200 நாடு்களின 
பிரதிநிதி்கள ச்நதித்து குளிரப்்ப்தனப் க்படடி 
மற்றும் ்காற்றுப் ்ப்தனி ஆகிய்ற்றில் 
்பயன்படுத்்தப்்படும் அச்சுறுத்்தலான ்பசுறம 
்ாயுக்்கறை ்படிப்்படியா்க நீக்கு்்தற்கு 
ஒப்்ப்ந்தம் மமற்க்காண்டனர.  1987-ஆம் 
ஆண்டு ஓமசான ்படலப் ்பாது்காப்பிற்்கா்க 

மமற்க்காளைப்்படட மாண்டரீயல் 
கநறிமுறை்களில் திருத்்தம் 
மமற்க்காளைப்்படடு ்பணக்்கார நாடு்கள, 
்ைரும் நாடு்கறைக் ்காடடிலும் விறர்நது 
நட்டிக்ற்க எடுக்்க ம்ண்டும் என 
ஏற்றுக்க்காளைப்்படடது.

ரு்ாண்டாவின ்தறலந்கர கி்காலியில் 
இரவு முழு்தும் ்கண்விழித்து றேடமரா 
ப்ளூமரா ்கார்பன உற்்பத்தி மற்றும் 
நு்கரவிறன ்படிப்்படியா்க குறைப்்ப்தற்்கான 
ஒப்்ப்ந்தத்ற்த உரு்ாக்கும் இறுதி ்கடடத்தில் 
இரு்ந்த பிரதிநிதி்கள மகிழவுடன ற்க்தடடி 
இ்தறன ்ரம்ற்ைனர.

இருப்பினும் சில பிரதிநிதி்கள இ்நதியா, 
்பாகிஸ்்தான மற்றும் ்றைகுடா நாடு்கள 
ஆகியற் இம்மாற்ைத்திறன பிை நாடு்கறைக் 
்காடடிலும் பினமன மமற்க்காள்்தற்கு 
்ருத்்தம் க்தரிவித்்தனர. மார்ஷல் தீவு்கள 
எனை குடடி ்பசிபிக் நாடடின பிரதிநிதி 
கூறுற்கயில் “இது மார்ஷல் தீவு்கள 
முழுறமயா்க விரும்பிய்தா்க இல்லாவிடினும், 
சிை்ந்த ஒப்்ப்ந்தமாகும்” எனைார. றேடமரா 
ப்ளூமரா ்கார்பன்கள அ்கற்ைப்்படடால் 2100-
ஆம் ஆண்டு்ாக்கில் புவிக்ப்்பமயமா்தல் 
0.5 ச்தவீ்தம் குறையும் என 2015-ல் 
மமற்க்காளைப்்படட ஆயவு க்தரிவிக்கிைது.

இருப்பினும் இ்நதியா ம்பானை அதி்க 
உஷணமான ்தட்பக்ப்்ப நிறலறய க்காண்ட 
்ைரும் நாடு்கள றேடமரா ப்ளூமரா 
்கார்பன்களுக்கு மாற்ைா்க அம்மமானியா, 
்தண்ணீர அல்லது றேடமரா 
ப்ளூமராகலபீனஸ் (Hydro flurolefins) ம்பானை 
்ாயுக்்கறை ்பயன்படுத்தினால் கசலவினம் 
அதி்கரிக்கும்.  இ்ந்த ஒப்்ப்ந்தம் 
அறிவிக்்கப்்படு்்தற்கு முனனர இ்நதிய 
சுற்றுச்சூைல் மற்றும் ்பரு் நிறல மாற்ை 
அறமச்ச்கத்ற்தச் மசர்ந்த அஜெய நாராயண் 
ஜொ கூறுற்கயில் “இதில் கசலவினப் 
பிரச்சறன, க்தாழில் நுட்ப பிரச்சறன, 
நிதிப்பிரச்சறன  ஆகியற் உளைன” 
எனகிைார.  அ்ர மமலும் கூறுற்கயில் “எ்ந்த 
ஒப்்ப்ந்தமா்க இரு்ந்தாலும் அது ஒரு 
்பக்்கத்திலிரு்நது கநகிழ்ான்தா்க இருக்்க 
ம்ண்டுமம ்தவிர மறு்பக்்கத்தில் இரு்ந்தல்ல 
என்பற்த நாம் ்லியுறுத்்த விரும்புகிமைாம்” 
எனைார.
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ஓமசான ்படலத்ற்த றேடமரா ப்ளூமரா 
்கார்பன்களின முனமனாடியான குமைாமரா 
ப்ளூமரா ்கார்பன்கள அழிப்்பற்த உணர்ந்த 
விஞ்ஞானி்கள அ்ற்றிறன மாண்டரியல் 
கநறிமுறை்களின அடிப்்பறடயில் ற்கவிடடனர. 
்தற்க்பாழுது சரியாகி ்ரும் ஓமசான 
்படலத்திற்கு றேடமரா ப்ளூமரா ்கார்பன்கள 
்பாது்காப்்பானற்யா்க க்தரி்ந்தாலும் முக்கிய 
்பசுறம ்ாயு்ான ்கரியமில ்ாயுற் விட 
க்ப்்பமாக்கு்தலில் ஆயிரம் மடஙகு 
மமாசமான்தா்க இருக்கிைது.

புதிய இநதியன் எக்ஸ்பிரஸ் 16.10.2016

ஓர உல்கைாவிய ்பாரற் என்பது 
உங்கறை நான, எனது குடும்்பம், எனது 
்பளளி, எனது சமூ்கம், எனது கிராமம், 
எனது மா்டடம், எனது மாநிலம் அல்லது 
நான ்ாழும் நாடு என்பற்தத் ்தாண்டி 
சி்நதிக்்க ற்க்கிைது.  கசயதி்களில் ்ரும் 
பிரச்சறன்கள உல்கைாவிய 
்தனறமயுளைற்யாகும்.  உ்தாரணமா்க 
சுற்றுச்சூைல் பிரச்சறனறயக் கூைலாம்.

க்பரும்்பாலும் உல்கைாவிய 
பிரச்சறனக்கு ஓர உல்கைாவிய தீரவு 
ம்தற்ப்்படுகிைது.  ்பரு்நிறல மாற்ைம் 
எனை உல்கைாவிய பிரச்சறனறய 
உளளூர தீரவு்கைால் சரி கசயய இயலாது.  
இருப்பினும் உளளூரில் 
மமற்க்காளைப்்படும் நட்டிக்ற்க்கள 
உல்கைாவிய தீரவிற்கு ்ழிகசயய  
உ்தவுகிைது. ்பரு்நிறல மாற்ைம் 
க்தாடர்பான பிரச்சறனக்கு, உ்தாரணமா்க 
உளளூர அைவிலான விழிப்புணரவிறன 
க்தரு நாட்கங்கள, ்கண்்காடசி, மனி்தச் 
சஙகிலி மற்றும் சு்கராடடி பிரச்சாரம் 
ம்பானை்ற்றின  மூலமா்க மக்்கறை 
உல்கைாவிய அைவில் சி்நதிக்்க ற்த்து 
உளளூர அைவில் கசயல்்பட ற்க்கிைது 
எனலாம்.

உலகைாவிய ்ாரனவயிலாை ஓர சிந்தனை

�லஆளுனகயின் ்ணபியலபுகள்

அ) ்ஙநகறபு 
மநரடியா்கம்ா அல்லது 

மறைமு்கமா்கம்ா ஆண்்களும், க்பண்்களும் 
அரசாங்கத்தின முடிக்டுத்்தலில் குரல் 
க்காடுக்்க ம்ண்டும்.  அ்தறன அ்ர்களின  
விருப்்பங்கறைப்  பிரதி்பலிக்்க கூடிய 
சடடப்பூர்மான இறடநிறல அறமப்பு்களின 
்ாயிலா்க  பிரதிநிதித்து்ப்்படுத்்த ம்ண்டும்.  
இத்்தற்கய ்பர்ந்த ்பஙம்கற்்பானது மக்்களின 
ம்பச்சுரிறம, ஒனறு கூடும் உரிறம மற்றும் 
ஆக்்கப்பூர்மான ்பஙம்கற்புத்திைன  
ஆகிய்ற்றின அடிப்்பறடயில் 
்கடடறமக்்கப்்படுகிைது.
ஆ) சட்டத்தின் ஆட்சி 

சடடக்்கடடறமப்பு என்பது 
நியாயமா்கவும், நடுநிறலயுடனும் 
கசயல்்படுத்்தப்்பட ம்ண்டும்.  குறிப்்பா்க மனி்த 
உரிறம்கள க்தாடர்பான சடடங்கறைக் 
கூைலாம்.
இ) சவளிப்னடத் ்தன்னம 

்கடடுப்்பாடற்ை சு்த்நதிரமான ்த்க்ல் 
்பரிமாற்ைமம க்ளிப்்பறடத்்தனறமறய 
்கடடறமக்கிைது.  நறடமுறை்கள, நிறு்னங்கள 
மற்றும் ்த்க்ல்்கள ஆகியற் அ்ற்றுடன 
சம்்ப்ந்தப்்படட்ர்கள மநரடியா்க அணு்கத்்தக்்க 
்ற்கயில் இருப்்பதுடன புரி்நது க்காளைக்கூடிய 
அைவிலான  ்த்க்ல்்கள ்ைங்கப்்படடு 
்கண்்காணிக்்கப்்பட ம்ண்டும்.
ஈ) மறுசமாழி ்கிர்தல 

நிறு்னங்களும் அற்சார்ந்த 
கசயல்்பாடு்களும் மக்்களின  ம்தற்க்ம்கற்்ப 
கசயலாற்ை முயல ம்ண்டும்.
உ) ஒருமித்்த கருத்திலாை தினசபந்ாக்கு

 நல் ஆளுற்க என்பது மாறு்படட 
விருப்்பங்களுக்கு இறடமய ஓர ்பர்ந்த ஒப்பு்தறல 
ஏற்்படுத்்த நடுவுநிறலப் ்பங்காற்றுகிைது.  இது 
குழுவினுறடய சிை்ந்த நலன்கள,  க்காளற்க்கள 
மற்றும் நறடமுறை்களின்படி அற் எவ்ாறு 
சாத்தியமாகும் என்பது ்பற்றிய்தாகும்.
ஊ) சமசீராக்கம்  

ஆண்்களும் க்பண்்களும் ்தங்கறை 
மமம்்படுத்திக் க்காள்்தற்்கான, சமமான 
்ாயப்பு்கள அல்லது ்தங்களின நலறன 
நிர்கிப்்ப்தாகும்.
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 ஒரு மித்த கருததிலான திசைப்பாக்கு
 சிறபபானது மற்றும் சையல்திறன் வாய்ந்தது
 ைட்டததின் ஆடசிசயப பின்பற்றுகிறது
 ைமநீதிபபங்கிலானது மற்றும் உள்ள்டக்கியது
 சபாறுபபானது   பங்்கற்பிலானது
 மறுசமாழி பகிர்தல்   சவளிபபச்டயானது

�லல அரசாஙகம்

எ) சி்றப்ாை ்தன்னம மறறும் சசயலதி்றன் 
நிறு்னங்கள மற்றும் நறடமுறை்கள 

ஆகியற் ம்தற்்கறை நிறைம்ற்றும்  
வி்தத்தில் சிைப்்பா்க ்ைங்கறைப் ்பயன்படுத்தி 
முடிவு்கறைத் ்தரம்ண்டும்.
ஏ) ச்ாறுபபுனடனம 

அரசாங்கத்தில் முடிவு எடுக்கும் 
நிறலயில் உளை்ர்கள, ்தனியார துறையினர 
மற்றும் குடிறமச்சமூ்க அறமப்பு்கள ஆகியற் 
க்பாதுமக்்களுக்கும், அறமப்பின 
்பஙம்கற்்பாைர்களுக்கு ்பதில் கசால்ல ்கடறமப் 
்படட்ர்கைா்க இருத்்தல் ம்ண்டும். 
இப்க்பாறுப்புறடறம என்பது அறமப்புக்்கறைப் 
க்பாறுத்து மாறு்படு்துடன அறமப்பில் 
எடுக்்கப்்படும் முடி்ானது உடபுைமான்தா 
அல்லது க்ளிப்புைமான்தா என்பற்தயும் 
க்பாறுத்்தாகும்.
ஐ) தி்றன்சாரந்த ச்தானலந�ாக்கு ்ாரனவ

்தறல்ர்கள மற்றும் க்பாதுமக்்கள 
ஆகிமயார நல்ஆளுற்க மற்றும் மனி்த 
மமம்்பாடடிறன நீண்ட்கால க்தாறலமநாக்கு 
்பாரற்யுடன அணுகு்தல் ம்ண்டும்.  மமலும் 
்ரலாறு, ்பண்்பாடு மற்றும் சமூ்க 
சிக்்கல்்கறையும் க்தாறலமநாக்குப் 
்பாரற்க்்கா்கக் ்கருத்தில் க்காளளு்தல் 
ம்ண்டும்.
ஆ்தாரம்: (ஐக்கிே நாடு்கள் ச்ெயின 
யமம்ொட்டுத் திட்டெம் – 1997), (நி்லோன 
மனி்த யமம்ொட்டிற்கான ஆளு்்க ெறறிே ஐ.
நா.வின யமம்ொட்டுத் திட்டெம்)
6.8.  அரசாஙகத்தின் சசயலதி்றனை 

எவவாறு மதிபபிடுவது?

ஒரு அரசாங்கத்தின கசயல்்பாடு்கறை 
ஏம்தா ஒரு ்காரணிறயக் க்காண்டு ்பகுப்்பாய்தல் 
என்பது இயலா்த ்காரியமாகும்.  ஆ்கம் 
உண்றமயான மதிப்பீடடிறன மமற்க்காளை 

ஆளுற்கயின ்பல்ம்று அம்சங்கைான  சமூ்க 
்பண்்பாடடு ்காரணி்கள, அரசியல், 
க்பாருைா்தாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூைல் 
்காரணி்கள ஆகிய்ற்றிறன ்பரிசீலிக்்க 
ம்ண்டும்.  எனம் கீழ்காணும் ்காரணி்கறைக் 
்கருத்தில் க்காண்டு அரசாங்கத்தின 
கசயல்்பாடு்கறை மதிப்பிடலாம்.
சமூக ்ண்ாட்டு காரணிகள்

 ்பாலின சமநிறல குறியீடு
 ம்தச்சு்த்நதிரம்
 சாதி அடிப்்பறடயிலான சமநிறல
  ம்தம் மற்றும் கமாழி 

அடிப்்பறடயிலான சிறு்பானறமயினர 
உரிறம்களின ்பாது்காப்பு 

 ்பாலினம் சார்ந்த ்ரவுகசலவு திடடம்
அரசியல காரணிகள்

  மக்்கைாடசி நறடமுறையின சிைப்்பான 
கசயல்்பாடு

  சு்த்நதிரமான மற்றும் நியாயமான 
ம்தர்தல்்கள

 ஊைலற்ை அரசியல் மற்றும் நிர்ா்கம்
 நிர்ா்கத்தில் க்ளிப்்பறடத்்தனறம
 சு்த்நதிரமான ்பத்திரிக்ற்க்கள
 சு்த்நதிரமான நீதித்துறை
 மனி்த உரிறம்கள

ச்ாருைா்தாரக் காரணிகள்

  மனி்த ்ைமமம்்பாடடுக் குறியீடு 
(HDI)

 கமாத்்த உளநாடடு உற்்பத்தி (GDP)
 ்ாஙகும் திைன சமநிறல (PPP)
 ்ைரச்சி Vs  மமம்்பாடு
 சமமா்க ்ைங்கறைப் ்பஙகிடு்தல்

சுறறுச்சூழல காரணிகள்

 நிறலயான மமம்்பாடடு இலக்கு்கள
  ்பரு்நிறல மாற்ைத்திற்்கான ம்தசிய 

கசயல்திடடம்(NAPC)
 ்பசுறம ்ரவு கசலவு திடடம்
 ம்பரிடர மமலாண்றம

ந்தசிய ஒட்டு சமாத்்த மகிழச்சி குறியீடு 
(GNH);

 ம்தசிய ஒடடுகமாத்்த மகிழச்சிக்குறியீடு 
என்பது ்தற்க்பாழுது மமம்்படடு ்ரும் ஒரு 
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்தத்து்ம் மடடுமல்லாமல் குறிப்பிடட 
எ்ந்தக்ாரு ம்தசத்தின கூடடு மகிழச்சியிறன 
அைவீடு கசயயும் “குறியீடு” ஆகும்.  இக்்கருத்து 
மு்தனமு்தலில் 18 ஜீறல 2008-ல் இயற்ைப்்படட 
பூடான நாடடினுறடய அரசறமப்பில் 
குறிப்பிடப்்படடது.

 1970 ்களில் பூடானின நான்கா்து 
மனனரான ஜிக்மம சிஙமய ்ாஙசுக் 
அ்ர்கைால் “ஒடடுகமாத்்த ம்தசிய மகிழச்சி” 
(Gross National Happiness) எனை கசால் 
மு்தனமு்தலில் ்பயன்படுத்்தப்்படடது.  “ஒடடு 
கமாத்்த ம்தசிய மகிழச்சி”- என்ப்தன றமய 

சால்பு்கள “நிறலயான மற்றும் 
சமநீதிப்்பஙகிலான சமூ்க – க்பாருைா்தார 
மமம்்பாடு; சுற்றுச்சூைல் ்பாது்காப்பு; 
்பண்்பாடடிறன ் ைரத்்தல் மற்றும் ்பாது்காத்்தல்; 
நல் ஆளுற்க” ஆகியற்யாகும்.

 “ஒடடுகமாத்்த ம்தசிய மகிழச்சி” றய 
ம்று்படுத்திப் ்பாரப்்ப்தற்கு உ்தாரணமா்க 
கூடடு மகிழச்சிறய ஆளுற்கயின இலக்்கா்கக் 
க்காள்துடன இயற்ற்க மற்றும் மர்பார்ந்த 
வி ழு மி ய ங ்க ளு க் கி ற ட ம ய ய ா ன 
நல்லிணக்்கத்ற்தயும் ்லியுறுத்து்ற்தக் 
கூைலாம்.

 மனி்த ்ை மமம்்பாடடுக் குறியீடு (Human Development Index)
 சர்ம்தச க்ளிப்்பறடத்்தனறமக்்கான அறமப்பு (Transparency International)
 இ்நதியப் க்பாருைா்தாரக் ்கணக்க்கடுப்பு (Economic survey of India)
 ்ரவு கசலவுத்திடடம் – ்பசுறம ்ரவுகசலவுத்திடடம், 
 ்பாலின ்ரவு  கசலவுத்திடடம் 
 ்பாலின  சமநிறல குறியீடு
 கீழக்்கண்ட அறமப்பு்களின ்ருடா்நதிர அறிக்ற்க்கள
 ம்தசிய மனி்த உரிறம்கள ஆறணயம் (National Human Rights  Commission- NHRC)
 ம்தசிய ்படடியல் ் குப்பினருக்்கான ஆறணயம் (National Commission for Schedule  of Castes- NCSC)
 ம்தசிய ்பைஙகுடியினர ஆறணயம் (National Commission for Scheduled Tribes- NCST)
 ம்தசிய ம்களிர ஆறணயம் (National Commission for Women- NCW)
  ம்தசிய சிைார உரிறம்கள ்பாது்காப்பு ஆறணயம்(National Commission for Protection of Child 

Rights- NCPCR)

சசயல்ாடு

கீழக்கணடவறறின் சமீ்கால சவளியீடுகனைப ்றறி விவாதிக்கவும்.

பிரபுக்்க்ளாட்சி (Aristocracy):  உயரகுடி மக்்களின 
ஆடசியாகும்
்கட்டுபொடு்கள் மறறும் சமநி்ல்கள் (Checks 
and Balances): இ்ந்த ம்காட்பாடு அகமாரிக்்காவில் 
ம்தானறியதுடன அகமரிக்்க அரசாங்கத்்தால் 
பின்பற்ைப்்படுகிைது. இ்தனடிப்்பறடயில் 
அரசாங்கத்தின ஒரு அங்கம் மற்கைாரு 
அங்கத்தின கசயல்்பாடு்கள மீது 
்கடடுப்்பாடு்கறைக் க்காண்டுளைது.

அருஞசசாறச்ாருள்: Glossary

கொது அதி்காரங்கள் (Concurrent Powers): ம்தசிய 
அரசாங்கமும், மாநில  அரசாங்கங்களும் 
ஒருஙம்க க்பற்ை அதி்காரங்கைாகும்.
கூட்டெ்மபபு  மு்றை (Confederal system): இது 
இறையாண்றம மிக்்க சு்த்நதிரமான அரசு்களின  
சங்கமாகும்.  இவ்ற்க சங்கத்்தால் 
உரு்ாக்்கப்்படும மத்திய அரசாங்கம் பிை 
அரசு்களின மீது ்றரயறுக்்கப்்படட 
அதி்காரங்கறைமய க்காண்டுளைது.
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மக்்க்ளாட்சிக் குடிேரசு (Democratic Republic): 
மக்்கைால் ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படும் பிரதிநிதி்கள 
சடடம் மற்றும் க்காளற்க்கறை 
நறடமுறைப்்படுத்து்்தாகும்.
அதி்காரப ெகிரவு  (Devolution): ம்தசிய அல்லது 
மத்திய அரசிலிரு்நது மாநில அரசுக்ம்கா 
அல்லது உளைாடசி அரசுக்ம்கா அதி்காரங்கறை 
மாற்றித் ்தரு்்தாகும்.  இரு்ப்தாம் நூற்ைாண்டில் 
இஙகிலா்நதில்  இ்நநறடமுறை  பின்பற்ைப்்படடது.
யநரடி மக்்க்ளாட்சி (Direct Democracy): மக்்கைால் 
ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படட பிரதிநிதி்கறைக் ்காடடிலும் 
அரசியல் முடிவு்கறை மக்்கள ்தாங்கமை 
எடுப்்ப்தாகும்.

கூட்டொட்சி ்தத்துவம் (Federalism):  மத்திய 
அரசாங்கம் மற்றும் மாநில அல்லது உளைாடசி 
அரசாங்கங்களுக்கு இறடமயயான 
அதி்காரப்்பகிரவிலான அரசியல் 
முறைறமயாகும்.
சு்தந்திரத்துவ மக்்க்ளாட்சி (Liberal Democracy): 
்தனிந்பரின மனி்த உரிறம்கறைப் ்பாது்காக்கும் 
மக்்கைாடசியிலான அரசாங்கம், 
சிறு்பானறமயினறர க்பரும்்பானறமயினரின 
ஆதிக்்கத்திலிரு்நது ்தடுத்து ்பாது்காக்கிைது.

சு்தந்திரத்துவம் (Liberalism):  மக்்கள நலன, 
குடிறம உரிறம்களுக்கு ஆ்தரவு மற்றும் சமூ்க, 
அரசியல் மாற்ைங்களின சகிப்புத்்தனறம 
ஆகிய்ற்றை மமம்்படுத்து்்தற்்கா்க கசயல்்படும் 
மநரமறை அரசாங்கத்ற்த புரி்நது ம்பசு்தல்.
வ்ரேறுக்்கபெட்டெ அரசாங்கம் (Limited 
Government): அரசாங்கத்தின அதி்காரங்கள 
குறிப்்பா்க அறமப்புரீதியிலான 
்கடடுப்்பாடு்கைால் ்றரயறுக்்கப்்படடிருக்கும்.
குடிேரசுத்்த்லவர மு்றை அரசாங்கம் 
(Presidential System): பிரதிநிதித்து் 
மக்்கைாடசியின அடிப்்பறடயில் அரசியல் 
அதி்காரம் என்பது ்தனியா்கத் 
ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படடு நியமிக்்கப்்படட ம்தசிய 
அரசாங்கத்தின அறமப்பு்களிடம் இருக்கும்  
இம்முறைக்கு உ்தாரணமா்க அகமரிக்்காற் 
குறிப்பிடலாம்.
பிரதிநிதித்துவ மக்்க்ளாட்சி (Representative 
Democracy): இது மக்்கைால் ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படட 

பிரதிநிதி்கறைக் க்காண்டு சடடம் மற்றும் 
க்காளற்க்கறை உரு்ாக்கி 
கசயல்்படுத்்தக்கூடிய அரசாங்கத்தின 
்டி்மாகும்.  மக்்கைால் 
ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படட்ர்கமை அரசியல் 
முடிவு்கறை மமற்க்காள்ர (சில 
மக்்கைாடசி்களில் சம்பிர்தாய அைவிலான 
்பஙகுறடய முடியாடசிறய ்தக்்க ற்த்துளைனர).
குடிேரசு (Republic):  குடியரசு அரசாங்கத்தில் 
மக்்கமைா அல்லது ஒரு ்பகுதிமயா 
இறையாண்றம அதி்காரம் க்பற்றிருப்்பர.  
மாைா்க முடியாடசியில் மனனமர 
இறையாண்றம அதி்காரம் க்பற்றிருப்்பார.  
இம்முறையிலான பிரதிநிதித்து் அரசாங்கம் 
அகமரிக்்க அரசறமப்பிறன 
உரு்ாக்கிய்ர்கைால் ம்தாற்றுவிக்்கப்்படடது.
அதி்காரபபிரிவி்ன (Separation of Power): 
அரசாங்கத்தின ்பல்ம்று பிரிவு்களுக்கிறடமய 
அ்தன ்பணி்கறைப் ்பஙகிடடுக் க்காள்துடன 
ஒவக்ாரு குழுவின சுயநலன்கறை பிை 
குழுக்்கள ஒழுஙகுமுறை கசயயும் 
முறையிலான்தாகும்.
இ்றைவழி ஆட்சி (Theocracy): இது கிமரக்்க 
்ாரத்ற்த்கைான ்கடவுள என க்பாருள்படும் 
‘திமயாஸ்’ மற்றும் ஆடசி எனை க்பாருளிலான 
‘கிமரடடீன’ எனை ்ாரத்ற்த்களிலிரு்நது 
உரு்ான்தாகும்.  ஆ்கம் இ்தறனக் ‘்கடவுளின 
ஆடசி’ எனக் கூைலாம்.
முறறைதி்காரம் (Totalitarian): அரசாங்கத்தின 
நடப்்பாடசி அதி்காரத்துடனான குடிமக்்களின 
கீழப்்படி்தலாகும்.  இவ்ாடசி அரசியல் மற்றும் 
சமூ்க ்ாழவின அறனத்து அம்சங்கறையும் 
்கடடுப்்படுத்துகிைது.  (ஜொரஜ் ஆஸ்க்ல் 1984) 
அதி்காரத்து் அரசுக்கு மாைா்க இதில்  
அறனத்து சமு்க மற்றும் க்பாருைா்தார  
அறமப்பு்களும் அரசாங்கத்தின ்கடடுப்்பாடடில் 
இருக்கும்.
ஓர்வ சட்டெமனறைம் (Unicameral legislature):  ஒரு 
சடடமனைமானது ஒமரகயாரு அற்றய 
மடடும் க்காண்டிருத்்தல் ஆகும்.  உ்தாரணமா்க 
அகமரிக்்காவில் கநப்ரஸ்்கா எனை ஒரு 
மா்காணம் மடடுமம ஒரற்றயக் 
க்காண்டுளைது.
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I சரியாை வினடனயத் ந்தரநச்தடுக்கவும்
1. ‘நாடாளுமனை முறை அரசாங்கம்’ என்பது

அ) அறமச்சரற் அரசாங்கம் ஆ) க்பாறுப்்பான அரசாங்கம் 
இ) க்ஸ்ட மினிஸ்டரஅரசாங்கம் ஈ) இற் அறனத்தும்

2. கீழக்்கண்ட்ற்றில் கூடடாடசி அரசாங்கத்துடன க்தாடரபில்லா்த ்பண்பியல்பு எது?
அ) எழு்தப்்படட அரசறமப்பு ஆ) கநகிழும் அரசறமப்பு 
இ) அரசறமப்பின மமலான ்தனறம ஈ) சு்த்நதிரமான நீதித்துறை

3. இ்நதிய கூடடாடசி முறை எ்ந்த நாடடின மாதிரியிலானது?
அ) ்கனடா ஆ) இஙகிலா்நது 
இ) அகமரிக்்கா ஈ) ஜெப்்பான

4.  கீழக்்கண்ட்ற்றுள மனி்த்ை மமம்்பாடடுக் குறியீடடில் (HDI) உளை மூனறு குறியீடு்கள யாற்? 
I.்ாழக்ற்கத் ்தரம்   II .்கல்வி  III. சராசரி ஆயுட்காலம் IV. சுற்றுச்சூைல் நிறல

அ) I,II  மற்றும் IV  மடடும் ஆ) I,II  மற்றும் III  மடடும் 
இ) I மற்றும் II  மடடும் ஈ) இற் அறனத்தும் 

5.  கீழக்்கண்ட இயல்பு்களில் இ்நதிய நாடாளுமனை முறை அரசாங்கம் கசயல்்பட அடிப்்பறடயானற் 
யாற்?

அ) க்பயரைவிலான மற்றும் உண்றமயான கசயலாடசி 
ஆ) கீைற்க்குப் க்பாறுப்்பான கசயலாடசி 
இ) உண்றமயான கசயலாடசியா்க பிர்தமர இருத்்தல் 
ஈ) இற் அறனத்தும்

6.  கீழக்்கண்ட்ற்றில் எக்்காரணங்களுக்்கா்க நமது அரசறமப்பிறனத் ம்தாற்றுவித்்த்ர்கள 
இஙகிலா்நது நாடாளுமனை முறையிறனத் ம்தா்நக்தடுத்்தனர?

1) அம்முறைறமயுடனான ்பரிச்சயம் 2) அதி்க க்பாறுப்புணரவு 
3) அதி்காரப் பிரிவிறன 4) ்பனமு்கத்்தனறமயுளை இ்நதிய சமு்தாயம்

அ. 1,2,4 மடடும் ஆ. 1,2,3 மடடும் 
இ. 2,3,4 மடடும் ஈ. இற் அறனத்தும்

7.  அரசறமப்பின அம்சங்கள மற்றும் நறடமுறை்கள கசயல்்படுத்்தப்்படு்ற்த மமற்்பாரற்யிடும் 
கூடடாடசி அறமப்பு எது?

அ) சடடமனைம் ஆ) கசயலாடசி 
இ) நீதித்துறை ஈ) அறமச்சரற்

8. அகமரிக்்க ஐக்கிய நாடு்களிலுளை அரசாங்க முறை;
அ) நாடாளுமனை முறையிலானது ஆ) குடியரசுத்்தறல்ர முறையிலானது 
இ) முழுறமயானமுடியாடசி ஈ) ்றரயறுக்்கப்்படட முடியாடசி

9. எழு்தப்்படட ஒமர அரசறமப்பு இல்லா்த முக்கிய நாடு எது?
அ) ரஷயா ஆ) ஈரான 
இ) கஜெரமனி ஈ) இஙகிலா்நது

II. கீழக்கணட விைாக்களுக்கு மிகச் சுருக்கமாக வினடயளிக்கவும். 
1. அரசாங்கம்  -  ்றரயறு.

2. ஒற்றையாடசி முறை அரசாங்கத்தின நிறை்கறைப் ்பற்றி எழுது்க.

மதிபபிடு்தல (Evaluation)
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III.  கீழக்கணட விைாக்களுக்கு சுருக்கமாக வினடயளிக்கவும்.

1. இ்நதிய அரசறமப்பின ஒற்றையாடசி இயல்பு்கறை ்படடியலிடு்க.

2. கூடடாடசி அரசாங்க முறையின நிறை்கள மற்றும் குறை்கறைப் ்படடியலிடு்க.

3.  இ்நதிய அரசறமப்பிறன உரு்ாக்கிய்ர்கள ஏன நாடாளுமனை அரசாங்க முறையிறன 
ஏற்றுக்க்காண்டனர?

IV  கீழக்கணட விைாவிறக்கு விரிவாை வினடயளி:

1.  நாடாளுமனை முறை அரசாங்கத்திற்கும், குடியரசுத்்தறல்ர முறை அரசாங்கத்திற்கும் 
இறடமயயான ம்று்பாடு்கள ்பற்றி எழுது்க.

1. Vijayaragavan, Political Thought, New Delhi, Sterling Publications
2. D.D.Basu, Introduction to the Constitution of Indian, New Delhi, Lexisnexis
3. R.C.Agarwal, Political Theory, New Delhi, S.Chand
4. IGNOU Politcal Science B.A and M.A
5. The Oxford Hand Book of The Indian Constitution

நமறநகாள் நூலகள் (Reference books)

1. http://www.worldbank.org/
2. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5980
3. http://www.grossnationalhappiness.com/articles/

இனணயவழி ஆ்தாரஙகள் (Internet Resources)

ICT Corner
அரசாஙகத்தின் வனகப்ாடுகள் 

அரசாஙகத்தின் வனககள்

சசயலமுன்ற 
்டி 1:  அரசாங்கத்தின ்ற்கப்்பாடு்கள ்பக்்கத்ற்தத் திைப்்ப்தற்கு உரலி (URL) அல்லது 

விறரவுக் குறியீடறடப் ்பயன்படுத்்தவும்.
்டி 2: அரசாங்கத்தின ்பல்ம்று ்ற்கப்்பாடு்கள நழு்ல்்களில் (slide) விைக்்கப்்படடிருக்கும்.
்டி 3:  அவவிைக்்கங்கறை அறிய நழு்ல்்கறைச் கசாடுக்கி அறி்நது க்காளைவும்.
்டி 4:  வினாடி வினாற் இயக்்கவும், மீண்டும் நிறனவுகூரவும் சாைரத்தின மமல் உளை Play 

க்பாத்்தாறனச் கசாடுக்்கவும்.
அரசாஙகத்தின் வனகப்ாடுகள் URL:

http://www.brainrush.com/lesson/play/types-of-government

*்படங்கள அறடயாைத்திற்கு மடடும்

அரசாங்கத்தின ்ற்கப்்பாடு்கறை அறி்நது க்காளம்ாமா !
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7.1 பிளாட்டா (Plato)

(கி.மு (ப�ா.ஆ.மு.427 - (கி.மு)  ப�ா.ஆ.மு.347)

பிளாட்டா கி.மு. 427-ல் பிறந்ார். இவர் 
கி்ேக்க ந்கே அேசில் உளள ஏத்ன்சில் 
பிேபுத்துவ குடும்பத்்்ச் ்ேர்ந்வர். இவரின் 
இயறத்பயர் ‘அரிஸ்டாகிளஸ’ (Aristocles) 
என்்ப்ாகும.  இது அவரு்டய ்ாத்்ாவின் 
த்பயோகும. சில வேலாறறு அறிஞர்்கள, 

பிளாட்டாவின் ்பயிறசியாளோன ஆர்்காசின் 
அரிஸடன் (Ariston of Argos) என்்பவர் 
பிளாட்டாவின் ்பேந் உடல்ைப்பின் 
்காேணைா்க அவ்ே ‘்பேந்’ எனப் த்பாருள்படும  
‘பிளாட்டான்’ (Platon) எனப்த்பயரிடடு 
அ்ைத்்்ா்கக கூறுகின்றனர். இவர் 
கி்ேக்கத்தின் முன்னணித் ் த்துவ ஞானி்களில் 
ஒருவோன ோகேடீசின் சீடோவார். இவரு்டய 
்காலத்தில் கி்ேக்கத்தின் ந்கே அேோன 
ஏத்ன்சின் அேசியல் வாழ்வு த்பரும குைப்்பம 
நி்றந்்ா்க இருந்து. இ்ன் வி்ளவா்க 
ஏத்ன்சின் அேோங்கம ோகேடீசின் 
்்பா்்ன்களுக்கா்க அவருககு 
ைேண்ணட்ன அளித்்து. இது 
பிளாட்டாவின் ஏத்ன்ஸ அேசியல் ்பறறிய 
்பார்்வயில் த்பரும ்பாதிப்பி்ன 
ஏற்படுத்தியது.

பிளாட்டா ்னது ‘அ்காதடமி்ய’ 
(Academy) த்பா.ஆ.மு.387ஆம ஆணடுவாககில் 
்்ாறறுவித்்ார். அக்காலத்தில் ஏத்ன்சின் 
மி்கவும பு்கழ்வாயந் ந்போன ‘அ்கதட்ைாஸ’ 
(Akademos) என்்பவரின் த்பயோல் ‘அ்காதடமி’ 
அ்ைந்து. இதில் பிளாட்டா அேசியல், 
நன்தனறி, ்கணி்ம ைறறும ேமூ்கவியல் 
ஆகியவற்ற உளளடககிய அேசியல் 
்த்துவத்தி்னப் ்்பாதித்்ார்.

பிளாட்டாவின் �டடப்புகள்

குடியேசு (The Republic) (கி.மு 386), 
ோஜ்நதிரி (The Statesman)-(கி.மு360) ைறறும 
ேடடங்கள (The Laws)-(கி.மு 347)  
ஆகிய்வ பிளாட்டாவின் மூன்று 

  ச ா க ்ர டீ சி ன் 
மாணவர்

  அகாபடமிடைத் 
்�ாற்றுவித்�ார் 
– இது மு�லாவது 
உ ை ர் க ல் வி 
நிறுவனமாகும்.

  � ற் ப � ா ழு து 
வட்ர �னது 
� ட ட ப் பு க ள் 
நீடித்திருகக கூடிை மு�லாவது 
்மற்கத்திை சிந�டனைாளர்.

  சாக்ரடீடசப் �ற்றி நாம் அறிவ�ன் 
ப�ரும் �குதி பிளாட்டாவின் 
�டடப்புககளால் ஆகும்.

  இவ்வுலடகப் புரிநதுபகாள்ள கணி�ம் 
அடிப்�டடைானது என்்ற பி�ாக்ரசின் 
கருத்திடன ஏற்றுகபகாணடார்.

7 அ்ரசிைல் சிந�டன
அலகு

Leanpub கற்்றலின் ்நாககஙகள்

  பிளாட்டாவின் அேசியல் 
சிந்்ன்யப் புரிநதுத்காளளு்ல்.

  அவரின் சிந்்ன்யத் ்ற்கால 
சூைலில் தேயல்்படுத்து்ல்.

  அேசு, அேோங்கம, நீதி, ்கல்வி, 
த்பாதுவு்ட்ை ்பறறிய 
பிளாட்டாவின் ்கருத்துக்கள மீ்ான  
அறி்வப் த்பருககுவ்ாகும.

11th Std Political Science Tamil_Unit-7.indd   115 10-12-2021   20:24:31



116

்னது அவர் 
ை க ்க ள ா ட சி க கு 
்கணடனம த்ரிவிக்க 
்காேணைாகும

முககியப்்ப்டப்பு்களாகும.  இப்்ப்டப்பு்க்ளத் 
்விே ்பல சிறிய  புத்்்கங்க்ளயும பிளாட்டா 
எழுதியுளளார்.

பிளாட்டாவின் சிந�டன

பிளாட்டாவின் முககியக ்கருத்து்க்ள 
அவேது மூன்று முககியப் ்ப்டப்பு்களில் 
பின்வருைாறு த்ாகுத்து்ேக்கலாம.

லடசிை அ்ரசு (Ideal State)

 ‘அேசு’ என்்பது அேசியல் அறிவிய்லக 
்கடடிதயழுப்பும மி்க முககியைான 
்கருத்்ாக்கைாகும. அவ்ேப் த்பாறுத்்வ்ே 
லடசிய அேசு (பிளாட்டாவின் கூறறுப்்படி 
ைனி்ன் வாழ்வ்றகு மி்கவும உ்கந் அேசு) 
என்்பது ஆளும வர்க்கம, இோணுவ வர்க்கம 
ைறறும த்பாருளா்ாே வர்க்கம என மூன்று 
வர்க்கங்க்ளக த்காணட்ாகும. இது 
எவவாறு ோத்தியம என அவர் ்னது 
பின்வரும நீதி ைறறும ்கல்வி ்பறறிய 
்கருத்துக்களில் விவரிககிறார். 

நீதி �ற்றிை கருத்து (Idea of Justice) 

 நீதி என்்பது ஒரு ்னி ைனி்னிடம 
ைடடுைல்லாைல் அேசிடமும இருக்க்வணடும 
என பிளாட்டா நமபுகிறார். ஒவதவாரு 
ைனி்னிடமும மூன்று ்குதி்கள தவவ்வறு 
விகி்ாச்ோேங்களில் இயல்்பா்க 
அ்ைநதிருப்்ப்ா்கக கூறுகிறார். அ்வ ஒரு 
ைனி்னின் ்்லப்்பகுதி்ய உ்றவிடைா்கக 
த்காணட ்பகுத்்றிவு,  இ்யத்்்  
உ்றவிடைா்கக த்காணட உத்்வ்கம ைறறும 
வயிறறுப்்பகுதி்ய உ்றவிடைா்கக த்காணட 
உணவு நாடடம ஆகிய்வ ஆகும. இ்வ்ய 
ைனி் ஆத்ைாவின் மூன்று ்பா்கங்களாகும 
எனக கூறுகிறார். மு்லாவ்ா்க, உண்ையான 
நீதி என்்பது ஒரு ைனி்்ன முழு்ையாக்க 
இமமூன்று ்பகுதி்களும ்ங்களின் ்பணி்க்ள 
ேரியா்கச் தேயய்வணடும என்றார். 
இேணடாவ்ா்க, ஒரு ைனி்னிடம உளள 
இமமூன்று ்பகுதி்களும, அேசிடம பிேதி்பலிக்க 
்வணடும என்றார். ஏதனன்றால் அேசு 
என்்பது  ஒடடுதைாத்் ைனி்ர்்க்ளயும 
முழு்ையா்க உளளடககிய்ாகும. இ்னால் 
்ான் ஆளும வர்க்கம,  இோணுவ வர்க்கம 

ைறறும த்பாருளா்ாே வர்க்கம ஆகியவறறுடன் 
பிளாட்டாவின் லடசிய அேசு உருவாக்கம 
த்பறறது.

மனி�ன் அ்ரசு

்பகுத்்றிவு ஆளும வர்க்கம

உத்்வ்கம இோணுவ 
வர்க்கம

உணவு நாடடம து்ண வர்க்கம

கல்வி �ற்றிை கருத்�ாககம் (Concept of 
Education)

 குைந்்ப் ்பருவத்திலிருநது வளர்ந் 
்பருவம வ்ே ைாணவர்்களின் வயதுககுத் 
்குந் ்பல்்வறு நி்ல்க்ள அடிப்்ப்டயா்கக 
த்காணடு ்கல்வி மு்ற்ய பிளாட்டா 
வடிவ்ைத்்ார். ைனி்ர்்களு்டய ஆன்ைாவின் 
மூன்று ்பகுதி்களான ்பகுத்்றிவு, உத்்வ்கம 
ைறறும உணவு நாடடம ஆகியவறறின் 
விகி்ங்கள அடிப்்ப்டயில் ்கல்வியின் 
உயர்நி்ல்களில் தவளி்யறற மு்றயி்ன 
உருவாககியுளளார். அேசின் த்பாருளா்ாேக 
்கட்ை்க்ள நி்ற்வறறத் ்குந்்ார் 
்கணடறியப்்படடு ஆடசி ைறறும இோணுவப் 
்பணி்களில் இருநது பிரிக்கப்்படுவர். இேணடாம 
்கடடைா்க ்குதியறறவர்்கள நீக்கப்்படடு 
ஆளவ்றகுத் ்குந்வர்்களுககு சிறப்புப் 
்பயிறசி த்காடுக்கப்்படடு பிளாட்டாவின் 
லடசிய அேசி்ன ஆளுவ்ற்கான ்த்துவ 
அேேனா்க உருவாக்கப்்படுகின்றனர்.

ஒவதவாரு ் த்துவ ஞானியும 
அவர் வாழ்ந் ்காலத்தின் 
தவளிப்்பாடாவார். கி்ேக்கத்தின் 
மி்கப்த்பரும ஞானியான 
ோகேடீசின் ்படுத்கா்லயால் 
பிளாட்டா ைக்களாடசியின் மீது 
அவைதிப்புக த்காணடார். 
அ்னால் ைக்களாடசிககுப் ்பதிலா்க ்த்துவ 
ஞானி்களின் ஆடசி மீது நமபிக்்க 
த்காணடார்.

மககளாடசி �ற்றிை கருத்துககள்

 பிளாட்டா ்னது குடியேசு என்னும 
நூலில் ைக்களாடசிககுக ்கணடனம 

11th Std Political Science Tamil_Unit-7.indd   116 10-12-2021   20:24:31



117

த்ரிவித்துளளார். இவரின் ்கருத்து யாத்னில் 
அ்னவரும ஆளவ்றகுத் ்குதியானவர்்கள 
அல்ல. ஆளவ்ற்கா்க சிறப்புப் ்பயிறசி த்பறற 
்த்துவ அேேர்்க்ள ஆடசி தேயய்வணடும.  
ஏத்ன்சின் ைக்களாடசி்ய ் னது ஆசிரியோன 
ோகேடீஸ த்கால்லப்்படக ்காேணம என 
பிளாட்டா எணணிய்் அவர் 
ைக்களாடசிககுக ்கணடனம த்ரிவிக்க 
்காேணைாகும

அ்ரசடமப்புககடள வடகப்�டுத்து�ல்   

 பிளாட்டாவின் ்கருத்துப்்படி 
அேே்ைப்பு என்்பது ஓர் ேமு்ாயத்திலுளள 
ைக்கள ்ங்களின் நலனுக்கா்க குறிப்பிடட 
வாழ்க்்க மு்ற்யத் ்்ர்நத்டுப்்ப்ாகும. 
இது ேமூ்கப் ்பைக்கவைக்கங்கள, 
்பாேம்பரியங்கள, ந்டமு்ற்கள ைறறும 
இவறறி்ன ்ைற்பார்்வயிடும அேசியல் 
ைறறும அேோங்கத்தி்ன உளளடககிய்ாகும.
பிளாட்டா ் ான் வாழ்ந் ்காலத்தில் உல்கத்தின் 
்பல ்பகுதி்களில் இருந் அேே்ைப்புக்க்ள 
உளளவா்ற விவாதித்்ார். இவர் 
அேே்ைப்புக்க்ள பிேபுக்களாடசி, பு்கழ் 
விருமபு்பவர் ஆடசி, சிறுகுழு ஆடசி, ைக்களாடசி 
ைறறும த்காடுங்்காலாடசி என ஐநது 
வ்்க்களா்கப் பிரிககிறார். அவர் கூறு்்கயில் 
பிேபுக்களாடசி ்ன் இயல்பிலிருநது சி்்வுறறு 
பு்கழ் விருமபு்பவர் ஆடசியா்கவும, பின்னர் அது 
சிறுகுழு ஆடசியா்க உருைாறி அ்ன் பின்னர் 
ைக்களாடசியாகிறது. ைக்களாடசியும ்ன் 
்பணபிலிருநது சி்றவுறும்்பாது 
த்காடுங்்காலாடசி ஆகிறது என்கிறார்.

குழநட�கள் வளர்ப்பு

 பிளாட்டாவின் கூறறுப்்படி 
குைந்்்க்ள ்்சியச் தோத்துக்களா்கக 
்கருதி அவர்்களின் ைனப்்பாஙகிறகுத் ்க்கவாறு 
வளர்ப்்பது அேசின் ்கட்ையாகும என்று 
கூறுகிறார். 

பிளாட்டாவின் �ர்ககவா� முட்ற (Plato’s 
Dialectical Method)

பிளாட்டா ்னது ‘குடியேசு’நூலில் 
இமமு்றயி்னப் பின்்பறறினார்.  இவர் 
இநநூலி்ன எழுதும ்்பாது ்ம்ை ஒரு 
ைாணவனா்கக ்கருதி ்்களவி்கள ்்கட்க ஓர் 
ஆசிரியோ்க ோகேடீஸ அ்றகு ்பதிலளிககும 
வ்்கயில் அ்ைநதுளளார். ஓர் ஆசிரியர் 
அ்னத்தும அறிந்வோ்க ்பாடத்தி்ன 
ைாணவர்்களுககுக ்கறபிககும “அறிவு 
்்பா்்ன”(Didactics) ்்பாலன்றி 
‘்ர்க்கவா்ம’(Dialectics) என்்பது ்்களவி ்பதில் 
மு்றயிலான்ாகும. இமமு்றயில் 
சிலவற்றப் ்பறறிய த்ளிவறற சிந்்னயில் 
ைாணவர்்கள ஆசிரியர்்களிடம ்்களவி 
்்கட்பர். அ்றகு ஆசிரியர்்கள அளிககும 
்பதிலில் இருநது மீணடும ்்களவி்கள ்்கட்பர். 
இ்ன்மூலைா்க ைாணவர்்கள ்ங்களின் 
்கருத்தி்ன உருவாக்கவும, ைறுஉருவாக்கம 
தேயயவும ஆசிரியர் உ்வி தேயகிறார். 
இறுதியா்க ைாணவர்்கள ஓர் ்கருத்்்ப் ்பறறிய 
ேரியான புரி்லுககு வருகின்றனர்.

மதிப்பீடு

பிளாட்டா மு்ல் ்த்துவஞானி 
ைடடுைல்லாைல் ேந்்்கத்திறகு இடமின்றி 
குறிப்பிடத்்குந் ்ப்டப்பு்க்ளயும 
முற்காலத்தில் நைககு விடடுச் 
தேன்றிருககிறார். ைக்களுககுத் த்ால்்ல 
்ேககூடிய ்பல்்வறு விஷயங்க்ளக 
்்களவி்களா்கக ்்கடடு அ்ற்கான ்பதில்்க்ள 
அளிப்்பதில் ்ம த்பரும ்பகுதி ்நேத்்்ச் 
தேலவழித்்ார். அவர் ை்றநது ்பல 
நூறறாணடு்கள ்கடந் பின்னரும 
்காலங்க்ளக ்கடநதும தீவிேைான 
்ாக்கத்தி்ன ஏற்படுத்து்பவோ்க பிளாட்டா 
்கரு்ப்்படுகிறார்.
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7 . 2 அ ரி ஸ ட ா ட டி ல் ( A r i s t o t l e ) 
(ப�ா.ஆ.மு.384 - ப�ா.ஆ.மு.322)

ைனி்ன் என்்பவன் 
இயற்்கயா்க்வ ஓர் 
அேசியல் விலஙகு! 

இயற்்கயில் ஒரு ைனி்ன் அேசு இல்லாைல் 
வாை முடியாது! அவவாறு அேசின்றி 
வாழ்்பவன் ைனி் குலத்திறகு ்ைலானவன் 
அல்லது கீைானவன் ஆவான்!

- அ்ரசிைல் என்்ற நூலில் அரிஸடாடடில் 

அரிஸடாடடிலின் வாழ்வும் காலமும்

 “அேசியல் ்த்துவத்தின் வேலாறறில் 
அ்னத்துத் ்்கவல்்க்ளயும ்்டிப் த்பறும 
விருப்்பத்தில் அரிஸடாடடி்ல மிஞ்சியவர் 
எவருமில்்ல” என்கிறார் வில்லியம 
எத்பன்ஸடீன்.

 அரிஸடாடடில், பிளாட்டாவின் 
அ்காதடமியினு்டய ைாணவோவர். 
பிளாட்டாவின் ைேணத்திறகுப் பின்னர் 
அரிஸடாடடில் கி.மு  355 -ல் ‘்லசீயம’ 
(Lyceum) என்ற ்பளளி்யத் ்ா்ன 
த்ாடஙகினார். இஙகு்ான் அதலகோணடர் 
அரிஸடாடடிலிடம ்கல்வி ்கறறார். இஙகு 
அ்னத்துத் து்ற்களிலும ஆோயச்சி ைறறும 
்கல்வி ்்பா்்ன்கள நி்கழ்ந்ன.  
அரிஸடாடடில் த்பா.ஆ.மு.384-ல் 
ஸடாகிோவில் பிறந்ார். பிளாட்டா்வப் 
்்பாலன்றி அரிஸடாடடில் ஒரு உயர் நடுத்்ே 
வகுப்புககுடும்பத்தில் பிறந்ார். 
ைாசி்டானியாவின் ைன்னோன அமின்டாசின் 
(Amyntas) ்னி ைருத்துவோ்க இவரின் ்ந்் 
நிக்்காைா்கஸ (Nicomachus) இருந்ார்.

 அரிஸடாடடில் என்்ப்ன் த்பாருள 
‘சிறந் ்நாக்கம’ என்்ப்ாகும. இவரின் 
த்பயர்க்காேணத்்் தையப்பிககும வ்்கயில் 
பிளாட்டாவின் லடசிய அேசுககு ைாறறா்க 
சிறப்்பா்க ந்டமு்றப்்படுத்்ககூடிய 
அேசி்ன முன்தைாழிந்ார். அரிஸடாடடிலின் 
கூறறுப்்படி அேசு என்்பது குறிப்பிடட 
்நாக்கத்திற்கான்ாகும. இந்நாக்க்ை 
ைனி்னின் நீதிதநறி ைறறும அறிவார்ந் 
வாழ்வில் ்ைலான நன்்ை்யத் ்ருவ்ாகும.

அரிஸடாடடிலின் �டடப்புகள்

 கி்ேக்க இலககியத்திலிருநது 
விலஙகியல் வ்ே இவர் ்பல்்வறு 
து்றச்ோர்ந் புத்்்கங்க்ள எழுதினார். 
இருப்பினும இவரின் மி்கச் சிறந் ்ப்டப்்பான 
‘அேசியல்’  என்னும நூலிலிருநது ்ற்கால 
அேசியல் அறிவியல் வளர்நதுளளது. இ்னால் 
இவர் ‘அேசியல் அறிவியலின் ்ந்்’ என 
அ்ைக்கப்்படுகிறார். இது தவளியிடப்்படட 
மி்கச்ேரியான நாள த்ரியவில்்ல. எனினும 
இப்்ப்டப்பு 1000 ்பக்கங்களுககு ்ைல் உளள 8 
புத்்க்கங்க்ளக த்காணட த்பரும ்ப்டப்்பாகும. 

குறிப்பிடத்�கக ்மற்்காள்

முழு்ை என்்பது ்பகுதி்களின் 
த்ாகுப்்்பவிட மிகுதியான்ாகும.

- அரிஸடாடடில் (Aristotle)

Leanpub கற்்றலின் ்நாககஙகள்

  அரிஸடாடடிலின் அேசியல் 
சிந்்ன்யப் புரிநது த்காளளு்ல்

  ஒத்் ்கருத்்ாக்கங்க்ளக த்காணட 
சிந்்னயாளர்்க்ள ஒப்பிட 
உ்வு்ல்.

  லடசிய அேசு,  குடியுரி்ை,  இயல்்பான 
ைறறும திரிந் அேே்ைப்பு 
வடிவங்கள ைறறும முடியாடசி, 
அேோங்கத்தின் வடிவங்கள ைறறும 
ைக்களாடசி ்பறறிய அறிவி்னப் 
த்பறு்ல்.
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குடியுரிடமக ்காட�ாடு

 ஒரு ந்பரின் வாழ்விடம, ேடட உரி்ை 
ைறறும பிறப்பு ஆகிய்வ ைடடு்ை 
குடியுரி்ை்ய வைங்காது என அரிஸடாடடில் 
நமபினார். அவர் தேயயககூடிய ்பணி்ய ஒரு 
ந்ப்ே குடிை்கனாககுகிறது எனககூறுகிறார்.  
ஒரு ந்பர் ைடடு்ை இ்றயாண்ை 
அதி்காேங்க்ளக த்காணட ைக்கள ே்்பயில் 
்பங்்கற்க ்வணடும. ஒரு குடிை்கன் 
அேோங்கத்தின் முடிவாக்க ந்டமு்றயில் 
்பங்்கற்க ்வணடும.

அ்ரசுகடள வடகப்�டுத்து�ல்

அரிஸடாடடில் அளவு ைறறும  
்ேத்தின் அடிப்்ப்டயில் அேசு்க்ள 
வ்்கப்்படுத்துகிறார்.

அளவு �்ரம்

வடக சி்றந� 
வடிவம் திரிந� வடிவம்

ஒன்று முடியாடசி த்காடுங்்காலாடசி

சிலர் பிேபுக்களாடசி சிறுகுழு ஆடசி

்பலர்
தூய ஆடசி 
அ்ைப்பு 

மு்ற
ைக்களாடசி

அரிஸடாடடிலின் கூறறுப்்படி 
இ்றயாண்ையானது ஒருவரிடம இருந்ால் 
அது முடியாடசியாகும. அது பின்னர் 
த்காடுங்்காலாடசியா்க சி்்வுறுகிறது. 
அப்த்பாழுது ைக்கள ஆடசியாளருடன் 
்்பாோடி அ்்ன ஆளவ்றகு சிலரிடம 
்ருகின்றனர். இவவாறு பிேபுக்களாடசி 
வருகிறது. பின்னர் இதுவும சி்்வுறறு 
சிறுகுழு ஆடசியாகிறது. இ்னால் ைக்கள 
மீணடும புேடசி தேயது அதி்காேத்தி்னப் ்பல 
ஆடசியாளர்்களிடம அளிககின்றனர். இ்னால் 
அேசு தூய ஆடசி அ்ைப்்பாகிறது. இது 
மீணடும சி்்வுறும்்பாது 
ைக்களாடசியாகிறது. இ்ன் ஆடசியாளர்்கள 
அேசின் அடிப்்ப்ட ்நாக்கத்்்ப் ்பறறிய 
த்பாது நலப் ்பார்்வயறறவர்்களா்க இருப்்பர். 
இது மீணடும முடியாடசியின் எழுச்சிககு 
வ்்க தேயகிறது.

பிளாட்டா ்னது ஆசிரியோன 
ோகேடீசுடன் ஏறபு்டயவோ்க 
இருந்ாலும,அரிஸடாடடில் ்ன் ஆசிரியோன 
பிளாட்டா கூறிய ்பலவறறில் உடன்்பாடின்றி 
இருந்ார்.

அரிஸடாடிலின் சிந�டனகள்

அரிஸடாடடிலின் அ்னத்து வி்ைான 
அேசியல் ்கருத்துக்க்ள இவரு்டய 
‘அேசியல்’ என்ற புத்்்கத்தில் ்காணலாம.
அ்ரசு ஓர் இைற்டக அடமப்பு (State as a 
natural Institution)

அரிஸடாடடிலின் கூறறுப்்படி அேசு 
இயற்்கயானது. அேசின் அதி்காேம நீதி 
தநறியிலான்ாகும. குடும்பத்்ால் ைக்களின் 
அ தி ்க ரி த் து க த ்க ா ண டி ரு க ்க க கூ டி ய 
்்்வ்க்ளப் பூர்த்தி தேயய இயலா் 
்காேணத்்ால் ்ங்களின் குறுகிய 
வடடத்திலிருநது தவளிவநது ைக்கள அேசி்ன 
உருவாக்க நி்னககின்றனர். குடும்பங்கள 
ஒன்றி்ணநது அேசி்ன ஓர் முழு்ையான 
அ்ைப்்பாககுகின்றனர். ்னி ைனி்னின் த்பரிய 
வடிவ்ை அேசு எனவும ஓர் அேசில் ைடடு்ை 
்னி ைனி்னால் முழு்ையா்கச் சிநதிக்க 
இயலும எனவும அரிஸடாடடில் நமபுகிறார்.

அ்ரசின் �ணிகள் (Functions of State):

 அரிஸடாடடிலின் கூறறுப்்படி அேசின் 
்்லயாயப் ்பணி என்்பது நல்வாழ்வி்ன 
ஊககுவித்து ைக்களின் ைனநலம, ஒழுக்க தநறி 
ைறறும உடல்வளர்ச்சி ஆகியவறறிறகு உ்கந் 
சூழ்நி்ல்ய உருவாககுவ்ாகும. அேோனது 
ைக்களின் நல்ல ்பைக்கவைக்கங்க்ள சிறந் 
தேயல்்பாடு்களா்க ைாறறி நல்ன 
்ைம்படுத்துவ்்ாடு, ைகிழ்வு ைறறும 
ைதிப்பிறகுரிய்ா்க வாழ்வி்ன ைாறறும 
வ்்கயில் தேயல்்பட்வணடும. 

அரிஸடாடடில் :  உனககு என்ன 
்வணடும?

ைனி்ன் : நல் வாழ்வு.
அரிஸடாடடில் :  அப்்படிதயனில் அேசின் 

அங்கைா்க இரு.
ைனி்ன் : எவவாறு?
அரிஸடாடடில் :  குடிை்கனாவ்ன் மூலம 

இருக்கலாம.
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அடிடம முட்ற �ற்றிை கருத்துககள் 

 அரிஸடாடடிலின் கூறறுப்்படி 
அடி்ை்க்ள எஜைானரின் மு்ல் அ்ேயும 
தோத்்ாவர். அ்ாவது ஓர் வீடடின் ் ்லவோ்க 
எஜைானரின் உயிருளள தோத்துக்களில் 
அடி்ை்கள மு்லாவ்ாவர். அரிஸடாடடில் 
நல்தலாழுக்கம இல்லா்வர்்க்ள 
அடி்ையாவர் எனககூறுகிறார். ஏதனனில் 
அடி்ை என்்பவன் தேயல்்பாடடிற்கான 
்கருவி்யயன்றி உற்பத்திககு இல்்ல 
என்கிறார். ஒரு்வ்ள உற்பத்திப் ்பணி்களில் 
ஈடு்படடால் ஓர் அடி்ையா்கத் ்னது ்பண்்ப 
இைநது நல்தலாழுக்கம உளளவர்்களாவர். 

குடும்�ம் �ற்றிை கருத்துககள்

 குடும்பம என்்பது அேசிறகு முந்்ய 
இயற்்க அ்ைப்்பாகும. ்னி ைனி்ர்்கள 
்ங்களின் பிறப்பிலிருந்் உறுப்பினர்்களா்க 
இருப்்ப்ால் அது இயற்்கயான்ாகும. 
அது்வ நீதிதநறியிலான வாழ்வின் 
த்ாடக்கைா்கவும அேசின் ்ையக்கருவா்கவும 
உளளது. 

பசாத்து �ற்றிை கருத்துககள் 

 ்னி ந்பர் தோத்து என்்பது சிறந் 
ைறறும இயல்்பான வாழ்விற்கான அடிப்்ப்ட 
என அரிஸடாடடில் ஆ்ரித்்ார். இருப்பினும 
்னிந்பர் தோத்துக்களுககு சில 
வ்ேய்ற்க்ள அவர் ்பரிநது்ேத்்ார். 
்ைலும அவர் ்னிந்பர் தோத்து ஒழிப்பிறகு 
ஆட்ே்ப்ன த்ரிவித்்ார்.

பசைல்�ாடு

அரிஸடாடடில் 
அதலகோணடருககுப் 
்பயிறறுவித்்து உண்ையா?

ஆம. அவர் அதலகோணடரின் 
்ந்்யும ைாசி்டானியாவின் 
ைன்னருைான இேணடாம பிலிப் 
் ்க ட டு க த ்க ா ண ட ் ா ல் 
்பயிறறுவித்்ார்.

ஓய்வு �ற்றிை அரிஸடாடடிலின் கருத்து

  ஒரு நாடடின் குடிைக்களுககு தோத்து 
ைறறும அடி்ை்கள அவசியம என 
அரிஸடாடடில் கூறுகிறார். இ்றகுக ்காேணம 
என்னதவன்றால், அப்த்பாழுது ்ான் 
குடிைக்களுககு ஓயவு கி்டககும என்றும 
்பயனுளள வ்்கயில் சிநதிக்க ்நேமும, 
நாடடினர் அ்னவரின் வாழ்வும நலமத்பற 
திடடமிடவும இயலும என்கிறார்.

பு்ரடசி �ற்றிை கருத்துககள்:

 அேே்ைப்பு ைாறறங்களா்ல்ய 
மு்லில் புேடசி ஏற்படுவ்ா்க அரிஸடாடடில் 
்கருதுகிறார். இமைாறறம சிறிய்ா்க்வா 
அல்லது த்பரிய்ா்க்வா இருக்கலாம. 
உ்ாேணைா்க முடியாடசியில் இருநது 
த்காடுங்்காலாடசிககு ஏற்படும ைாறறைானது 
ைக்களி்ட்ய புேடசி்யத் தூணடுகிறது. 
இேணடாவ்ா்க அேே்ைப்பில் ைாறறங்கள 
நி்கைாவிடடாலும அேசின் ்நாக்கங்கள 
்வறினால் புேடசி்கள ஏற்படுவ்ா்கக 
கூறுகிறார்.

மதிப்பீடு

  அேசியல், உளவியல், ைறறும நன்தனறி 
ோர்ந் மி்கப்த்பரும அேசியல் 
சிந்்னயாளர்்களில் ஒருவோ்க 
அரிஸடாடடில் ்கரு்ப்்படுகிறார். அவர் 
த்பரும்பான்்ையான அறிவியல் ைறறும 
்க்ல்களில் ்பேந் அறி்வக த்காணடிருந்ார். 
அவேது ்ப்டப்புக்கள ்பல 
நூறறாணடு்களுக்கான ்த்துவத்தின் 
அடித்்ளத்தி்ன ஏற்படுத்தியுளளன. 
ைறுைலர்ச்சி, சீர்திருத்்ம ைறறும அறிதவாளி 
்்பான்ற அறிவுப் புேடசி்கள ஏற்படட 
்காலத்திறகுப் பின்னரும அரிஸடாடடிலின் 
்கருத்துக்கள உல்கத்்த்துவத்தின் 
அடித்்ளத்தில் இருககின்றன. ஆ்க்வ, 
ேந்்்கத்திறகிடமில்லாைல் எக்காலத்திலும 
சிறந் ்ாக்கத்்் ஏற்படுத்்ககூடிய ்த்துவ 
ஞானி்களில் ஒருவோ்க அரிஸடாடடில் 
விளஙகுகிறார்.
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்பதிமூன்றாம நூறறாணடு ்ைறகு 
ஐ்ோப்்பாவில் ்ைற்கத்திய ்த்துவத்தின் 
த்பாற்காலைா்கக ்கரு்ப்்படுகிறது. ்ைறகு 
ஐ்ோப்்பாவின் த்பரும்பான்்ை ை்ைா்க 
்கத்்்ாலிக்கம உருவானது. இ்ன் வி்ளவா்க 
13 ஆம நூறறாணடில் அரிஸடாடடிலின் 
அேசியல் மீணடும ்்ான்றியது. 
அரிஸடாடடிலின் ை்ச்ோர்்பறற 
்கருத்துக்களுககும புனி் அ்கஸடினின் ்பாவம 
்பறறிய ை் ்கருத்து்கள, அேசியல் ேமூ்கம 
ஆகிய ்கருத்்ாக்கங்களுககும இ்ட்ய 
கூர்்ையான ்வறு்பாடு்கள ்்ான்றின. 
இ்்னத் திருச்ே்்ப ஏறறுகத்காணடு 
பி்ணப்புக ்்காட்பாடாககியது.

7.3  புனி� �ாமஸ அகவினாஸ

(Saint Thomas Acquinas)

(ப�ா.ஆ.1225 - ப�ா.ஆ.1274)

Leanpub கற்்றலின் ்நாககஙகள்

  புனி் ்ாைஸ அகவினாசின் அேசியல் 
சிந்்ன்யக ்கறறறி்ல்

  அகவினாசின் ேடடம ்பறறிய 
்கருத்்ாக்கத்தி்ன புரிநதுத்காளள 
உ்வுகிறது.

  அேசின் ்்ாறறம, அேசின் ்பணி்கள, 
அேோங்கத்தின் வ்்கப்்பாடு, ேடட 
வ்்கப்்பாடு திருச்ே்்ப ைறறும 
அேசிறகு இ்ட்யயான உறவு்கள 
்பறறிய அகவினாசின் ்கருத்து்களில் 
அறிவு த்பறு்ல்

இருப்பினும, சில ்த்துவ ஞானி்கள 
ை்ச்ோர்்பறற அேசியல் அனுைானங்களுடன் 
்ங்களின் ேையக ்கருத்துக்க்ள 
உடபுகுத்துவதில் ேவால்்க்ளச் ேநதித்்னர். 
இ்னால் இறுதியில் உல்்கப் 
புரிநதுத்காளளும இரு தவவ்வறு 
வழிமு்ற்களுககி்ட்ய இது ேைேேத்்் 
ஏற்படுத்தியது. இ்்னக ்க்டசியில் அேசியல் 
ைறறும அேசியல் ்்காட்பாடு ஆககுவ்ன் 
மூலம ்கடவுளுடன் தநருஙகும ைக்களின் 
உயர்ந் விருப்்பத்தில் தவறறி ்கணடனர். 
இமமுககிய ்த்துவ தவறறிககு சிறபியா்க 
இருந் கிறித்துவ ேையவாதி்களில் புனி் 
்ாைஸ அகவினாஸ மி்க முககியைானவோவார்.

புனி் ்ாைஸ அகவினாஸ ்நப்பிளசின் 
வடக்்க உளள ோக்காசீக்காவில் (Roccasecca) 
உளள ்னது குடும்பத்துககுச் தோந்ைான 
்்காட்டயில் த்பா.ஆ. 1225 -ல் பிறந்ார். 
அவேது ்ந்்யான அகவி்னா ்லணடல்ஃப் 
(Landulf of Aquino) ஓர் முககிய நிலவுட்ைக 
குடும்பத்தின் ்்லவோவார். ்ாயாோன 
தி்யா்டாோ ்ோசி (Theodora Rossi) அவர்்கள 
நி்யா்பாலிடடன் ்கோசி்யா்லா (Neapolitan 
Carracciolo) குடும்பத்்்ச் ்ேர்ந்வர்.

அகவினாசின் �டடப்புககள் 

19 ஆம நூறறாணடில் ் ்பாப் ்பதிமூன்றாம 
லூயி அவர்்கள அகவினாஸின் ்த்துவார்த்் 
மு்ற்யக ்கத்்்ாலிக்க ேையவா்த்தின் 
அலுவல் ை்ைாகும என பிே்கடனப்்படுத்தினார். 
இது ்கத்்்ாலிக்கர்்கள அவரின் 
்ப்டப்புக்க்ள வாசிப்்ப்் 
முககியைாககியதுடன் கிறித்துவ ை்த்தின் 
இப்பிரிவி்ன புரிநதுத்காளள 
விருமபு்பவர்்களுககும முககியைான்ா்க 
விளஙகியது. அகவினாசின் ்ப்டப்பு்களிலுளள 
்கருத்து்ே்கள அ்னத்தும அவேது ேையவா் 
வடிவ்ைப்பிலிருநது ்்ான்றிய்ாகும. 
இவேது முககியப் ்ப்டப்பு்கள (1) ேமைா 
்காணடோ தஜன்டிலஸ  (Summa Contra Gentiles) 
(கி.மு 1264) (2) ேமைா தியாலஜி்கா (Summa 
Theologica) (கி.மு 1274) (3) அேசுரி்ை (On 
Kingship).
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சம்மா காணட்ரா பென்டிபலஸ  (Summa 
Contra Gentiles):

அகவினாஸ ்னது ேமைா ்காணடோ 
தஜன்டிதலஸ என்னும நூலி்ன ஸத்பயின் 
நாடடில் இஸலாமிய ை்த்துடான 
்கணககீடடி்ன கிறித்துவர்்கள ்நர்தேயய 
தடாமினிக்கன் ேையப் ்பேப்புக குழுவினருககு 
ஓர் ்்க்யடு அல்லது ்பாடநூலா்க 
வடிவ்ைத்்ார் என ்பேவலா்கக கூறப்்படுகிறது. 
இப்்ப்டப்பு கிறித்துவ ை் நமபிக்்க மீ்ான 
குறறச்ோடடுக்கள ைறறும குறறமோடட 
வாயப்புளளவறறி்னப் ்பாது்காககும 
வ்்கயிலான ்ப்டப்்பாகும.

சம்மா திைாலஜிகா (Summa Teologica) 
அகவினாஸ ்ன்னு்டய ேமைா 

தியாலஜி்காவில் ்பகுத்்றிவு அடிப்்ப்டயில் 
ஒறறு்ை்ய ஏற்படுத்் நான்கு 
நி்ல்களிலான ேடடங்க்ள நி்லநாடடினார். 
இ்வ ேடடத்தி்ன ஓர் வடிவத்திலிருநது 
ைறதறான்றிறகு ்வறு்படுத்துவது 
ேம்பந்ப்்படட ்பகுத்்றிவின் நி்ல்களாகும. 
இப்பிே்பஞ்ேம முழு்ைககும 
தேயலாறறககூடிய ்பகுத்்றி்வ இவறறில் 
மி்கவும உயர்ந் ைறறும விரிவான்ாகும. 
இ்்ன ‘நித்திய ேடடம’ (Eternal Law) என 
த்பயரிடடுளளார். இது ்கடவுளால் நிறுவப்்படட 
இயற்்கயான நன்தனறி மு்ற்ையாகும. 
இ்றகு அடுத்்ா்க நித்திய ேடடத்தின் சிறப்புப் 
பிரிவா்க ‘த்யவீ்க ேடடம’ (Divine Law) உளளது. 
இது ்பல்்வறு ை் இலககியங்களில் ்கடவுளின் 
தவளிப்்பாடு்க்ளக த்காணட்ாகும.

இ்ற்கடுத்் நி்லயில் உளள 
ேடடத்தி்ன அகவினாஸ ‘இயற்்கச் ேடடம’ 
(Natural Law) என அ்டயாளம ்காடடுகிறார். 
இந் இயற்்கச் ேடடக ்கருத்்ானது 
உணர்வடக்கத் ்த்துவத்தின் அடிப்்ப்டயில் 
்பகுத்்றிவினால் ்கணடறியப்்படட நீதிதநறிச் 
ேடடைாகும. இது ைனி்னுககுப் ்பகுத்்றிவுத் 
திறன் உளளது எனவும, ேடடத்தினால் 
குறிப்பிடப்்படடாலும இல்லாவிடினும சில 
நன்தனறி்களுககு ைனி்்ன உட்படுத்துகிறது 
எனவும அனுைானிககிறது. உ்ாேணைா்க 

த்கா்ல தேய்ல் என்்பது ்வறு என்றும 
்குந் மு்றயிலான நடத்்்யி்னப் 
புரிநதுத்காளள நைககு ஓர் குறறவியல் ேடடம 
்்்வயில்்ல எனவும கூறுகிறது. 

அகவினாசின் இயற்்கச் ேடட 
்்காட்பாடடின் ்னித்்ன்்ை யாத்னில் அது 
இயற்்க ைறறும த்யவீ்கம, அ்ாவது 
இயற்்க ைறறும ்பரிசுத்் ஆவியுடன் 
த்ாடர்பி்ன ஏற்படுத்துவ்ாகும. ்கடவுளின் 
நித்திய ேடடத்்ால்  ேரியான்வ ைறறும 
்வறான்வ எ்வ என தீர்ைானிக்கப்்படுகிறது. 
ஆ்்கயால் இயற்்கச் ேடடம என்்பது 
்வதறான்றுைல்ல நித்திய ேடடத்தில் 
்பகுத்்றிவிலான ்ப்டப்பின் ்பங்்கற்பாகும. 
ைனி்னின் நீதிதநறியிலான ்பகுத்்றிவு என்்பது 
சுருக்கைா்க இயற்்க்யக ்கடந் ்பரிசுத்் 
ஆவி த்காள்்கயின் நீடடிப்்பாகும. இறுதியா்க, 
ைனி்ச்ேடடம என்்பது குறிப்பிடட புவிோர் 
சூழ்நி்ல்களில் இயற்்கச் ேடட நல்தலாழுக்க 
தநறியு்ே்களில் ைனி் ்பகுத்்றிவின் 
தேயலாக்கைாகும.
அ்ரசுரிடம �ற்றிை கருத்துககள் (On Kingship)

அகவினாசின் அேசியல் ்்காட்பாடானது 
அரிஸடாடடிலின் ்்காட்பாடடி்ன 
ஒத்துளளது. அேசுரி்ை ்பறறிய அகவினாசின் 
எழுத்துக்கள மி்கச் சீோன அேசியல் 
்ப்டப்்பா்கக ்கரு்ப்்படுகிறது. அரிஸடாடடில் 
்னது ‘அேசியல்’ என்னும நூலில் பின்்பறறிய 
்ர்க்க மு்ற்பாணியி்ன அகவினாசும 
பின்்பறறுகிறார். இவர் "அேசு இயற்்கயானது 
ஏதனனில் அது ைனி்னுககும 
இயற்்கயானது. ஓர் ேமூ்க ைறறும அேசியல் 
விலங்கா்க ஓர் குழுவா்க வாழ்வ்றகு" என 
வாதிடுகிறார். இ்ன் வி்ளவா்க அேசியல் 
தேயல்்பாடு்கள ்்்வ ைறறும 
நன்்ையான்ாகும என வலியுறுத்துகிறார். 
அரிஸடாடடி்லப் ்்பால்வ அகவினாசும 
ைக்களின் அேசியல் ்ன்்ைககு அவர்்களின் 
்பகுத்்றிவு ைறறும ்்பச்சுத்திறன் ஆகிய்வ 
அடிப்்ப்டயாகும என்கிறார். 

இ்றகு அடுத்்்ா்க அேசியல் அேஙகில் 
்பகுத்்றிவிலான நடவடிக்்கயின் மூலைா்க 
ைனி்ர்்கள நல்தலாழுக்கத்்்ப் த்பறறு 
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ைகிழ்ச்சி ைறறும நி்றவ்டகின்றனர் என 
கூறுகிறார். இவர் அரிஸடாடடி்லப் ்்பான்்ற 
‘அேசு’ என்்பது நீதிதநறியிலான ேமூ்கம என 
நமபினார். ்ைலும அ்ன் ்நாக்க்ை 
உறுப்பினர்்களின் நீதிதநறியிலான 
நன்்ையாகும. இவவாறு அேசு என்்பது 
நீதியின் அடிப்்ப்டயிலானது எனவும 
ேடடவ்ேய்றககு உட்படட குடிைக்களின் 
நன்்ைக்கா்க சிறந்வர்்க்ள ஆள்வணடும 
எனவும வாதிடடார். இத்்்்கய வா்ைானது 
நம்ை ் நேடியா்க அேே்ைப்பு வ்்கப்்படுத்்ல் 
பிேச்ே்னககு வழிநடத்திச் தேல்கிறது 
என்்ப்ால் மீணடும அகவினாஸ அவர்்கள 
அரிஸடாடடிலின் த்காள்்க்க்ளப் பின்்பறறி 
்ேம ைறறும அளவீடடு மு்ற்க்ளப் 
்பயன்்படுத்தினார். இவர் அேே்ைப்பி்ன 
ஆள்பவர்்களின் எணணிக்்க ைறறும 
ஆடசியின் ்ேத்தின் அடிப்்ப்டயில் 
வ்்கப்்படுத்துகிறார். 

மதிப்பீடு 

புனி் ்ாைஸ அகவினாஸ இ்டக்காலச் 
சிந்்னயாளர்்களில் த்பரும 
சிந்்னயாளோ்கக ்கரு்ப்்படுவதுடன் புதிய 
ைேபி்னயும ்்ாறறுவித்்ார். இது ‘்ாமிேம’ 
(Thomism) என அ்ைக்கப்்படுகிறது. இவேது 
அேசியல் ்்காட்பாடடின் அடிப்்ப்ட்க்ள 
இவரின் அரிஸடாடடிலினு்டய அேசியல் 
்பறறிய ்கருத்து்ேயான ‘டி 
தேஜிமினிபிரின்சி்பம’ (de regimineprincipum 
இ்ற்ை ஆடசி)  என்்பதில் ்காணலாம. 
அப்த்பாழுது அவர் ்்பாப்பின் அ்வயில் 
இத்்ாலி நாடடில் (1259-68) இருந்ார். 
அரிஸடாடடி்லப் ்்பான்்ற அேசு 
இயற்்கயானது என்றும அது ைே்பார்ந் 
நிறுவனைல்ல மி்கச்ேரியான ேமு்ாயைாகும 

குறிப்பிடத்�கக ்மற்்காள்

ேடடம என்்பது ேமூ்க அக்க்றயுடன் 
உளள ந்போல் த்பாது நலனுக்கா்க 
்பகுத்்றிவின் அடிப்்ப்டயில் குறிப்பிடட 
விதிமு்ற்க்ள ஏற்படுத்துவ்ன்றி 
்வதறான்றுமில்்ல

- �ாமஸ அகவினாஸ (Thomas Aqinas)

எனவும கூறுகிறார்.  ைனி்ர்்கள ேமூ்க 
விலங்கா்க இருப்்ப்ால் அேசு என்்பது 
ைே்பார்ந்்ல்ல என்்பதுடன் 
இயற்்கயான்ாகும என்கிறார். அவர்்கள 
வாழ்வ்ற்கா்கவும, வளம த்பறறு ்பண்பாடடு 
்ைம்பாடு அ்டவ்ற்கா்கவும ேமு்ாயத்்் 
உருவாக்க வி்ைகின்றனர். இ்்னக 
கூடிவாழும விலஙகு்கள உளளுணர்வின் 
அடிப்்ப்டயிலும, ைனி்ர்்கள ்பகுத்்றிவின் 
அடிப்்ப்டயிலும ்ைறத்காளகின்றனர்.

அகவினாசின் கூறறுப்்படி அ்னத்து 
வலி்ையும ்கடவுளிடம இருந்் வருகின்றன. 
இ்றகுக ்காேணம வாழ்வின் வலி்ை ைறறும 
இறப்பு ஆகிய்வ திருச்ே்்ப ் ்காட்பாடடின்்படி 
்கடவுளின் ்னிச்சிறப்புரி்ையாகும. 
இச்ேந்ர்ப்்பத்தில் அகவினாஸ அவர்்கள 
அரிஸடாடடிலிடம இருநது ைாறு்படடாலும 
இ்றயாண்ை இயற்்கயானது எனும 
்்களவியில் மீணடும திருமபுகிறார். ைக்க்ளக 
்கடடுப்்படுத்தும முடிவு்க்ள எடுக்கககூடிய 
ஆளும அ்ைப்பு இல்லாவிடில் குைப்்பம 
வி்ளநது ைக்கள ஒருவ்ே ஒருவர் 
அழித்துகத்காளவர் என்கிறார். அகவினாசின் 
்கருத்துப்்படி இ்றயாண்ை மிக்க அேேன் 
அல்லது அேோங்கம என்்பது ஆளப்்படு்வாரின் 
பிேதிநிதியாகும.

இங்ஙனம அேசு என்்பது எவவ்்கயிலும 
திருச்ே்்பயி்ன ோோ்்ாகும. இ்வ 
ஒவதவான்றும ்னித்்னி ்பஙகு ைறறும 
்நாக்கங்க்ளக த்காணட்ாகும என 
அகவினாஸ வாதிடுகிறார். அகவினாசின் 
்கருத்துப்்படி திருச்ே்்ப அேசிறகு கீைான்ல்ல. 
ஆனால் அேசு என்்பது திருச்ே்்பயி்ன 
்கருத்தில் த்காளள்வணடும. இ்றகு 
திருச்ே்்பயின் ்நாக்கம அேசின் 
்நாக்கத்தி்ன விட உயர்ந்்ா்க இருப்்பதுடன் 
குடிைக்களின் அடிப்்ப்ட ்நாக்கைா்கவும 
இருப்்ப்ாகும.அகவினாஸ திருச்ே்்பககும, 
அேசுககும உளள உறவி்ன ஆன்ைாவிறகும, 
உடமபிறகும உளள உறவா்க ்கருதுகிறார். 
ஒவதவான்றும ்னிப்்படட ்பஙகி்ன 
த்காணடிருந்ாலும  ஆன்ைாவின் ்நாக்கம  
உயர்ந்்ாகும.
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வாழ்வும் காலமும்

இத்்ாலிய ்பண்பாடடின் ்ையைான 
ஃபிளாேன்சில் ைாககியவல்லி பிறந்ார். பிற 
்பகுதி்க்ள விட அஙகு ஐ்ோப்பிய 
ைறுைலர்ச்சியின் ்ாக்கம அதி்கைா்க இருந்து. 
இவர் வைக்கறிஞோன த்பர்னார்்டா டி 
நிக்்கா்லா ைாககியவல்லி (Bernardo di Niccolo 
Machiavelli) ைறறும அவேது து்ணவியோன 
ஸதடஃ ்பா்னா தநல்லி ்பார்த்்்ா 
்லாமியா(Bartolomea of Stefano Nelli) ஆகி்யாருககு 
மூன்றாவது குைந்்யா்கப் பிறந்ார். 
ைறுைலர்ச்சின் ்ாக்கத்தின் அடிப்்ப்டயில் 
சிறப்்பான ைனி்்நயக ்கல்வி்ய இவர் 
த்பறறுளள்் அவேது எழுத்துக்கள 
தவளிப்்படுத்துகின்றன. இவர் த்பா.ஆ.1494-ல் 
தைடிசி (Medici) வீழ்ந் பிறகு குடியேசு 
அேோங்கத்தின் ்பணியில் நு்ைந்ார். த்பா.ஆ. 
1498 மு்ல் 1512 வ்ே ்வந்ர் ்பணிய்கத்தின் 
தேயலோ்க இருந்ார். இப்்ப்வி தூ்ாண்ை, 

இோணுவம ைறறும நிர்வா்க விவ்காேங்கள 
த்ாடர்்பான முககியப் ்ப்வியாகும. கி.மு 1512-ல் 
தைடிசி மீணடும நிறுவப்்படட்ன் வி்ளவா்க 
ைாககியவல்லி ்னது ்ப்வி்ய இைநது சில 
்காலத்திறகு சி்றப்்படுத்்ப்்படடார். இ்ன் 
பின்னர் அவர் இலககியப் ்பா்்யில் 
்பயணித்்ார். கி.மு 1513-ல் ்லாதேன்்ோ டி 
தைடிசிக்கா்க (Lorenzo de Medici) ‘இளவேேன்’ (The 
Prince) என்னும ்னி வ்ேவு நூ்ல எழுதினார். 
இக்கால்கடடத்தி்ல்ய அவர் ்னது அடுத்் 
முககியப் ்ப்டப்்பான ்டடடஸ லிவியசின் 
மு்ல் ்பத்து புத்்்கங்களுக்கான உ்ேக்்கா்வ 
(சுருங்கககூறின் லிவி மீ்ான உ்ேக்்கா்வ – 
Discourses on Livy) என்னும  நூலி்ன 1517-ல் 
நி்றவுதேய்ார். இருப்பினும இவவிரு 
்ப்டப்பு்களும அவேது ை்றவிறகுப் பின்னர் 
1531-ல் தவளியிடப்்படடன. ைாககியவல்லி 
்ைலும சில சிறிய இலககிய ்ப்டப்பு்க்ள 
உருவாககினாலும ஓர் அேசியல் 
சிந்்னயாளோ்க அவேது ைதிப்பு இவவிரு 
புத்்்கங்களின் அடிப்்ப்டயி்ல்ய நீடிககிறது. 

மனி�னின் �ன்டம �ற்றிை 
மாககிைவல்லியின் கருத்துககள் 
(Machiavelli on Human Nature)

ைாககியவல்லியின் அேோங்கம ்பறறிய 
்்காட்பாடானது அவேது ைனி்னின் ்ன்்ை 
்பறறிய ்கருத்்ாக்கத்தினால் 
தீர்ைானிக்கப்்படடுளளது. இவரும ஹாப்்ேப் 
்்பான்்ற ைனி்னின் ்ன்்ை மீது 
அவநமபிக்்க த்காணடிருந்ார். ைனி்ர்்கள 
இயற்்கயில் முழு்ையான சுயநலம 
த்காணடிருப்்பதுடன் அவர்்களின் வாழ்விலும 
சுயநல விருப்்பங்களால் உந்ப்்படுகின்றனர் 
என நமபுகிறார்.  இளவேேன் நூலின் 
ஓரிடத்தில் ைனி்ன் நன்றி ைறந்வன், 
நி்லயறறவன், ஏைாறறு்பவன், ் ்கா்ைத்்னம 
ைறறும ்கஞ்ேத்்னமுளளவன் என கூறுகிறார். 
ைன்னோனவர் ைக்களால் விரும்பப்்படுவ்்க 
்காடடிலும அவ்ேக ்கணடு ைக்கள 
அஞ்சுவ்்்ய இலக்காக்க ்வணடும என 
்பரிநது்ேககிறார். ைாககியவல்லி்யப் 
த்பாறுத்்வ்ே அன்பு என்்பது ஓர் ்கடப்்பாடடுப் 
பி்ணயாகும. ைனி்ர்்கள அடிப்்ப்டயில் 

7.4  நிக்கா்லா மாககிைவல்லி

(Niccolo Machiavelli)

(ப�ா.ஆ.1469 - ப�ா.ஆ. 1527)

Leanpub கற்்றலின் ்நாககஙகள்

  நிக்்கா்லா ைாககியவல்லியின் 
அேசியல் சிந்்ன்யப் 
புரிநதுத்காளளு்ல்

  இது ஒத்் ்கருத்து்டய 
சிந்்னயாளர்்களுடன் ஒப்பிட 
உ்வுகிறது

  அேசியல், ை்ம, அேசு, 
இளவேேனுக்கான அறிவு்ே ்பறறிய 
ைாககியவல்லியின் ்கருத்துக்க்ள 
அறிநது த்காளளு்ல்
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சுயநலைா்க இருப்்ப்ால் ் ங்களின் ் ்்வககுத் 
்க்கவாறு அ்்ன ஒவதவாரு ேையத்திலும 
மீறுவர். 

ஆனால் ்பயம என்்பது 
அக்காேணத்திற்கா்க்வ அவர்்க்ளக 
்காலவ்ேய்றயின்றி ்கடடுப்்படுத்தி 
்வககிறது. ைனி்ர்்கள ்்ாறறத்தின் 
அடிப்்ப்டயி்ல்ய விஷயங்க்ளத் 
தீர்ைானிககின்றனர் என்்ப்ால் இ்்ன 
ஆடசியாளர் ்னககு ோ்்கைாககிக த்காணடு 
தேயல்்பட்வணடும. அவ்ேப் த்பாறுத்்வ்ே 
ைனி்ர்்கள ்பலவீனைானவர்்களா்கவும, 
அறியா்ையில் உளளதுடன், அடிப்்ப்டயில் 
த்கடடவர்்களா்கவும, ் ்்வயின் அடிப்்ப்டயில் 
நல்லவர்்களா்கவும உளளனர். இ்னால் 
ஆடசியாளர் ்னது ைன்ற உறுப்பினர்்க்ள 
எப்த்பாழுதும நம்பாைல் ் னது சுய முடிவி்னப் 
்பயன்்படுத்துைாறு எச்ேரிககிறார்.

ைனி்ர்்கள முடிவறற 
விருப்்பமுளளவர்்கள என்றும அதில் மி்க 
முககியைான விருப்்பைா்க ்னிந்பர் தோத்து 
உளளது எனவும கூறுகிறார். அவர் 
த்பாருளமு்ல்வா் ்னிைனி்த்துவ்த்தி்ன 
சு்நதிேம ைறறும சுய அேோங்கத்தின் மீ்ான 
விருப்்பத்தின் விளக்கைா்க கூறுகிறார். அவர் 
்னது உ்ேக்்கா்வயில் (The Discourses) 
ைனி்னின் ்ன்்ை மீ்ான அவநமபிக்்க்ய 
தவளிப்்படுத்தியுளளார். ைனி்னின் 
அடிப்்ப்ட விருப்்பைா்க த்பாருளா்ாே 
ஆ்ாய்ை உளளது என்்ப்்ப் ்்பணுகிறார். 
ைக்களின் இந்நாக்க்ை அவர்்க்ள 
குடியேசி்ன விரும்பவும, முடியாடசி்ய 
தவறுக்கவும ்வககிறது என்கிறார். 
குடியேசிலான அேோங்கத்தின் கீழ் ைக்கள 
அதி்கைான த்பாருளா்ாே ஆ்ாயங்க்ள 
த்பறும வாயப்பு அதி்கைாகும. இது 
முடியாடசியில் ோத்தியைா்கா்்றகுக 
்காேணம யாத்னில் இளவேேன் அ்னத்து 
ஆ்ாயங்கள ைறறும லா்பங்க்ளத் ்னக்்க 
எடுத்துகத்காளவ்ாகும. ஒர் சு்நதிேைான 
்்ேம விரும்பப்்படுவ்ற்கான ்காேணம 
என்னதவனில் அச்சு்நதிே ்்ேத்தி்ல்ய 
ைக்களின் வளம ்பன்ைடங்கா்கப் த்பரு்க 
வாயப்புளளது.

அ்ரசிைல் மற்றும் நீதிமுட்றடமடைப் 
பிரித்�ல் 

கி்ேக்க அேசியல் சிந்்னயில் 
அேசியலின் அடிப்்ப்டயா்க நன்தனறி 
்கரு்ப்்படுகிறது. ஆனால் ைாககியவல்லி 
இமைே்பார்ந் லடசியத்திலிருநது 
குறிப்பிடத்்குந் அளவில் ைாறு்படடிருககிறார். 
அேசியல் என்்பது அ்ன் சு்நதிேைான 
சுயைதிப்்பளவின் அடிப்்ப்டயிலான்ாகும. 
ஆ்க்வ அ்்ன ைே்பார்ந் நன்தனறி 
ைதிப்்பளவின் கீழ் வ்ேய்ற தேயய முடியாது 
என்கிறார். ்ைலும அவர் அேசியல் 
ைறறும நன்தனறியி்னப் பிரிப்்ப்்ன 
வலியுறுத்துகிறார். அவ்ேப் த்பாறுத்்வ்ேயில், 
ஆடசியாளர் ஒழுங்கானவோ்கவும, 
்நர்்ையானோ்கவும ்னது வார்த்்்ப்்படி 
நடப்்பவோ்கவும இருக்க்வணடும. 
உண்ையில் எந்தவாரு ஆடசியாளரும 
இத்்்்கய ்குதி்களுடன் இருப்்பதில்்ல. 
த்கடட எணணமுளள ைக்க்ள ஆளவ்ற்கா்க 
ஆடசியாளருககு இத்்குதி்கள 
உ்கந்்வயல்ல. ்ைலும நீதிதநறி 
்கடப்்பாடு்களறற அே்ேப் ்பாது்காப்்பதில் 
இளவேேன் ்கவனம தேலுத்்்வணடும. 
‘முடிவு்க்ள வழிமு்ற்க்ளத் 
தீர்ைானிககின்றன, என்்ப்னுடன் 
ைாககியவல்லி திருப்திய்டயவில்்ல. 
ைக்கள தீர்ப்பின் அடிப்்ப்டயி்ல்ய 
ஆடசியாளரின் தவறறி தீர்ைானிக்கப்்படுகிறது’. 
நம்பத்்்கா் வழிமு்ற்க்ளப் 
பின்்பறறினாலும இறுதியில் தவறறிய்டந்ால் 
இளவேேன் ைன்னிக்கப்்படுகிறார். அேசியல் 
தேயல்்பாடு்களுககு அவசியப்்படும்்பாது 
ைே்பார்ந் நீதிமு்ற்ை்ய ஒதுககி 
்வத்துவிடடு தவறறி்கேைான அேசியலுககு 
்ைறதேல்ல ்வணடும.

குறிப்பிடத்�கக ்மற்்காள்

ஓர் இளவேேன் அேசி்னக ்்கப்்பறறி 
நிர்வகிககும ்பணியி்ன 
தேயயமுற்படுவ்ால் அவேது மு்ற்கள 
எப்த்பாழுது்ை ்ைன்்ையான்ா்கக 
்கரு்ப்்படுவதுடன் அ்னத்து 
்ேப்பினோலும ்பாோடடப்்படுகிறார்.
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மாககிைவல்லி (இளவ்ரசன்)

மாக்கியவல்லியின் முறைறம (Machiavelli’s   Method)

ைாககியவல்லி்யப் த்பாறுத்்வ்ே வேலாறறு மு்ற்ய அேசியல் அறிவிய்லக ்கறகும 
ேரியான மு்றயாகும. இவர் ைனி் விருப்்பங்கள ைறறும ்்போர்வம ஆகிய்வ எப்த்பாழுதும ஒ்ே 
ைாதிரியான்வ எனககூறுகிறார். வாழ்விலுளள ேம்பவங்க்ள ஒப்பிடும ்்பாது ைனி் இனம ஒ்ே 
ைாதிரியான ்பரி்காேங்க்ளத் ்்ட மு்னவதுடன் ஒ்ே ைாதிரியான நடத்்்்ய மீணடும 
த்காணடிருககின்றன எனககூறுகிறார். ஆ்க்வ ்கடந் ்காலத்்்ப் ்படித்்றிவது என்்பது ்ற்காலத்்்ப் 
புரிநது த்காளவதுடன் எதிர்்காலத்திற்கான முன்்கணித்்்ல ்ைறத்காளவ்் எளி்ையாககுகிறது 
என்கிறார். அவர் அேசிய்ல வேலாறு ைறறும தைய்ைவா் அடிப்்ப்டயில் ்கற்பதுடன் குறிப்்பா்க 
அேசியல் நடத்்்்யக ்கறறறிவ்றகு தேயலறிவு மு்றயி்னச் ோர்நதுளளார். அவர் நடத்்்யியலின் 
முன்்னாடியா்க விவரிக்கப்்படுகிறார். இளவேேன் ைறறும உ்ேக்்கா்வ ஆகிய இேணடிலு்ை 
இமமு்றயி்ன அவர் பின்்பறறுகிறார். அவர் அதி்காேத்தி்ன ் ்கய்கப்்படுத்தி, ்பாது்காத்து விரிவாக்கம 
தேயயும ்கருவி்ய அேசியல் என்்பதுடன் அவறறி்ன அ்டவ்ற்கா்க இமதையயான  உலகில் உளள 
ைக்களின் அறிவுத்திறனுககுத் ்க்கவாறு அணிதிேடடி அ்டவ்ா்கக ்கருதுகிறார்.

 ைாககியவல்லியின் மு்றயானது உயத்்றி்ல் அல்லது அறிவியல் மு்றயா்க 
அ்ைக்கப்்படுகிறது. இ்ற்கான அடிப்்ப்ட யாத்னில் அவர் ்பல்்வறு அேசியல் ஆடசி ்காலங்களின் 
ைனி்னின் ்ன்்ை ்பறறிய ந்டமு்ற அல்லது வேலாறறு அனு்பவங்களின் அடிப்்ப்டயில் 
முடிவு்ே்க்ள எடடுகிறார். அேசிய்லப் ்பகுத்்றியும சில நீதிதநறி்களுககு ைாறறா்க ைனி் 
நடத்்்யின் ்பாஙகில் ்கவனம தேலுத்துவதில் அவரு்டய சுயத்்ன்்ை உளளது. இருப்பினும 
ைாககியவல்லியின் மு்றயானது ்ை்லாடடைான அறிவியல் ைறறும வேலாறறு மு்றயாகும என 
விைர்ே்கர்்கள குறிப்பிடுகின்றனர். அவர் குறிப்பிடடவறறிலிருநது  த்பாதுவானவற்ற (Particular to 
General) ்நாககிய ந்டமு்றயிலான உயத்்றி்ல் மு்றயி்னப் (Inductive Method) பின்்பறறவில்்ல. 
அ்் ்நேத்தில் ‘த்பாதுவானவறறிலிருநது குறிப்பிடடவறறிற்கான’(General to Particular) ந்டமு்றயில் 
த்காணர்மு்றயி்னயும (Deductive Method) பின்்பறறவில்்ல. அவர்்க்ளப் த்பாறுத்்வ்ேயிலும 
ைாககியவல்லி அேசியல் ்த்துவத்தின் ்ையப் பிேச்ே்ன்க்ள எப்த்பாழுதும த்ாடவில்்ல. 
உ்ாேணைா்க அேசு நீடித்்லுக்கான நியாயவா்ம ைறறம அேசியல் ்்காட்பாடடின் அடிப்்ப்ட்கள 
ைறறும வ்ேய்ற்க்ளக குறிப்பிடலாம. அவரு்டய ்பார்்வ ்பேந்்ா்க இருந்ாலும ந்டமு்ற 
அேசியலின் ்்்வ்க்ளத் ்ாணடி அவர் எப்த்பாழுதும ்பார்த்்தில்்ல.

 “அேசு்க்ளக ்கணடறிய ைறறும சீர்திருத்் ஓர் ஆடசியாளர் ்்்வ. அ்வ நிறுவப்்படட 
பின்னர் ்ாஙகிப் பிடிப்்பதில் குடியேசிலான அேோங்கங்கள சிறந்்வயாகும”.

அ்ரசிைல் மற்றும் ம�த்திடன பிரிப்�து �ற்றி 
நிக்கா்லா மாககிைவல்லி 

அேசின் நன்தனறி ்நாக்கம ்பறறிய 
பிளாட்டா, அரிஸடாடடில், புனி் ்ாைஸ 
அகவினாஸ ைறறும ்பலரின் நமபிக்்கயில் 
இருநது ைாககியவல்லி ைாறு்படடுளளார். 
அவர் அேசிய்ல ை்ம ைறறும நீதிமு்ற்ை 
ஆகியவறறிலிருநது பிரித்து அேசியலுககு ஓர் 
்ன்னாடசி நி்லயி்னத் ்ருகிறார். ை்ம 
ைறறும நீதிதநறி ஆகிய்வ இளவேேனின் 
ஆடசிக்க்லயில் ந்டமு்றக 
த்காள்்கயா்காது என ைாககியவல்லி 
கூறுகிறார்.

மாககிைவல்லி (லிவி மீ�ான 
உட்ரக்காடவ- Discourses on Livy)

ைாககியவல்லியின் இரு முன்னணி 
புத்்்கங்களான ‘இளவேேன்’ ைறறம ‘லிவி 
மீ்ான உ்ேக்்கா்வ’ ஆகியவறறிறகி்ட்ய 
எத்்்்கய முேண்பாடு்களும இல்்ல என 
ஜார்ஜ்  H. ே்்பன் என்னும அறிஞர் ேரியா்க 
உறறு ்நாககுகிறார். இேணடு்ை ஒ்ே 
த்பாரு்ளப் ்பறறிய்வயாகும. அ்ாவது 
அேசு்களின் எழுச்சி ைறறும வீழ்ச்சிக்கான 
்காேணங்கள ைறறும அவற்ற 
நிேந்ேைாககுவ்ற்கான வழிமு்ற்கள 
ஆகிய்வ ஆகும. ‘இளவேேன்’ நூல் 
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முடியாடசி்கள அல்லது முழு்ையான 
அேோங்கங்க்ளப் ்பறறியும 
உ்ே்்கா்வயானது முககியைா்க ்ோைப் 
்்பேேசின் விரிவாக்கம ்பறறிய்ாகும.

மாககிைவல்லியின் ஆடசிககடல 
(Machiavelli’s  Statecraft)

ஆடசிக்க்ல என்்பது ைாககியவல்லி 
எடுத்தியமபியவறறில் குறிப்பிடத்்குந் ைறறும 
ேர்ச்்ேககுரிய ்பங்களிப்்பாகும. அது 
்னித்்ன்்ையான வழி்காடடு மு்ற்க்ளக 
த்காணடிருப்்ப்ால் குறிப்பிடத்்குந்்ா்கவும, 
தவறறி்கேைான ஆளு்்கக்கா்க ஆடசியாளர் 
குறிப்பிடட அநீதியான ந்டமு்ற்க்ளப் 
்பயன்்படுத்துவ்ால் ேர்ச்்ேககுரிய்ா்கவும 
உளளது. ஆடசியாளர் ்ைது ்நாக்கத்தி்ன 
எடடுவ்ற்கா்க நீதிதநறியிலான ்கடட்ைப்பி்ன 
ஒதுககி்வக்க ்வணடுதைன ைாககியவல்லி 
அறிவு்ே கூறுகிறார். இருப்பினும ைே்பார்ந் 
நீதிமு்ற்ை என்்பது அேசியலுககு முறறிலும 
்்்வயறறது எனவும அவர் நி்னக்கவில்்ல. 
ஒன்று  ஆடசியாளருககும ைறதறான்று அவேது 
்பணியாளர்்களுககும, குடிைக்களுககுைா்க  அவர் 
நீதிதநறியில் இேட்ட ைதிப்்பளவி்ன 
எடுத்தியமபுகிறார். ஆடசியாளரின் நீதிதநறி 
என்்பது அேசி்ன வலி்ைப்்படுத்தும அவேது 
கு்றவு்படா் அர்ப்்பணிப்பு ைறறும ்ைது 
வலி்ை்ய உயர்த்தி அேசின் ேடடம ைறறும 
ஒழுஙகி்னப் ்பாது்காப்்பதுடன் தவளிநாடடு 
்ப்டதயடுப்்பாளர்்களிடம இருநது சிறந் 
்பாது்காப்பி்ன உறுதி தேயவதில் உணர்த்துகிறது. 
அவர் ்ைது ்கட்ை்ய நி்ற்வறறுவதில் 
தவறறிய்டவதில் இருநது அவேது திறன் 
ைதிப்பிடப்்படுகிறது. ஆனால் அவேது 
்பணியாளர்்களும, குடிைக்களும ைே்பார்ந் 
நீதிமு்ற்ையில் இருநது விலகிச் தேல்ல 
அனுைதிக்கப்்படுவதில்்ல. ஏதனனில் அவவாறு 
தேய்ால் அேசின் அடிப்்ப்ட்ய அர்த்்ைறறுப் 
்்பாயவிடும.

இளவேேன் ்ைது குடிைக்கள ைத்தியில் 
்ாம மி்கவும உயர்ந் ைதிப்பீடடில் 
இருககுைாறு ்பார்த்துகத்காளள ் வணடுதைன 
ைாககியவல்லி விருமபுகிறார். உல்களாவிய 
்ன்மு்னப்பு வா்ம ்பறறி இளவேேன் 

்கவனமுடன் இருக்க்வணடும. 
அேோங்கைானது உளநாடடு குறறவாளி்கள 
ைறறும தவளிநாடடு எதிரி்களிடமிருநது 
ைக்க்ளப் ்பாது்காக்க்வணடும. ஓர் 
அறிவார்ந் ஆடசியாளர் ைக்களின் உயிர் 
ைறறும உட்ைக்கான ்பாது்காப்பு ைறறும 
ைக்களின் ைாணபி்னப் ்பாது்காககும சூை்ல 
ஏற்படுத்தும வ்்கயிலான த்காள்்க்க்ள 
உருவாககுகிறார். ்ம அேசிலுளள 
த்பண்களுககுத் ் குந் ்பாது்காப்பி்ன அளிக்க 
அவர் இளவேேனுககு அறிவுறுத்துகிறார். ஓர் 
அேசில் ைக்கள ்ங்களது உயிர், உட்ை 
ைறறும த்பண்கள ்பாது்காப்்பா்க இருந்ால் 
்ங்களின் ஆடசியாளருககு விசுவாேைா்க 
இருப்்பர்.

மதிப்பீடு 

ேமூ்கத்தில் நீதிமு்ற்ையின் 
அடித்்ளத்தி்ன கீழ்நி்லப்்படுத்் 
ைாககியவல்லி ்கரு்வில்்ல. ஒரு 
உண்ையான ்்ே்பக்னா்க ஓர் வலுவான 
்்சிய அேோ்க இத்்ாலி்யக ்கடடிதயழுப்்ப 
அவர் ஏஙகினார். அக்காலத்தில் இத்்ாலி 
ஐநது ்பகுதி்களா்கப் பிரிநது கிடந்து. அ்வ 
ஃபிளாேன்ஸ, தவனிஸ, ்நப்பிளஸ, மிலன் 
ைறறும ்ோைன் ்கத்்்ாலிக்க திருச்ே்்ப 
நிலப்்பேப்பு ஆகிய்வ ஆகும. ஐ்ோப்்பாவின் 
பிற ்்சிய அேசு்களிடம ஓர் ைதிக்கத்்க்க 
இடத்தி்ன ்ன் நாடு த்பற்வணடும என 
அவர் விருமபினார். ஆனால் 
இத்்ாலியர்்களிடம இருந் நீதிதநறி 
சீர்்்கடடி்னப் ்பறறி அவர் மி்கவும 
்கவ்லய்டந்ார். அவர் ஓர் குடியேசி்ன 
விருமபினாலும அக்கால இத்்ாலியின் 
சூழ்நி்ல்களால் முடியாடசி்ய 
முன்தைாழிந்ார்.

பசைல்�ாடு

1.  மு்லாவது ்ற்காலச் சிந்்னயாளோ்க 
ைாககியவல்லி ஏன் ்கரு்ப்்படுகிறார் என 
ஆோய்க.

2.  முடியாடசி ைறறும குடியேசு மு்ற 
அேோங்கங்களின் இயல்பு்க்ள ்கற்கவும.
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வாழ்வும் காலமும் 

்பதினாறாம நூறறாணடில் வாழ்ந் 
ஆஙகி்லய ்த்துவ ஞானியான ்ாைஸ 
ஹாப்ஸ அறிவியல் புேடசி (Scientific Revolution) 
நி்கழ்ந் ்காலத்்வர். ்ற்காலச் ேமூ்கக 
்்காட்பாடடிற்கான மு்ல் முயறசியி்ன 
இவ்ே ்ைறத்காணடார். அவர் ்னது 
்கருத்துக்க்ள நீதிதநறி ோர்புநி்லவா்த்தின் 
(Moral Relativism) அடிப்்ப்டயில் கூறுவதுடன் 
இயற்்க நி்ல மீ்ான அதி்க்படே 
அவநமபிக்்கயுடன் அ்னவருகத்கதிோ்கவும 
அ்னவரும ்ைறத்காளளும யுத்்ம 
என்கிறார். ்ாைஸ ஹாப்ஸ ஏப்ேல் 5, 1588 -ல் 
ைால்மஸத்பரி (Malmesbury) என்னுமிடத்தில் 
இஙகிலாநதின் ்கடற்பகுதிககு அருகில் 
ஸ்பானிஷ் ்கடற்ப்டத்த்ாகுதி (Spanish Armada) 

7.5  �ாமஸ ஹாப்ஸ

(Thomas Hobbes)

(ப�ா.ஆ. 1588 - ப�ா.ஆ. 1679)

Leanpub கற்்றலின் ்நாககஙகள்

  ் ாைஸ ஹாப்சின் அேசியல் 
சிந்்ன்யப் புரிநது த்காளளு்ல்

  இயற்்க நி்ல, ேமூ்க ஒப்்பந்ம, 
ேடடங்கள, உரி்ை்கள, சு்நதிேம, 
இ்றயாண்ை ைறறும ேமூ்க 
ஒப்்பந்க ்்காட்பாடு ஆகிய்வ 
்பறறிய ்ாைஸ ஹாப்சின் 
்கருத்துக்க்ள அறிநது த்காளளு்ல்.

குறிப்பிடத்�கக ்மற்்காள்

“அச்ேமும நானும இேட்டயர்்களா்கப் 
பிறந்வர்்கள. - ஹாப்ஸ (Hobbes)

த்ன்்படட்ா்க வந் தேயதி்யக ்்கடட 
்ாயககு கு்றப்பிேேவத்தில் பிறந்ார். 
ஹாப்சின் ்ந்் அககுடும்பத்்்க ்்கவிடட 
பின்னர் ஹாப்ஸ ்னது வேதியான ைாைாவின் 
வீடடில் வளர்ந்ார். ஹாப்ஸ ்னது 
்பளளிக்கல்வி்ய வி்ேவில் துவககியதுடன் 
பின்னர் ஆகஸ்்பார்டின் தைக்லீன் 
்கல்லூரியில் ்ேர்ந்ார். ்ைது 
்பத்த்ான்்ப்ாவது வயதில் ்படடமத்பறற பிறகு 
்்கவன்டிஷ் குடும்பத்தினருடன் த்ாடர்பு 
ஏற்படடு வில்லியம ்்கவணடிஷ்ககு 
ஆசிரியோனார். ்த்துவக கூறு்களின் மீது 
ஹாப்ஸ சிறி்ள்வ விருப்்பம ்காடடினாலும 
ஐ்ோப்்பா ்கணடத்தில் வில்லியம 
்்கவணடிசுடன் சுறறுப்்பணம 
்ைறத்காணடபிறகு ைேபுந்ட த்காணடவறறில் 
விருப்்பம ்காடடினார். அவர் வேலாறறின் 
ந்கர்வு்கள, ்்ேங்கள ைறறும ்்பேேசு்களின் 
விதியி்னப் ்பறறி அறிவதில் விருப்்பம 
த்காணடார். 1692ஆம ஆணடு தூசிடிடசின் 
‘த்ப்லாப்்பனீசியப் ்்பார் வேலாறு’ (History of 
the peliponnesian War) என்னும நூலி்ன தைாழி 
ைாறறம தேயது ்பதிப்பித்்ார்.

ஹாப்சின் ்பல ்ப்டப்பு்களில் டி றைவ்
(De Cive) ைறறும தலவிய்ான் (Leviathan) 
ஆகிய்வ மி்கவும முககியைான்வயாகும. 
ஹாப்சின் தலவிய்ான் அவரின் மி்கவும 
முதிர்ந் ைறறும அறபு்ைான ்ப்டப்்பாகும. 
இதில் ்கலிலி்யாவின் இயறபியல் வழியில் 
ைனி் உளவியலுககு தேயல்விளக்கைளிக்க 
முயறசித்்துடன் ்ற்கால அேசியலுககு 
அடித்்ளமிடுகிறார். ைனி்னின் ்ன்்ை 
்பறறிய ்கருத்்ாக்கம, இயற்்க நி்ல, ேமூ்க 
ஒப்்பந்ம ைறறும அவேது இ்றயாண்ை  
்பறறிய ்கருத்து்கள ஆகிய்வ  அவரு்டய 
அேசியல் ்த்துவத்தி்ன ்படிககும 
அ்னவரின் விருப்்பத்தி்னயும 
்கவர்நதுளளது. கீழ்க்காணும ்பகுதி்களில் 
ஹாப்சின் முககியப் ்ப்டப்புக்க்ள ஆோயநது 
புரிநதுத்காளள முயறசி எடுக்கப்்படடுளளது.
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குறிப்பிடத்�கக ்மற்்காள்

ைனி்குலம முழு்ைககும உளள 
த்பாதுவான ைனச்ோர்்பா்க நான் 
முன்்வப்்பது யாத்னில் அவர்்கள 
அதி்காேத்தின் ்ைல் த்காணடுளள 
இ்டவிடா் ைறறும ஓயவறற விருப்்பம 
ஆகும.  அவவிருப்்பம அவர்்கள ைேணத்தின் 
்்பாது்ான் முடிவுககு வருகிறது. - ஹாப்ஸ

மனி�னின் �ன்டம (Humman Nature)

  ்பல ேையங்களில் ஹாப்சின் தலவிய்ான் 
ைனி்்னப் ்பறறி த்ளிவும,  எளி்ையும த்காணட 
்்காட்பாடடுடன் த்ாடஙகுவ்ா்கவும அேசிய்லப் 
புரிநதுத்காளவ்ன் முன்்்்வயா்கவும 
இருககிறது. அேசியல் அறிஞர்்கள அடிக்கடி 
‘ஹாப்சியன்’ (Hobbesian) என்ற ்ப்த்தி்ன 
்பயன்்படுத்துகின்றனர். இது ைனி்னின் மீ்ான 
அவநமபிக்்கக ்கருத்தி்னக குறிப்்ப்ாகும.  
அ்ாவது ைனி்ன் அடிப்்ப்டயில் ேமூ்க வி்ோதி, 
சுயநலமிக்கவன், த்காடு்ைமிக்கவன் ைறறும 
அதி்காே ஆ்ேயு்டயவன் என்்ப்ாகும. ைனி்ன் 
ேமூ்கம ைறறும அேசிறகு  முன்ன்ே இருந்வன் 
என்ற ஹாப்சின் அனுைானங்க்ள 
ஏறறுகத்காணடால் பின்னர் ைனி்ன் ்ன் ்்்வ 
ைறறும விருப்்பங்க்ள ைடடு்ை 
திருப்திப்்படுத்துவ்் ்ைறத்காளவான் 
என்்ப்்யும ஏறறுகத்காளவ்ாகும. ஹாப்சின் 
வார்த்்்ப்்படி ைனி் இனம ் னது உணர்ச்சி வழி 
நடப்்ப்ாகும. ் ங்களின் அறிவுத்திற்ன அவர்்கள 
அதி்க ைகிழ்ச்சி ைறறும கு்றவான வலி 
ஆகியவறறி்னப் த்பறு்ப்வ எ்வ என 
தீர்ைானித்துப் ்பயன்்படுத்துகிறார்்கள. ஹாப்ஸ 
்ைலும கூறு்்கயில் ைனி்னின் ்நாக்கைானது 
ஒ்ே ஒரு ்ட்வ ்னது விருப்்பத்்் 
நி்ற்வறறுவது ைறறும ஒரு நி்கழ்வில் 
ைடடுைல்லாைல் ்னது எதிர்்கால விருப்்பங்க்ள 
உறுதியுடன் நி்ற்வறறுவது ஆகும. ஹாப்ஸ 
மி்கவும ்கவனைா்கக கூறுவது யாத்னில் 
்பல்்வறு ைக்கள ்பல்ேப்்படட ைகிழ்வின் 
வடிவங்க்ள விருமபினாலும ைக்களிடம 
த்பாதுவா்க உளள ஒரு விருப்்பம அதி்காேைாகும. 
ைகிழ்ச்சி்யத் ்்டு்பவர்்கள அ்னவரு்ை 
்ர்க்கத்தின் அடிப்்ப்டயில் அதி்காேத்்்த் 
்்டு்பவர்்களாவர். இங்ஙனம ஹாப்ஸ ைனி்னின் 

்ன்்ை முழு்ையான ்ன்னலப் 
்பறறுளள்ா்கவும, ்ன்்னப் ்பறறிய்ா்கவும 
ைடடுைானது எனக ்கருதுகிறார்.

இைற்டக நிடல (State of Nature)

ஹாப்ஸ ்னது இயற்்க நி்லக 
்்காட்பாடடில் ைனி் நடத்்்்யப் 
புரிநதுத்காளவ்ற்கான அனுைான 
மு்றயி்னத் ்நதுளளார். இயற்்க நி்ல 
என்்பது முழு்ையான சு்நதிேம ைறறும 
ேைத்துவம உளள சூைல் என வாதிடுகிறார். 
்னி ைனி்ர்்க்ளக ்கடடுப்்படுத்் எவவி்ச் 
ேடடமும இல்லா் முழு்ையான சு்நதிேத்தில் 
அ்னத்்்யும தேயயும உரி்ை உணடு. அதில் 
ைனி்ர்்கள ஏறத்்ாை ேைைான உடல் ைறறும 
அறிவுத்திற்னப் த்பறறிருப்்பது முழு்ையான 
ேைநி்லயாகும. ்ைலும அத்்்்கய சூைலில் 
அ்னத்்்யும தேயயும உரி்ை 
அ்னவர்ககும உளள்ாலும, அ்னவரு்ை 
்ங்கள உரி்ை்க்ளச் தேயல்்படுத்துவதில் 
ேைைான திறனுளளவர்்களா்க இருப்்ப்ாலும 
அ்னவரும அ்னவோலும 
்ாக்கப்்படுகின்றனர். ஆ்க்வ, இயற்்க நி்ல 
என்்பது ஓர் ்்பார்ச் சூழ்நி்லயா்க உளளது. 
உயிர் வாழ்்ல் என்்பது ைனி்ர்்கள 
அதி்காேத்்்ப் த்பறுவ்ன் அடிப்்ப்ட 
்நாக்கைா்க உளளது. ஆ்க்வ, இயற்்க 
நி்லயில் அ்னவரு்ை ைறறவரின் மீ்ான 
நி்லயான ்பயத்தி்ல்ய வாழ்கின்றனர். 
இ்னால் ைனி்ர்்கள இயற்்கயில் ேமூ்க 
வி்ோ்ைா்க அதி்காேத்்்ப் த்பறு்பவர்்களா்க 
உளளனர்.

சமூக ஒப்�ந�ம் (Social Contract)

ைனி்னின் ்ன்்ை ்பறறிய ஹாப்சின் 
்கருத்துக்கள அவேது அேசியல் ்்காட்பாடடில் 
ஆழ்ந்த் ்ாக்கத்தி்ன ஏற்படுத்தியுளளது. 
ைனி்னின் உண்ையான ்ன்்ை்ய 

குறிப்பிடத்�கக ்மற்்காள்

பிறர் உனககு ்பா்்கைானவற்ற 
தேயவ்றகு முன் நீ அவர்்களுககுப் 
்பா்்கைானவற்றச் தேயதுவிடு.

- ஹாப்ஸ (Hobbes)
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அறிந்்ால் ஹாப்ஸ அேசியலின் அறிவியல் 
்்காட்பாடா்க ேமூ்க ஒப்்பந்த்தி்ன முன் 
்வத்்ார். ேமூ்க ஒப்்பந்த்தின் அடிப்்ப்டக 
்கருத்து மி்கவும எளி்ையான்ாகும. 
ைனி்ர்்களுககு இ்டயிலான ஒப்்பந்த்தின் 
வி்ள்வ அேோகும. அதில் அேோங்கத்தின் 
அதி்காே எல்்லயானது ஒப்்பந்த்தின் 
வ்ேய்ற்களால் ்பகுப்்பாயவு தேயயப்்படடுத் 
தீர்ைானிக்கப்்படுகிறது. அேோனது ்பேஸ்பே 
ஒப்்பந்ம அல்லது உறுப்பினர்்களின் ஒப்பு்ல் 
அடிப்்ப்டயில் உருவாக்கப்்படுகிறது. இ்ன் 
வி்ளவா்க ைக்கள ஒப்பு்ல் அளித்்்றகுத் 
்குந்வாறு இருககும்்பாது அேோங்கம 
ேடடப்பூர்வைான்ாகிறது. 

இது ்ற்கால ை்ச்ோர்்பறற 
அேசி்னப்்பறறிய புதிய ்கருத்்ா்க உளளதுடன் 
ை்ச்ோர்்பறற அேோங்கம இ்றவழி 
ஒப்பு்லுடன் நீடிககிறது என்ற இ்டக்கால 
சிந்்னககு முேணான்ாகும.  அத்்்்கய 
்கருத்தி்ன அேே வமேத்தினர் இன்றும 
்பயன்்படுத்துவதுடன் இ்றவழி 
உரி்ையின்்படி்ய ைன்னர் ஆளுகிறார் எனவும 
வாதிடுகின்றனர். ஆனால் ஒப்பு்ல் - ஒப்்பந்ம 
இ்்ன ஒ்ேயடியா்க நிோ்கரிப்்பதுடன் அ்றகு 
முேணா்க ைக்கள ஒப்பு்ல் அளித்்்றகு 
்குந்வா்ற அேோங்கம ேடடப்பூர்வைான்ா்க  
உளள்ா்கக ்்காருகிறது. ஹாப்சின் ேமூ்க 
ஒப்்பந்க ்்காட்பாடடின் முககியத்துவம 
யாத்னில்  அே்ேப் ்பறறிய ஓர் ்ர்க்க ைறறும 
அறிவியல் ்பகுப்்பாயவா்க அவர் நமபினார். 
ைனி்ர்்கள ்ங்களு்டய ்பகுத்்றிவின் 
அடிப்்ப்டயில் ்்்வ்கள ைறறும 
விருப்்பங்களுககுத் ்க்கவா்ற ஒப்பு்ல் 
அளிப்்பர் எனவும அவர் வாதிடுகிறார்.

இட்றைாணடம (Sovereignty)

்னிைனி்னுககும, அேேனுககும 
இ்ட்ய்யான உறவு என்்பது முழு்ையான 
அதி்காேைறற நி்ல ைறறும முழு்ையான 
அதி்காே ஒன்றிப்பு ஆகியவறறிறகு 
இ்ட்யயான்ாகும. த்பாதுநலக கூடட்ைப்பில் 
(Commonwealth) ் னிைனி்னின் அ்னத்து அதி்காே 
அடிப்்ப்ட்க்ளயும நீககுவதுடன் அ்்ன 
அேேனிடம ஒருமு்கப்்படுத்துவது அவசியைாகும 

என ஹாப்ஸ வாதிடுகிறார். ்வறு வழியில் 
கூற்வணடுதைன்றால் ைனி்னின் 
்பகுத்்றிவின்்ைககுத் ்க்கவாறு ேடடம ைறறும 
ஒழுஙகி்ன நி்லநாடடுவதில் ேறறும 
அதி்காேக கு்றவு்படா் ஓர் முழு்ையான 
இ்ற்ையாள்ே உருவாககுவ்றகு ஹாப்ஸ 
ஆ்ேவளித்்ார்.  ஓர் முழு்ையான அதி்காேத்்் 
உருவாககும முழு்ையான ்்்வ அவேது 
அேசியல் சிந்்னககுத் திறவு்்காலா்க 
அ்ைகிறது. இ்ற்ையாளர் ஒருவோ்க்வா ஓர் 
அ்வயா்க்வா இருப்பினும ஹாப்ஸ ்னி 
ைனி்னின் இ்றயாண்ை மிக்க அதி்காேத்்் 
விருமபித் ்்ர்வுதேயகிறார். 

  அச்ேம ைறறும சு்நதிேம ஆகிய்வ 
நி்லயானது ஆகும.

  சு்நதிேம ைறறும ்்்வ்கள ஆகிய்வ 
நி்லயானது ஆகும.

  ேைர்ப்பித்்ல் என்்பது நைது ்கடப்்பாடு 
ைறறும சு்நதிேம ஆகும இேண்டயும 
உளளடககிய்ாகும.

  ேடடத்தின் அ்ைப்்்பச் ோர்ந்் பிற 
சு்நதிேங்கள உளளன.

மதிப்பீடு 

ஹாப்சின் முககியத்துவம அவேது 
அேசியல் ்த்துவத்தில் ைடடுைல்ல 
அரிஸடாடடிலின் சிந்்னககு எதிோன 
அவரு்டய ்பங்களிப்பு ைறறும அேசிய்லப் 
்பறறிய த்பாருளமு்ல்வா்க ்கருத்்ாக்கம 
ஆகியவறறிலும உளளது. அவரு்டய 
்ப்டப்புக்களின் வாயிலா்க இலக்கறற 
்நாககில் அேசிய்லப் புரிநது த்காளவதில் 
என்்பது த்ாடஙகியது எனலாம. அவேது 
அேசியல் ்த்துவ்ை ஜான்லாக, ஜீன் 
ஜாககுவஸ ரூ்ோ, இமைானு்வல் ்காணட 
்்பான்ற பிற அேசியல் சிந்்னயாளர்்களுககு 
அடிப்்ப்டயா்க இருந்து. அவர்்கள ்ற்கால 
அறிவியல் அணுகுமு்றயின் வழி்ய 
அேசிய்ல ஆோயும ஹாப்சின் ைேபி்னப் 
பின்்பறறினர்.
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வாழ்வும் காலமும் 

இஙகிலாநதின் ்ோைர்தேடஷயரில் 
உளள ரிஙடன் என்னுமிடத்தில் ஆ்கஸட 29, 
1632-ல் ்த்துவார்த்்ைான சு்நதிேத்துவத்தின் 
்ந்்யான ஜான் லாக பிறந்ார். பிரிஸடல் 
அருகிலுளள த்பன்ஸ்்பார்டு என்னுமிடத்தில் 
்னது குைந்்ப்்பருவத்்் அவர் ்கழித்்ார்.   
ஆேஞ்சின் இளவேேர் வில்லியமுடன் (William of 
Orange) லாககிறகு நடபு ஏற்படடது.  1688-ல் 
ந்டத்பறற ை்கத்்ான புேடசியின் (Glorious 
Revolution) வி்ளவா்க வில்லியம இஙகிலாநதின் 
அரிய்ண ஏறினார்.  1689-ல் மூன்றாம 
வில்லியம லாக்்க மு்றயீடடு 
ஆ்ணயாளோககினார்.  ஆனால் ோ்்கைறற 
அேசியல் சூழ்நி்ல அவ்ே ்ப்வி வில்க 
்வத்்துடன் எஸதஸெகசில் குடியைே ்வத்்து.  

அவர் ் னது த்பாது வாழ்வி்ன ் ்யி்ல வாரிய 
ஆ்ணயாளர் ்பணியுடன் முடித்துக  த்காணடார்.
லாககின் �டடப்புகள் 

ேகிப்புத்்ன்்ை த்ாடர்்பான ்கடி்ங்கள 
(1689), ைனி்ப் புரி்்லப் ்பறறிய ்கடடு்ே 
(1690), குடி்ை அேோங்கம ்பறறிய இரு ஆயவு 
நூல்்கள (1690), ேகிப்புத்்ன்்ை ்பறறிய 
இேணடாவது ்கடி்ம (1692), ேகிப்புத்்ன்்ை 
்பறறிய மூன்றாவது ்கடி்ம (1692), 
ேகிப்புத்்ன்்ை ்பறறிய நான்்காவது ்கடி்ம  
(1693) ்கல்வி த்ாடர்்பான சில சிந்்ன்கள (1693).
டமை கருத்துககள் 

லாககின் ்ையக ்கருத்துக்க்ள 
கீழ்க்கணடவாறு விவாதிக்கலாம.
மனி�னின் �ன்டம �ற்றிை கருத்�ாககம் 
(Conception of Human Nature) 

ஹாப்்ேப் ்்பால ைனி்னின் ்ன்்ை 
மீ்ான அவநமபிக்்க்ய லாக 
்பரிநது்ேக்கவில்்ல. ்காேணங்க்ள 
ஆோயவ்் ைனி்ர்்களின் ்பகுத்்றிவு உருவா்கக 
்காேணைாகும என அ்டயாளப்்படுத்துகிறார்.  
்னிைனி் ைறறும ேமூ்க வாழ்வின் அடிப்்ப்டயா்க 
்பகுத்்றிவி்ன ஒப்புக த்காளகிறார்.  ைனி்ர்்கள 
ேமூ்கையைானவர்்கள, ்பகுத்்றிவு, நா்கரீ்கம, 
நி்லயான ைனநி்ல ைறறும ்ன்னாடசித் 
திறனுளளவர்்கள ஆவர். ்னிைனி்னின் 
இயற்்கச் ேைநி்ல்ய லாககின் ்கருத்து 
ஆ்ரிககிறது. அவ்ேப் த்பாறுத்்வ்ே, 
ைனி்ர்்கள இயற்்கயில் சு்நதிேைானவர்்கள.  
எத்்்்கய ்ைலான அதி்காேத்திடமிருநதும 
சு்நதிேைா்க இருக்கககூடிய உளளார்ந் 
முன்னுரி்ைககுத் ்குதியான ைறறும 
இயற்்கயின் வழி்காடடு்ல் ்படி நடப்்பவர்்களா்க 
உளளனர். அறிவு, வலி்ை ைறறும திறன் 
ஆகியவறறின் அடிப்்ப்டயில் ்னிைனி்ர்்கள 
சிறிய அளவிலான ைாறு்பாடு்க்ளக 
த்காணடிருப்்ப்ா்க ஒப்புகத்காளகிறார். எனினும 
அவேது ்னிைனி்ர்்களின் ஒறறு்ை்கள மீ்ான 
ோர்பு, ்வறு்பாடு்க்ள விட அதி்கைா்க்வ 
உளளது. ைனி்ர்்களின் ்பயன்்பாடடுவா்ப் 
்பணபி்ன லாக குறிப்்பா்க பிேதி்பலிககிறார்.  
த்பந்ாமின் அடிதயாறறி லாக கூறுவது 
யாத்னில் ைனி்ர்்கள ைகிழ்வு ைறறும வலி 
ஆகியவறறிறகி்ட்ய ஓர் ேைநி்ல்ய 
ஏற்படுத்் முயல்வ்ா்க கூறுகிறார். அவேது 
உடன்்படிக்்கயின் அடிப்்ப்டயா்க ைகிழ்வு 
அல்லது ்பயன்்பாடு ்பறறிய ்கருத்்் உளளது.

7.6 ொன் லாக

(John Locke)

(ப�ா.ஆ. 1632- ப�ா.ஆ. 1704)

Leanpub கற்்றலின் ்நாககஙகள்

  ஜான் லாககின் அேசியல் 
சிந்்ன்யப் புரிநது த்காளளு்ல்.

  அேசியல் ்்காட்பாடு, ைனி்னின் 
்ன்்ை, இயற்்க நி்ல, ேமூ்க 
ஒப்்பந்ம, ேடடங்கள, உரி்ை்கள, 
சு்நதிேம, இ்றயாண்ை ைறறும 
ேமூ்க ஒப்்பந்க ் ்காட்பாடு, இயற்்கச் 
ேடடம ைறறும ேமூ்க ஒப்்பந்ம, புேடசி 
ஆகிய்வ ்பறறிய ஜான் லாககின் 
்கருத்துக்க்ள அறிநது த்காளளு்ல்.
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இைற்டக நிடல (State of Nature)

லாககின் இேணடாவது ஆயவு நூலில் 
‘இயற்்க நி்ல’ ்பறறிய சிந்்ன்யக 
்காணலாம. ஹாப்சின் இயற்்க நி்லககு 
முேணா்க ைனி்னு்டய ேமூ்க உளளூணர்வின் 
்காேணைா்க நல்தலாழுக்கத்தினால் 
அ்ைதியான சூழ்நி்ல ஏற்படுவ்ா்க 
அனுைானிககிறார். இயற்்கச் ேடட 
நியதி்களின்்படி அவேது இயற்்க நி்ல 
முழு்ையான சு்நதிேத்தின் 
அடிப்்ப்டயிலான்ாகும.  ்பேஸ்பே வலி்ை 
ைறறும அதி்காே எல்்லயால் வ்ேயறுக்கப்்படட 
ேைத்துவ்ை இக்காலக்கடடத்தின் 
்பணபியல்்பாகும.  அவரு்டய 
வார்த்்்்களின்்படி இயற்்க நி்ல என்்பது 
ஓர் அ்ைதியான நி்ல, நல்விருப்்பம, ்பேஸ்பே 
உ்வி ைறறும ்பாது்காப்்பாகும.  சுருங்கக கூறின், 
ைனி்ர்்களின் மீ்ான ்னது நமபிக்்கயி்ன 
அடிக்்காடிடுகிறார்.

உரி்ை்கள ைறறும ்கட்ை்களின் 
ஆ்ாேைா்க ‘இயற்்கச் ேடடம’ ்கரு்ப்்படுகிறது.  
ைனி்ர்்கள ்ங்களின் உரி்ை்க்ள இயற்்கச் 
ேடடத்திலிருநது த்பறுகிறார்்கள.  ்ைலும 
விதிக்கப்்படடுளள உரி்ை்க்ள ்பேஸ்பே 
அடிப்்ப்டயில் ்பாது்காப்்ப்ற்கா்க ைதிக்க 
்வணடுதைன இயற்்கச் ேடடம எதிர்்பார்ககிறது. 
இயற்்கச் ேடடத்்்க ்கடவுளால் இயறறப்்படட 
நீதிதநறிச் ேடடைா்க குறிப்்பதுடன் ்பகுத்்றிவின் 
மூலம அ்்ன உணேலாம என்கிறார்.  அவேது 
இயற்்க நி்லயி்ன ‘அ்ைப்த்பதிர்வாதி்களின் 
தோர்க்கம’ என்றால் அது ்வறா்காது.

இறுதியா்க, இயற்்க நி்லயின் 
ேைநி்லககு அச்சுறுத்்லா்க உளள மூன்று 
அடிப்்ப்டக கு்ற்பாடு்க்ள லாக அ்டயாளம 
்காடடுகிறார்.  மு்லாவ்ா்க, ேடடப்்படியான 
்கடட்ைப்பு இல்லா்்ாகும. இேணடாவ்ா்க, 
அறிவார்ந் ைறறும நடுநி்லயான நீதி்பதி 
இல்லா்ையாகும.  மூன்றாவ்ா்க, முடிவு்க்ளச் 
தேயலாக்கப்்படுத்் ஓர் ஆடசித்து்ற அ்ைப்பின் 
்்்வயாகும.  ஆ்க்வ இப்்பணியிலிருநது 
விடு்படும வழிமு்ற்ய அேசு எனும 
நி்கழ்வாகும.  லாககின் இயற்்க நி்ல என்்பது 
உண்ை்களுககு முேணான்ா்க உளள்் 
ைனதில் த்காளள ்வணடும.  இது எத்்்்கய 
வேலாறறு நியாயவா்த்தின் ஆ்ேவும இல்லா்  
பு்னவு மு்ற்்காளாகும.

சமூக  ஒப்�ந�ம் (Social Contract)

குடி்ைச் ேமூ்கத்தில் நு்ைவ்ற்கான 
்கருவியா்க்வ ேமூ்க ஒப்்பந்ம 
்கடட்ைக்கப்்படடுளளது. லாககின் ்கருத்துப்்படி 
இரு ேமூ்க ஒப்்பந்ங்கள 
முன்தைாழியப்்படுகின்றன. மு்லாவது குடி்ைச் 
ேமூ்கத்்் நிறுவவும, இேணடாவது 
அேே்ைப்பிலான அேேங்கத்திற்கானதும ஆகும. 
ஒப்்பந்த்தின் அஸதிவாேைா்க ஒப்பு்்ல லாக 
அஙகீ்கரிககிறார்.   அவ்ேப் த்பாறுத்்வ்ே 
த்பாது நலககூடட்ைப்பில் யாரு்டய சுய 
ஒப்பு்லின்றியும ்ேர்க்க முடியாது.  லாக 
இேணடு வ்்கயான ஒப்பு்்லப் ்பறறி ் ்பசுகிறார்.
1)  இயற்்கயால் ைாறற இயலா் மு்றயான 

அல்லது உயிர்ப்புளள ஒப்பு்ல் 
2)  உடகி்டயான அல்லது ை்றமு்கைான 

ஒப்பு்ல்.
இது ்பங்்கற்பாளர்்க்ள நமபிக்்க என்ற 

நி்லயிருநது புதிய மு்ற்ை்யத் துவக்க 
அனுைதிககிறது. ஓப்்பந்த்்்ப் 
த்பாறுத்்வ்ேயில் லாக முன்கூறிய்ற்்க 
முன்னுரி்ை அளிப்்பதுடன் மீணடும இயற்்க 
நி்லககுத் திரும்ப இயலாது என 
த்ளிவுப்்படுத்துகிறார். லாககினு்டய 
ஒப்்பந்த்தின் முககிய இயற்பணபு யாத்னில் 
்னிைனி்ர்்கள இயற்்க நி்லயில் த்பறறிருந் 
உரி்ை்க்ள ஒப்்ப்டக்க ைாடடார்்கள 
என்்ப்ாகும. உரி்ை்க்ள ஒப்்ப்டத்்ல் என்்பது 
ஒப்்பந்த்தின் ்நாக்கத்்்்ய ்்ால்விய்டயக 
தேயதுவிடும. ஏதனனில் அேசு என்்பது 
உரி்ை்களின் உத்திேவாதி ைறறும 
்பாது்காவலனா்க்வ ்கடடி எழுப்்பப்்படுகிறது.  
ஆ்க்வ ஒப்்பந்ைானது சு்நதிேச்  
ோேனம எனப் த்பாருள்படு்ையன்றி 
அடி்ைப்்படுத்து்லுக்கான உரிைைா்க 
இருக்காது.  லாககின் ேமூ்க ஒப்்பந்ைானது 
ஒரு்வ்ள த்காடுங்்காலாடசி மு்றயில் 
ஆளு்்க இருப்பின் புேடசி தேயயும 
விருப்்பத்்்ர்விறகு அதி்காேைளிககிறது.  
்னிைனி்ர்்களு்டய இயற்்க உரி்ை்களின் 
்பாது்காவலனா்க அேசின் ்பஙகி்ன 
உறுதிப்்படுத்துவ்ற்கா்க இநநடவடிக்்க 
இ்ணக்கப்்படடது.  ்ைலும புேடசி ்பறறிய 
முடிவி்ன ேடடைன்றத்திடம விடுவதுடன் 
ஒப்பு்ல் ைறறும த்பரும்பான்்ைத்துவக 
த்காள்்கயில் லாக ்கவனம தேலுத்துகிறார்.  
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அதி்காேத்தின் ்ன்்ை ்பறறிய ்்களவிககு, 
லாக வ்ேயறுக்கப்்படட இ்றயாண்ை (Limited 
Sovereignty) என்னும ்கருத்தி்னக ்்காடிடடுக 
்காடடுகிறார்.  முழு்ையான இ்றயாண்ை 
என்்பது  அவேது குடி்ைச் ேமூ்கக ்கடட்ைப்பிறகு 
எதிோன்ாகும. அதி்காேப் பிரிவி்னக்கான 
ைாறறு தேயல்திடடத்தி்ன வைங்கவும லாக 
்யங்கவில்்ல. அவ்ேப் த்பாறுத்்வ்ேயிலும 
அேோங்கத்தின் அதி்காேங்கள மூன்று 
அங்கங்களிடம பிரிக்கப்்படடுளளன.  
மு்லாவ்ா்க ேடடைன்றம ஆகும.  இ்்னப் 
த்பாதுநல கூடட்ைப்பின் ்ைலான அதி்காேம 
எனக குறிப்பிடுகிறார். இேணடாவ்ா்க 
நீதித்து்றயின் அதி்காேங்க்ள உளளடககிய 
ஆடசித்து்றயாகும.  மூன்றாவ்ா்க அேசின் 
தவளியுறவு அதி்காேத்்்க குறிககும 
கூடடாடசியாகும.  ஒருவரின் ்்கயில் அ்னத்து 
அதி்காேங்க்ளயும த்காணட ஆடசியாளர் 
்பறறிய ்கருத்்் லாக ஏறறதுடன் அது 
த்பரும்பான்்ையினரு்டய ஒப்பு்லின் 
தவளிப்்பாடாகும என்கிறார்.

தோத்தி்னப் ்பாது்காப்்ப்்த் ்விே 
அேோங்கத்திறகு ்வறு ்நாக்கம கி்டயாது.

-ொன் லாக (John Locke)

மதிப்பீடு 
ஜான் லாக ்ைது அறிவியல் ைனப்்பாஙகு 

ைறறும ்பகுத்்றிவிலான நன்னடத்்்யின் 
மூலைா்க ்ைற்கத்திய அேசியல் சிந்்னயில் 
குறிப்பிடத்்குந் இடத்தி்னப் த்பறறுளளார்.  
்னிைனி்வாதியா்க ்ைது ைனத்திண்ையின் 
அடிப்்ப்டயில் அவர் நமபுவது என்னதவனில் 
்ைது ்்லதயழுத்தி்ன ைனி்ர்்கள ்ா்ை 
தீர்ைானிககின்றனர் என்்ப்ாகும. வால்்டர், 
(Voltaire) டிடோட (Diderot), ரூ்ோ (Rousseau) ்்பான்ற 
சிந்்னயாளர்்களுககு ைடடுைல்லாைல், 
பிதேஞ்சுப் புேடசிககும கூட தூணடு்ல் ைறறும 
உத்்வ்கம அளித்்  த்பரும மூல ஆ்ாேைா்க 
அவேது ்ப்டப்புக்கள உளளன. ்பாரிஙடனின் 
(Parrington) கூறறுப்்படி லாககின் அேோங்கம 
்பறறிய இரு ஆயவு நூல்்கள அதைரிக்கப்புேடசியின் 
்பாடப்புத்்்கைா்க்வ ைாறின. சு்நதிேத்்்ப் 
த்பறுவ்் அேசின் மி்க முககியப் பிேச்சி்னயா்க 
லாக ்பார்த்்ார். இ்்னத் ் னிைனி் நலனுக்கா்க 
வ்ேயறுக்க்வ அவர் ்கடுமமுயறசி தேய்ார்.

வாழ்வும் காலமும் 

்ற்கால அேசியல் உ்ேக்்கா்வயில் 
மி்கவும முககியத்துவம வாயந் அேசியல் 
்த்துவஞானி்களுள ஒருவோன ஜீன் 
ஜாககுவஸ ரூ்ோ ஜு்ல 28, 1772 -ல் 
தஜனீவாவில் பிறந்ார். சி்றுணட 
குடும்பத்திலிருநது வந் ரூ்ோ 
்போைரிப்புடனான குைந்்ப் ்பருவ 
வாயப்பி்ன இைந்ார். ஒருசில 
்பணிப்்பயிறசி்களுககுப் பின்னர் ்ம்ை 
விடுவித்துக த்காணடு தஜனீவா்வ விடடுச் 
தேன்று சுறறித் திரியும ஆவலில் வாழ்ந்ார்.

இளம வி்்வயான டி வாேன்ஸ 
அம்ையார் (Madame de Warens) உ்வியுடன் 
தூரினிலுளள (Turin) ைடாலயத்திலும பின்னர் 
அன்தனசியிலுளள (Annecy) ஓர் இ்றயியல் 
்கல்லூரியிலும ரூ்ோவுககு மு்றோர்ந் 

7.7  ஜீன் ொககுவஸ ரூ்சா

(Jean Jacques Rousseau)

(ப�ா.ஆ. 1712-ப�ா.ஆ. 1778)

Leanpub கற்்றலின் ்நாககஙகள்

  ஜீன் ஜாககுவஸ ரூ்ோவின் அேசியல் 
சிந்்ன்யப் புரிநது த்காளளு்ல்

  ைனி்னின் ்ன்்ை, த்பாதுவிருப்்பக 
்்காட்பாடு, இ்றயாண்ை ைறறும 
ேமூ்க ஒப்்பந்க ்்காட்பாடு ்பறறிய 
ஜீன் ஜாககுவஸ ரூ்ோவின் 
்கருத்துக்க்ள அறிநது த்காளளு்ல்.
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்கல்வி அறிமு்க்படுத்்ப்்படடது.  
அநநிறுவனங்களின் ்கறபித்்ல் மு்றயின் 
வி்ளவா்க ஏற்படட தவறுப்பு அவ்ே 
மு்றோர்ந் ்கல்வி்யக ்்கவிடத் 
தூணடியது.  த்ாடர் ்்ால்வி்களால் 1730-ல் 
அவ்ே லியான்ஸ ந்கருககு அனுப்்ப 
அம்ையார் ்கடடாய சூைலுககுளளானார்.  
ஓோணடு அஙகு அ்லநது திரிந் பின்னர் 
மீணடும 1731 -ல் அம்ையாரிடம ரூ்ோ 
அ்டக்கலைானார்.1740 வ்ே அம்ையாரின் 
த்கா்டயி்ல்ய அவர் வாழ்ந்ார்.   
அம்ையாரு்டய அறிவு ஒளியின் 
்ாக்கத்தினாலும, அவேது ைதிப்புமிக்க 
உ்வியினாலும ைாணசியர் டி ைால்்்ப 
(Monsier de Malby) குடும்பத்தில் ஆசிரியோ்க 
ரூ்ோ ்பணியில் ்ேர்ந்ார்.  இருப்பினும அவர் 
்னது ்பணி்ய விடடு விலகி இலக்கறற 
ஆத்ைாவா்க ் னது ்பயணத்தி்ன த்ாடர்ந்ார்.

 1744-ல் பிோன்சுககு அவர் 
்ைறத்காணட இேணடாவது ்பயணம அவேது 
வாழ்வில் குறிப்பிடத்்குந் ைாறறங்க்ள 
ஏற்படுத்தியது.  இ்ே, நாட்கம, ்கவி்் ைறறும 
பிறவறறில் தவறறி்கேமில்லா் ்பல 
்பரி்ோ்்ன்களுககுப் பின்னரும ரூ்ோ ் னது 
உறுதி ைறறும ்நர்ை்ற ைனநி்லயி்ன 
்க்க ்வத்துகத்காணடார்.  1749-ல் வருடம 
அவேது வாழ்வில் ஓர் திருப்பு மு்னயா்க 
அ்ைந்து.  டி்ஜான் அ்காதடமியானது 
‘அறிவியல் ைறறும ்க்ல்களின் முன்்னறறம 
நீதிதநறி்க்ள வீழ்ச்சிய்டய ்வத்துளள்ா 
அல்லது தூய்ைப்்படுத்் 
்பங்களித்துளள்ா?’என்னும ்்லப்பில் 
சிறந் ்கடடு்ேக்கான ்பரிசி்ன அறிவித்்து.  
ரூ்ோ ்னது ஒப்பு்லில் பின்னர் எழுதும்்பாது 
நான் உடனடியா்க ைறதறாரு பிே்பஞ்ேத்்்ப் 
்பார்த்்்ன்,  நான் ்வதறாரு ைனி்னா்னன் 
என்றார்.  1750-ல் இவர் ேைர்ப்பித்் ்ப்டப்பிறகு 
மு்ல் ்பரிசு கி்டத்்து.  அது பின்னர் ‘்க்ல்கள 
ைறறும அறிவியல்்களினு்டய நீதிதநறி 
வி்ளவு்களின் தோற்்கா்வ’ என்ற 
்்லப்பில் பிேசுரிக்கப்்படடது.

1754 -ல் தஜனீவாவிறகுத் திருமபிய 
பின்னர் ்கத்்்ாலிக்கோன ரூ்ோ ்கால்வினிே 

ேையப்பிரிவி்ன ஏறறுக த்காணடு 
குடியுரி்ை்ய மீணடும த்பறறார்.  ்பாரீசுககுப் 
்பயணப்்படட பின்னர் அவர் எடடு ஆணடு்கள 
்ைது வாழ்வி்ன ைாணட்ைாதேன்சியில் 
(Montmorency) டி எஃபி்ன அம்ையாரின் 
(Madame d’ Epinay) ைாணவோ்கக ்கழித்்ார்.  
புதிய தஹலாய்ே  - New Helosie (1761),   எமிலி 
- Emile (1762), ேமூ்க ஒப்்பந்ம – Social Contract 
(1762) ஆகிய மி்க முககியப் ்ப்டப்புக்க்ள 
இக்கால்கடடத்தில் ்ான் ரூ்ோ 
உருவாககினார். அவேது புத்்ங்களுககுப் 
்பதிலா்கக ்கணடனங்க்ள்ய த்பறற்ால் 
்பல்்வறு இடங்களுககு அவர் குடித்பயே 
்வணடிய்ாயிறறு. ஜு்ல 2, 1778-ல் 
ரூ்ோவின் ை்றவு அதிர்ச்சியுடனும, 
்த்துவத்திறகுப் த்பரும இைப்்பா்கவும 
்பார்க்கப்்படடது.
டமைக கருத்துககள் 

அேசியல் ்த்துவ உலகினில் ரூ்ோ 
முககிய நி்லயி்ன வகிககிறார். அவேது 
ேமூ்க ஒப்்பந்க ்்காட்பாடடிற்கா்க அவர் 
முககியைா்க அறியப்்படுகிறார். தீவிே ேமூ்க 
ஒப்்பந்க ்்காட்பாடடாளோன ரூ்ோ  
‘த்பாதுவிருப்்பம’ (General Will) மூலைா்க 
அேசின் ்்ாறறத்தி்ன தவளிப்்படுத்் 
மு்னகிறார்.  ‘இயற்்க நி்ல’ ைறறும   ‘ேமூ்க 
ஒப்்பந்ம’ஆகிய இரு வளர்ச்சி நி்ல்களின் 
வி்ள்வ அேசின் ்்ாறறத்திற்கான 
இயற்பண்பாகிறது என்று கூறுகிறார்.

இைற்டக நிடல (State of Nature) 

ஹாப்்ேப் ்்பாலன்றி ரூ்ோவின் 
்கருத்து்ேப்்படி நி்றவான சு்நதிேம, 
ேைத்துவம ைறறும நி்றவான ்்ப்்்ை 
ஆகியவறறின் சுருக்க்ை இயற்்க நி்ல 
ஆகும.  அ்்ன அவர் மி்கவும அ்ைதியான 
ைறறும ைகிழ்வூடடும ேமமியைான சூைலா்க 
அ்டயாளம ்காடடுகிறார். இயற்்க 
நி்லயில் ைனி்ன் ்னி்ையில் ஆ்ே்களறற 
சு்நதிேைான வாழ்வு வாழ்ந்ான். முன்பின் 
முேணான சீே்ை வாழ்வு ைறறும த்ளிவறற 
்்பச்சு இருப்பினும வாழ்வு என்்பது ைனநி்றவு, 
சு்நதிேம, ்ன்னி்றவு ைறறும வளம 
ஆகியவறறால் வடிவம த்பறுகிறது.  
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த்பால்லாஙகின்்ை்ய ேமமியைான 
ைகிழ்ச்சிககு வழிவகுககிறது.  அவரு்டய 
வார்த்்்யின்்படி ‘்ைலான ்்பரின்்பம’ 
்காலத்தின் விதிமு்றயாகும.

்காலப்்்பாககில் ைனி் வாழ்வினு்டய 
நா்கரீ்கத்தின் ைாறறங்களால் அநநி்லககு 
அச்சுறுத்்ல் ஏற்படுகிறது.   இயற்்க நி்ல 
நீடிப்்ப்றகுச் ேவால்்களா்க ைாறு்படும 
்ட்பதவப்்பம, ்பருவ்காலம ைறறும ைண ோர் 
த்ாழில் அ்ைவு, ்னிந்பர் தோத்து ஆகிய 
்பல்ேப்்படடக ்காேணி்க்ள அவர் 
ஒப்புகத்காளகிறார். ரூ்ோவின் ்கருத்துப்்படி 
ைனி்னின் முன்்னறறம ைறறும உயர்வான 
்பகுத்்றிவுடன் கூடிய புேடசி என்்பது, ைனி் 
சிந்்ன ைறறும வாழ்வில் இருப்பின், அ்ன் 
த்ாடர்ச்சியா்க புதிய அடுககிலான 
தீ்ை்க்ளக த்காணடு வரும.  இத்த்ாடர் 
ைாறறங்க்ள, இயற்்க நி்லயின் 
்கடட்ைப்பி்ன அ்ேத்துப் ்பார்த்து, 
ேைத்துவமின்்ையின் ்்ாறறத்திறகு வ்்க 
தேயவ்ா்க அ்டயாளப்்படுத்துகிறார்.  
்னிந்பர் தோத்து என்னும ்கருத்்ாக்க்ை 
ேமூ்க ்்காளத்தில் ஏ்ை ைறறும ்பணக்காேன் 
என்ற புதிய பிளவி்ன உருவாககியுளளது.  
அவரின் தோற்படி ‘மு்ல் ைனி்ன் ஒரு துணடு 
நிலத்்் ்வலி ்்பாடடுத் ்னககுத் ்ா்ன 
இது என்னு்டயது என்று கூறிகத்காணட்் 
ைக்கள நமபுவ்்க ்கணடான்.  அவ்ன 
குடி்ைச் ேமூ்கத்தின் உண்ையான 
நிறுவனோவான்’ என்று கூறுகிறார்.  

அக்காலைானது த்ாடர் ்்பார்்கள, 
த்கா்ல்கள ைறறும ஏ்ை, ்பணக்காேன், 
பிளவு ஆகியவறறின் ோடசியா்க இருந்து.  
இப்புதிய மு்ற்ை ்காடடுமிோணடி அேசில் 
்காணப்்படா் பிே்பஞ்ே அளவிலான தீ்ை்க்ள 
அனுைதித்்து.  இத்்்்கய திருப்்பம நி்றந் 
ேம்பவங்களின் ்விர்க்க முடியா் 
உச்ே்கடடைா்க ேைத்துவமின்்ை 
உ்யைானதுடன் எஜைானர் ைறறும 
அடி்ை்கள என்ற அடுககி்ன உருவாககியது.  
இேணடு தையக்்காள்களின் அடிப்்ப்டயில் 
்காடடுமிோணடித்்னைான தேயல்்பாடு 
இருப்்ப்ா்க ரூ்ோ ்கருத்து த்ரிவிககிறார்.  

மு்லாவ்ா்க ஒவதவாருவரும ்னது சுய 
நல்வாழ்விற்கா்கவும, சுய ்பாது்காப்புத் 
்்்வக்கா்கவும உந்ப்்படுகின்றனர்.  
இேணடாவது ைேணத்்்ப் ்பறறிய ்பயைாகும. 
அவர் ்பகுத்்றிவு ைறறும ்காேண ்காரிய 
அறிவின் ்்ாறறத்தி்ன ஆழ்ந் உணர்வு 
நி்லயில் ்காணகிறார். ைனி்ர்்கள 
இயற்்கயில் சிநதிககும திறனறறவர்்கள 
என்்பது ரூ்ோவின் ்கருத்்ாகும.  குடி்ைச் 
ேமூ்கம இயற்்கககு முேணான்ா்கவும, 
ைனி்னின் ்பகுத்்றிவினு்டய 
தவளிப்்பாடா்கவும உளளது. இயற்்கககுத் 
திருமபு்ல் என்னும முைக்கத்தி்ன இவர் 
வலியுறுத்தினார்.  அவரு்டய ் ்காரிக்்கயான 
இயற்்கககுப் பின்்னாககிச் தேல்லு்ல் 
என்்பது புதி்ா்கப் பின்னப்்படட ேமூ்கக 
்கடட்ைப்பி்னத் ் ்கர்நது ் ்பா்கச் தேயவ்்க 
குறிப்்ப்றகு ஒப்்பான்ல்ல, ஆனால் இயற்்க 
விதிக்கான்ாகும.  ்த்துவம ைறறும 
்பகுத்்றி்வ ைனி் வாழ்வி்ன ்கவர்வதுடன் 
இயல்்பாறற்ல தவளிப்்படுத்துவ்ா்க ரூ்ோ 
கூறுகிறார்.
சமூக ஒப்�ந�ம் (Social Contract) 

இயற்்க நி்லயின் ேமமியைான ்பணபு 
குறுகிய ்கால்ை நீடித்்து.  த்பாருளா்ாே 
உயர்வு ைறறும ேமூ்கத்தின் ்பரிணாை வளர்ச்சி 
ஆகியவறறால் வ்ேயறுக்கப்்படட ைனி்னின் 
சிக்கலான வார்ப்புருக்கள தவளிப்்படடது 
்்பேழிவிறகு வ்்க தேயகின்றன.  குடி்ை 
அேசி்ன அ்ைப்்ப்்த் ்விே ைனி்ர்்களுககு 
்வறு வழியில்்ல.  அது ேமூ்க ஒப்்பந் அமேம 
மூலைா்க நி்ற்வறியது.  ேமூ்க ஒப்்பந்த்தின் 
ஆறாவது அத்தியாயத்தில் ரூ்ோ கூறுவது 
யாத்னில் ‘ைனி்ர்்கள த்ாடக்க நி்லயில் 
ஜீவித்திருந் வேன்மு்ற்க்ளத் ்ாணடிய 
ஓர் நி்லயில், ்ான் நீடித்திருககும 
மு்றயி்ன ைாறறிக த்காளளாவிடில் ைனி் 
இன்ை  அழிநது விடும என 
அனுைானிககி்றன்’ என்்ப்ாகும. இயற்்க 
நி்ல என்்ப்ன் தவறறி ்னிைனி்ர்்களின் 
சுயநலத்திற்கான ்்டலின் ஒரு குறிப்பிடட 
நி்லயில், பிறரின் அச்சுறுத்்ல் ஏற்படுத்தும 
்பாது்காப்பின்்ைககு முன் ்ைது 
சுய்பாது்காப்புத் திறன் அடிப்்ப்டயில் 
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்்பாதுைான வலி்ையறறவோ்க உணர்வது 
வ்ேயிலாகும.  ேமூ்க ஒப்்பந்த்தின் ்பயன்்பாடு 
என்்பது ஒப்்பந்த்தில் நு்ைவது வ்ே 
்னிைனி்ர்்களிடம இருந் த்பறப்்படட 
்பாது்காப்பிற்கான வாயப்புச் சூை்ல 
ஏற்படுத்துவ்ாகும. அடுத்்்ா்க ்பாது்காப்புத் 
த்ாடர்்பான ேகதி்யப் ்பறறிய ்்களவி்ய 
்னிைனி்ர்்களிடம உளள குைப்்பைாகும.   
அவ்ேப் த்பாறுத்்வ்ேயிலும ைனி்ர்்கள 
எவவ்்கப் புதிய ேகதி்யயும உருவாககும 
திறனறறவர்்கள.  ஏற்கன்வ உளளவற்ற 
வழி்காடடி தி்ேதிருப்்ப ைடடு்ை அவர்்களால் 
இயலும.  ஆ்க்வ இப்்பா்்யில் ஒருங்க்ைந் 
அணுகுமு்ற்ய அவோல் 
்பரிநது்ேக்கப்்படுகிறது.

எத்்்்கய வடிவில் இருந்ாலும, ஒப்பு்ல் 
இல்லா் அதி்காேம என்்பது எளிதில் ்காணாைல் 
்்பாகும என ்்கவிடுகிறார்.   அவேது 
வாககின்்படி உடன்்படிக்்க ைறறும ஒப்பு்ல் 
இல்லா் ஒரு ைனி்னின் மீ்ான ைறதறாரு 
ைனி்னின் அதி்காேம எத்்்்கய ்பகுத்்றிவு 
அடிப்்ப்டயும இல்லா்்ாகும. குடி்ை அேசு 
்பறறிய ரூ்ோவின் ேைன்்பாடு பின்வருைாறு 
த்ாகுக்கப்்படடுளளது. "ஒவதவாருவரும ்ான் 
ைறறும ்னது அதி்காேத்தி்னப் த்பாது 
விருப்்பம என்ற ்ைலான வழி்காடடு்லின் கீழ் 
ஒ்ே த்பருநிறுவனத் திறனாககி பின் 
ஒவதவான்றும பிரிக்க இயலா் முழு்ையா்கப் 
த்பறப்்படுகிறது".  ஆ்க்வ அேசு என்்பது ்னது 
உறுப்பினர்்களிடமிருநது ைாறு்படட வாழ்வு 
ைறறும சுய விருப்்பம த்காணட ஒரு 
நீதிதநறியிலான அ்ைப்்பா்க உருவாகிறது.  
அேோங்கம என்்பது ்னிைனி்ர்்க்ள 
இ்ணத்து ஒன்றாககுவது ைடடுைல்ல 

குறிப்பிடத்�கக ்மற்்காள்

ைனி்னின் சு்நதிேைா்கப் பிறககிறான், 
ஆனால் எஙத்கஙகு ்காணினும அவன் 
விலஙகிடப்்படடிருககிறான். ஒரு ைனி்ன் 
்ன்்ன்ய பிறரின் எஜைானோ்க 
எணணுகிறான், எனினும பிற்ேக 
்காடடிலும மி்கவும அடி்ையா்க்வ 
த்ாடர்நது ்காணப்்படுகிறான்.

-ரூ்சா (Rousseau)

உளளார்ந் அ்டயாளம, ஆளு்்க ைறறும 
சுயஉயிர்ப்புக த்காணட புதிய அ்ைப்்பாகும 
என ரூ்ோ கூறுகிறார். அ்னத்திறகும ்ைலா்க 
அேசு என்்பது ்னகத்கன சுயவிருப்்பம 
த்காணடது எனவும அ்்னப் ‘த்பாது விருப்்பம’ 
(General Will) என்ற ்ப்மிடடு அ்ைககிறார்.  
ஏ்்னும ் னிப்்படட அல்ல குறிப்பிடட விருப்்பம 
இருப்பின் அது த்பாது விருப்்பத்திறகுக 
கீைான்ாகும.

இயற்்க நி்லயில் உளளுணர்வினால் 
உந்ப்்படட வாழ்க்்க என்்ப்றகுப் ்பதிலா்க நீதி 
ைறறும நீதிதநறிமு்ற்ையிலான வாழ்வில் 
புதிய குடி்ை அேசு அ்ைகிறது.   ் னிைனி்ர்்கள 
்ங்களின் இயற்்க சு்நதிேம ைறறும 
அ்னத்திறகுைான வ்ேய்றயறற உரி்ை்ய 
இைநது அ்றகுப் ்பதிலா்க குடி்ை சு்நதிேம 
ைறறும தோத்துரி்ை்யப் த்பறுகின்றனர்.  
இயற்்க நி்லயில் உளள சு்நதிேம 
்வறானது என்றும ்ங்களின் 
்கடடுப்்படுத்்முடியா் விருப்்பங்களுககு அது 
அடி்ையாககுகிற்் ் விே ் வதறான்றுமில்்ல 
எனவும ்கணடனம த்ரிவிககின்றனர்.  இ்றகு 
ைாறா்க, குடி்ைச் ேமூ்கத்தினால் வைங்கப்்படும 
நீதிதநறியிலான சு்நதிேம என்்பது அவர்்க்ளத் 
்ாங்க்ள ்ங்களின் எஜைானர்்களா்க 
ஆககுகிறது. அவரின் வார்த்்்ப்்படி 
‘ேடடத்திறகுக கீழ்ப்்படி்ல்’ என்்ப்்னக 
குறிப்்பது நைது சு்நதிேைாகும. ஹாப்ஸ ைறறும 
லாக்்கப் ்்பாலன்றி, ரூ்ோ ‘்னிைனி்ன் 
இ்றயாண்ை மிக்க ேமூ்கத்திடம 
ேைத்துவத்்் அ்டயும த்பாருடடு 
முழு்ையா்கச் ேேண்டய ்வணடும’ எனக 
கூறுகிறார்.  ்னிைனி்ன் ்னது உரி்ை்க்ள 
அேோங்க அ்ைப்பிடம ஒப்்ப்டப்்ப்ால் 
சு்நதிேம ைறறும அதி்காேத்திறகு இ்ட்ய 
இணக்கைான சூைல் வளர்கிறது.

இட்றைாணடம:

ைாறறித்்ே இயலா், பிரிக்க முடியா், 
முழு்ையான ைறறும நிேந்ேைான 
்ன்்ையு்டய இ்றயாண்ை ்பறறி ரூ்ோ 
குறிப்்பா்க உளளார். அவ்ேப் 
த்பாறுத்்வ்ேயிலும இ்றயாண்ை்ய 
த்பாது விருப்்பைாகும. சிலரிடம நிர்வா்க 
அதி்காேங்கள த்காடுக்கப்்படட்ா்ல்ய 
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அவர்்கள இ்றயாண்ை மிக்கவர்்களாகிவிட 
முடியாது, அவர்்கள தவறும ோர்நி்ல 
மு்கவர்்களாவர். இ்றயாண்ை்ய 
முழு்ையா்க்வா அல்லது ்பகுதியா்க்வா 
அமமு்கவர்்களில் ஒருவரிடம ைாறறித்்ே 
ேமூ்கம முயன்றால், அது அேசியல்  
அ்ைப்பின் இறஙகுமு்கத்தில் முடியும. 
ரூ்ோவின் ஒப்்பந்த்தில் இ்றயாண்ை 
அதி்காேமிக்கவர் ஓர் அங்கைாவார்.  ்ைலும 
அவர் ‘ைக்கள இ்றயாண்ை’ (Popular 
Sovereignty) என்ற ்கருத்தி்ன அடிக்்காடிடடுக 
்காடடுகிறார்.

ப�ாது விருப்�ம் (General Will)

த்பாது விருப்்பம ைறறும ேமூ்கம ஆகிய்வ 
அேசிறகு ஒ்ேைாதிரியான்ாகும.   ைக்கள 
்ங்களின் அதி்காேம ைறறும ஆளு்்க 
ஆகியவறறி்னப் த்பாது விருப்்பத்தினு்டய 
்கடட்ளயின் கீழ் ேைர்ப்பிககிறார்்கள.  த்பாது 
விருப்்பைானது ்னிைனி்ர்்களு்டய 
விருப்்பத்தி்ன விஞ்சிய்ாகும.  ்ைலும 
இ்றயாண்ை என்்பது மு்ற்ை முழுவதும 
நி்றநதிருப்்பதுடன் த்பாதுவிருப்்பத்்்த் ்விே 
்வறு எ்னுடனும ஒத்துப்்்பாவதில்்ல.  
ேமூ்கத்தில் த்பாது விருப்்பம உ்றநதுளள்் 
்வத்துப் ்பார்ககும ்்பாது அது ைக்களின் 
இ்றயாண்ை ைறறும ்ைலதி்காேத்்்ச் 
சுைப்்ப்ான ‘ைக்கள இ்றயாண்ை’ ஆகும.  
ரூ்ோ அதி்காேத்தின் ைாறறத்்க்க மு்றயி்ன 
வலியுத்துகிறார்.  த்பாது விருப்்பம என்்பது 
அ்னவரின் விருப்்பத்திறகும ேைைான்ல்ல.  
ஏதனன்றால் முன்னது த்பாது நல்னயும 
பின்னது ்பன்ைடங்கான ்னிப்்படட நல்னயும 
த்காணட்ாகும. த்பாது விருப்்பத்தி்ன 
இேணடுதையக்்காள்கள தீர்ைானிககின்றன.  
மு்லாவது, த்பாது நல்ன நாடுகிறது.   இது 
விருப்்பத்தின் ்நாக்கத்தி்னக குறிப்்ப்ாகும.  
இேணடாவ்ா்க அது அ்னவரிடமிருநதும 
வருவ்ா்கவும அ்னவருககும 
த்பாருநதுவ்ா்கவும உளளது.  இது அ்ன் 
்்ாறறத்தி்ன முன்தைாழிகிறது. த்பாது 
விருப்்பம என்்பது பிேதிநித்துவப் ்பணபு 
இல்லா்்ாகும. இ்றகுக ்காேணம பிேதிநிதித்துவ 
அ்ைப்பு்கள ேமூ்கத்தின் ்்்வ்களில் ்கவனம 
தேலுத்்ாைல் ்ங்களின் ்னிப்்படட 

விருப்்பத்தி்ன ் ைம்படுத்தும ைனப்்்பாககி்னக 
த்காணடிருப்்ப்ாகும. நன்தனறி விழுமியங்கள 
ைறறும நல்ைனப்்பாஙகு ஆகிய்வ அ்னவரின் 
விருப்்பத்துடனும ஒன்றிப்த்பாருநதுகிறது.  த்பாது 
விருப்்பம என்்பது ைனோடசி ைறறும உளளார்ந் 
விருப்்பத்தின் ் விர்க்க இயலா் தவளிப்்பாடாகும. 
்ைலும அது ேரியான த்பாது நலத்திலான்ா்கவும, 
பிே்பஞ்ேத்தின் த்பாது நன்்ை அடிப்்ப்டயிலானது 
எனவும அஙகீ்கரிக்கப்்படுகிறது.

மதிப்பீடு

ரூ்ோவின் ஆளு்ை ைறறும அவேது 
்ப்டப்புக்க்ளப் ்பறறி ்பல்வ்்கயான 
்கருத்துக்கள உளளன. ஜி.டி.எச்.்்கால் 
என்னும அறிஞர் அவேது ‘ேமூ்க ஒப்்பந்ம’ 
்பறறி ்கருத்துக கூறும த்பாழுது ‘இன்று வ்ே 
உளள அேசியல் ்த்துவப் ்பாட நூல்்களில் இது 
மி்கச் சிறந்்ாகும’ என்கிறார்.  ைார்்ல பிேபு 
அவர்்கள ரூ்ோவின் ‘்த்துவார்த்்ைான 
தோற்்கா்வ’ ்பறறிய ்ைது ைாறு்படடக 
்கருத்தி்ன தவளிப்்படுத்தும ்்பாது  "ரூ்ோ 
பிறக்காை்ல இருநதிருப்பின் உல்கம ்ைலும 
சிறநதிருக்கா்்ா?" என்று கூறுகிறார். அவர் 
கூற முயல்வது யாத்னில் ரூ்ோ 
வாழ்நதிருக்காவிடடால் பிதேஞ்சுப் புேடசியின் 
மி்க ்ைாேைான அனு்பவங்க்ளத் 
்விர்த்திருக்கலாம.  ஏதனன்றால் அவேது 
்கருத்துக்க்ள அந் இயக்கத்தின் 
அடிப்்ப்டயா்க இருந்்ாகும.

அவேது ்த்துவைானது ேை்ர்ைத்தின் 
பின்னணி்யக த்காணட்ாகும.   
மு்லாளித்துவம என்்பது ரூ்ோவின் 
்்க்களில் மி்க ்ைாேைா்க நடத்்ப்்படடது.  
அவர் ்கல்வி்ய ்்சியையைாககு்்ல 
ஆ்ரித்்துடன் ்னிந்பர் தோத்து என்னும 
்கருத்தி்ன எதிர்த்்ார். ்ைலும அவேது 
தோற்்கா்வயில் முறறாடசி ைறறும 
அதி்காேப் ்்பாககி்ன இணக்கைாககினார்.   
த்பாது விருப்்பம என்னும ோககில் அவர் 
கிடடத்்டட த்பரும்பான்்ையின் 
த்காடுங்்கான்்ை்ய ஆ்ரிககிறார்.  இ்வ 
அ்னத்திறகும ைாறா்க, ்ற்கால அேசியல் 
்த்துவ ஞானி்களுள ரூ்ோ ஈடு தேயய முடியா் 
இடத்திறகுத் ்குந்வோவார்.
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Leanpub கற்்றலின் ்நாககஙகள்

  ் ெ. எஸ. மில்லின் அேசியல் 
சிந்்ன்யப் புரிநது த்காளளு்ல்

  ்பயன்்பாடடுவா்ம ைறறும சு்நதிேம 
்பறறிய கூர் ைதிப்பீடடி்ன அறி்ல்

வாழ்கடக மற்றும் �டடப்புகள் 

்ை 20, 1806-ல் ஜான் ஸடூவர்ட மில் 
லணடனின் வடககுப் புறந்கர்ப்்பகுதியில் உளள 
த்பன்டன் வில்்ல (Bentonville) என்னுமிடத்தில் 
ஹரியத் ்ப்ோ (Harriet Barrow) ைறறும ்ஜமஸ 
மில் (James Mill) ஆகி்யாருககு ை்கனா்கப் 
பிறந்ார். இவேது ்ந்்யார் எடின்்பர்க 
்பல்்க்லக்கை்கத்தில் ்பயின்ற ஸ்காடலாந்்ச் 
்ேர்ந்வோவார்.   ஒரு ேமூ்க ைறறும அேசியல் 
சிந்்னயாளோ்க ஜான் ஸடூவர்ட மில்லின் 
வளர்ச்சியி்ன மூன்று குறிப்பிடட 
்கால்கடடங்களா்கப் பிரிக்கலாம. மு்லாவது 
்கால்கடடம, இவரின் குைந்்ப் ்பருவ ்பயிறசி 
்காலைாகும.  இக்கால்கடடத்தில் இவர் ்னது 
்ந்் ் ஜமஸ மில் ைறறும தஜ்ேமி த்பந்ாம 
ஆகி்யாரிடம குைந்்ப்்பருவத்தில் ்பயிறசி 
த்பறறார்.   இேணடாவது ்கால்கடடைா்க 1830 

்களின் இறுதியில் அவர்்ம முன்னிரு்பது 
வயதினில் ேநதித்் ைனப்்்பாோடடங்களில் 
இருநது மீளு்லும, தீவிேத் ்த்துவப்்்பாககு 
்க்லநது ்னித்துவம த்பறு்ல் 
ஆகிய்வயுைாகும.  இக்கால்கடடத்தில் ்ான் 
அவர் ்பல்ேப்்படட அறிவுப்பூர்வைான ைறறும 
உணர்வுப்பூர்வைான ்ாக்கங்களின் 
அடிப்்ப்டயில் ்ன் சிந்்ன்ய 
ைறுவடிவ்ைத்துக த்காணடார். அவேது 
வாழ்வின் இறுதிக ்கால்கடடைான, அடுத்் 
முப்்பது ஆணடுப்்பணியில் அவேது முககியப் 
்ப்டப்பு்களான ்ர்க்கவா் மு்ற்ை (A System 
of Logic), அேசியல் த்பாருளா்ாேத் ் த்துவத்தின் 
த்காள்்க்கள (Principles of Political Economy), 
சு்நதிேம (On Liberty), பிேதிநிதித்துவ 
அேோங்கம மீ்ான ்பரிசீல்ன்கள 
(Considerations of Representative Government) 
்்பான்ற்வ ்பதிப்பிக்கப்்படடன.  

சு�நதி்ரம் (On Liberty)  

1859-ல் தவளியிடப்்படட ‘சு்நதிேம’  
(On Liberty) என்னும நூல் மில்லிறகு  
நீடித்் பு்க்ைத் ்்டித்்ந்து.   
பிேபுக்களாடசியிலிருநது, ைக்களாடசிககு, 
அ்ைப்புக்கள ைாறறம த்பறற ்்பாது 
அ்னுடன் நன்்ை்கள ைறறும தீ்ை்களும 
உடன் வந்ன. அ்றகு முந்்ய 
ே்காப்்ங்களின் ஆடசி்க்ள விட ேமூ்கப் 
த்பருநதிேளான ைக்களின் ஆடசியா்க மி்கவும 
வலி்ையுடன், சீோ்கவும எஙகும 
நி்றநதிருக்கககூடிய்ா்கவும ைக்களாடசி 
விளஙகுகிறது. த்பரும்பான்்ையின் ஆதிக்கம 
என்்பது முடியாடசி்ய விட 
இடர்நி்றந்்ா்கவும, ேடடமியறறுவ்ன் 
மூலம ்னிைனி்ர்்களின் சு்நதிேத்திறகுக 
்கடடுப்்பாடு்கள விதிககும திறனுளள்ா்கவும 
உளளது.  ைக்களாடசியிலான ேமூ்கத்தில் 
ேமு்ாய அழுத்்ம ைறறும எதிர்்பார்ப்பு 
்்பான்ற மு்றோோ் வழிமு்ற்கள 
அ்னத்்்யும ்கடடுப்்படுத்துவ்ா்க உளளது.   
்கருத்து, ்பணபு ைறறும நடவடிக்்க்ய 
அனுேரிக்கககூடியவறறி்ன ை்றககும 
திறன் அத்்்்கய அதி்காேங்களுககு உணடு 
என மில் தவளிப்்படுத்துகிறார். இத்்்்ய 

7.8  ொன் ஸடூவர்ட மில்

(John Stuart Mill)

(ப�ா.ஆ. 1806- ப�ா.ஆ. 1873)
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விக்டாரியா ேமு்ாயம (Victorian Society) 
என்்பது ைரியா்்யான நடத்்்த் 
த்ாகுதியால் கிறிஸதுவ சுயைறுப்பின் 
அடிப்்ப்டயில் ஆளப்்படுகிறது எனக 
கூறுகிறார். இ்றகு ைாறா்க மில் 
சுய்ைம்பாடடின் கி்ேக்க ைாதிரியி்ன  
ஊக்கப்்படுத்துகிறார். ்னிைனி்ர்்கள 
்ங்களின் வாழ்வா்ாேங்க்ளத் ்ாங்க்ள 
்ைம்படுத்திகத்காளளும சூை்ல 
உருவாககுவது ேமு்ாயத்திறகு 
முககியைான்ாகும. இது ்பலவ்்க 
்வறறு்ை்யப் ்பணபு ைறறும ்பண்பாடடில் 
இயலச் தேயவதுடன் உற்பத்தி இழுவி்ே 
எநதிேைா்க ைாறி ்்ேத்தி்ன முன்தனடுத்துச் 
தேல்கிறது. ‘சு்நதிேம’எனும நூல் முழுவது்ை 
மில் ேடடைன்றம அல்லது அேசின் வலிந் 
ைாறறத்திலிருநதும, ஏைாறறககூடிய ேமூ்க 
வலிந் ைாறறத்தின் வடிவங்களிலிருநதும 
்னிைனி் சு்நதிேத்தி்னப் ்பாது்காக்க 
நாடுகிறார்.

பி்ரதிநிதித்துவ அ்ரசாஙகத்தின் மீ�ான 
�ரிசீலடனகள்  (Considerations on 
Representatived Government) 

1861 ஆம ஆணடு மில்லின் அேசியல் 
்பறறிய ்கருத்துக்க்ளக த்காணட 
பிேதிநிதித்துவ அேோங்கத்தின் மீ்ான 
்பரிசீல்ன்கள ்பதிப்பிக்கப்்படடது. மில் ஒரு 
்பறறுறுதியுளள ைக்களாடசி வாதியாவார்.  
எனினும அவேது ்ப்டப்பு ்ன்னாடசி 
அேோங்கம ்பறறிய ஏைாறறங்கள, ேந்்்கங்கள 
ைறறும சிக்கல்்க்ள தவளிப்்படுத்துகிறது.  
அவேது ்கருத்து முேண்பாடான ்ன்்ை 
த்காணட்ா்க உளளது.  அ்ாவது 
த்பரும்பான்்ையின்ே ஆடசி தேய்ாலும 
சிறு்பான்்ையினர் ஆடசி்ய அ்ந்கைா்க 
ேரியா்க உளளது எனக ்கருதுகிறார்.  
த்பரும்பான்்ையிடம அதி்காேம இருந்ாலும 
சிறு்பான்்ையினரிட்ை  ஞானம உளளது என 
வாதிடுகிறார். இப்்ப்டப்பில் மில் நல்ல 
அேோங்கத்்் வேன்மு்றப்்படுத்துவ்ற்கா்க 
த்பரும்பான்்ையின் த்காடுங்்கான்்ையினால் 
ஏற்படும அ்பாயங்க்ள தவளிப்்படுத்துகிறார்.  
ஒடடுதைாத்் ேமூ்கத்திடமும இ்றயாண்ை 

சூைலில் ்ான் சு்நதிேம என்ற நூல் 
எழு்ப்்படடது.   இப்்ப்டப்பின் ் நாக்கம அ்ன் 
மு்ல் அலகில் எழு்ப்்படடதுடன் ஒரு 
எளி்ையான த்காள்்க்ய உறுதியா்கக 
கூறுகிறது. ‘ைனி்குலத்திறகுத் ்னியா்க்வா 
அல்லது ஒடடுதைாத்்ைா்க்வாத் 
்்்வப்்படும ஒ்ே ்நாக்கம என்னதவனில் 
எத்்்்கய எணணிக்்கயிலான சு்நதிேைான 
நடவடிக்்க என்றாலும சுய ்பாது்காப்பிற்கா்க 
்்லயிடககூடிய்ாகும’.  (சு்நதிேம XVIII 
223)  இவவாறு மில்லின் இந் ந்டமு்றத் 
்த்துவம அடிப்்ப்டயில், 
்பயன்்பாடடுவா்ைாகும.

மில் ்னது சு்நதிேம என்னும நூலில் 
்கருத்து, விவா்ம, ்பணபு ைறறும தேயல்்பாடடுச் 
சு்நதிேத்திற்கான ்பல்்வறு மூல 
உ்பாயங்க்ள முன்்வத்து வாதிடுகிறார்.  
்கருத்து ைறறும விவா்த்திற்கான சு்நதிேம 
்பறறி ‘சு்நதிேம’ என்னும நூலின் இேணடாவது 
அலகில் விவாதிக்கப்்படடுளளது. அதில் 
உணர்ச்சி தவளிப்்பாடடி்னக 
்கடடுப்்படுத்துவ்றகு எதிோன வா்ங்க்ள 
விளககியுளளார்.  சு்நதிேத்தின் மூன்றாவது 
அலகில் ்பணபியல் சு்நதிேம (்னி 
ைனி்த்துவம) என்்ப்றகு  ோ்்கைான 
வா்ங்க்ள முன்்வககிறார். மில் 
்னிைனி்ர்்களின் சுய்பணபியல்பு்களின் 
்ைம்பாடடினாலான ்னிைனி் புறதவளிச் 
சு்நதிேத்திற்கா்க வாதிடுகிறார்.  அது 
ேமு்ாயத்திறகு நன்்ை ்பயககும என்று 
கூறுகிறார்.   ‘ைனி்னின் ்ன்்ை என்்பது 
எநதிேத்்்ப் ்்பால ஒரு ைாதிரியின் 
அடிப்்ப்டயில் ்கடட்ைக்கப்்படடு, குறித்துக 
த்காடுத்் ்பணியி்னத் துல்லியைா்க 
தேயயுைாறு உளள்ல்ல. ஆனால் ஒரு ைேைா்க, 
அ்னத்துப் ்பகுதி்களிலும ்ா்ன வளர்நது 
்ைம்படுவதுடன் உளளார்ந் ேகதி்களின் 
ைனப்்்பாககின் ்படி அது உயிருளள்ாகிறது’.  
(சு்நதிேம XVIII 263). மில்லின் ்கருத்துப்்படி 
த்பருநதிேள ேமு்ாயம என்்பது சுய 
அடககுமு்றத் ்ன்்ையு்டய்ா்கவும 
ைனி்னின் ஆறறல் ைறறும திற்ன 
நலிவ்டயச் தேயவ்ா்கவும உளளது.  

11th Std Political Science Tamil_Unit-7.indd   139 10-12-2021   20:24:35



140

உளள பிேதிநிதித்துவ மு்ற்ய லடசிய 
அடிப்்ப்டயில் சிறந் அேோங்க மு்றயாகும 
என நி்றவு தேயகிறார். ஒவதவாரு 
குடிை்கனுககும எப்த்பாழு்்னும 
அேோங்கத்தின் த்பாதுவான ைக்கள ்பணி்களில் 
உண்ையா்கப் ்பங்்கற்க அ்ைப்பு வரும 
என்கிறார்.

மதிப்பீடு

்பத்த்ான்்ப்ாம நூறறாணடில் ்பேநது 
விரிந் அறிவியல் சிந்்ன வேலாறறில் ஜான் 
ஸடூவர்ட மில் முககிய இடத்தி்னப் 
த்பறுகிறார்.  அவேது ்ப்டப்புக்கள அேசி்னப் 
புரிநது த்காளளவும, மு்றயா்கக ்கறறறியவும, 
ைனி்னின் ்ன்்ையினு்டய 
முககியத்துவத்தி்னயும வலியுறுத்துகிறது. 
அவர் வாககுரி்ை ்பறறிய சுய்த்துவத்தி்னத் 
்ா்ன ்ைம்படுத்தினார். மில் கூறு்்கயில் 
‘சுவாசிககும ்காற்றப் ்்பால ைனி்னுககு 
அேசியல் விலங்கா்க வாக்களித்்ல் 
அவசியாைாகும’என்கிறார். மில்்லப் ் ்பான்று 
வாக்களித்்்லப் ்பறறிய ்கருத்்ாக்கத்தி்ன 
்வறு எந் அேசியல் சிந்்னயாளரும 
வலியுறுத்தியதில்்ல. மில்லின் மீ்ான 
்பயன்்பாடடுவா்த்தின் ்ாக்கைானது அவேது 
த்பாருளா்ாேக த்காள்்க ைறறும 
பிேதிநிதித்துவ அேோங்கம ்பறறிய 
்கருத்து்க்ள உருவாககியதில் 
முககியைான்ாகும. பிேதிநிதித்துவ 
அேோங்கத்தில் ்னிைனி்ன் ்னது திற்ன 
்ைம்படுத்துவ்ற்கான சு்நதிேத்தில் ் ்லயீடு 
இருக்க்வ கூடாது என்றார்.  மில்லின் இந் 
ஒவதவாரு ்்லப்பும ஆர்வத்்்த் தூணடக 
கூடிய்ா்க இருப்்ப்்ன இத்து்றயின் 
எந்தவாரு ைாணவனும 
புறந்ளளிவிடமுடியாது.

  ்பயன்்பாடடுவா்ம என்்பது அதி்க 
எ ண ணி க ் ்க யி ல ா ன வ ர் ்க ளி ன் 
அதி்கப்்படியான ைகிழ்ச்சியாகும

  ் ஜமஸ மில் ைறறும தஜ்ேமி த்பந்ாம 
ஆகிய ்பயன்்பாடடு சிந்்னயாளர்்களின் 
வழி்காடடு்லின் கீழ் ்ஜ.எஸ. மில் த்காணடு 
வேப்்படடாலும ்பயன்்பாடடு வாத்த்தி்னப் 
்பறறிய ைாறு்படட சிந்்னயி்ன அவர் 
்ந்ார்.

7.9 கா்ரல் மார்கஸ (Karl Marx )

(ப�ா.ஆ. 1818 - ப�ா.ஆ.  1883)

Leanpub கற்்றலின் ்நாககஙகள்

  ்காேல் ைார்கசின் அேசியல் 
சிந்்ன்யப் புரிநது த்காளளு்ல்

  ்காேல் ைார்கசின் சிந்்ன- 
்ர்க்கவா்ப் த்பாருளமு்ல்வா்ம - 
உ்பரி ைதிப்புக ்்காட்பாடு - வர்க்கப் 
்்பாோடடம ைறறும புேடசி - 
்பாடடாளி்களின் ேர்வாதி்காேம - அேசு 
உதிர்்ல் ஆகிய்வ ்பறறிய ்காேல் 
ைார்கசின் சிந்்ன்ய அறிநது 
த்காளளு்ல்

அறிமுகம்

நாம உலகி்னப் ்பார்க்கககூடிய 
்பார்்வயி்ன ைாறறிய ஒரு சிலரில் 
்காேல்ைார்கசும ஒருவோவார். ைார்க்ேப் 
த்பாறுத்்வ்ேயிலும ்்காட்பாடு என்்பது 
நம்ைச் சுறறியுளள உல்்கப் புரிநது 
த்காளவ்றகு ைடடுைல்ல ஒரு்படி முன்்ன 
தேன்று உல்்க ைாறறுவ்றகும 
ஆ்ேவளிக்க்வணடும. இவேது 
்ப்டப்புக்களான - த்பாதுவு்ட்ை அறிக்்க, 
வேலாறறுப் த்பாருளமு்ல்வா்க ்கருத்்ாக்கம 
ைறறும மூல்னம ஆகிய்வ உ்ைககும 
வர்க்கத்தின் சுயவிடு்்ல என்னும ஒ்ே 
இலக்்க ்நாககிய ்பல்்வறு த்பாருளா்ாே 
்கருத்து்களின் உச்ே நி்லயாகும. தஹ்கல், 
புனி் ் ேைன், ் ஜ.சி.எல் டி சிஸைாணடி, ் டவிட 
ரிக்கார்்டா, ோர்லஸ ஃ்்பாரியர் ைறறும 
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லூயிஸ பிளான்க ்்பான்ற முந்்ய 
சிந்்னயாளர்்களிடமிருநது ்பல்்வறு 
கூறு்க்ள ைார்கஸ த்பறுகிறார் என்்ப்்ன 
அறிவது முககியைாகும.

ஐ்ோப்்பாவில் ேை்ர்ைத்தின் வளர்ச்சிககு 
18 ைறறும 19ஆம நூறறாணடின் இேணடாம 
்பகுதி ோடசியானது எனலாம. இக்கால்கடடம 
‘இேட்டப்புேடசி ே்காப்்ம’ என 
அறியப்்படுகிறது. பிோன்ஸ நாடடில் அேசியல் 
அடிப்்ப்டயில் 1789ஆம ஆணடு பிதேஞ்சுப் 
புேடசி ஏற்படடு முழு்ையான முடியாடசி 
தூககி எறியப்்படடதுடன் சு்நதிேம, ேைத்துவம 
ைறறும ே்்கா்ேத்துவம உளள குடியேசு 
பிே்கடனப்்படுத்்ப்்படடு ஒவதவாரு பிதேஞ்சு 
ைனி்னின் உரி்ையும ்ப்றோறறப்்படடது. 
இக்காலத்தின் இேணடாவது முககியப் 
புேடசியா்க ஐ்ோப்்பாவில் நீணட தநடிய 
்ாக்கத்தி்ன ஏற்படுத்தியது ‘த்ாழிற 
புேடசியாகும’ (Industrial Revolution). இவவிேணடு 
நி்கழ்வு்களும ைார்கசின் ்ப்டப்பு்களின் மீது 
த்பரும ்ாக்கத்தி்ன ஏற்படுத்தின.
மார்கசின் �டடப்புகள் 

ப�ாதுவுடடடம அறிகடக (Communist 
Manifesto) 

த்பாதுவு்ட்ை அறிக்்க (1848) என்்பது 
்காேல் ைார்கஸ ைறறும ஃபிேதடரிக ஏங்கல்சின் 
கூடடுப் ்ப்டப்்பாகும. இது 1850ஆம 
ஆணடிறகு முன்னர் ஐ்ோப்்பாவில் இருந் 
ேமூ்க, த்பாருளா்ாே ைறறும அேசியல் 
த்பருஙகுைப்்பங்களின் வி்ளவான 
்ப்டப்்பாகும.

உல்கத் த்ாழிலாளர்்க்ள ஒன்று்படுங்கள 
நீங்கள இைப்்ப்றகு உங்கள விலஙகி்னத் 
்விே ்வ்றான்றுமில்்ல.

- கா்ரல் மார்கஸ (Karl Marx)

குறிப்பிடத்�கக ்மற்்காள்

்றத்பாழுது வ்ேயிலான அ்னத்து 
ேமு்ாயங்களின் வேலாறு்ை வர்க்கப் 
்்பாோடடத்தின் வேலாறாகும.

- கா்ரல் மார்கஸ (Karl Marx)

குறிப்பிடத்�கக ்மற்்காள்

இக்கடடு்ே புேடசியின் வாயிலான 
ேமூ்க ைாறறத்தி்ன விளககுகிறது. வர்க்கப் 
்்பாோடடத்தின் ்ன்்ை என்்பது 

உற்பத்தியின் ்ன்்ைககுத் ்க்கவாறு 
ைாறு்படும என த்பாதுவு்ட்ை அறிக்்க 
வாதிடுகிறது. ஆ்க்வ விவோய உற்பத்தி்ய 
முககிய வடிவைா்கக த்காணட நிலப்பிேபுத்துவ 
ேமு்ாய மு்ற்களில் வர்க்கப் ்்பாோடடம 
என்்பது உட்ையாளர்்களுககும 
(த்ாழிறோ்ல உரி்ையாளர்்கள), 
்பாடடாளி்களுககும (த்ாழிறோ்ல 
்பணியாளர்்கள) இ்ட்ய நடப்்ப்ாகும. 
உண்ையில் முழு்ையான ேமு்ாயைானது 
்ைன்்ைலும பிளவு்படடு இருத்பரும ்ப்்க்ை 
மு்காம்களாகிவிடடது. அ்வ ஒன்்றதயான்று 
்நேடியா்க எதிர்த்து நிற்கககூடிய இருத்பரும 
வர்க்கங்களா்க, உட்ையாளர்்கள ைறறும 
்பாடடாளி்கள என்றானது. ைார்கஸ ைறறும 
ஏங்கல்ஸ ஆகி்யார் இமதையக்்காளின் 
ோடசியா்கக கூறுவது யாத்னில் ்றத்பாழுது 
வ்ேயிலான அ்னத்து ேமு்ாயங்களின் 
வேலாறு்ை வர்க்கப் ்்பாோடட வேலாறு 
என்்ப்ாகும.

 த்பாதுவு்ட்ை அறிக்்க்ய நி்றவு 
தேயயும வ்்கயில் இரு ்கருத்து்கள அரு்கரு்்க 
்வக்கப்்படுகின்றன. ஒன்று ்பாடடாளி்க்ள 
ஆளும வர்க்கம என்ற நி்லககு உயர்த்துவது 
ஆகும. ைறதறான்று ைக்களாடசி யுத்்த்தில் 
தவறறி த்பறுவ்ாகும. ைார்கஸ இப்்ப்டப்பில் 
்னிந்பர் தோத்து என்்ப்றகுப் ்பதிலா்க 
அ்னத்துச் தோத்துக்க்ளயும த்பாதுவான 
்கடடுப்்பாடடில் ்வப்்ப்் 
த்பாதுவு்ட்ைவாதி்கள இலக்கா்கக த்காளள 
்வணடும என்று வலியுறுத்தினார். 

மூல�னம்  (Das Capital)

ைார்கசின் ்்லசிறந் ்ப்டப்்பான 
மூல்னம 1867-ல் த்பர்லினில் 
தவளியிடப்்படட்்பாது அது ‘உ்ைககும 
வர்க்கத்தின் ்வ்ா்கைம’ (Bible of the Working 
Class ) என்று விவரிக்கப்்படடது. ைார்கசின் 
வாழ்நாளில் அ்ன் மு்ல் த்ாகுதி ைடடு்ை 
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நி்றவுத்பறறு தவளியிடப்்படடது. ைார்கஸ 
நி்றவு தேயயா் இேணடாவது ைறறும 
மூன்றாவது த்ாகுதி்கள ஏங்கல்ஸ 
அவர்்களால் த்ாகுத்து அ்ைக்கப்்படடு 1885 
ைறறும 1894ல் தவளியிடப்்படடது. மு்ல் 
த்ாகுதியானது, மூல்னத்தின் உற்பத்தி 
ந்டமு்றயி்னப் ்பறறிய்ாகும. 
இேணடாவது த்ாகுதி மூல்னத்தின் சுைறசி 
ந்டமு்றயி்னப் ்பறறிய்ாகும. மூன்றாவது 
த்ாகுதி மு்லாளித்துவ உற்பத்தியின் 
ஒடடுதைாத்் ந்டமு்றயி்னப் 
்பறறிய்ாகும.

இ ை ங கி ை ல்  ப � ா ரு ள்  மு � ல் வ ா � ம் 
(Dialectical Materialism) 

இயஙகியல் த்பாருள மு்ல்வா்ம 
என்்பது ்காேல் ைார்கஸ ைறறும ஃபிேதடரிக 
ஏங்கல்ஸ ஆகி்யாரின் ்்பா்்ன்களிலிருநது 
உண்ையில் த்பறப்்படடத் ்த்துவார்த்் 
அணுகுமு்றயாகும. ்்காட்பாடு அளவில் 
்ர்க்கவா்ப் த்பாருளமு்ல்வா்ம என்்பது 
அறிவியல் பிேச்ே்ன்க்ளப் புலனாயவு 
தேயய த்பாதுவான உல்களாவிய ்பார்்வ 
ைறறும அ்ற்கான மு்றயி்னத் ்நதுளளது. 
ைார்கஸ ைறறும ஏங்கல்ஸ ஆகி்யார் 
ேமு்ாயத்தினு்டய ஒவதவாரு அடிப்்ப்டப் 
பிரிவி்ன்யயும த்பாருளா்கப் ்பார்ப்்பதுடன் 
ேமூ்க ைாறறம என்்பது எதிர்த்்ேப்பினரின் 
்்பாோடடத்தின் மூல்ை நி்கழும என்றனர். 
த்காள்்கயளவில் த்பாருளமு்ல்வா்ம 
என்்பது ேமு்ாய உல்்கப்்பறறிய்ாகும. 
த்பாருள ோர்ந் உல்கம எப்த்பாழுதும இயக்க 
நி்லயிலும, முேண்பாடு்கள ைறறும 
ைாறறங்களுடனும இருககும. ேமு்ாயத்தின் 
நி்லயான இயக்கத்தினால் ஏற்படும 
உோயவு்கள ேமூ்க முேண்பாடு்களுககு வழி 
தேயவ்ன் வி்ளவா்க ேமூ்க ைாறறம 
ஏற்படுகிறது. ்ர்க்கவா்ப் 
த்பாருளமு்ல்வா்ம என்்பது ேமு்ாய 
உல்்கப் ்பறறிய்ாகும. ்ர்க்கவா்ப் 
த்பாருளமு்ல்வா்ம என்்பது ேமு்ாய உ்பரி 
ந்டமு்ற்கள த்ாடர்்பான்ாகும.

உ�ரி மதிப்புக ் காட�ாடு (Theory of Surplus 
Value) 

உ்பரி ைதிப்புக ் ்காட்பாடு என்்பது மூல்னம 
என்ற நூலில் உளள்ாகும. ைனி்னின் உ்ைப்பு 
என்்பது த்பாருளா்ாே ைதிப்பின் ஆ்ாேைாகும 
என ்காேல் ைார்கஸ ்கருதுகிறார். ஆ்க்வ ‘உ்பரி 
ைதிப்பு’ என்னும ்ப்ம உ்ைப்பு ைறறும 
உ்ைப்்பாளர் ேகதியின் ்வறு்பாடடி்னக 
குறிப்்ப்ாகும. த்ாழிலாளியின் அதி்கப்்படியான 
உ்ைப்பினால் கி்டககும ‘உ்பரி ைதிப்பு’ 
மு்லாளி்க்ளச் தேன்று ்ேர்கிறது. எத்்்ன 
நீணட ்வ்ல நாள என்்பது முககியைல்ல, 
ஆனால் உ்பரி ைதிப்பு என்்பது உருவாகிறது. 
ஒரு்வ்ள த்ாழிறோ்லயில் ஒரு ைணி்நேம 
்வ்ல நடந்ாலும மு்லாளி்கள அவர்்களது 
்பங்கான உ்பரி உ்ைப்பி்ன வலிநது 
தவளிகத்காணர்கின்றனர். இது்வ உ்பரி 
ைதிப்்பாகும. மு்லாளி்கள ்ங்களின் 
த்ாழிலாளர்்களு்டய உ்ைப்பின் ைதிப்பி்ன 
விடக கு்றவா்க்வ ஊதியைளிககின்றனர். அது 
த்பரும்பாலான ் ருணங்களில் த்ாழிலாளர்்க்ள 
ஜீவன நி்லயில் ்வத்திருக்க ைடடு்ை 
்்பாதுைான்ா்க இருககிறது.

வர்ககப் ்�ா்ராடடம் மற்றும் பு்ரடசி (Class 
Struggle and Revolution)

வர்க்க உணர்வு நி்ல ைறறும 
்்பாோடடம ஆகிய்வ உற்பத்தியின் ேமூ்க 
உறவு்களுடன் த்ாடர்பு்டயது ஆகும. 
ைார்கஸ வர்க்கத்்் ஓர் லடசியவா்க 
்காேணியா்கப் ்பார்க்காைல் குறிப்பிடட ேமூ்க 
நி்லயிலுளள ைனி்னா்கப் ்பார்ககிறார். 
‘வர்க்கம’ என்னும ்ப்ம தோத்து 

மார்கசின் �டடப்புகள்

  தஹ்கலின் உரி்ை்கள ்பறறிய ்த்துவம 
மீ்ான கூர்ைதிப்பீடு,

  புனி்க குடும்பம, பியு்பர்்ேச் ்பறறிய 
ஆய்வடு,

  தஜர்ைானிய லடசியவா்ம, 
  த்பாதுவு்ட்ை அறிக்்க, 
  ் ்கா்ா திடடத்தின் கூர்ைதிப்பீடு, 
  மூல்னம

பசைல்�ாடு
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அடிப்்ப்டயிலான உரி்ையி்னக 
குறிப்்ப்ாகும. உ்ாேணைா்க உட்ையாளர்்கள 
(உற்பத்தி வழிமு்ற்க்ளச் தோந்ைாககியவர் 
ைறறும நில உட்ையாளர்்கள) ைறறும 
்பாடடாளி்கள ஊதியத்திற்கா்க ்னது 
உ்ைப்பி்ன விற்பவர்) ஆகி்யா்ேக 
குறிப்பிடலாம.

ைார்கசின் ்ப்டப்்பான ‘பிோன்சின் 
வர்க்கப் ் ்பாோடடம’ என்னும நூல் 1848 மு்ல் 
1850 வ்ேயிலான ்கால்கடடத்தில் 
வர்க்கப்்்பாோடடத்தின் வா்ங்கள ைறறும 
புேடசியின் ்்்வயி்ன ைதிப்பிடுகிறது. 
1848ம ஆணடு நடந் பிதேஞ்சுப் புேடசியின் 
அடிப்்ப்டயில் ் ைது வர்க்கப் பிளவுக ்கருத்்் 
ைார்கஸ த்காணடிருந்ார். இப்புேடசியின் 
்்பாது உட்ையாளர்்கள ைறறும ்பாடடாளி்கள 
ஆகி்யார் இ்ணநது பிேபுக்களாடசிககு 
எதிோ்கப் ்்பாோடி குடியேசி்னப் 
பிே்கடனப்்படுத்துவதில் தவறறிய்டந்னர்.  
பிப்ேவரிப் புேடசியின் மூலம ்பாடடாளி்களின் 
ஆ்ேவுடன் ஆடசிககு வந் பின்னர் 
உட்ையாளர்்கள ்்ர்்ல் ந்டமு்றயி்ன 
்ங்களு்டய ேடடபூர்வைான ஆடசியின் 
உரி்ையா்கக ்்காரினர். உட்ையாளர் 
வர்க்கைானது உ்ைப்்பாளர் வர்க்கத்தி்ன 
்ைது அ்னத்து ்்ள்களிலிருநதும 
விடுவிப்்ப்றகுப் ்பதிலா்க அதி்கைா்க 
அவர்்க்ள அநநியப்்படுத்தியது எனலாம.

உட்ையாளர்்கள அதி்காேத்திறகு வந் 
பின்னர் அேசு ைறறும ்ப்ட்க்ளத் ்ங்கள 
்கடடுப்்பாடடில் ்வக்க  ஆேமபித்்துடன் 
்பாடடாளி்க்ள நசுக்க ஆேமபித்்னர். இது 
முன்ன்் உண்ையில் உளநாடடுப் 
்்பாோககியது. வர்க்கப் ்்பாோடடம என்்பது 
புேடசிககு வழி்்காலுவ்ா்கவும, 
்பாடடாளி்களின் ேர்வாதி்காேம ைறறும 
்னியார் உற்பத்தி ஒழிப்பு ேை்ர்ைத்தில் 
முடிவ்ா்கவும வலியுறுத்துகிறார்.
�ாடடாளிகளின் சர்வாதிகா்ரம்(Dictatorship 
of the Probletariat) 

‘்பாடடாளி்களின் ேர்வாதி்காேம’ என்்பது 
உ்ைககும வர்க்கைானது அதி்காேத்தில் 
அைர்வ்்க குறிக்க ்காேல் ைார்கஸ 

்பயன்்படுத்திய தோறதறாடோகும. ைார்க்ேப் 
த்பாறுத்்வ்ே அது உட்ையாளர்்களின் 
அேசியல் ஆடசி்யத் தூககி எறிவ்றகும, 
வர்க்கைறற ேமு்ாயம உருவாவ்றகும 
இ்டப்்படட ்காலைாகும. அேசியல்  
சிந்்னக்கான ைார்கசின் அ்னத்து 
்பங்களிப்பு்க்ளக ்காடடிலும ்பாடடாளி்களின் 
ேர்வாதி்காேம என்்பது உண்ையான 
ஆளு்்கக்கான த்பரிதும ஆழ்ந் த்பாதி 
த்பாரு்ளக த்காணட்ா்க விளஙகுகிறது.

மு்லாவது குழுவான உ்ைப்்பாளர் 
வர்க்கம (்பாடடாளி்கள), ்பாேம்பரியைான 
ஆளும வர்க்கத்தின் (உட்ையாளர்்கள) மீது 
்ங்களின் அதி்காேத்தி்ன 
அழுத்்நதிருத்்ைாககிய பின்னர் அ்னத்து 
மு்லாளித்துவ உற்பத்தி மு்ற்களும 
ஒழிக்கப்்படடு ேை்ர்ை உற்பத்தி மு்ற்கள 
மு்ன்்ையாகின. ேை்ர்ைத்திலான உற்பத்தி 
மு்ற்க்ள நிறுவிய்ன் வி்ளவா்க 
ேமு்ாயத்தின் வர்க்கக குழுக்கள ை்றநது 
்பாடடாளி்களின் ேர்வாதி்காேம  வந்து.

அ்ரசு உதிர்�ல் (Withering Away of the 
State)

ேமு்ாயம ்பல வர்க்கங்களா்கப் 
பிளவு்படட்ன் வி்ளவா்க, ஒடுககும ைறறும 
ஒடுக்கப்்படட குழுக்கள உருவாகி, அேசு 
சுேணடலுக்கான ்கருவியாகிறது. இந் வர்க்கப் 
பிளவு மி்கவும தீவிேை்டநது ்பாடடாளி்களின் 
ேர்வாதி்காேத்திறகு வழி்காடடுகிறது. 
அேோங்கத்்்க ்்கப்்பறறுவ்ன் மூலைா்க 
்பாடடாளி்களின் தவறறிக்கான அறிகுறி்கள 
த்ன்்படுகின்றன. ்பாடடாளி்கள, அேசின் 
்கடடுப்்பாடடி்ன எடுத்துகத்காளவதுடன் 
உற்பத்தியின் வழி மு்ற்க்ள அேசின் 
உற்பத்தி வழிமு்ற்களா்க ைாறறுகின்றனர். 
அேசு ைறறும உற்பத்தி்யக ்கடடுப்்பாடடில் 
த்காணடு வந் பின்னர், ்பாடடாளி்கள 
அ்னத்து வர்க்க ்்ப்ங்கள ைறறும வர்க்கப் 
்ப்்க முேண்பாடு்க்ளயும அழிககின்றனர். 
இ்ன் வி்ளவா்க இறுதியில் அேசு உதிர்்ல் 
நி்கழ்கிறது.
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மதிப்பீடு

1852ஆம ஆணடு ைார்கஸ ்ைது 
்பங்களிப்புக்க்ள மூன்று பிரிவு்களா்கத் 
த்ாகுத்துளளார்:

அ)  வர்க்கங்கள (்பாடடாளி்கள ைறறும 
உ்ட்ையாளர்்கள) ேமு்ாயத்தின் நிேந் 
இயல்பு அல்ல.

ஆ)  வர்க்கப் ்்பாோடடைானது ்பாடடாளி்களின் 
ேர்வாதி்காேம என்்ப்றகு வழிதேயது 
இறுதியா்க உற்பத்தி்ய 
உ்ைப்்பாளர்்களின் ்கடடுப்்பாடடில் 
த்காணடு வருகிறது.

இ)  ‘்பாடடாளி்களின் ேர்வாதி்காேம’ என்்பது 
வர்க்கைறற ேமு்ாயத்திறகு 
வழிதேயவதுடன் ேமூ்க ்வறறு்ை்கள 
ை்றவ்ால் அேசு உதிர்நது ்்பாகிறது.

ைனி்குலத்தின் மீ்ான ைார்கசியத்தின் 
்ாக்கத்தி்ன ைனி்னின் மீ்ான ை்த்தின் 
்ாக்கத்துடன் ைடடு்ை ஒப்பிட இயலும. 
ஏறத்்ாை உலகின் ்பாதி ைக்களத் த்ா்்க 
ைார்கசிய வா்த்தின் ்ாக்கத்திறகு உளளாகி 
இருககிறது.  அ்் ேையத்தில், ைார்கஸ,  
்ான் எழுதிய்வ அ்னத்்்யும 
பின்்பறறாவிடடாலும, அவேது ்ப்டப்பு்கள 
்பலரின் மீது ்ாக்கத்தி்ன ஏற்படுத்தின.  
ைார்கசியக ்்காட்பாடு்களின் ்ாக்கத்திறகு 
உளளான, தலனின், ஸடாலின், ைா்வா 
்்பான்ற ்்லவர்்கள ேஷ்யா, சீனா, கியூ்பா, 
வியடநாம ்்பான்ற நாடு்களில் ைாறறங்க்ளக 
த்காணடு வருவ்றகு முயன்று ோதித்்னர்.  
்ற்காலத்தில் த்பரும்பாலான முன்னாள 
த்பாதுவு்ட்ை நாடு்கள ைக்களாடசி 
்ன்்ையு்டயவர்்களா்க ைாறி உளளனர்.  
இருப்பினும வர்க்க ைாறு்பாடு்கள ஒவதவாரு 
ஆணடும அதி்கரித்துக த்காணடிருப்்ப்் 
இச்ேமூ்கம ்பார்த்துக த்காணடிருககிறது.  
ஆ்க்வ, ேமு்ாயத்தில் 
மு்லாளித்துவவாதி்கள ைறறும சுேணடல் 
ஆகிய்வ இருககின்ற வ்ேயிலும ைார்கசின் 
்கருத்து்க்ளப் புறக்கணிக்க்வா, ைறக்க்வா 
இயலாது எனலாம.

பிரபுக்்களாட்சி (Aristocracy): ஒரு அே்ே 
ஆளுகின்ற அதி்காேம உயர்குடியினரிடம 
இருத்்ல்

உறைறமயாளர்கள்( Bourgeosie): ேமு்ாயத்தின் 
த்பரும்பகுதி வளம ைறறும உற்பத்தி 
வழிமு்ற்க்ள தோந்ைாககிக த்காணட 
மு்லாளி வர்க்கைாகும.

வரக்்கமறை ைமுதாயம் (Classless Society): 
உண்ையான த்பாதுவு்ட்ை ைலரும ்்பாது 
எதிர்்பார்க்கப்்படும ேமு்ாய அ்ைப்பின் 
அடிப்்ப்டச் சூழ்நி்லயாகும.

இயங்கியல் (Dialectic): ைாறாநி்லவா் 
முேண்பாடு்கள ைறறும அவறறின் தீர்வு்க்ள 
்பறறிய வினவலாகும.

பாட்ைாளி்களின் ைரவாதி்காரம் (Dictatorship of 
the Proletariat): ைார்கசியவா்த்தின்்படி ்ங்கள 
உ்ைப்பில் இருநது ைடடு்ை வருவா்ய 
ஈடடககூடிய த்ாழிறோ்லப் 
்பணியாளர்்க்ளக த்காணட த்பாருளா்ாே 
ைறறும ேமூ்க வகுப்பினரின்  ஆடசி 
்பாடடாளி்களின் ேர்வாதி்காேைாகும. இந் 
்பாடடாளி்களின் ஆடசியானது மு்லாளித்து 
ஒழிப்பிறகும, த்பாதுவு்ட்ை்ய 
நிறுவு்லுககும இ்டப்்படட ்காலைாகும.

அறிவவாளிக்்காலம் (Enlightenment): இது 17ஆம 
நூறறாணடின் பிற்பகுதி ைறறும 18ஆம 
நூறறாணடில் இருந் ஓர் ஐ்ோப்பிய 
அறிவார்ந் இயக்கைாகும. இது ைேபு்க்ளக 
்காடடிலும ்பகுத்்றிவு ைறறும 
்னிைனி்த்துவத்தி்ன வலியுறுத்தியது.

அருஞபசாற்ப�ாருள்: Glossary

ைார்கசியவா்த்தின் மீ்ான ்ற்கால 
விவா்ங்களின் முககிய அடிப்்ப்டச் 
ோல்பு்கள ்ற்காலச் ேமு்ாயத்தில் 

உருவாகும சில முககிய வடிவங்களிலான 
பிளவு்க்ள அ்டயாளம ்காடடுகின்றன. 
இவவ்்க விவா்ங்கள புதிய 
ைார்கசியவா்த்தின் எழுச்சிககு வ்்க 
தேயகின்றன.
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I. சரிைான விடடடைத் ்�ர்நப�டுககவும் :
1. ‘குடியேசு’ என்னும நூலி்ன எழுதிய ்த்துவ ஞானியின் த்பயர்
 அ. ைார்கஸ ஆ. அரிஸடாடடில்
 இ. பிளாட்டா ஈ புனி் ்ாைஸ அகவினாஸ

2. ‘அரிஸடாகிளஸ’ என்்பது யாரு்டய இயறத்பயோகும?
 அ. ோகேடீஸ ஆ. பிளாட்டா
 இ. அரிஸடாடடில் ஈ. தே்னா்்பான்

3. அேசியல் அறிவியலின் ்ந்் யார்?
 அ. ோகேடீஸ  ஆ. பிளாட்டா
 இ. அரிஸடாடடில் ஈ. தே்னா்்பான்

வபாது விருப்பம் (General Will): அேசியல் 
்்காட்பாடடில், த்பாது நலன் அல்லது த்பாது 
நன்்ைக்கான ்நாக்கங்கள த்ாடர்்பான 
விருப்்பங்க்ள ஒடடுதைாத்்ைாககி 
்வப்்ப்ாகும.

ம்கததான புரட்சி (Glorious Revolution):  
1688-89ல் நடந் நி்கழ்வு்களால் இேணடாம 
்ஜமஸ ைன்னர் ்ப்வி வில்க ்நர்ந்து. 
ைன்னரின் ை்களான இேணடாம ்ைரி ைறறும 
அவரு்டய ்கணவரும ஆேஞ்சின் இளவேேர் 
ைறறும தந்ர்லாநதின் மு்ன்்ை 
அதி்காரியுைான  மூன்றாம வில்லியம 
ஆகி்யார் அரிய்ணயில் அைர்ந்னர்.

தனிமனிதததுவம் (Individualism): ஒடடுதைாத்் 
அல்லது அேசின் ்கடடுப்்பாடடிறகு ைாறா்க 
்னிைனி்ர்்களின் தேயல்்பாடடு 
சு்நதிேத்திறகு ோ்்கைான ஓர் ேமூ்கக 
்்காட்பாடாகும.

வபரும்பான்றமததுவம் (Majoritarianism): 
த்பரும்பான்்ையினரின் ஆடசி்யத் தூககிப் 
பிடிககும ஓர் ைக்களாடசி வடிவைாகும.

அரசியல் வபாருளாதாரம் (Political Economy): 
இது ்னிைனி்ன், ேமு்ாயம, ேந்்்கள 
ைறறும ஆகிய த்பறறிடும உறவி்னக 
்கறறறியும ேமூ்க அறிவியல் பிரிவாகும.

பாட்ைாளி்கள் (Proletariat): ஒடடுதைாத்் 
உ்ைககும வர்க்கத்்்ச் ோர்ந் ைக்க்ளக 
குறிப்்ப்ாகும.

பகுததறிவு (Rationality): ஒருவரின் ்காேண்காரிய 
அறிவு அல்லது ்ர்க்கத்தின் அடிப்்ப்டயிலான 
்ேநி்லயாகும.

சீரதிருததம் (Reformation): இது ஓர் 16ஆம 
நூறறாணடு இயக்கைாகும. ்ோைானியத் 
திருச்ே்்பயில் இருந் அத்துமீறல்்க்ளச் 
சீர்திருத்தி பின்னர் சீர்திருத்்த் திருச்ே்்ப்கள 
நிறுவப்்படடன.

வியன்புறனவியக்்கம் (Romanticism): இது 16 
ஆம நூறறாணடின் பிற்பகுதியில் ்்ான்றிய 
்க்ல ைறறும இலககிய இயக்கைாகும. இது 
அ்கத்தூணடு்ல், உளளுணர்வு ைறறும 
்னிைனி்னின் மு்ன்்ை்ய 
வலியுறுத்துகிறது.

இயறற்க நிறல (State of Nature): அேசியல் 
்்காட்பாடடில் ஓர் அேசியல் அ்ைப்பு 
்்ான்றுவ்றகு முன்ன்ோ அல்லது இல்லா் 
நி்லயி்லா இருந் உண்ையான அல்லது 
அனுைானத்திலான ைனி்ர்்களின் 
நி்லயி்னக குறிப்்ப்ாகும.

ஆட்சிக்்கறல (Statecraft): அேசு விவ்காேங்க்ளத் 
திறம்பட ்ைலாண்ை தேய்ல், அேசியல் 
்ை்்்க்ை.

வைல்வராட்சி (Timocracy): ்ப்வி வகிப்்ப்றகு 
தோத்துக்க்ள உ்ட்ையா்கப் 
த்பறறிருத்்்ல அவசியைாககும அேோங்க 
மு்றயாகும.

மதிப்பிடு�ல் (Evaluation)
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4. ‘திருச்ே்்ப நி்றஞர்’ எனப் பிே்பலா்க அறியப்்படு்பவர் யார்?
 அ. புனி் ்ாைஸ அகவினாஸ ஆ. பிளாட்டா
  இ. அரிஸடாடடில் ஈ. தே்னா்்பான்

5. ‘லிவி மீ்ான உ்ேக்்கா்வ’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
 அ. புனி் ்ாைஸ அகவினாஸ ஆ. ைாககியவல்லி
 இ. அரிஸடாடடில் ஈ. தே்னா்்பான்

6. ்த்துவார்த்்ைான சு்நதிேத்துவத்தின் ்ந்் யார்?
 அ. புனி் ்ாைஸ அகவினாஸ ஆ. ைாககியவல்லி
 இ. ைார்கஸ  ஈ. ஜான் லாக

7. ‘அேசியல் த்பாருளா்ாேத்தின் த்காள்்க்கள’ என்ற ்ப்டப்பின் ஆசிரியர் யார்?
 அ. புனி் ்ாைஸ அகவினாஸ ஆ. ்ாைஸ ஹாப்ஸ
 இ. ஜான் ஸடூவர்ட மில் ஈ. பிளாட்டா

8. ‘உ்ைககும வர்க்கத்தின் ்வ்ா்கைம’ என அ்ைக்கப்்படும ்ப்டப்பு எது?
 அ. அேசியல் த்பாருளா்ாேத்தின் த்காள்்க்கள ஆ. மூல்னம
 இ. உ்பரி ைதிப்புக ்்காட்பாடு    ஈ. பிோன்சின் வர்க்கப் ்்பாோடடம
9. ‘்பாடடாளி்களின் ேர்வாதி்காேம’ என்னும ்கருத்தி்னப்பிே்கடனப்்படுத்தியவர் யார்?
 அ. ைார்கஸ ஆ. புனி் ்ாைஸ அகவினாஸ
 இ. ்ாைஸ ஹாப்ஸ ஈ. ஜான் ஸடூவர்ட மில்

II கீழ்ககணட வினாககளுககு மிக சுருககமாக விடடைளி:

1. ‘இோஜ்நதிரி’ என்னும நூல் யாோல் எப்த்பாழுது எழு்ப்்படடது?‘
2. பிளாட்டாவின் கூறறுப்்படி ‘லடசிய அேசி்ன’ ஆள்பவர் யார்?
3. கூடிவாழும விலஙகு்களின் எந் ்பணபியல்பு்க்ளப் ்பறறி ்ாைஸ அகவினாஸ எழுதினார்.

III. கீழ்ககணட வினாககளுககு சுருககமாக விடடைளி.
1. பிளாட்டாவின் நீதி ்கருத்து்க்ளப் ்பறறி சிறுகுறிப்பு எழுது்க.
2. அரிஸடாடடில் அேசி்ன எவவாறு வ்்கப்்படுத்துகிறார்?
3. புனி் ்ாைஸ அகவினாசின் வாழ்வு ைறறும ்ப்டப்புக்க்ளப் ்பறறி சிறுகுறிப்பு எழுது்க.
4. அேசியல் ைறறும நீதிதநறி்ய ைாககியவல்லி எவவாறு பிரிககிறார்.
5. ைாககியவல்லியின் ஆடசிக்க்ல ்பறறி சிறுகுறிப்பு எழுது்க.
6. ஹாப்சின் இயற்்க நி்லயி்ன ைதிப்பிடு்க.

IV. கீழ்ககணட வினாககளுககு விரிவாக விடடைளி:
1.  ்கல்வி, ைக்களாடசி ைறறும அேே்ைப்பு ்பறறிய பிளாட்டாவின் ்ப்டப்புக்க்ளப் ்பகுப்்பாய்க.
2.  அேசின் ்பணி்கள ைறறும வ்்கப்்பாடடி்னப் ்பறறிய அரிஸடாடடிலின் விளக்கத்தி்ன 

ைதிப்பிடு்க.
3. ைனி்னின் ்ன்்ை ்பறறிய ைாககியவல்லியின் அணுகுமு்றயி்ன ைதிப்பிடு்க.
4.  ஜான் லாககினு்டய இயற்்க நி்ல ைறறும ேமூ்க ஒப்்பந்க ்்காட்பாடடி்ன ்பறறி 

விரிவா்கக குறிப்பு எழுது்க.

11th Std Political Science Tamil_Unit-7.indd   146 10-12-2021   20:24:36



147

1.  Barker, E, Political Thought of Plato and Aristotle, Methuen & Co., London, 1905.
2.  Vivian Boland OP (2007) ‘St. Thomas Aquinas’, London: Bloomsbury Publishing.
3.  Western Political Thought, Dr.O.P.Gauba, MacMillan Publishers India 

Limited,Delhi,2011.
4.  From Plato to Marx, Amal Kumar Mukhopadhyay, K.P. Bagchi & company, Calcutta, 

2014.
5.  Locke, John. The Second Treatise on Civil Government. Amherst, N.Y: Prometheus 

Books, 1986.
6.  Rousseau, Jean-Jacques. The Social Contract. Harmondsworth: Penguin, 1968.
7.  Jean-Jacques Rousseau, Britannica Encyclopaedia. https://www.britannica.com/

biography/Jean-Jacques-Rousseau. Assesses on 04 February, 2018.
8.  Lawrence Cahoone (2014) The Modern Political Tradition: Hobbes to Habermas’, 

Virginia: The Great Courses

்மற்்காள் நூல்கள் (Reference books)

அ்ரசிைல் சிந�டனைாளர்களின் 
�டடப்புகடளப் �டித்துப் 

�ார்ப்்�ாமா!

ICT Corner
அ்ரசிைல் சிந�டன

சி்றந� சிந�டனகள்  URL:

http://thegreatthinkers.org/plato/biography/

சி்றந� சிந�டனகள்

பசைல்முட்ற

�டி 1 :  சிறந் சிந்்னயாளர்்களின் ்பக்கத்்்த் திறப்்ப்றகு உேலி (URL)  அல்லது வி்ேவுக 
குறியீட்டப் ்பயன்்படுத்்வும. இதில் அேசியல் சிந்்னயாளர்்களின் ்படடியல்்கள 
ோளேத்தின் ்ைல் வலப் ்பக்கத்தில் ்காணப்்படும.

�டி 2  : த்காடுக்கப்்படடிருககும ்படடியலில்  ்்்வப்்படும த்பய்ேச் தோடுககியதும, 
அவரின்  விவேங்க்ள அறிநது த்காளளலாம.

�டி 3 :  சிந்்னயாளரின் விவேங்க்ள ்ைலும விரிவா்க அறிய, மு்கப்புப் த்பாத்்ானுககு 
அடுத்துளள ்்ப்யாகிோஃபி த்பாத்்ா்னச் தோடுககு்க.

�டி 4 :  இ்்்்பால் சிந்்னயாளரின் ்ப்டப்பு்கள, ்ப்டப்பு்கள மீ்ான விவா்ங்கள, விளக்க 
வீடி்யாக்கள ஆகியவற்ற ஆோயவ்றகுத் த்ாடர்ச்சியான த்பாத்்ான்்க்ளச் 
தோடுக்கவும.

*்படங்கள அ்டயாளத்திறகு ைடடும
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  எதிர்மறைத் தாராளவாதம், நேர்மறைத் 
தாராளவாதம் ்மற்றும் புதியத் 
தாராளவாதம் ஆகியவற்றின் ப�ாருள் 
்மற்றும் தன்ற்மகறள புரிந்து 
பகாள்ளுதல்.

  தாராளவாதத்தின் சிந்தறையாளரகறளயும் 
தறைவரகறளயும் அறையாளம் 
காணுதல்.

  காரல் ்மாரக்சின் காைத்திற்கு  
பின் வந்த ப�ாதுவுறைற்மவாதம் 
சிந்தறையாளரகறள, கருத்துக்கறள 
அறிந்து பகாள்ளுதல்.

  ச்மதர்ம பகாள்றகயில் �ை  
வித்மாை உட்பிரிவுகளின் சாரத்றத  
அறிந்து ச்மதர்மவாதத்றத 
ப�ாதுவுறைற்மவாதத்துைன் ஒப்பிடுதல்.

  நதசியத்தின் ப�ாருள், நதாற்ைம், 
நகாட்�ாடுகள், உள்ோட்டு, பவளிோட்டு 
சவால்கள் ஆகியவற்றைக் காண�து.

  இந்திய நதசியத்தின் உருவாக்கக் 
காரணிகறள ஆய்வு பசய்தல். 

  �ாசிசத்தின் நதாற்ைம், ப�ாருள் ்மற்றும் 
அடிப்�றைத் தன்ற்மகறளப் �ற்றி 
அறிதல்.

8.1 தாராளவாதம்

ேவீை அரசியல் நகாட்�ாட்டின் மிக 
முக்கிய பகாள்றகயாக உள்ளது. இது 17-ஆம் 
நூற்ைாணடில் நதான்றியது.  ச்ம காை உைகில் 
ப�ரு்மளவில் உைக ோடுகளால் தாராளவாதம் 
பின்�ற்ைப்�டுகிைது. இைத்தீன் ப்மாழியில் 
“Liber”  என்ைால் விடுதறை என்று ப�ாருளாகும்.  
தாராளவாதத்தின் ஆங்கிைச் பசால்ைாை 
”Liberlism” இைத்தீன் ப்மாழிச் பசால்லில்  
இருந்து நதான்றியது. 19-ஆம் நூற்ைாணடில் 
ஸப�யின் ோட்டில் அரசியல்  
அற்மப்ற� ஆதரித்தவரகள் இச்பசால்றைப் 

� ய ன் � டு த் தி ை ா ர க ள் .  
ந்மற்கத்திய ோடுகளாை 
அப்மரிக்கா, இங்கிைாந்து, 
கைைா, பெர்மனி உள்ளிட்ை 
ோடுகள் தாராளவாதத்றத 
அரசியலிலும், ப�ாருளாதாரத்திலும் 
பின்�ற்றுகின்ைை.

தாராளவாதம் வரைாற்றில் மூன்று 
வறககளாகப் காணப்�டுகின்ைது. முதைாவதாக 
1930-ஆம் ஆணடு வறரயில் இது 'எதிர்மறைத் 
தாராளவாதம்' எை அறைக்கப்�ட்ைது.  
இரணைாவதாக, உைகப் ப�ாருளாதார ்மந்த 
நிறைக்குப் பின் 'நேர்மறைத் தாராளவாதம்' 
எை அறைக்கப்�ட்ைது.  மூன்ைாவதாக, 
1970-களுக்குப் பின்ைர இது 'ச்மகாைத் 
தாராளக் பகாள்றக' எை அறைக்கப்�டுகிைது.

அ) எதிர்மறைத் தாராளவாதம்

எதிர்மறைத் தாராளவாதம் �ாரம்�ரிய 
தாராளவாதம், Laissez Faire (பிபரஞ்சு 
ப்மாழியில்) என்றும் அறைக்கப்�டுகிைது.  
ொன் ைாக் என்ை அரசியல் சிந்தறையாளர 
‘சிவில் அரசாங்கத்தின் இரணடு ஒப்�ந்தங்கள்’ 
(Two Treaties of Civil Government) என்ை தைது 
நூலில் எதிர்மறைத் தாராளவாதத்றத 
எடுத்துறரத்தார.

ொன் ைாக், �ாரம்�ரியத் தாராளவாதத்தின் 
தந்றத.  உயிர, விடுதறை, தனிச் பசாத்துகள் 
ச்மஉரிற்ம.

8 அரசியல் க�ாளற��ள – பகுதி I
அலகு

Leanpub �றைலின் ந�ாக�ங�ள
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ப�ாருளாதாரத்தில் எதிர்மறைத் 
தாராளவாதம் நதறவ ்மற்றும் வைங்கலின் 
அடிப்�றையில் இயங்கும். சந்றதப் ப�ாருளாதார 
ேைவடிக்றகறள அரசு கட்டுப்�டுத்தக் கூைாது.  
அரசாைது கிரிக்பகட் விறளயாட்டின் ேடுவறர 
ந�ான்ைது. விறளயாட்டில் ேடுவர 
�ங்நகற்க்மாட்ைார.  வீரரகள் விதிகளுக்குட்�ட்டு 
விறளயாடுகிைாரகளா என்று கணகாணிப்�ார. 
அறதப்ந�ாை அரசு சந்றதறயக் கணகாணிக்க 
நவணடும். சந்றதயின் ேைவடிக்றககளில் 
தறையிைக்கூைாது. 

எதிர்மறைத் தாராளவாதம் இயற்றக 
உரிற்மகள் நகாட்�ாட்றை ஆதரிக்கின்ைது.  
இயற்றக அன்றை ்மனிதறை �றைத்து 
அவைது முன்நைற்ைத்திற்காக உரிற்மகறள 
வைங்கியுள்ளது. இந்த இயற்றக உரிற்மகறள 
�றிக்கும் அதிகாரம் அரசுக்கு இல்றை.

மூன்று இயற்றக உரிற்மகள் 
்மனிதனுக்கு இன்றியற்மயாதறவ ஆகும்.

1) வாழக்றக உரிற்ம 
2) சுதந்திர உரிற்ம 
3) பசாத்துரிற்ம
இறவகள் ்மனிதனுக்கு 

அவசிய்மாைறவகள் ஆகும். பசாத்துரிற்ம 
எதிர்மறை தாராளவாதத்தின் மிக முக்கிய 
உரிற்ம ஆகும். பசாத்துக்கறள வாங்கவும், 
விற்கவும், அனு�விக்கவும் ்மனிதனுக்கு உள்ள 
உரிற்மறய அரசு கட்டுப்�டுத்தக் கூைாது.

ஆ) ந�ர்மறைத் தாராளவாதம்

20-ஆம் நூற்ைாணடில் எதிர்மறைத் 
தாராளவாதம், நேர்மறைத் தாராளவாத்மாக 
்மாற்ைப்�ட்ைது.  எதிர்மறைத் தாராளவாதம் 
ந்மற்கத்திய ோடுகளின் வளத்றதப் 
ப�ருக்கியது.  ஆைால் சாதாரண ்மக்களுக்கு 
கடுற்மயாை துன்�ங்கறள அளித்தது.  
்மக்களிறைநய விரும்�த்தகாத ஏற்ைத் 
தாழவுகள், ேகரங்களில் ப�ருகி ஆநராக்கிய்மற்ை 
குடிறசப் �குதிகள், பதாழிைாளரகறளச் 
சுரணடுவது ந�ான்ை துன்�ங்கள் ்மக்கறள 
வாட்டியது. ொன் ரஸகின் ந�ான்ை ்மனித நேய 
சிந்தறையாளரகள் எதிர்மறைத் 
தாராளவாதத்றத வி்மரசித்தைர.

தா்மஸ ப�யின், ்மாணபைஸக்யூ, ப�ந்தம் 
ஆகிநயாரும் எதிர்மறைத் தாராளவாதத்றத 
ஆதரித்தைர.  ப�ாருளாதாரப் �ாைத்தில் ஆதம் 
ஸமித் ‘நதசங்களின் பசல்வங்கறளப் �ற்றிய 
ஓர ஆய்வு’ (An Inquiry Into the Nature and Causes of 
Wealth of Nations) என்ை நூலில் எதிர்மறைத் 
தாராளவாதத்றத ஆதரித்தார.
எதிர்மறைத் தாராளவாதத்தின் சாரம்

எதிர்மறைத் தாராளவாதம் ்மனிதறைப் 
�குத்தறிவு உள்ள, திைற்மயாை, சுதந்திர்மாை 
தன்ற்மகறள உறையவன் என்று கூறுகிைது.  
எல்ைா ்மனிதரகளும் ச்ம்மாைவரகள். 
ஒவபவாரு ்மனிதனும் தைது நதறவறய 
அறிந்து இருக்கிைான். சமூகம் என்�து 
தனி்மனிதரகளின் கூட்ைற்மப்பு ஆகும். 
்மனிதனின் வாழக்றகயில் தறையிடுவதற்கு 
அரசிற்நகா, சமூகத்திற்நகா அதிகாரம் 
இல்றை. அரசு ஒரு அவசிய்மாை தீற்ம ஆகும்.  
சட்ைம் ஒழுங்றகப் �ரா்மரிப்�தற்கு அரசு 
நதறவப்�டுகிைது. ஏபைன்ைால் அது 
்மனிதனின் சுதந்திரத்றதப் �றிக்கக் கூடும்.

அரசு எதிர்மறை அரசு ஆகும்.  ஏபைன்ைால் 
முன்நைற்ைத் திட்ைங்கறள அது பகாணடு வரக் 
கூைாது.  அரறச Laissez Faire அரசு என்று 
அறைக்கிநைாம். பிபரஞ்சு ப்மாழியில் 
இதனுறைய ப�ாருள், ’தனிநய விடு’ என்�தாகும்.  
அதாவது அரசு ்மனிதறை சுதந்திர்மாக விட்டு 
விை நவணடும். அவைது ேைவடிக்றககறளக் 
கட்டுப்�டுத்தக் கூைாது.  சட்ை ஒழுங்றகப் 
�ரா்மரிப்�து, சட்ைப்பூரவ்மாக உருவாை 
ஒப்�ந்தங்கறள அ்மல்�டுத்துவது அரசின் 
�ணிகள் ஆகும்.

அரசின் பணி�ள
எதிர்மறைத் தாராளவாதம்

சட்டம் ஒழுஙகு
ஒபபநதங�றள 

அ்மல்படுத்துதல்

�ாவல்துறை இராணுவம்
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இரணடு காரணிகளால் தாராளவாதம், 
நேர்மறைத் தாராளவாத்மாக ்மாறியது.  
அறவகள் 1) ்மக்களாட்சி 2) ்மாரக்சியம் ஆகும். 
19-ஆம் நூற்ைாணடில் ்மக்களாட்சி ந்மற்கத்திய 
ோடுகளில் �ரவியது. ்மக்களுக்கு வாக்குரிற்ம 
வைங்கப்�ட்ைது.  ்மக்கள் எதிர்மறைத் 
தாராளவாத பகாள்றகறய ்மாற்ை நவணடும் 
என்று அழுத்தம் பகாடுத்தாரகள்.  ந்மலும் 
புரட்சிகர சிந்தறையாளர காரல் ்மாரக்ஸ தைது 
ப�ாதுவுறைற்மவாதம் �ற்றிய சிந்தறைறய 
எடுத்துறரத்தார.  ்மாரக்சியமும் ்மக்களாட்சியும் 
பகாடுத்த அழுத்தத்தால் எதிர்மறைத் 
தாராளவாத பகாள்றக நேர்மறைத் தாராளவாதக் 
பகாள்றகயாக ்மாறியது. 

உைக ப�ாருளாதார ்மந்த நிறை ந்மற்கத்திய 
ோடுகறள 1928-முதல் �ாதித்தது.  
அப்மரிக்காவின் அதி�ராை பிராங்கிளின் 
ரூஸபவல்ட் ப�ாருளாதார ்மந்த நிறையில் 
இருந்து அப்மரிக்காறவ மீட்பைடுப்�தற்காக “New 
Deal” என்று அறைக்கப்�டும் புதிய ஒப்�ந்தத்றத 
அ்மல்�டுத்திைார. அவருறைய ப�ாருளாதார 
ஆநைாசகராை நெ.எம்.கீன் நேர்மறைத் 

தாராளவாதத்றத அ்மல்�டுத்த ஆநைாசறை 
வைங்கிைார.  டி.எச்.கிரின், ஹரால்டு ைஸகி, எல்.
டி.ஹாரடு ஹவுஸ ஆகிநயாரும் நேர்மறைத் 
தாராளவாத பகாள்றகறய ஆதரித்தைர.

”�ான் உங�ளுககு உறுதி 
க்மாழியளிககிநைன், எனககும் உறுதி 
க்மாழியளிககிநைன், அக்மரிக� 
்மக�ளின் புதிய ஒபபநதத்தின் நபரில்”.

– பிராஙகிளின் ரூஸகவல்ட

நேர்மறைத் தாராளவாத பகாள்றக 
சமூக ேைஅரசு என்ை புதிய சிந்தறைறய 
உருவாக்கியது. அரசாைது ்மக்களின் 
ேைனுக்காை ஒரு கருவி ஆகும்.  ்மக்களுக்கு 
நசறவ ஆற்றுவநத அரசின் முக்கிய �ணி 
ஆகும்.  கல்விக் கூைங்கள், பதாழிற்சாறைகள், 
்மருத்துவ்மறைகள் அடிப்�றை கூட்ைற்மப்பு 
வசதிகள் ஆகியவற்றை உருவாக்குவது 
அரசின் முக்கிய கைற்மயாகும். அரசு என்�து 
சமூக ்மக்களாட்சி அரசு ஆகும். நேர்மறை 
தாராளவாதம், சமூக ேைனுக்கும் 
்மக்களாட்சிக்கும் முக்கியத்துவம் 
பகாடுக்கிைது.

பிராங்கிளின் ரூஸபவல்ட் மிக நீணை காைங்கள் அப்மரிக்காவின் அதி�ராக இருந்தவர. 
அப்மரிக்காவின் முன்நைற்ைத்திற்கு அருற்மயாக �ணியாற்றிைார. ப�ாருளாதார ்மந்த நிறையில் 
இருந்து தைது புதிய ஒப்�ந்த திட்ைத்தின் மூைம் அப்மரிக்காறவ மீட்பைடுத்தார.  நகாடிக்கணக்காை 
்மக்கள் இன்றைக்கும் அவரால் ஊக்குவிக்கப்�டுகின்ைைர. அவர ந�ாலிநயா நோயிைால் 
கடுற்மயாக �ாதிக்கப்�ட்ைவர ஆவார. அப்மரிக்காவின் அதி�ர நதரதலில் 1932-ஆம் ஆணடு 
ந�ாட்டியிட்டு பவற்றி ப�ற்ைார.  ்மக்களிறைநய வாக்குகறள நசகரிப்�தற்காக அவர உணரச்சிகர்மாக 
ந�சிைார. சக்கர ோற்காலியில் வரும் ோன் மீணடும் அப்மரிக்காறவ முன்நைற்ைம் என்னும் 
சக்கரத்தில் அ்மரத்துநவன் என்று கூறிைார. வாழக்றகயில் இன்ைல்கறள ச்மாளித்து பவற்றிச் 
சிகரங்கறள பதாடுவது எப்�டி என்�தற்கு இைக்கண்மாக  ரூஸபவல்ட் இன்றைக்கும் விளங்குகிைார.

நியாய  
விறலக�ற்டஉ்டல்�லம் கதாழிறசாறல நபாககுவரத்து�ல்வி

அரசின் பணி�ள
ந�ர்மறைத் தாராளவாதம்
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்மக்களின் உரிற்மகறள சமூக 
ேைத்திற்காக அரசு கட்டுப்�டுத்தைாம்.  ்மக்கள் 
ேைஉரிற்மக் நகாட்�ாட்றை நேர்மறைத் 
தாராளவாதம் ஆதரிக்கின்ைது.  உரிற்மகள் 
இருந்தால் கைற்மகளும் இருக்கும்.  விடுதறை 
என்�து நேர்மறையாைது ஆகும்.  எதிர்மறைத் 
தாராளவாதம் அரசிைம் இருந்து ்மனிதனுக்கு 
விடுதறை நகாரியது. நேர்மறைத் 
தாராளவாதம் அரசின் மூை்மாக ்மனிதனுக்கு 
விடுதறை நகாருகிைது.  அரசின் ்மக்கள் ேை 
ேைவடிக்றககள் தான் ்மனிதனுக்கு 
விடுதறைறயக் பகாடுக்கும்.

அரசு ப�ாருளாதாரத்றத ஒழுங்கு�டுத்த 
நவணடும்.  ்மக்கறள எதிர�ாராத 
ப�ாருளாதார ஏற்ைம் ்மற்றும் ்மந்த நிறைகளில் 
இருந்து அரசு காப்�ாற்ை நவணடும். ்மக்கள் 
ேை திட்ைங்களுக்காக முற்ந�ாக்காை வரி 
விதிப்ற� ந்மற்பகாள்ளைாம்.  வங்கிகறள 
நதசிய்மய்மாக்குதல், பதாழில்கறள 
ப�ாதுத்துறை நிறுவைங்களுக்கு ஒதுக்குதல் 
்மற்றும் குறைந்த�ட்ச ஊதியம் ஆகிய 
ேைவடிக்றககள் மூைம் ்மக்கள் ேைஅரசு 
பகாணடு வரைாம்.

நேர்மறைத் தாராளவாதம் 1930-களில் 
இருந்து ந்மற்கத்திய ்மக்களாட்சி ோடுகளில் 
பின்�ற்ைப்�ட்ைது. ஆைால் ப்மல்ை ப்மல்ை 
தத்துவ ஞானிகளும், அரசியல் தறைவரகளும் 
நேர்மறைத் தாராளவாதத்றத வி்மரசிக்க 
ஆரம்பித்தைர. ப�ாருளாதாரத்தில் அரசு 
தறையிடுவதால் �ை பிரச்சிறைகள் 
நதான்றுகின்ைை எை குற்ைம் சாட்ைப்�ட்ைது.  
ப�ாருளாதாரத் திைற்மயின்ற்ம, குறைந்து 
ந�ாை உற்�த்தி திைன், ஊைல், ப�ாருளாதார 
்மந்த நிறை, �றிந�ாை ்மக்கள் உரிற்மகள் 
ந�ான்ை தீற்மகளுக்காக நேர்மறைத் 
தாராளவாதம் வி்மரசிக்கப்�ட்ைது.

இ)  ச்ம�ாலத் தாராளவாதம் (புதியத் 
தாராளவாதம்)

தற்ந�ாறதய தாராளவாதம் 
ச்மகாைத்திய தாராளவாதம் என்று 
அறைக்கப்�டுகிைது ந்மற்கத்திய ோடுகளில் 
1970-இல் பதாைங்கி உைகம் முழுவதும் 
தற்ந�ாது �ரவி வருகிைது. அப்மரிக்காவின் 

குடியரசுத் தறைவராக இருந்த பராைால்டு 
ரீகன் அந்ோட்டில் ச்மகாைத்திய 
தாராளவாதத்றதக் பகாணடு வந்தார.

�ை அரசியல் அறிஞரகள் ச்மகாைத் 
தாராளவாதத்றத ஆதரித்துள்ளைர.  பிபரட்ரிக் 
நஹயக்.  ஆல்ப�ரட் நெ.ோக், மில்ைன் 
ஃபிரிட்ப்மன், எம்.ஓக்்ாட், காரல் �ாப்�ர, 
ோஸிக் ந�ான்ைவரகள் முக்கிய்மாை 
ஆதரவாளரகள் ஆவர.

ச்ம காைத்திய தாராளவாத பகாள்றக, 
�றைய எதிர்மறைத் தாராளவாத பகாள்றகறய 
20-ஆம் ்மற்றும் 21-ஆம் நூற்ைாணடுகளில் 
மீணடும் அ்மல்�டுத்துகிைது. தனி்மனிதனின் 
முக்கியத்துவத்றதயும் ்மதிப்ற�யும் இது 
ஆதரிக்கின்ைது. தனிப்�ட்ை சுயாட்சிக் கருத்து 
ச்மகாைத் தாராளவாதத்தின் முக்கிய சிந்தறை 
ஆகும்.  இதன்�டி, ஒவபவாரு ்மனிதனும் தைது 
வாழக்றகயில் விரும்பியறத பசய்யும் 
விடுதறை உரிற்மறயப் ப�ற்றிருக்க நவணடும்.  
அரசாைது சட்ை ஒழுங்றக ்மட்டுந்ம 
�ாரா்மரிக்க நவணடும்.  ோசிக் என்ை 
சிந்தறையாளர ”குறைந்த அதிகார அரசு 
எழுச்சியுட்டுகிைது,  சரியாைதும் ஆகும்” என்று 
முைங்கிைார. ்மற்பைாரு சிந்தறையாளர 
எம்.ஓக்்ாட் ”அரசாங்கம் அற்மதிறய 
்மட்டுந்ம கணகாணிக்கிைது” என்று கூறிைார.

இங்கிைாந்தின் முதல் ப�ண பிரத்மராை 
்மாரக்பரட் தாட்சர, ச்மகாை தாராளவாதத்றத 
ஆதரித்தார.  நசாவியத் ரஷயாவின் கறைசி 

சமூகம் என்று ஒன்று கிறையாது. 
தனி ஆணகள், ப�ணகள் ்மற்றும் 
குடும்�ங்கள் ்மட்டுந்ம உள்ளை.

 - ்மார�கரட தாடசர

இநத உலகில் ்மக�றள ச்ம்மா� 
பாரபபதறகும், ்மக�றள ச்ம்மா� 

ஆககுவதறகும் மி� கபரிய 
வித்தியாசம் உளளது.

- பிகரடரிக நேயக
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ஆ ல் ப � ர ட் 
நெோக் தைது 
புத்தகத்திற்கு ”அரசு, 
ே்மது எதிரி“ என்று 
ப�யர சூட்டிைார.

அதி�ராை ற்மக்நகல் நகார�நசவ 
்மறுசீரற்மப்பு ்மற்றும் பவளிப்�றைத்தன்ற்ம 
(Glasnost) ஆகியறவகள் மூைம் நசாவியத் 
ரஷயாவில் ச்மகாை தாராளவாதத்றத 
அ்மல்�டுத்திைார.

்மற்பைாரு சிந்தறையாளர எம்.ஒக்.்ாட் 
”அரசாங்கம் அற்மதிறய ்மட்டுந்ம 
கவனிக்கிைது” என்று கூறிைார.

முன்நைற்ைம், சமூக ேைன் என்ை ப�யரில் 
அரசின் அதிகாரங்கள் அதிகரித்தால் 
்மனிதனின் தனி ே�ர உரிற்மகள் 
�றிந�ாகிவிடும் என்று ச்மகாை தாராளவாதம் 
வாதிடுகின்ைது.

ச்ம�ாலத் தாராளவாதம்

பிகரடரிக 
நேயக

தத்துவ ஞானி�ள தறலவர�ள

கரானால்டு 
ரீ�ன்

ஆல்கபரட 
நே.�ாக

்மார�கரட 
தாடசா 

மில்்டன் 
ஃபிரிடக்மன்

பி.வி. 
�ரசிம்்ம  

ராவ்
எம்.ஓக்ாட

ற்மகந�ல் 
ந�ாரபநசவ்

காரல் �ாப்�ர, பிளாட்நைாறவ 
பவளிப்�றையாை சமூகத்தின் முதல் எதிரி 
என்று ‘Open Society and its Enemies’ என்ை 
தைது நூலில் வி்மரசித்தார.

க�ாளற�யின் முடிவு

சிை அரசியல் சிந்தறையாளரகளும், 
அரசியல் சமூகவியைாளரகளும் 1950-களில் 
பகாள்றகயின் முடிவு என்ை கருத்றத பகாணடு 
வந்தைர. நைனியல் ப�ல் “பகாள்றகயின் 
முடிவு”, என்ை நூறை எழுதிைார.  அவரும், 
அரசியல் சமூகவியைாளராை ்மாரடின் 
லிப்பசட்டும் இக்கருத்றத ஆதரித்தைர.

சமூக ேை அரசு அல்ைது தாராள 
்மக்களாட்சி அரசு நதான்றியதால் ்மனிதனின் 
அரசியல் ப�ாருளாதார நதடுதல் முடிவுக்கு 
வந்துள்ளது.  ்மனித வாழக்றக ேன்ைாக இருக்க 
நவணடும் என்ைால் ்மக்கள் ேைஅரசு, அதிகார 
�ரவல், கைப்புப் ப�ாருளாதாரம் ்மற்றும் 
ந�ாட்டி அரசியல் கட்சிகள் அற்மப்பு 
ஆகியறவகள் பின்�ற்ைப்�ை நவணடும்.  
ந்மற்கத்திய ோடுகள் இந்த அருற்மயாை  
சமூக அரசியல் தன்ற்மகறளப்  
ப�ற்றுள்ளை. ஆகநவ, தாராளவாதத்திற்கும், 

ப�ாதுவுறைற்மக்கு்மாை ந�ாட்டி முடிவு 
ப�ற்ைது. ்மக்களாட்சி தான் உன்ைத்மாை ஆட்சி 
முறை ஆகும்.  ்மக்களின் பிரச்சிறைகறள 
தீரப்�தற்கும் ேல்ை ஆட்சிறய வைங்குவதற்கும் 
்மக்களாட்சி ப�ாருத்த்மாைது என்று 
�ாராட்டுகிைாரகள்.

ஆைால் “புதிய இைது சாரிகள்“ என்ை 
சிந்தறையாளரகள் பகாள்றக முடிவு கருத்றத 
நிராகரிக்கின்ைைர. இவரகள் 
ப�ாதுவுறைற்மயில் சிை ்மாற்ைங்கள் பசய்து 
அதறை அ்மல்�டுத்த நவணடும் என்று 
கூறுகிைாரகள். சீரற்மக்கப்�ட்ை 
ப�ாதுவுறைற்மவாதம் தாராள ்மக்களாட்சிறய 
விை சிைப்�ாைது என்று இவரகள் 
கூறுகிைாரகள்.

ந்மலும் சிை சிந்தறையளாரகள், 
பகாள்றகயின் முடிறவ விை தாராளவாதத்தின் 
ப�ாருள் நவட்றகறய முடிவுக்குக் பகாணடு 
வர நவணடும் என்று கூறுகிைாரகள்.
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வராலாறறின் முடிவு

அப்மரிக்கா அரசியல் சிந்தறையாளர 
பிரான்சிஸ புக்கிநயாந்மா “வரைாற்றின் முடிவும் 
கறைசி ்மனிதனும்“ என்ை நூறை எழுதிைார.  
�னிப்ந�ார முடிவறைந்ததால் வரைாநை 
முடிவறைந்தது என்று அவர கூறிைார.  ்மனிதனின் 
வரைாநை சரியாை அரசியல் சமூக ப�ாருளாதார 
முறைறய ப�றுவதற்காை ்மனிதனின் நதடுதல் 
ஆகும்.  �னிப்ந�ாருக்கு பின் தாராளவாதம் 
ப�ாதுவுறைற்மறய பவற்றி கணடுள்ளது.  தாராள 
அரசும், ப�ாருளாதாரமும் உருவாை பின் 
்மனிதனின் வரைாற்றுத் நதடுதல் முடிவுக்கு 
வருகின்ைது என்று புக்கிநயா்மா கூறிைார.

வரைாற்றின் முடிவு என்ை கருத்றத �ை 
அறிஞரகள் ஏற்கவில்றை. பைரிைா என்ை 
அறிஞர தாராள ்மக்களாட்சி உன்ைத்மாைது 
என்ை கருத்றத ்மறுக்கிைார.  வன்முறை, 
ஏற்ைத்தாழவு, ஒதுக்குதல், �ஞ்சம் ்மற்றும் 
ப�ாருளாதார ஒடுக்குமுறை தாராள 
்மக்களாட்சி விை நவை எந்த அற்மப்பிலும் 
்மனித இைம் காணவில்றை என்று கூறிைார.

�ா�ரி�ங�ளின் ந்மாதல்

அப்மரிக்க அரசியல் அறிஞராை 
சாமுநவல் ஹணடிங்ைன் ோகரிகங்களின் 
ந்மாதல் என்ை நகாட்�ாட்றை வரைாற்றின் 
முடிவு என்ை கருத்துக்கு எதிராக பகாணடு 
வந்தார.  �னிப்ந�ார முடிவறைந்ததால் எல்ைா 
ந�ாரகளும் முடிவறைந்தை என்று கூை 
முடியாது. தற்ந�ாது உைகத்தில் ஒரு புதிய 
ந�ார அல்ைது ந்மாதல் நதான்றியுள்ளது.  
உைகின் மிக ப�ரிய ோகரிகங்களாை 
ந்மற்கத்திய ோகரிகமும், இஸைாமிய 
ோகரிகமும் தற்ப�ாழுது ந்மாதுகின்ைை.  இந்த 
ோகரிகப் ந�ாரில் இதர உைக ோகரிகங்களும் 
வருங்காைத்தில் �ங்நகற்கும். ோகரிகப் ந�ார 
வருங்காை வரைாற்றைத் தீர்மானிக்கும் என்று 
அவர கூறிைார. 

“வரலாறறின் முடிவும் �ற்டசி 
்மனிதனும்”

- பிரான்சிஸ புககிநயா்மா

இநதியாவும் புதியத் தாராளவாதமும்

ே்மது ோட்டில் 1991-ஆம் ஆணடு புதிய 
ப�ாருளாதார சீரதிருத்தங்கள் 
பகாணடுவரப்�ட்ைை. தனியார்மய்மாதல், 
தாராள்மய்மாதல் ்மற்றும் உைக்மய்மாதல் 
முக்கியத்துவம் ப�ற்றுள்ளை. ப�ாருளாதார 
சமூக ேைவடிக்றககளில் இருந்து அரசு தற்ந�ாது 
பின்வாங்கியுள்ளது. “குறைவாை அரசாங்கம் 
சிைந்த ஆட்சி” என்ை முைக்கம் இந்திய அரறச 
வழிேைத்தி வருகிைது. புதிய தாராளவாதத்தால் 
ஐந்தாணடுத் திட்ைங்கள் ்மாற்ைப்�ட்டுள்ளை. 
ஆரம்�த்தில் திட்ைக் பகாள்றகக்கு �திைாக 
குறியீட்டு திட்ைமிைல் பகாணடு வரப்�ட்ைது.  
தற்ப�ாழுது திட்ைக்குழு கறைக்கப்�ட்டு நிதி 
ஆநயாக் (National Institution for Transforming India, 
NITI Aayog) உருவாக்கப்�ட்டுள்ளது.

8.2 கபாதுவுற்டற்மவாதம் (Communism)

விளாடி்மர கலனின்

பு ர ட் சி க ர 
சி ந் த ற ை ய ா ள ர ா கி ய 
பைனின், 1917ஆம் ஆணடு 
ரஷயாவில் அக்நைா�ர 
புரட்சிறய ேைத்திைார.  
இது ப�ாதுவுறைற்மவாத 
புரட்சி ஆகும். பைனின் 
USSR என்ை 15 

குடியரசுகறளக் பகாணை நசாவியத் 
நசாசியலிஸட் குடியரசுகள் யூனியன் (“Union of 
Soviet Socialist Republics”) என்ை ோட்றையும் 
உருவாக்கிைார.
கபாதுவுற்டற்மவாத �டசி

ப�ாதுவுறைற்மவாத கட்சிக் நகாட்�ாட்றை 
பைனின் உருவாக்கிைார.  “பசய்ய நவணடியது 
என்ை?” (What is to be done?) என்ை தைது நூலில் 
ப�ாதுவுறைற்மவாதக் கட்சிறயப் �ற்றி 
விளக்கிைார. ப�ாதுவுறைற்மவாதக் கட்சி 
�ாட்ைாளி வரக்கப் புரட்சியின் கருவியாக 
பசயல்�டும்.

கட்சியின் கிறளகள் ஒவபவாரு 
பதாழிற்சாறையிலும் உருவாக நவணடும்.  
கட்சியின் உறுப்பிைரகள் புரட்சிகர 
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்மாரக்சியத்றதப் புரிந்திருக்க நவணடும்.  
உறுப்பிைரகள் கைற்ம, தியாகம், கட்டுப்�ாடு, 
கடிை உறைப்பு ஆகிய குணங்கறளப் ப�ற்றிருக்க 
நவணடும். ப�ாதுவுறைற்மவாதப் புரட்சிக்காக 
்மக்கறளத் தயார�டுத்த நவணடும்.  �ாட்ைாளி 
வரக்கப் புரட்சியின் முன்ைணியில் 
ப�ாதுவுறைற்மவாதக் கட்சி பசயல்�டும்.

அற்மப்பு ரீதியாக ஒரு புதிய நகாட்�ாட்றை 
ப�ாதுவுறைற்மவாத கட்சிக்கு பைனின் 
வைங்குகிைார. இதற்கு ்மக்களாட்சி ்மத்தியத்துவம் 
என்�து ப�யராகும். ப�ாதுவுறைற்மவாத 
கட்சிக்கு இரணடு அற்மப்பு நகாட்�ாடுகள் 
உள்ளை. ஒன்று, ்மக்களாட்சி, இரணைாவது 
்மத்தியில் அதிகார குவிப்பு. ப�ாதுவுறைற்மவாத 
கட்சியின் கீழநிறையில் உள்ள கிறளகள் 
தங்களுக்கு ந்மல் நிறையில் உள்ள கட்சிக் 
கிறளகறள ்மக்களாட்சி அடிப்�றையில் 
நதரந்பதடுக்க நவணடும். கிரா்மப்புை கிறளகள் 
ப�ாதுவுறைற்மவாத கட்சியின் ்மாவட்ைக் 
கிறளறயத் நதரந்பதடுக்க நவணடும். ்மாவட்ைக் 
கிறளகள் ்மாநிைக் கிறளறயத் நதரந்பதடுக்க 
நவணடும். ப�ாதுவுறைற்மவாத கட்சியின் 

்மாநிை கிறளகள் ்மத்தியக் கிறளறயத் 
நதரந்பதடுக்க நவணடும். ்மத்தியக் கிறள 
�ாலிட்பியுநராறவத் நதரந்பதடுக்க நவணடும். 
�ாலிட்பியுநராட் ப�ாது பசயைாளறரத் 
நதரந்பதடுக்க நவணடும். இதுநவ ்மக்களாட்சி 
நகாட்�ாைாகும்.

அதிகார குவியல் அதாவது அதிகார 
்மத்தியத்துவம் ப�ாதுவுறைற்மவாத கட்சியில் 
காணப்�டுகிைது.  ந்மல்நிறையில் உள்ள கட்சி 
கிறளகள் பசால்வறத கீழநிறையில் உள்ள 
கட்சி கிறளகள் கணடிப்�ாக நகட்க நவணடும்.  
கட்சியின் ்மத்திய கிறளயின் முடிவுகறள 
்மாநிைக் கிறளகள் நகட்க நவணடும்.  ்மாநிைக் 
கிறளயின் முடிவுகறள ்மாவட்ைக் கிறளகள் 
நகட்க நவணடும். ்மாவட்ைக் கிறளயின் 
முடிவுகறள கிரா்மக் கிறளகள் நகட்க 
நவணடும்.  இதுதான் ்மத்தியத்துவம் அல்ைது 
அதிகாரக் குவியல் நகாட்�ாடு ஆகும்.  பைனின், 
்மக்களாட்சி ்மத்தியத்துவக் நகாட்�ாட்டின்�டி, 
ப�ாதுவுறைற்மவாத கட்சியில் கீழ கிறளகளில் 
இருந்து ந்மல் கிறளகளுக்கு ்மக்களாட்சியும், 
ந்மல் கிறளகளில் இருந்து கீழ கிறளகளுக்கு 
அதிகாரக் குவியலும் அற்மப்பு ரீதியாக 
காணப்�டுகிைது.

ஏ�ாதிபத்தியம்

ஐநராப்பிய ோடுகள், ஆசிய, ஆப்பிரிக்க 
ோடுகறள இராணுவ �ைம் மூைம் 
அடிற்மயாக்கி சுரணடிய முறைநய 
ஏகாதி�த்தியம் ஆகும்.  பைனின், 
“ஏகாதி�த்தியம்; “முதைாளித்துவத்தின் 

்மக�ளாடசி ்மத்தியத்துவம்

ந
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ல்

மு
டி

வு
�

ள

கிரா்ம ்மறறும் ��ர கிறள�ள

்மாவட்டக கிறள�ள

்மாநிலக கிறள�ள

்மத்தியக கிறள

பாலிட பிநரா

கபாதுச் கசயலாளர

விளாடி்மர பைனின் 
1924-ஆம் ஆணடு 
இயற்றக எய்திைார.  
அவருறைய உைல் 
இ ர ஷ ய ா வி ன் 

தறைேகராை ்மாஸநகாவில் இன்றுவறர 
�தனிைப்�ட்டு றவக்கப்�ட்டுள்ளது. 
அவருறைய பூத உைல் இரசாயைப் 
ப�ாருள்கள் மூை்மாகப் �ாதுகாக்கப்�ட்டு 
வருகிைது.  ஆரம்�த்தில், உைல் 
�ாதுகாப்புக்காை பசைறவ அரநச 
ஏற்றுக்பகாணைது. 1991-ஆம் ஆணடு 
பைனின் உருவாக்கிய ோைாை USSR  
உறைந்த பிைகு ப�ாது்மக்களின் 
ேன்பகாறையால் உைல் �ாதுகாக்கப் 
�டுகிைது. அவருறைய பூத உைறை, 
அவருறைய அன்றையின் கல்ைறைக்கு 
அருகில் அைக்கம் பசய்யநவணடும் என்று 
சிைர நகாருகின்ைைர.
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உச்சக்கட்ைம்” (Imperialism: The Highest Stage of 
Captalism) என்ை தைது நூலில் 
ஏகாதி�த்தியத்திற்கும், முதைாளித்துவத்திற்கும் 
உள்ள பதாைரற� விவரிக்கின்ைார. 
முதைாளித்துவம் தன்றைத் தாநை அழித்துக் 
பகாள்ளும் என்று காரல் ்மாரக்ஸ கூறியுள்ளார.  
ஆைால் அது ேைக்கவில்றை. அதற்கு காரணம் 
ஏகாதி�த்தியம் ஆகும்.

ஏகாதி�த்தியத்தின் மூை்மாக ஆசிய, 
ஆப்பிரிக்க ோடுகறள அடிற்மப்�டுத்தி 
அறவகளின் பசல்வங்கறளக் பகாள்றள 
அடித்து தங்கள் ோடுகளுக்கு முதைாளித்துவம் 
எடுத்துச் பசன்ைது. பகாள்றளயடித்ததில் ஒரு 
�குதிறய தங்கள் ோட்டின் பதாழிைாளிகளுக்கு 
முதைாளித்துவம் வைங்கியது.  இவவாறு தான் 
முதைாளித்துவம் தன்றைக் காப்�ாற்றிக் 
பகாணைது.  உைகில் இரணடு வறக புரட்சிகள் 
ேறைப�ை நவணடும்.  முதைாவதாக ஆசிய, 
ஆப்பிரிக்க ோடுகள் ஏகாதி�த்திய ந்மற்கத்திய 
ோடுகளுக்கு எதிராக புரட்சி பசய்ய நவணடும்.  
இரணைாவதாக ந்மற்கத்திய ோடுகளில் உள்ள 
பதாழிைாளிகள் முதைாளித்துவ சுரணைலுக்கு 
எதிராக புரட்சி பசய்ய நவணடும்.  இந்த இரணடு 
புரட்சிகள் மூை்மாக ஏகாதி�த்தியமும், 
முதைாளித்துவமும் அழிக்கப்�டும்.  ச்மத்துவம்,  
சநகாதரத்துவம் அடிப்�றையில் சரவநதச 
அளவிலும்  ந்மறை ோடுகளிலும் 
ப�ாதுவுறைற்மவாத சமுதாயம் ்மைரும் என்று 
பைனின் கூறிைார.

நோசப ஸ்டாலின்

பைனினுறைய காைத்திற்கு பின் 1953 வறர 
நசாவியத் ரஷயாவின் தறைவராகவும் 
ப�ாதுவுறைற்மவாத கட்சியின் ப�ாது 
பசயைாளராகவும் நொசப் ஸைாலின் இருந்தார. 
“ஒரு ோட்டில் ச்மதர்மவாதம்” என்ை புதிய 
கருத்றத ்மாரக்சியத்தில் உருவாக்கிைார. 

“உருவத்தில் நதசியவாதம் 
அற்மபபில் ச்மதர்மவாதம்”

-நோசப ஸ்டாலின்

ப�ாதுவுறைற்மவாத நகாட்�ாட்ைாளராை 
நிநகாறை புக்காரின் இக்கருத்றத முதலில் 
நதாற்றுவித்தார.

்மாரக்சியம் நதசியவாதத்றத 
நிராகரித்தது, சரவநதசவாதத்றத ஆதரித்தது. 
காரல் ்மாரக்ஸ நதசியவாதத்றத 
முதைாளிகளின் கருத்து என்று விவரித்தார. 
�ாட்ைாளி வரக்கப் புரட்சி மூை்மாக உைக 
சமுதாயத்றத உருவாக்குவது காரல் ்மாரக்சின் 
அடிப்�றை நோக்க்மாகும். “பதாழிைாளிகளுக்கு 
பசாந்த ோடு இல்றை“ என்று கூறிைார. 
பைனின் அவரகளும் இக்கருத்றத ஆதரித்தார. 
ரஷயாவின் 1917-ஆம் ஆணடு அக்நைா�ர 
புரட்சி உைகப் புரட்சிக்கு வழிவகுக்கும் என்று 
பைனின் கூறிைார. 

ஆைால் ஒரு ோட்டில் ச்மதர்மவாதம்  
என்ை கருத்தின் மூைம் ஸைாலின் ப�ரிய ்மாற்றுக் 
கருத்றத முன் றவக்கின்ைார. “ஐநராப்பிய 
ஐக்கிய ோடுகளுக்காை முைக்கம்” என்ை 
உறரயின் மூைம் பைனிநை இக்கருத்றத 
வலியுறுத்திைார என்று ஸைாலின் கூறிைார. 
ரஷயாவில் ்மட்டுந்ம ச்மதர்மவாதம்  இருந்தால் 
தற்ப�ாழுது ந�ாதும், உைக ோடுகளுக்கு ச்மதர்ம 
புரட்சிறய ஏற்று்மதி பசய்யத் நதறவயில்றை 
என்�து தான் இக்நகாட்�ாட்டின் அடிப்�றை 
கருத்தாகும். நசாவியத் ரஷயாவின் 
ப�ாதுவுறைற்மவாதம் முதைாளித்துவ 
எதிரிகளால் சூைப்�ட்டு இருக்கிைது. நசாவியத் 
ரஷயாவின் ப�ாதுவுறைற்மவாதத்றத 
தற்ப�ாழுது காப்�ாற்றுவது தான் முக்கிய 
கைற்மயாகும் என்று ஸைாலின் கூறிைார. 
நசாவியத் ரஷயாவும் சரவநதச 
ப�ாதுவுறைற்மவாத நிறுவைமும் ஸைாலினின் 
பகாள்றகறய ஏற்றுக்பகாணைை.

லிநயான் ட்ராட்ஸகி ஸைாலினின் 
ச்மதர்மத்றத நிராகரித்தார. நிரந்தர உைகப் 
புரட்சி, காரல் ்மாரக்ஸ கூறியறத ந�ாை 
நவணடும் என்ைார.  நசாவியத் ரஷயா தைது 
ப�ாதுவுறைற்மவாதத்றத உைக ோடுகளுக்கு 
ஏற்று்மதி பசய்ய நவணடும்.  இல்ைாவிட்ைால் 
அந்த ோட்டிநைநய ப�ாதுவுறைற்மவாதம் 
்மறைந்து விடும் என்று ட்ராட்ஸகி எச்சரித்தார.
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்மாநவா

ப�ாதுவுறைற்மவாதத்தின் மிகப்ப�ரிய 
பகாள்றகவாதிகளில் ஒருவராக ்மாநவா 
உள்ளார.  அவர சீை ப�ாதுவுறைற்மவாதக் 
கட்சிறயத் நதாற்றுவித்து 1949-ஆம் ஆணடு 
ப�ாதுவுறைற்மவாத புரட்சிறய நிகழத்திைார.

கபாதுவுற்டற்மவாதம் சீன்மய்மாதல்

ப�ாதுவுறைற்மவாத பகாள்றகயில் 
சீைாவின் சூழநிறைக்கு ஏற்ைவாறு சிை 
்மாறுதல்கறள ்மாநவா பகாணடு வந்தார. 
இதற்கு  ப�ாதுவுறைற்மவாத சீை்மய்மாதல் 
என்�து ப�யராகும்.

விவசாயி�ள தறலற்மயில் புரடசி

காரல் ்மாரக்ஸ பதாழிற்சாறைகள் 
நிறைந்த, பதாழிைாளரகள் நிறைந்த, ந்மற்கு 
ஐநராப்பிய ோடுகளில்தான் ப�ாதுவுறைற்மப் 
புரட்சிக்கு சாத்தியம் இருந்ததாகக் கூறிைார.  
புரட்சிறய பதாழிைாளரகள்தான் 
ேைத்துவாரகள் எை ேம்பிைார.  ஆைால் 1940-
களில் சீைா ஒரு பின்தங்கிய விவசாய ோடு 
ஆகும்.  பதாழிற்சாறைகநளா, பதாழிைாளிகநளா 
அதிகம் இல்றை.  ்மாநவா விவசாயிகறள 
ஒருங்கிறணத்து பவற்றிகர்மாக 
ப�ாதுவுறைற்மவாதப் புரட்சிறய ேைத்திைார.  
சீைாவில் ்மாநவாவின் பவற்றி விவசாய 
ோடுகளாை ஆப்பிரிக்க, ஆசிய ோடுகளுக்கு 
ஊக்கத்றத வைங்கியது.

்மக�ள முன்னணி

பைனின், ப�ாதுவுறைற்மவாத கட்சியின் 
முன்ைணியில் பதாழிைாளரகள் இருக்க 
நவணடும் என்ைார.  ்மாநவா புரட்சியின் 
முன்ைணியில் ்மக்கள் இருக்க நவணடும் 
என்று கூறிைார.  ப�ாதுவுறைற்மவாத 

எல்லா அரசியல் 
அதி�ாரமும் 
துபபாககியின் பீபபாயில் 
இருநது வருகிைது

 - ்மாநவா

கட்சியின் பகாள்றகயிலும், ந�ாராட்ைத்திலும் 
்மக்கள் முக்கிய அங்க்மாக இருப்�ாரகள்.  
“்மக்களிைம் இருந்து ்மக்களுக்காக” என்�து 
்மாநவாவின் ப�ாதுவுறைற்மவாத கட்சியின் 
வழிகாட்டுக் நகாட்�ாைாக இருந்தது.

்மக�ள நபார, க�ாரில்லா நபார

சுரணைலுக்கு எதிராை ப�ாதுவுறைற்மப் 
புரட்சியில், ்மக்களுக்கு முக்கியத்துவத்றத 
்மாநவா வலியுறுத்துகிைார.  �ை 
நகாடிகணக்காை ்மக்கறள நேரடியாக ந�ாரில் 
ஈடு�டுத்த ்மாநவா வாதிட்ைார.  
ஏகாதி�த்தியமும், நிைப்பிரபுக்கள் முறையும் 
்மக்களின் எதிரிகள் என்று கூறிைார.  
கிரா்மப்புை விவசாயிகறள ஒருங்கிறணத்து 
ேகரங்கறள றகப்�ற்ை நவணடும் என்�து 
்மாநவாவின் உத்தி ஆகும்.

்மாநவா பகாரில்ைா ந�ார முறைறயப் 
பின்�ற்றிைார. இந்த உத்தியில் மூன்று 
கட்ைங்கள் உள்ளை. முதல் நிறையில், 
ப�ாதுவுறைற்மவாத பதாணைரகள் பிரச்சாரம் 
மூைம் ்மக்கறள கவரவாரகள்.  இரணைாம் 
நிறையில், ப�ாதுவுறைற்மவாத கட்சியிைர 
இராணுவ ்மற்றும் அரசாங்க நிறுவைங்கள் மீது 
தாக்குதல் ேைத்துவாரகள்.  மூன்ைாம் கட்ைத்தில், 
ஒரு வைக்க்மாை இராணுவ்மாக ்மாறி 
ப�ாதுவுறைற்மவாத கட்சி கிரா்மங்கறளயும், 
ேகரங்கறளயும் பவற்றி பகாள்ளும். நதறவக்குத் 
தகுந்தவாறு இந்த மூன்று நிறைகறள 
ப�ாதுவுறைற்மவாத கட்சி பின்�ற்ைைாம்.

நூறு ்மலர�ள ்மலரடடும்

1950-களில் நூறு ்மைரகள் ்மைரட்டும் 
இயக்கம் சீைாவில் ேறைப�ற்ைது. “நூறு ்மைரகள் 
்மைரட்டும், நூறு வறகயாை சிந்தறைகள் 
ந�ாட்டியிைட்டும்” என்று ்மாநவா கூறிைார.

கருத்துச்சுதந்திரம் ்மக்களுக்கு 
வைங்கப்�ட்ைது.  ேல்ை புதிய கருத்துகள், 
�றைய, நதறவயற்ை கருத்துக்கறளத் 
நதாற்கடிக்கும் எை ்மாநவா கூறிைார.  
பதாைக்கத்தில் ப�ாதுவுறைற்மவாத 
அரசாங்கம் இந்த இயக்கத்றத ேைத்தியது.  
பின்ைர, ப�ாதுவுறைற்மவாத கட்சிக்கு எதிராக 
கருத்துக்கள் நதான்றியதால் இந்த இயக்கம் 
றகவிைப்�ட்ைது. 
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�லாச்சாரப புரடசி

்மாநவா �ாட்ைாளி வரக்க கைாச்சார 
புரட்சிறய 1965-66ஆம் ஆணடு 
அ்மல்�டுத்திைார.  �றைய கருத்துக்கள், 
�றைய �ைக்கங்கள், �றைய கைாச்சாரம், 
�றைய வைக்கங்கள் ஆகிய “ோன்கு 
‘�றையறவகள்’ நீக்கத்திற்காக இப்புரட்சிறயக் 
பகாணடு வந்தார. ப�ாதுவுறைற்மவாத கட்சி 
அரசாங்கம், இராணுவம், கைாச்சாரத்தில் 
நதறவயில்ைா கருத்துகள் புகுந்துவிட்ைை.  
அறவகறள அகற்றி ப�ாதுவுறைற்மறயக் 
காக்க நவணடும் என்�துதான் நோக்க்மாகும்.  
பதாழில்்மயம் ஆக்குவறதயும், நிைம் ்மற்றும் 
பதாழில் கூட்டுவாதத்றதயும் அ்மல் �டுத்தி 

நூறு மலர்கள் மலரட்டும்

நூறு ்மலர�ள ்மலரடடும், 
நூறு �ருத்துக�ள 
நபாடடியி்டடடும்.

கபாருள எல்நலாருககும் 
சிநதிககும் சுதநதிரம் 

வழங�பப்ட நவண்டும்.  1956-
ஆம் ஆண்டு ்மாநவா இதறன 

அ்மல்படுத்தினார.  சீன 
்மக�ளின் ஆநலாசறன, 

�ருத்துக�ள கபாதுவுற்டற்ம 
�டசிககு நவண்டும் என்று 

அவர கூறினார.

பண்ற்டய �ால சீன 
சிநதறனயாளர 
�ன்ஃபுசியஸ தனது 
�விறதயில் இநத 
வாச�த்றத 
நதாறறுவித்தார

�லாச்சாரப புரடசி

1960 களில் ்மாநவா தைது அதிகாரத்றத 
�ைப்�டுத்துவதற்காக புதிய புரட்சிகர 
இயக்கத்றதத் பதாைங்கிைார. 
்மாணவரகள், விவசாயிகள், இராணுவ 
வீரரகள் ஆகிநயாறரக் பகாணடு சிவப்பு 
காவைரகறள உருவாக்கிைார.

விறரவாக சீைாறவ ச்மதர்ம அற்மப்�ாக 
்மாற்ை ்மாநவா முயற்சித்தார. ஆைால் 
துரதிஷைவச்மாக அவரது ேைவடிக்றககள் 
பகாடிய �ஞ்சத்றதக் பகாணடுவந்தது. 
ப�ாதுவுறைற்மவாத அரறசக் காப்�ாற்ை, 
ப�ாதுவுறைற்மயின் எதிரிகறள வீழத்துவதற்கு 
சிவப்பு காவைரகள் உருவாக்கப்�ட்ைைர.

புதிய ்மக�ள ஆடசி

்மாநவா புதிய ்மக்களாட்சி என்ை 
பகாள்றகறயக் பகாணடு வந்தார.  அரசு 
ஏறைகறளச் சுரணடும் �ணக்காரரகளின் 
ஆயுதம் என்ை ்மாரக்ஸிய கருத்றத ்மாநவா 
சிறிது ்மாற்றியற்மத்தார.  விவசாயிகள், 
பதாழிைாளிகள், சிறிய முதைாளிகள், நதசிய 
முதைாளிகள் என்ை ோன்கு வரக்கங்களுக்காக 
புதிய ்மக்களாட்சிறய உருவாக்கிைார. புதிய 
்மக்களாட்சிக்கு ்மக்கள் ்மக்களாட்சி 
சரவாதிகாரம் என்ை ப�யறரயும்  
அவர சூட்டிைார, இம்முறையில் 
பதாழிைாளிகளுக்கும், விவசாயிகளுக்கும் 
முக்கியத்துவம் அளிக்கப்�ட்ைது.  சிறிய 
முதைாளிகளும், ப�ரிய முதைாளிகளும்  
அரசின் இறளய �ங்குதாரரகளாகக் 
கருதப்�ட்ைைர. இந்த ோன்கு வறக 
வரக்கங்களுக்கும் அரசு ்மக்களாட்சியாக 
பசயல்�ட்ைது.  ்மற்ை வரக்கங்கள் அரசின் 
எதிரிகளாகக் கருதப்�ட்ைைர.  அவரகறள 
‘ஏகாதி�த்தியத்றத இயக்கும் ோய்கள்’ என்று 
்மாநவா கடுற்மயாக வரணித்தார.

இரு�த்திநயாராவது நூற்ைாணடில் கூை 
்மாநவாயிசம் �ை ்மாற்ைங்களுைன் சீைாவில் 
பின்�ற்ைப்�டுகிைது. சீைாவின் நதசிய 
தறைவராை பைங் ஜியாப�ங் 1978 ஆம் 
ஆணடிற்கு பிைகு சீைப் ப�ாருளாதாரத்தில் 
ப�ரிய ்மாற்ைங்கறளக் பகாணடுவந்தார.  
தாராள்மய்மாதல் சீைப்ப�ாருளாதாரத்தில் 
முன்னுக்கு பகாணடுவரப்�ட்ைது.  

‘பூறன �ருபபா, சிவபபா 
என்பது முககிய்மல்ல, அது 
எலிறய பிடித்தால் நபாதும்’. 

- க்டங ஜியாகபங
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இருந்தந�ாதிலும் அரசியலில் சீைப் 
ப�ாதுவுறைற்மவாதக் கட்சி எல்றையற்ை 
ஆதிக்கத்றதத் பதாைரந்து ப�ற்றிருக்கிைது.

ஆண்்டனிநயா கிராம்சி

இத்தாலிய ்மாரக்சியவாதியாை கிராம்சி 
ந்மைாதிக்கம் என்ை புதுக்கருத்து மூைம் 
முதைாளித்துவ அரசின் பசயல்�ாடுகறள 
விவரித்தார.  ந்மைாதிக்கம் என்ைால் அறிவுசார, 
தாரமீக தறைற்ம என்�து ப�ாருளாகும்.  அரசு 
்மக்களுறைய ஆதரறவ தைக்குச் சாதக்மாக 
அறிவுசார தாரமீக தறைற்மயின் மூைம் 
உருவாக்குகின்ைது.  பிரச்சாரத்தின் மூைம் 
தைக்கு ஆதரவாகப் ப�ாய் எழுச்சி ்மற்றும் 
விழிப்புணரறவ உருவாக்குகிைது.

அரசின் எணணங்கள், நோக்கங்கள் 
்மக்களின் ்மைதில் திரும்�த்திரும்� 
�தியப்�டுகின்ைை.  ்மக்களின் ்மைறத ்மயக்க 
முடியாத ந�ாதுதாை வன்முறைறய அரசு 
�யன்�டுத்துகிைது.  முதைாளித்துவ அரறச 
வீழத்துவதற்கு உயிநராட்ை்மாை அறிவு 
ஜீவிகளும் ப�ாதுவுறைற்மவாத கட்சியும் 
நசரந்து �ணியாற்ை நவணடும்.  அறிவு ஜீவிகள் 
அரறசப்�ற்றி நயாசித்து எவவாறு அறத 
நதாற்கடிப்�து என்று கூறுவாரகள்.  
ப�ாதுவுறைற்மவாத கட்சி அதன் பின் 
புரட்சிறய ேைத்தி ப�ாதுவுறைற்மறய நிறுவும் 
என்று கிராம்ஸி கூறிைார.

புது ்மாரகசியம்

பெர்மனியில் உள்ள பிராங்�ரட் சமூக 
ஆய்வு நிறுவைத்தின் தத்துவஞானிகள் புது 
்மாரக்சியம் அல்ைது வி்மரசைக் நகாட்�ாடு 
என்�றத உருவாக்கிைர.  

இவரகள் அறைவரும் ஆதிக்கத்றதயும் 
சுரணைறையும் எதிரத்தவரகள், ஆதிக்கத்தின் 
நவரகறள புரிந்துபகாள்ள முயற்சித்தவரகள். 
புரட்சிகர ்மாற்ைத்திற்காக ்மக்களின் உணற்ம 

எல்லா ்மனிதர�ளும் 
அறிவு ஜீவி�நள ஆனால் 
சமூ�த்தில் அறிவு ஜீவி�ளின் 
பணிறய எல்நலாரும் 
கசயவது இல்றல.

-ஆண்்டனிநயா கிராம்ஸி

விழிப்புணரறவத் தட்டிபயழுப்பிைாரகள்.  
ஆதிக்கம் சாரந்த சமூக கைாச்சாரத் தன்ற்மகறள 
எதிரத்து நகள்வி நகட்க நவணடும் என்று 
கூறிைாரகள். இவரகளுறைய கருத்துகள் 
்மக்களின் விடுதறைக்காை கருத்துகளாகவும், 
ஆதிக்கத்திற்கு எதிரப்பு கைாச்சார்மாகவும் 
இருந்தை.

�ருவி ்மாரகசிசம்
ரால்ஃப் மிலி�ன்ட், கருவி ்மாக்ஸிசம் 

எனும் கருத்றத வலியுறுத்திைார.   அரறச 
இவர கருவியாக �ாரக்கிைார.  �ணக்காரரகளும் 
அரசாங்கத்தின் அதிகாரிகளும் ஒநர சமூக 
வரக்கத்தில் இருந்து நதான்றுகிைாரகள்.  அரசு 
அதிகாரிகள் �ணக்காரரகளின் 
பசாந்தக்காரரகளாக உள்ளைர. இந்த 
தனிப்�ட்ை உைவிைால் அரசு �ணக்காரரகளுக்கு 
சாதக்மாக பசயல்�டுகிைது. �ணக்காரரகள் 
ஏறைகறள சுரணடுவதற்கும் ந்மைாதிக்கம் 
பசய்வதற்கும் அரசாைது துறண ந�ாகிைது 
என்று ரால்ஃப் மிலி�ன்ட் கூறிைார.

ப�ாதுவுறைற்மயின் �ை 
சிந்தறையாளரகறள தற்ப�ாழுது 
்மாணவரகள் �டித்துள்ளாரகள்.  காரல் 
்மாரக்சின் அரசில்ைா சமூகம் சாத்திய்மாைதா 
என்று விளக்கம் கூைவும்.

கசயல்பாடு 

கிராம்சி ேவீை அரசியல் 
சிந்தறையாளரகளில் மிகுந்த சிந்திக்கும் 
திைன் பகாணை ஒருவராவார.  இத்தாலியின் 
�ாசிச அரசாங்கம் அவறரச் சிறையில் 
அறைத்தது.  20 ஆணடுகளுக்கு இவரது 
மூறளயின் பசயல்�ாட்றை நிறுத்தி றவக்க 
நவணடும் என்று நீதி்மன்ைம் 
ஆறணயிட்ைது.  சிறையில் றகயில் கிறைத்த 
காகிதத்தில் தைது கருத்துக்கறள கிராம்சி 
எழுதிைார.  பின்ைர சிறையில் இருந்து 
அந்த குறிப்புகள் பவளி உைகத்திற்கு கைத்தி 
வரப்�ட்ைை.  ஆகநவ அவரது புத்தகத்திற்கு 
‘சிறைச் சாறை குறிப்ந�டுகள்’ (Prision 
Notebooks) எைப் ப�யரிைப்�ட்ைது.
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�டடு்மான ்மாரகசிசம்

பிரான்சு ோட்டின் தத்துவ ஞானியாை 
லூயிஸ அல்துசர, நிநகாஸ ந�ாைன்ட்ஸசாஸ 
கட்டு்மாை ்மாரக்சியம் என்ை கருத்றத 
1970களில் வலியுறுத்திைர.  இவரகள் கருவி 
்மாரக்சிய கருத்றத நிராகரித்தைர.  
அல்துசருக்கும்.  மிலிந�ன்ட் அவருக்கும் 
இறைநய நீணை விவாதம் ேைந்தது.  
அதிகாரிகளுக்கும், �ணக்காரரகளுக்கும் 
இறையிைாை தனிப்�ட்ை உைவு முக்கியம் 
இல்றை.  அதிகாரிகளின் தனிப்�ட்ை சமூக 
உைவுகள் அரசின் தன்ற்மறய �ாதிப்�து 
இல்றை.  அரசு எப்ப�ாழுதுந்ம 
�ணக்காரரகளால், ஏறைகறள சுரணடும் 
கருவியாக பசயல்�டும் என்று கட்டு்மாை 
்மாரக்சிசம் கூறுகிைது.

லூயி அல்துசர
்மாரக்சியத்தின் அரசு நகாட்�ாட்டில் 

புதிய கருத்துகறள இவர பகாணடு வந்தார.  
முதைாளித்துவ அரசு ஏறைகறள 
அைக்குவதற்கு 2 வறகயாை கருவிகறள 
�யன்�டுத்துகிைது.

1. பகாள்றக அரசு கருவிகள்
2. அைக்குமுறை அரசு கருவிகள்

பகாள்றக அரசு கருவிகளில் குடும்�ம், 
�ள்ளிகள், கல்லூரிகள், ஊைகங்கள் 
ந�ான்ைறவகள் அைங்கும். அரசாைது, 
பகாள்றக கருவிகள் மூை்மாக பிரச்சாரங்கறளச் 
பசய்து, ்மக்களின் ்மைறத ்மயக்கி தைது 
ேைனுக்கு தகுந்தவாறு ்மாற்றுகிைது.

அைக்குமுறை அரசுக் கருவிகளில், 
காவல்துறை, இராணுவம் ந�ான்ைறவகள் 
அைங்கும். அரசாைது, பகாள்றக அரசு 
கருவிகளால் பசயல்�ை முடியாவிட்ைால், 
அைக்குமுறை அரசு கருவிகறள �யன்�டுத்தும்.  
வன்முறை, மிரட்ைல் ந�ான்ை ேைவடிக்றககறள 
�யன்�டுத்தி ்மக்கறள அைக்கும் என்று 
அல்துசர கூறிைார.

“வாழகற� முறைறய ்மாறறுவதறகு 

்மனிதர�றள உருவாககி, ்மாறறி, 

தயாரபடுத்துவதறகு க�ாளற� 

இன்றியற்மயாதது”

- லூயி அல்து்ர

8.3 ச்மதர்மவாதம் 

ச்மதர்மவாதம்  பசல்வங்கள் அறைத்தும் 
ப�ாதுச் பசாத்துக்களாக இருக்க நவணடும். 
தனிச் பசாத்து உரிற்மக்குக் கட்டுப்�ாடுகள் 
விதிக்க நவணடும் என்று கூறுகின்ைது. தாராள 
வாதத்திற்கு எதிராை நகாட்�ாடு ச்மதர்ம 
பகாள்றக ஆகும். �ை வறகயாை ச்மதர்ம 
வாதங்கள் உள்ளை. ்மக்களாட்சி ச்மதர்ம 
வாதம், ஃந�பியன் ச்மதர்மவாதம், �ரிணா்ம 
ச்மதர்மவாதம், கில்டு ச்மதர்மவாதம் 
என்�றவகள் முக்கிய்மாைறவகள் ஆகும். �ை 
நேரங்களில் ச்மதர்மவாதமும் 
ப�ாதுவுறைற்மவாதத்றதயும் ஒநர ப�ாருள் 
பகாணைறவகள் ந�ாை அறைக்கப்�டுகின்ைை. 
ஆைால் காரல் ்மாரக்ஸ இரணறையும் 
நவறு�டுத்திைார. தைது ப�ாதுவுறைற்மறய 
அறிவியல் ச்மதர்மவாதம் என்றும் இதர 
ச்மதர்மவாதங்கறளக் கற்�றை ச்மதர்மவாதம் 
என்றும் வரணித்தார.
1. �றபறன ச்மதர்மவாதம் 

�ை அரசியல் அறிஞரகள் 19ம் 
நூற்ைாணடில் தாராளவாதத்தின் எதிர்மறை 
விறளவுகறளத் தாக்கி ந�சிைார. உறைக்கும் 
வரக்கத்தின் ேைன்கறளக் காப்�ாற்ை நவணடும் 
என்ைைர. இரா�ரட் ஓவன் என்�வர ்மனித 
நேயம் உள்ள பதாழில் அதி�ர ஆவார. அவர 
கூட்டுைவு முறையில் தைது பதாழிற்சாறைகறள 
ேைத்திைார. பதாழிைாளிகறள ேன்கு 
கவனித்துக் பகாணைார. பதாழிற்சாறைகளின் 
ந்மைாணற்மயில் பதாழிைாளிகறளயும் 
நசரத்துக் பகாணைார. பதாழிலில் வரும் 
இைா�த்தில் பதாழிைாளிகளுக்கும் �ங்கு 
வைங்கிைார. தூய றச்மன் என்�வர பிரான்சு 
ோட்றை நசரந்த பதாழில் அதி�ர ்மற்றும் 
அறிஞர ஆவார. திைற்மயாை 
ப�ாருளாதாரத்திற்கு பதாழிைாளிகளின் 
ேைன்கறள முதைாளிகள் �ாதுகாக்க நவணடும் 
என்ைார.

சாரைஸ ஃபுரியர என்ை அறிஞர 
பதாழிைாளரகளின் அற்மப்புகள் உருவாக 
நவணடும் என்ைார. அந்த அற்மப்புகளுக்கு 
ஃ�ைான்ஜீஸ (Phalanges) என்று ப�யரிட்ைார. இவர 
முதைாளிகள் ்மைசாட்சியுைன், 
பதாழிைாளரகளுைன் ேைந்து பகாள்ள நவணடும் 
என்ைார.
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காரல் ்மாரக்ஸ இவரகளின் 
பதாழிைாளரகளுக்காை கரிசைத்றத 
�ாராட்டிைார. ஆைால் இவரகளின் 
கருத்துக்கள் ஆை்மற்ைறவ, அறிவியல் 
பூரவ்மாக இல்றை என்று வி்மரசித்தார. ஆகநவ 
இவரகளின் ச்மதர்மவாதக் கருத்துக்கறள 
கற்�றை ச்மதர்மவாதம் என்று ப�யரிட்ைார.

2. ்மக�ளாடசி ச்மதர்மவாதம் 

விடுதறையும் ச்மத்துவத்றதயும் 
அறைவதற்கு ்மக்களாட்சியும் ச்மதர்மவாதமும் 
நதறவ என்று ்மக்களாட்சி ச்மதர்மவாதம் 
வாதிடுகின்ைது. இது தைது அரசு நகாட்�ாட்டில் 
ப�ாதுவுறைற்மயில் இருந்து நவறு�டுகின்ைது. 
அரசு சுரணைலின் கருவி கிறையாது. அரசு 
்மக்களின் ேைன்க் காக்கும் கருவியாகும். அரசு 
முதைாளிகள் றகப்�ாறவ இல்றை. சமூக 
ேைறை காக்கும் தன்ற்ம அரசிைம் உள்ளது. 
அரசு ்மக்களாட்சி அடிப்�றையில் இருக்க 
நவணடும். சமூகத்தில் உள்ள எல்ைா 
வரக்கங்களுக்கும் ப�ாதுவாைது அரசு ஆகும்.

சமூக ்மாற்ைங்கள் அற்மதியாை 
முறையில் ப்மல்ை ப்மல்ை வரநவணடும். 
்மக்களாட்சி ச்மதர்மவாதம் வாக்குப் ப�ட்டி 
ச்மதர்மவாதம் என்றும் அறைக்கப்�டுகிைது. 
்மக்கள் தங்களின் ஓட்டுகள் மூைம்,  நதரதல் 
�ாறத மூைம் ்மாற்ைங்கறளக் பகாணடு 
வரமுடியும். புரட்சியும் வன்முறையும் 
நதறவயில்றை என்று ்மக்களாட்சி 
ச்மதர்மவாதம்  கூறுகின்ைது. தனி 
பசாத்துக்கறள முற்றிலும் அகற்ை நவணைாம். 
சமூக ேைனுக்காக தனி பசாத்துரிற்ம மீது 
கட்டுப்�ாடுகறள விதிக்கைாம். தனி 
பசாத்துரிற்மறய அழிக்க நவணடியது 
இல்றை என்று ்மக்களாட்சி ச்மதர்ம வாதம் 
கூறுகின்ைது.

3. ஃநபபியன் ச்மதர்மவாதம் 

இது இங்கிைாந்து ோட்டின் ச்மதர்ம 
வாதம் ஆகும். ஃந�பியன் குழுவால் 1884 முதல் 
இவவறக ச்மதர்மவாதம்  ஆதரிக்கப்�ட்டு 
வந்தது. �ணறையகாை நரா்மானிய பெைரல் 
‘ஃந�பியஸ’ ப�யரால் இது 
அறைக்கப்�டுகின்ைது. ‘காத்திரு, சரியாை 
நேரத்தில் தீவிர்மாக தாக்கு’ என்�து ஃந�பியஸ 
அவரகளின் இராணுவ உத்தியாகும்.

சிட்னி பவப், H.G.பவல்ஸ உள்ளிட்நைார 
ஃந�பியன் ச்மதர்மவாதத்றதக் பகாணடு 
வந்தைர. ஆங்கிை எழுத்தாளர ப�ரைாரட்  ஷா 
ஃந�பியன் ச்மதர்மவாதத்தின் தறை சிைந்த 
அறிஞர ஆவார. ஃந�பியன் ச்மதர்மவாதம் 
முதைாளித்துவத்றதக் கடுற்மயாக எதிரத்தது. 
எதிர்மறை தாராளவாதத்றத வி்மரசித்தது. 
அரசியறையும் ப�ாருளாதாரத்றதயும் ்மாற்றி 
அற்மக்க நவணடும் என்று கூறியது. 
்மக்களாட்சி அரறச ஃந�பியன் ச்மதர்மவாதம் 
ஆதரித்தது. அரசிற்கு இரணடு தன்ற்மகள் 
உள்ளை. ஒன்று அதனுறைய அதிகாரங்கள் 
�ரவைாக்கப்�ட்டு இருக்க நவணடும். 
இரணைாவதாக நிபுணரகளிைம் அதிகாரம் 
இருக்க நவணடும். அரறச ோம் அகற்ை 
நவணைாம். அதறை இந்த இரணடு தன்ற்மகள் 
அடிப்�றையில் ்மாற்றிைால் ந�ாதும் என்று 
ஃந�பியன் ச்மதர்மவாதம் கூறியது.

“புரடசி�ள க�ாடுஙந�ாலாடசியின் 
க�ாடுற்மறய குறைக� வில்றல. 
இன்கனாரு க�ாடுஙந�ாலனி்டம் 

தான் ஆடசிறய ஒபபற்டத்துளளன.”

-ஜாரஜ் பெர்ாரட் ஷா

ஃந�பியன் ச்மதர்மவாதம்  ்மக்களாட்சியும் 
ச்மதர்மமும் மிகவும் பேருங்கிய நகாட்�ாடுகள் 
ஆகும்.  இரணடு பகாள்றககளும் நீதிறயயும் 
ச்மத்துவத்றதயும் மிகவும் ஆதரித்தை.  
ஃந�பியன் ச்மதர்மவாதம்  தனி 
பசாத்துரிற்மறய அழிக்க நவணடும் எைக் 
கூைவில்றை. சமூக ேைனுக்காக தனி 
பசாத்துரிற்ம மீது கட்டுப்�ாடுகள் விதிக்க 
நவணடும் என்று கூறியது.

ஃந�பியன் ச்மதர்மவாதம்  
ப�ாதுவுறைற்மவாத பகாள்றகயின் புரட்சிறய 
எதிரத்தது. வன்முறை ்மாற்ைம் தராது. 
அற்மதியாை முறையில் ந�ச்சு வாரத்றதகள் 
மூைம் ்மாற்ைம் வர நவணடும் என்று கூறியது.

இந்தியாவில் முதல் பிரத்மர 
ெவஹரைால் நேரு ஃந�பியன் ச்மதர்ம 
வாதத்தின் ஆதரவாளர ஆவார.

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 8_25-09-2018.indd   160 10-12-2021   20:26:30



161

4. பரிணா்ம ச்மதர்மவாதம் 

பெர்மன் ச்மதர்ம  ்மக்களாட்சி கட்சியின் 
தறைவராை இைசல் (Lassalle) �ரிணா்ம ச்மதர்ம 
வாதத்றத ஆதரித்தார. பெர்மனியில் 1875-ஆம் 
ஆணடு வந்த நகாட்ைா திட்ைம் (Gothe Programme)  
�ரிணா்ம ச்மதர்மவாதத்றத வளரத்தது 
எட்வரட் ப�ரன்ஸைன் “�ரிணா்ம ச்மதர்ம 
வாதம்”(Evolutionary Socialism) என்ை நூறை 
எழுதிைார. இத்தாலியின் அன்சில், பிரான்சின் 
ொரஸ என்று �ை அறிஞரகள் �ரிணா்ம 
ச்மதர்மவாதத்றத ஆதரித்தைர.

 ்மாற்ைங்கள் �ரிணா்மத்தின் மூைம் 
ப்மல்ை ப்மல்ை வரநவணடும். வன்முறை 
மூைம் வரக்கூைாது. புரட்சி மூைம் ்மாற்ைங்கள் 
வரநவணடிய அவசியம் இல்றை என்று 
�ரிணா்ம ச்மதர்மவாதம் கூறுகின்ைது. ந்மலும் 
்மனித வாழக்றகறய ப�ாருளாதார காரணிகள் 
்மட்டும் தீர்மானிப்�து கிறையாது. இதர 
காரணிகளும் ்மனித வாழறவ 
நிரணயிக்கின்ைை. �ரிணா்ம ச்மதர்மவாதமும் 
்மக்களாட்சி ச்மதர்மவாதமும் பேருங்கிய 
பதாைரபு உறையறவகள் ஆகும். ்மாரக்சியம் 
�ரிணா்ம ச்மதர்மவாதத்றத தரகர கணநணாட்ை 
ச்மதர்மவாதம் என்று வி்மரசித்தது.

கில்டு ச்மதர்மவாதம்

20 ஆம் நூற்ைாணடின் ஆரம்� காைத்தில் 
இங்கிைாந்தில் கில்டு ச்மதர்ம வாதம் 
நதான்றியது.  நதசிய கில்டுகள் அற்மப்பின் 
தறைவராை G.D.H. நகால் கில்டு 
ச்மதர்மவாதத்றத ஆதரித்தார.  அவர கில்டு 
ச்மதர்மவாதம்:  ப�ாருளாதார மீட்புக்காை 
திட்ைம்`` (Guild Socialism; A Plan for Economic 
Recovery) என்ை நூறை எழுதிைார.  
பதாழிளாரகறள சுரணடுவதால் 
முதாைாளித்துவத்றத வி்மரசித்து கில்டு 
ச்மதர்மவாதம் நதான்றியது.

இறைக்காை வரைாற்றில் ஐநராப்�ாவில் 
ஒரு குறிப்பிட்ை பதாழிலில் உள்ள நிபுணரகள் 
நசரந்து உருவாக்கிய சங்கம் தான் கில்டு 
ஆகும்.  அத்பதாழிலில் உள்ளவரகள் �ரஸ�ர 
ஒத்துறைப்புைன் வாழவதற்கு கில்டுகள் 

உதவிை.   கில்டு ச்மதர்மவாதம் ஐநராப்�ாவின் 
இறைக்காை கில்டுகறளயும் ேவீை 
பதாழிற்சங்கங்கறளயும் இறணக்கின்ைது.  
கில்டுகள் தான் ஆட்சி பசய்ய நவணடும்.  
பதாழிலில் ஈடுப்�ட்டுள்ள நிபுணரகள் தான் 
அதன் பிரதிநிதியாக பசயல் �ை நவணடும்.  
கில்டுகள் இறணந்து தை, ்மாவட்ை, ்மாநிை, 
்மத்திய ஆட்சி குழுக்கறள உருவாக்கி ோட்றை 
நிரவகிக்க நவணடும்.  முக்கிய்மாை 
அதிகாரங்கள் கில்டுகளிைந்ம இருக்க 
நவணடும்.

கில்டு ச்மதர்மவாதம் அரறச அழிக்க 
நவணடும் என்று கூைவில்றை. ஒரு சிை 
�ணிகறள ்மட்டுந்ம அரசு பசய்யநவணடும்.  
கல்வி ்மற்றும் சுகாதாரப் �ணிகறள ்மட்டுந்ம 
அரசு பசய்யநவணடும்.  ்மாற்ைங்கள், புரட்சி 
்மற்றும் வன்முறை மூை்மாக வரக்கூைாது.  
அற்மதியாை ்மக்களாட்சி முறையில் ்மட்டுந்ம 
்மாற்ைம் வரநவணடும் என்�து கில்டு ச்மதர்ம 
வாதத்தின் முக்கிய பகாள்றகயாகும்.

ஆைால் வி்மரசகரகள் கில்டு ச்மதர்ம 
வாதத்றத ேறைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்ைாதது 
என்று வி்மரசிக்கின்ைைர.  அரறச ஒரு 
சாதாரண கில்டு எை கருதுவது அரசின் சிைப்புத் 
தன்ற்மறய சிறதத்து விடும்.  அரசின் சக்திறய, 
அதிகாரத்றத கில்டு ச்மதர்மவாதம் குறைத்து 
்மதிப்பிட்டுள்ளது.  கில்டு ச்மதர்மவாதத்தின் 
அதிகாரம் இல்ைாத அரசிைால் சட்ைம் 
ஒழுங்றக �ாதுகாக்க முடியாது.  ந�ாரகள் 
்மற்றும் கிளரச்சிகளில் இருந்து ்மக்கறள 
காப்�ாற்ை முடியாது என்று எதிரப்�ாளரகள் 
வி்மரசிக்கின்ைைர.

இநதியாவின் ச்மதர்மவாதம் 

“ச்மதர்மவாத வறகயாை சமுதாயம்” 
என்�து தான் இந்தியாவின் ச்மதர்மவாதம்  ஆகும்.  
1950-களில் இந்திய அரசு இதறை பகாணடு 
வந்தது.  ்மத, இை, ப்மாழி, ொதி நவறு�ாடின்றி 
அறைவருக்கும் அடிப்�றைத் நதறவகள் பூரத்தி 
பசய்வதும் ஏழற்ம, கல்ைாற்ம ஆகியவற்றை 
அகற்றுவதும் இந்தியாவின் ச்மதர்மவாதம்  
ஆகும்.  1950 ஆம் ஆணடு �ாராளு்மன்ைம் தைது 
தீர்மாைத்தின் மூைம் திட்ைக் குழுறவ அற்மத்தது. 
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1951 ஆம் ஆணடு முதல் ஐந்தாணடு திட்ைங்கள் 
அமுல்�டுத்தப்�ட்ைை.  ோம் ப�ாதுத் துறையும் 
தனியார துறையும் பசயல்�டும் கைப்பு 
ப�ாருளாதாரத்றதப் பின்�ற்றிநைாம். 
ப�ாருளாதாரத்தில் ப�ாதுத் துறை 
நிறுவைங்களுக்கு முக்கியத்துவம் இந்தியா 
தந்தது.

ந்மலும் 42-வது அரசற்மப்பு திருத்தச் 
சட்ைம் ச்மதர்மவாதத்றத அரசற்மப்பின் 

முகவுறரயில் நசரத்தது.  44-வது அரசற்மப்பு 
திருத்தச் சட்ைம் பசாத்துரிற்மறய அடிப்�றை 
உரிற்மகள் �குதியில் இருேது நீக்கி சாதாரண 
சட்ை உரிற்மயாக அரசற்மப்பின் 12-ஆம் 
�குதியில் றவத்தது.  அரசற்மப்பின் ோன்காவது 
�குதியில் நவறை உரிற்ம, சிைர இைத்தில் 
பசல்வங்கள் குவியாற்ம, ந�ான்ை ச்மதர்மவாத 
கருத்துக்கள் இைம் ப�ற்றுள்ளை.  சுதந்திரம் 
முதல் 1991-ஆம் ஆணடு வறர இந்தியா 
ச்மதர்மவாத கருத்துக்கறள பின்�ற்றியது.

நவறுபாடு�ள

கபாதுவுற்டற்மவாதம் ச்மதர்மவாதம் 

புரட்சி ்மாற்ைத்தின் ்மருத்துவச்சி ஆகும்.  ந�ரு 
காைத்தில் அன்றையரிைம் இருந்து ்மருத்துவச்சி 
குைந்றதறய உைகிற்கு எடுத்து வருகிைாள். 
புரட்சி ்மாற்ைத்தின் மூைம் புதிய சமூகத்றத 
உைகிற்கு பகாணடு வருகிைது.

�ரிணா்ம ்மாற்ைங்கநள ேன்ற்மறய தருகின்ைை. 
நீடித்து நிற்கின்ைை. புரட்சி நதறவயில்றை.

�ணக்கார வரக்கம் ஏறை வரக்கத்றத 
சுரணடுவதற்காை கருவிநய தான் அரசாகும்.  
ஆகநவ ோம் அரறச அழிக்க நவணடும்.

அரறச ோம் அழிக்கக் கூைாது அரறச 
்மக்களாட்சி ்மற்றும் ்மக்கள் ேைன் அடிப்�றையில் 
்மாற்றி அற்மக்க நவணடும்.

வரக்கம் ந�ாராட்ைம், ்மனித வரைாற்றில் 
்மாற்ைத்தின் அடிப்�றை சக்தியாகும்.

வன்முறையாை வரக்கப் ந�ாராட்ைம் 
நதறவயில்றை.

தனி பசாத்துரிற்ம அழிக்கப்�ை நவணடும். தனி பசாத்துரிற்ம ்மாற்ைப்�ை நவணடும்.  சமூக 
ேைனுக்காக பசாத்துரிற்ம மீது கட்டுப்�ாடுகறள 
விதிக்க நவணடும்.

வரைாற்று ப�ாருள் முதல் வாதம் வரைாற்றை 
விளக்கும். ப�ாருளாதாரம் தான் ்மனிதறை 
இயக்குகிைது.

வரைாற்று ப�ாருள் முதல் வாதம் ்மட்டுந்ம ்மனித 
வரைாற்றை விளக்காது.  கைாச்சாரம், ்மதம், 
அரசியல் ந�ான்ை காரணிகளும் ்மனித 
வரைாற்றை தீர்மானிக்கன்ைை.

8.4 நதசியவாதம்

கபாருள, நதாறைம் ்மறறும் பரவல்

ஒரு ோட்டின் ந்மல் ்மக்களுக்கு உள்ள 
�ாசம், அன்பு, விசுவாசம் ந�ான்ை 
உணர்வுகறள நதசியவாதம் என்று 
கூறுகிநைாம்.  ்மக்களிறைநய குறிப்பிட்ை 
நிைப்�ரப்பிற்கும், ப்மாழிக்கும் அல்ைது 
ப்மாழிகளுக்கும், விழுமியங்களுக்கும், 
�ாரம்�ரியத்திற்கும் �ாசம் காட்டுவநத 
நதசியவாதம் ஆகும்.  ்மக்களின் விசுவாசம் 
எல்ைா குழுக்கறள விைவும் நதசத்திற்கு 

முதன்ற்மயாக இருக்க நவணடும்.  ஏரைஸட் 
பகல்பைர “நதசமும் நதசியவாதமும்” (Nations 
and Nationalism) என்ை நூறை எழுதிைார.  
“நதசியவாதம் என்�து அரசியல் தளமும், 
நதசத் தளமும் ஒநர ்மாதிரியாக இருக்க 
நவணடும் என்று முதன்ற்மயாக வலியுறுத்தும் 
அரசியல் பகாள்றக” என்று அவர கூறிைார.

நதசியவாதம் ேவீை காைத்தில்  
இங்கிைாந்தில் முதன்முதலில் நதான்றியது.  
பிரான்சு, பெர்மனி ந�ான்ை ோடுகளில் 
பிபரஞ்சு புரட்சிக்கு பின்ைர �ரவியது.  
வைஅப்மரிக்க காைனிகள் ஐநராப்�ாவிற்கு 
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எதிராக தங்களது நதசியவாதத்றத 
உருவாக்கிை.  ஆசிய ஆப்பிரிக்க ோடுகள் பின் 
காைனிஆதிக்கத் நதசியவாதம் என்ை புதுவறக 
நதசியவாதத்றத உருவாக்கிை.  �ை காரணிகள் 
நதசியவாதம் உைகம் முழுவதும் �ரவுவதற்கு 
வழிவகுத்தை.  முதைாளித்துவம், பிபரஞ்சுப் 
புரட்சி, பதாழில் புரட்சி, உைகப் ந�ாரகள் 
்மற்றும் காைனி ஆதிக்கம் ந�ான்ைறவகள் 
நதசியவாதத்றத வளரத்தை.

நதசியவாதம் ந�ாடபாடு�ள

நதசியவாதத்றதப் �ற்றி �ை நகாட்�ாடுகள் 
உள்ளை.

அ) ஆதிகாை நதசியவாத நகாட்�ாடு
ஆ) சமூக உயிரியல் நதசியவாத நகாட்�ாடு
இ) சமூகத் பதாைரபு நதசியவாத நகாட்�ாடு
ஈ) ்மாரக்சிய நதசியவாத நகாட்�ாடு
உ) பின் பகாள்றக நதசியவாத நகாட்�ாடு

ந்மற்கணை நகாட்�ாடுகறள நிரந்தரக் 
நகாட்�ாடுகள் ்மற்றும் ேவீை நகாட்�ாடுகள் 
எைப் பிரிக்கைாம்.  முதல் இரணடுக் 
நகாட்�ாடுகள் நிரந்தரக் நகாட்�ாடுகளாகும்.  
கறைசி மூன்று நகாட்�ாடுகள் ேவீை 
நகாட்�ாடுகளாகவும் கருதப்�டுகின்ைை.

அ) ஆதி�ால நதசியவாத ந�ாடபாடு

ஆதிகாைத்தில் ஓர இைத்தில் வாழந்து 
வந்த ்மக்கள் தங்களுக்குள்நள உருவாக்கிக் 
பகாணை �ாச உணரநவ நதசியவாதம் ஆகும்.  
ப்மாழி, ்மதம், �குதி, இைம் ந�ான்ை 
காரணிகளின் அடிப்�றையில் ஆதிகாைம் முதல் 
இறணந்து வசிப்�தால் நதசிய உணரவு இங்கு 
வளரகிைது.  அவரகள் இை உணரறவயும், 
விசுவாசத்றதயும் ப�ற்று இருக்கிைாரகள்.  
தங்களது சமூக ேைவடிக்றககளில் 
திைந்நதாரும் தனிப்�ட்ை முறையில் ந�ாட்டிகள் 
இருந்தாலும், ப�ாது வாழவில் இை உணரவுகள் 
அடிப்�றையில் பசயல்�டுகின்ைைர.  இை 
நதசியவாதம் என்ை பகாள்றகறய 
இக்நகாட்�ாடு ஆதரிக்கின்ைது.

ஆ) சமூ� உயிரியல் நதசியவாத ந�ாடபாடு

ஒரு தாய் வழியில் வந்தவரகள் இறைநய 
காணப்�டும் �ாச உணரநவ நதசியவாதம் 
என்று இக்நகாட்�ாடு குறிப்பிடுகின்ைது.  

்மக்கள் அறைவரும் ஒரு வம்சத்றத 
நசரந்தவரகள். நதசந்ம ஒரு விரிவாை 
குடும்�ம் ஆகும். நதசியவாதம் என்�து 
�குத்தறிறவயும் ப�ற்று இருக்கின்ைது.  
உணரவுப் பூரவ்மாகவும் உள்ளது. இது 
“�ைங்காை ்மைறதயும் ேவீை பதாழில் 
நுட்�த்றதயும்” பகாணடுள்ளது. தங்கள் 
சமூகத்தின் நவரகறளக் கணைறிய வரைாற்றில் 
நதசியவாதம் �யணிக்கின்ைது. ஆைால் 
அருகில் வசிக்கும் இைக் குழுக்களிைம் �ைகும் 
ப�ாழுது தற்காைத்தில் பசயல்�டுகின்ைது.  தம் 
்மக்களிறைநய இைப் �ாசத்றத காட்டுகின்ைது.  
இதர ்மக்களிறைநய இை பவறுப்ற� 
நதசியவாதம் விறதக்கின்ைது.

இ) பின் க�ாளற� நதசியவாத ந�ாடபாடு

இக்நகாட்�ாட்றை �ல்நவறு அறிஞரகள் 
ஆதரித்து உள்ளைர.  அந்நதாணி கிைன்ஸ, 
ற்மக்கல் ்மான், �ால் பிராஸ ஆகிநயார முக்கிய 
ஆதரவாளரகள் ஆவர. அரசு தான் 
நதசியவாதத்றத பகாணடு வந்தது என்று 
இக்நகாட்�ாட்ைாளரகள் கூறுகின்ைைர.  
நதசங்களும், நதசிய உணரவுகளும் 
இறைக்காை வரைாற்றில் இருந்த ந�ாதிலும், 
ேவீை அரசு வந்த பிைகுதான் நதசியவாதம் 
முழுற்மயாக வளரந்தது என்று இவரகள் 
கூறுகிைாரகள்.  அந்நதாணி கிைன்ஸ பிபரஞ்சு 
புரட்சியால்தான் ஐநராப்பிய ோடுகளில் 
நதசியவாதம் உருவாைது எை கூறுகிைார..

ற்மக்கல் ்மான் சமூக சக்திக்கு ோன்கு 
ஆதாரங்கள் உள்ளை எை கூறிைார.  அறவகள் 
1) பகாள்றக சக்தி, (2) ப�ாருளாதார சக்தி, 
(3) இராணுவ சக்தி, (4) அரசியல் சக்தி.  இந்த 
ோன்கு சக்திகளும் வரைாற்றில் ஒன்று நசரந்து 
நதசியவாதத்றத உருவாக்கிை என்று கூறிைார.  
பகாள்றக சக்தி காரணி 16-ஆவது 
நூற்ைாணடில் இங்கிைாந்தில் நதசியவாதத்றத 
உருவாக்கியது.  ப�ாருளாதார சக்தி பின்ைர 
ந்மற்கு ஐநராப்�ா முழுவதும் நதசங்கறளயும் 
நதசியவாதத்றதயும் உருவாக்கியது.  பின்ைர, 
இராணுவ சக்தியும், அரசியல் சக்தியும் 
நதசியவாதத்றதயும் வளரச்சிப் ப�ை றவத்தை.

பின் பகாள்றக நதசியக் 
நகாட்�ாட்ைாரகளிறைநய �ை நவறு�ாடுகள் 
உள்ளை.  ஆைால் எல்நைாரும் ேவீை அரசும், 
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வரத்தக முதைாளித்துவமும் நதசியவாதத்றத 
வளரத்தை என்று கூறுவதில் ஒற்றுற்மயுைன் 
உள்ளைர.

ஈ)  சமூ�த் கதா்டரபு நதசியவாத ந�ாடபாடு

காரல் டியூட்ச், ப�னிடிக்ட் ஆணைரசன் 
தகவல் பதாைரபு நதசியவாத நகாட்�ாட்றை 
பிர�ைப்�டுத்திைாரகள்.  டியூட்ச் நதசத்றத 
இவவாறு விளக்கிைார.  “்மற்ைவரகறள விை 
தங்களுறைய குழு உறுப்பிைரகளுைன் 
திைற்மயாகவும், உணரவுப் பூரவ்மாகும் 
தகவறை �கிரந்துபகாள்ளும் ்மக்கள் குழுநவ 
நதசம்”.  அவர ப�ாருளாதாரம், வரைாறு, ்மக்கள் 
பதாறகயியல் ஆகிய �ாைங்கறளப் �டித்து ஒரு 
முடிவிற்கு வருகிைார.  நதசம் ்மற்றும் 
நதசியவாதம்  நதாற்ைத்தில் தகவல் 
பதாைரபுதான் ப�ற்நைாராக �ங்காற்றியுள்ளது.  
்மக்களிறைநய உள்ோட்டு தகவல் பதாைரபு 
தாரமீக ்மற்றும் அரசியல் அறையாளத்றத 
உருவாக்கி நதசியவாதத்றத வளரத்தது.

ப�னிடிக்ட் ஆணைரசன் நதசத்றத 
கற்�றை சமுதாயம் என்றும், நதசியவாதத்றத 
கற்�றை சமுதாயத்தின் உயிர சக்தி என்றும் 
கூறிைார.  அவர ‘கற்�றை சமூகங்கள்’ (Imagined 
Communities) என்ை நூறை எழுதிைார.  நதசம் 
என்�து ்மனிதனின் எணணத்தில், கற்�றையில் 
இருக்கின்ைது.  ஒரு நதசத்தின் உறுப்பிைரகள், 
எல்ைா உறுப்பிைரகளுைன் ந�சுவதில்றை, 
�ாரப்�தில்றை. இருந்தந�ாதிலும் 
எல்நைாறரயும் தம்முறைய ்மக்களாக 
�ாரக்கிைாரகள். கிரிக்பகட் விறளயாடும் 
ந�ாது ற்மதாைத்திலும், பதாறைக்காட்சி 
முன்பும் அ்மரந்திருக்கும் நகாடிகணக்காை 
்மக்கள் தங்கள் நதசிய அணி பவற்றி ப�ற்ைால் 
ஆைந்தம் பகாள்கிைாரகள். தங்கள் நதசிய 
அணி நதால்வியுற்ைால் தாங்கநள நதாற்ைதாக 
வருத்தப்�டுகிைாரகள்.  �ை ோடுகளில், ்மறைந்த 
ப�யர பதரியாத ராணுவ வீரரின் கல்ைறை 
உள்ளது.  இங்கு புறதக்கப்�ட்ை வீரரின் ப�யர 
பதரியாவிட்ைாலும் அந்த கல்ைறை மீது ்மக்கள் 
்மரியாறத பசலுத்துகிைாரகள்.

ஆணைரசன் முதைாளித்துவமும், 
அச்சகமும் நதசியவாதம் நதான்றுவதற்கு 
முக்கிய �ங்றக ஆற்றிை என்று கூறிைார.  

அச்சகம் கணடுபிடிக்க �ட்ைவுைன் �ை 
ஆயிரக்கணக்காை நூல்கள் ஆங்கிைம், 
பிபரஞ்சு, பெர்மன் ப்மாழிகளில் அச்சு 
அடிக்கப்�ட்டு விற்கப்�ட்ைை.  இப்புத்தகங்கறள 
்மக்கள் திரும்� திரும்� �டிப்�தால் ஒநர 
்மாதிரியாை எணணங்கள் ்மக்கள் ்மைதில் 
விறதக்கப்�ட்ைை.  ோம் எல்ைாம் ஒநர சமூகம் 
என்ை உணரவு பிைந்தது.  முதைாளித்துவமும் 
கற்�றை சமூகத்றத ஊக்கப்�டுத்தியது. 
முதைாளிகள் இைா�த்றத ்மைதில் றவத்து, 
நூல்கறள அச்சிட்டு அதிகம் விற்�றை 
பசய்தாரகள்.  ஆகநவ அச்சக முதைாளித்துவம் 
(அச்சகமும் முதைாளித்துவமும்) இறணந்து 
கற்�றை சமூகத்றத உருவாக்கி 
நதசியவாதத்றத வளரத்தை.

“மிகச் சிறிய ோட்டில் கூை ஒருவறரபயாருவர 
்ம க் க ள்  ப த ரி ந் தி ரு ப் � தி ல் ற ை , 
சந்திப்�தில்றை, நகள்விப்�டுவதில்றை. 
இருந்தப�ாழுதிலும் ஒவபவாருவருறைய 
எணணத்திலும் சமூகத்தின் நிறைவுகள் 
இருக்கின்ைை.  சமூகங்கறள உணற்ம – 

ப�ாய் என்று நவறு�டுத்த 
நவணடியதில்றை.  எவவாறு 

்மக்கள் எணணத்தில், ்மைதில் 
நிறைக்கப்�ட்டு இருக்கின்ைை 

என்�துதான் முக்கியம்.”
கபனடிகடஆண்்டரசன்

உ) ்மாரகசிய நதசியவாத ந�ாடபாடு

்மாரக்சியம் நதசியவாதத்றத 
முதைாளித்துவத்தின் குைந்றதயாக 
கருதுகின்ைது.  ஏறைகறளச் சுரணடுவதற்காக 
�ணக்காரரகள் நதசியவாதத்றத 
உருவாக்கியுள்ளாரகள் என்று இக்நகாட்�ாடு 
கூறுகின்ைது. முதாைளித்துவ வரக்கம் தனியார 
பசாத்துக்கறளக் பகாணடுள்ளநதாடு 
ஏறைகளின் உறைப்ற�ச் சுரணடுகிைது.  
முதைாளித்துவ வரக்கம் நதசியவாதத்றத 
பதாழிைாளி வரக்கத்தின் உணரசிகறள 
ஊக்கப்�டுத்தி தைது பசாந்த ேைனுக்காக 
�யன்�டுத்தியது. “நதசியவாத உணரவு 
சுரணைறை சட்ைபூரவ்மாக ஆக்குவதற்கும் 
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நீடிக்க றவப்�தற்கும் �ணக்காரரகளால் 
உருவாக்கப்�ட்ை உணரவாகும்”. காரல் ்மாரக்ஸ 
“�ாட்ைாளிகளுக்கு தந்றதோடு இல்றை” என்று 
கூறிைார.  ஆகநவ தான் கம்யூனிஸட் 
ப்மனிப�ஸநைா என்ை தைது நூலில் ‘உைக 
பதாழிைாளரகநள ஒன்று�டுங்கள், புரட்சி 
பசய்து புதியநதார உைகத்றத உருவாக்குங்கள்’ 
என்று கூறிைார.  காரல் ்மாரக்ஸ 
நதசியவாதத்றத நிராகரித்தார.  
சரவநதசிவாதத்றத ஆதரித்தார.

ற்மக்கல் எக்ைர, ைாம் ேரின் ஆகிநயாரும் 
நதசியவாதத்றத ்மாரக்சிய வழியில் ஆய்வு 
பசய்தைர.

இநதிய நதசியவாதம்

இந்திய நதசியவாதம் 19-ஆம் 
நூற்ைாணடில் இரணைாம் �குதியில் 
நதான்றியது.  ்மதம், ப்மாழி, �குதி, இை 
நவறு�ாடுகறள கைந்து இந்தியரகள் நதசிய 
உணரறவப் ப�ற்ைைர.  இரணடு வறகயாை 
காரணிகள் இந்திய நதசியவாதத்றத 
வளரத்தை. அறவகள் உள்ோட்டு ்மற்றும் 
பவளிோட்டுக் காரணிகள் ஆகும்.

உள்ோட்டுக் காரணிகறள ப�ாருத்த்மட்டில் 
�ை நூற்ைாணடுகளாக ோம் இந்தியர என்ை 
உணரவு ்மக்கள் ்மைதில் ்மைரந்து வந்துள்ளது.  
அரசியல் பிளவுகறளத் தாணடி கைாச்சார 
ரீதியாக ்மக்கள் அறைவரும் ஒற்றுற்மயுைன் 
வாழந்துள்ளைர.  �ணறைகாைம் முதநை 
‘நவற்றுற்மயில் ஒற்றுற்ம’ என்ை கருத்து இந்திய 
�ாரம்�ரியத்தில் தறைத்து வந்துள்ளது.  ேவீை 
இந்திய நதசியவாதம்  விறதகள் �ை நூற்ைாணடு 
காை கைாச்சார பூமியில் வளரந்து வந்துள்ளது.

பவளிக்காரணிகறளப் ப�ாருத்த்மட்டில் 
ஆங்கிநைய காைனி ஆதிக்கம் நதசியவாதத்றதத் 
தட்டி எழுப்பியது.  முக்கிய காரணிகள் 
கீழக்கணைறவகளாகும்.

1.  காைனி ஆதிக்கம், அரசியல், நிரவாக, 
ப�ாருளாதார, தகவல் பதாைரபு 
ஒருங்கிறணப்ற� இந்தியாவில் 
உருவாக்கியது.  அரசியலிலும், 
நிரவாகத்திலும் ஏழுநூறுக்கும் ந்மற்�ட்ை 

இந்திய அரசுகறள காைனியாதிக்கம் 
ஒருங்கிறணத்தது.  முன்ைர, இந்தியா 
கிரா்மப் ப�ாருளாதாரத்றதப் பின்�ற்றியது.  
ஆங்கிநையர ஆட்சி ேவீை 
ப�ாருளாதாரத்றதக் பகாணடு வந்து 
ப�ாருளாதார ரீதியாக இந்தியாறவ 
ஒருங்கிறணத்தது.  இரயில்கள், தந்தி, சீராை 
அஞ்சல் முறை ஆகியறவகறள 
அறிமுகப்�டுத்தி தகவல் பதாைரபுத் துறையில் 
இந்தியாறவ ஒருங்கிறணத்தது.  ஆகநவ 
நதசியவாதம் வளரவதற்காை சூைல் 
நதான்றியது.

2.  காைனியாதிக்கம் ந்மற்கத்திய கல்விறய 
இந்தியாவில் அறிமுகப்�டுத்தியது.  ோம் 
ேவீை அரசியல் கருத்துக்களாை விடுதறை, 
ச்மத்துவம், இறையாணற்ம ந�ான்ை 
கருத்துக்கறள அறிந்து பகாணநைாம்.  
இந்திய தாய்திருோடு இக்கருத்துக்கறள 
ப�ைநவணடும் என்று வலியுறுத்தப்�ட்ைது.

3.  ஆங்கிை ப்மாழி இந்தியாவின் பதாைரபு 
ப்மாழியாக காைனி ஆதிக்கத்தால் 
�யன்�டுத்தப்�ட்ைது.  ஆயிரக்கணக்காை 
ப்மாழிகறள ோம் ந�சுவதால் பதாைரபு 
பகாள்வதில் சிர்மம் இருந்தது.  ஆங்கிைப் 
�யன்�ாட்ைால் நதசியவாதிகள் இந்தியா 
முழுவறதயும் ஒருங்கிறணத்து 
நதசியவாதத்றத வளரத்தைர.

4.  19ஆம் நூற்ைாணடில் இந்தியாவில் �ல்நவறு 
ச்மய சமூக சீரதிருத்த இயக்கங்கள் 
நதான்றிை.  இராொ ராம் ந்மாகன்ராயின் 
‘பிரம்்ம ச்மாெமும்’ ்மகாராஷட்ராவின் 
“பிராரத்தை ச்மாெமும்” முக்கிய்மாைறவகள் 
ஆகும்.  இந்தியாவில் ்மறு்மைரச்சி ்மற்றும் 
்மாற்ைங்கறள இறவகள்  பகாணடுவந்தை.  
இந்திய சமுகத்தின் தீற்மகளாை சதி, சாதி 
முறை ்மற்றும் தீணைாற்மறய இறவ 
எதிரத்தை.  �ைங்காை இந்தியாவின் ேல்ை 
தன்ற்மகறள மீணடும் தறைக்க இறவ 
வழிவகுத்தை.

5.  ஆங்கிநைய ஆட்சியாளரகளின் இைபவறியும் 
இந்திய நதசியவாதத்றத வளரத்தது.  
ஆங்கிநையரகளின் பவள்றள ்மனிதனின் 
கைற்ம / சுற்ம என்ை கருத்து நிைபவறிறயக் 
காட்டியது.  பவள்றளயரகள்தான் இந்த 
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உைகில் வளரச்சியிலும் ோகரிகத்திலும் 
முன்ைணியில் உள்ளவரகள்.  
இந்தியரகளுக்கு ோகரிகத்றத வைங்கநவ 
பவள்றளயரகள் ஆட்சி ேறைப�றுகிைது 
என்று பவள்றள ்மனிதனின் கைற்ம அல்ைது 
சுற்மக் கருத்துக் கூறியது.  இதன் மூைம் 
பவள்றளயரகளின் நிைபவறி 
இந்தியரகளுக்குப் புரிந்தது.  இறத எதிரத்து 
இந்திய நதசியவாதம் வளரந்தது.

6.  ஆங்கிநைய கவரைர பெைரைாை லிட்ைன் 
பிரபுவின் தறைக்கை ஆட்சியும் இந்திய 
நதசியவாதத்றத வளரத்தது.  இவர, இந்திய 
�த்திரிக்றககள் மீது நதறவயற்ை 
தறைகறள விதித்தார.  இங்கிைாந்தில் 
இருந்து இந்தியாவிற்குப் ப�ாருட்கறள 
இைக்கு்மதி பசய்வதற்கு ஆரவம் காட்டிைார.  
இந்தியப் ப�ாருட்கறள ஏற்று்மதி 
பசய்வதற்கு முட்டுகட்றைப் ந�ாட்ைார.  
இைட்சக்கணக்காை ்மக்கள் �ஞ்சத்தால் 
வாடியந�ாதிலும் நிவாரண முயற்சிகறள 
அ வ ர  ந ்ம ற் ப க ா ள் ள வி ல் ற ை .  
ஆப்கானிஸதானுைன் நதறவயில்ைா்மல் 
ந�ார பதாடுத்ததால், �ை ஆயிரக்கணக்காை 
இந்திய ராணுவ வீரரகள் ்மாணடு 
ந�ாயிைர.  இக்காரணிகளால் இந்திய 
நதசியவாதம் வளரந்தது.

7.  ரிப்�ன் பிரபு ஒரு தறை சிைந்த ஆங்கிநைய 
கவரைர பெைரல் ஆவார.  அவரது ஆட்சியில் 
இல்�ரட் என்ை ஆட்சிக் குழுவின் சட்ை 
உறுப்பிைர ஒரு ்மநசாதாறவ 
அறிமுகப்�டுத்திைர.  ஐநராப்பியரகள் 
சம்�ந்தப்�ட்ை வைக்குகறள இந்திய 
நீதி�திகள் விசாரிக்கைாம் என்று இம் 
்மநசாதா கூறியது.  இைபவறி பிடித்த 
ஐநராப்பியரகள் இந்திய நீதி�திகளுக்கு 
இந்த அதிகாரம் வைங்கப்�ைக்கூைாது என்று 
அழுத்தம் பகாடுத்தைர.  இவரகளின் 
எதிரப்�ால் ரிப்�ன் பிரபுவும் இந்த 
்மநசாதாறவ றகவிட்ைார.  இந்தியத் 
தறைவரகள் இப்பிரச்சறையின் மூைம் 
ஐநராப்பிய இைபவறிறய உணரந்தைர.  
ந்மலும் ்மக்கள் விரும்�ாத அரசாங்கத் 
திட்ைங்கறள எதிரப்�தன் மூைமும், 
ந�ாராட்ைங்கள் மூைமும் திரும்� ப�ை 
றவக்கைாம் என்ை அரசியல் வித்றதறய 
இந்திய தறைவரகள் உணரந்து பகாணைைர.

ந்மற்கணை காரணிகளால் 19-ஆம் 
நூற்ைாணடில் இந்திய நதசியவாதம் வளரந்தது.

நதசியத்திறகு எதிரான சவால்�ள

ச்மகாைத்தில் நதசியவாதம் �ல்நவறு 
சவால்கறள சந்திகின்ைது.  சிை சவால்கள் 
நதசத்திற்கு உள்நளயும், சிை சவால்கள் 
நதசத்திற்கு பவளிநயயும் நதான்றுகின்ைை, 
பசயல்�டுகின்ைை. இறவகளில்  
பிரிவிறை வாதமும், உைக்மய்மாதலும் 
முக்கிய்மாைறவகளாகும்.

உள�ாடடுக �ாரணி�ள

பிரிவிறனவாதம்

நதசியவாதத்தின் மிக முக்கிய எதிரி 
பிரிவிறைவாதம் ஆகும். இது உள்நதசிய வாதம் 
என்றும் அறைக்கப்�டுகிைது.  கைைா ோட்டில் 
குயூ�க் ந�ாராட்ைம், �ாகிஸதானில் �லுசிஸதான் 
இயக்கம், சீைாவில் உய்கர இயக்கம், 
ஸப�யினின் கைைன் இயக்கம் ஆகிய முக்கிய 
பிரிவிை வாத இயக்கங்கள் உைகில் 
காணப்�டுகின்ைை.

உய்கர பிரிவிறைவாதம்

சின்ஜியாங் சீைாவின் 
வைந்மற்கு எல்றைப்புை ்மாகாணம் 
ஆகும்.  சீை ப்மாழியில் சின்ஜியாங் 
என்ைால் புது எல்றை என்�து 

ப�ாருளாகும்.  இங்கு வசிக்கும் பூரவகுடி ்மக்கள் 
உய்கர முஸலிம்கள் ஆவர.  சீை அரசாங்கம் 
தங்களுக்கு எதிராை அரசியல் ப�ாருளாதார 
�ாகு�ாட்றைக் பின்�ற்றுவதாக இம்்மக்கள் குற்ைம் 
சாட்டுகின்ைைர.  சீை ப�ரும்�ான்ற்ம ்மக்களாை 
ஹன்ஸ இை ்மக்கள் உய்கர ்மாநிைத்தில் 
குடிநயறிவருகின்ைைர.  பூரவகுடிகளின் அளவு 
குறைந்து வருகின்ைது.  இம்்மாநிைத்தில் ப்மாத்த 
்மக்கள் பதாறகயில் 6 சதவீத்மாக இருந்த ஹன்ஸ 
்மக்கள் தற்ப�ாழுது 40 சதவீத்மாக 
அதிகரித்துவிட்ைைர.  ந்மலும் ்மத ரீதியாகவும் 
சீை அரசாங்கம் தங்களுக்கு எதிராக 
பசயல்�டுகிைது என்று பூரவகுடி ்மக்கள் 
கூறுகின்ைைர.  தாடி வளரக்கக்கூைாது, 
வாகைங்களில் �யணம் பசய்யும் ப�ணகள் �ரதா 
அணியக்கூைாது என்று அரசாங்கம் ்மதத்திற்கு 
எதிராை ேைவடிக்றககறள திணிப்�தாக ்மக்கள் 
கூறுகின்ைைர.  இந்த பிரிவிறைவாதத்திற்கு 
எதிராக சீை அரசாங்கம் கடுற்மயாை 
ேைவடிக்றககறள எடுத்து வருகின்ைது.

நி�ழ 
ஆயவு
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கவளி�ாடடுக �ாரணி�ள

�ை பவளிோட்டுக் காரணிகளும் 
நதசியத்திற்கு எதிராக உள்ளை.  
உைக்மய்மாகுதல் ஒரு முக்கிய காரணியாகும்.  
ப�ாருளாதாரம், வரத்தகம், பதாழில் நுட்�ம், 
கைாச்சாரம் ்மற்றும் அற்மப்புகள் ஆகியவற்றில் 
அதிகரித்து வரும் ஒருங்கிறணப்புகளுக்கு 
உைக்மய்மாகுதல் என்�து ப�ாருளாகும்.  
உைக்மய்மாகுதல் ோடுகளுக்கு இறையிைாை 
தறைகறள உறைத்து வருகின்ைது.  
ப�ாருளாதார ரீதியாக, ப�ரிய பதாழில் 
நிறுவைங்கள் ோடுகறள கைந்து 
பசயல்�டுகின்ைை, பசல்வாக்றகப் 
ப�ற்றுள்ளை.

உல�்மய்மாதல்

உைக வரத்தக நிறுவைம் 
உைக்மய்மாதறை வளரக்கிைது. ‘தறைகள் 
இல்ைா வரத்தகம்’ என்�து இதன் 
இைட்சிய்மாகும்.  இது �ல்நவறு ஒப்�ந்தங்கறள 
1995 முதல் உருவாக்கி சரவநதச வரத்தகத்தில் 
இருந்த தறைகறள நீக்கியுள்ளது.  வரத்தகத் 
தறைகள்தான் முன்பு நதசியவாதம்  நவரகளாக 
இருந்தை.

உைகம் முழுவதும் �டித்த திைற்மயாை 
்மக்கள் ோடு விட்டு ோடு குடிப�யரந்துள்ளைர.  
முக்கிய்மாக ஆசிய, ஆப்பிரிக்கா ோடுகளில் 
இருந்து ந்மற்கத்திய ோடுகளுக்கு 
குடிப�யரந்துள்ளைர.  இந்தியா ்மற்றும் 
சீைாவில் இருந்து அப்மரிக்காவிற்கு 
�ல்ைாயிரக்கணக்காை �டித்த இறளஞரகள் 
குடிப�யரந்துள்ளைர.

உல�்மய்மாதல்

சரவநதச ்மணைை அற்மப்புகளும் 
நதசியவாதத்றத �ாதித்துள்ளை. ஐநராப்பிய 
யூனியன் 27 ஐநராப்பிய ோடுகறள 
ஒன்றிறணத்துள்ளது. இந்த ோடுகளின் 
நதசியவாதத்தின் வலுவிைந்துள்ளது.  
ஐநராப்பிய கணைம் நதசியவாதம் பதாட்டில் 
என்ை நிறையில் இருந்து உைகளாவியத்தின் 
ஒளிவிளக்கு என்று ்மாறியுள்ளது. ஐக்கிய 
ோடுகளின் வளரச்சியும் நதசியவாதம்  
பிடிப்ற�த் தளரத்தியுள்ளது.  நதசியவாதம் 
்மறைந்து உைக அரசாங்கம் நதான்றுவதற்கு 
தற்ப�ாழுது வாய்ப்புகள் ப�ருகியுள்ளது.

தீவிரவாதக் பகாள்றககள் 
நதசியவாதத்றத �ைவீைப்�டுத்தியுள்ளை.  
எடுத்துக்காட்ைாக, தூய இஸைாம் என்ை 
முைக்கத்துைன் இஸைாமிய அரசு சிரியா, ஈராக் 
ஆகிய ோடுகளில் கலஃ�ா முறைறய 2014-இல் 
பகாணடு வந்தது. நதசியவாதத்றத அது 
நிராகரித்தது.  இஸைாமிய ்மக்கள் அறைவரும் 
கலஃ�ா ஆட்சிமுறையில் இருக்க நவணடும் 
என்று கூறியது. சுற்று ைல் சீரநகடுகள் 
நதசியவாதத்றத �ாதிக்கின்ைை.  �ருவநிறை 
்மாற்ைம், அமிை ்மறை, ஓநசான் அழிதல் 
ந�ான்ை சீரநகடுகள் ோடுகறள கைந்து 
�ாதிப்புகறள உருவாக்குகின்ைை.  உைக சுற்றுச்

ைறைப் �ாதுகாப்�து உைக ்மக்களின் 
கைற்மயாகும்.  எைநவதான் �ை உைக 
்மாோடுகள் ேைத்தப்�ட்ைை. தகவல் பதாைரபும், 
பதாழில்நுட்�மும் நதசியவாதத்றதப் 
�ாதித்துள்ளை.  வறளதளம், அறைந�சி, சமூக 
ஊைகங்கள் �ை ச்மயங்களில் நதசியவாதத்றதப் 
�ாதிக்கின்ைை, உைக்மய்மாதறை 
ஊக்குவிக்கின்ைை.

இருந்தந�ாதிலும் 21-ஆம் 
நூற்ைாணடிலும் நதசியவாதம் வலுவாக 
உள்ளது. நதசியவாதம் ்மறையும் காைம் 
கணணுக்கு எட்டிய தூரம் வறரயில் இல்றை.  
சரவநதச ேைவடிக்றககறள இன்றைக்கும் 
நதசியமும், நதச ேைன்களும் தீர்மானிக்கின்ைை.  
ஐநராப்பிய யூனியனிலிருந்து இங்கிைாந்து 
பவளிநயறிவதும், �ாரிஸ �ருவநிறை (United 
Nations Framework Conference on Climate Change) 
ஒப்�ந்தத்திலிருந்து அப்மரிக்கா 
பவளிநயறியதும்  இதற்கு சான்றுகளாகும்.

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 8_25-09-2018.indd   167 10-12-2021   20:26:30



168

8.5 பாசிசம்

ப�னிநைா முநசாலினி �ாசிசம் என்ை 
சரவாதிகார கட்சி, இயக்கம் ்மற்றும் 
பகாள்றகறயத்  நதாற்றுவித்தார.  �ாசிசம் 
மூைம் இத்தாலிறய 20 ஆணடுகளுக்கு ந்மல் 
அவர ஆட்சி பசய்தார.  இத்தாலி ப்மாழியில் 
“�ாசி“ என்ைால் தணடுகளின் மூட்றை என்�து 
ப�ாருளாகும்.  அந்ோட்டின் �ணறையகாை 
வரைாற்றில் நரா்மானிய ஆட்சியாளரகளின் 
சின்ை்மாக “�ாசி“ இருந்தது.  “தணடுகளின் 
மூட்றை“ ஒற்றுற்ம ்மற்றும் வலிற்மறயக் 
குறிக்கிைது.  முநசாலினி தைது பதாணைரகளின் 
உணரவுகறள தட்டி எழுப்புவதற்காக தைது 
கட்சிக்கு இந்த ப�யறர றவத்தார. 

உைகப் ந�ாருக்கு பின் இத்தாலியில் 
நிைவிய சமூக ப�ாருளாதார பிரச்சறைகள்தான் 
�ாசிசம் நதான்றுவதற்கு முக்கிய காரணங்களாக 
இருந்தை.  முதல் உைகந�ாரின் முடிவில் பவற்றி 
ப�ற்ை கூட்ைணியில் இத்தாலி இருந்த ந�ாதிலும் 
எந்த வித �ைனும் அதற்கு கிட்ைவில்றை, 
ஏ்மாற்ைந்ம எஞ்சியது.  நவறை இல்ைாற்ம, 
விறை உயரவு, அரசியல் குைப்�ங்கள் ்மற்றும் 
ப�ாருளாதாரப் பின்ைறைவு ஆகிய 
பிரச்சறைகளில் இத்தாலி சிக்கி இருந்தது.

இத்தாலியின் எல்ைா வறக பிரிவிைரும் 
ந�ாரிைால் �ாதிக்கப்�ட்டிருந்தைர.  ப�னிநைா 
முநசாலினி தைது ந�ச்சாற்ைைால் 
�ாதிக்கப்�ட்ை ்மக்கறள �ாசிசக் கட்சிக்கு 
இழுத்தார.  அவர 1922-ஆம் ஆணடு தறை 
ேகரில் “நராம் அணிவகுப்பு“ என்�றத 
ேைத்திைார.  முநசாலினியின் பசல்வாக்றக 
கணடு அஞ்சிய ஆட்சியாளரகள் நதசிய �ாசிச 
கட்சியிைம் ஆட்சிறய ஒப்�றைத்தைர.

அடிபபற்ட க�ாளற�த் தன்ற்ம�ள

�ாசிசம் தீவிர நதசியவாதத்றத 
வலியுறுத்தியது.  இத்தாலி தான் உைகில் தறை 
சிைந்த ோடு எை கூறியது.  இதர ோடுகள் ்மற்றும் 
்மக்களிைம் �ாசிசம் பவறுப்ற�க் காட்டியது.  
பகாள்றகயிலும் ேைவடிக்றகயிலும் �ாசிசம் 
ஏகாதி�த்தியத்றத பின்�ற்றியது.  அது 
ந்மற்பகாணை காைனியாதிக்க ேைவடிக்றககள் 
ஆப்பிரிக்காறவ �ாதித்தை.  இரணைாம் உைகப் 
ந�ாருக்கு வழிவகுத்தை.  நெவானி நென்டிைா 
என்ை �ாசிச பகாள்றகவாதி “�ாசிச 
பகாள்றக“(Doctrine of Fascism) என்ை நூறை 
எழுதிைார.  �ாசிச அரசு என்ைால் அதிகாரத்றதயும் 
ந�ரரறசயும் விரும்பும் பகாள்றக என்று 
கூறிைார.   ந�ரரசு என்ைால் நிைம், இராணுவம் 
அல்ைது வரத்தகம் சம்�ந்தப்�ட்ைது அல்ை.  அது 
தாரமீகம் சம்்மந்தப்�ட்ைது.  �ாசிச ந�ரரசு உைக 
ோடுகறள பவல்ை நவணடும்.  �ாசிச அரசு 
இத்தாலியின் வரைாற்றில் மூன்ைாவது நரா்மப் 
ந�ரரசு ஆகும்.  �ணறையகாை நரா்மானியப் 
ந�ரரசு, ்மறு்மைரச்சி நரா்மானிய ஆதிக்கம் 
ஆகியறவகளுக்கு அடுத்த�டியாக �ாசிசம் 
உள்ளது.

�ாசிசம் ந�ாறரயும், ந�ார குணத்றதயும் 
தீவிர்மாக �ாராட்டியது. “ப�ணணுக்குத் 
தாய்ற்ம முக்கியம் ஆணுக்குப் ந�ார முக்கியம்” 

தேசியவாேத்திற்கு எதிரான சவால்கள்

உள்்ாட்டு சவால்கள் வவளி்ாட்டு சவால்கள்

WTO சரவதேச 
குடிதயற்்றம்

சரவதேச 
பிராந்திய 
அமைப்பு்கள்

ஐக்கிய 
்ாடு்கள்

தீவிரக் 
வ்காள்ம்க்கள்

சுற்றுசூழல 
பிரசசமன்கள்

ே்கவல 
வோழில 
நுட்்பம்

ஆர.எம்.ந்மக்றகவர �ாசிசத்றத கீழ, 
ேடு வரக்கங்களின் இயக்கம் என்று 
வரணித்தார.
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என்று முநசாலினி கூறிைார. �ாசிசம் 
அற்மதிறய நகாறைத்தைம் என்று 
வரணித்தது.  ப�ணகறள ‘நதசத்தின் 
இைப்ப�ருக்காளரகள்’ என்று �ாராட்டியது.

�ாசிசம் குறைவாை அதிகார அரறச 
நிராகரித்தது.  ஆரவத்துைன் சரவதிகாரத்றதயும் 
பகாடுங்நகால் ஆட்சிறயயும் ஆதரித்தது.  
“அரசுக்கு உள்நள எல்ைாம், அரசுக்கு பவளிநய 
எதுவுமில்றை, அரசுக்கு எதிராக எதுவும் 
இல்றை“ என்�து முநசாலினியின் 
முைக்க்மாகும்.  புதிய சமூகத்றத �றைப்�தற்கு 
அரசுக்கு அதிகாரம் வைங்கப்�ட்ைது.  
குடி்மக்களின் சிந்தறை ்மற்றும் 
ேைவடிக்றககறள அரசு நிரணயித்தது.  
இத்தாலிறய உைக வல்ைரசாக ்மாற்றுவதற்கும் 
்மக்கறள றதரிய்மாைவரகளாக ஆக்குவதற்கும் 
�ாசிசம் முயன்ைது.

ப�ாதுவுறைற்மவாதத்றத பென்்ம 
விநராதியாக �ாசிசம் ஒடுக்கியது.  இத்தாலியின் 
ப�ாதுவுறைற்மவாதத்தின் சிந்தறையாளராை 
அணைனிநயா கிராம்சி �ாசிசத்தால் சிறையில் 
அறைக்கப்�ட்ைார.  �ாசிசம் 
ப�ாதுவுறைற்மவாதத்தின் கட்சி, நூல்கள் 
ஆகியவற்றைத் தறை பசய்தது.  
ப�ாதுவுறைற்மவாத அரசு, சமூக வரக்கம், 
புரட்சி ந�ான்ை கருத்துக்கறள �ாசிசம் 
நிராகரித்தது. சமூகம், வரக்கங்களால் 
ப�ாதுவுறைற்மவாதம் கூறியது ந�ால் 
பிளவு�ைவில்றை.  சமூகம் ஒற்றுற்மயாகத்தான் 
உள்ளது எை �ாசிசம் கூறியது.

�ாசிசம் பதாழில்சார அரசு நகாட்�ாட்றை 
ஆதரித்தது.  ஒவபவாறு பதாழிலும், 
வரத்தகமும், நவறையும் பதாழில் சாரந்த 
அற்மப்ற� ப�ற்றிக்க நவணடும்.  அந்த 
பதாழிலில் ஈடு�ட்டுள்ள முதாைாளிகளுக்கும், 

�ாசிசம் பதாழில்சார அரசு பகாள்றக 
என்று அறைக்கப்�ை நவணடும்.  பதாழில் 
நிறுவைங்களும் அரசின் அதிகாரமும் 
�ாசிசத்தில் இறணந்துள்ளை.

-ப�னிநைா முநசாலினி

பதாழிைாளரகளுக்கும் இறையில் உள்ள 
பிரச்சறைகறள அந்தந்த பதாழில் அற்மப்புகள் 
தீரக்க நவணடும்.  நதசத்தின் ேைன்களுக்கும், 
நோக்கங்களுக்கும் எல்நைாரும் முன்னுரிற்ம 
பகாடுக்க நவணடும்.  பதாழிைாளரகள் 
நவறை புைக்கணிப்பில் ஈடு�ைக்கூைாது.  �ாசிச 
அரசு பதாழிைாளரகளுக்காை ஊதியத்றத 
மிகவும் குறைவாக நிரணயித்தது.  பதாழில்சார 
நிறுவைங்கள் ஊைல் ்மற்றும் 
திைற்மயின்ற்மயால் �ாதிக்கப்�ட்ைை.  �ாசிச 
ப�ாருளாதாரத்தின் முதுபகலும்�ாை 
பதாழில்சார அரசு பதாழிைாளரகளின் 
உரிற்மகறள மிதித்தது. 

வி்மரசனம்

�ாசிசம் ்மனித வரைாற்றில் வந்த மிக 
ந்மாச்மாை சரவாதிகாரம் ஆகும்.  அது 
சந்தரப்�வாதத்றத பின்�ற்றியது.  அறிவு 
ரீதியாக நேரற்ம இல்ைா்மல் இருந்தது.  
�ாசிசமும், ோசிசமும் ்மனித குைத்தின் மீது 
அளவற்ை அழிறவ இரணைாம் உைகப் ந�ாரில் 
திணித்தை.  ோசிசத்றத விை �ாசிசம் பகாள்றக 
ரீதியாக வலுவாக இருந்ததால் 21-ஆம் 
நூற்ைாணடிலும் பகாடுங்நகால் 
ஆட்சியாளரகறளயும் அரசுகறளயும் 
வி்மரசிப்�தற்கு �ாசிசம் என்ை பசால் 
�யன்�டுத்தப்�டுகிைது.

8.6 �ாசிசம்

அைால்ஃப் ஹிட்ைர ோசிசம் என்ை 
சரவாதிகார பகாள்றகறயத் நதாற்றுவித்தார.  
பெர்மனி ோட்றை இரணடு உைகப் 
ந�ாரகளுக்கு இறையில் ோசிசம் மூை்மாக 
ஹிட்ைர ஆட்சி பசய்தார.  ோசிக் கட்சியின் 
அதிகாரப் பூரவ ப�யர ‘நதசிய ச்மதர்ம 
பெர்மானிய பதாழிைாளரகள் கட்சி’ 

�ாசிச பகாள்றக, ்மக்களாட்சி, 
ச்மதர்மவாதம் ்மற்றும் 
ப�ாதுவுறைற்மவாதத்திற்கு எதிராக 
நதான்றியது.  ்மக்களாட்சியும், 
ச்மதர்மவாதமும் ேவீை காைத்தின் 
முற்ந�ாக்கு சிந்தறைறய பிரதி�லித்தை.  
�ாசிசம் இதற்கு எதிராக பசயல்�ட்ைது.
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என்�தாகும்.  1920ஆம் ஆணடு தீவிர 25 அம்சத் 
திட்ைதின் மூை்மாக ோசி கட்சிறய ஹிட்ைர 
நதாற்றுவித்தார.  ப�ரிய பதாழிற்சாறைகறள 
நதசிய்மய்மாக்குதல், ந�ாரக்காை 
இைா�ங்கறளப் �றித்தல், கந்துவட்டியிலிருந்து 
்மக்கறள விடுவித்தல் ந�ான்ை திட்ைங்கறள 
ோசிசக்கட்சி ஆதரித்தது.  தைது ந�ச்சாற்ைல் 
மூைம் பெர்மனியின் அறைத்து 
வகுப்பிைறரயும் ோசிக் பகாள்றககளுக்கு 
ஹிட்ைர கவரந்திழுத்தார.  ‘ஒவபவாரு 
வயிறுக்கும் உணவு, ஒவபவாரு உைலுக்கும் 
ஆறை, ஒவபவாரு றகக்கும் நவறை, 
எல்நைாருக்கும் எல்ைாம்’ என்�து ஹிட்ைரின் 
அணுகுமுறையாக இருந்தது.  இரத்தம் 
சிந்தா்மல் அரசியல் சாசை, ோைாளு்மன்ை 
வழிமுறைகறளத் தந்திர்மாகப் �யன்�டுத்தி 
1933-ஆம் ஆணடு ஹிட்ைர �தவிக்கு வந்தார.

நதாறைத்தின் �ாரணம்

பெர்மனியில் ோசிசத்தின் நதாற்ைத்திற்கு 
முக்கிய காரண்மாக முதைாம் உைகப் 
ந�ாருக்குப் பின் �ாரிஸ ேகரத்தில் 
றகபயழுத்திைப்�ட்ை ‘1919 பவரபசயில்ஸ 
ஒப்�ந்தம்’ இருந்தது.  ஹிட்ைர பெர்மனிக்கு 
இறைக்கப்�ட்ை அரசியல், ப�ாருளாதார, 
இராணுவ அவ்மாைங்கறள உணரச்சிப் 
பூரவ்மாகப் ந�சி ்மக்கறளக் கவரந்தார.  அவர 
எழுதிய புத்தகத்தின் ப�யர ‘எைது ந�ாராட்ைம்’ 
(ப்மயின் நகம்ப்) ஆகும்.
அடிபபற்டத் தன்ற்ம�ள

ோசிசம் பகாடுங்நகால் ஆட்சிறய 
ஆதரித்தது.  பெர்மானிய சிந்தறையாளராை 
பிபரட்ரிக்    பஹகல்  என்�வர உருவாக்கிய 
முைக்க்மாை ‘அரசு பூமியில் கைவுளின் 
அணிவகுப்பு’ என்�து ோசிசத்தின் ஆணிநவராக 
இருந்தது.  அரசிற்கு ்மக்கள் முழுற்மயாக 
அடி�ணிய நவணடும் என்றும் ோசிசம் 
வலியுறுத்தியது.

ோசிசம் ந�ாரக்குணமுள்ள 
பகாள்றகயாகும்.  ஹிட்ைர, ‘ந�ார 
நிரந்தர்மாைது, ந�ார உைகளாவியைாைது, 
ந�ாரதான் வாழக்றக, ந�ாரதான் 
எல்ைாவற்றின் பதாைக்கம்’ என்று 
சூளுறரத்தார.  ோசிசத்தின் இந்த ந�ாரக்குணம் 
இரணைாம் உைகப் ந�ாருக்கு வழிவகுத்தது.

ோசிசத்தின் மிக முக்கிய்மாை, 
பிரச்சறைக்குரிய ேம்பிக்றக அதனுறைய 
இைபவறிக் பகாள்றகயாகும்.  அது ஆரிய இை 
ந்மன்ற்மறயயும் தூய்ற்மறயயும் 
வலியுறுத்தியது.  ஆரிய இைத்றத உைகின் 
முதல் இை்மாக, ்மனித குைத்தின் முதைாளியாக 
அது கருதியது.  பெர்மனிக்கு அருகில் 
வசிக்கக்கூடிய ஸைாவ ்மற்றும் யூத இைங்கறள 
அது பவறுத்தது.  ஆரிய இைத்தின் 
தூய்ற்மறயக் காப்�ாற்றுவதற்காக 1934-ஆம் 
ஆணடு நுரம்�ரக் சட்ைங்கறள ோசிசம் 
நதாற்றுவித்தது.  ஆரிய ்மக்களுக்கும் இதர 
இை ்மக்களுக்கும் இறையிைாை 
திரு்மணங்கறள அது தறை பசய்தது. 

சித்திரவறத மு�ாம்�ள

ோசிசம் யூதரகளுக்கு எதிராை 
வன்முறைறய கட்ைவிழத்து விட்ைது. 
பெர்மானிய நதசத்தின் நதால்விக்கு 
யூதரகள்தான் காரணம் என்று ோசிசம் 
கூறியது.  பெர்மனிய ்மக்களின் குருதிறய 
உறிஞ்சி யூதரகள் வாழவதாக அவரகறள 
பவறுத்தது.  சித்திரவறத முகாம்களில் 
அறைக்கப்�ட்டு இைட்சக்கணக்காை யூதரகள் 
பகால்ைப்�ட்ைைர.  இதறை யூதரகளின் 
ந�ரழிவு என்று யூத்மக்கள் அனுசரிக்கிைாரகள்.

ோசிசம் பெர்மனியின் எல்றைகறளப் 
�ரப்� விரும்பியது.   இதர ோடுகறள 
பெர்மனியின் காைனிகளாக அடிற்மயாக்க 
முயற்சித்தது.  பெர்மனியின் ்மக்கறள காைனி 
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ோடுகளில் குடிநயற்ை முயற்சித்தது.  
இங்கிைாந்றத விை மிகப்ப�ரிய காைனியாதிக்க 
சக்தியாக பெர்மனி வரநவணடுப்மன்று 
ோசிசம் முயன்ைது. ோசிசம் இதர 
பகாள்றககளாை ப�ாதுவுறைற்மவாதம், 
தாராளவாதம், ்மற்றும் சரவநதசவாதம் 
ஆகியவற்றை பவறுத்தது.  இறவகறளப் 
பின்�ற்றும் நசாவியத் யூனியன், அப்மரிக்கா 
்மற்றும் பிை நதசங்கறளயும் அது எதிரத்தது.

ோசிசம் ோயகன் வழி�ாட்றை ஆதரித்தது.  
‘ஹிட்ைரதான் பெர்மனி, பெர்மனிதான் 
ஹிட்ைர’ என்ை கருத்றத ்மக்களிறைநய 
திணித்தது.  ்மக்கள் அறைவரும் ச்மம் என்ை 
கருத்றத அது நிராகரித்தது.  ஹிட்ைர 
பெர்மானிய ப்மாழியில் Fuehrer, அதாவது 
தறைவர எை அறைக்கப்�ட்ைார.  பெர்மனி 
ோநை தறைவர ோடு என்று அறைக்கப்�ட்ைது.

ோசிசம் �குத்தறிவு வாதத்றத கடுற்மயாக 
எதிரத்தது.  ்மக்களுறைய உணரவுகளுக்கும் 
உணரச்சிகளுக்கும் முக்கியத்துவம் 
பகாடுத்தது.  ஒரு கட்சி ஆட்சிமுறைறய அது 
ஆதரித்தது.  ோசி கட்சிறயத் தவிர ்மற்ை 
அறைத்து கட்சிகளும் ஒடுக்கப்�ட்ைை.  ோசிச 
கட்சியின் அற்மப்பு �டிநிறைக் நகாட்�ாட்டின் 
�டி உருவாக்கப்�ட்ைது.  கட்சியின் அதிகாரங்கள் 
அறைத்தும் ஹிட்ைரிைந்ம குவிக்கப்�ட்ைை.

ப்டம் பாரபபது

அ ரு ற ்ம 
்மாணவரகநள, ோசிசம் 
இ ை ப் � டு ப க ா ற ை 
பசய்தது தற்ந�ாது 
உங்களுக்கு பதரியும்.  
ே ா சி ச த் தி ன் 
பகாடுற்மகறளப் �ற்றி 
�ை �ைங்கள் 
எடுக்கப்�ட்டுள்ளை.  ‘சின்ட்ைரஸ லிஸட்’ 
என்ை �ைம் �ை ஆஸகார விருதுகறளப் 
ப�ற்ைது. ோசிக் பகாடுற்மகறளக் கருத்தாகக் 
பகாணடுள்ளது.இப்�ைத்றத ்மாணவரகள் 
அறைவரும் �ாரக்க நவணடும்.

கசயல்பாடு

 சுருக்க்மாகக் கூறின், ோசிசம் 
சரவாதிகார, இைவாத, �குத்தறிவிற்கு எதிராை 
பகாள்றகயாகும்.  இரணைாம் உைகப் ந�ாரில் 
பெர்மனியின் நதால்வியும் ஹிட்ைரின் 
தற்பகாறையும், ோசிச பகாள்றகறயயும் 
கட்சிறயயும் கறைத்தை.  இரணைாம்  உைக 
ந�ாருக்குப் பின் ்மக்களாட்சியும் கட்சிப் 
ந�ாட்டிகள் முறையும் பெர்மனியில் 
நவரூன்றியதால் ோசிசம் மீணடும் 
வளரவில்றை.

அருஞ்சொற்பொருள்

சுேந்திரைா்க விடு (Laissez Faire): பிபரஞ்சு 
ப்மாழி பசால் ஆகும்.  சுதந்திர்மாக விடு 
என்�து இதன் ப�ாருளாகும்.  வாழக்றகறய 
விரும்பிய �டி அற்மத்துபகாள்ள அரசு 
்மனிதறை சுதந்திர்மாக விை நவணடும்.

சந்மே வ்பாருளாோரம் : நதறவ ்மற்றும் 
வைங்கல் அடிப்�றையில் இயங்கும் 
ப�ாருளாதாரம்.

சமூ்க ்லஅரசு : சமூக ேை திட்ைங்கறள 
அ்மல்�டுத்தும் அரசு

சீரமைப்பு (Perestroikஅ.: ரஷய ப்மாழி பசால் 
ஆகும்.  சீரற்மப்பு என்�து இதன் ப�ாருள் 
ஆகும்.  நசாவியத் ரஷயாவின் அதி�ர ற்மக்கல் 
நகார�நசவ ப�ாருளாதாரத்றத சீரற்மக்க 
பகாணடு வந்த திட்ைம் இது ஆகும்.

வவளிப்்பமைத்ேனமை (Glasnost): ரஷய 
ப்மாழி பசால் ஆகும்,  பவளிப்�றைத்தன்ற்ம 
என்�து இதன் ப�ாருளாகும்.  ்மக்களுக்காை 
அரசியல் உரிற்மகறள நசாவியத் ரஷயாவின் 
அதி�ர ற்மக்கல் நகார�நசவ இத்திட்ைத்தின் 
மூைம் பகாணடு வந்தார.

புதிய ஒப்்பந்ேம் (New Deal) : புதிய ஒப்�ந்தம் 
என்�து இதன் ப�ாருளாகும்.  உைக 
ப�ாருளாதார ்மந்த நிறையில் இருந்து 
அப்மரிக்காவின் ப�ாருளாதாரத்றத 
மீட்பைடுக்க அதி�ர பிராங்ளின் ரூஸபவல்ட் 
இதறை அறிமுப்�டுத்திைார.
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ைக்்களாட்சி ைத்தியத்துவம் : இது, 
ப�ாதுவுறைற்மவாத கட்சியின் அற்மப்பு 
நகாட்�ாடு ஆகும்.  பைனின் ்மக்களாட்சி 
்மத்தியத்துவத்றத பகாணடு வந்தார.  
்மக்களாட்சியும் அதிகார குவியலும் இறணந்து 
இங்கு காணப்�டுகிைது.
வ்பாதுவுமைமைவாேம் சீனையைாேல : 
ஐநராப்பிய கணைத்தின் ப�ாதுவுறைற்மவாத 
பகாள்றகறய சீைாவிற்குத் தகுந்தவாறு 
்மாற்றி அற்மத்தல்.
தைலாதிக்்கம் : கிராம்சி என்�வர ந்மைாதிக்கம் 
எனும் கருத்றதக் பகாணடு வந்தார.  அரசு 
தாரமீகம்,  அறிவு மூை்மாக ்மக்கள் மீது 
ஆதிக்கம் பசலுத்தி ்மயக்குகிைது என்�து 
இதன் ப�ாருளாகும்.
்கற்்பமன சைேரைவாேம் : காரல் ்மாரக்ஸின் 
காைத்திற்கு முன்பு இருந்த்த ச்மதர்மவாத்த்றத 
கற்�றை ச்மதர்மவாதம் எை காரல் ்மாரக்ஸ 
வரணித்தார.
ஃத்பபியன சைேரைவாேம் : �ணறை காை 
நரா்மானிய பென்ரலின் ப�யரால் 
ஆரம்பிக்கப்�ட்ை ச்மதர்மவாதம் ஃந�பியன் 
ச்மதர்மவாதம் ஆகும்.  சரியாை நேரம் வரும் 
வறர ப�ாறுத்திருந்து இயங்குவது இதன் 
பகாள்றகயாகும்,
புதிய ைக்்களாட்சி : ்மாநவா புதிய ்மக்களாட்சி 
கருத்றத அறிமுகப்�டுத்திைார.  விவசாயிகள், 
பதாழிைாளிகள், சிறிய முதைாளிகள், ப�ரிய 
முதைாளிகள் ஆகிநயாரகளுக்காை ஆட்சிநய 
புதிய ்மக்களாட்சி ஆகும்.

ஆதி்கால உ்றவு வாேம் :  ஒரு குறிப்பிட்ை 
ப்மாழி, இை ்மற்றும் �குதி ்மக்கள் ஆதி 
காைத்தில் இருந்து இறணந்து வாழவதால் 
நதசியவாதம் நதான்ையது என்று 
இக்பகாள்றக கூறுகிைது.

்கற்்பமன சமூ்கங்கள் : ப�ைடிக்ட் ஆணைரசன், 
’நதசம் என்�து ்மக்களின் கற்�றையில், 
்மைதில் இயங்கும் சமூகம்‘ எை கூறிைார.

வோழிலாளர (Proletariat): காரல் ்மாரக்ஸ 
பதாழிைாளரகறள குறிப்�தற்காக பிரஞ்சு 
ப்மாழிச் பசால்றை �யன்�டுத்திைார.

U.S.S.R : “யூனியன் ஆஃப் நசாவியத் 
நசாசியலிஸட் ரீ�ப்ளிக்” என்�து இதன் 
விரிவாக்க்மாகும், இப்ப�ாதுவுறைற்மவாத 
ோடு 1991-ஆம் ஆணடு ்மறைந்தது.

BREXIT : ஐநராப்பிய யூனியனில் இருந்து 
இங்கிைாந்து பவளிநயறுவதற்காை நிகழசி. 
(Britain Exit)

உல்கையைாேல : ப�ாருளாதார, வரத்தக, 
பதாழில் நுட்� தளங்களில் உைகம் 
ஒன்றிறைவது உைக்மய்மாதல் எைப்�டும்.

்பாசிசம் : இத்தாலிய ப்மாழியில் ‘�ாசி’ என்ைால் 
‘தணடுகளின் மூட்றை’ என்று ப�ாருளாகும்.  
ஒற்றுற்ம ்மற்றும் வலிற்மறய இது 
குறிக்கின்ைது.

சித்திரவமே மு்காம்்கள் : யூத இை ்மக்கறள 
ோசிச தறைவர அைால்ஃப் ஹிட்ைர அறைத்து 
பகாடுற்ம �டுத்திய இைங்கநள சித்திரவறத 

முகாம்கள் என்று அறைக்கப்�டுகின்ைை.்மதிபபிடுதல் (Evaluation)

I. சரியான பதிறல நதரவு கசயயவும்
1. அரசு ஒரு அவசிய்மாை தீற்ம என்று கருதிய பகாள்றக எது?

 அ. எதிர்மறைத் தாராளவாதம் ஆ. நேர்மறைத் தாராளவாதம்

 இ. ்மாரக்சியம்  ஈ. அதிகாரம் இல்ைா பகாள்றக

2. நேர்மறைத் தாராளவாதம் அரறச எவவறகயாை கருவியாக கருதியது?

 அ. சட்ை ஒழுங்கு ஆ. சுரணைல்

 இ. சமூக ேைன் ஈ. புரட்சி
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3. புதியத் தாராளவாதத்றத ஆதரித்தவரகள்

 அ. ோக் ஆ. ோசிக்

 இ. பிபரட்ரிக் நஹயக் ஈ. ந்மற்கணை எல்நைாரும்

4. ந்மைாதிக்கம் என்ை கருத்றத வலியுறுத்தியவர யார?

 அ. காரல் ்மாரக்ஸ ஆ. பைனின்

 இ. ஆணைனிநயா கிராம்சி ஈ. ்மாநவா நசதுங்

5.  ப�ாதுவுறைற்மவாத கட்சி ப�ாதுவுறைற்மவாத புரட்சியின் முன்ைணியில் இருந்து பசயல்�ை 
நவணடும் என்று கூறியவர யார?

 அ. காரல் ்மாரக்ஸ ஆ. பைனின்

 இ. ்மாநவா  ஈ. ஸைாலின்

6. ப�ாதுவுறைற்மவாத பகாள்றகக்கு ்மாநவா வைங்கிய மிக முக்கிய �ங்கு

 அ. ப�ாதுவுறைற்மவாதம் சீை்மய்மாதல் ஆ. வரைாற்று ப�ாருள் முதல் வாதம்

 இ. உ�ரி ்மதிப்பு   ஈ. மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை

7. சரியாக ப�ாருத்துக

1. ப�ரைாட் ஷா - அ. கற்�றை ச்மதர்மவாதம் 

2. இரா�ரட் ஓவன் - ஆ. �ரிணா்ம வளரச்சி 
ச்மதர்மவாதம் 

3. எட்வரட் ப�ரன்ஸபைன் - இ. கில்டு ச்மதர்மவாதம் 

4. G.D.H.நகால் - ஈ. ஃந�பியன் ச்மதர்மவாதம் 

 அ. 1-A,  2-B,  3-C,  4-D ஆ. 1-D,  2-A,  3-B,  4-Cs

 இ. 1-A,  2-D,  3-C,  4-B ஈ. 1-C,  2-B,  3-D,  4-A

8. ஃந�பியன் ச்மதர்மவாதம்  எவருறைய ப�யரால் உருவாக்கப்�ட்ைது?

 அ. நரா்மானிய பெைரல் ஆ. ரஷயன் பெைரல்

 இ. ஆங்கிநைய பெைரல் ஈ. இந்தியன் பெைரல்

9. கில்டு ச்மதர்மவாதம் கீழகணைவற்றில் எறத வலியுறுத்தியது?

 அ. ேவீை்மாக்கப்�ட்ை இறைக்காை கில்டு அற்மப்பு  ஆ. கல்வி ந�ான்ை �ணிகறள பசய்யும் அரசு

 இ. அற்மதியாை வழியில் ்மாற்ைம் ஈ. ந்மற்கணை எல்ைாம்

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 8_25-09-2018.indd   173 10-12-2021   20:26:31



174

10. கீழக்கணைவரகளில் ப�ாதுவுறைற்மவாத சிந்தறைறய ஆதரிக்காதவர யார?

 அ. காரல் �ாப்�ர ஆ. காரல் ்மாரக்ஸ

 இ. லுயி அல்துசர ஈ. ஆணைனிநயா கிராம்சி

11. கீழக்கணைவற்றில் இந்திய வறகயாை ச்மதர்மவாதம்  எது?

 அ. சிணடிகலிசம் ஆ. ஃந�பியன் ச்மதர்மவாதம்

 இ. ச்மதர்ம வடிவ சமுதாயம் ஈ. கில்டு ச்மதர்மவாதம் 

12. நதசியவாதத்றத “கற்�றை சமூகங்கள்” என்று  வரணித்தவர யார?

 அ. காரல் டியுட்ஸச் ஆ. ப�ைடிக்ட் ஆணபைரசன்

 இ. ற்மக்கல் ்மான் ஈ. அந்நதாணி கிைன்ஸ

13. “�ாட்ைாளிக்கு தந்றத ோடு என்று ஒன்று இல்றை” எை கூறியவர யார? 

 அ. ப�ைடிக்ட் ஆணபைரசன் ஆ. காரல் டியுட்ஸச்

 இ. அரிஸைாடில் ஈ. காரல் ்மாரக்ஸ

14. “எைது ந�ாராட்ைம்” என்ை நுறை எழுதியவர யார?

 அ. காரல் ்மாரக்ஸ ஆ. பிளாட்நைா

 இ. அைால்ஃப் ஹிட்ைர ஈ. ஆைம் ஸமித்

15. ோசிசம் எறத ஆதரித்தது?

 அ. ஆரிய இை உயரவு ஆ. நதசிய ச்மத்துவம்

 இ. யூத இை உயரவு ஈ. ஐநராப்பிய உயரவு

16.  கூறறு(அ.: கிராம்சி ந்மைாதிக்கத்றத ஆதரிக்கிைார 
�ாரணம் (R): முன்நைறிய ோடுகள் வளரந்து வரும் ோடுகள் மீது ஆதிக்கத்றத பசலுத்தைாம். 

ந்மற்கூறிய இரணடு வாக்கியங்களுள் ஒன்று கூற்ைாகவும் (கூ) ்மற்பைான்று காரண்மாகவும் 
(கா) உள்ளது.  இந்த சூைலில் கீழக் கணைறவகளுள் எது சரியாைது என்று கூறுக.

அ) கூ ற்று (கூ) காரணம் (கா) இரணடுந்ம சரி, கூற்றுக்காை சரியாை விளக்க்மாக காரணம் 
உள்ளது.

ஆ)  கூற்று ்மற்றும் காரணம் இரணடுந்ம சரி ஆைால் கூற்றுக்காை சரியாை விளக்க்மாக 
காரணம் இல்றை.

இ) கூற்று சரி ஆைால் காரணம் தவறு

ஈ) கூற்று தவறு ஆைால் காரணம் சரி.
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II. கீழக�ண்்ட ந�ளவி�ளுககு மி�வும் சுருக�்மா� பதில் எழுது�

1. வராைாற்றின் முடிவு என்ைால் என்ை?

2. ்மக்களாட்சி ்மத்தியத்துவம் என்�றத விளக்குக.

3. புது ்மாரக்சியம் �ற்றி சிறு விளக்கம் தருக.

4. புதுத் தாராளவாதத்றத தங்கள் ோடுகளில் அ்மல்�டுத்திய தறைவரகறள கூறுக?

5. கருவி ்மாரக்சியம் என்ைால் என்ை?

6. நதசியவாதம் ஆரம்� காை அறையாளங்களால் உருவாைதா?

7. பகாள்றக அரசுக் கருவிகள் என்�றத விளக்குக.

III. கீழக�ண்்ட ந�ளவி�ளுககு சுருக�்மா� பதில் எழுது�

1. நேர்மறைத் தாராளவாதத்தில் அரசின் �ணிகறள விளக்குக.

2. கிராம்சியின் ந்மைாதிக்கம் என்ை கருத்றத நீ எவவாறு புரிந்து பகாணடுள்ளாய்?

3. ப�ாதுவுறைற்மவாதத்திற்கு பைனின் ஆற்றிய �ங்றக �ற்றி விரிவாை விளக்கம் தருக.s

4. ப�ாதுவுறைற்மயும் ச்மதர்மவாதத்றதயும் ஒப்பிடுக.

IV. கீழக�ண்்ட வினாக�ளுககு விரிவா� பதில் வழங�வும் 

1. ச்மகாைத் தாராளவாதத்றத ஆய்வு பசய்யவும்.

2. ்மாநவாவின் பகாள்றகயின் முக்கிய தன்ற்மகறள விவரிக்கவும்.

3. ஃந�பியன் ச்மதர்மவாதத்தின் சிைப்புத் தன்ற்மகறள விவரிக்கவும்.

4. �ாசிச பகாள்றகயின் கூறுகறள விவரிக்கவும்.

5. இந்திய நதசியவாதம் நதாற்ைத்திற்காை காரணிகறள �ட்டியலிடுக.
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அலகு-8 அரசியல் க�ாளற��ள – பகுதி I

உரலி :

*�ைங்கள் அறையாளத்திற்கு ்மட்டும்.
 இப்�க்கத்திற்கு  நதறவப்�ட்ைால் Flash Player or Java Script ஐ அனு்மதிக்கவும்

http://www.histropedia.com/

இந்த பசயல்�ாட்டின் மூை்மாக 
நவறு�ட்ை தத்துவங்கக்கள் 

்மற்றும் தத்துவவாதிகறளப்�ற்றி 
கற்றுக்பகாள்ளைாம்

ICT CORNER

அரசியல் க�ாளற��ளபடி�ள

�டி 1:  கீழக்காணும் உரலி / விறரவுக் குறியீட்றைப் �யன்�டுத்தி “histropedia” �க்கத்திற்குச் 
பசல்க.

�டி 2:  பசயல்�ாட்டின் சாளரத்தில் histropedia முகப்பு �க்கம் நதான்றும் வைது �க்கத்தில் 
உள்ள search ஐ  பசாடுக்கி communism எை தட்ைச்சு பசய்க.  

�டி 3:  இத்தத்துவத்தின் காைக்நகாட்டிறை ஆரம்� காைத்திலிருந்து இன்றைய காைகட்ைம் 
வறர உள்ள இத்தத்துவம் (communism) �ற்றிய விவரங்கறள காணபிக்கும்.

�டி 4:  முழுதும் நதடி நவறு�ட்ை தத்துவங்கக்கள் ்மற்றும் தத்துவவாதிகறளப்�ற்றி பவவநவறு 
வருைங்கறள பசாடுக்கி அக்காைக்கட்ைத்தில் உள்ள புரிந்து கற்றுக்பகாள்ளைாம். 
ந்மலும் இறணப்புகள் மூைம் ஓவபவாரு தத்துவத்திறை �ற்றி அறியைாம்.

படி
 1

படி
 2

படி
 3

படி
 4
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ANARCHOS-இல் இருந்து 
த � ோ ன் றி ய து .  
அமைப்பெதிர்ோ�ம் என்பெது 
இ�ன் ்பெோருளோகும். 
பியரித�ோசப பி்�ௌ�ோன் 
இலோபெதம� திருட்டு என 
்ரணித�ோர.  இத�தது்தம� மு�ன் மு�லில் 
ஆ�ரித�்ர்களில், பியரித�ோசப பி்�ௌ�ோன் 
முக்கியைோன்ர ஆ்ோர.

அதிகாரம் இருக்கும் இடத்தில் 
விடுதலை இருக்காது.  

- பீடடர் கிரரார�ாடகின்

இ�ஷயோவின் சிந்�மனயோள�ோன 
கித�ோதபெோட்கின், ஃபி�ோன்ஸ் நோட்டின் அமைதி 
சிந்�மனயோள�ோன லிதயோ டோல்ஸ்டோய் 
ஆகிதயோர இக்்்கோளம்கமய ஆ�ரித�னர.

எல்லோ ்ம்கயோன அதி்கோ�ங்கமளயும் 
அ்கற்ற த்ண்டும். ைனி�ர்கமள, அ�சு, �னி 
்சோததுரிமை, ை�ம் ஆகியம்்களின் பிடியில் 
இருந்து விடுவிக்்க த்ண்டும். ைனி�ரின் 
பெ�ஸ்பெ� ஒததுமைபபு அடிபபெமடயில் புதிய 
மும்றமயப பெமடக்்க த்ண்டும் என்று 
அதி்கோ�ம் இல்லோ ்்கோளம்க கூறுகி்றது.

அமைப்பெதிர்ோ�ம் அ�மச ஒரு 
த�ம்யற்ற தீமையோ்க ்கருதுகின்்றது.  
ைக்்களின் உரிமைமய பெோதிதது �ோரமீ்க 
முன்தனற்றதம�த �டுபபெ�ோல் அ�சு ஒரு 
தீமையோகும். அ�சினோல் எந்� பெயனும் 
இல்மல.  அது த�ம்யற்ற ஒன்்றோகும். எந்� 
பெணிமயயும் அது ்சய்யோ��ோல் அ�மன 
உடதன அழிக்்க த்ண்டும் என்று 
இக்த்கோட்பெோடு கூறுகின்்றது.

அமைப்பெதிர்ோ�ம் குைபபெதம�யும் 
ஒறறுமையின்மைமயயும் உரு்ோக்்கவில்மல. 
இது ஒழுஙகு ைறறும் ஒறறுமைமய 

9.1  அலைப்�திர்்ாதம் (Anarchism)

ைனி�னுமடய அடிபபெமட குணைோகிய 
பெ�ஸ்பெ� ஒததுமைபபுடன் சுய ஆட்சி மும்றமய 
்லியுறுததும் அ�சியல் ்்கோளம்கக்கு 
‘அமைப்பெதிர்ோ�ம்’ என்பெது ்பெய�ோகும். 
இந்� �தது்ததின் ஆஙகிலப ்பெயர 
‘ANARCHISM’ கித�க்்க ்ைோழிச் ்சோல்லோன 

9
அைகு

அரசியல் ்காளலககள  – �குதி II

  அமைப்பெதிர்ோ�ம் ்்கோளம்கயின் 
்பெோருள, �ன்மை்கள, ்ம்க்கள ைறறும் 
சிந்�மனயோளர்கமளப புரிந்து 
்்கோளளு�ல்.

  ்பெண்ணியததின் ்பெோருள த�ோற்றம் 
ைறறும் ்ம்க்கமள அறிந்து 
்்கோளளு�ல்.

  ்பெண்்கள முன்தனற்றததிறகு இந்திய 
அ�சு எடுததுளள நட்டிக்ம்க்கமள 
அறி�ல்.

  சமு�ோய்ோ�ததின் த�ோற்றம், 
சிந்�மனயோளர்கள ைறறும் முக்கியத 
�ன்மை்கமளப பெறறிய ்�ளிம்ப 
்பெறு�ல். ைனி�ன், சமூ்கம், உரிமை்கள, 
நீதி ஆகிய்றம்றப பெறறி சமு�ோய 
்ோ�ம் கூறியம� ஆய்வு ்சய்�ல்.

  பின் நவீனதது் ்்கோளம்கயின் 
்பெோருள, சிந்�மனயோளர்கமளப 
பெடித�ல். உண்மை்கள, �னித�ன்மை, 
அமடயோள அ�சியல் ஆகிய்றம்றக் 
குறிதது பின் நவீனதது்ததின் 
்கருததுக்்கமள ஆய்�ல்.

  ஆைச் சூைலியல், தைதலோட்டைோன 
சூைலியல், சூைலிய அ�சியல் 
த்கோட்பெோடு்கள ஆகிய்றறின் 
அடிபபெமடக் ்கருதது்கமள புரிந்து 
்்கோளளு�ல்.

  இந்தியோவின் முக்கியைோன சுறறுச் 
சூைல் இயக்்கங்கமள அறிந்து 
்்கோளளு�ல்.

Leanpub கற்றலின் ர�ாக்கஙகள
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்்கோண்டு்� முயறசிக்கின்்றது.  ைனி�ர்கள 
இயறம்கயோ்கத் கூட்டு்றவு சிந்�மன 
்்கோண்ட்ர்கள ஆ்ர. பெ�ஸ்பெ� ஒததுமைபமபெ 
உமடய்ர்கள ஆ்ர. அ�சு என்பெது ஒரு 
்சயறம்கயோன அமைபபு ஆகும்.  ைனி�னின் 
ஒததுமைபபு குணதம� அது அழிக்கின்்றது. 
ைனி�னின் சு�ந்தி�தம�யும் உரிமை்கமளயும் 
பெோதிக்கின்்றது. ஆ்கத் அமைப்பெதிர்ோ�ம் 
அ�மச அழிததுவிட்டு சுய விருபபெம் 
அடிபபெமடயில் ஒததுமைபமபெ ஆணி த்�ோ்க 
்்கோண்ட புதிய சமு�ோயதம� பெமடக்்க 
த்ண்டும் என்று கூறுகின்்றது. ஒவ்்ோரு 
ஆணும் ்பெண்ணும் ைகிழ்ச்சியுடன் ்பெோது 
்ோழ்க்ம்கயில் பெஙத்கறபெோர்கள.

அமைப்பெதிர்ோ�ம் ஆட்சி இல்லோ 
சமூ்கதம� ஆ�ரிக்்கவில்மல.  ஆட்சியோளர்கள 
இல்லோ சமூ்கதம�த�ோன் ஆ�ரிக்கின்்றது. 
அமைப்பெதிர்ோ�ம் சுய உரிமை ைறறும் சுய 
நிரணயம் ஆகிய த்கோட்பெோடு்கமள 
ஆ�ரிக்கின்்றது. ஒவ்்ோரு ைனி�னும் �னது 
்ோழ்க்ம்கமய அமைததுக்்்கோளளும் சுய 
நிரணய உரிமைமயப ்பெறறிருக்கி்றோன்.  
அம�ப தபெோலத் ஒவ்்ோரு ஆணும் 
்பெண்ணும் �னது உடல் ைறறும் உயிர மீது 
உரிமை ்பெறறு இருக்கி்றோர்கள. அ�சு இந்� 
இ�ண்டு த்கோட்பெோடு்கமளயும் மீறு்�ோல் நோம் 
அம� அ்கற்ற த்ண்டும் அமைப்பெதிர்ோ�ம் 
அ�மச ைட்டும் அல்ல, குடும்பெம், ை�ம் ஆகிய 
சமூ்க அமைபபு்கமளயும் எதிரக்கின்்றது.  சில 
�தது் ஞோனி்கள �னி ்சோததுரிமைமய 
எதிரக்கின்்றனர.

அ�மச ஒழிக்்க த்ண்டும் என்று 
ைோரக்சிசம் கூறு்து தபெோலத் 
அமைப்பெதிர்ோ�ம் கூறுகின்்றது.  
இருந்�தபெோதிலும் ைோரக்ஸியததிறகும் 
அமைப்பெதிர்ோ�ததிறகும் த்றுபெோடு்கள 
உளளன.  அமைப்பெதிர்ோ�ம் அ�மச உடதன 
அழிக்்க த்ண்டும் என கூறுகின்்றது.  ஆனோல் 
ைோரக்சியம் சை�ரை்ோ� சமூ்கம் த�ோன்றிய 
பி்றகு �ோனோ்கத் அ�சு உதிரந்து தபெோய்விடும் 
என்று கூறுகின்்றது.

்��ோரட் ்கதசய் 21-ஆம் நூற்றோண்டில் 
அமைப்பெதிர்ோ�தம� ஆ�ரித�ோர.  அ�மச 

அ்ர குற்ற்ோளி நிறு்னம் என்று 
்ரணித�ோர. அ�சு இல்லோ சமூ்கங்கமளப 
புதி�ோ்க உரு்ோக்்க த்ண்டும் என்று கூறினோர.

பெல ்ம்கயோன அமைப்பெதிர்ோ�ததின் 
உட்பிரிவு்கள:- �தது் அமைப்பெதிர்ோ�ம், 
சை�ரை அமைப்பெதிர்ோ�ம், பு�ட்சி்க� 
அமைப்பெதிர்ோ�ம், புதுத �ோ�ோள்ோ� 
அமைப்பெதிர்ோ�ம் என்று பெல 
உட்பிரிவு்கமளக் ்்கோண்டுளளன. 
இ்றறிமடதய பெல த்றுபெோடு்கள உளளன. 
இம் ் பெரும்பெோலும் அ�மச அ்கற்ற த்ண்டும் 
என்று கூறுகின்்றன.  ஆனோல் புதுத �ோ�ோள்ோ� 
அமைப்பெதிர்ோ�க் த்கோட்பெோடு, அ�மச 
அ்கற்ற த்ண்டோம், அ�னுமடய அதி்கோ�தம� 
கும்றத�ோல் தபெோதும் என்கின்்றது.

அலைப்�திர்
  எல்லோ ்ம்கயோன அதி்கோ�ங்களும் 

த�ம்யற்றது, விரும்பெத�்கோ�து. ஆ்கத் 
ைனி�ர்கள ைறறும் குழுக்்களின் 
ஒருஙகிமணபபெோல் பெ�ஸ்பெ� 
ஒததுமைபபுடன் புதியத�ோர 
சமு�ோயதம� பெமடக்்க த்ண்டும்.

  அமைப்பெதிர குைபபெைோ்கோது 
அமைப்பெதிர அ�ோ�்கம் ஆ்கோது.

  அமைப்பெதிர சுய உரிமை 
த்கோட்பெோட்டின்பெடி 
்ோழ்க்ம்கமய 
தைற்்கோள்�ோகும்.

  அமைப்பெதிர ஆ��்ோளர்கள 
எவவி� விதிவிலக்கும் 
இல்லோைல் அதி்கோ� அததுமீ்றல்்கமள 
எதிரபபெ்ர்கள ஆ்ர. 

பெல்த்று, �தது் ஞோனி்கள 
அமைப்பெதிர்ோ�க் ்்கோளம்கமய 
விைரசிக்கி்றோர்கள.  ைனி�னின் இயறம்க 
குணததிறகு எதி�ோனது என்று கூறுகி்றோர்கள. 
அ�னுமடய ்கருததுக்்கள ஆைைற்றம் 
என்றும் விைரசிக்கி்றோர்கள. ைனி�னுமடய 
சுயநல குணதம� அ்ர்கள பெோரக்்கத 
�்றிவிட்டோர்கள. எல்லோ ைனி�ர்களும் 
பெ�ஸ்பெ� ஒததுமைபபுடன் இருக்கின்்றனர 
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என்று கூ்ற முடியோது. சந்�ரபபெங்களோல் 
ஈரக்்கபபெட்டு சுயநலைோ்க அ்ர்கள 
்சயல்பெடலோம். அ�சு இல்லோ சமு�ோயம் பெல 
பி�ச்சமன்கமளத த�ோறறுவிக்கும்.  
பெயங்க�்ோ�ம், ்மல�ளக் குற்றங்கள, 
சுறறுசூைல் ைோசுபெோடு ஆகியம்்கள 
ைனி�குலதம� ்ோட்டி ்ம�க்்கக்கூடும்.  
அ�சு இல்லோவிட்டோல் தீவி�்ோ� குழுக்்கள 
அணு ஆயு�ங்கமளக் ம்கபபெறறி உல்கதம�தய 
அழிததுவிடு்ோர்கள. 

9.2 ்�ண்ணியம்

்பெண்்களின் முன்தனற்றததிற்கோ்க 
பெோடுபெடக்கூடிய இயக்்கங்களுக்கும் 
்்கோளம்கக்கும் ்பெண்ணியம் என்பெது ்பெயர 
ஆகும். ஆண், ்பெண் சைதது்தம� 
்பெண்ணியம் ஆ�ரிக்கின்்றது.  நவீன அ�சியல் 
த்கோட்பெோட்டியலில் 19-ஆம் நூற்றோண்டின் 
இறுதியில் ்பெண்ணியம் த�ோன்றியது.  
அறிவியல் ரீதியோ்க ஆணும் ்பெண்ணும் சைம் 
என்று நிரூபிக்்கபபெட்ட�ோல் ்பெண்ணியம் 
த�ோன்றியது.

்�ண்ணியத்தின் உண்லையான ்�ாருள

உண்லையான 
்�ண்ணியம்

த்்றாக புரிந்து 
்காள்ளப�டட 
்�ண்ணியம்

ஆ
ண

ாதிக்கம்

பெல்த்று ்பெண்ணியக் ்்கோளம்கப 
பெளளி்கள, அ�சியல் அறிவியலில் 
்கோணபபெடுகின்்றன.

பெண்களும் மனிதர்களே என்ற 

தீவிர ்கருத்துக்குப் பெயர தான 

பெணணியம்

ஆணிற்கும், பெணணிற்கும் உளே 

சமத்துவத்்தயும் முழு மனிதத்துவத்்தயும் 

்கணடு ப்காளெவர தான பெணணியவாதி ஆவார.

-குளேரிஸ்டீென

1. �ோ�ோள்ோ�ப ்பெண்ணியம்
2. ைோரக்சிய்ோ�ப ்பெண்ணியம்
3. தீவி�ப ்பெண்ணியம்
4. சுறறுச்

 

ைல் ்பெண்ணியம்

5. பின் ்கோலனியப ்பெண்ணியம்
1. தாரா்ள்ாதப ்�ண்ணியம்

மு�ல் ்கட்ட ்பெண்ணியைோனது 19-ஆம் 
நூற்றோண்டில் த�ோன்றியது.  ஆண்்களுக்கு 
நி்க�ோன அ�சியல் உரிமை்கமளப 
்பெண்்களுக்கும் த்கோரியது.  ்பெண்்கள 
அடிமையோக்்கபபெட்டுளளனர.  அ்ர்களுக்கு 
்ோக்குரிமை உளளிட்ட அ�சியல் உரிமை்கள 
்ைங்கபபெட்டோல் ்பெண்்கமள ஆண்்களுக்கு 
நி்க�ோ்க முன்தனற்ற முடியும்.  அ�சு ஆமணயும், 
்பெண்மணயும் சைைோ்க பெோரக்கும் ஒரு 
்கருவியோகும்.  இயறம்கயோ்கத் ்பெண்்களுக்கு 
எதி�ோனது அ�சு கிமடயோது. �ோ�ோள்ோ�ப 
்பெண்ணியம் தைற்கததிய ைக்்களோட்சி 
நோடு்களில் ்பெண்்களுக்கு சைைோன 
்ோக்குரிமை ்பெறறுத�ந்து மி்கப்பெரிய 
சோ�மன ்சய்�து.

2. ைார்க்சிய்ாதப ்�ண்ணியம்

ைனி�ர்களிமடதய ்சோததுரிமை 
த�ோன்றிய�ோல் �ோன் ்பெண்்கள 
அடிமையோக்்கபபெட்டனர. ைனி� ்�லோறறின் 
இ�ண்டோ்து ்கோல்கட்டைோகிய பெண்மடய ்கோல 
அடிமை மும்றயில் �ோன் �னி்சோதது்கள 
த�ோன்றின. ்கோ�ல் ைோரக்சின் நண்பெ�ோன 
பி்�ட்ரிக் ஏங்கல்ஸ் “குடும்பெம், �னி 
்சோதது்கள ைறறும் அ�சின் த�ோற்றம்” என்்ற 
நூமல எழுதினோர.  �னி்சோதது்கள த�ோன்றிய 
பி்றகு ஆண்்கள ஆதிக்்கம் ்சலுததினர, 
்பெண்்கள அடிமைபபெடுத�பபெட்டனர என்று 
அ்ர கூறினோர.  ்பெோதுவுமடமை்ோ� பு�ட்சி 
்� த்ண்டும், பு�ட்சி மூலம் 
்�ோழிலோளர்களும் விடு�மல ்பெறு்ோர்கள, 
்பெண் இனமும் விடு�மல ்பெறும், 
ஆண்்களிடம் �னி்சோதது்கள இருக்்கோது, 
்சல்்ங்கள எல்லோம் எல்தலோருக்கும் 
்பெோது்ோ்க இருக்கும் என்று கூறினோர.
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3. தீவிரப ்�ண்ணியம்

்பெண்்களுக்கும் ஆண்்களுக்கும் 
இமடயில் எந்�வி� ஏற்றத�ோழ்வும் கிமடயோது.  
்பெண்்கள ஆண்்களோல் சு�ண்டபபெடுகி்றோர்கள,  
ஏைோற்றபபெடுகி்றோர்கள என்று தீவி�ப 
்பெண்ணியம் கூறுகி்றது.

மசைன் டி பீ்ர “இ�ண்டோ்து பெோலினம்” 
என்்ற நூமல எழுதினோர.  “்பெண்்கள பி்றபபெது 
கிமடயோது, உரு்ோக்்கபபெடுகி்றோர்கள”  என்்ற 
்கருதம� இ்ர ்லியுறுத�னோர.  பி்றக்கும் 
்பெோழுது ஆணும், ்பெண்ணும் சைைோன 
தி்றமை்கமள ்பெறறிருக்கின்்றனர.  ஆணோதிக்்க 
சமு�ோயமும், ்கலோச்சோ�மும் பி�ச்சோ�ங்கள 
மூலம் ்பெண்்கமள அடிமைபபெடுததுகி்றது.

ஆணோதிக்்கம் இயறம்கக்கும், நீதிக்கும் 
எதி�ோ்கப ்பெண்்கமள அடிமைபபெடுததுகி்றது.  
உல்க முழு்தும் பெல்த்று ்கலோச்சோ�ங்கள 
்பெண்்களுக்குப பெல்ம்கயோன ைதிபமபெ 
்ைஙகு்து இக்்கருததுக்கு சோட்சி ஆகும்.

்கத�ோல் ஹோனிஸ்க் என்்ற பு்கழ்்பெற்ற 
்பெண்ணிய்ோதி “�னிபபெட்ட ்ோழ்விலும் 
அ�சியல்” (The Personal is Political) என்்ற 
முைக்்கததின் மூலம் ஆண்்கள ்பெண்்கமள 
அடிமைபபெடுதது்ம� விளக்கினோர.  
ைனி�ர்களின் ்ோழ்க்ம்கமய இ�ண்டு 
�ளங்களில் ஆண்்கள பிரிததிருக்கி்றோர்கள.  
�னி்ோழ்க்ம்க ைறறும் ்பெோது ்ோழ்க்ம்க.  
�னி்ோழ்க்ம்க குடும்பெம் சம்பெந்�பபெட்ட�ோகும்.  
இஙகு அன்பும், பெோசமும் நிம்றந்திருக்கும் 
தபெோட்டி, ்பெோ்றோமை இருக்்கோது.

குடும்பெத �ளததில் ்பெண்்கள 
்சிக்கி்றோர்கள, இஙகு அ�சியல் கிமடயோது, 
ைோ்றோ்க ்பெோது ்ோழ்க்ம்கயில் தபெோட்டி, 
்பெோ்றோமை நிம்றந்திருக்கும். ஆண்்கள இதில் 
பெஙத்கறகி்றோர்கள. அ�சியல் ைறறும் அதி்கோ�ப 
தபெோட்டியில் ஆண்்கள ஈடுபெடுகின்்றனர.  
இக்்கருததுக்்கமள ்கத�ோல் ஹோனிஸ்க் 
நி�ோ்கரிக்கின்்றோர.  ் பெோது ் ோழ்வில் ைட்டுைல்ல 
�னிபபெட்ட ் ோழ்விலும் தபெோட்டி, ் பெோ்றோமை்கள 
உளளன.  ்கண்ன், ைமனவி உ்றவு்களில் கூட 

அதி்கோ�ம், தபெோட்டி, இருக்்கலோம். �னிபபெட்ட 
குடும்பெ ்ோழ்க்ம்கயில் ்பெண்்கள 
அடிமைபபெடுத�பபெடுகி்றோர்கள. �னிபபெட்ட 
குடும்பெ ்ோழ்க்ம்கயிலும் அ�சியல், 
அதி்கோ�தம� பெறறி தபெச த்ண்டும்.  
ஆண்்களுக்கு இமணயோன அதி்கோ�தம� 
்பெண்்கள ்பெ்ற த்ண்டும்.  ஆ்கத் �னிபபெட்ட 
்ோழ்விலும் அ�சியல் உளளது என்று அ்ர 
கூறினர.

4. சுறறுச்சூழல் ்�ண்ணியம்

இயறம்கமயயும், ்பெண்்கமளயும் 
ஆணோதிக்கும் ஏைோறறுகி்றது. சுறறுச் சூைல் 
்பெண்ணியததின் முக்கிய சிந்�மன சிறபபி்கள 
பி�ோன்த்கோஸ் டி எதபெோன்தன, த�ோஸ்தைரி 
ரூ�ர, தநஸ்�ோ கிங ைறறும் ்ந்�னோ சி்ோ 
ஆ்ோர்கள

இ�ண்டு ்ம்கயோன சுறறுசூைல் 
்பெண்ணிய ்கருதது்கள உளளன. ஒன்று தீவி�ப 
்பெண்ணியம், இ�ண்டோ்து, ்கலோச்சோ�ப 
்பெண்ணியம். தீவி�ப ்பெண்ணியம் 
ஆணோதிக்்கதம� அழித�ோல்  �ோன் 
இயறம்கமயயும், ்பெண்்கமளயும் ்கோபபெோற்ற 
முடியும் என்று கூறுகி்றது.

்கலோச்சோ�ப ்பெண்ணியம் உணவு 
�யோரிபபெதிலும், இனதம�ப ்பெருக்கு்திலும் 
்பெண்்கள இயறம்கக்கு ்நருக்்கைோன்ர்கள 
என்று கூறுகி்றது. இயறம்க சீ�ழி்ோல் 
ஆண்்கமள விடப ்பெண்்கதள அதி்கம்  
பெோதிக்்கபபெடுகின்்றனர. ைனி� ்ோழ்க்ம்கயில் 
த்மலப பெஙகீடு மும்றயோல் இயறம்க 
சீ�ழியும் ்பெோழுது ்பெண்்களுக்குத�ோன் அதி்க 
இன்னல்்கள த�ோன்றுகின்்றன.  
இயறம்கமயயும் ்பெண்்கமளயும் பெோது்கோக்்க 
த்ண்டும்.

சுறறுச்சூழல் ்�ண்ணியம்

“நாம் பெண்கள த்ை்மயில் 
புவியில் அ்மதியான 

வருங்காைத்்தப் பெறுளவாம் 
அல்ைது நமக்கு வருங்காைம் என்ற 

ஒனள்ற இல்ைாமல் ளொகும்”..

- ்ந்தனா சி்ா
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5. பின் காைனியப ்�ண்ணியம்

பின் ்கோலனி ஆதிக்்கப ்பெண்ணியம் 1980 
்களில் ஆசிய, ஆபபிரிக்்க நோடு்களில் 
இயக்்கைோ்கவும், �தது்ைோ்கவும் த�ோன்றியது.  
ஆட்ரி லோரடு என்்ற ்பெண்ணிய்ோதி பின் 
்கோலனி ஆதிக்்கப ்பெண்ணியதம� 
த�ோறறுவித�ோர. "நிபுணரின் ்கருவி்கள 
நிபுணரின் வீட்மட ஒருதபெோதும் உமடக்்கோது" 
(The Mater’s Tools Will Never Dismantle the Master’s 
House)  என்்ற முக்கிய நூமல எழுதினோர.  
யோததிரி ஸ்பி்ோக், சந்��ோ �ல்பெத� ்ைோ்கந்தி, 
எ�ல் க்�ோதல ஆகிதயோர பின் ்கோலனி ஆதிக்்கப 
்பெண்ணிய ்ோதி்கள ஆ்ர.

ஆட்ரிலோரடு கூறினோர. " எல்லோ 
்பெண்்களும் ஒத� ைோதிரியோன 
அடக்குமும்றயோல் பெோதிக்்கபபெடுகி்றோர்கள 
என்று கூ்றக்கூடோது. அவ்ோறு நிமனத�ோல் 
ஆணோதிக்்கததின் பெல ் ம்கயோன �ன்மை்கமள 
நோம் பெோரக்்கத �்றிவிடுத்ோம்.  எவ்ோறு 
ஆணோதிக்்க ்கருவி்கள பெயன்பெடுத�பபெடுகி்றது 
என்்ற விழிபபுணரவு இல்லோைல் ்பெண்்கள 
இருபபெோர்கள. ்்ளமளக்்கோ� 
ஆணோதிக்்கததில் ஆபபிரிக்்க, அ்ைரிக்்கப 
்பெண்ணோ்க நோன் சந்தித� தசோ�மன்கள, 
அனுபெ்ங்கள �்்றோ்க சித�ரிக்்கபபெடுகின்்றன, 
சிறுமைபபெடுத�பபெடுகின்்றன."

பின் ்கோலனி ஆதிக்்கப ்பெண்ணியம் 
தைற்கததியப ்பெண்ணிய இயக்்கங்களின் 
்கருதது்கமள எதிரக்கி்றது.  அ்ர்களின் 
அனுபெ்ங்கமள உல்கம் முழு்தும் உளள 
்பெண்்களின் அனுபெ்ம் என்று சித�ரிபபெம� 
இது எதிரக்கி்றது, உல்கம் முழு்தும் ்பெண்்கள 

�ம்ைால் முடியும்!

ஒத� ைோதிரியோ்க இருபபெதில்மல.  ்ரக்்கம், 
இனம், ை�ம், நோடு தபெோன்்ற ்கோ�ணி்களோல் 
்பெண்்களிமடதய பெல த்றுபெோடு்கள உளளன. 
தைற்கததியப ்பெண்ணிய ்கருததுக்்கள உலகின் 
பி்ற பெகுதி்களில் உளள ்பெண்்களின் நிமலமயப 
பி�திபெலிபபெதில்மல.  ஆசிய, ஆபபிரிக்்க 
்பெண்்கள தைற்கததியக் ்கோலனி ஆதிக்்கத�ோல் 
்பெருைளவில் பெோதிக்்கபபெட்டுளளனர.  
தைற்கததியப ்பெண்ணிய்ோதி்கள ்கோலனி 
ஆதிக்்க�ோக்்கதம� சந்திக்்கோ��ோல் அ�மன 
்க்னிக்்க �்றுகி்றோர்கள. ஆபபிரிக்்கக் 
்கண்டததின் ்பெண்்கள இன்ோ�ம், அடிமை 
மும்ற, ்கட்டோய குடிதயற்றம் தபெோன்்ற 
தசோ�மன்கமளச் சந்தித�னர.  தைற்கததியப 
்பெண்்கள இம்்கமளச் சந்திக்்கவில்மல.  
தைற்கததியப ்பெண்ணிய்ோ�ம் �ங்கமள 
பெடித�, அ�சியல் விழிபபுணரவு உளள, நவீன 
சக்தி ்பெற்ற ்பெண்்களோ்கக் ்கருதுகி்றது.  ஆசிய, 
ஆபபிரிக்்க ்பெண்்கமள அதி்கோ�மில்லோ�, 
விழிபபுணரவு இல்லோ�, ்சயலற்ற இனைோ்கக் 
்கருதுகி்றது. இது ஒரு �்்றோன 
அணுகுமும்றயோகும்.  ஆசிய, ஆபபிரிக்்கப 
்பெண்்கள ்கோலனி ஆதிக்்கம், ஆணோதிக்்கம் என்்ற 
இ�ண்டு சு�ண்டல் சக்தி்களோல் 
பெோதிக்்கபபெட்டுளளனர.  இவ்ோறு பின் 
்கோலனியப ்பெண்ணியம் தைற்கததிய ்கோலனி 
ஆதிக்்கதம� விைரச்சிக்கின்்றது.  தைலும் ஆசிய, 
ஆபபிரிக்்க நோடு்களின் அ�சியல் சிந்�மன்களில் 
்பெண்்கள சந்திக்கும் �னிபபெட்ட பி�ச்சமன்கள 
பெறறி ்க்னம் ்சலுதது்து இல்மல  என்றும், 
பின் ்கோலனியப ்பெண்ணியம் கூறுகி்றது.

்�ண்ணியம்
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இந்திய அரசும் ைகளிர் அதிகாரம் ஏற்றலும்

இந்திய அ�சு ்பெண்்களின் 
முன்தனற்றததிற்கோ்க முக்கிய திட்டங்கமள 
அைல்பெடுததியுளளது. 73-்து ைறறும் 74-்து 
அ�சியல் சோசன திருத�ச் சட்டங்கள கி�ோை, 
ந்க� சுய ஆட்சி அமைபபு்களில் மூன்றில் ஒரு 
பெஙகு இடங்கமளப ்பெண்்களுக்கு 
ஒதுக்கியுளளன. ்கடந்� இருபெது ஆண்டு்களோ்க 
அைலில் இருக்கும் ை்களிர இட ஒதுக்கீடு 
்பெண்்களுக்கு முன்தனற்றதம�யும் அ�சியல் 
சக்தி்கமளயும் ்ைஙகியுளளது.  உச்ச 
நீதிைன்்றம் “விஷோ்கோ ்ழிமும்ற்கள” என்்ற 
பெோது்கோபபிமன �னது தீரபபின் மூலம் 
்பெண்்களுக்கு ்ைஙகியுளளது. 
பெணியிடங்களில் ்பெண்்களுக்கு எதி�ோன 
பெோலின ்�ோந்��வு்கமள �டுபபெ�றகு விஷோ்கோ 
்ழிமும்ற்கள முயறசிக்கின்்றன.  
பெோ�ோளுைன்்றம் பெணியிடங்களில் ் பெண்்களுக்கு 
எதி�ோன பெோலின ்�ோந்��வு்கமள �மட ்சய்து 
சட்டம் இயறறி உளளது. அ்கப பு்கோர குழு 
ைறறும் �ல பு்கோர குழு ஆகியம்்கள 
பெணியிடங்களில் உரு்ோக்்கபபெட த்ண்டும் 
என்று இச்சட்டம் கூறுகி்றது. முன்பெோ்க 
பெோ�ோளுைன்்றம் 2005-ஆம் ஆண்டு குடும்பெ 
்ன்மும்ற ்பெண்்கள பெோது்கோபபுச் சட்டதம� 
இயறறியது.

முடி்ோ்க பெோலின சைதது்ம் ைனி� 
குலததின் பெோதி அள்ோ்க இருக்கின்்ற 
்பெண்்களின் முன்தனற்றததிறகு ் ழி்குக்கும். 
்பெண்ணியம் இ�றகு முயறசிகின்்றது.

நோடோளுைன்்றததிலும் சட்ட 
ைன்்றததிலும் ்பெண்்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு 
த்ண்டும் என்று பெல ஆண்டு்களோ்கப 
த்கோ�பபெடுகி்றது. மூன்றில் ஒரு பெஙகு 
இடங்கள ்பெண்்களுக்கு ்ைங்கபபெட 
த்ண்டும் என்பெது இந்� த்கோரிக்ம்கயின் 
முக்கிய சோ�ைோகும்.  நோடோளுைன்்றததிலும், 
சட்டைன்்றததிலும் ை்களிர இட ஒதுக்கீடு 
த்கோரி ்குபபில் வி்ோ�ம் ்சய்்க.

வி்ாதம்

9.3 சமுதாய்ாதம்

சமு�ோய்ோ�ம் ஓர அ�சியல் 
த்கோட்பெோடோ்க 1980 – ்களில் த�ோன்றியது. 
மைக்த்கல் சோண்டல் என்னும் அறிஞர “�ோ�ோள 
்ோ�மும் நீதியின் எல்மல்களும்” (Liberalism 
and the Limits of Justice) என்்ற நூமல எழுதினோர. 
அந்நூலில் புதுத �ோ�ள்ோ�தம�யும் �ோன் 
�ோல்ஸ் அ்ர்களின் நீதி த்கோட்பெோட்மடயும் 
அ்ர விைரசித�ோர.

1840-்களில் ஆஙகிதலய அறிஞ�ோன 
குட்வின் பெோரமி (Communitarian) சமூ்க்ோதி 
என்்ற ்சோல்மல உரு்ோக்கினோர. 
இருந்�தபெோதிலும் சமூ�ோய ்ோ�ம் 20-ஆம் 
நூற்றோண்டின் இறுதியில் முழு ்டி்ம் 
்பெற்றது.

சமு�ோய்ோ�ம், �ோ�ள்ோ�தம�யும் 
ைோரக்கிசியதம�யும் எதிரதது த�ோன்றியது. 
சமு�ோய்ோ�ைோனது, �ோ�ோள்ோ�ம் �னி 
நபெர்களுக்கு அதி்க, த�ம்யற்ற முக்கியதது்ம் 
்ைஙகு்�ோ்க குற்றம் சோட்டியது. சமு�ோய 
்ோ�ம் ைோரக்சியிதம�யும் ்குபபு்ோ�ம் என 
நி�ோ்கரித�து. �ோ�ோள்ோ�ம் உலகில் ்பெரும் 
பெகுதி்களில் பின்பெற்றபபெட்ட�ோல் சமு�ோய 
்ோ�ம் அ�மன அதி்கைோ்க விைரசித�து.

சமுதாயத்தின் முக்கியத்து்ம்

சமு�ோய்ோ�ம் ைனி�ன் ்்றறிடததில் 
பி்றபபெதில்மல என ்ோதிடுகின்்றது. ைனி�ன் 

குடும்� 
்ன்முல்றலய 

நிறுத்துக

உண்லையான 
ஆண்கள 

்�ண்கல்ள அடிக்க 
ைாடடார்கள.

்�ண்ணியம் குறுக்கீடு ைறறும் ரசர்க்காைல் இருப�து �யனற்றது
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ஒரு ்கலோச்சோ�, சமூ்க விலஙகு ஆ்ோன். 
ைனி�ன் குறிபபிட்ட சமு�ோயததில் 
்கலோச்சோ�ததில் பி்றக்கின்்றோன். ைனி�னுமடய 
நம்பிக்ம்க, நடதம�, தி்றன்்கள, தி்றமை்கள, 
அணுகுமும்ற்கள எல்லோம் அ்னுமடய 
சமு�ோயத�ோல் உரு்ோக்்கபபெடுகின்்றன. 
ஒவ்்ோரு நபெரும் சமு�ோயம் ்ைஙகும் 
்ோய்பபு்கமள பெயன்பெடுததி ்ோழ்கி்றோர்கள. 
ைனி�ன் அணும்ப தபெோல �னியோ்க 
்சிபபெதில்மல. சமு�ோயததுடன் பின்னி 

பிமணந்து ்ோழ்கி்றோன். ைனி�ன் 
சமு�ோயததிலிருந்து முறறிலும் சு�ந்தி�ைோ்க 
�மடயில்லோைல் இயஙகு்தில்மல(Not 
unencumbered Self). ைோ்றோ்க அ்ன் சமு�ோயததில் 
த்ரூன்றி இருக்கி்றோன் (Situated Self).

எடுததுக்்கோட்டோ்க, �மிழ்நோட்டில் 
பி்றக்கும், ்சிக்கும் குைந்ம� �மிழ் ்ைோழியில் 
ச�ளைோ்க தபெசுகின்்றது. �பபெோனில் பி்றந்து, 
்சிக்கும் குைந்ம� �பபெோனிய ்ைோழியில் 
ச�ளைோ்க உம�யோடுகின்்றது. ்கணினித 
்�ோழில்நுட்பெம் நிம்றந்� நோட்டில் ்ோழும் 
ைனி�ர ்கணினி நிபுண�ோ்க உரு்ோகி்றோர. அத� 
சையததில் �்க்ல் ்�ோழில்நுட்பெம் 
முன்தன்றோ� நோடு்களில் ்சிக்கும் நபெர 
அததும்றயில் நிபுண�ோ்க ்பெரும்பெோலும் 
இருபபெதில்மல.

உரிலைகள கடலைகள

சமுதாய்ாதம்

உரிலைகள ைறறும் கடலைகல்ள 
சைநிலைப�டுத்துதல்

அரசுக் ரகாட�ாடு

்பெோது நலமன தைம்பெடுததும் ்கருவிதய 
அ�சு என்று சமு�ோய்ோ�ம் கூறுகின்்றது. 
்பெோது நலன் என்்ற ்கருதது எல்லோ 
சமு�ோயததிலும் உளளது. ஒவ்்ோரு 
சமு�ோயமும் தநோக்்கங்கள, இலட்சியங்கள, 
நட்டிக்ம்க்கமள எல்தலோருமடய அடிபபெமட 
முன்தனற்றததிற்கோ்க உரு்ோக்குகின்்றன. 
்பெோது நலமன தைம்பெடுதது்�ற்கோ்க 
இம்்கள த�ோறறுவிக்்கபபெடுகின்்றன. அ�சு 
்பெோது நலமன நிம்றத்றறும் முயறசி்களில் 
ஈடுபெடுகின்்றது. ்பெோது நலமன சிம�க்கும் 
நட்டிக்ம்க்கமள அது �மட ்சய்கின்்றது. 

இ � ோ பெ ர ட்  
டி. புட்னம் என்்ற அறிஞர 
சமு�ோய ்ோ�ம் 
த�ோன்று்தில் முக்கிய 
பெ ங ்க ோ ற றி ன ோ ர .  
்பெௌலிங எனபபெடும் 
விமளயோட்மட புட்னம் 
ஆய்வு ்சய்�ோர. பெல 
ஆண்டு்களுக்கு முன்பு 
்பெரும்பெோன்மையோன அ்ைரிக்்கர்கள 
்பெௌலிங விமளயோடினோர்கள. 
�ங்களிமடதய சமூ்க ்�ோடரபு்கள, அறிவு, 
தி்றமை்கள ஆகிய்றம்ற ்ளரததுக் 
்்கோள்�றகு ்பெௌலிங விமளயோட்மட 
பெயன்பெடுததிக் ்்கோண்டனர.

நோளமடவில் ்�ோமலக்்கோட்சி, 
்மலத�ளம் தபெோன்்ற புதிய ்சதி்கள, 
்பெோழுதுப தபெோக்கு ்கருவி்கள த�ோன்றின. 
அதி்கைோ்க இந்� புதிய ்�ோழில்நுட்பெ 
்பெோழுதுபதபெோக்கு்களில் ைக்்கள ஆர்ம் 
்சலுததினர.  ்பெௌலிங விமளயோட்டு 
ைக்்களிமடதய ்சல்்ோக்ம்க இைந்�து.  
ைக்்களின் சமூ்க நட்டிக்ம்க்கள, 
்�ோடரபு்கள ைம்றயத ்�ோடஙகின.  ்கோலப 
தபெோக்கில் அ�சியல் ஆர்மும் ைக்்களிமடதய 
கும்றந்�து. ைக்்களோட்சியின் ்லிமைமய 
கும்றக்கும் ்ம்கயில் ைக்்களின் அ�சியல் 
ஆர்மின்மை ்பெரி�ோனது.  ைக்்களோட்சி 
்லு்ோ்க இருக்்க த்ண்டும் என்்றோல் 
ைக்்களிமடயிலோன சமூ்கத ்�ோடரபு்கள 
அதி்கைோ்க த்ண்டும்.
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தைலும் சமு�ோய்ோ�ம் ைக்்களோட்சி 
அடிபபெமடயில் த�ரந்்�டுக்்கபபெட்ட அ�மச 
ஆ�ரிக்கின்்றது. சமு�ோயததின் 
த்கோரிக்ம்க்களுக்குச் ்சவி சோய்க்கும், 
சமு�ோயததின் மீது ்பெோறுபபுணரவு ்்கோண்ட 
அ�சு �ோன் நல்ல அ�சு என்று சமு�ோய்ோ�ம் 
கூறுகின்்றது.

உரிலைகள ரகாட�ாடு

உரிமை்களும் ்கடமை்களும் ்நருஙகிய 
்�ோடரபுமடயம் என்று சமு�ோய்ோ�ம் 
கூறுகின்்றது. �ோ�ள்ோ�ததின் �னிநபெர சுய 
ஆட்சி ைறறும் உரிமை்கள மீது ்்கோண்டுளள 
அளவு ்கடந்� பெறம்ற சமு�ோய்ோ�ம் 
விைரசிக்கின்்றது. ைோ்றோ்கச் சமு�ோயததின் 
நலன் �ோன் முக்கியைோகும் என்று கூறுகி்றது. 
சமூ்க, ்பெோது நலனுக்்கோ்கத �னி நபெர 
உரிமை்கமளக் ்கட்டுபபெடுத�லோம் என 
சமு�ோய்ோ�ம் ்ோதிடுகி்றது. ஒவ்்ோரு 
ைனி�னும் �னது நலன் பெறறிய சிந்�மனமயப 
்பெறறிருக்்கலோம், ஆனோல் ்பெோது நலன் என்்ற 
்கருததுக்கு அடிபெணிந்து இயங்க த்ண்டும்.

‘தநரைம்ற உரிமை்கள’ என்்ற புதிய 
்கருதம� சமு�ோய்ோ�ம் ஆ�ரிக்கின்்றது. அ�சு 
ைோனியததுடன் ்கல்வி, வீடு ் சதி, பெோது்கோபபெோன 
சுறறுச்சூைல், எல்தலோருக்கும் சு்கோ�ோ�ம் 
தபெோன்்ற உரிமை்கமள சமு�ோயததில் உளள 
அமன்ருக்கும் ்ைஙகு்து அ�சின் 
்கடமையோகும்.

நீதிக் கருத்து

சமு�ோய்ோ�ம் �ோன் �ோல்ஸின் நீதிக் 
த்கோட்பெோட்மட நி�ோ்கரிக்கின்்றது. நீதி என்பெது 
உல்களோவியது. ஏ்னன்்றோல் அது ைனி�னில் 
பெகுத�றிவில் உரு்ோகி்றது என்்ற �ோன் 
�ோல்ஸின் ்கருதம� சமு�ோய்ோ�ம் 
ஏற்கவில்மல. உல்கம் முழு்தும் ்பெோருந்�க் 
கூடிய நீதிக் த்கோட்பெோடு என்று ஒன்று இல்மல. 
ஒவ்்ோரு சமு�ோயமும் �னக்்்கன நீதிக் 
த்கோட்பெோட்மட உரு்ோக்கிக் ்்கோண்டுளளது. 
சமு�ோயததிறகு சமு�ோயம் நீதிக் த்கோட்பெோடு 
ைோறுபெடும் என்று சமு�ோய்ோ�ம் கூறுகின்்றது.

சுருக்்கைோ்க கூறினோல், சமு�ோய்ோ�ம் 

ைனி�னின் ்ோழ்க்ம்கயில் சமு�ோயம் 
இன்றியமையோ�து என ்ோதிடுகின்்றது. 
சமு�ோயததில் ‘்பெோருத�பபெட்ட  ைறறும் 
அமைக்்கபபெட்ட ைனி�ன்’ (Situated and Embedded 
Man) என்்ற ்கருதது சமு�ோய்ோ�ததின் ஆணி 
த்�ோ்க உளளது. அ�சு ைக்்களுக்கு தநரைம்ற 
உரிமை்கமள ்ைஙகிப ்பெோதுநலமன 
தைம்பெடுத� த்ண்டும், பெோது்கோக்்க த்ண்டும். 
ஆனோல் சமு�ோய்ோ�ம் ்ருங்கோலததில் சமூ்க 
அல்லது கூட்டு சர்ோதி்கோ�ததிறகு 
்ழி்குக்கும் எனக்கூறி �ோ�ோள்ோ�ம் எதிர 
விைரசனம் ்சய்கி்றது.

9.4 பின்�வீனத்து்ம்

நவீனதது்தம� எதிரததுத த�ோன்றிய 
ஒருஙகிமணந்� சில ்கருததுக்்கமளப பின் 
நவீனதது்ம் என அமைக்கின்த்றோம். பி�ட்ரிக் 
நீட்தச, �ோக் ்டரிடோ, ஃபுத்கோ, லிடோரட் 
ஆகிதயோர பின் நவீனதது்தம� ஆ�ரித�னர.

நவீனதது்ம் அ�சியல் த்கோட்பெோட்டில் 
200 ஆண்டு்களுக்கும் தைலோ்க ஆதிக்்கம் 
்சலுததி ்ந்�து. பெகுத�றிவு, பி�பெஞசதது்ம், 
ஒறம்றக் ்கோ�ணி உல்க விளக்்கமும்ற  ஆகிய 
த்கோட்பெோடு்கள நவீனதது்ததின் 
முது்்கலும்பெோ்க இருக்கின்்றன.  
இக்த்கோட்பெோடு்கமள பின்நவீனதது்ம் 
நி�ோ்கரிக்கின்்றது. ைோறறுச் சிந்�மன்கமள 
்ைஙகுகின்்றது. தைற்கததிய அ�சியல் 
த்கோட்பெோட்டில் சில ஆண்டு்களுக்கு முன்பு பின் 
நவீனதது்ம் த�ோன்றி ்ளரந்துளளது 

பி�ட்ரிக் நீட்தச, பின் நவீனதது்ததின் 
�ந்ம�யோ்கக் ்கரு�பபெடுகி்றோர. “்கடவுள 
இ்றந்துவிட்டோர” என்பெது அ்ருமடய 
பு்கழ்்பெற்ற கூறறு ஆகும்.

நவீனதது்ம் உல்களோவியமும்ற, 
ஒறம்றக்்கோ�ணி உல்கவிளக்்கமும்ற 
ஆகிய்றம்ற ஆ�ரிக்கின்்றது. பின் 

கடவுள இ்றந்துவிடடார், 
அ்லர �ாம் ்கான்று 

விடரடாம்.
- பிரடரிக் நீடரச
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நவீனதது்ம் இம்்கமள நி�ோ்கரிக்கின்்றது. 
ஒரு ்கோ�ணி மூலம் இந்� உல்கதம� நம்ைோல் 
விளக்்க முடியோது. ஒரு உன்ன� உண்மை 
அல்லது ்கோ�ணி உல்கதம� இயக்குகி்றது என 
நோம் கூ்ற முடியோது. நைது ்ோழ்க்ம்க, பெல 
பெோ்கங்கமளக் ்்கோண்டது. ஒரு ்கோ�ணியோல் 
அ�மன விளக்்க முடியோது. ்கோ�ல் ைோரக்ஸ், 
பி�ட்ரிக் ்ஹ்கல் தபெோன்்ற �தது்ஞோனி்கள 
கூறியது ஏறபுமடயது அல்ல. ்கோ�ல் ைோரக்ஸ் 
ைனி� ்ோழ்க்ம்கயின் அடிபபெமடக் ்கோ�ணி 
்பெோருளோ�ோ�ம் என்்றோர.  
�னிச்்சோததுரிமைமய நீக்கி விட்டோல் உல்கப 
பி�ச்சமன்கமள தீரதது விடலோம் என்று 
ைோரக்ஸ் கூறினோர. 

்�ரைோனிய சிந்�மனயோள�ோன பி�ட்ரிக் 
்ஹ்கல் உல்க ஆன்ைோவின் உரு்ோக்்கதை 
உல்கம் என்று கூறினோர. உல்கதம� ஆன்ைோ 
மூலைோ்க வி்ரித�ோர.  பின்நவீனதது்ம் இது 
�்று என்று கூறுகி்றது. உலம்க 
விளக்கு்�றகு ஒரு ்கோ�ணி தபெோ�ோது, பெல 
்கோ�ணி்களோல் �ோன் உல்கதம� விளக்்க 
முடியும்.  ்கலோச்சோ�ம், ்ைோழி, ை�ம், அ�சியல் 
்பெோருளோ�ோ�ம் உளளிட்ட பெல ்கோ�ணி்களின் 
உ�வியுடன் �ோன் உல்கதம� விளக்்க முடியும்.

உண்மை ஒருமையில் இருபபெதில்மல, 
பென்மையில் இருக்கின்்றது. எந்� ஒரு 
விஷயததிலும் உண்மை என்்ற ஒன்று இல்மல, 
உண்மை்கள �ோன் உளளன.  எடுததுக்்கோட்டோ்க, 
ஒரு �மல்ம�தயோ, ்�லோறறு 
நி்கழ்ச்சிமயதயோ நோம் கூ்றலோம்.  ஒவ்்ோரு 
�மல்ம�ப பெறறியும் பெலவி� ்கருததுக்்கள 
உளளன. ஒரு சிலர அந்�த �மல்ம� 
தீரக்்கத�ரிசி என்பெர.

இன்னும் சிலர அ்ம� ் ோரதம� �ோலம் 
ைட்டுதை உளள்ர என்பெர. ஒத� �மல்ர 
நல்ல்ர, ்்கட்ட்ர, தூய்ர, சுயநல்ோதி என 
பெலநிமல்களில்  விைரசிக்்கபபெடுகி்றோர.  
பெோரபெ்ர ்கண்்களில் �ோன்  உண்மை 
இருக்கின்்றது.  ்கருபபு ைறறும் ்்ளமள 
என்று இ�ண்டு நி்றங்களில் �ோன் உல்கம் 
உளளது எனக்கூ்ற முடியோது.  ஒரு த்கோட்டில் 
்கருபபும், ்்ளமளயும் இ�ண்டு ்கமடசி 
புளளி்கள என்்றோல், இ�ண்டிறகும் இமடயில் 
இ�� பெல நி்றங்கள உளளன. இதுதபெோலத �ோன் 
ைனி� ்ோழ்க்ம்கயும் உலகில் உளளது.

�ோக் ்டரிடோ என்பெ்ர ஒரு பி�ோன்சு 
நோட்டின் �தது் ஞோனி ஆ்ோர.  இ்ர பின் 
நவீனதது்தம� ஆ�ரித�ோர. �்கரபபெமைபபு 
அல்லது ்கட்டுமடத�ல் என்்ற அணுகுமும்றமய 
உம�்களின் ்பெோருமளப புரிந்து ்்கோள்�றகு 
அ்ர உரு்ோக்கினோர.

ஒவ்்ோரு உம�யிலும், பெல ்பெோருள்கள 
உளளன.  ைனி�னுமடய ்ைோழி இன்னும் 
்ளரச்சி அமடயவில்மல.  ஆ்கத் 
எழுத�ோளர்கள �ங்கள எல்லோக் 
்கருததுக்்கமளயும் உம�மூலம் புரியம்க்்க 
முடியோது.  உம�மயப பெடிபபெ்ர்கள �ங்களின் 
புரி�லுக்குத �குந்�்ோறு உம�யின் ்பெோருமள 
உரு்ோக்குகி்றோர்கள. ஒத� உம�யில் பெல 
்பெோருள்கள உளளன. �்கரபபெமைபபின் 
மூலைோ்கத�ோன் உம�மயப புரிந்து ்்கோளள 
முடியும்

உலகில் உண்மை்கள என்று எதுவும் 
கிமடயோது. விளக்்கங்கள ைட்டுதை உளளன.

- பிரட்ரிக் நீட்ளச

தகர்ப�லைபபு என்்றால் 
என்ன?

“்ோசிபபெ�றகும், 
விளக்கு்�றகும், 

எழுது்�றகும் ஆன 
விதி்கள“.

ஜாக் ்டரிடா
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நவீனதது்ததின் உல்களோவிய 
மும்றமயப பின்நவீனதது்ம் 
நி�ோ்கரிக்கின்்றது. அ�றகு ைோ்றோ்க 
�னிதது்தம� அது ஆ�ரிக்கின்்றது.  ஒரு முழு 
அமைபமபெ விட, அதுனுமடய பெகுதி்கதள 
முக்கியம் என்று கூறுகின்்றது.  
எடுததுக்்கோட்டோ்க, நவீனதது்ம் உல்கம் 
முழு்�ற்கோன உரிமை்கள த்கோட்பெோட்மட 
ஆ�ரித�து. பின்நவீனதது்ம் இ�மன 
ைறுக்கின்்றது.  ்பெண்்கள, பெைஙகுடி ைக்்கள 
தபெோன்்ற ்ஞசிக்்கபபெட்ட, �னிதது்ைோன 
குழுக்்களின், ைக்்களின் உரிமை்களுக்கு 
முக்கியதது்ம் �ருகின்்றது.

நவீனதது்ம் அமைபபு ரீதியோன 
ைோற்றங்களுக்கு முக்கியதது்ம் �ருகின்்றது.  
பின்நவீனதது்ம் குறிபபிட்ட சமூ்கக் 
குழுக்்களின் ைோற்றததிறகும், ்ளரச்சிக்கும் 
முக்கியதது்ம் ்ைஙகுகின்்றது.

பின்நவீனதது்ம் அமடயோள 
அ�சியமல ஆ�ரிக்கின்்றது. குறிபபிட்ட 
நலி்மடந்� எளிமையோன சமூ்க்க குழுக்்கள 
ஆதிக்்க மும்றக்கு எதி�ோ்க �ங்களது �ோதி, 
இனம், பெோலினம் அடிபபெமடயில் 
ஒருஙகிமணந்து தைற்்கோளளும் 
நட்டிக்ம்க்களுக்கு அமடயோள அ�சியல் 
என்பெது ்பெய�ோகும். இந்� குழுக்்களின் 
உறுபபினர்கள �ங்கமள பெோசததுடன் “நோம்” 
என்று அமைக்கி்றோர்கள. இ்ர்கள 
எதிரக்கும் குழுக்்களின் உறுபபினர்கமள 
“அ்ர்கள” என்று அமைக்கி்றோர்கள. 
குறிபபிட்ட அமடயோளம், இடம் சோரந்� 
ைக்்களின் சக்தி ஏற்றலுக்கு அமடயோள 
அ�சியல் முயறசிக்கின்்றது.

பின்நவீனதது்தம� பெல்த்று 
சிந்�மனயோளர்களும், அறிஞர்களும் 
விைரசிதது உளளனர. ஆலன் கிரபி என்்ற 
பிரிட்டோனிய ்கலோச்சோ� விைரச்கர பின் 
நவீனதது்ம் முடிந்துவிட்டது என்று கூறினோர.  
ஏ்னன்்றோல், பின் நவீனதது்ததின் ்கலோச்சோ� 
்கோலம் முடிந்து எண்மின் (Digital) நவீனதது்ம் 
உரு்ோகி உளளது என்று ஆலன் கிரபி 
கூறினோர.

அ்ைரிக்காவில் கருபபு இன 
ைக்கள ர�ாராடடம்.

9.5 சுறறுச்சூழலியல்

நவீன அறிவியல் ைறறும் ்�ோழில் 
நுட்பெம் ்்கோண்டு ்ந்� முன்தனற்றம் நைது 
பூமியின் சுறறுச்

 

ைமல அழிதது ்ருகி்றது.  
ஓதசோன் அழி�ல், பெரு் நிமல ைோற்றம், அமில 
ைமை தபெோன்்ற சுறறுச்

 \

ைல் பி�ச்சமன்கள 
நம்மை அச்சுறுததுகின்்றன. இயறம்கமய 
அழிக்கும், முன்தனற்றததிறகு எதி�ோன 
இயக்்கம் ைறறும் ்்கோளம்கக்கு  
சுறறுச்

 

ைலியம் என்பெது ்பெய�ோகும். அ்கண்ட 
பி�பெஞசததில் பூமியில் ைட்டுதை நோம் ்சிக்்க 
முடியும்.  ஆ்கத், பூமிமயக் ்கோபபெோறறு்து 
அ்சியைோகி்றது.
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எல்ரைாருலடய 
ரதல்கல்ளயும் 

இயறலகயால் பூர்த்திச் ்சயய 
முடியும்.  ஒரு்ருலடய 

ர�ராலசலயயும் அதனால் 
பூர்த்தி ்சயய முடியாது. - 

ைகாத்ைா காந்தி

ஆழச் சூழலியல் ைறறும் ரைரைாடடைான 
சூழலியல்

தத்து் வி்ாதம்

ைனி�னுக்கும், 
 

ைலுக்கும், 
்ளரச்சிக்கும், 

 

ழ்நிமலக்கும் இமடயில் 
உளள ் �ோடரபு்கமளப பெறறி விரி்ோன வி்ோ�ம் 
உளளது. ஆைச் 

  

ைலியல் - தைதலோட்டைோன  
ைலியல் என்்ற வி்ோ�ம் உளளது.

ரைரைாடடைான சூழலியல்

ைனி�மன முன்னிறுததி, பெயனுளள 
்கருவியோ்க இயறம்கமய அணுகும் ் ்கோளம்கக்கு 
தைதலோட்டைோன 

 

ைலியல் என்பெது ்பெய�ோகும். 
அ்ைரிக்்கத �தது் ஞோனியோன அந்த�ோணி 
்்ஸ்டன் இக்த்கோட்பெோட்மடத தீவி�ைோ்க 
ஆ�ரித�ோர.   ைனி�னுக்கு இந்� உலகில் 
மு�ன்மையோன இடதம� இக்த்கோட்பெோடு 
்ைஙகுகி்றது. இயறம்க ைனி� நலனுக்்கோ்க 
உரு்ோக்்கபபெட்டுளளது.  எல்லோ உயிர்களும் 
இயறம்கச் ்சல்்ங்களும் ைனி� ்ோழ்விற்கோ்க 
உளளன.

ைனித முன்னிறுத்தல் 
(Anthroprocentricism)

சுறறுச்
 

ைல் பி�ச்சமன்களுக்கு ் �ோழில் 
நுட்பெத தீரவு்கமள இக்த்கோட்பெோடு 
ஆ�ரிக்கின்்றது. இயறம்க ைோசுபெடு்ம�த 
�டுபபெ�றகு ைோறறு எரிசக்தி்கமள உரு்ோக்்க 
த்ண்டும்.  இவ்ணுகுமும்ற மூன்று  
்கருதது்கமள(R-்கமள) ஆ�ரிக்கின்்றது. அம் 
i) பெயன்பெோட்மடக் கும்றத�ல் (Reduce),  
ii) ைறுபெயன்பெோடு (Reuse), iii) ைறுசுைறசி (Recycle) 
ஆகியம்்களோகும். இயறம்கச் ்சல்்ங்கமள 
சிக்்கனைோ்க ைறுசுைறசி அடிபபெமடயில் 
பெயன்பெடுத� த்ண்டும். 

ஆழச் சூழலியல்

நோரத் நோட்டின் இயறம்கத �தது் 
ஞோனியோன ஆரன் தநயஸ்(Arne Naess) 1973 
ஆம் ஆண்டு இக்்கருதம� உரு்ோக்கினோர. 
ை்கோதைோ ்கோந்தி, �தேல் ்கோரேன் 
ஆகிதயோரிடமிருந்து இ்ர ஊக்்கம் ்பெற்றோர.  
புவிக்த்கோள மூன்று அங்கங்கமளப ்பெறறு 
இருக்கின்்றது. அம்்கள i) ைனி�ர்கள,  
ii) ைற்ற உயரினங்கள, iii) உயி�ற்ற 
்பெோருட்்களும் விமச்களும் ஆகும். பூமியில் 
்ோழும் த்கோடிக்்கணக்்கோன உயிர்களில் ைனி� 
இனமும் ஒன்று. ைனி� இனதம� 
முன்னிறுதது்ம� நோம் ம்கவிட த்ண்டும்.

�யன்�ாடலடக் 
குல்றத்தல் (Reduce)

ைறு�யன்�ாடு (Reuse)

ைறுசுழறசி (Recycle)

தவ்றான ொர்வ  
மனித முனனிறுத்தல்  

மனித அ்கந்த

சரியான ொர்வ  
உயிர முதன்ம சமத்துவம் 

சூழல் முதன்ம

EGO ECO
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ைனி�ர அல்லோ உயிரினங்களுக்கும் 
அடிபபெமட ைதிபபு, அமடயோளம் ஆகியம் 
உளளன. எல்லோ உயரினங்களும் சைைோன 
முக்கியதது்தம� (Bio Centric Equality)
்பெறறிருக்கின்்றன. இயறம்கமய ்க்னததுடன் 
பெயன்பெடுததி ைனி�ர்கள ்ோை த்ண்டும்.  
பெல்லுயிர்கமளப பெோது்கோக்்க த்ண்டும்.  
தபெ�ோமசயோல் ைனி� இனம் பெல உயிர்கமள 
அழிதது ்ருகி்றது. உடனடியோ்க ைக்்கள 
்�ோம்கமய இபபூமியில் ்கட்டுபபெடுத� 
த்ண்டும். ைக்்கள ்�ோம்கப ்பெருக்்கம் 
சுறறுச்சூைமல அழிக்கின்்றது.

“ைனிதர்கள சுறறுச்சூழலின் 
�குதிக்ளா்ர். ்்றறியா்ளர்கள 

கிலடயாது”

-ஆல்ளடா பைளொல்ட்

சுறறுச்
 

ைல் பி�ச்சமன்கமளத 
தீரபபெ�றகு நோம் நைது ் �ோைல் நுட்பெத �தது்ம், 
்பெோருளோ�ோ�ம், அ�சியல் ஆகிய்றம்ற 
உடனடியோ்க ைோற்ற த்ண்டும்.  ைனி�ர்கள 
”இயறம்கயோன நபெர்கள” ஆ்ர.  நைது நு்கரவுக் 
்கலோச்சோ�தம� ைோற்ற த்ண்டும்.  நைது  
“

 

ைலியல் �டம்” கும்றக்்கபபெட த்ண்டும்.  
இயறம்கமய மி்கவும் சிக்்கனைோ்க பெயன்பெடுத� 
த்ண்டும்.  சுறறுச்

 

ைல் மீது ைனி�ர்களின் 
�ோக்்கதம� ஆைைோ்க, �தது்ைோ்க 
வி்ோதிபபெ�ோல் இந்�க் ்்கோளம்கக்கு ஆைச்

 

ைலியல் எனப ்பெயரிடபபெட்டது. 

புவி �ைக்குச் ்சாந்தைானது கிலடயாது.  
�ாம் தான் புவிக்கு ்சாந்தைான்ர்கள.

ஆழச் சூழலியல் - ரைரைாடடைான சூழலியல் கருத்து முரண்�ாடுகள

ஆழச் சூழலியலின் எடடு முக்கிய 
கருத்துகளின் சுருக்கம்

ரைரைாடடைான சுழலியலின் எடடு முக்கிய 
கருத்துகளின் சுருக்கம்

1.  புவியில் உளள எல்லோ உயிரினங்களும் 
அடிபபெமட ைதிபமபெ ்பெறறு இருக்கின்்றன.

1.  புவியில் உளள அமனதது உயிரினங்களும் 
ைனி�னின் த�ம்க்்கோ்க உளளன.

2.  இவவுலகில் உளள எல்லோ உயிரினங்களும் 
(சிறியம்தயோ, ்பெரியம்தயோ) புவியின் சி்றபபு 
�ன்மைக்கு முக்கிய பெஙம்க ஆறறுகின்்றன.

2.  சிறிய உயிரினங்கமள விட ைனி�ன்  
தபெோன்்ற ்பெரிய உயிரினங்கள�ோன் 
முக்கியைோனம்்கள ஆகும்.

3.  ைனி�ர்கள �ங்களது அடிபபெமட த�ம்க்கு 
ைட்டுதை ைற்ற உயிரினங்கமளப பெயன்பெடுத� 
த்ண்டும்.

3.  ைனி�ர்கள எல்லோ இயறம்க ் ளங்கமளயும், 
உயிரினங்கமளயும் �ங்களது ்பெோருளோ�ோ� 
நலனுக்்கோ்க பெயன்பெடுத�லோம்.

4.  உலகில் ைனி� ைக்்கள ்�ோம்கமய 
கும்றபபெது ைற்ற உயிரினங்களின்  
நலனுக்கு நல்லது ஆகும்.

4.  ைனி� ைக்்கள ்�ோம்க ்கட்டுபபெோடு இன்றி 
்ள�லோம்.

5.  உலகில் ைனி�னின் �மலயீடு அதி்கைோ்கவும், 
தைோசைோ்கவும் உளளது.

5.  ் �ோழில் நுட்பெ ்ளரச்சி எல்லோ 
சிக்்கல்்கமளயும் நீக்கும்.

6.  ் பெோருளோ�ோ�ம், ்�ோழில்நுட்பெம்,  
்்கோளம்க ஆகிய தும்ற்களில் ைனி�னின் 
்்கோளம்க்கள உடனடியோ்க, தீவி�ைோ்க 
ைோற்றபபெட த்ண்டும்.

6.  ் பெோருளியல் ்ோ�மும், நு்கர ்கலோச்சோ�மும் 
ைனி� சமூ்கதம� ஆள த்ண்டும்.

7.  ் ோழ்க்ம்கயின் நிமலமய விட ்ோழ்க்ம்க 
��ம் முக்கியைோனது.

7.  ைனி�னின் ்ோழ்க்ம்க நிமல உயரந்து 
்்கோண்தட இருக்்க த்ண்டும்.

8.  தைற்கண்ட உண்மை்கமள உணரந்� 
அமன்ரும் ைோற்றதம� ்்கோண்டு ்� 
முயறசிக்்க த்ண்டும்.

8.  சுறறுச்
 

ைல் பி�ச்சமன்கமள நிபுணர்களிடம் 
விட்டுவிட த்ண்டும். அ்ர்கள தீரவு்கமள 
்ைஙகு்ோர்கள. ைற்ற்ர்கள 

 

ைலியப 
பி�ச்சமன்களில் �மலயிடக் கூடோது.
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சூழலியலும் அரசியல் ரகாட�ாடும் 

ஆண்ட்ரு தஹவுட் என்்ற பு்கழ் ்பெற்ற 
அ�சியல் அறிஞர அ�சியல் த்கோட்பெோட்டியலில் 

 ைலியமல மூன்று ்ம்கயோ்க பிரித�ோர.

(அ) சமூ்கச்  ைலியல் 
(ஆ) நவீனச்  ைலியல் 

(இ) ஆைச்  ைலியல் 

(அ) சமூகச் சூழலியல்

அ்ைரிக்்க �தது் ஞோனி முத� புக்சின் 
சமூ்க 

 

ைலியல்  என்்ற ்கருதம� 
உரு்ோக்கினோர. சமூ்க 

 

ைலியலில் மூன்று 
வி� அணுகுமும்ற்கள உளளன.

1. 
 

ைலிய சை�ரை்ோ�ம்

2. 
 

ைலிய அமைப்பெதிர்ோ�ம்

3. 
 

ைலியப ்பெண்ணியம்

1. சூழலிய சைதர்ை்ாதம்

ருடோல்ப பெத�ோ 
 

ைலிய தசோசலிசதம� 
‘சி்பபில் இருந்து பெசுமைக்கு’ (From Red to 
Green) என்்ற நூலில் வி்ரித�ோர. 
மு�லோளிதது்தம� இயறம்கயின் எதிரியோ்க 
இந்� அணுகுமும்ற பெோரக்கின்்றது. நு்கர 
்கலோச்சோ�ததின் மூலைோ்க மு�லோளிதது்ம் 
இயறம்கமய சீ�ழிததுவிட்டது. ்கட்டுபெோடு 
இல்லோ� ்சோததுரிமை புவிக் த்கோளின் 
நலதம�யும் ்ளதம�யும் ்்கடுததுவிட்டது. 

சமூகச் 
சூழலியல்

�வீனச் 
சூழலியல் 

ஆழச் 
சூழலியல்

சூழலிய 
சைதர்ை்ாதம் 
சூழலியலின 
சமதரமவாதம்

சூழலிய 
அலைப்�திர்்ாதம் 
அதி்காரம் சூழலியலின 
எதிரி

சூழலியப 
்�ண்ணியம் 
ஆணாதிக்்கம் சமதரம 
சூழலியலின எதிரி

அரசியல் ரகாட�ாடடியலில் சூழலியல்

அ�சியலில் புதிய அணுகுமும்ற த்ண்டும். 
சை�ரை்ோ�மும், 

 

ைலியிலும் ஒன்று தச�  
த்ண்டும். சை�ரை்ோ�ம் ைட்டுதை  
சுறறுச்

 

ைமலக் ்கோபபெோறறும். அ�சுக்குச் 
சை�ரை்ோ� திமசமயயும், �ன்மைமயயும் 
்ைஙகி இயறம்கமயக் ்கோபபெோற்ற த்ண்டும்.

2. சூழலிய அலைப்�திர்்ாதம்

முரத� புக்சின் இந்� அணுகுமும்றமய 
ஆ�ரித�ோர. அதி்கோ�ம் 

 

ைலியலின் எதிரி 
என்று கூறினோர. அ�சு, ை�ம், குடும்பெம் 
தபெோன்்ற தபெோரம்யில் அதி்கோ�ம் ைனி�ர்கமள 
்ோட்டி்ம�க்கின்்றது. ைனி�னுமடய பெ�ஸ்பெ� 
ஒததுமைபபு உணரம் அதி்கோ�ம் �மட 
்சய்துளளது. இயறம்கயோ்கத் ைனி�ன் 
பெ�ஸ்பெ� ஒததுமைபபுடன் ்ோழ்பெ்ன். ஆ்கத் 
அதி்கோ�தம� நீக்கி விட்டு பெ�ஸ்பெ� 
ஒததுமைபபுடன் புதியத�ோர சமூ்கதம� 
உரு்ோக்கி ைனி�மனயும் இயறம்கமயயும் 
்கோபபெோற்ற த்ண்டும்.

3. சூழலியப ்�ண்ணியம்

்கத�ோலின் ்ைரச்சன்ட ‘இயறம்கயின் 
ை�ணம்’ (The Death of Nature) என்்ற நூலில் 

 

ைலியப ்பெண்ணியதம� வி்ரித�ோர. 
ஆணோதிக்்கம் இயறம்கயின் எதிரியோகும். 
்பெண்ணியம் இயறம்கயின் த�ோழி ஆகும். 
ஆணோதிக்்கம் ்பெண்்கள மீது ைட்டும் அல்ல, 
இயறம்கயின் மீதும் ஆணின் ஆதிக்்கதம� 
உரு்ோக்குகின்்றது. ்பெண்்கமளயும், 
இயறம்கமயயும் பெயன்பெோட்டு ்பெோருளோ்க 
பெோவிக்கின்்றது. ் பெண்்களுக்கும் இயறம்கக்கும் 
உளள அமடயோளம், ைதிபபு, உயிர �ன்மை 
ஆகிய்றம்ற ஆணோதிக்்கம் ைதிபபெதில்மல. 
ஆ்கத் பெோலினச் சைதது்ம் ைறறும் இயறம்க 
சோரந்� புதிய அ�சியமல நோம் உரு்ோக்்க 
த்ண்டும்.

(ஆ) �வீனச் சூழலியல்

தைதலோட்டைோன 
 

ைலியல் அ�சியல் 
அறிவியலில் நவீன 

 

ைலியலோ்க 
அமைக்்கபபெடுகி்றது. �ோ�ோள்ோ�ததிறகும், 
இயறம்கக்கும் இமடயில் சுறறுச்

 

ைமலக் 
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்கோபபெ�ற்கோ்க �ோ�ோள்ோ�தம�ச் சிறிது திருததி 
அமைக்்க த்ண்டும் என்று நவீன 

 

ைலியல் கூறுகின்்றது. “அறி்்ோளி ைனி� 
முன்னிறுத�ல்” என்்ற ்கருதம� ஆ�ரிக்கின்்றது. 
அ�ோ்து இந்� புவியின் எதிர்கோலதம�யும் 
ைனி� குலததின் எதிர்கோலதம�யும் ைனதில் 
ம்தது ைனி�ன் ்சயல்பெட த்ண்டும். 
“�மலமும்ற்களுக்கு இமடயிலோன நீதி” என்்ற 
்கருதம�யும் நவீனச் 

 

ைலியல் ஆ�ரிக்கின்்றது. 
அ�ோ்து இந்� புவிமய ்ருங்கோல 
�மலமும்ற்களிடம் இருந்து ்கடனோ்கப ்பெறறு 
உளதளோம். ஆ்கத் புவிமய பெோது்கோதது 
்ருங்கோலததில் அ்ர்களிடம் ஒபபெமடக்்க 
த்ண்டும். “நிமலயோன முன்தனற்றம்” என்்ற 
்கருதம�யும் நவீனச் 

 

ைலியல் ஆ�ரிக்கின்்றது. 
சீக்கி�ைோ்க பெணக்்கோ�ர ஆ்க த்ண்டும் 
என்பெம� விட நி�ோனைோ்க பெணக்்கோ�ர ஆ்க 
த்ண்டும். இ�ற்கோ்க இயறம்கமய நி�ோனைோ்க 
பெயன்பெடுத� த்ண்டும் என்று நவீனச் 

 

ைலியல் கூறுகின்்றது.

(இ) ஆழச் சூழலியல் 

இயறம்கக்கு சோ�்கைோன புது அ�சியல் 
திட்டம் ைறறும் அ�சியல் அனுகுமும்றமய 
ஆைச் 

 

ைலியல் ்லியுறுததுகி்றது.  
அ�சியலுக்கும், இயறம்கக்கும் இமடயிலோன 
உ்றவில் அடிபபெமட ைோற்றதம� உரு்ோக்்க 
த்ண்டும். ைனி�ர்கள, பி்ற உயிரினங்கள 
ைறறும் உய�ற்ற ்பெோருட்்கள 
ஆகியம்்களிமடதய உளள ்�ோடரமபெ 
ைதிதது, புரிந்து்்கோண்டு, ்கோபபெோறறும் 
அ�சியல் த்ண்டும்.

இந்தியாவின் சுறறுச்சூழல் இயக்கஙகள

நவீன முன்தனற்றம் இயறம்கமயச் 
சீ�ழிபபெ�ோல் பெல்த்று எதிரபபு தபெோ�ோட்டங்கள 
உல்கம் முழு்தும் த�ோன்றியுளளன.  நைது 
நோட்டிலும் 

 

ைமலயும் பெல்லுயிர 
அமைபமபெயும் ்கோபபெோறறு்�ற்கோ்கப பெல 
சுறறுச்

 

ைல் பெோது்கோபபு இயக்்கங்கள 
த�ோன்றின.  அம்்களில் முக்கியைோன நோன்கு 
இயங்கங்கமள நோம் இஙகு ்கோணலோம்.

அ. பீஸ்நவ இயக்்கம்
ஆ. சிபத்கோ இயக்்கம்
இ. அபபிக்த்கோ இயக்்கம்

ஈ.  அமைதி பெளளத�ோக்கு பெோது்கோபபு இயக்்கம்

அ. பீஸ�வ் இயக்கம் (Bisnau Movement): 

பெதி்னட்டோ்து நூற்றோண்டில் 
�ோ�ஸ்�ோனில் உரு்ோன ்்றறி்க�ைோன 
சுறறுச்

 

ைல் இயக்்கதை பீஸ்நவ இயக்்கைோகும்.  
�ோர பெோமல்னததில் குரு �ம்தபெஸ்்ர என்்ற 
ஞோனி பீஸ்நவ என்்ற ை�க் குழும் இமடக்்கோல 
்�லோறறில் உரு்ோக்கினோர. ‘பீஸ்நவ’ என்்ற 
இந்தி ்ைோழிச் ்சோல்லிறகு ‘29’ என்பெது 
்பெோருளோகும்.  இயறம்கயுடன் ஒன்றி ்ோை 
த்ண்டிய ்ோழ்க்ம்கமய �னது 29 
த்கோட்பெோடு்கள மூலைோ்க வி்ரிபபெ�ோல் பீஸ்நவ 
என்று அமைக்்கபபெட்டது.

த�ோதபூர ை்கோ�ோ�ோ பெதி்னட்டோ்து 
நூற்றோண்டில் ஒரு புதிய அ�ண்ைமனமய 
்கட்டினோர.  த்க�ரலி கி�ோைததில் அ�க்்க ை�ம் 
நிம்றந்� ்கோடு உளளது.  �னது 
அ�ண்ைமனக்்கோ்க ை�ங்கமள ்்ட்டி 
்ருைோறு இ�ோணு்தம� அனுபபினோர.  
அம்ரி�ோ த�வி என்்ற ்பெண்ைணி ை�ங்கமள 
்்ட்டக்கூடோது என்று தபெோ�ோட்டம் ்சய்�ோர.  
ை�தம� ்்ட்டு்�றகு பெதிலோ்க �னது 
�மலமய ்்ட்டுங்கள என்று கூறினோர.  
இ�ோணு்ம் அ்�து �மலமய துண்டித�து.  
கி�ோை ைக்்கள அமன்ரும் ்னதம� 
்கோபபெோறறு்�ற்கோ்க �ங்களது உயிம�க் 
்்கோடுத�னர.  ்ைோத�ம் 363 கி�ோை 
உறுபபினர்கள உயிரத தியோ்கம் ்சய்�னர.  
இச்சம்பெ்தம�க் த்களவிபபெட்ட ை்கோ�ோ�ோ 
உடனடியோ்க �னது இ�ோணு்தம�த திரும்பெ 
்பெற்றோர. அபபெகுதிமயப பெோது்கோக்்கபபெட்ட 
்னம் என்று அறிவித�ோர.  பீஸ்நவ த்க�ரலி 
இயக்்கம் நவீன இந்தியோவின் மு�ல் 
்்றறி்க�ைோன சுறறுச்

 

ைல் இயக்்கைோகும்.

்்ட்டபபெட்ட ை�தம�விட ்்ட்டுண்ட 
ைனி� உயிர முக்கியைோனது அல்ல.

குறிபபிடத்தக்க ரைறரகாள
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ஆ. சிபரகா இயக்கம் (Chipko Movement):

உத��்கண்ட் ைோநிலததில் 1973-ஆம் 
ஆண்டு நமட்பெற்ற அமைதியோன  
சுறறுச்

 

ைல் பெோது்கோபபு இயக்்கதை சிபத்கோ 
இயக்்கைோகும்.  இந்தியில் ‘சிபத்கோ’ என்்றோல் 
‘்கட்டிபபிடி’ என்று ் பெோருளபெடும். விமளயோட்டு 
்பெோருட்்கள �யோரிக்கும் ்கம்்பெனி, அலக்நந்�ோ 
பெளளத�ோக்கில் ை�ங்கமள ்்ட்டு்�ற்கோ்க 
அ�சு அனுைதி ்பெறறு ்ந்�து.  ை�ங்கமள 
்்ட்டக்கூடோது என்று அபபெகுதி ைக்்கள, 
முக்்கயைோ்க ்பெண்்கள அமைதியோ்க 
தபெோ�ோடினோர்கள.  ‘�தேோலி கி�ோை ஸ்்�ோஜய 
ைண்டல்’ (DGSM)  என்்ற அ�சு சோ�ோ அமைபபும் 
அ�ன் �மல்ர சந்திபி�சோத பெட் அ்ர்களும் 
தபெோ�ோடினோர்கள.

பு்கழ் ்பெற்ற சுறறுச் 
 

ைல் ்ோதியோன 
சுந்�ரலோல் பெகுகுணோ தபெோ�ோட்டததில் 
குதித�ோர.  ்பெரும் அளவில் ்பெண்்கள 
தபெோ�ோட்டததில் பெஙத்கற்றனர.  தூம்சிங ்நகி, 
பெச்னி த�வி தபெோன்்ற ்பெண் �மல்ர்கள 
ைக்்களின் ் ன உரிமைக்்கோ்க தபெோ�ோடினோர்கள.  
1980-ஆம் ஆண்டு மு�ல் இையைமல 
்னபபெகுதியில் ை�ங்கமள ்்ட்டு்�றகு 
ைததிய அ�சு �மடவிதிதது.  ்பெண்ணியம், 
்கோந்தியம், சுறறுச் 

 

ைலியம் ஆகிய மூன்று 
்்கோளம்க்கமள சிபத்கோ இயக்்கததில் நோம் 
்கோணலோம்.

இ. அபபிக்ரகா இயக்கம் (Appiko Movement):

தைறகுத ்�ோடரச்சி ைமலயில், 
்கரநோட்கோவின் உததி� ்கன்னட ைோ்ட்டததில் 
நமட்பெற்ற இயக்்கதை அபபிக்த்கோ 
இயக்்கைோகும்.  அபபிக்த்கோ என்்றோல் ்கன்னட 

சுறறுச்சூழல் தான் நிரந்தர ்�ாரு்ளாதாரம் 
ஆகும்.

- சுந்தர்ைால் �குகுணா

்ைோழியில் ‘்கட்டிக்த்கோ’ என்று ்பெோருளோகும்.  
இம்ைோ்ட்டததில் ்�ோழிறசோமல்கள 
்பெருகிய�ோல் 1950-ஆம் ஆண்டு 81% இருந்� 
்னபபெ�பபு 1980-ஆம் ஆண்டு 24% ஆ்க 
கும்றந்�து.  சூறறுச்

 

ைல் ஆர்முளள ைக்்கள 
ை�ங்கமள ்கட்டி அமணதது தபெோ�ோட்டம் 
நடததினர. எஞசிய ்கோடு்கமளக் ்கோபபெோறறு�ல், 
அழிக்்கபபெட்ட ்கோடு்கமள உரு்ோக்கு�ல், நல்ல 
மும்றயில் ்ளங்கமளப பெயன்பெடுததும் 
விழிபபுணரம் உரு்ோக்கு�ல் ஆகிய மூன்று 
தநோக்்கங்கமள அபபிக்த்கோ இயக்்கம் 
ஆ�ரித�து. ை�ங்கமள ்கட்டி அமணததுக் 
்கோபபெோறறிய�ோல் அபபிக்த்கோ இயக்்கம் என்று 
்பெயர ்ந்�து.

ஈ.  அலைதி �ள்ளத்தாக்கு �ாதுகாபபு 
இயக்கம்

அமைதிப பெளளத�ோக்கு என்பெது 
த்க�ளோவின் பெோலக்்கோடு ைோ்ட்டததில் தைறகு 
்�ோடரச்சி ைமலயில் உளளது.  பெசுமை ைோ்றோக் 
்கோடு்கள இஙகு உளளன.  ஆஙகிலததில் Silent 
Valley (அமைதிப பெளளத�ோக்கு) என்று 
அ ம ை க் ்க ப பெ டு கி ்ற து .  ை ்க ோ பெ ோ � � த தி ல் 
பெோண்ட்ர்களின் ைமனவியோன தி்�ௌபெதிக்கு 
‘மச�ந்திரி’ என்று ைற்்றோரு ்பெயர உளளது.  
இவ்னபபெகுதி அ்ர்களின் நிமன்ோ்க 
மச�ந்திரி ்னம் என்று அமைக்்கபபெட்டது.  
்கோலனிய ஆட்சியில் அந்� ்னபபெகுதிக்கு 
ஆஙகிதலயர்கள ்சன்்றதபெோது அமைதியோன 
்னைோ்க அது இருந்�து.  ்னததில் சத�தம� 
்�ோடரச்சியோ்க உரு்ோக்கும் சி்கோடஸ் பூச்சி்கள 
அஙகு இல்லோ��ோல் ்னம் அமைதியோ்க 
இருந்�து என்று ஆஙகிதலயர அ�றகு அமைதிப 
பெளளத�ோக்கு என்று ்பெயரிட்டனர.

அந்�ப பெளளத�ோக்கில் பெல்லுயிர்கள 
அதி்கம் உளளன.  சிங்க்ோல் கு�ஙகு்கள 
அதி்கம் ்கோணபபெடுகின்்றன.  சிங்க்ோல் 
கு�ஙகின் அறிவியல் ் பெயர ‘ை்கோ்கோ மசதலனஸ்’ 
என்பெ�ோகும்.  இ�னோல் �ோன் அது ‘மசலண்ட் 
த்லி’ என்று அமைக்்கபபெடுகி்றது என்பெதும் 
ஒரு ்ோ�ைோகும். த்க�ள ைோநில மின்சோ�ததும்ற 
1970-்களில் மின்சோ�ம் �யோரிபபெ�ற்கோ்க 
அவ்னததில் உளள குந்திபபுைோ என்்ற நதியில் 
அமண்கட்டத ்�ோடஙகியது.
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KSSP என்்ற ‘த்க�ள சோஸ்தி� சோகிதய 
பெரிசத’ அமைபபுச் சுறறுச்

 

ைல் தபெோ�ோட்டதம� 
இந்� அமணக்கு எதி�ோ்க நடததியது.  
அமண்கட்டினோல் அமைதிப பெளளத�ோக்கு 
அழிந்துவிடும் என்்ற ்பெரிய தபெோ�ோட்டம் 
நமட்பெற்றது.  பெல்த்று ��பபினரும் 
தபெோ�ோட்டததில் குதித�னர.  ஆ்கத் 1980-ஆம் 
ஆண்டு த்க�ளோ ைோநில அ�சோங்கம் 
அமண்கட்டும் திட்டதம�க் ம்கவிட்டது.  1984-
ஆம் ஆண்டு ைததிய அ�சோங்கம் இபபெகுதிமய 
த�சிய பூங்கோ்ோ்க அறிவித�து. பின்னர 
இபபெகுதி ‘நீலகிரி உயிரக்த்கோள இருபபெோ்க’ 
அறிவிக்்கபபெட்டுளளது.  அமைதிப 
பெளளத�ோக்கு பெோது்கோபபுப தபெோ�ோட்டம் 20-
்து நூற்றோண்டின் மி்கச்சி்றந்� இந்திய 
சுறறுச்

 

ைல் இயக்்கைோ்க ்கரு�பபெடுகி்றது.

அருஞ்சாற்�ாருள   

அமைப்பெதிர்ோ�ம் - எவவி� அதி்கோ�மும் 
இல்லோைல் உறுபபினர்களுக்கு இமடயிலோன 
பெ�ஸ்பெ� ஒததுமைபபின் மூலம் இயஙகும் 
அமைபபு

்பெண்ணியம் - ்பெண்்களின் சக்தி 
ஏற்றதம�யும், பெோலின சைதது்தம�யும் 
ஆ�ரிக்கும் ்்கோளம்க.

ஆணோதிக்்க மும்ற - குடும்பெம், அ�சியல், 
்பெோருளோ�ோ�ம், ்கலோச்சோ�ம், ை�ம், பி்ற 
�ளங்களில் ்பெண்்கள மீது ஆண்்கள ஆதிக்்கம் 
்சலுததும் மும்ற.

பின் ்கோலனி ஆதிக்்கம் - ்கோலனி ஆதிக்்கததில் 
இருந்து விடு�மல ்பெற்ற பின் நோடு்கள 
இருக்கும் நிமல (எடுததுக்்கோட்டு 1947க்கு 
பி்றகு இந்தியோ)

்கோலனி ஆதிக்்கம் - ஐத�ோபபிய நோடு்கள ஆசிய 
ஆபபிரிக்்க நோடு்கமள அடிமைபபெடுததி 
சு�ண்டிய மும்ற.

விஷோ்கோ ்ழிமும்ற்கள - உச்ச நீதிைன்்றம் 
பெணி இடங்களில் பெோலின ்�ோந்��வு்களில் 
இருந்து ்பெண்்கமள ்கோபபெோறறு்�ற்கோ்க 
�னது தீரபபில் ்ைஙகிய ்ழிமும்ற்கள.

பெோலினச் சைதது்ம் - ஆண் ்பெண் 
இமடயிலோன பெோலினச் சைதது்ம்

்பெோது நலம் - ைக்்களின் ்பெோது்ோன நலன் 
அல்லது விருபபெம்

�னியோன நபெர அல்ல - ைனி�ர்கள �னியோன 
நபெர்கள அல்ல. ைற்ற ைனி�ர்களுடன் 
இமணந்து ்ோழ்கி்றோர்கள. ஆ்கத் சமூ்கததில் 
இருந்து ்�ோடரபு இல்லோைல் அ்ர்கள 
்ோழ்்தில்மல.

அமைந்துளள நபெர - ைனி�ர்கள சமூ்கததில் 
த்ர ஊன்றி அைரந்து, அமைந்து  
இருக்கி்றோர்கள.

கும்றபபு ்ோ�ம் - இந்� உல்கததில் உளள 
அமனதம�யும் ஒரு குறிபபிட்ட ்கோ�ணியோ்க 
கும்றதது விளக்கும்்ோ�ம்.

பி�பெஞச ்ோ�ம் - ஒரு குறிபபிட்ட ்கோ�ணி 
பி�பெஞசம் முழு்�றகும் ்பெோருந்தும் என்்ற 
்்கோளம்க.

�னிபபெட்ட ்ோ�ம் - ஒவ்்ோரு ை�மும், 
்ைோழியும், இனமும் �னிதது்ைோனது, 
முக்கியைோனது என்னும் ்ோ�ம்.

�்கரபபெமைபபு (்கட்டுமடத�ல்) மும்ற - உட்பு்ற 
ைறறும் ைம்றக்்கபபெட்ட உண்மை்கமள புரிந்து 
்்கோளளு�ல். ஒரு குறிபபிட்ட எழுததுப 
பெமடபமபெ பெடிக்கும் தபெோது தைதலோட்டைோன 
்பெோருமள விட்டுவிட்டு உட்பு்ற, ைம்றந்து 
இருக்கும் ்பெோருமள புரிந்து ்்கோள்து.

அமடயோள அ�சியல் - குறிபபிட்ட நலி்மடந்� 
சமூ்க குழுக்்கள ஆதிக்்க மும்றக்கு எதி�ோ்க 
�ங்களது சோதி, இனம், பெோலினம் அடிபபெமடயில் 
ஒருஙகிமணந்து தைற்்கோளளும் அ�சியல் 
நட்டிக்ம்க்கள.

ைனி� முன்னிறுதது�ல் - ைற்ற உயிரினங்கமள 
விட ைனி� இனம் மு�ன்மையோன ைறறும் 
உயரந்�து என்்ற அணுகுமும்ற. ைனி�னின் 
்ோழ்விறகும், இன்பெததிறகும் �ோன் ைற்ற 
உயிரினங்கள இவவுலகில் உளளன.
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உயிர மு�ன்மைச் சைதது்ம் - இவவுலகில் 
உளள எல்லோ உயிரினங்களும் சைம், ைற்ற 
உயிரினங்கமள விட ைனி�ன் எந்� வி�ததிலும் 
உயரந்�்ன் கிமடயோது.

�மலமும்ற்கள இமடயிலோன நீதி - புவிமய 
நோம் ்ருங்கோல சந்�தியிடம் இருந்து ்கடன் 
்ோஙகி உளதளோம். இயறம்கமய அழிக்்கோைல் 
மீண்டும் நோம் ்ருங்கோல சந்�தியிடம் 
ஒபபெமடக்்க த்ண்டும்.

நிமலயோன முன்தனற்றம் - இயறம்கச் 
்சல்்ங்கமள நோம் பெயன்பெடுததும் தபெோது 
்ருங்கோல த�ம்்கமளயும் நைது நிமனவில் 
ம்ததுக் ்்கோளள த்ண்டும். நிமலத�, நீடிய 
முன்தனற்றதம� நோம் சோததியபபெடுத� 
த்ண்டும்.

ஆைச் சூைலியல் - முன்தனற்றம் என்்ற 
்பெயரில் சுறறுச் 

 

ைமல பெோதிக்கும் நைது 
நட்டிக்ம்க்கமள ஆைைோ்க உணரந்து த்களவி 
த்கட்்க த்ண்டும்.

சிபத்கோ இயக்்கம் - இந்தி ்ைோழியில் சிபத்கோ 
என்்றோல் ்கட்டிபபிடி என்பெது ்பெோருளோகும். 
ைக்்கள ை�ங்கமள ்கட்டிபபிடிதது அ்றம்ற 
்்ட்டபபெடு்தில் இருந்து ்கோபபெோறறிய 
இயக்்கம்.

அபபிக்த்கோ இயக்்கம் - ்கன்னட ்ைோழியில் 
அபபிக்த்கோ என்்றோல் ்கட்டிபபிடி என்பெது 
்பெோருள ஆகும். ்கரநோட்க ைோநிலததில் 
ை�ங்கமள ்கட்டிபபிடிதது ்கோபபெோறறிய 
இயக்்கதை அபபிக்த்கோ இயக்்கம் ஆகும்.

I. சரியான �திலை ரதர்வு ்சயயவும்

1. அமைப்பெதிர்ோ�க் ்்கோளம்க கீழ்க்்கண்ட்றறில் எ�மன ஆ�ரிக்்கவில்மல?

அ) அ�ோ�்கதம� ஆ�ரிக்்க த்ண்டும் 
ஆ) இக்்்கோளம்க ஒழுஙம்க ஆ�ரிக்கின்்றது 
இ) ைனி�ர்கள பெ�ஸ்பெ� ஒததுமைபபுடன் நன்்றோ்க ்ோழ்்ோர்கள 
ஈ) அ�மச எதிரக்கின்்றது

2. கீழ்க்்கண்ட்றறில் அதி்கோ�மில்லோக்  ்்கோளம்கமய ஆ�ரித�்ர யோர?

அ) ்கோ�ல் ைோரக்ஸ் ஆ) த�ோசப பி்�ௌ�ோன் 
இ) ஆ�ம் ஸ்மித ஈ) �ோன் லோக்

3. அமைப்பெதிர்ோ�க் ்்கோளம்க எந்� அமைபமபெ சு�ண்டல் �ன்மை உளளது என எதிரத�து?

அ) அ�சு ஆ) �னிச் ்சோததுக்்கள 
இ) ை�ம் ஈ) தைற்கண்ட அமனததும்

4. ்பெண்ணியம் யோருமடய தி்றன், சக்தி ஏற்றதம� ஆ�ரிக்கின்்றது?

அ) ்பெண்்கள ஆ) குைந்ம�்கள 
இ) சிறுபெோன்மையினர ஈ) பெைஙகுடி ைக்்கள

5. �னிபபெட்ட ்ோழ்விலும் அ�சியல் என்பெ�ன் ்பெோருள

அ) நோம் அ�சியலில் �மல்ர்களின் �னிபபெட்ட ்ோழ்க்ம்கமய வி்ோதிக்்க த்ண்டும்  
ஆ) நோம் அ�சியலில் தநரமைமய எதிரபபெோரக்்க த்ண்டும் 
இ)  நோம் குடும்பெததிலும், அ�சியலிலும் ்பெண்்களுக்்கோன அ�சியல் உரிமை்கமளப பெறறி தபெச 

த்ண்டும்
ஈ) நோம் அ�சியல் ்ோதி்களின் �னிபபெட்ட ்ோழ்க்ம்கமயப பு்றக்்கணிக்்க த்ண்டும்

ைதிபபிடுதல் (Evaluation)
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6. பின்நவீனதது்ததின் �ந்ம� யோர?

அ) �ோக் ்டரிடோ (Jacques Derrida) ஆ) மிசல் பூக்த்கோ (Michel Foucault) 
இ) பிரீட்ரிக் நீட்தச(Friedrich Nietzsche) ஈ) ்கோ�ல் ைோரக்ஸ்(Karl Marks)

7. ஆைச் சூைலியல் என்்ற ்கருதம� உரு்ோக்கிய்ர யோர?

அ) மிசல் பூக்த்கோ (Michel Foucault) ஆ) இ�ோபெரட் டி புட்நம் (Robert D Putnam) 
இ) ஆட்ரி லோரட் (Audre Lorde) ஈ) ஆரதன நிதயஸ் (Arne Naess)

8. பின்நவீனதது்ம் பெறறிய �்்றோன ்கருதது எது?

அ) நவீனதம� நி�ோ்கரிக்கின்்றது 
ஆ) உண்மை என்று ஒன்று இல்மல. உண்மை்கள என்பெது �ோன் சரி 
இ) சர்த�ச ்ோ�தம� எதிரக்கின்்றது 
ஈ) �னிதது் ்ோ�தம� நி�ோ்கரிக்கின்்றது.

9. பின்நவீனதது்ம் எ�னுடன் ்�ோடரபு உளளது?

அ) அமடயோள அ�சியல் ஆ) த�சிய அ�சியல் 
இ) சர்த�ச அ�சியல் ஈ) ்ரக்்க அ�சியல்

10. சமு�ோய்ோ�ம் எ�மன நம்புகி்றது?

அ) ை�ம் ஆ) சமு�ோயம் 
இ) ்ரக்்கம் ஈ) ்ைோழி

11. சமு�ோய்ோ�ததின் பெடி ைனி�ன்

அ) அணும்ப தபெோன்று �னிமையோன்ன் 
ஆ) சுயநலைோன்ன் 
இ) ை�்ோதி 
ஈ) தநரைம்ற உரிமை்கள உளள்ன்

12. சமு�ோய்ோ�ம் ஆ�ரிபபெது

அ) இயறம்க உரிமை்கள ஆ) �ோரமீ்க உரிமை்கள 
இ) தநரைம்ற உரிமை்கள ஈ) ்பெோருளோ�ோ� உரிமை்கள

13. ்பெோருதது்க

1. நவீனச் 
 

ைலியல் அ) உயிர மு�ன்மை சைதது்ம் 
2. ஆைச் 

 

ைலியல் ஆ) ைறுசூைறசி 
3. தைதலோட்டைோன 

 

ைலியல் இ) ை�தம� ்கட்டிபபிடி இயக்்கம் 
4. சிபத்கோ இயக்்கம் ஈ) நீடிய முன்தனற்றம்

14. அபபிக்த்கோ இயக்்கம் என்பெது

அ) ்கோபபெோறறு்�ற்கோ்க ை�ங்கமளக் ்கட்டிபபிடிங்கள 
ஆ) ஏமை ைக்்களுக்கு உணவு ்்கோடுங்கள 
இ) எளிதயோருக்குக் ்கல்விமய ்கறறுத �ோருங்கள 
ஈ) ைக்்களின் தநோய்்கமளச் சரியோக்குங்கள
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15. இந்தியோ, நமிபியோ தபெோன்்ற நோடு்களுக்கு ்பெோருத�ைோன ்பெண்ணியம் எது?

அ) பின்்கோலனியப ்பெண்ணியம் ஆ) �ோ�ோள்ோ�ப ்பெண்ணியம் 
இ) தீவி�ப ்பெண்ணியம் ஈ) ைோரக்சியப ்பெண்ணியம்

II. கீழக்கண்ட ரகளவிகளுக்கு மிகவும் சுருக்கைாக �தில் ்ழஙகவும்

1. ஆந்��தபெோ ்சன்ரிசம் (ைனி� முன்னிருத�ல்) என்பெம� விளக்்கவும்
2. அமடயோள அ�சியல் என்்றோல் என்ன?
3. ‘அமைந்துளள சுயம்’ (Situated Self) என்பெ�ன் ்பெோருமள ்கோண்்க
4. ‘விசோ்கோ ்ழிமும்ற்கள’ என்்றோல் என்ன?
5. ்பெண்ணியம் என்பெ�ன் ்பெோருமளத �ரு்க.
6. ‘அ�சு ஒரு த�ம்யற்ற தீமை’ என ஏன் அதி்கோ�மில்லோக் ்்கோளம்க கூறுகி்றது?
7. அதி்கோ�மில்லோக் ்்கோளம்க (Anarchism) என்பெ�ன் ்சோல் ்�லோறம்றத �ரு்க.

III. கீழக்கண்ட ரகளவிகளுக்கு சுருக்கைாக �தில் தருக

1.  தீவி�ப ்பெண்ணியததின் முைக்்கம் ‘�னிபபெட்ட ்ோழ்விலும் அ�சியல்’ என்பெம�ப பெறறி 
்கருதது ்�ரிவிக்்கவும்.

2. ‘ஆைச் 
 

ைலியல்’ ்கருதம�ப பெறறி எழுது்க.
3. சமு�ோய்ோ�ததின் தநரைம்ற உரிமை்கள என்்ற ்கருதம� விரி்ோ்க விளக்்கவும்.
4.  தைதலோட்டைோன (ஆைைற்ற) 

 

ைலியல் சுறறுச் சூைமலக் ்கோபபெ�றகுப பெரிந்தும�த� 
தீரவு்கமளக் ்கண்டு எழுது்க.

IV. கீழக்கண்ட ரகளவிகளுக்கு விரி்ான �தில்கல்ள தருக.

1. அதி்கோ�மில்லோக் ்்கோளம்கயின் முக்கிய �ன்மை்கமள ைதிபபிடு்க.
2. ்பெண்ணியததின் பெல்த்று ்ம்க்கமள வி்ோதிக்்கவும்.
3. இந்தியோவின் முக்கிய சுறறுச் சூைல் இயக்்கங்கமள வி்ரிக்்கவும்.
4.  ைனி�ன், சமு�ோயம், உரிமை்கள ைறறும் நீதி பெறறிய சமு�ோய்ோ�ததின் நிமலபபெோட்மட 

வி்ோதிக்்கவும்.
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ப � ொ து ம க ்க ளி ன் 
்கருத்து்களின் மீது 
ஊட்கங்களின் தொக்கம் 
உள்ளது. உண்மயில், 
மக்க்ளொட்சி அதன் 
அ தி ்க ொ ர த் து வ த் ் த 
மக்களிடமிருந்து ப�றுகின்்றது.  ப�ொதுக்கருத்து 
என்�து ஒரு தனிந�ரின் ்கருத்து அல்்ல, அந்ந�ர் 
மி்கவும் மதிக்கப�டும் ந�ரொ்கவும் இருக்க்லொம். 
இது ஒரு தனிப�ட்ட ்கருத்தும் அல்்ல. அவர் 
எத்த்்கய நிபுணத்துவத்்தப ப�ற்றிருபபினும், 
ப�ொதுக்கருத்து என்�து ஒரு ப�ொது 
விவ்கொரத்தில் ஒன்்்றொ அல்்லது �்ல பிரிவு 
மக்க்்ளொ ஒருஙகி்ணந்த, ஏற்றுக 
ப்கொள்ளககூடிய ்கருத்தொகும். இது 
உண்மயில் ப�ொதுக்கருத்தொகும்.

ப�ொதுக்கருத்தின் �ங்கு

மக்க்ளொட்சி பவற்றி்கரமொ்க 
பெயல்�டுவதற்கு ப�ொதுக்கருத்து என்�து ஓர் 
அத்தியொவசிய கூ்றொகும். அங்்க குடிமக்களின் 
்கருத்து்களுககு மதிப�ளிக்கப�டுகி்றது. 
மக்களின் ்கருத்து்க்்ளப பு்றக்கணித்து எந்த 
ஒரு அரெொங்கமும் நி்்லத்திருக்க முடியொது.

10.2 ஓர் உண்மையொன ப�ொதுக்கருத்்தை 
உருவொககுவதைற்குத் தை்ையொ்க இருப�்வ:

மக்களின் ்கருத்துக்கள மற்றும்  
சிந்த்ை்களின் உண்மயொை பிரதி�லிப�ொ்க 
ப�ொதுக்கருத்து இருக்க ்வணடும். 
இருபபினும் உண்மயொை ப�ொதுக்கருத்திற்கு 
சி்ல த்ட்கள உள்ளை.

சுயநல விருப�ங்்கள் (ததைசத்்தை விை 
தமைலொனது எனது நலன்)

மக்கள தங்களின் சுயந்லத்தி்ை 
முன்னிறுத்தி தங்கள நொட்டினு்டய 
விவ்கொரங்க்்ளக ்கொட்டிலும் தனிப�ட்ட  

10.1 ப�ொதுக்கருத்தி்ன வ்ையறுத்தைல்

ப�ொதுக்கருத்து ஓர் உ்ளவியல் மற்றும் 
ெமூ்கத்தில் உள்ள அ்ைவரின் 
நம்பிக்்கககும், இ்ெவொை தனிந�ரின் 
நடத்்த ெொர்ந்த ெமூ்க பெயல்மு்்றயொகும். 
சுருக்கமொ்க, இது மக்களின் கூட்டு �ொர்்வ, 
அவர்்களு்டய அணுகுமு்்ற மற்றும் 
்கருத்துக்கள ஆகும்.

இது அரெொங்கம், அரசியல் குறித்த 
முன்னுரி்ம்கள ெொர்ந்த மக்களின் கூட்டு 
விருப�மொகும்.  மக்க்ளொட்சி என்�து 
அ்ைவரின் ஒன்றி்ணந்த தனி்கருத்து்களும், 
ப�ொதுக்கருத்து்களும், தனி ந�ர்க ்கருத்து்க்்ள 
விட முககியத்துவம் வொயந்தது என்்ற கூற்றின் 
அடிப�்டயில் அ்மந்துள்ளது.  
ஒன்றி்ணந்த குழுக்கள, அரெொங்க 
த்்லவர்்கள, ஊட்க உயர்குடியிைர் ஆகி்யொர் 
ப�ொதுக்கருத்தின் மீது தொக்கத்்த 
ஏற்�டுத்தவும், ்கட்டுப�டுத்தவும் முடியும் 
என்று ்வறு சி்லர் கூறுகின்்றைர்.

10 ப�ொதுக்கருத்து மைற்றும் ்கட்சி மு்ை
அலகு

  ்கட்சி மு்்றயின் ப�ொரு்்ள 
வ்ரயறுத்தல்.

  மக்க்ளொட்சியில் ்கட்சி மு்்றயின் �ஙகு, 
பெயல்�ொடு மற்றும் அதன் வ்்க்க்்ள 
அ்டயொ்ளம் ்கொணுதல்.

  நவீை ்கொ்லத்தில் ்கட்சி மு்்றயின் 
வர்லொற்று �ரிணொமத்்த ்கணடறிதல்.

  ்தசிய மற்றும் மொநி்ல அ்ளவில் 
இந்தியொவில் உள்ள ்கட்சி மு்்றயின் 
்கட்ட்மப்� ்்கொடிட்டுக ்கொட்டுதல்.

  மக்க்ளொட்சி தி்றம்�ட பெயல்�ட ப�ொது 
்கருத்தின் முககியத்துவத்்த மதிபபீடு 
பெயதல்.

  ்கட்சி மு்்றயின் தொக்கம் மற்றும் 
வரம்பு்க்்ள மதிபபிடுதல்.

்கற்ைலின் தநொக்கங்்கள்
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ெட்டமன்்றமும் ஆ்ரொககியமொை ்கருத்துக்க்்ள 
உருவொககுவதில் மி்கவும் முககிய �ஙகு 
வகிககின்்றை.  மக்களின் சுதந்திரத்்த மதித்து 
பெயதி அறிக்்க்க்்ள ப�ொறுபபுடன் 
பவளியிடுகின்்ற ஊட்கங்கள ப�ொதுமக்களின் 
்கருத்்த  முதிர்வுடன் உருவொககுவதற்்கொை 
முககியமொை அடிப�்ட ஆகும். 

10.3 அைசியல் ்கட்சி்களின் வ்ைய்ை

அரசியல் ்கட்சி்கள மக்க்ளொட்சி மு்்ற 
அ்மபபுககு இன்றிய்மயொத ்கருவியொகும்.  
அ்வ்கள திட்டவட்டமொை ்லட்சியங்கள 
மற்றும் பெயல்திட்டத்துடன் 
உருவொக்கப�டுகின்்றை.  அ்வ ப�ொது 
மக்களிடம், ெமுதொயம் மற்றும் அரசுககு 
உள்ள பிரசெ்ை்க்்ளப �ற்றி 
விழிபபூட்டுவதுடன் மொற்றுத் திட்டங்க்்ளயும் 
�ரிந்து்ரககின்்றை.  �ரபபு்ரயின் மூ்லம் 
மக்கள அரசியல் பிரசசி்ை்க்்ள அறியும்�டி 
பெயவதுடன் தங்களின் ப்கொள்்க்கள மற்றும் 
பெயல்திட்டங்களுக்கொை ஆதர்வயும் 
ப�றுகின்்றை.

�ல்்வறு அரசியல் ்கட்சி்களுககு 
இ்ட்ய பதொடர்சசியொை ் �ொட்டி உள்ளதுடன் 
இந்த ்�ொட்டி மக்க்ளொட்சியி்ை முதிர்ந்த 
பெயல்�ொட்்ட உறுதி பெயகி்றது.

ஓர் மக்க்ளொட்சியில் அரசியல் ்கட்சி்களின் 
மூ்லமொ்க்வ ப�ொதுக்கருத்துக்கள 

வழிநடத்தப�டுகின்்றை.

குறிபபிைத்தைக்க தமைற்த்கொள்

விவ்கொரங்களில் முன்்ைற்்றத்்த ்கொண�தற்கு 
ந்கரசபெயகி்றது.  ஒற்று்ம, அர்ப�ணிபபு, 
ஒரு்மப�ொடு மற்றும் ் தெத்தின் முன்்ைற்்றம் 
பதொடர்�ொை முககிய பிரசெ்ை்க்்ள மக்கள 
உணருமொறு பெயய ்வணடும்.

எழுத்தைறிவின்்மை: ்கல்வியறிவு உ்டய 
ப�ொறுபபுள்ள ப�ொதுமக்கள, �ய்மொ அல்்லது 
தய்வொ இல்்லொமல் தங்கள உரி்ம்யக 
்்கயொளவதன் மூ்லம் நல்்ல குடிமக்க்்ள 
உருவொககுகின்்றைர் என்று 
எதிர்�ொர்க்கப�டுகி்றது.  ்கல்வியறிவற்்ற மக்கள 
ப�ரும்�ொலும் ்கட்சித் பதொணடர்்க்ளொல் 
தவ்றொ்க வழிநடத்தப�ட்டு உணர்வு்கள, 
ஆதொயங்கள மற்றும் வொககுவன்்ம 
(்�செொற்்றல்) ஆகியவற்்றொல் 
ஏமொற்்றப�டுகி்றொர்்கள. ஓர் தரமொை 
ப�ொதுக்கருத்து என்�து அறிவும் ்கருத்துச 
சுதந்திரம் இருககும் சூழலில் தொன் உருவொ்க 
முடியும்.

அ) வறு்மை: எந்தபவொரு நொட்டிலும் ஏ்ழ்கள 
அரசியல் த்்லவர்்களின் ப�ொயயொை 
வொககுறுதியொல் எளிதில் ்கவரப�ட்டு, தங்க்ளது 
வொககு்க்்ள அவர்்களுககு 
அளித்துவிடுகின்்றைர்.  வறு்ம்ய 
ஒழிப�தன் மூ்லம் மட்டு்ம ஓர் தரமொை 
குறிக்்கொளு்டய ப�ொதுக்கருத்து என்�து 
ெொத்தியமொகும்.

ஆ) இனவொதை மைற்றும் சொதி அடிப�்ையிலொன 
�ொகு�ொடு: ெொதி, ெமயம் மற்றும் மதம் 
ஆகியவற்றின் அடிப�்டயி்லொை 
�ொகு�ொட்்டத் தூணடும் விவொதங்கள 
மக்களி்ட்ய பி்ளவு்க்்ள உருவொககுகின்்றை.  
அ்வ ப�ரும்�ொலும் அரசியல் ்கட்சி்க்ளொல் 
தங்களின் நன்்மக்கொ்க ் ்கயொ்ளப�டுகின்்றை.  
நொட்டில் �யனுள்ள வ்்கயில் பெய்லொற்றிக 
ப்கொணடிருககும் மக்க்ளொட்சி்ய ெமூ்க 
நல்லிணக்கமின்்ம சீரழிககின்்றது.

இ) த�ச்சு மைற்றும் ஊை்க சுதைந்திைம்: 

நடுநி்்லயொை, குறிக்்கொளமிக்க 
மற்றும் சுதந்திரமிக்க ஊட்கமும், தனிமனித 
்�சசுரி்மககு மதிப�ளிககின்்ற 
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மக்க்ளொட்சியில் அரசியல் ்கட்சி்களின் 
�ல்்வறு பெயல்�ொடு்களின் �ட்டியல் 
பின்வருமொறு உள்ளை.
  ்கட்சி்கள ்தர்தல்்களில் ்�ொட்டியிடும்.
  ்கட்சி்கள ்வறு�ட்ட ப்கொள்்க்க்்ளயும் 

திட்டங்க்்ளயும் முன்்வககும்.
  ்கட்சி்கள நொட்டிற்்கொை ெட்டங்க்்ள 

உருவொககுகின்்றை.
  ்கட்சி்கள அரெொங்கத்்த அ்மத்து 

பெயல்�டுகின்்றை.
  எதிர்க்கட்சி்க்ளொ்கவும் ்கட்சி்கள �ஙகு 

வகிககின்்றை.
  ்கட்சி்கள ப�ொதுக்கருத்து்க்்ள 

வடிவ்மககின்்றை.
  அரெொங்கத்தின் ந்லத் திட்டங்க்்ள 

மக்கள ப�றுவதற்கு ்கட்சி்கள 
உதவுகின்்றை.

ஒரு மொதத்திற்கு பெயதித்தொள்க்்ளப 
�டித்து, அரசியல் ்கட்சி்களின் �ல்்வறு 
பெயல்�ொடு்கள பதொடர்�ொை பெயதி்க்்ள 
்ெ்கரிக்கவும்.

பசயல்�ொடு 

10.4 அைசியல் ்கட்சி்களின் �ணி்கள்

ஒரு மக்க்ளொட்சியில் அரசியல் ்கட்சி்கள, 
அரெொங்கம் மற்றும் ப�ொதுமக்கள பதொடர்பு 
ப்கொள்ள ஒரு ஒருஙகி்ணந்த இ்ணப�ொ்க 
பெயல்�டுகின்்றை. அரசியல் ்கட்சி்கள 
மக்க்்ள அரசியல் முன்முயற்சி்கள மற்றும் 
ப�ொது அனு�வங்க்்ள ்நொககி ந்கர்த்தும் 
அடித்த்ளமொ்க பெயல்�டுகின்்றை. அரசியல் 
்கட்சி்கள வொககு்க்்ள அணிதிரட்டும் 
்நொக்கத்துடன் மக்களின் அரசியல் சிந்த்ை 
மற்றும் ்கருத்துக்களின் மீது தொக்கத்்த 
ஏற்�டுத்துகின்்றை.

அரசியல் ப�ொரு்ளொதொர மற்றும் ெமூ்க 
பெயல்�ொட்டிற்்கொை ஓர் த்ளத்்த வழஙகுவதன் 
மூ்லம் எதிர்்கொ்ல மொநி்ல மற்றும் ்தசிய 
த்்ல்ம்களுககு �யிற்சிக ்க்ளமொ்க 
பெயல்�டுகின்்றை.  நீணட ்கொ்லமொ்க அவர்்கள 
்கட்சிககுள்்ளயும், எதிர்க்கட்சி்களிலிருந்தும் 
்கடு்மயொை விவொதம் மற்றும் விைொ 
எழுபபுவதன் மூ்லம் தங்களின் 

நடவடிக்்க்களுககுக ்கட்சித்த்்லவர்்கள 
ப�ொறுபபுணர்வுடன் இருககி்றொர்்கள. இவவொறு 
மக்களுககு �்லதரப�ட்ட ்வட்�ொ்ளர்்க்்ளயும், 
ப்கொள்்க்க்்ளயும், ்தெத்தில் நி்லவுகின்்ற 
�ல்்வறு பிரசெ்ை்களுக்கொை 
அணுகுமு்்ற்க்்ளயும் ்கட்சி்கள 
வழஙகியுள்ளை. மக்க்ளொட்சியில் 
அவர்்களு்டய நம்பிக்்கயொைது மொற்்றம் 
மற்றும் மொற்்றத்்தக ப்கொணடுவருவதற்்கொை 
அறி்வ வலுவூட்டுகின்்றது. இதன்மூ்லம் 
மக்களில் ப�ரும்�ொன்்மயிைர் அவர்்களின் 
ஆட்சியின் மூ்லம் தொங்கள விரும்பும் ஓர் 
மொற்்றத்்த ஏற்�டுத்துகின்்றைர்.

்கட்சி மு்ை:

்கட்சி மு்்ற என்�து அரெொங்கங்க்்ள 
நடத்துவதற்கும், நி்்லநிறுத்துவதற்கும் 
உதவுகி்றது. ்மலும் அ்வ மக்க்ளொட்சியின் 
தி்றன் வொயந்த பெயல்�ொட்டிற்கும் 
்த்வயொைதொ்க இருககின்்றை. ்கட்சிமு்்ற 
என்�து அரெொங்கத்தின் ப்கொள்்க்களுககு 
எதிரொை ்கட்டுப�ொடு்கள மற்றும் அதி்கொரச 
ெமநி்்ல்ய வழஙகும் மு்்றயொகும். ப�ொது 
மக்களி்ட்ய ஆதர்வக ப�றுவதன் மு்லம் 
்கட்சிககுள்்ள்ய த்்ல்மத்துவத்திற்கும்,  
்க்லந்து்ரயொடலுககும் ஓர் ்கட்ட்மபபி்ை 
அந்தந்த ்கட்சி்களின் குறிக்்கொள மற்றும் 
பெயல்திட்டப�டி வழஙகுவதன் மூ்லம் அது 
நி்்லயொை மற்றும் நல் ஆட்சிககு உதவும். 

ஓர் அரசியல் ்கட்சி என்�து மக்களின் 
ஒன்றி்ணந்த ஒரு குழுவொ்க ்தர்தலில் 
்�ொட்டியிட்டு அரெொங்கத்தில் 
அதி்கொரத்்தக ்்கப�ற்றுகி்றது.  அவர்்கள 
ெமுதொயத்திற்்கொை கூட்டு ந்ல்ை 
ஊககுவிப�தற்்கொை சி்ல 
ப்கொள்்க்க்்ளயும், திட்டங்க்்ளயும் 
ஒபபுகப்கொளகி்றொர்்கள.

்கட்சி மு்ை்களின்வ்்க்கள்:

�ல்்வறு வ்்கயொை ்கட்சி மு்்ற்கள 
உ்லப்கஙகிலும் உள்ள �ல்்வறு �குதி்களிலும் 
குறிபபிட்ட கூறு்க்்ளப ப�ொறுத்து 
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�ரிணொமவ்ளர்சசியில் உருவொகியுள்ளை.  ஓர் 
மக்க்ளொட்சியின் தரமொைது எப�டி அரெொங்கம் 
அதன் மக்க்்ள பிரதிநிதித்துவம் பெயகி்றது. 
எப�டி அரெொங்கம் அதன் மக்களுககு 
ப�ொறுபபுடன் இருககி்றது, எப�டி மனித 
உரி்ம்கள மற்றும் அ்ைத்து 
குடிமக்களுககும் ெமூ்க நி்்லயிலும், 
வொயபபுக்களிலும் ெமத்துவத்்த உறுதி 
பெயவதுடன், அரசியல் �ங்்கற்பில் 
ம க ்க ளு க கு  ெ ம ம ொ ை  வ ொ ய ப பு ்க ் ்ள யு ம் 
ஏற்�டுத்துகி்றது. �்ல விதமொை ்கட்சி மு்்ற்கள  
இந்த சிக்கல்்க்்ள �ல்்வறு வழி்களில் 
அணுகுவதன் மூ்லமொ்க பின்�ற்்ற�ட்டு 
மக்க்ளொட்சியின் தரம் நிர்ணயிக்கப�டுகி்றது.

்கட்சி 
மு்ை்கள்

ஒரு ்கட்சி 
மு்ை

இரு ்கட்சி 
மு்ை

�ல ்கட்சி 
மு்ை

அ. ஒரு ்கட்சி மு்ை:

ஒரு ்கட்சி மு்்றயில் ஓர் அரசியல் ்கட்சி 
அரெொங்கத்்த உருவொககும் உரி்ம்ய 
ப�றுகி்றது.  இது எழுதப�ட்ட அல்்லது 
எழுதப�டொத அரெ்மபபிலிருந்து 
ப�ரும்�ொலும் ப�்றப�டுகி்றது.  ஒரு ்கட்சி 
மு்்றயின் கீழ்  ப�ரும்�ொ்லொை ெந்தர்ப�ங்களில் 
கு்்றவொை �ங்்கற்பு மற்றும் �்லவீைமொை 
ப�ொறுபபு்ட்ம உள்ளது.  (எ.்கொ) சிங்கபபூர், 
(வடப்கொரியொ), ப்கொரிய பதொழி்லொ்ளர் ்கட்சி, 
வியட்நொம் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்சி (வியட்நொம்), 
கியூ�ொவின் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்சி (கியூ�ொ), 
்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்சி (சீைொ).  ஒரு ்கட்சி 
மு்்றயொைது மக்க்ளொட்சியி்லொை 
பவளிப�ொடு்களுககு ் �ொதுமொை வொயபபு்க்்ள 
வழங்கொததுடன் மொற்்றத்திற்்கொை �ரவ்லொை 
வ்ரபயல்்்ல்யயும் வழங்கவில்்்ல.  

உதொரணத்திற்கு 1920-்களில் ்தசியவொத 
இரொணுவத்்த ஆதரித்து �ொசிெ இயக்கங்கள 
ஹிட்்லரின் த்்ல்மயில் பெர்மனியிலும், 
மு்ெொலினியின் கீழ் இத்தொலியிலும், பெைரல் 
பிரொங்்கொவின் கீழ் ஸ்ப�யினிலும் 
அதி்கொரத்்த ்்கப�ற்றியதுடன் அரசியல் 
்கட்சி்கள உருவொவ்தத் த்டபெயதை.

ஆ. இரு ்கட்சி மு்ை:

இரு ்கட்சி மு்்றயில், இரணடு அரசியல் 
்கட்சி்கள ்வறு�ட்ட ந்லன்்களுடன், 
ப�ரும்�ொன்்ம்யப ப�ற்று அரெொங்கத்்த 
அ்மப�தற்்கொை ெம வொயப்�க 
ப்கொணடுள்ளை. இரு ்கட்சி மு்்றயில் 
ப�ரும்�ொன்்ம ப�றும் ்கட்சி ஆளும் 
்கட்சியொ்கவும் சிறு�ொன்்மக ்கட்சி, 
எதிர்்கட்சியொ்கவும் உருவொககுகின்்றை. இரு ்கட்சி 
மு்்றயில் அரசியல் த்்லவர்்களிடம், மி்க அதி்க 
ப�ொறுபபுணர்வும், அதி்க அரசியல் �ங்்கற்பும் 
உள்ளது. எதிர் ்கட்சி்கள நம்பிக்்கயில்்லொ 
வொகப்கடுபபின் மு்லமொ்க தங்க்்ள நீககும் 
அசசுறுத்தல் த்்லககு ் மல் பதொஙகும் ்கத்தியொ்க 
இருப�தைொல் ஆட்சியில் இருப�வர்்கள அதி்க 
அ்ளவி்லொை ப�ொறுப�ொை நடத்்த மற்றும் 
பெயல்�ொட்டி்ை ்மற்ப்கொளகின்்றைர்.

அரசியல் சூழ்நி்்ல ப�ரிதும் 
ஒருமு்கப�டுத்தப�டுவதொல், ஒரு ்கட்சி 
அதி்கொரத்்த இழந்தபின் ் தசிய ந்லன்்களுககு 
தீஙகு வி்்ளவிக்கககூடிய ்கடு்மயொை 
மொற்்றங்கள ஏற்�ட்லொம். இரு்கட்சி மு்்றயின் 
எடுத்துக்கொட்டொ்க  அபமரிக்கொ (மக்க்ளொட்சி 
வொதி்கள / குடியரசுவொதி்கள) மற்றும் 
இஙகி்லொந்து – (�ழ்மவொதி்கள மற்றும் 
தொரொ்ளவொதி்கள). எவவொ்றொயினும், 
எந்தபவொரு நொட்டிலும், ்கட்சி்களின் 
எணணிக்்கயில் எந்த அரெ்மபபு ெொர்ந்த 
்கட்டுப�ொடும் இல்்்ல.  அரெ்மபபு 
ந்டமு்்ற்கள மற்றும் மக்களின் அரசியல் 
முதிர்சசி்ய இரு ்கட்சி மு்்றயின் 
்தொற்்றத்திற்கு வழிவகுககின்்றது.
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இ. �ல ்கட்சி மு்ை:

�்ல ்கட்சி மு்்றயில், �்ல அரசியல் 
்கட்சி்கள இருப�துடன் ப�ரும்�ொன்்ம ப�ற்்ற 
்கட்சி அல்்லது ப�ரும்�ொன்்ம ப�்றொத ஒ்ர 
்நொக்கமு்டய �்ல ்கட்சி்களுடைொை 
கூட்டணியின் மூ்லமொ்கவும் மக்கள ஆதர்வ 
ப வ ன் ப ்ற டு த் து  அ ர ெ ொ ங ்க த் ் த 
உருவொககுகின்்றை. இந்த மு்்றயில் அரசியல் 
த்்லவர்்கள பதொடர்ந்து தங்கள கூட்டணிக 
்கட்சி்களின் த்்லவர்்க்ளொல் 
உற்று்நொக்கப�டுவதுடன் அரசியல் 
ெமநி்்ல்யயும் நி்்ல நொட்டுகின்்றைர்.  
அவர்்கள மக்களுககு அதி்க ப�ொறுபபு 
உள்ளவர்்க்ளொகின்்றைர். �்ல ்கட்சிமு்்ற 
வொக்கொ்ளர்்களுககு அரசியல் �ங்்கற்பில் 
�ல்்வறு வழி்க்்ளயும், ப�ரிய அ்ளவி்லொை 
்தசிய ்மம்�ொட்டிற்குரிய அரசியல் 
மொற்்றங்க்்ளக ப்கொணடு வரும் 
தி்ற்ம்யயும் வழஙகுகி்றது.

பிரொன்ஸ் மற்றும் இத்தொலியில் உள்ள 
விகிதொசெொர பிரதிநிதித்துவ மு்்ற �்ல ்கட்சி 
மு்்றயிலும் கூட்டணி அ்மசெர்வ்களிலும் 
முடிவ்டகி்றது.  ்கைடொ, பிரொன்ஸ், பெர்மனி, 

இந்தியொ, சுவீடன் ஆகிய நொடு்கள �்ல ்கட்சி 
மு்்றயி்லொை நொடு்களின் எடுத்துக்கொட்டு்கள 
ஆகும்.

10.5  மைக்களொட்சியில் அைசியல் ்கட்சி்களின் 
�ங்கு

மக்க்ளொட்சியின் தரம் மற்றும் 
பெயல்தி்ற்ை உறுதி பெயகின்்ற விதமொ்க 
அரசியல் ்கட்சி்கள இருபபு இருககின்்றை. 
அபமரிக்கொ மற்றும் இந்தியொ ்�ொன்்ற 
கூட்டொட்சி்களில் உள்ள �ன்மு்க �ண�ொடு 
மற்றும் �ன்்ம ெமூ்கங்களில் அ்மதி 
ஒற்று்ம மற்றும் ெமூ்க நல்லிணக்கம் 
ஆகியவற்்்ற ெமூ்க-ப�ொரு்ளொதொர 
்மம்�ொட்டிற்்கொ்க �ரொமரிப�து அவசியம் 
ஆகின்்றது. ஒரு ்கட்சி மு்்றயில் வி்ரந்து 
முடிபவடுக்கவும், ஒத்தி்ெவு 
நடவடிக்்க்களுககு அதி்க பநகிழ்வுத் 
தன்்ம்யக ப்கொணடிருககும்்�ொது இந்த 
முடிவு்கள �ரந்து�ட்ட மக்களின் ்கருத்துக்க்்ள 
பிரதிநிதித்துவப�டுத்தொது. இதைொல் 
அரெொங்கத்திற்கு எதிரொை அதி்க எதிர்ப்�யும் 
்�தங்க்்ளயும் அது உருவொககும்.

இரு ்கட்சி மு்ை 
எவவொறு தைொனொ்க 
நீடித்திருககிைது?

வெற்றி வெற்்றெர் 
அனைத்து விதிகனையும் 

னககவகொளெர்

ஒரே ஒரு வெற்றியொைர் 
(ர�ொல்வியனைந�ெருககு 

எதுவும் கினைககொது)

நுடெமொை 
ெொககுமுன்ற மற்றும்  

“வீணொககபெடை ெொககு” 
ரகொடெொடு

ெொககொைர்கள 
வெற்றிவெ்ற சொத்தியமில்்ொ� 

கடசிகனை ஆ�ரிகக ரெணைொம் 
என்று முடிவு வசய்கி்றொர்கள

ெொககொைர் ஆ�ேவு இல்்ொ�து 
சிறிய கடசிகளின் 
உருெொககத்ன� 

ஊககமிழககசவசய்கி்றது

சி் கடசிகரை 
வசழித்ர�ொங்குகின்்றை

�ற்வெொழுது அதிகொேத்தில் 
உளை கடசிகள �ங்கள 

அதிகொேத்ன� நின் 
நிறுத்துெ�ற்கொக விதிகனை 

உருெொககுகின்்றை
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்கட்சியின் ்கட்ட்மபபு மற்றும் 
த்்ல்மயின் இயல்பு ்கொரணமொ்க இரு ்கட்சி 
மு்்ற்மயில், ப�ொதுவொ்க ப�ொது 
ப்கொள்்க்களிலும், முடிவு்களிலும், 
ஒத்து்ழபபுககு மொ்றொ்க அரசியல் 
்மயயப�டுத்தப�டுகி்றது. �்ல்கட்சி மு்்றயில் 
கூட்டணி ்கட்சி்களி்ட்ய ்கவைமொ்க ்கருத்தில் 
ப்கொணட ்�சசுவொர்த்்தயின் அடிப�்டயில் 
அதன் பெயல்தி்றன் உள்ளது.  ்மலும் 
விவொதங்களிைொல் �ரஸ்�ர அடிப�்டயி்லொை 
ஒருமித்த ்கருத்்த அ்டவதன்  
மூ்லமும் ப�ரும்�ொலும் பிரசெ்ை்கள 

தீர்க்கப�டுகின்்றை.  எை்வ அரசியல் 
்கட்சி்கள மக்களு்டய உரி்ம்க்்ளயும், 
சுதந்திரங்க்்ளயும் ்கொப�ொற்்ற ்வணடியது 
முககியமொை ஒரு மக்க்ளொட்சியின் உந்து 
ெகதி்கள ஆகும்.  �யனுள்ள குடியுரி்ம 
�யிற்சி மற்றும் அதி்க குடிமக்கள �ங்்கற்பு 
மூ்லம் மக்க்ளொட்சி நொடு்களில் உள்ள 
இ்்ளஞர்்கள அரசியல் ்கட்சி்களிள ப�ரிய 
�ஙகி்ை வகிக்க முடியும்.  இதைொல் உ்ல்க 
நொடு்களில் முதிர்சசிய்டந்த மற்றும் �ரந்த  
மக்க்ளொட்சிமயமொக்க்்ல வ்ளர்க்க முடியும்.

   அரசியல் ்கட்சியின் ப�ொதுப�தவி்களுக்கொ்க  
்வட்�ொ்ளர்்க்்ள ்தர்ந்பதடுத்து 
்தர்தலில் நிறுத்துகின்்றை.

   அ்வ ்கட்சியின் ப�யரில் அரெொங்க 
அதி்கொரி்களின் நடவடிக்்க்க்்ள 
ஒருஙகி்ணத்து, ஒருதரப�டுத்த முயற்சி 
பெயகின்்றை.

   �்ல அரசியல் அறிஞர்்கள ்கட்சி்கள 
மக்க்ளொட்சிககு அவசியம் என்று 
நம்புகி்றொர்்கள.

மைக்களொட்சியில் அைசியல் ்கட்சி்களின் �ங்கு
   அரசியல் ்கட்சி என்�து மக்க்ளது 

இ்்றயொண்ம மற்றும் ப�ரும்�ொன்்ம 
ஆட்சியின் பிரதொை ்கருவியொ்க ஒரு 
சி்லரொல் ்கருதப�டுகி்றது.

   அரசியல் ்கட்சி்கள ஒழுங்கொ்க ்வ்்ல 
பெயயும் ப�ொழுது, மக்களின் 
இ்்றயொண்மக்கொை அவசியமொை 
்கருவி்க்ளொ்க அ்வ இருக்க்லொம்.

10.6 நவீன ்கட்சி மு்ை

அ. இங்கிலொந்தில் ்கட்சி மு்ை

இஙகி்லொந்தில் முடியொட்சியின் நி்்ல 
மற்றும் அதன் �ஙகி்ை �ற்றிய பிரசெ்ை்கள, 
்கருத்துக்கள ்மயப�டுத்தப�டுவது இரணடு 
்கட்சி்களின் ்தொற்்றத்திற்கு வழிவகுத்தது.

அ்வயொவை:
1. ்டொரீஸ் அல்்லது �ழ்மவொதி்கள

2. விகஸ் அல்்லது தொரொ்ளவொதி்கள

அரசியல் ்கட்சி்க்்ள மக்க்ளொட்சியின் உந்து 
ெகதி்கள ஆகும்.

ப�ொதுக்கருத்தி்ை உருவொககுவதற்கு 
அரசியல்வொதி்கள தங்க்ளது ்�செொற்்றல் 
மற்றும் த்்ல்மத் தி்றன்்க்்ளப  
�யன்�டுத்துகின்்றைர்.

குறிபபிைத்தைக்க தமைற்த்கொள் 20 ஆம் நூற்்றொணடில் பதொழி்லொ்ளர் 
்கட்சி தொரொ்ளவொதி்க்்ள விட ப�ரிய ெகதியொ்க 
மொறியது.

ஆ.  ஐககிய அபமைரிக்க நொடு்களின் ்கட்சி 
மு்ை

ஐககிய அபமரிக்க நொடு்களின் நிறுவைத் 
த்்லவர், அரசியல் ்கட்சி்கள மற்றும் 
அவற்றுககு இ்ட்யயொை பிரிவி்ைவொத 
்மொதல்்க்்ளத் து்டத்பதறிய விரும்பிைர்.  
இருபபினும் அபமரிக்க சுதந்திரத்திற்குப 
பின்ைர், ெொர்ஜ் வொஷிஙடனின் 
�தவிக்கொ்லத்தில் புதிதொ்க உருவொக்கப�ட்ட 
அபமரிக்க ்தெத்தில் முதலில் உருவொை  
்கட்சி்களில் வலுவொை ்தசிய அரெொங்கத்்த 
ஆதரிககும் கூட்டொட்சிக ்கட்சியும், மொநி்ல 
தன்ைொட்சி உரி்ம்ய ஆதரிககும் ்கட்சியொ்க 
குடியரசுக ்கட்சியும் இருந்தை.  1828-ல் 
மக்க்ளொட்சியி்லொை குடியரசுக ்கட்சி என்்ற 
ப�யர் மக்க்ளொட்சிக ்கட்சியொ்க மொற்்றப�ட்டது.  
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இது அரசின் உரி்ம்க்்ள பவன்்றது. 1854-ல் 
குடியரசுக ்கட்சி ப்கொத்தடி்ம மு்்றககு 
எதிரொ்கத் தைது ்�ொரொட்டக ்க்ளத்்த 
அ்மத்துக ப்கொணடதுடன் அபமரிக்க 
குடியரசுத் த்்லவரொ்க ஆபிர்கொம் லிங்கன் 
�தவிவகித்ததொல் அதி்க முன்னுரி்ம்யப 
ப�ற்்றது. அபமரிக்கொவில் இரு ்கட்சி மு்்ற  
எை தீர்வு ்கொணப�ட்டதிலிருந்து, குடியரசு 
்கட்சி மற்றும் மக்க்ளொட்சிக ்கட்சி்கள 
அபமரிக்க அரசியல் ்க்ளத்தில் ஆதிக்கம் 
பெலுத்தியுள்ளை.  இருபபினும் மூன்்றொவது 
்கட்சி ்வட்�ொ்ளர்்கள அவவப்�ொது 
பவளிப�ட்டு ம்்றந்தைர்.

இரு கடசி முன்ற

  உ்ல்கம் முழுவதும் அரிதொைது அகும்.
  ் தசிய மற்றும் உள்ளொட்சி அ்ளவில் 

ெமமொை நி்்லயில் உள்ளது.
   ் தர்தல் அ்மபபு (மு்்ற்ம).
   பவற்றி ப�ற்்றவர் அ்ைத்்தயும் 

எடுத்துக ப்கொளவர்.
   வீணொக்கப�ட்ட வொககு.
   முன்னுரி்ம அடிப�்டயி்லொை 

அ்மபபு.
   ் தர்தலுககு முன் �ரந்த கூட்டணி்கள 

அ்மக்கப�டுகின்்றை.
   வொக்கொ்ளர்்களின் ்கருத்து.
   மூன்்றொவது ்கட்சியிைருககு வொககுச 

சீட்டில் இடம்ப�றுவது ்கடிைமொ்க 
உள்ளது.

இ. ஐதைொப�ொவில் ்கட்சி மு்ை

பிபரஞ்சு புரட்சிககுப பின்ைர் (1789), 
ஐ்ரொபபிய நொடு்களில் மக்க்ளொட்சி ெகதி்கள 
�்லம் ப�ற்று அரசியல் ்கட்சி்கள ்தொன்றிை.  
ஐ்ரொபபிய ்கணடத்தில் அரசியல் ்கட்சி்கள, 
�ழ்மவொதி்கள, தொரொ்ளவொதி்கள மற்றும் 
கிறிஸ்துவ மக்க்ளொட்சிவொதி்க்ளொ்கப 
பிரிக்கப�ட்டுள்ளைர். 19ஆம் நூற்்றொணடில் 
ெமதர்ம இயக்கங்கள பிர�்லம்டந்து ெமூ்க 
மக்க்ளொட்சி அல்்லது பதொழி்லொ்ளர் ்கட்சி்கள 
உருவொயிை. அ்வ பிர�்லம்டந்து 
பதொழிற்ெங்க ஆதர்வப ப�ற்்றை.  ்ெொவியத் 

ரஷயொவில், ்�ொல்ஷிவிக ்கட்சி 1917-ல் நடந்த 
ப�ொதுவு்ட்மப புரட்சியி்ை நடத்தி ் ெொவியத் 
யூனியன் என்்ற பிர�்லமொை ் ெொவியத் ் ெொெலிெ 
குடியரசு்க்்ள உருவொககியது.  COMINTERN 
(்கம்யூனிஸ்ட் இன்டர்்நஷைல்) அ்மபபு பி்ற 
நொடு்களில் ப�ொதுவு்ட்மப ்கட்சி்க்்ள 
ஆதரிப�தன் மூ்லம் உ்ல்க ப�ொது உ்ட்மப 
புரட்சி்ய ஊககுவிககும் �ணி்யக 
்மற்ப்கொள்ள நிறுவப�ட்டது. �னிப்�ொர் 
முடிவுககு பின் ப�ொதுவு்ட்மப ்கட்சி 
ரஷயொவில் அதன் பு்க்ழ இழந்தது. இருபபினும், 
சி்ல ப�ொது உ்ட்மக ்கட்சி்கள இன்னும் 
மக்க்ளொட்சி அரசு்களுககுள அரெொங்கக 
ப்கொள்்க்களில் பெல்வொககு பெலுத்துகின்்றை. 
ப�ொதுவு்ட்மப ்கட்சி்கள இன்றும் பதொடர்ந்து 
சீைொ மற்றும் வட ப்கொரியொவில் எ்தசெதி்கொர 
அரெொங்கங்க்்ளக ்கட்டுப�டுத்துகின்்றை.

ஈ. பதைன்னொபபிரிக்கொவின் ்கட்சி மு்ை

ஆபபிரிக்க நொடு்களில், அரசியல் 
்கட்சி்கள முதலில் ்கொ்லனித்துவத்துககு 
எதிரொ்க ்�ொரொடுவதற்்கொ்க உருவொக்கப�ட்டது. 
்கொ்லனித்துவத்திலிருந்து விடுத்்ல அ்டந்த 
ஆபபிரிக்க நொடு்களில், அரசியல் ்கட்சி்கள 
இரொணுவவொதத்திற்கு எதிரொ்க ்கடு்மயொ்க 
்�ொரொடுகின்்றை.

இந்தியொவில் ்கட்சி மு்ை

ஆஙகி்்லய ஆட்சிககு எதிரொை சுதந்திர 
்�ொரொட்டத்திைொலும், ்தசியவொதத்தின் 
எழுசசியிைொலும் இந்தியொவில் ்கட்சி மு்்ற்கள 
பவளிப�ட்டை.  இந்திய அரசியல் இன்று �்ல 
்கட்சி மு்்ற்ய ப்கொணடதொ்க இருபபினும் 
இந்திய வர்லொற்றில் நீணட ்கொ்லமொ்க, ஒ்ர ்கட்சி 
அரசியல் அரஙகில் ஆதிக்கம் பெலுத்தியுள்ளது. 

பதைன்னொபபிரிக்கொவின் அைச்மைபபு

   18 வயதில் அ்ைவருககும் வொககுரி்ம
   ப�ொதுவொை வொக்க்ளர் �ட்டியல்
   வழக்கமொை ்தர்தல்
   ப�ொறுபபுணர்வு, �திலு்ரத்தல் மற்றும் 

பவளிப�்டயொை அரெொங்கத்்த 
உறுதிப�டுத்த �்ல ்கட்சி மு்்ற 
மக்க்ளொட்சி அவசியம்.
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இந்திய ்தசிய ்கொஙகிரசு (INC) 1885 ஆம் 
ஆணடில் ஆ்லன் ஆக்டவியன் 
ஹியூம் (A.O.Hume) என்�வரொல் 
நிறுவப�ட்டது. இது ெட்டமன்்ற 
மற்றும் அரசியல் பிரிவு்களில் 
இந்தியர்்களின் அரசியல் 
�ங்்கற்பிற்்கொை அடித்த்ளமொ்க இருந்தது. இது 
�டிப�டியொ்க �ல்்வறு நி்்ல்களில் அரசியல் 
சீர்திருத்தங்க்்ளக ்்கொரியது. ஒத்து்ழயொ்ம 
இயக்கத்திற்கு (1921-23) பின்ைர், இந்திய ் தசிய 
்கொஙகிரசு (INC) முழு்மயொை அரசியல் 
சுதந்திரத்்த ்்கொரியது.

20-ஆம் நூற்்றொணடில், வகுபபுவொதத்்த 
பெயல்திட்டமொ்க ப்கொணட ்கட்சி்கள, அதொவது 
1906 ஆம் ஆணடு இந்தியொவில் முஸ்லிம் லீக 
மற்றும் 1916-இல் இந்து ம்கொெ்� ்�ொன்்ற 
்கட்சி்கள உருவொகிை. பென்்ை மொ்கொணத்தில், 
பதன்னிந்திய சுதந்திரவொதக கூட்ட்மபபு 
(நீதிக்கட்சி) பிரொமணரல்்லொ்தொரின் 
(திரொவிடர்்கள) ந்லன்்க்்ள பிரதி�லிக்க 
உருவொக்கப�ட்டது. எனினும் இந்திய ்தசிய 
்கொஙகிரசில் ந்கர்பபு்ற, உயர்குடி  
ெொதியிைர், ப�ரும்�ொலும் ்மற்்கத்திய  
்கல்வி ்கற்்றவர்்க்்ள்ய 
பிரதிநிதித்துவப�டுத்தியதுடன். ஆஙகி்்லய 
அரெொங்கத்துடன் ்�சசுவொர்த்்த்களுக்கொை 
ஒரு த்ளத்்த வழஙகியது. �டிப�டியொ்க இந்திய 
்தசிய ்கொஙகிரசு இந்தியொவின் அரசியல் 
்கட்சியின் மு்்றயின் வ்ளர்சசியில் ஒரு முககிய 
�ஙகி்ை வகித்தது. 1905-இல் வங்கப 
பிரிவி்ைககுப பி்றகு, இந்திய ்தசிய ்கொஙகிரசில் 
மிதவொதி்கள மற்றும் தீவிரவொதி்கள  எை 
பிரிவி்ை எற்�ட்டது. 

1906-ஆம் ஆணடில் முஸ்லிம் லீககின் 
உருவொக்கம் முரண�ொடொை அரசியல் ்�ரம் 
்�சும் பவளிப�்டயொை ்கொ்லமொ்க 
உருவொை்தொடு, இந்திய ்கட்சி மு்்றயின் 
உண்மயொை பதொடக்கத்்த பிரதி�லித்தது.  

அரசியல் அரஙகில் ம்கொத்மொ ்கொந்தியின் 
வரு்்க்யத் பதொடர்ந்து, அவரின் 
அகிம்்ெயின் மீதொை தொர்மீ்க – பநறிமு்்றக 
்கவைமுடன் கூடிய, அரசியல் ்லட்சியங்கள 

மற்றும் வழி மு்்ற்களில் இந்திய ்தசிய 
்கொஙகிரசு (INC) என்�து அ்ைத்து 
பிரிவு்க்்ளயும் ்ெர்ந்த ஏ்ழ விவெொயி்கள 
மற்றும் பின்தஙகிய பிரிவிைர்்க்்ளயும், 
பிரதிநிதித்துவப�டுத்தியது

   இந்தியொவில் �்ல ்கட்சி அ்மபபு ஏன் 
நமககு உள்ளது?

   �்ல ்கட்சி அ்மபபு்களின் நன்்ம்கள 
மற்றும் தீ்ம்கள என்ை?

   வகுப்� மூன்று அல்்லது நொன்கு 
குழுக்க்ளொ்க பிரிக்கவும், குழு 
்க்லந்து்ரயொட்்ல நடத்தவும்.  
ஏ்தனும் ஓர் அணி்ய ் தர்ந்பதடுத்து 
அவர்்களின் ்கருத்துக்க்்ள 
மற்்றவர்்களுககு பதரிவிக்கவும்.

பசயல்�ொடு 

சித்தரஞ்ென் தொஸ் 1922-இல் பதொடஙகிய 
சுயரொஜ்ய ்கட்சி, 1934-இல் ஆசெொர்யொ 
ந்ரந்திர ்தவ பதொடஙகிய ்கொஙகிரசு 
்ெொெலிஸ்ட் ்கட்சி மற்றும் 1920-இல் எம்.என். 
ரொயின் (M.N. Roy) முயற்சியொல் பதொடங்கப�ட்ட 
்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்சி ஆகிய்வ்கள இதர முககிய 
அரசியல் ்கட்சி்கள ஆகும். அரசியல் 
�ரபபு்ர்களில் ஈடு�டும் �்ல அரசியல் 
்கட்சி்கள ்தர்தல்்களில் ்�ொட்டியிடொமல் 
இருந்தை.  இத்த்்கய்வ அழுத்த 
குழுக்க்ளொ்கச பெயல்�ட்டை.

1977-ஆம் ஆணடு வ்ர ப�ொதுவுட்ம 
்கட்சி, ்ெொெலிஸ்ட் ்கட்சி்கள மற்றும் வ்லதுெொரி 
ெைெங்கம் ஆகிய்வ ்தசிய அ்ளவில் 
குறிபபிடத்தக்க எதிர்்கட்சி்க்ளொ்க இருந்தை.  
1977 வ்ர, எந்த ஒரு ்கட்சியும் ்தசிய அ்ளவில் 
இந்திய ்தசிய ்கொஙகிரசுககு மொற்்றொ்க வர 
இய்லவில்்்ல. எை்வ, பெயபபிர்கொஷ 
நொரொயணனின் த்்ல்மயின் கீழ் �்ல ்தசிய 
்கட்சி்கள, ் தசிய அ்ளவி்லொை மொற்றுக ்கட்சி்ய 
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உருவொக்க இ்ணந்தை.  1977-ஆம் ஆணடில் 
ெைதொ ்கட்சி மத்தியில்  ஆட்சி அதி்கொரத்்த 
்்கப�ற்றியது. 1980-ககுப பி்றகு, இந்த ்கட்சி்கள 
ஒன்றியிருககும் தி்ற்ையும், ஒற்று்ம்யயும் 
இழந்து விட்டை. �ொரதீய ெைதொ ்கட்சி என்்ற 
புதிய ப�யருடன் ெைெங்கம் புத்துயிர் ப�ற்்றது.  
இதற்கி்டயில் ்கன்ஷிரொமின் �குென் ெமொஜ் 
்கட்சி ெமூ்க நீதி்ய பிரதொை திட்டமொ்க ப்கொணட 
ஒரு ்தசியக ்கட்சியொ்க உருவொகியது.  ்்கர்ளொ, 
்மற்கு வங்கொ்ளம் மற்றும் திரிபுரொ ்�ொன்்ற சி்ல 
மொநி்லங்களில் ப�ொதுவுட்ம ்கட்சி 
(மொர்கசிஸ்ட்) மி்கவும் ெகதிவொயந்ததொ்க ஆைது.

1990-்களில் இந்திய அரசியல் கூட்டணி 
அரெொங்கங்களுக்கொை ்கொ்லமொ்க இருந்தது.  
இந்திய அரசியல் மு்்ற்ம என்�து ெம்கொ்ல 
இந்தியொவில் ்கொணப�ட்ட �்லதரப�ட்ட 
�ண�ொட்டு ெமூ்க உ்றவு, �ன்மு்கத்தன்்ம, 
அதி்க ்�ொட்டித்தி்ற்ைொடு அதி்க அ்ளவில் 
மக்க்ளொட்சி மயமொக்கப�ட்ட பிரதிநிதித்துவம் 
ப�ற்்றது.  �்ழய ்கட்சி்கள வழக்கற்று 
பெய்லற்்றதொ்கவும் மொறிவிட்டை.  ்மலும் புதிய 
்கட்சி்கள மொறிவரும் ெவொல்்க்்ள 
எதிர்ப்கொள்ள முயற்சித்தை.

1990-்களில் இருந்து கூட்டொட்சி அரசியல் 
மு்்ற்ய நொம் ்கொண�துடன் பிரொந்தியக ்கட்சி்கள 
ப�ரிய பெல்வொக்்கப ப�ற்றுள்ள்தயும் மத்திய 
அரசின் ஆதிக்கத்திற்கு எதிரொ்க பிர்தெ 
உணர்வு்க்்ள பிரதிநிதிப�டுத்துவ்தயும் நொம் 
்கொணகி்்றொம்.  தற்்�ொ்தய ்கொ்லத்தில், பிரொந்திய 
அ்ளவி்லொை கூட்டணி்கள கூட்டொட்சி 
அரசியலுககு ஆதரவொ்கப குரல் ப்கொடுககும் 
்�ொககு இருப�்தக ்கொண்லொம். இதற்கு 
்கொரணமொ்க அரசியலில் பிர்தெமயமொக்கலும், 
குறிபபிட்ட �குதி்களில் அதி்க ஆதர்வக 
ப்கொணடிருககும் ்கட்சி்களும் உள்ளை.

மைணைலக ்கட்சி்கள்

�ஞ்ெொபபில் சி்ரொமணி அ்கொலி த்ளம், 
உத்தரபபிர்தெத்தில் ெமொஜ்வொதிக ்கட்சி, 
ஆந்திர பிர்தெத்தில் பதலுஙகு ்தெம் ்கட்சி, 
பீ்கொரில் ரொஷடிரிய ெைதொ த்ளம், ்மற்கு 
வங்கொ்ளத்தில் அகி்ல இந்திய திரிணொமுல் 
்கொஙகிரசு, பதலுங்கொைொவில் பதலுங்கொைொ 
ரொஷடிரிய ெமிதி, அெொமில் அெொம் ்கண �ரிெத், 
ம்கொரொஷடிரொவில் சிவ்ெைொ, ெம்மு 
்கொஷமீரில் ்தசிய மொநொட்டுக்கட்சி, மக்கள 
ெைநொய்க ்கட்சி, தமிழ்கத்தில் திரொவிட 
முன்்ைற்்ற ்கழ்கம் மற்றும் அ்ைத்திந்திய 
அணணொ திரொவிட முன்்ைற்்றக ்கழ்கம் 
ஆகிய்வ முககிய பிரொந்தியக ்கட்சி்க்ளொ்க 
உள்ளை.

வொக்கொ்ளர்்களி்ட்ய அரசியல் 
விழிபபுணர்வு அதி்கரிக்்கயில், பிர்தெ, ெமூ்க 
மற்றும் மத அ்டயொ்ளங்களுடன் அதி்க அணி 
திரட்டலும் உள்ளது. அரசியல்குழுக்களின் 
அ்மபபில் �ொர்ககும்்�ொது ஒரு 
பிரொந்தியத்திற்கும் இன்பைொன்றிற்கும் 
இ்டயில் உள்ள அரசியல் மற்றும் ெமூ்க 
குழுக்களின் �ணபு்கள ்�ொன்்றவற்றில் �ரந்த 
்வறு�ொடு உள்ளது.

தைமிழநொட்டில் ்கட்சி மு்ை

தமிழ்நொட்டில், ப�ரும்�ொ்லொை இந்திய 
மொநி்லங்க்்ளப ்�ொ்ல்வ பதொடக்கத்தில் 
சுதந்திர ்�ொரட்ட ்கொ்லத்தில் ்கொஙகிரசு ்கட்சி 
ஆதிக்கம் பெலுத்தியது.  இருபபினும் ெொதி 
அடுககுமு்்றயில் சிக்கல்்கள மற்றும் 
அதி்கரிககும் வடககு, பதற்கு பிரிவி்ையின் 
எழுசசி ஆகிய்வ மொநி்லத்தில் 
்கொஙகிரசினு்டய பு்க்ழக கு்்லத்தை.  
திரொவிட இயக்கம் ப�ரியொர், 
ஈ.்வ.ரொமெொமியின் கீழ் தமிழ்நொட்டில் 
புத்துயிர் ப�ற்று திரொவிட உரி்ம்கள, 
சுயமரியொ்த, ்கணணியம் ஆகியவற்்்ற 
வலியுறுத்தல் மற்றும் வடககு எதிர்பபு, இந்தி 
எதிர்பபு, பிரொமணர் ஆதிக்கத்தி்றன் எதிரொை 
ெமூ்க ப்கொணடு ஆகியவற்றிைொல் 
பிர�்லம்டந்தது.
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தமிழ்நொட்டில் ்கட்சி அ்மபபு 
மு்்றயொைது சுதந்திர இந்தியொவின் 
அரசியலில் மொநி்ல ்கட்சி்களின் ஒபபுயர்வற்்ற 
நி்்லககு முன் மொதிரியொ்க உள்ளது. இந்த 
்மம்�ொட்டிற்கு மி்கவும் பதளிவொை ெமூ்க-
ப�ொரு்ளொதொர, �ண�ொடு மற்றும் வர்லொற்று 
்கொரணங்கள உள்ளை.  ்கொ்லனித்துவ 
்கொ்லம்முதல் �குத்தறிவு மற்றும் ெமூ்க நீதி 
இயக்கங்களின் நீணட வர்லொறு மற்றும் 20-ம் 
நூற்்றொணடின் பதொடக்கத்தில் இருந்து திரொவிட 
சிந்த்ை்ய அணி திரட்டுதல் ்�ொன்்ற்வ 
தமிழ்க அரசியலின் தன்்ம்யயும், மொநி்ல 
அரசியலில் அரசியல் ்கட்சி மு்்றயின் 
எதிர்்கொ்லத்்தயும் தீர்மொனித்தது எை்லொம்.

10.7  மைக்களொட்சியில்  அைசியல்  
்கட்சி்களின்  �ங்கு

ஓர் மக்க்ளொட்சியின் தி்றன்மிக்க 
பெயல்�ொட்டிற்கு, முரண�ொடொை 
விருப�ங்க்்ளப பிரதி�லிபபு பெயயும் அரசியல் 
்கட்சி்களின் இருப�து ்கட்டொயமொகும். �ல்்வறு 
விருப�ங்க்்ளயும், ப்கொள்்க்க்்ளயும் 
�ரிந்து்ரக்்கயில் ப�ரும்�ொ்லொை அரசியல் 
்கட்சி்கள, வ்லதுெொரி (�ழ்மவொதம், 
�ொரம்�ரியம் மற்றும் முத்லொளித்துவம்) 
அல்்லது இடதுெொரி சிந்த்ை்ய (ெமத்துவ-
ெொர்பு, தொரொ்ளவொதம் மற்றும் பதொழி்லொ்ளர் 
ந்ல்ை) பின்�ற்றுகின்்றை. மக்க்ளொட்சிக்கொை 
்லட்சியத்்த அ்டவதற்கு அரசியல் ்கட்சி்கள 
அவசியமொை்வ என்�து உண்ம்ய 
என்்றொலும், மக்க்ளொட்சி ்்கொட்�ொடற்்ற, 
தனிப�ட்ட ்கட்சி்களின் வ்ளர்சசி மற்றும் 
ெர்வொதி்கொர த்்ல்மயின் கீழ் தனிப�ட்ட 
்கட்சி்களின் எழுசசி என்�து மக்க்ளொட்சிககு 
ஒரு முககியமொை ெவொல் ஆகும்.  இந்தியொ 
்�ொன்்ற �ன்மு்க �ண�ொடு, பமொழி, மத மற்றும் 
ப�ொரு்ளொதொர ்வற்று்ம ப்கொணட நொடு்களில், 
நொட்டின் ஒவபவொரு மூ்்லயிலிருந்தும் 
மக்களின் �ல்்வறு�ட்ட ந்லன்்க்்ள அரசியல் 
்கட்சி்கள மட்டு்ம பிரதி�லிககின்்றை. 
இத்த்்கய முதிர்சசிய்டந்த, மதசெொர்�ற்்ற 
நி்்லப�ொட்்ட ்மற்ப்கொளவது இந்தியொ 
்�ொன்்ற மக்க்ளொட்சி நொடு்களுககுப 
ப�ொருத்தமொைது. இல்்்லபயனில், 
இந்தியொவின் மதிபபுயர்வொை ஒற்று்ம மற்றும் 
நி்்லத்தன்்ம்ய �ொதுக்கொக்க முடியொது. 
நொட்டின் ந்லனிற்்கொ்க ப�ொறுபபுணர்வு மற்றும் 
ப்கொள்்க ரீதியொை ்கட்சி்கள, மக்க்ளொட்சி 
அ்மபபு்களின் நி்்லதன்்மக்கொ்க தங்கள 
்கட்ம்யயும், பெயல்�ொட்்டயும் 
்்கயொளுவதில் முதிர்சசி மற்றும் 
ப�ொறுபபுணர்்வ ்கொட்டுகின்்றை.

மைக்களொட்சியில் எதிர்்கட்சி்களின் �ங்கு

்கட்சி மு்்ற மற்றும் மக்க்ளொட்சி 
ஆகியவற்றிககு இ்டயி்லொை உ்றவு, 
மக்க்ளொட்சியில் எதிர்்கட்சி்களின் �ஙகு �ற்றிய 
விவொதம் இல்்லொமல் முழு்மய்டயொது.  
நொட்டில் ஓர் ெகதி வொயந்த எதிர்்கட்சி அல்்லது 
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்கட்சி்கள இல்்லொமல் மக்க்ளொட்சிககு எந்த 
அர்த்தமும் இல்்்ல.  மக்க்ளொட்சியின் தன்்ம 
ஆளும் ்கட்சியின் வலி்மயிைொல் மட்டு்ம 
நிர்ணயிக்கப�டுவது அல்்ல, எதிர்க்கட்சியின் 
�ஙகு மற்றும் அதன் பெயல்�ொட்டிலும் 
உள்ளது.

உண்மயில் எதிர்க்கட்சித் த்்லவர் 
என்�வர் அ்மசெர் �தவிக்கொை தகுதி்யயும், 
ெலு்்க்க்்ளயும் ப�றுகி்றொர்.  ஓர் �்லவீைமொை 
எதிர்க்கட்சி ப�ொறுபபுணர்வற்்ற 
அரெொங்கத்திற்கு அல்்லது ப�ரும்�ொன்்மயின் 
ப்கொடுங்்கொண்மககு வழிவிடுகி்றது.

அழுத்தககுழுக்கள அல்்லது 
தன்ை்லககுழுக்கள ஆகிய்வ முககியப 
பிரசெ்ை்கள மற்றும் நி்கழ்வு்களில் ஓர் 
முககியப �ஙகு வகிககின்்றை. இ்வ 
ப�ொதுவொை அரசியல் மற்றும் ெமூ்க 
ந்லன்்க்்ளக ப்கொணட குழுக்க்ளொ்க 
ஒழுஙகு�டுத்தப�ட்டுள்ளை.  அ்வ 
பவளியிலிருந்து வரும் முடிவு்களின் மீது 
பெல்வொககு பெலுத்துகின்்றை.  அழுத்தக 
குழுக்கள குறிபபிட்ட ந்லன்்களுக்கொ்க 
தன்ைொர்வ உறுபபிைர்்கள மூ்லம் ஆதரவு 
திரட்டுகின்்றை.  அரசியல் ்கட்சி்கள ்�ொ்லன்றி, 
அழுத்தககுழுக்கள ்தர்தலில் 
்�ொட்டியிடுவதில்்்ல. 

அழுத்தககுழுக்கள �்ல ப�ொதுக 
ப்கொள்்க சிக்கல்்க்ளொல் �ல்்வறு 
வழிமு்்ற்க்்ளப பின்�ற்றி அரெொங்கத்தின் 
மீது தொக்கத்்த ஏற்�டுத்துகின்்றை. எை்வ 
அ்வ அழுத்தக குழுக்கள என்று 
அ்ழக்கப�டுகின்்றை. பதொழில் ெொர்ந்த 
அழுத்தக குழுக்கள என்�்வ வணி்க 
ந்லன்்க்்ள, பதொழிற் ெங்கங்கள, விவெொயி்கள, 
ஆசிரியர்்கள மற்றும் மொணவர்்கள, 
மருத்துவர்்கள, �ண�ொட்டு குழுக்கள மற்றும் 
நிறுவை குழுக்கள ஆகியவற்்்ற 
உள்ளடககியிருக்க்லொம். மக்களுககும் 
அரசியல் ்கட்சி்களுககி்டயி்லொை பதொடர்பு 
மற்றும் பதொடர்புக்கொை ஆதொரமொ்க 
பெயல்�டுவதன் மூ்லம் இந்திய அரசியல் 
மு்்ற்மயில் அழுத்தக குழுக்கள முககிய 
�ஙகு வகிககின்்றை.  அவர்்கள ப�ொதுமக்களின் 

ெமூ்க, ப�ொரு்ளொதொர சிக்கல்்களுககு 
முககியத்துவம் அளிப�்தொடு, அரெொங்கத்தின் 
நிர்வொ்கக ப்கொள்்க்கள மீது பெல்வொககு 
பெலுத்துகி்றொர்்கள.

ததைர்தைலியல்

்தர்தல் �ற்றிய ஆயவு மற்றும் 
புளளிவிவர �குப�ொய்வ ்தர்தலியல் ஆகும். 
ப�ொது ்கருத்துக ்கணிபபு்கள, ்தர்தலியலில் 
ஓர் முககியப �ஙகி்ை வகிககின்்றை.  
்தர்தலுககு முந்்தய  ்கருத்து ்கணிபபு்கள, 
்தர்தலுககு பிந்்தய ்கருத்து ்கணிபபு்கள 
மற்றும் ்தர்தல் முடிவு்கள ஆகிய்வ இதில் 
� கு ப � ொ ய வு  ப ெ ய ய ப � டு ன் ்ற ை .  
்கருத்துக்கணிபபு்கள மற்றும் ்தர்தலுககுப 
பிந்்தய ்கருத்துக ்கணிபபு்கள ஆகிய்வ 
்தர்தல்்களில் வொக்கொ்ளர் விருப�த்தின் 
முககிய குறியீடொ்க இருககின்்றை.

�ன்னமப ெணபும், கற்்றலும் 

ஒன்ர்றொடு ஒன்று 

இன்றியனமயொ�னெ

-ஜொன். எஃப. வகன்ைடி
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இவற்றுள ஒன்று ஆளும் ்கட்சியொ்கவும் 
மற்ப்றொன்று எதிர்க்கட்சியொ்கவும் இருககும்.  
இந்த மு்்றயில் ப�றும்�ொன்்ம்ய 
ப�றுவதற்கு மிகுந்த வொயபபு உள்ளது.  மற்்ற 
்கட்சி்கள மி்க சிறிய ்கட்சி்க்ளொ்க்வொ அல்்லது 
நொட்டின் ஒரு �குதியில் மட்டும் இயஙகும் 
்கட்சி்க்ளொ்க்வொ இருககும்.
�்ல ்கட்சி மு்்ற : �்ல அரசியல் ்கட்சி்கள 
அரெொங்க �தவி்க்்ள தனித்தனியொ்க்வொ 
அல்்லது கூட்டணியி்்லொ ்கட்டுப�டுத்தும் 
தி்ற்ைக ப்கொணடுள்ள ஒரு அ்மபபு.
்தர்தல் : தகுதி வொயந்த ந�ர்்க்்ள ஆட்சி 
அதி்கொரத்திற்கு வொகப்கடுபபின் மூ்லம் மக்கள 
்தர்ந்பதடுககும் மு்்ற.
்தர்தல் ஆ்ணயம் : ்தர்தல் ஆ்ணயம் 
தன்ைொட்சி ப�ற்்ற ஒரு அ்மபபு. மொநி்ல 
ெட்டப்�ர்வ்கள, மற்றும் நொடொளுமன்்றத் 
்தர்தல்்க்்ள நடத்தவும், ்மற்�ொர்்வயிடவும்  
உருவொக்கப�ட்டுள்ள அ்மபபு.
்தர்தலியல் : ்தர்தல் அதன் முடிவு்கள, அது 
பதொடர்�ொை புளளி விவரங்கள �ற்றிய �டிபபு.
்தர்தல் மு்்ற்ம : ்தர்தல்்க்்ளப �ற்றிய 
அ்ைத்து விதி்களுக்கொை ப�ொது ப�யர், 
அதொவது வொக்களிபபு மு்்ற, எல்்்ல்கள, 
வொக்கொ்ளர்்களின் �திவு, ்வட்�ொ்ளர், பிரசெொர 
பெ்லவு, ஒளி�ரபபு முதலியை.
ப�ரும்�ொன்்ம அரெொங்கம் : ெட்டமன்்றம் 
அல்்லது நொடொளுமன்்றத்தில் ஐம்�து ெதவிகித 
இடங்களுககு ்மல் ப்கொணடு அ்மககும் 
அரெொங்கம்..
மக்க்ளொட்சி : மக்க்ளொல் மக்களுக்கொ்க மக்க்்ள 
நடத்தும் ஆட்சி மக்க்ளொட்சியொகும்

இரணடுககும் இ்ட்யயொை பிரதொை 
்வறு�ொடு, வொக்கொ்ளர் வொக்களிககும் முன் 
நடத்தப�டும் ்கருத்துக்கணிபபு மற்றும் 
வொககுப�திவு ந்டப�று்்கயில் வொக்கொ்ளர் 
வொக்களித்த பின் வொககுசெொவடிககு பவளி்ய 
நடத்தப�டும் ்கருத்துக்கணிபபு என்�தொகும். 
்தர்தலுககுப பின் பவளிவரும் 
்கருத்துக்கணிபபு முடிவு்கள ்தர்தலுககு  
முந்்தய ்கருத்துக்கணிபபு்க்்ள விட 
நம்�்கமொைதொ்கக ்கருதப�டுகி்றது.  
்கருத்துக்கணிபபு்களின் முடிவு உண்மயில் 
்தர்தல் முடிவு்க்்ள ஒத்திருக்க்லொம் அல்்லது 
தவ்றொ்க்லொம். இருபபினும், அ்வ உறுதியற்்ற 
யொருககு வொக்களிப�து என்�த்ை 
தீர்மொனிக்கொத வொக்கொ்ளர்்களுககு மி்கவும் 
முககியமொைதொ்க இருப�துடன் அ்ைத்து 
்கட்சி்களுககும் வொக்களிபபு ந்டமு்்ற்களிள 
ெமநி்்ல்ய உருவொககுவதற்கு 
முககியமொைதொ்க இருககி்றது.

அரசியல் ்கட்சி : தன் உறுபபிைர்்க்்ள, ப�ொது 
அலுவ்ல்கத்திற்கு ்தர்ந்பதடுப�தன் மூ்லம் 
அரசியல் அதி்கொரத்்த ப�றும் ஓர் அ்மபபு.
ஒரு ்கட்சி மு்்ற : அரெ்மப்� அடிப�்டயொ்க 
ப்கொணடு அரெொங்கம் அ்மககும் உரி்ம்ய 
ப�ற்்ற ஓர் அரசியல் ்கட்சி அல்்லது அரசியல் 
அதி்கொரத்தின் மீது தனிப�ட்ட ்கட்டுப�ொட்்டக 
ப்கொணடிருககும் ஒ்ர ஒரு அரசியல் ்கட்சி.
இரு ்கட்சி மு்்ற : இந்த அ்மபபில் இரணடு 
்கட்சி்கள மட்டுபம அரசியலில் இருககும்.  

அருஞபசொற் ப�ொருள்

I. சரியொன �தி்ல ததைர்வு பசயயவும்

1.  அரசியல் அதி்கொரத்்த அ்டவ்த ப�ொது ்நொக்கமொ்க ப்கொணட மக்கள குழு 
என்�து

அ. அரசியல் ்கட்சி ஆ. தன்ை்லக குழு 
இ. பிரிவி்ைக குழு ஈ. அரசியல் த்்ல்மத்துவம்

மைதிபபிடுதைல் (Evaluation)

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 10_25_09_2018.indd   207 10-12-2021   20:30:48



208

2. கீழ்க்கணடவற்றில் அரசியல் ்கட்சியின் முககிய அங்கம் எது?

அ. த்்லவர்்கள ஆ. பதொணடர்்கள 
இ. பெயல் உறுபபிைர்்கள ஈ. இ்வ அ்ைத்தும்

3. கீழ்க்கணடவற்றில் அரசியல் ்கட்சியின் பெயல்�ொடு எது?

அ. ்தர்தலில் ்�ொட்டியிடுவது 
ஆ. அரெொங்கத்்த அ்மப�தும், இயககுவதும் 
இ. ப�ொதுக ்கருத்துக்க்்ள உருவொககுதல் 
ஈ. இ்வ அ்ைத்தும்

4. அரெொங்கத்்த இயககும் அரசியல் ்கட்சி என்�து

அ. ஆளும் ்கட்சி ஆ. தன்ை்லக குழு 
இ. எதிர்க்கட்சி ஈ. பிரிவி்ைக குழு

5. அரசியல் ்கட்சி்களின் எழுசசியுடன் ்நரடியொ்க இ்ணக்கப�ட்டுள்ளது........

அ. பிரதிநிதித்துவ மக்க்ளொட்சி்களின் ்தொற்்றம் 
ஆ. ப�ரிய அ்ளவி்லொை ெமுதொயங்கள 
இ. அரெொங்கத்்த தடுத்து நிறுத்தவதற்கும், ஆதரவு தருவதற்குமொை வழிமு்்ற 
ஈ. இ்வ அ்ைத்தும்

6. ஒரு ்கட்சி ப்கொணட அ்மபபு மு்்ற ப்கொணட நொடு.
அ. சீைொ ஆ. இஙகி்லொந்து 
இ. அபமரிக்கொ ஈ. பிரொன்சு

7. இரு ்கட்சி மு்்ற ப்கொணட நொடு

அ. �ொகிஸ்தொன் ஆ. இந்தியொ 
இ. இஙகி்லொந்து ஈ. இ்வ எதுவும் இல்்்ல

8. கீழ்க்கணடவற்றில் ஒரு ்கட்சி மு்்ற்யக ப்கொணட நொடு எது?

அ. சீைொ ஆ. வடப்கொரியொ 
இ. கியூ�ொ ஈ. இ்வ அ்ைத்தும்

9. கீழ்க்கணடவற்றில் �்ல ்கட்சி மு்்ற்யக ப்கொணட நொடு எது?

அ. இந்தியொ ஆ. �ொகிஸ்தொன் 
இ. பிரொன்ஸ் ஈ. இ்வ அ்ைத்தும்

10. ்கொஙகிரசு ்கட்சியின் ்தர்தல் சின்ைம் என்ை?

அ. தொம்ர சின்ைம் ஆ. ்்க சின்ைம் 
இ. யொ்ை சின்ைம் ஈ. ்கடி்கொர சின்ைம்

12. ”தொம்ர” எந்த ்கட்சியின் அரசியல் சின்ைமொ்க உள்ளது?

அ. இந்திய ்தசிய ்கொஙகிரசு ஆ. �குென் ெமொஜ் ்கட்சி 
இ. �ொரதிய ெைதொ ்கட்சி ஈ. சி.பி.ஐ (எம்)

13. ப�ொதுக்கருத்து என்�து முககிய �ஙகு வகிப�து...........
அ. மக்க்ளொட்சி மு்்றயில் 
ஆ. ெர்வொதி்கொர மு்்றயில் 
இ. மக்க்ளொட்சி மற்றும் ெர்வொதி்கொர மு்்ற ஆகிய இரணடிலும் 
ஈ. சுமூ்கமொ்க பெயல்�டும் அ்ைத்து வ்்கயொை அரசியல் மு்்ற்ம்களிளும்
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14. ஐககிய அபமரிக்க நொடு்களின் முககிய அரசியல் ்கட்சி்கள எ்வ?

அ. சுதந்திர மற்றும் மக்க்ளொட்சிவொதி்கள 
ஆ. குடியரசு மற்றும் மக்க்ளொட்சிவொதி்கள 
இ. மக்க்ளொட்சி மற்றும் ெமதர்மவொதி்கள 
ஈ. குடியரசு மற்றும் ப�ொதுவு்ட்மவொதி்கள

15. ்தர்தலியல் எ்த �ற்றி ்்கயொளகி்றது?

அ. ்தர்தல் மற்றும் ்தர்தல் குறித்த புளளிவிவர �குப�ொயவு 
ஆ. ்கருத்து ்கணிபபு்கள மற்றும் ்தர்தலுககு பிந்்தய வொகப்கடுபபு்கள 
இ. ப�ொதுக ்கருத்து 
ஈ. ்ம்்ல உள்ள அ்ைத்தும்

16.  கூற்று(A): அரசியல் ்கட்சி்கள ப�ொதுக்கருத்தி்ை ஒன்றி்ணககின்்றை 
்கொைணம் (R): ப�ொதுக்கருத்து ்தர்தல் முடிவு்களில் தொக்கத்்த ஏற்�டுத்கி்றது. 

்மற்கூறிய இரணடு வொககியங்களுள ஒன்று கூற்்றொ்கவும் (கூ) மற்ப்றொன்று ்கொரணமொ்கவும் 
(்கொ) உள்ளது.  இந்த சூழலில் கீழ்க ்கணட்வ்களுள எது ெரியொைது என்று கூறு்க.

அ) கூ ற்று (கூ) ்கொரணம் (்கொ) இரணடு்ம ெரி, கூற்றுக்கொை ெரியொை வி்ளக்கமொை ்கொரணம் 
உள்ளது.

ஆ)  கூற்று மற்றும் ்கொரணம் இரணடு்ம ெரி ஆைொல் கூற்றுக்கொை ெரியொை வி்ளக்கமொை 
்கொரணம் இல்்்ல.

இ) கூற்று ெரி ஆைொல் ்கொரணம் தவறு

ஈ) கூற்று தவறு ஆைொல் ்கொரணம் ெரி.

II. பின்வரும் த்கள்வி்களுககு மி்க சுருக்கமைொ்க �திலளிக்கவும்

1. அரசியல் ்கட்சி்ய வ்ரயறுக்கவும்
2. ஒரு ்கட்சி மு்்ற்ய சிறு குறிபபு எழுது்க?
3. �்ல ்கட்சி மு்்ற �ற்றி சிறு குறிபபு எழுது்க?
4. பிரொந்திய அரசியல் ்கட்சி்ய �ற்றி சிறு குறிபபு எழுது்க?
5. இந்தியொவிலுள்ள முககிய அரசியல் ்கட்சி்க்்ளப �ட்டியலிடு்க?
6. ப�ொது ்கருத்துத்தி்ை வ்ரயறுக்கவும்
7. இந்தியொவில் எதிர்க்கட்சி்களின் �ஙகி்ை சிறு குறிபபு எழுது்க?.

III. பின்வரும் த்கள்வி்களுககு சுருக்கமைொ்க �திலளிக்கவும்

1. மக்க்ளொட்சியில் அரசியல் ்கட்சி்களின் �ஙகி்ை �ற்றி சிறு குறிபபு எழுது்க?
2. அரசியல் ்கட்சி்களின் �ணி்க்்ளப �ட்டியலிடு்க.
3. ்கட்சி மு்்றயின் வ்்க்க்்ள �ற்றி எழுது்க.
4. �்ல ்கட்சி மு்்றயின் நி்்ற்கள மற்றும் கு்்ற்க்்ளப �ற்றி விவொதிக்கவும்

IV. பின்வரும் த்கள்வி்களுககு விரிவொ்க �திலளிக்கவும்

1. இரு ்கட்சி மு்்றயின் நி்்ற்கள மற்றும் கு்்ற்க்்ள பதளிவு�டுத்து்க.
2. இந்தியொவில் உள்ள அரசியல் ்கட்சி்க்்ளப �ற்றி வி்ளககு்க.
3. இந்தியொவில் உள்ள ப�ொதுக ்கருத்து �ற்றி ஓர் ்கட்டு்ர்ய எழுது்க.
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தமைற்த்கொள் நூல்்கள் (Reference books)

மைொநில அளவில் ்கட்சி மு்ை்களின் ்கட்ை்மைபபு

உைலி :

*�டங்கள அ்டயொ்ளத்திற்கு மட்டும்.
இப�க்கத்திற்கு  ்த்வப�ட்டொல் Flash Player or Java Script ஐ 
அனுமதிக்கவும்

mocomi.com/how-does-state-government-work/

இந்த பெயல்�ொட்டின் 
மூ்லமொ்கமொநி்ல அ்ளவில் ்கட்சி 
மு்்ற்களின் ்கட்ட்மபபு �ற்றி 

அறிந்து ப்கொள்ள்லொம்.

�டி்கள்

�டி 1:  கீழ்க்கொணும் உரலி / வி்ரவுக குறியீட்்டப �யன்�டுத்தி மொநி்ல அரசு எவவொறு 
பெயல்�டுகி்றது  எை அறி்க.

�டி 2: பெயல்�ொட்டின் ெொ்ளரத்தில் வ்லப�க்கம் கீ்ழ உள்ள ப�ொத்தொ்ை பெொடுக்கவும், 
�டி 3:  சிறிய ்க்தககு பின், மொநி்ல அரசு �ற்றி வி்ளக்கப�டும். 
�டி 4: ்மலும் மொநி்ல அரசு �ற்றி விவரம் அறிய முன்்ைொககு ப�ொத்தொ்ை பெொடுககு்க..

அலகு10 ப�ொதுக்கருத்து மைற்றும் ்கட்சி மு்ை

ICT CORNER
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11.1.  வாக்குரிமை ைற்றும் 
பி ர தி நி தி த் து வ த் தி ன் 
ப�ாருள் ைற்றும் 
தன்மை

வாக்குரிமை ைற்றும் 
ததரதல் என்்ால் என்்ன?

இது ப�ொதுத் தேரேல்களில 
வொக்களிப�ேற்கொன ஒரு உரிமையொகும். 
‘வொககுரிமை’ எனும் ப�ொல, ‘சுேந்திரம்’ என்று 
ப�ொருள் �டககூடிய ‘பிரொங்க’ என்்ற 
ஆங்கித�ொ-பிபரஞ்சு ்க�மவச் 
ப�ொலலிலிருந்து ப�்றப�டடேொகும். தேரேல 
என்�து ேங்்களின் �ொர�ொ்க யொதரனும் 
ஒருவமர அரசியல ேம�வரொ்கதவொ அல�து 
பிரதிநிதியொ்கதவொ அர�ொங்்கத்தில �ங்குப�்ற 
பேரந்பேடுப�ேற்கொ்க வொக்களிககும் 
நமடமும்றயொகும்.

இந்திய அரசமைப்பின் �குதி 
XV, உறுப்புகள் 324-329 
ததரதமைப் �ற்றியதாகும்.

ைக்களமவககும், ைொநி� 
�டடபத�ரமவ்களுககும் வயது 
வந்தேொர வொககுரிமையின் 
அடிப�மடயில தேரேல்கள் 

நடத்ேப�ட தவண்டும் என இந்திய 
அர�மைபபின் உறுபபு 326 விளககுகி்றது.

பிரதிநிதித்துவம் என்்ால் என்்ன?

பிரதிநிதித்துவம் என்�து பி்றருக்கொ்க 
த�சும் நடவடிகம்க அல�து பி்றருக்கொ்க 
ப�யல�டுேல அல�து பிரதிநிதித்துவம் 
ப�றும் நிம�யொகும்.

இந்திய அர�மைபபில ‘தேரேல்கள்’ 
என்னும் ேம�பபி�ொன �குதி XV மி்கவும் 
முககியத்துவம் வொயந்ேேொகும். நைது 

11 ததரதல் ைற்றும் பிரதிநிதித்துவம்
அைகு

அர�மைபபிமன உருவொககியவர்கள் இதில 
உள்ள அரசியல உரிமை்கமளப 
�ொது்கொப�ேற்கொ்க இமே அர�மைபபின் ஓர 
�குதியொ்க இமைத்ேனர. இம்முககிய 
்கொரைத்தினொல ேொன் ‘தேரேல’ என்னும் 
்கருபப�ொருளுககு நைது நொடடில 
அர�மைபபி�ொன அங்கீ்கொரம் 
வழங்்கப�டடுள்ளது.

முன்னதர ’தேரேல்கள்’ என்�மவ 
�ண்மடய ஏபேன்ஸ், தரொைொபுரி 
ஆகியவறறிலும் த�ொப ஆண்டவர ைறறும் 
தரொைொனியப த�ரர�ர்கள் தேரவு 
ஆகியவறறிலும் �யன்�டுத்ேப�டடுள்ளது.  
ேற்கொ� தேரேல்களின் தேொற்றம் என்�து 17-ம் 
நூற்றொண்டில ஐதரொப�ொவில �டிப�டியொ்க 
எழுச்சி ்கண்ட பிரதிநிதித்துவ அர�ொங்்கங்்கள் 
மூ�ைொ்கவும் பின்னர வட அபைரிக்கொவிலும் 
தேொன்றியது.  பிரதிநிதித்துவ ைக்களொடசியில 
தேரேல்கள் மி்கவும் முககியைொனமவயொகும். 

கற்்லின் த�ாக்கஙகள்

   தேரேல ைறறும் பிரதிநிதித்துவம் �றறி 
ைொைவர்கள் புரிந்து ப்கொள்ளுைொறு 
ப�யேல

   ‘தேரேலியல’ என்னும் ப�ொலம� 
விளககுேல.

   தேரேலின் �லதவறு மும்ற்கமள 
ைொைவர்கள் புரிந்து ப்கொள்ளுைொறு 
ப�யேல.

   இந்திய தேரேல ஆமையத்மேப �றறி 
விழிபபுைரவு ப�றுேல.

   ்கடசித்ேொவல ேமடச் �டடத்தின் 
முககியத்துவத்திமன அறிேல.

   சுேந்திரைொன ைறறும் தநரமையொன 
தேரேல்களின் தேமவமய �றறி 
அறிவுறுத்துேல.

   அரசியலில இமளஞர்களின் �ங்ம்க 
பவளிகப்கொைரேல.
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உங்்களது குரல ஒங்கி ஒலிப�ேறகு தேரேலில 
வொக்களிப�தே சி்றந்ே வழியொகும். 
�டடங்்களின் மூ�ைொ்க அரசியல ்கடசி்கள் 
ைக்கமள வொக்களிக்க விடொைல ப�யயும் 
த�ொது தேரேல்கள் மிகுந்ே முககியத்துவம் 
ப�றுகின்்றன என்�து உண்மையொகும். 
தேரேல்கள் ைறறும் பிரதிநிதித்துவம் 
ஆகியமவ அர�ொங்்கத்மே உருவொககுவேன் 
அடிப�மடயொகும்.

ைக்களாட்சியின் வாக்காளர மும்மை

ஓர ைக்களொடசியின் வொக்கொளர 
மும்றமையின் மி்கவும் அடிப�மடயொன 
இயலபு்கமளப �றறி நொம் ்கறறுகப்கொள்தவொம். 
ஓர ைக்களொடசியின் வொக்கொளர மும்றமை 
என்�து பின்வருைொறு உள்ளேொகும்.

பெருமெபான்மையினரின 
விருபெம 

நி்ைவேறுேதுடன 
சிறுெபான்மையினரின 

நலனும 
மைதிக்கபெடுகிைது

வாக்ாளர் 
த�ாகுதியின் 

பங்்ற்பு அதி் 
அளவில் இருககும்

வாககுரிமை என்பது 
அதி்பட்ச அளவில் 
்சாத்தியைான�ா் 

இருககும்

வாக்களித்தல் என்பது 
அணு்கககூடிய்தா்க 

இருககும்

தேரேல்கள் 
ஒழுங்ககா்கவும், 

தேர்மையகா்கவும் 
ேடப்பதுடன் வகாக்கு்கள் 

சமைமைகான 
மைதிபபு்டய்வ

ைக்களாட்சியின் வாக்காளர 
மும்மையின் இயல்புகள்

ததரதல்கள் ஏன் �ைக்கு 
ததமவப்�டுகின்்்ன?

குறிபபிடட இமடபவளி்களில ைக்கள் 
ேங்்களின் பிரதிநிதி்கமளத் தேரந்பேடுப�ேறகும், 
விருப�ப�டி  அவர்கமள ைொறறுவேறகும்  
ேகுந்ே வழிமும்ற்கள் தேமவப�டுகின்்றன. 
அதுதவ தேரே�ொகும் ஆ்கதவ  
ேற்கொ�த்தில எவவம்கயொன பிரதிநிதித்துவ 

அ ர � ொ ங் ்க த் தி ற கு ம்  த ே ர ே ல 
அடிப�மடயொனேொகும். ஆம்கயொல 
ப�ரும்�ொ�ொன ைக்களொடசி்களில ைக்கள் 
ேங்்களின் பிரதிநிதி்கள் மூ�ைொ்கதவ ஆடசி 
ப�யகின்்றனர.

ஓர ததரதலில் வாக்காளர  
�ல்தவறு ததரவுகமள தைற்பகாள்கி்ார. 
அமவயாவ்ன

   ேங்்களுக்கொன �டடங்்கமள 
உருவொககு�வமர தேரவு ப�யவர.

   அர�ொங்்கத்மே அமைத்து ப�ரும்�ொன்மை 
முடிவு்கமள எடுபத�ொமரத் தேரவு 
ப�யவர.

   அர�ொங்்கம் ைறறும் �டடமியறறுேலில 
வழி்கொடடக கூடிய ப்கொள்ம்க்கமளக 
ப்கொண்ட ்கடசிமயத் தேரவு ப�யவர.

எது ததரதமை ைக்களாட்சியிைா்னதாக
ஆக்குகி்து?
   அமனவருககும் தேரவு ப�யயும் வொயபபு 

இருக்க தவண்டும். ஒருவருககு ஒரு வொககு 
ைறறும் ஒவபவொரு வொககிறகும் �ைைைொன 
ைதிபபு என்�து இேன் ப�ொருளொகும்.

   அரசியல ்கடசி்களொல தேரந்பேடுக்கப�டும் 
தவட�ொளர்கள் சுேந்திரைொ்கத் தேரேலில 
த�ொடடியிடுவதுடன் வொக்கொளர்களுககுத் 
ேகுந்ேவொறு உண்மையொன 
தேரவு்களுக்கொன வொயபபு்கள் வழங்்கப�ட 
தவண்டும்.

   அத்தேரவு்கள் ேகுந்ே இமடபவளி்களில 
வழங்்கப�ட தவண்டும். ஒருசி� 
ஆண்டு்களுககு ஒருமும்ற ேகுந்ே 
இமடபவளியில தேரேல்கள் நடத்ேப�ட 
தவண்டும்.

   ைக்களொல விரும்�ப�டும் தவட�ொளர்கள் 
தேரந்பேடுக்கப�ட தவண்டும்.

   ைக்கள் ேங்்களின் விருப�ங்்களுககுத் 
ேகுந்ேவொறு தேரந்பேடுககும் வம்கயில 
சுேந்திரைொன ைறறும் தநரமையொன 
தேரேல்கள் நடத்ேப�ட தவண்டும்.

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 11_22-09-18.indd   212 10-12-2021   20:31:30



213

தேரேல என்�து ஓர மும்றயொன 
முடிவொக்க நமடமும்றயொகும். அதில  
ைக்கள் ப�ொதுப�ேவி வகிப�வர்கமளத் 
தேரந்பேடுககின்்றனர. தேரேலின் மூ�ைொ்க 
�டடைன்்றங்்களில உள்ள �ேவி்கள் 
ைடடுைல�ொைல ஆடசித்தும்ற, நீதித்தும்ற 
ைறறும் வடடொர,  உள்ளொடசி அர�ொங்்கங்்களில 
உள்ள �ேவி்களும் நிரப�ப�டுகின்்றன.

தேரேல்கள் பேொடர�ொன 
புள்ளி விவரங்்கள் ைறறும் 
முடிவு்கமள ்கற்றறியும் 
்கலவிதய தேரேலியல ஆகும். 

11.2    பிரதிநிதித்துவத்தின் வமககள் / 
பதாகுதிகளுக்கா்ன இடஒதுக்கீடு

ததரதல் மும்மை- �ன்மைத்துவம் / 
ப�ரும்�ான்மை மும்மைகள்

�ன்மைத்துவம் / ப�ரும்�ொன்மை 
மும்றமை்களின் ப்கொள்ம்க்கள் மி்கவும் 
எளிமையொனமவயொகும். ைக்கள் 
வொக்களித்ேபி்றகு வொககு்கள் எண்ைப�டடு 
அதி்க வொககு்கமளப ப�ற்ற பவட�ொளர அல�து 
்கடசி்கள் பவறறி ப�ற்றமவயொ்க 
அறிவிக்கப�டுகின்்றன. இருபபினும் இேன் 
நமடமும்ற்கள் ைொறு�டுகின்்றனது. ஆம்கயொல 
ஐந்து வம்கயொன �ன்மைத்துவ / ப�ரும்�ொன்மை 
மும்றமை்கமள அமடயொளப�டுத்ே�ொம்.

உனது ைொநி�த்தில ்கடந்ே �டடைன்்றத் 
தேரேல எபப�ொழுது நமடப�ற்றது என 
உனககுத் பேரியுைொ? ்கடந்ே ஐந்து 
ஆண்டு்களில உனது �குதியில தவறு 
ஏதேனும் தேரேல்கள் நமடப�ற்றனவொ? 
அத்தேரேல்கமளப �றறி எழுது்க. (தேசிய, 
ைொநி�, உள்ளொடசி ைறறும் பி்ற). அமவ 
எபப�ொழுது நமடப�ற்றன? உனது 
�குதியிலிருந்து தேரந்பேடுக்கப�டட 
�டடைன்்ற / நொடொளுைன்்ற உறுபபினரின் 
விவரங்்கமளக ்கண்டறி்க.

பசயல்�ாடு 

அ)   முேலில நிம�மயக ்கடந்து 
ப�லலுேல (FPTP)

ஆ)  பேொகுதி வொககு  (BV)

இ)  ்கடசித் பேொகுதி வொககு (PBV)

ஈ)  ைொறறு வொககு (AV)

உ)  இரு சுறறு மும்ற  (TRS)

அ. முதலில் நிமைமயக் கடந்து பசல்லுதல் 
(FPTP)

முேலில நிம�மயக ்கடந்து ப�லலுேல 
என்�து �ன்மைத்துவம் / ப�ரும்�ொன்மை 
மும்றயின் எளிமையொன வடிவைொகும். இது 
ஓர உறுபபினர பேொகுதி்கள் ைறறும் 
தவட�ொளமர மையப�டுத்ேதுவதுடன் 
வொக்களித்ேலும் �யன்�டுத்ேப�டுகி்றது. எப.
பி.டி.பி. மும்ற்கள் அடிப�மடயில 
இங்கி�ொந்தில ்கொைப�டடன. அது ேவிர 
இங்கி�ொந்தின் வர�ொறறு அடிப�மடயி�ொன 
ஆதிக்கத்தில இருந்ே நொடு்களிலும் 
்கொைப�டுகின்்றன. இங்கி�ொந்து ேவிர 
அபைரிக்கொ, ்கரீபிய நொடு்கள், வங்்கதே�ம், 
மியொன்ைர, இந்தியொ, ைத�சியொ, தந�ொளம் 
ைறறும் பேறகு �சிபிக �குதியில உள்ள சி� 
நொடு்களிலும் இம்மும்ற ்கொைப�டுகி்றது.

  FPTP (எப.பி.டி.பி) 
என்�து �ன்மைவொே/
ப � ரு ம் � ொ ன் ம ை வ ொ ே 

வொக்கொளர மும்றயில எளிமையொன 
வடிவைொகும். இதில ஒரு தவட�ொளர 
ப�ல�த் ேகுந்ே வொககு்களில பி்ற 
தவட�ொளர்கமள விட அதி்க வொககு்கமள 
ப�றறிருந்ேொத� பவறறி ப�ற்றவர ஆவொர. 
அறுதிப ப�ரும்�ொன்மை ப�்ற தவண்டிய 
அவசியமிலம�. இந்ே மும்ற ஒரு 
உறுபபின் பேொகுதி்களில 
�யன்�டுத்ேப�டுகி்றது. இதில 
வொக்கொளர்கள் ்கடசிக்கொ்க அல�ொைல 
தவட�ொளருக்கொ்கதவ வொக்களிககின்த்றொம். 
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ஆ. பதாகுதி வாக்கு (BV)

பேொகுதி வொககு என்�து அரசியல 
்கடசி்கதள இல�ொே அல�து ��வீனைொ்க 
உள்ள நொடு்களில ்கொைப�டுவேொகும். த்கைன் 
தீவு்கள், �ொக�ொந்து தீவு்கள், ்கரன்த�, குமவத், 
�ொதவொஸ், ப��னொன், ைொ�த்தீவு்கள், 
�ொ�ஸ்தீனம், சிரிய அரபுக குடியரசு ஆகியமவ 
பேொகுதிவொககு மும்றயி�ொன வொக்கொளர 
மும்றமை்கமளப பின்�றறுகின்்றன.

ேனிப�டட தவட�ொளர்களுககு 
வொக்களிககும் தி்றமன வொக்கொளர்கள் 
ேக்கமவத்துக ப்கொள்வேொல பேொகுதிவொககு 
மும்ற �ொரொடடப�டுகி்றது. அத்துடன் ேகுந்ே 
மும்றயில நி� அமைபபின் அமைக்கப�டட 
ைொவடடங்்களும் அனுைதிக்கப�டுகின்்றன. 
அதே தநரத்தில எப.பி.டி.பியுடன் ஒபபிடும்கயில 
அரசியல ்கடசி்களின் �ங்கு அதி்கரிப�துடன் 
அதி்க இைக்கம் ைறறும் அமைபபு ரீதியொன 
்கடசி்கமள வலுப�டுத்துவேொ்க உள்ளது.

பேொகுதி வொககு என்�து ஓர 
�ன்மைத்துவ/ப�ரும்�ொன்மை 
மும்றமையில �லஉறுபபினர 

ைொவடடங்்களில �யன்�டுத்ேப�டுவேொகும். 
இதில தேரந்பேடுக்கப�ட தவண்டிய 
தவட�ொளர்களுககுத் ேகுந்ே வொககு்கள் 
வொக்கொளர்களுககு இருககும். அதி்க�ட� 
எண்ணிகம்கயி�ொன வொககு்கமளப ப�ற்ற 
தவட�ொளர பவறறி ப�றுகி்றொர. ப�ொதுவொ்க 
்கடசி்கமளக ்கொடடிலும் தவட�ொளருக்கொ்க 
ைக்கள் வொக்களித்ேொலும் ப�ரும்�ொ�ொன 
மும்றமை்களில ைக்கள் ேங்்களின் 
விருப�த்திறகுத்  ேக்கவொறு வொக்களிககின்்றனர.

இ. கட்சித் பதாகுதி வாக்கு (PBV)

பி.பி.வி என்�து �யன்�டுத்துவேறகு 
எளிேொனேொகும். இது வலுவொன ்கடசி 
தவட�ொளர்களில சிறு�ொன்மையினர 
பிரதிநிதித்துவம் ப�ரும் வம்கயில ்க�மவயொ்க 
அமைந்துள்ளது. இது �ைநிம�யி�ொன இன 
அடிப�மட பிரதிநிதித்துவத்திறகும் உேவுகி்றது. 
டிஜிப�ௌடி, சிங்்கபபூர, ப�ன்கல, துனீசியொ 
த�ொன்்ற நொடு்கள் பி.பி.வி.  மும்றமயப 
�யன்�டுத்துகின்்றன.

ஈ. ைாற்று வாக்கு (AV)

இம்மும்றயில வொக்கொளர்கள் ேங்்களின் 
முேல விருப�த்தேரமவ விட 
தவட�ொளர்களுககு இமடதய முன்னுரிமை 
அளிககின்்றனர. இேனொல இது ‘முன்னுரிமை 
வொககு’ எனவும் அமழக்கப�டுகி்றது. 
ைொறறுவொககு மும்ற ஆஸ்திதரலியொ, பிஜி, 
�ொபபுவொ கினியொ ஆகிய நொடு்களில 
பின்�ற்றப�டுகி்றது. �� தவட�ொளர்கள் 
பைொத்ேைொ்கப ப�ற்ற வொககு்கமள ைொறறுவேன் 
மூ�ம் ஒடடுபைொத்ே விருப�மும் 
இமைக்கப�டடு பிரதிநிதித்துவப 
�டுத்ேப�டுகி்றது.

ைொறறு வொககு என்�து 
முன்னுரிமையொன �ன்மை மும்றயொகும். 
இது வொக்கொளர்களின் ஓர உறுபபினர 
ைொவடடங்்கமளக ப்கொண்டேொகும். 
வொக்கொளர்கள் ேைது வொககுச் சீடடில 
உள்ள  எண்மைப �யன்�டுத்தி ேைது 
முன்னுரிமைமயக குறிககின்்றனர.

பசயல்�ாடு 

இருசுறறு மும்ற என்�து ஓர 
�ன்மைத்துவ / ப�ரும்�ொன்மை 
மும்றயொகும். இதில முேல சுறறில  
எக்கடசி அல�து தவட�ொளருககும் 
அறுதிபப�ரும்�ொன்மை (50 �ேவீேத்திறகு 
தைல ஒரு �ேவீேதைனும் ப�றறிருத்ேல) 
ப�்றொே நிம�யில இரண்டொவது சுறறு 
தேரேல நமடப�றும். இரு சுறறு மும்ற 
எபத�ொது ப�ரும்�ொன்மை, �ன்மைத்துவ 
வடிவம் எடுககுபைனில, ஒருதவமள 
இரண்டொம் சுறறில இரண்டு 
தவட�ொளர்களுககு தைல த�ொடடியிடும் 
நிம�யில அதி்க வொககு்கள் ப�றறு பவறறி 
ப�று�வர தேரந்பேடுக்கப�டுவொர. இதில 
அவர்கள் அறுதிபப�ரும்�ொன்மை 
ப�றறிருந்ேொலும் ்கைககில எடுத்துக 
ப்கொள்ளப�டுவதிலம�.
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உ. இரு சுற்று மும் (டி.ஆர.எஸ்).

இரு சுறறு மும்றயின் முககிய இயலத� 
அேன் ப�யரில குறிபபிடப�டடுள்ளது. அது 
ஒதர தேரே�ொ்க அல�ொைல ஒரு வொரம் 
அல�து �திமனந்து நொட்கள் இமடபவளியில 
இரு சுறறு்களொ்க நமடப�றுகி்றது. இது தேசிய 
�டடைன்்ற உறுபபினர தேரவிறகும், குடியரசுத் 
ேம�வருக்கொன தநரடி தேரேலுககும் உ�்கம் 
முழுவதும் �யன்�டுத்ேப�டுகி்றது. இம்மும்ற 
ைத்திய ஆபபிரிக்கக குடியரசு, ்கொங்த்கொ, 
்கத�ொன், ைொலி பைௌரிடொனியொ, மைதி, ஈரொன், 
வியடநொம், ேஜிகிஸ்ேொன், உஸ்ப�கிஸ்ேொன் 
த�ொன்்ற நொடு்களில பின்�ற்றப�டுகி்றது.

வரையறுக்கப்பட்ட 
வாக்காளர் 
முரைரை

திரளான 
வாக்குமுறைறை

தனித்தொகுதி 
வொக்ொளர் 
முறைறை

இடஒதுக்கீட்டுடனான 
கூட்டு வாக்்ாளர் 

முறைறை

விகிதாச்ார 
பிரதிநிதித்துவம்

சிறு�ான்மையி்னர பிரதிநிதித்துவத்தின் 
�ல்தவறு மும்கள்

அரசியலில் த�ாட்டி இருப்�து 
�ன்மையா்னதா?

தேரேல்கள் என்�மவ அரசியல த�ொடடி 
பேொடர�ொனமவயொகும். இபத�ொடடி �லதவறு 
வடிவங்்கமள எடுககி்றது. இதில அரசியல 
்கடசி்களுககு இமடதயயொன த�ொடடி மி்கவும் 
பவளிப�மடயொன வடிவைொகும். பேொகுதி 
அளவில �லதவறு தவட�ொளர்களுககு 
இமடதயயொன த�ொடடி எனும் அளவில 
உள்ளது. த�ொடடி்கள் இலம�பயனில 
தேரேல்கள் அரத்ேைற்றமவயொகின்்றன. 
தேரேலில ஏற�டும் த�ொடடியொல ஒவபவொரு 
�குதியிலும் ஒறறுமையின்மை ைறறும் 
பிரிவிமனவொே உைரவு்கள் தேொன்றினொலும், 
சீரொன தேரேல த�ொடடி்கள் அரசியல ்கடசி்கள் 
ைறறும் ேம�வர்களுககு ஊக்கத்மே 
அளிககி்றது. ைக்கள் எழுப� விரும்பும் 

பிரச்�மன்கமளத் ேொங்்கள் எழுபபினொல, 
ேொங்்கள் பிர��ைமடவதுடன் வரககூடிய 
தேரேலில ேங்்களின் பவறறி வொயபபு 
பிர்கொ�ைொகும்  என்�மே அரசியல 
ேம�வர்கள் அறிவர. இருபபினும் ேங்்களது 
�ணியின் மூ�ைொ்க வொக்கொளர்கமள 
திருபதி�டுத்ேவிலம�பயனில மீண்டும் 
அவர்களொல பவறறிப�்ற இய�ொது.

�ைது ததரதல் மும் என்்ன?
ஐந்து ஆண்டு்களுககுப பின்னர 

அமனத்து தேரந்பேடுக்கப�டட பிரதிநிதி்களின் 
�ேவிக்கொ�மும் முடிவுககு வருகி்றது. பின்னர 
ைக்களமவ ைறறும் ைொநி� �டடபத�ரமவ 
்கம�க்கப�டுகி்றது. அமனத்து 
பேொகுதி்களுககும் ஒதர தநரத்தித�ொ, அேொவது 
ஒதர நொளித�ொ அல�து ஒருசி� நொட்களித�ொ 
தேரேல நமடப�றுகி்றது. இதுதவ ப�ொதுத் 
தேரேல எனப�டுகி்றது. சி� தநரங்்களில ஒரு 
பேொகுதியில உள்ள உறுபபினரின் ைரைம் 
அல�து �ேவி வி�்க�ொல ஏற�டும் 
்கொலியிடத்மே நிரப� தேரேல நமடப�றுகி்றது. 
இது இமடத்தேரேல என அமழக்கப�டுகி்றது.

ததரதலுக்கா்ன பதாகுதிகள்

ேமிழ்க ைக்கள் 39 நொடொளுைன்்ற 
உறுபபினர்கமளத் தேரந்பேடுத்து 
ைக்களமவககு அனுபபுகின்்றனர. நைது 
நொடடில இடம் �ொரந்ே பிரதிநிதித்துவ 
மும்றமய நொம் பின்�றறுகித்றொம். 
தேரேலுக்கொ்க நம் நொடு �� �குதி்களொ்கப 
பிரிக்கப�டடுள்ளது. இப�குதி்கமள நொம் 
தேரேலுக்கொன பேொகுதி்கள் என 
அமழககித்றொம். ஓர �குதியில வசிககும் 
ைக்கள் வொக்களித்து ேங்்களுக்கொ்க ஓர 
பிரதிநிதிமயத் தேரந்பேடுககின்்றனர.

ைக்களமவத் தேரேலுக்கொ்க நைது நொடு 
543 பேொகுதி்களொ்கப பிரிக்கப�டடுள்ளது. 
ஒவபவொரு பேொகுதியிலிருந்தும் 
தேரந்பேடுக்கப�டும் பிரதிநிதி நொடொளுைன்்ற 
உறுபபினர என அமழக்கப�டுகி்றொர. ஒவபவொரு 
வொககிறகும் �ைைதிபபு என்�து ைக்களொடசியி�ொன 
தேரேலின் இயலபு்களில ஒன்்றொகும். இேனொல 
ேொன் ஒவபவொரு பேொகுதியும் கிடடத்ேடட 
�ைைொன ைக்கள் பேொம்க உள்ளேொ்க இருக்க  
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தவண்டும் என அர�மைபபு கூறுகி்றது. 
அதேத�ொ� ஒவபவொரு ைொநி�மும் குறிபபிடட 
எண்ணிகம்கயி�ொன பேொகுதி்களொ்கப 
பிரிக்கப�டடுள்ளது. அந்நிம�யில, ைக்களொல 
தேரந்பேடுக்கப�டும் பிரதிநிதி �டடபத�ரமவ 
உறுபபினர அல�து எம்.எல.ஏ (M.L.A) என 
அமழக்கப�டுகின்்றொர. அதே ப்கொள்ம்க 
�ஞ்�ொயத்து ைறறும் ந்கரபு்ற உள்ளொடசி 
தேரேல்களில பின்�ற்றப�டுகி்றது. ஒவபவொரு 
கிரொைம் அல�து ந்கரமும் பேொகுதி்கமளப 
த�ொன்று வொரடு்களொ்கப பிரிக்கப�டடுள்ளது. 
ஒவபவொரு வொரடும் கிரொைம் அல�து ந்கரபபு்ற 
உள்ளொடசி அமைபபிறகு ஓர உறுபபினமரத் 
தேரந்பேடுககி்றது. சி� �ையங்்களில 
இத்பேொகுதி்கள் ஓர இடைொ்கக  
்கருேப�டடு, ஒவபவொரு பேொகுதியும்  
அமவயில ஓர இடத்தின் மூ�ம் 
பிரதிநிதித்துவப�டுத்ேப�டுகி்றது.

தனித்பதாகுதி

ஓர குடிை்கனுககு ேனது பிரதிநிதிமயத் 
தேரந்பேடுப�ேறகும், ேொன் பிரதிநிதியொ்கத் 
தேரந்பேடுக்கப�டுவேறகும் உள்ள உரிமைமய 
அர�மைபபு வழங்குகி்றது. பவளிப�மடயொன 
தேரேல த�ொடடியில சி� நலிந்ே பிரிவினருககு 
ைக்களமவ ைறறும் ைொநி� �டடபத�ரமவ்களுககு 
வொயபபு்கள் சி்றப�ொ்க அமைவதிலம�. 
அவர்களுககு பி்றருககு எதிரொ்கத் தேரேலில 
த�ொடடியிடுவேற்கொன வளங்்கள், ்கலவியறிவு 
ைறறும் த�ொடடியிடுவேறகுத் தேமவயொன 
பேொடரபு்கள் இருப�திலம�.  இவவொறு இருபபின் 
நைது ைக்கள் பேொம்கயில குறிபபிடத்ேகுந்ே 
பிரிவினருககு நைது நொடொளுைன்்றம் ைறறும் 
�டடபத�ரமவ்களில அமனவருககும் 
இடமில�ொே நிம� ஏற�டுகி்றது.  இது நைது 
ைக்களொடசிமய பிரதிநிதித்துவம் 
வழங்்கொேேொ்கவும், கும்றந்ே ைக்களொடசித் 
ேன்மையுமடயேொ்கவும் ைொறறுகி்றது.

இந்திய நொடொளுைன்்றத்தில உள்ள 
ப�ண்்கள் இட ஒதுககீடடு ைத�ொேொவின் 
நிம� என்ன?

பசயல்�ாடு 

தைறகூறியவற்றொல நைது அர�மைபபிமன 
உருவொககியவர்கள் நலிந்ே பிரிவினருககு சி்றபபு 
அமைப�ொ்க ேனித்பேொகுதி்கமளப �றறி 
சிந்தித்ேனர.  சி� பேொகுதி்கள் �டடியல 
இனத்ேவர ைறறும் �ழங்குடியினருககு 
ஒதுக்கப�டடுள்ளது.  இவவம்க இடஒதுககீடு 
மும்ற பின்னர பி்ற நலிந்ே பிரிவினருககும் 
ைொவடட ைறறும் உள்ளொடசி அமைபபு்களில 
நீடடிக்கப�டடுள்ளது.

வமரயம்

ைக்கள் பேொம்கக ்கைகப்கடுபபின் 
அடிப�மடயித�தய ைக்களமவ ைறறும் 
ைொநி� �டடபத�ரமவக்கொன பேொகுதி்கள் 
வமரயறுக்கப�டுகின்்றன.  பேொகுதி்கமள 
வமரயம்ற ப�யயும் த�ொது அேன் புவியமைபபு, 
இயறம்கயொன இயலபு்கள், நிரவொ்க 
அமைபபு்களின் எலம�்கள், ே்கவல பேொடரபு 
ைறறும் ப�ொதுைக்களின் வ�தி ஆகியமவ 
்கைககில எடுத்துக ப்கொள்ளப�டுகின்்றன.
பதாகுதி வமரயம் சட்டஙகள்
முேல வமரயம்ற ஆமையச் �டடம், 1952.
இரண்டொவது வமரயம்ற ஆமையச் 
�டடம், 1963.
மூன்்றொவது வமரயம்ற �டடம், 1973.
நொன்்கொவது வமரயம்ற �டடம், 2002.
வாக்காளர �ட்டியல்

பேொகுதி்கள் முடிவு ப�யயப�டட 
பின்னர,அடுத்ே ்கடட நடவடிகம்கயொ்க யொர 
வொக்களிக்க�ொம், யொபரல�ொம் வொக்களிக்க 
முடியொது என்�ேமன முடிவு ப�யய தவண்டும்.  
இம்முடிவிமன யொதரனும் எடுப�ேறகு ்கமடசி 
நொள் வமர ்கொத்திருக்க இய�ொது.  ஆ்கதவ 
ைக்களொடசி தேரேலில ேகுதிவொயந்ே 
வொக்கொளர்களின் �டடியல தேரேலுககு பநடுநொள் 
முன்னதர ேயொரிக்கப�டடு அமனவருககும் 
வழங்்கப�டுகி்றது.  இதுதவ அதி்கொரபபூரவைொ்க 
‘வொக்கொளர �டடியல’ என அமழக்கப�டுகி்றது.

�ஞ்�ொயத்து்கமளப த�ொன்று 
மூன்றில ஒரு �ங்கு இட ஒதுககீடு 
ப�ண்்களுககு நொடொளுைன்்றத்திலும் 
இருக்க தவண்டொைொ?
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எவவம்கயொன தவறு�ொடு்கமளயும் 
ேொண்டி ேங்்களின் பிரதிநிதி்கமளத் 
தேரந்பேடுப�ேற்கொன �ைவொயபபு 
அமனவருககும் வழங்்கப�ட தவண்டும் 
என்�தே ைக்களொடசியி�ொன தேரேலின் முேல 
நி�ந்ேமனயொகும்.  நைது நொடடில �திபனடடு 
வயது நிரம்பிய குடிைக்கள் அமனவரும் 
தேரேலில வொக்களிக்க�ொம்.  ஒருவரின் �ொதி, 
ைேம் ைறறும் �ொலின �ொகு�ொடின்றி அமனத்து 
குடிைக்களுககும் வொக்களிககும் உரிமை 
உள்ளது.

அமனத்து குடிைக்களின் ப�யர்கமளயும் 
த்கடடுப ப�றுவது, அவர்கமள வொக்கொளர 
�டடியலில த�ரப�து ஓர அர�ொங்்கத்தின் 
ப�ொறுப�ொகும். இடம் ப�யரந்தேொர ைறறும் 
இ்றந்ே வொக்கொளர்களின் ப�யர்கள் 
நீக்கப�டுகின்்றன.  ஐந்து ஆண்டு்களுககு ஒரு 
மும்ற வொக்கொளர �டடியல 
திருத்தியமைக்கப�டுகி்றது.  ்கடந்ே சி� 
ஆண்டு்களொ்க வொக்கொளர பும்கப�ட 
அமடயொள அடமட (EPIC) 
அறிமு்கப�டுத்ேப�டடுள்ளது.  வொக்கொளர்கள் 
இேமன ேொங்்கள் வொக்களிக்கச் ப�லலும்த�ொது 

எடுத்துச் ப�ல� தவண்டும்.  இருபபினும் 
வொக்கொளர அமடயொள அடமட என்�து 
்கடடொய ஆவைைல�.  இேமனத் ேவிர ஆேொர 
அடமட, குடிமை வழங்்கல அடமட ைறறும் 
ஓடடுநர உரிைம் ஆகியவறறின் அ�ல �ொன்று 
ஆகியவறறிமன வொக்களிப�ேற்கொன 
ஆவைைொ்க ்கொடட�ொம்.

இந்தியாவில் ததரதல் �மடமும்

   பேொகுதி்கமள ைறுவமரயம்ற ப�யேல.

   தேரேல அறிவிபபு.

   தவடபு ைனுவிமன ேொக்கல ப�யேல 
ைறறும் திரும்�ப ப�றுேம�ப �றறிய 
தேரேல. ஆமையத்தின் அறிவிபபு.

   த�ொடடியிட விரும்பும் தவட�ொளர்கள் 
தவடபுைனு ேொக்கல ப�யேல.

   தவடபு ைனுக்கமள �ரி�ொரத்து ஏற்றல 
அல�து நிரொ்கரித்ேல.

   தேரேல �ரபபுமர.

   வொக்களித்ேல நமடமும்ற.

   வொககு எண்ணிகம்க ைறறும் தேரேல 
முடிவு்கமள அறிவித்ேல.

பசயல்�ாடு 

காைவரிமச மும்
இக் காை வரிமச மும்யின் இடது பு்ம் தரப்�ட்டுள்ள ததரதல் பதாடர�ா்ன பசயல்�ாடுகமள, 
முதல் பசயல்�ாட்டிலிருந்து கமடசி பசயல்�ாடு வமர வரிமசப்�டுத்தவும்.  அமவ பின்வருைாறு

ஒழுங்்கற்ற வரிம� ஒழுங்்கொன வரிம�
தேரேல அறிகம்க பவளியீடுேல

வொக்கொளர �டடியல ேயொரித்ேல.

வொககு எண்ணிகம்க.

தேரேல �ரபபுமர.

தேரேல முடிவு்கள் பவளியீடு .

தவடபுைனு ேொக்கல .

ைறுதேரேலுககு  உத்ேரவிடுேல.

வொக்களித்ேல.

தேரேல அடடவமை பவளியீடு.
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இந்தியாவில் �டக்கும் ததரதல்கள் �ற்றிய அம்சஙகள்.

எந்ே அர�மைபபுச் 
�டடதிருத்ேத்தின் மூ�ைொ்க இந்திய 
குடிைக்களின் வொக்களிககும் வயது 
இரு�த்தி ஒன்றிலிருந்து �திபனடடொ்கக 
கும்றக்கப�டடது?

கீழக்கணடவற்றின் 
முக்கியத்துவத்திம்ன கணடறிக

  ைக்கள் பிரதிநிதித்துவச் �டடம், 1950 
ைறறும் 1951.

 ைக்கள் பிரதிநிதித்துவச் �டடம், 1966.
  வமரயம்ற ஆமையச் �டடங்்கள், 1962 

ைறறும் 1972.

பசயல்�ாடு 

தவட்�ாளரகள் நியை்னம்

ஓர ைக்களொடசி அடிப�மடயி�ொன 
தேரேலில உண்மையொன விருப�த் தேரமவ 
தைறப்கொள்ள ைக்களுககு வொயப�ளிக்க 
தவண்டும்.  எவரும் தேரேலில த�ொடடியிடுவேறகு 
எவவிேத் ேமடயும் இல�ொே சூழலில இது 
நி்கழும்.  இேமனதய நைது அமைபபும் 
வழங்குகி்றது.  வொக்கொளரொ்க இருப�ேற்கொ்க 
ேகுதியுமடய எவரும் தேரேலில 
தவட�ொளரொ்க�ொம். தேரேலில 
வொக்களிப�ேற்கொன கும்றந்ே�ட� வயது 
�திபனடடு எனில, தவட�ொளரொவேற்கொன 
கும்றந்ே�ட� வயது இரு�த்து ஐந்து என்�தே 
இதிலுள்ள ஒதர வித்தியொ�ைொகும்.  அரசியல 
்கடசி்கள் தவட�ொளமர நியமிககும் த�ொது அவர 
்கடசியின் சின்னம் ைறறும் ஆேரவிமனப 
ப�றுகி்றொர. ்கடசியின் தவட�ொளர நியைனத்திமன 
‘்கடசியின் நியைனச்சீடடு’ என அமழககின்்றனர.

 தவடபு ைனு ேொக்கல ப�யய விரும்பும் 
ஒவபவொருவரும் பிமைத்பேொம்கயொ்கக 
குறிபபிடட பேொம்கயிமன ப�லுத்ே தவண்டும்.  
உச்�நீதிைன்்றத்தின் வழி்கொடடுேல�டி 
கீழக்கண்ட முழு வி�ரங்்கமளக ப்கொண்ட 
�டடபபூரவ பிர்கடனத்திமன ஒவபவொரு 
தவட�ொளரும் தைறப்கொள்ள தவண்டும்.
   தவட�ொளருககு எதிரொ்க நிலுமவயில உள்ள 

்கடுமையொன குற்றவியல வழககு்கள் ஏதேனும் 
இருந்ேொல அவறறின் வி�ரங்்கமளத் ேருேல.

   தவட�ொளர்கள் ேங்்களுமடய அல�து ேங்்களது 
குடும்�த்ேொருமடய ப�ொத்துக்கள் ைறறும் 
்கடன்்கள் �றறிய விளக்கங்்கள் ேருேல.

   தவட�ொளரின் ்கலவித் ேகுதி்கள்.
இத்ே்கவல்கள் ைக்களுககு 

பவளிப�மடயொ்க அறிவிக்கப�ட தவண்டும்.  
இவவொறு தவட�ொளர்களொல ேரப�டும் 
ே்கவல்களின் அடிப�மடயில வொக்கொளர்கள் 
ேங்்களின் முடிவு்கமள எடுப�ேறகு வொயபபு 
ஏற�டுகி்றது.
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ததரதல் �ரப்புமர
தேரேலின் முககிய தநொக்கதை ைக்கள் 

ேங்்களுககு விருப�ைொன பிரதிநிதி்கள், 
அர�ொங்்கம் ைறறும் ப்கொள்ம்க்கமள 
தேரந்பேடுப�ேற்கொன வொயப�ளிப�ேொகும்.  
ஆ்கதவ யொர சி்றந்ே பிரதிநிதியொ்க இருப�ர, 
எக்கடசி சி்றந்ே அர�ொங்்கத்மே அமைககும் 
அல�து எது சி்றந்ே ப்கொள்ம்க 
ஆகியவறறிமனப �றறிய சுேந்திரைொன ைறறும் 
பவளிப�மடயொன விவொேம் அவசியைொகும்.  
இதுதவ தேரேல �ரபபுமரயின் த�ொது 
நி்கழகி்றது.

நைது நொடடில இத்ேம்கய �ரபபுமர்கள் 
இறுதி தவட�ொளர �டடியல அறிவிக்கப�டட 
நொளிலிருந்து தேரேல நடககும் நொள் வமர 
இரு வொர்கொ�த்திறகு நமடப�றுகி்றது.  
இக்கொ� ்கடடத்தில தவட�ொளர்கள் 
வொக்கொளர்களிடம் ப�ன்று வொககு த�்கரித்ேல, 
அரசியல ேம�வர்கள் தேரேல 
ப�ொதுககூடடங்்களில உமரயொறறுேல ைறறும் 
அரசியல ்கடசி்கள் ேங்்களின் 
ஆேரவொளர்கமளத் திரடடுேல ஆகியமவ 
நி்கழும்.  இக்கொ�்கடடத்தில ேொன் நொதளடு்கள், 
�மூ்க ஊட்கங்்கள் ைறறும் 
பேொம�க்கொடசி்களில தேரேல பேொடர�ொன 
ப�யதி்கள் ைறறும் விவொேங்்கள் இடம் 
ப�றுகின்்றன.

தேரேல �ரபபுமரயின் த�ொது அரசியல 
்கடசி்கள் முககியப பிரச்�மன்களின் மீது 
ப�ொது ைக்களின் ்கவனத்மேத் திருபபுகின்்றன.  
அவர்கள் ைக்களிடம் அபபிரச்�மன்கமளப 
�றறி த�சுவேன் மூ�ம் அவர்கமள ஈரத்து 
அேனடிப�மடயில ேங்்கள் ்கடசிககு 
வொக்களிககுைொறு ப�யவர.  ஓர ைக்களொடசியில 
அரசியல ்கடசி்கள் ைறறும் தவட�ொளர்கள் 
விரும்பும் வம்கயில தேரேல �ரபபுமரமய 
சுேந்திரைொ்க தைறப்கொள்ள அனுைதிக்க 
தவண்டும்.  இருபபினும் சி� தநரங்்களில 
ஒவபவொரு அரசியல ்கடசியும், தவட�ொளரும் 
த�ொடடியிடுவேறகு ஏற்ற நியொயைொன ைறறும் 
�ைைொன வொயபபிமன உறுதி ப�யயும் 
வம்கயில �ரபபுமர்கமள 
ஒழுங்குமும்றப�டுத்ே தவண்டும்.

நைது தேரேல �டடங்்களின் �டி ஓர ்கடசி 
அல�து தவட�ொளர கீழக்கண்டவறறிமன 
ப�யய முடியொது

  வொக்கொளர்களுககு ம்கயூடடு அளித்ேல 
அல�து அச்சுறுத்துேல.

   �ொதி ைறறும் ைேத்தின் ப�யரொல 
வொக்களிககும்�டி தவண்டுேல.

   தேரேல �ரபபுமர்களுககு அர�ொங்்கத்தின் 
வளங்்கமள �யன்�டுத்துேல.

இவவொறு ஒருதவமள அவர்கள் 
ப�யயும்த�ொது, அவர்கள் தேரபேடுக்கப�டடு 
அறிவிக்கப�டட பின்னரும் நீதிைன்்றம் 
அத்தேரேம� நிரொ்கரித்து உத்ேரவிட�ொம்.  
�டடங்்களுடன் தைலும் கூடுே�ொ்க, நைது 
நொடடிலுள்ள அரசியல ்கடசி்கள் தேரேல 
�ரபபுமர்களுக்கொன நன்னடத்மே 
விதிமும்ற்கமள ஏறறுக ப்கொண்டுள்ளன.

அேன்�டி கீழக்கண்டவறறிமன ஓர ்கடசி 
அல�து தவட�ொளர ப�யய முடியொது.

   தேரேல �ரபபுமரக்கொ்க ைேவழி�ொடடுத் 
ே�ங்்கமளப �யன்�டுத்துேல.

   தேரேலுக்கொ்க அரசு வொ்கனங்்கள், 
விைொனங்்கள் ைறறும் அரசு 
அலுவ�ர்கமளப �யன்�டுத்துேல.

   தேரேல தேதி அறிவிக்கப�டட பின்னர 
அமைச்�ர்கள் எவவம்கத் திடடங்்களுககும் 
அடிக்கல நொடடுேல, முககிய ப்கொள்ம்க 
முடிவு்கமள எடுத்ேல, ப�ொது த�மவ 
வ�தி்களுக்கொன வொககுறுதி அறிவித்ேல 
த�ொன்்றவறறிமன ப�யய கூடொது.

11.3 சுதந்திரைா்ன ைற்றும் த�ரமையா்ன 
ததரதல்கள்

சுேந்திரைொன ைறறும் தநரமையொன 
தேரேல நமடமும்றமய உறுதிப�டுத்துவதே 
ஓர அரசியல மும்றமையின் உண்மையொன 
த�ொேமனயொகும்.  நொம் ைக்களொடசிமய 
நமடமும்றப�டுத்ே விரும்பினொல அேறகு 
தேரேல மும்றயொனது நடுநிம�யொ்கவும், 
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பவளிப�மடயொனேொ்கவும் இருத்ேல 
முககியைொனேொகும். வொக்கொளர்களின் 
விருப�ங்்கள் தேரேல முடிவு்களின் மூ�ம் 
�டடபூரவைொ்க பவளிப�டுவேறகுத் தேரேல 
மும்ற அனுைதிக்க தவண்டும்.  இந்தியொவில 
நமடப�றும் தேரேல்கள் அடிப�மடயில 
சுேந்திரைொ்கவும், நியொயைொ்கவும் 
நமடப�றுகின்்றன. தேரேலில பவறறிப�றும் 
்கடசி ஆடசி அமைககி்றது.  இேறகு எதிரக 
்கடசி்கமள விட இக்கடசியிமன ைக்கள் 
தேரந்பேடுத்ேதே அேறகுக ்கொரைைொகும்.  
ஒவபவொரு பேொகுதியிலும் இது உண்மையொ்க 
இருக்கொது.  ஒரு சி� தவட�ொளர்கள் �ை 
��ம் ைறறும் நியொயைற்ற வழிமும்ற்களின் 
மூ�ைொ்க பவறறி ப�றுகின்்றனர.  இருபபினும் 
ப�ொதுைக்களின் விருப�த்மே 
பிரதி�லிப�ேொ்கதவ ஒடடுபைொத்ே 
ப�ொதுத்தேரேல முடிவு்கள் இதுவமர 
இருந்துள்ளன. 

இந்திய ததரதல்களில் உள்ள கும்�ாடுகள் 
ைற்றும் சவால்கள்:

   அதி்க �ை��முள்ள தவட�ொளர்கள் 
ைறறும் ்கடசி்கள் ேங்்களின் பவறறிமயப 
�றறி உறுதியற்ற நிம�யில இருபபினும் 
சிறிய ்கடசி்கள் ைறறும் சுதயடம�்கமள 
விட மி்கபப�ரிய ைறறும் நியொயைற்ற 
�ொே்கைொன நிம�யில இருப�ர.

   குற்றபபின்னணி ப்கொண்ட தவட�ொளர்கள் 
தேரேல த�ொடடியில பி்றமரப பின்னுககுத் 
ேள்ளிவிடடு ப�ரிய ்கடசி்களின் �ொர�ொ்கப 
த�ொடடியிடும் வொயபபிமனப 
ப�றுகின்்றனர.

   சி� குடும்�ங்்கள் அரசில ்கடசி்களில 
ஆதிக்கம் ப�லுத்துகின்்றன.  இேனொல 
அக்கடசியின் �ொர�ொ்கப த�ொடடியிடும் 
வொயபபு்கள் அவர்களின் குடும்� 
உறுபபினர்களுககும், உ்றவினர்களுககும் 
வழங்்கப�டுகின்்றன.

   �ொேொரை குடிைக்களுககுத் தேரேல்கள் 
கும்றவொன வொயபபு்கமளதய வழங்குகி்றது.  
ஏபனனில ப�ரும்�ொன்மையொன ்கடசி்கள் 
ஏ்றத்ேொழ ஒதரைொதிரியொன ப்கொள்ம்க்கள் 
ைறறும் நமடமும்ற்கமளக 
ப்கொண்டுள்ளன.

   ப�ரிய ்கடசி்கமள ஒபபிடும்கயில சிறிய 
்கடசி்களும், சுதயடம� தவட�ொளர்களும் 
ப�ரும் பின்னமடமவச் �ந்திககின்்றனர.

இந்தியொவின் முே�ொவது ப�ொதுத் 
தேரேல்கள் �றறி நீங்்கள் அறிந்துப்கொள்ள 
தவண்டியமவ.

 இந்தியொ சுேந்திரைமடந்ே பின்னர 
1951-52ம் ஆண்டில ப�ொதுத்தேரேல்கள் 
நமடப�றறு முே�ொவது ைக்களமவ 
தேரந்பேடுக்கப�டடது.  பைொத்ேமுள்ள 489 
ைக்களமவ இடங்்களில ்கொங்கிரஸ் ்கடசி 364 
இடங்்களில பவறறி ப�ற்றது.  இது பைொத்ே 
வொககுப�திவில 45 �ேவீேைொகும்.  இந்திய 
்கம்யூனிஸ்ட ்கடசி 16 இடங்்களில பவறறி 
ப�றறு இரண்டொமிடம் ப�ற்றது.  சுேந்திர 
இந்தியொவின் முேல பிரேைரொ்க 
ஜவைர�ொல தநரு �ேவிதயற்றொர.  
இத்தேரேலில 67.6 �ேவீே வொககுப�திவு 
நமடப�ற்றது.  54 ்கடசி்கள் தேரேலில 
த�ொடடியிடடன.  ஏ்றத்ேொழ நொன்கு 
ைொேங்்கள் தேரேல நமடப�ற்றது.  
அகதடொ�ர 25, 1951, முேல பிபரவரி 21, 1952 
வமர இத்தேரேல்கள் நடந்ேன.  26 இந்திய 
ைொநி�ங்்கள் ைறறும் 401 பேொகுதி்களில 
தேரேல நமடப�ற்றது  குறிபபிடத்ேக்கேொகும்.

இத்ேம்கய �வொல்கள் இந்தியொவில 
ைடடுைல�ொைல �� வலுவொன 
ைக்கொளடசி்களிலும் ்கொைப�டுகின்்றன.  
இவவொ்றொன ஆழைொன பிரச்�மன்கள் �றறி 
ைக்களொடசியின் மீது நம்பிகம்கயுள்ளவர்கள் 
்கவனம் ப�லுத்துகின்்றனர.  இேனொல ேொன் 
குடிைக்கள், �மூ்க ப�யற�ொடடொளர்கள் ைறறும் 
�லதவறு அமைபபுக்கள் நைது தேரேல 
மும்றமையில சீரத்திருத்ேங்்கள் தைறப்கொள்ள 
த்கொரிகம்க மவககின்்றன.  ஓர ைக்களொடசியில, 
தேரேல நமடமும்ற என்�து யுகதி 
அடிப�மடயில �ங்்கொறறுகி்றது.  ஓர �ொேொரை 
ைனிேனுககு ேனது பிரதிநிதியொ்க 
நொடொளுைன்்றத்திறகுச் ப�ன்று ேனது சுேந்திரம் 
ைறறும் ப�ொத்துக்கமள ்கடடுப�டுத்ேககூடிய 
வம்கயி�ொன �டடங்்கமள இயறறு�வமரப 
�றறிய முழுமையொன ே்கவல்கமள அறிந்து 
ப்கொள்ளும் அடிப�மடயொன உரிமை உள்ளது.
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ைக்களொடசியில ே்கவல்கமளப ப�றும் 
உரிமை என்�து முழுவதுைொ்க 
அங்கீ்கரிக்கப�டடுள்ளதுடன் அது ைக்களொடசி 
எனும் ்கருத்ேொக்கத்திலிருந்து பவளிப�டகூடிய 
இயறம்க உரிமையொகும்.

இந்திய அர�மைபபின் உறுபபு 19(1) (அ) 
த�ச்சு ைறறும் ்கருத்மே பவளிப�டுத்தும் 
சுேந்திரத்திற்கொன உரிமையிமன வழங்குகி்றது. 
வொக்கொளர்களின் த�ச்சு ைறறும் ்கருத்மே 
பவளிப�டுத்தும் சுேத்திரைொனது 
வொக்களித்ேலின் மூ�ைொ்க பவளிப�டுகி்றது.  
அேொவது வொக்கொளர்கள் ேங்்கள் வொககிமன 
ப�லுத்துவேன் மூ�ைொ்க ேங்்களின் 
எண்ைங்்கமள பவளிப�டுத்துகின்்றனர.  
இேற்கொ்க தேரந்பேடுக்கப�டும் தவட�ொளமரப 
�றறிய ே்கவல்கள் அவசியைொகும்.  ப�ொதுைக்கள் 
ேங்்களின் பிரதிநிதியொ்க �டடத்திமன 
மீறு�வர்கமள �டடத்திமன 
உருவொககு�வர்களொ்க தேரந்பேடுப�ேறகு முன் 
சிந்தித்து ப�யல�ட தவண்டும்.

11.4  இந்திய ததரதல் ஆமையம்

இந்திய அர�மைபபின் உறுபபு 324 ஓர 
தேரேல ஆமையத்திமன அமைப�மே �றறி 
விளககுகி்றது.  இது சுேந்திரைொ்கவும், 
நடுநிம�யொ்கவும், ஒழுங்்கொன மும்றயிலும் 
தேரேல்கமள நடத்துகி்றது.  
இவவொமையைொனது நொடொளுைன்்றம், 
�டடைன்்றம், குடியரசுத் ேம�வர, துமைக 
குடியரசுத் ேம�வர தேரேல்கமள 
தைற�ொரமவயிடடு, வழி்கொடடுவதுடன் 
தேரேம�யும் நடத்துகி்றது.
ததரதல் ஆமையம்-ஓர சுதந்திரைா்ன அமைப்பு

இந்திய தேரேல ஆமையம் 
அமைக்கப�டடேன் தநொக்கதை ஒர 
நிரந்ேரைொன ைறறும் சுேந்திரைொன தேரேல 
அமைபபு அவசியம் என்�துடன் 
ஆடசியொளர்கள் ைறறும் ஆளுங்்கடசியின் 
அரசியல அழுத்ேத்திலிருந்து விடு�டடு 
சுேந்திரைொ்கத் தேரேம� நடத்துவேற்கொகும்.  
அத்துடன் நொடொளுைன்்றம், �டடைன்்றம், 
குடியரசுத்ேம�வர ைறறும் துமைககுடியரசுத் 
ேம�வர தேரேல்கமள நடத்தும் ப�ொறுபபும் 
தேரேல ஆமையத்திறகு வழங்்கப�டடுள்ளது. 

�� 
உறுபபினர்கமளக 

ப்கொண்ட 
அமைபபு.

நியைனம் 
ைறறும் 

�ேவிக்கொ�ம்.

�ேவி நீக்கம்

  ேம�மைத் தேரேல ஆமையொளர.
  இரண்டு தேரேல ஆமையொளர்கள்.

   குடியரசுத் ேம�வரொல 
நியைனம்.

   ஆறுவருடங்்கள் அல�து 65 
வயது(இதில முந்மேயது).

   ேம�மைத் தேரேல ஆமையொளர்கள்-
�ேவி நீக்க நமடமும்ற.

   பி்ற தேரேல ஆமையொளர்கள்-
ேம�மைத் தேரேல ஆமையொளரின் 
�ரிந்துமர.

இந்திய ேதர்தல்
ஆைணயத்தின் அைமப்பு

இந்திய ததரதல் ஆமையத்தின் அமைப்பு

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 11_22-09-18.indd   221 10-12-2021   20:31:32



222

ேமிழ்கத்தில நமடப�ற்ற �டடைன்்றத் தேரேல விவரங்்கள்

தேரேலின் 
எண்ணிகம்க

�ம�யின் 
�ேவிக்கொ�ம் தேரேல தேதி்கள்

1 1952-1957 1952 ஜனவரி 2, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 21 ைறறும் 25 (9 நொட்கள்)

2 1957-1962 1957 ைொரச் 1, 4, 6, 8 ைறறும் 11 (5 நொட்கள்)

3 1962-1967 1962 பிபரவரி 17, 19, 21 ைறறும் 24 (4 நொட்கள்)

4 1967-1971 1967 பிபரவரி 5, 16 ைறறும் 21 (3 நொட்கள்)

5 1971-1976 1971 ைொரச் 1, 4 ைறறும் 7 (3 நொட்கள்)

6 1977-1980 1977 ஜூன்  12 ைறறும் 14 (2 நொட்கள்)

7 1980-1984 1980 தை 20 ைறறும் 31 (2 நொட்கள்)

8 1985-1986 1984 டி�ம்�ர  24 (1 நொள் ைடடும்)

9 1989-1991 1969 ஜனவரி 21 (1 நொள் ைடடும்)

10 1991-1996 1991 ஜூன் 16 (1 நொள் ைடடும்)

11 1996-2001 1996 ஏபரல  27 ைறறும் தை 2 (2 நொட்கள்)

12 2001-2006 2001 தை 10 (1 நொள் ைடடும்)

13 2006-2011 2006 தை 8 (1 நொள் ைடடும்)

14 2011-2016 2011 ஏபரல 13 (1 நொள் ைடடும்)

15 2016 - 2021 2016 தை 16 (1 நொள் ைடடும்)
16 2021 முேல 2021 ஏபரல 6 (1 நொள் ைடடும்)

இந்திய ததரதல் ஆமையத்தின் 
அதிகாரஙகள் ைற்றும் �ணிகள்
   வொக்கொளர �டடியல ேயொரித்ேல.
   வொக்கொளர �டடியம� திருத்துேல.
   பேொகுதிக்கொன இடங்்கமள ஒதுககீடு ப�யேல.
   தேரேல நடத்துேல.
   தேரேம� தைற�ொரமவயிடடு 

வழி்கொடடுவதுடன் அது பேொடர�ொன 
அமனத்து விவ்கொரங்்கமளயும் 
்கடடுப�டுத்துேல.

   அரசியல ்கடசி்களுககு அங்கீ்கொரம் அளித்ேல.
   ்கடசி்களுக்கொன சின்னங்்கமள ஒதுககீடு 

ப�யேல
   சுேந்திரைொன ைறறும் தநரமையொன 

தேரேம� உறுதி ப�யேல.

  தேரேல விவ்கொரங்்கள் பேொடர�ொன 
அமனத்து த்கள்வி்களுககும்  
குடியரசுத்ேம�வர ைறறும் �ம்�ந்ேப�டட 
ைொநி� ஆளுநர்களுககுத் தேரேல 
ஆமையம் அறிவுமர வழங்குேல.

  நொடொளுைன்்ற ைறறும் �டடைன்்ற 
உறுபபினர்களின் ேகுதியிழபபிமன முடிவு 
ப�யேல.

  இந்திய குடியரசுத் ேம�வர அல�து 
ைொநி� ஆளுநரொல  �ரிசீ�மனககு 
அனுப�ப�டும் ைனுக்கள் ைறறும் 
பிரச்�மன்கமளத் தீரத்ேல.

  ஓர அரசியல ்கடசியில பிளவு ஏற�டடொல 
எழும் தேரேல சின்னம் பேொடர�ொன 
�ச்�ரவு்களில முடிபவடுத்ேல .

  தேரேலில த�ொடடியிடும் தவட�ொளர்களின் 
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தேரேல ப��வினங்்களின் 
உச்�வரம்பிமன இறுதி ப�யயும் 
அதி்கொரம்.  

  தேரேலில த�ொடடியிடும் தவட�ொளர்களின் 
ப�ொத்துக்கள் பேொடர�ொன ஆவைப 
�த்திரங்்கமள த்கடடுப ப�றும் �ணி.

  தேரேல ப��வினக ்கைககிமன ஓர 
தவட�ொளர தேரேல ஆமையத்திடம் 

�ைரபபிக்கவிலம�பயனில அவமர 
ேகுதியிழபபு ப�யயும் அதி்கொரமும், 
்கடமையும். 

  தேரேல முடிந்ே பின்னர மும்றப�டி 
அமவ அமைக்கப�டடேற்கொன 
அறிவிபபிமன பவளியிடுேல

அரசியம�த் தூயமைப�டுத்துவேற்கொன உச்�நீதிைன்்றத்தின் வர�ொறறுச் 
சி்றபபுமிக்க தீரபபு

ஜூம� 11, 2013 ல உச்�நீதிைன்்றம் பவளியிடட 
ஓர வர�ொறறுச் சி்றபபு மிக்க தீரபபில சிம்ற அல�து  

்கொவல தும்றயினரின் வி�ொரமையில இருககும் ஒருவர �டடைன்்றம் 
அல�து நொடொளுைன்்றத் தேரேலில த�ொடடியிட முடியொது என 
தீரப�ளித்துள்ளது.  ஒரு நொள் முன்னேொ்க, ஜூம� 10, 2013-ல அதே 
அைரவு வழங்கிய தீரபபில ேங்்களின் மீது குற்றப�த்திரிகம்க ேொக்கல 
ப�யயப�டடிருபபின், நொடொளுைன்்ற, �டடபத�ரமவ அல�து 
�டடைன்்ற தை�மவ உறுபபினர்கள் குற்றங்்களுக்கொன ேண்டமன 
�றறிய தீரபபு வழங்்கப�டடவுடன் அபப�ொதுப �ேவி்கமள 
வகிப�திலிருந்து  ேகுதி நீக்கம் ப�யயப�டுவர.  

 இபபிரிவு நொடொளுைன்்ற ைறறும் �டடைன்்ற உறுபபினர்கள் 
ேம்மீது குற்றம் நிரூபிக்கப�டடு ேண்டமனக்கொன தீரபபு 
வழங்்கப�டடொல உயரநீதிைன்்றத்தில தைல மும்றயீடு ப�யவேறகு மூன்று ைொே ்கொ� அவ்கொ�ம் 
வழங்கும். ைக்கள் பிரதிநிதித்துவச் �டடத்தின் பிரிவு 8(4) ஐ இந்ே அைரவு நிரொ்கரிபபு.

நன்றி : தி இந்து நொளிேழ, ப�டடிச் ப�யதி 3.5.2004

Ravi Lalanth

தமைமைத் ததரதல் அதிகாரி (CEO)
 ஓர ைொநி�ம்/ஒன்றிய பிரதே�த்தின் 

ேம�மைத் தேரேல அதி்கொரி அம்ைொநி� / 
ஒன்றியப பிரதே�த்தின் தேரேல �ணி்கமள 
தைற�ொரமவயிடும் அதி்கொரத்துடன் தேரேல 
ஆமையத்தின் தைற�ொரமவ, வழி்கொடடுேல 
ைறறும் ்கடடுப�ொடடில ப�யல�டுகி்றொர.  
இந்தியத் தேரேல ஆமையதை ஓர ைொநி�ம்/
ஒன்றியப பிரதே�த்தின் ேம�மைத் தேரேல 
அதி்கொரிமய நியமிககி்றது.  அந்நியைனத்தின் 
த�ொது ைொநி�/ஒன்றியப பிரதே� 
அர�ொங்்கத்துடன் ்க�ந்ேொத�ொசித்ே பின்னதர 
தேரேல ஆமையம் இறுதி முடிபவடுத்து 
ப�யல�டுத்துகி்றது.  
ைாவட்ட ததரதல் அதிகாரி (DEO)

 ேம�மைத் தேரேல அதி்கொரியின் 
தைற�ொரமவ, வழி்கொடடுேல ைறறும் 
்கடடுப�ொடடின் கீழ ைொவடட தேரேல அதி்கொரி 
ப�யல�டுவதுடன் ைொவடடத்தின் தேரேல 

�ணி்கமள தைற�ொரமவயிடுகி்றொர.  ைொநி� 
அர�ொங்்கத்துடன் ்க�ந்ேொத�ொசித்ே பின்னர 
ஓர ைொநி� அரசு அதி்கொரிமய ைொவடட 
தேரேல அதி்கொரியொ்க நியமிக்கதவொ அல�து 
�ேவியளிக்கதவொ தேரேல ஆமையத்திறகு 
அதி்கொரம் உண்டு. 
ததரதல் �டத்தும் அலுவைர (RO)

 ஓர நொடொளுைன்்ற அல�து �டடைன்்ற 
பேொகுதியின் தேரேல நடத்தும் அலுவ�ருககு 
அககுறிபபிடட நொடொளுைன்்ற அல�து 
�டடைன்்ற பேொகுதியில தேரேம� நடத்தும் 
ப�ொறுபபு உள்ளது.  இந்தியத் தேரேல 
ஆமையம் �ம்�ந்ேப�டட ைொநி�/ஒன்றிய 
பிரதே� அர�ொங்்கங்்களுடன் ்க�ந்ேொத�ொசித்து 
ஒவபவொரு நொடொளுைன்்ற/�டடைன்்றத் 
பேொகுதியின் தேரேல நடத்தும் அலுவ�மர 
நியமிககி்றது.  அவர அர�ொங்்க அதி்கொரியொ்கதவொ 
அல�து உள்ளொடசி அதி்கொரியொ்கதவொ 
இருக்க�ொம். தைலும் கூடுே�ொ்க அவருககு 
தேரேல �ணி்களில உேவுவேறகு ஒன்று 
அல�து இரண்டு உேவி தேரேல நடத்தும் 

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 11_22-09-18.indd   223 10-12-2021   20:31:33



224

அலுவ�ர்கள்  தேரேல ஆமையத்ேொல 
நியமிக்கப�டுகின்்றனர.   இவர்கள் ஒவபவொரு 
நொடொளுைன்்ற ைறறும் �டடைன்்றத் 
பேொகுதி்களிலும் நியமிக்கப�டுவதுடன் 
தேரேல நடத்தும் அலுவ�ரின் �ணி்கமள 
ப�யல�டுத்துவதில த�ருேவியொ்க இருப�ர.

வாக்காளர �திவு அலுவைர (ERO)

ஓர நொடொளுைன்்ற/�டடைன்்ற 
பேொகுதியின் வொக்கொளர �டடியம�த் 
ேயொரிககும் �ணி வொக்கொளர �திவு 
அலுவ�ருமடயேொகும்.  இந்திய தேரேல 
ஆமையம் ைொநி�/ஒன்றியப பிரதே� 
அர�ொங்்கங்்களுடன் ்க�ந்ேொத�ொசித்ே பின்னர 
வொக்கொளர �திவு அலுவ�மர நியமிககி்றது.  
இவர அர�ொங்்க அல�து உள்ளொடசி 
அதி்கொரியொ்க இருக்க�ொம்.  ஒன்று அல�து 
அேறகு தைற�டட உேவி வொக்கொளர �திவு 
அலுவ�ர்கள் இவருககு உேவி ப�யவேற்கொ்க 
இந்திய தேரேல ஆமையத்ேொல 
நியமிக்கப�டுகின்்றனர.

வாக்குச் சாவடி தமைமை அலுவைர (PO)

வொககுச் �ொவடி ேம�மை அலுவ�ர பி்ற 
வொககுப�திவு அலுவ�ர்களின் உேவியுடன் 
வொககுச் �ொவடியில தேரேம� நடத்துகி்றொர.   
ைொவடட தேரேல அதி்கொரிதய வொககுச்�ொவடி 
ேம�மை அலுவ�ர ைறறும் வொககுப�திவு 
அலுவ�ர்கமள நியமிககி்றொர.  ஒன்றியப 
பிரதே�ங்்கமளப ப�ொறுத்ேவமர 
அந்தியைனங்்கமள தேரேல நடத்தும் 
அலுவ�ர (RO) தைறப்கொள்கி்றொர. 

ததரதல் �ாரமவயாளரகள் (EO)

இந்திய தேரேல ஆமையம் அர�ொங்்க 
அதி்கொரி்கமளத் தேரேல �ொரமவயொளர்களொ்க 
நியமிககி்றது.  (ப�ொதுப�ொரமவயொளர்கள் 
ைறறும் தேரேல ப��விமனப 
�ொரமவயொளர்கள்).  இவர்கள் நொடொளுைன்்ற 
ைறறும் �டடைன்்றத் பேொகுதி்களுககுத் தேரேல 
�ொரமவயொளர்களொ்க நியமிக்கப�டுகின்்றனர.  
இவர்கள் தேரேல ஆமையத்ேொல ேங்்களுககு 
ேரப�டட �ணி்கமள நிம்றதவறறுகின்்றனர.  
இவர்கள் ஆமையத்திறகு தநரடி 
ப�ொறுப�ொகின்்றனர.

11.5 ததரதல் சீரதிருத்தஙகள், கட்சித்தாவல் 
தமடச் சட்டம்

ததரதல் சீரதிருத்தஙகள் பதாடர�ா்ன 
குழுக்கள்
தைற்கணட குழுக்கள் ைற்றும் 
ஆமையஙகள் அளித்த �ரிந்துமரயின் 
அடிப்�மடயில் �ைது ததரதல் மும்மையில் 
அவவப்த�ாது �ல்தவறு சீரதிருத்தஙகள் 
அறிமுகப்�டுத்தப்�ட்டுள்ள்ன. 
  61 வது அர�மைபபுச்  �டடத்திருத்ேம், 

1988-ன் மூ�ைொ்க வொக்களிககும் வயது  
இரு�த்தி ஒன்றிலிருந்து �திபனடடு ஆ்க 
கும்றக்கப�டடது.  

  வொக்கொளர �டடியல ேயொரித்ேல, 
திருத்தியமைத்ேல த�ொன்்ற தேரேல 
பேொடர�ொன �ணி்கமள தைறப்கொள்ளும் 
அதி்கொரி்கள் ைறறும் �ணியொளர்கள் 
அயற�ணியில ப�ன்று தேரேல 
ஆமையத்தின் கீழ �ணிபுரிேல.

  ஓர பேொகுதியில தவட�ொளர்கமள 
முன்பைொழியும் ந�ர்களின் 
எண்ணிகம்கமய உயரத்தும் வம்கயில 
�த்து �ேவீேம் அல�து �த்து 
வொக்கொளர்கள் இதில எது கும்றவொனதேொ 
அேமன அதி்கரித்ேல.

  1989-ம் ஆண்டு மின்னணு வொககுப�திவு 
எந்திரம் தேரேலில �யன்�டுத்ேப�டும் 
வம்கயில அம்�ங்்கள் ஏற�டுத்ேப�டடன. 

  1989-ம் ஆண்டு வொககுச்�ொவடிமயக 
ம்கப�றறுவேமனத் ேடுப�ேறகு தேரேம� 
ஒத்திமவககும் நமடமும்ற ப்கொண்டு 
வரப�டடது.

  அங்கீ்கரிக்கப�டட ்கடசி்கள், �திவு 
ப�யயப�டட ைறறும் அங்கீ்கரிக்கப�டொே 
்கடசி்களின் தவட�ொளர்கள் ைறறும் 
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சுதயடம� என வம்கப�டுத்தி 
தவட�ொளர்கமள �டடியலிடுேல

  வொககுப�திவு நமடப�றுவேறகு 48 
ைணிதநரம் முன்பிருந்து அப�குதியில 
ைது�ொன விற�மனயிமனத் ேமடப�யேல

  தேரேலில த�ொடடியிடும் ஓர தவட�ொளர 
எதிர�ொரொைல ைரைைமடந்ேொல 
�ம்�ந்ேப�டட ்கடசிககு ைொறறு 
தவட�ொளமர �ரிந்துமரப�ேற்கொன 
வொயபபுடன் ஏழு நொட்கள் அவ்கொ�ம்.

  தேரேல தினத்ேன்று �திவு ப�யயப�டட 
வொக்கொளர்களுககு ஊதியத்துடனொன 
விடுமும்ற.

  ஆயுேங்்கள் ேமட.
  1998-இல ஓர அம்�ம் ஏற�டுத்ேப�டடு 

அேன் மூ�ைொ்க உள்ளொடசி அதி்கொரி்கள், 
தேசியையைொக்கப�டட வங்கி்களின் 
�ணியொளர்கள், �ல்கம�க்கழ்க 
ஊழியர்கள், இந்திய ஆயுள் ்கொபபீடடு 
நிறுவன ஊழியர்கள், அரசு 
நிறுவனங்்களின் �ணியொளர்கள் ைறறும் 
அரசு உேவி ப�றும் நிறுவனங்்களின் 
ஊழியர்கள் ஆகிதயொர தேரேல 
தினத்ேன்று �ணியில ஈடு�டுத்ேப�ட 
�ணிக்கப�டடனர.

  1999-இல வொக்கொளர்களில ஓர பிரிவினர 
ே�ொல வொககிமனப (Postal Ballot) 
�யன்�டுத்தி வொக்களிக்க வொயபபு 
ஏற�டுத்ேப�டடது. 

  2003-இல இரொணுவத்தில 
�ணிபுரி�வர்கள் ேங்்களின் �ொர�ொ்க �திலி 
வொககு(Proxy vote) அளிககும் மும்ற 
ப்கொண்டு வரப�டடு இரொணுவச் 
�டடத்திறகு இம�வொன வம்கயில 
ப�யல�டுத்ேப�டடுள்ளது. 

  2003-இல தேரேல ஆமையம் 
தவட�ொளர்களின் முந்மேய குற்ற �ம்�வங்்கள் 
ைறறும் ப�ொத்துக்கள் �றறிய வி�ரங்்கமள 
பிர்கடனப�டுத்துைொறு உத்ேரவிடடுள்ளது.

  2003-இல ைொநி�ங்்களமவத் தேரேல 
சீரதிருத்ேங்்கள் தைறப்கொள்ளப�டடு 
தவட�ொளரின் வசிபபிடம் பேொடர�ொன 
்கடடுப�ொடு்கள் நீக்கப�டடன.  தைலும் 
பவளிப�மடயொன வொகப்கடுபபு மும்ற 

அறிமு்கப�டுத்ேப�டடது.
  2003-இல தவட�ொளரின் தேரேல ப��வுக 

்கைககில �யைச்ப��வினங்்களுககு 
விதிவி�ககு அளிக்கப�டடது.

   அர�ொங்்கதை இ�வ�ைொ்க வொக்கொளர 
�டடியம� வழங்குேல

  2009-இல தேரேலுககுப பிந்மேய 
்கருத்துக்கணிபபு்கமள நடத்தி முடிவு்கமள 
அறிவிப�ேறகுக ்கடடுப�ொடு்கள் 
விதிக்கப�டடன. 

  2009-இல தேரேலின் த�ொது ேவ்றொன 
நடவடிகம்க்களில ஈடு�டும் ந�ர்கமள 
ேகுதியிழபபு ப�யவதுடன் மூன்று ைொே 
்கொ�த்திறகுள் குற்றம் �ொடடப�டடவரின் 
மீேொன வி�ரங்்கமள குறிபபிடட அதி்கொரி 
�ைரபபிக்க தவண்டும்.

  ேவ்றொன நடவடிகம்க்களில ஈடு�டும் 
அமனத்து அதி்கொரி்கள் மிதும் நடவடிகம்க 
எடுக்க தவண்டும்.

  பிமைத்பேொம்க அதி்கரிக்கப�டடது.
  ைொவடடத்தினுள் தைல மும்றயிடடு 

அதி்கொரி்கமள நியமித்ேல.
  2010-இல பவளிநொடு வொழ இந்தியக 

குடிைக்களுககும் வொககுரிமை 
வழங்்கப�டடது.

  2011-இல தேரேல 
ப��வினங்்களுககுக்கொன உச்��வரம்பு 
அதி்கொரிக்கப�டடது.

விவாதம்

சமூக ஊடகஙகள்-ஓர சி்ந்த ததரதல் 
கருவியா ?

தேரேல �ரபபுமரயில �மூ்க 
ஊட்கங்்களின் தநரைம்ற ைறறும் எதிரைம்ற 
அம்�ங்்கமளப �றறி ஓர விவொேத்திமன 
வகுப�ம்றயில ஆசிரியர நடத்ே�ொம்.

கட்சித் தாவல் தமடச் சட்டம்
52வது அர�மைபபுச் �டடதிருத்ேம், 

1985-ன் மூ�ைொ்க ஒரு ்கடசியிலிருந்து 
ைறப்றொரு ்கடசிககு ைொறும் நொடொளுைன்்ற 
அல�து �டடைன்்ற உறுபபினமரத் 
ேகுதியிழபபு ப�யயும் நமடமும்ற ப்கொண்டு 
வரப�டடது.  இேற்கொ்க இந்திய அர�மைபபில 
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�த்ேொவது அடடவமை இமைக்கப�டடது.  
இச்�டடதை ‘்கடசித் ேொவல ேமடச் �டடம்‘ என 
அமழக்கப�டுகி்றது.  பின்னர 91வது 
அர�மைபபுச் �டடதிருத்ேம், 2003ன் மூ�ைொ்க 
ஓர சிறுதிருத்ேம் ப�யயப�டடது.  அேொவது 
்கடசி பிளவுறும் சூழலில ்கடசித் ேொவலின் 
அடிப�மட்கள் ப�ொருந்ேொது என்�ேொகும்.
இச்சட்டத்தின் அம்சஙகள்
அ. தகுதியிழப்பு

 எக்கடசியிமனச் �ொரந்ேவரொ்க 
இருபபினும் அமவயின் ஓர உறுபபினர ேனது 
விருப�த்தின் அடிப�மடயில உறுபபினர 
�ேவிமய விடடு வி�குேல அல�து ேொன் 
�ொரந்ே ்கடசியின் வழி்கொடடுேலுககு எதிரொ்க 
வொக்களித்ேல அல�து வொக்களிபபிலிருந்து 
்கடசியின் முன் அனுைதியின்றி வி�கியிருத்ேல 
ஆகியவற்றொல ேகுதியிழபபு ப�யயப�ட�ொம்.  

 ஓர சுதயடம� தவட�ொளர ேொன் 
தேரந்பேடுக்கப�டட பின்னர ைறப்றொரு 
அரசியல ்கடசியில த�ரந்ேொல அமவயிலிருந்து  
அவர ேகுதியிழபபு ப�யயப�டுவொர.

 ஓர நியைன உறுபபினர ேொன் 
�ேவிதயற்ற நொளிலிருந்து ஆறு ைொே 
்கொ�த்திறகுள் ஏதேனும் அரசியல ்கடசியில 
த�ரந்ேொல அமவயின் உறுபபினர 
�ேவியிலிருந்து நீக்கப�டுவொர.
ஆ. விதிவிைக்குகள்

 ஓர ்கடசி ைறப்றொரு ்கடசியுடன் 
இமைக்கப�டும் த�ொது ்கடசித்ேொவலின் 
அடிப�மடயில ஓர உறுபபினரின் மீது 
நடவடிகம்க எடுப�திலிருந்து விதிவி�ககு 
அளிக்கப�டுகி்றது.  �ம�மய வழிநடத்தும் 
ப�ொறுபபிறகு ஓர உறுபபினர 
தேரந்பேடுக்கப�டட பின்னர ேனது ்கடசி 
உறுபபினர ப�ொறுபபிலிருந்து சுயவிருப�த்தின் 
அடிப�மடயில பவளிதயறினொலும் அப 
�ேவியிலிருந்து விடு�டட நிம�யில மீண்டும் 
்கடசியில த�ர�ொம் என்�து ைறப்றொரு 
விதிவி�க்கொகும்.
இ. தீரைானிக்கும் அதிகாரம்

 அமவமய நடத்தும் ப�ொறுபபில 
உள்ளவதர ்கடசித் ேொவல பேொடர�ொன 
ேகுதியிழபபு பிரச்�மன்கமள இறுதி ப�யவொர.

ஈ. விதிமய உருவாக்கும் அதிகாரம்
 இந்திய அர�மைபபின் �த்ேொவது 

அடடவமையில உள்ள அம்�ங்்கமள 
ப�யல�ொடடிறகு ப்கொண்டு வரும் 
விதிமும்ற்கமள உருவொககும் அதி்கொரம் 
அமவமய நடத்து�வருகத்க உள்ளது.  
அத்ேம்கய விதி்கள் 30 நொட்களுககுள் அமவயில 
ேொக்கல ப�யயப�ட தவண்டும்.  அவறறிமன 
குறிபபிடட அமவ ஏறறுகப்கொள்ளதவொ அல�து 
நிரொ்கரிக்கதவொ ப�யய�ொம்.  தைலும் ஓர 
உறுபபினர  ேனது விருப�த்தின் அடிப�மடயில 
அவவிதி்கமள மீறுவது என்�ேமன அமவயின் 
ைரபு்கமள மீறிய ப�ய�ொ்கக ்கருதி நடவடிகம்க 
எடுககும் அதி்கொரம் அமவமய நடத்து�வருககு 
உள்ளது.
சட்டத்திம்னத் தி்்னாய்வு பசய்தல்

அ) �ேவி்கள் அல�து ப�ொருள் �ொரந்ே 
ஆேொயங்்களுக்கொ்க அரசியலில ்கடசித்ேொவம� 
தைறப்கொள்ளும் ப�யல்கமளத் ேடுககும் 
வம்கயில அர�மைபபின் �த்ேொவது 
அடடவமை வடிவமைக்கப�டடுள்ளது.

ஆ) ப்கொள்ம்கயற்ற ைறறும் அ்றபநறிககுப 
பு்றம்�ொன வம்கயில தைறப்கொள்ளும் 
்கடசித்ேொவல்கமளக ்கடடுப�டுத்துவேன் 
மூ�ைொ்க இந்திய நொடொளுைன்்ற 
ைக்களொடசியின் ைொண்பிமன இது 
வலுப�டுத்துகி்றது.

இ) �டடைன்்ற உறுபபினர்களின் 
்கடசிைொறும் ைனப�ொங்கிமனக ்கடடுப�டுத்தும் 
வம்கயில அரசியல ்கடடமைபபிமன 
உறுதியொ்க வலுப�டுத்துகி்றது

ஈ) ்கடசி்கமள இமைப�ேன் மூ�ம் 
�டடைன்்றத்தில உள்ள ்கடசி்கமள 
ைறுசீரமைபபு ப�யய வொயபபு ஏற�டுத்துகி்றது.

உ) ேறத�ொதுள்ள அரசியல ்கடசி்களுககு 
அர�மைபபு அடிப�மடயில பேளிவொ்க 
அங்கீ்கொரம் வழங்குகி்றது.
ைாநிைஙகளமவத் ததரதல்

 நைது ைொநி�ங்்களமவத் தேரேலில 
ைொறறித்ேரககூடிய வொககு மும்ற 
பின்�ற்றப�டுகி்றது. ைொநி�ங்்களமவயில 
ஒவபவொரு ைொநி�த்திறகும் குறிபபிடட ஒதுககீடு 
உள்ளது. ைொநி�ங்்களமவயின் உறுபபினர்கள் 
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முழுவமேயும் புரிந்து  ப்கொள்வேறகு மி்கவும் 
எளிமையொ்கவும்,  தேரேல ைறறும் அரசியம�ப 
�றறி பேரியொே ப�ொதுவொன வொக்கொளர்களும் 
எளிதில புரிந்து ப்கொள்ளும் வம்கயிலும் 
அமைந்துள்ளது. தேரேலின் த�ொது 
வொக்கொளர்களுககு பேளிவொன வொயபபு்கள் 
வழங்்கப�டுகின்்றன தேரேலின் த�ொது 
வொக்கொளர்கள் ஓர தவட�ொளர அல�து 
்கடசிமய அங்கீ்கரிக்க தவண்டும் அபத�ொமேய 
அரசியலின் ேன்மைககுத் ேக்கவொறு 
வொக்கொளர்கள் ்கடசி அல�து தவட�ொளருகத்கொ 
அல�து இரண்டிறகும் �ைைொ்கதவொ 
முககியத்துவம் ேர�ொம்.

 முேலில நிம�மயக ்கடந்து ப�லலுேல  
என்னும் மும்றயொனது ்கடசி்களுககிமடதய 
தேரவு ப�யயும் மும்றயொ்க இல�ொைல குறிபபிடட 
தவட�ொளர்கமளத்  தேரவு ப�யயும் மும்றயொகும். 
ஆனொல பி்ற தேரேல மும்ற்களில குறிப�ொ்க 
விகிேொச்�ொர பிரதிநிதித்துவ மும்றயில 
வொக்கொளர்கள் ஓர ஆடசிமயத் தேரந்பேடுககுைொறு 
த்கடடுகப்கொள்ளப�டுவதுடன் பிரதிநிதி்களும் 
்கடசியின் �டடியலில இருந்தே 
தேரந்தேடுக்கப�டுகின்்றனர. இேன் விமளவொ்க, 
ஓர குறிபபிடட �குதிமயப பிரதிநிதித்துவப 
�டுத்ேககூடிய ைறறும் ப�ொறுப�ொன ஓர பிரதிநிதி 
இல�ொே நிம� ஏற�டுகி்றது. ஆனொல முேலில 
நிம�மயக ்கடந்து ப�லலுேல மும்றமயப 
த�ொன்த்ற பேொகுதி அடிப�மடயி�ொன மும்றயிலும் 
வொக்கொளர்களுககுத் ேங்்களின் பிரதிநிதி யொர என 
பேரிவதுடன் அவர்கள் வொக்கொளர்களுககுப �தில 
ப�ொல� ்கடமையும், ப�ொறுபபும் ப்கொண்டுள்ளனர. 
முேலில நிம�மயக ்கடந்து ப�லலுேல மும்றயில 
ப�ொதுவொ்க ேனிபப�ரும் ்கடசிககு அல�து 
கூடடணிககு சி� இடங்்கள் அதி்கைொ்கக 
கிமடககின்்றன. இது அவர்களின் �ங்்கொன 
வொககு்கமள விட அதி்கைொ்க இருககும்.

இங்்ஙனம் இம்மும்றயொனது நிம�யொன 
அர�ொங்்கத்மே உருவொக்க வம்க ப�யவதுடன் 
நொடொளுைன்்ற அர�ொங்்கம் அமைதியொ்கவும், 
தி்றம்�ட ப�ய�ொற்றவும் வொயப�ளிககி்றது. 
முேலில நிம�மய ்கடந்து ப�லலுேல (FPTP) 
மும்றயொனது ஓர �குதியில உள்ள �மூ்கக 
குழுக்கமளச் த�ரந்ே வொக்கொளர்கமள 

ைொநி� �டடபத�ரமவயின் உறுபபினர்களொல 
தேரந்பேடுக்கப�டுகின்்றனர. �ம்�ந்ேப�டட 
ைொநி�த்தின் �டடபத�ரமவ உறுபபினர்கதள 
வொக்கொளர்களொவர. ஒவபவொரு வொக்கொளரும் 
ேங்்களுககு விருப�ைொன தவட�ொளமர 
வரிம�ப�டுத்ே தவண்டும். பவறறி ப�றுவேறகு 
ஒவபவொரு தவட�ொளரும் குறிபபிடட  
அளவி�ொன வொககு்கமளப ப�்ற தவண்டும். 
இதற்கென வகுககெப்பட்ட விதிமுறை 
பினவருமாறு:-

�திவொன பைொத்ே வொககுள்
தேரந்பேடுக்கப�ட தவண்டிய பைொத்ே 

தவட�ொளர்கள் +1

{ }+1

உேொரைைொ்க ேமிழ்கத்தின் 200 
�டடபத�ரமவ உறுபபினர்களொல 4 
ைொநி�ங்்களமவ உறுபபினர்கள் 
தேரந்பேடுக்கப�டதவண்டுபைனில அவர்கள் 
(200/4+1=40+1) 41 வொககு்கமளப ப�்ற 
தவண்டும். வொககு எண்ணிகம்கயின் த�ொது 
ஒவபவொரு தவட�ொளரும் ப�ற்ற முேல 
முன்னுரிமை வொககு்கள் (First Preference votes) 
எண்ைப�டுகின்்றன. இவவொறு  முேல 
முன்னுரிமை வொககு்கள் எண்ைப�டட 
பின்னரும் சி� தவட�ொளர்கள் குறிபபிடட 
அளவி�ொன வொககு்கமளப  
ப�்றவிலம�பயனில கும்றவொன முேல 
முன்னுரிமை வொககு்கமளப ப�ற்ற தவட�ொளர 
நீக்கம் ப�யயப�டடு அவர்கள் ப�ற்ற 
வொககு்களில, அேொவது வொககுச் சீடடில  
குறிபபிடப�டடுள்ள இரண்டொவது  
முன்னுரிமை தவட�ொளருககு அந்ே வொககு்கள் 
ைொற்றப�டுகின்்றன. இந்நமடமும்ற ஓர 
தவட�ொளர பவறறி ப�ற்றவரொ்க 
அறிவிக்கப�டும் வமர பேொடரகி்றது.  

ததரதலில் முதலில் நிமைமய கடந்தவதர 
பவற்றி ப�ற்்வர என்் மும்மய இந்தியா 
பின்�ற்றியது?

முேலில நிம�மயக ்கடத்ேல மும்ற 
(FPTP) என்�து மி்கவும் பிர��ைொ்கவும், 
பவறறி்கரைொ்கவும் இருப�ேறகு அேன் 
எளிமைதய ்கொரைைொகும். இத்தேரேல மும்ற 
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ஒன்றிமைத்து பவறறி ப�்ற மவககி்றது. 
ஆ்கதவ முேலில நிம�மயக ்கடந்து ப�லலுேல 
(FPTP) மும்றயொனது எளியேொ்கவும், �ொேொரை 
வொக்கொளர்களுககு அறிமு்கைொனேொ்கவும் 
நிரூபிக்கப�டடுள்ளது.

வழங்்கப�டைொடடது. வொக்கொளர்கள் ைத்தியில 
பிர��ைொ்க இருப�துடன் ேங்்களுகப்கன 
தேரேல ஆமையத்ேொல சின்னம் 
ஒதுக்கப�டடுள்ள தேசிய அல�து ைொநி�க 
்கடசி்களின் தவட�ொளர்களுககு ைடடுதை 
அரசின் தேரேல நிதியுேவி வழங்்கப�டும்.

ஆ) அங்கீ்கரிக்கப�டட அரசியல ்கடசி்கள் 
ைறறும் அவறறின் தவட�ொளர்களுககு சி� 
வம்கயினங்்களில ைடடுதை குறுகிய 
்கொ�த்திறகு நிதியுேவி வழங்்கப�டும்.

தைலும் இககுழு ேனியொ்க தேரேல 
நிதிமய உருவொக்க �ரிந்துமரத்ேது. இேறகு 
ைத்திய அரசின் �ொர�ொ்க வருடத்திறகு 600 
த்கொடி ரூ�ொயும், அமனத்து ைொநி� அரசு்களும் 
அேறகு நி்கரொன �ங்்களிபபிமன ஒடடு 
பைொத்ேைொ்க தைறப்கொள்ளதவண்டும் எனவும் 
�ரிந்துமரக்கப�டடது. தைலும் இககுழுவின் 
�ரிந்துமரயில அரசியல ்கடசி்கள் ைறறும் 
தவட�ொளர்கள் அரசிடமிருந்து தேரேல 
நிதிமயப ப�றும் ேகுதியுள்ளவர்களொவேறகு 
்கடந்ே நிதியொண்டில வருைொன வரி 
ப�லுத்தியிருக்க தவண்டியது அவசியைொகும் 
என பேரிவிக்கப�டடுள்ளது.

11.7 த�ாட்டா என்்ால் என்்ன?

(தைற்கணடவரகளுள் எவருமில்மை)

தேரேலில த�ொடடியிடும் அமனத்து 
தவட�ொளர்கமளயும் நிரொ்கரிககும் 
வொக்களரின் உரிமை.

நைது அரசியல மும்றமைமயத் 
தூயமைப�டுத்தும் தநொககில உச்�நீதிைன்்றம் 
கூறியது என்னபவனில தேரேலில 
த�ொடடியிடும் அமனத்து தவட�ொளர்கமளயும் 
நிரொ்கரிககும் உரிமை வொக்கொளர்களுககு 
உள்ளது என்�ேொகும். இேனொல 
உச்�நீதிைன்்றம் தேரேல ஆமையத்திறகு 
வழி்கொடடும் வம்கயில மின்னணு 
வொககுப�திவு எந்திரங்்களில ‘தைற்கண்ட 
எவருமிலம�’ (NOTA) எனும் வொயபபிமன 
வொக்கொளர்களுககு வழங்கும்�டி உத்ேரவிடடது.

‘தநொடடொ’ அறிமு்கப�டுத்ேப�டுவேறகு 
முன்புவமர எதிரைம்ற வொககிமன ப�லுத்ே 
விரும்பும் வொக்கொளர்களுககு ேனி வொககுச் 

     பவளிப�மடயொ்க வொக்களிககும் 
மும்ற என்�து  ம்க்கமள உயரத்துவேன் 
மூ�ம் பிரதிநிதி்கமளத் தேரந்பேடுககும் 
மும்றயொகும்.

      ர்கசிய வொகப்கடுபபு மும்றயில 
ஓர வொக்கொளர ேனது வொககிமனப பி்றர 
அறியொேவொறு வொககுபப�டடி அல�து 
மின்னணு வொககுப�திவு எந்திரத்தில 
அளிககி்றொர.

11.6 அரசின் நிதியுதவியுட்னா்ன ததரதல்கள்.
அரசின் நிதியுதவி என்்ால் என்்ன?

அரசின் நிதியுேவியுடனொன தேரேல்கள் 
என்னும் ்கருத்ேொக்கதை ஊழம�க 
கும்றப�ேற்கொ்க வடிவமைக்கப�டடேொகும். 
இதில ேனிந�ர நிதியளிபபு்களுககு ைொற்றொ்க 
அர�ொங்்கதை தேரேல்களுககு நிதி ஒதுககீடு 
ப�யகி்றது.
அரசின் நிதியுதவியுட்னா்ன  ததரதல்கள் 
குறித்த இந்திரஜித் குப்தா குழு, 1998

அரசின் நிதியுேவியுடனொன தேரேல்கள் 
�றறி ஆரொயவேற்கொ்க இந்திரஜித் குபேொ 
ேம�மையி�ொன குழு 1998-ல நியமிக்கப�டடது. 
அககுழுவொனது அரசியல ்கடசி்களுககு அரசின் 
நிதியுேவியுடனொன தேரேல்கமள 
நடத்துவேற்கொன அர�மைபபு அம்�ங்்கள், 
�டடக கூறு்கள், ப�ொது விருப�ம் 
த�ொன்்றவறறிமன ப்கொள்ம்க அடிப�மடயில 
ஆரொயும் அதி்கொர வரம்பிமனக ப்கொண்டிருந்ேது.  
இேன் மூ�ம் கும்றவொன நிதி ஆேொரங்்கமளக 
ப்கொண்ட ்கடசி்களும் மிகுதியொன நிதி 
ஆேொரங்்கமளக ப்கொண்ட ்கடசியுடன் தேரேலில 
த�ொடடியிடும் சூழம� நிறுவுவேொகும்.

இரணடு கூடுதல் வமரயம்கள்

அ) அரசின் தேரேல நிதி 
சுதயடச்ம� தவட�ொளர்களுககு 
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சீடடு ேரப�டுவதுடன் ஓர �திதவடடில 
அவர்களின் ப�யரும் �திவு ப�யயப�டும்.

தேரேல நடத்மே விதிமும்ற்கள் 1961 –ன் 
பிரிவு 49(0) கூறுவது என்னபவனில ஓர 
வொக்கொளர ேனது வொக்கொளர வரிம� 
எண்மை 17A �டிவத்தில �திவு ப�யே பின்னர 
எதிரைம்ற வொககிமனச் ப�லுத்ே�ொம்.

‘தநொடடொமவப‘ த�ொன்று 
முன்னதர தவப்றொரு அம்�ம்  
இருந்ேமே நீங்்கள் அறிவீர்களொ?

 அது ‘எதிரைம்ற வொக்களித்ேல’ 
(Negative Voting) என அமழக்கப�டுகி்றது. 
தைற்கண்டவர்களுள் எவருமிலம� (None 
of the above-NOTA)-தேரேலில 
த�ொடடியிடும் அமனத்து 
தவட�ொளர்கமளயும் நிரொ்கரிககும் 
வொக்களரின் உரிமை.

மின்னணு வொககுப�திவு 
எந்திரத்தில ேரப�டடுள்ள 
தவட�ொளர்கள் �டடியலின் 

இறுதியில தநொடடொ வொயபபு ேரப�டடள்ளது. 

அருஞ்ப�ொறப�ொருள்

ததரதல் : ஓர அர�ொங்்க �ேவி அல�து 
நிம�க்கொ்க மும்றயொ்கவும், அமைபபு 
ரீதியிலும் ஓர ந�மர வொக்களிப�ேன் மூ�ம் 
தேரந்பேடுத்ேல.

பிரதிநிதித்துவம் : ைறப்றொருவரின் �ொர�ொ்க  
ப�யல�டுேல அல�து த�சுேல.

வாக்குரிமை : ப�ொதுத்  தேரேலில 
வொக்களிககும் உரிமை.

வாக்களித்தல் : வொக்களிக்கச் ப�லவதுடன் 
வொககுச்சீடடில ஒருவமரக குறிப�ொ்க 
தேரந்பேடுக்க குறியிடுேல.

ததரதல் மும்மை: இது வொககு்கமள 
பிரிதிநிதி்களொ்க ைொறறும் மும்றயொகும்.

ததரதலியல் : இது தேரேல்கள் ைறறும் 
வொககுப�திவின் த�ொககிமன �றறி புள்ளி 
வி�ர அடிப�மடயில ்கற�ேொகும்.

�ன்மைத்துவம்:  ஓர தவட�ொளர பி்றமர விட 
வொககு்கமள அதி்கைொ்கப ப�றறிருந்து அறுதிப 
ப�ரும்�ொன்மைமய ப�்றொேேொகும்.

�ஞசாயத்து: இந்தியொவிலுள்ள ஊரொடசிக 
குழுவொகும்.

சிறு�ான்மையி்னர பிரதிநிதித்துவம்: 
சிறு�ொன்மை �மு்கங்்கமள �ொரந்ே 
தேரந்பேடுப�ேன் மு�ம் அவர்களுககு  
பிரநிதித்துவம் ேருேல.

பிரிவிம்னவாதம் : ஓர ப�ரிய குழுவினுள் 
உள்ள இரண்டு அல�து அேறகும் தை�ொன 
சிறிய குழுக்களுககிமடதய ஏற�டும் 
விவொேங்்கள் ைறறும் �ச்�ரவு்கள்.

ைக்களாட்சி: ஒடடுபைொத்ே ைக்களொலும், 
குறிப�ொ்கத் தேரந்பேடுக்கப�டட 
பிரதிநிதி்களொல நமடப�றும் அர�ொங்்க 
மும்றயொகும்.

எல்மை வகுத்தல்: �டடமியறறும் 
அமைபபிமனக ப்கொண்ட ஓர நொடு அல�து 
ைொ்கொைத்தில உள்ள நி� அடிப�மடயொன 
பேொகுதி்களின் வமரயம்ற்கள் அல�து 
நிரையம் ப�யயும் ப�யல அல�து 
நமடமும்ற.

வாக்காளர �ட்டியல் : தேரேலில வொக்களிக்கத் 
ேகுதியுள்ளவர்களின் �டடியல.

தநொடடொமவ அனுைதிககும் நொடு்கமள 
அறிவீர்களொ?

 ப்கொ�ம்பியொ, உகமரன், பிதரசில, 
வங்்கதே�ம், பின்�ொந்து, ஸ்ப�யின், 
ஸ்வீடன், சிலி, பிரொன்ஸ், ப�லஜியம் 
ைறறும் கிரீஸ் ஆகிய நொடு்கள் 
தநொடடொமவப பின்�றறின. சி� 
�ையங்்களில அபைரிக்கொவும் இேமன 
அனுைதித்ேது. 1975-ம் ஆண்டு முேல 
படக�ொஸ் ைொ்கொைம் இந்ே அம்�ங்்கமளப 
பின்�றறி வருகி்றது.
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நியை்னம் : ஓர �ேவிககு  யொமரதயனும் 
அதி்கொரபபூரவைொ்கப �ரிந்துமரத்ேல.
ததரதல் �ரப்புமர : இக்கொ�்கடடத்தில ஓர 
அரசியலவொதிதயொ அல�து ்கடசிதயொ 
ைக்கமளத் ேங்்களுககு வொக்களிககுைொறு 
இைங்்க மவத்ேல.
கட்சித்தாவல் தமடச் சட்டம் : இச்�டடம்  
1985-ம் ஆண்டு நிம்றதவற்றப�டடது. 

இச்�டடத்தின் மூ�ைொ்க ைறப்றொரு ்கடசிககுத் 
ேொவும் தேரந்பேடுக்கப�டட உறுபபினர்கள் 
ேகுதியிழபபு ப�யயப�டுகின்்றனர.
பதாகுதி:  ஓர குறிபபிடட �குதியிலுள்ள 
வொக்கொளர்கள் �டடமியறறும் அமைபபிற்கொன 
ேங்்களின் பிரதிநிதிமயத் தேரந்பேடுத்ேல.

வாக்குப்�திவு  : ஓர தேரேலில வொக்களித்ே 
ேகுதிவொயந்ே வொக்களர்களின் �ேவீேம்.

ைதிப்பிடுதல் (Evaluation)

I சரியா்ன �திமை ததரவுபசய்யவும்
1 .‘வொககுரிமை’ என்னும் ப�ொல _____ ஆகியவறறிலிருந்து தேொன்றியேொகும். 

(அ) ஆங்கித�ொ-பிபரஞ்சு    (ஆ) ஆங்கித�ொ –இந்தியன்
(இ) ஆங்கித�ொ –பஜரைன்   (ஈ)ஆங்கித�ொ–இத்ேொலியன்

2. இந்திய அர�மைபபின் �குதி XV __________ �றறியேொகும்.
(அ) தேரேல்கள்     (ஆ) குடியுரிமை
(இ) அடிப�மட உரிமை்கள்  (ஈ)அரசுவழி்கொடடி பநறிமும்ற்கள்

3. ”தேரேலியல” என்�து __________ �றறிய ்கலவியொகும்.
(அ) தேரேல்கள்     (ஆ) அர�மைபபு
(இ) அரசு      (ஈ) உரிமை்கள்

4.  __________ என்�து �ன்மைத்துவ/ப�ரும்�ொன்மை தேரேல மும்ற்களின் எளிமையொன 
வடிவைொகும்.
(அ) முேலில நிம�மயக ்கடந்து ப�லலுேல (ஆ) பேொகுபபு வொககு
(இ) ்கடசி பேொகுபபு வொககு   (ஈ) வமரயறுக்கப�டட வொககு மும்ற

5. முே�ொவது வமரயம்ற ஆமையச் �டடம் நிம்றதவற்றப�டட ஆண்டு __________ ஆகும். 
(அ) 1952      (ஆ) 1963
(இ) 1973      (ஈ) 2002

6. ேகுதியுள்ள வொக்களொர்களின் �டடியல__________ என அமழக்கப�டுகி்றது
(அ) வொக்கொளர �டடியல    (ஆ) �ரபபுமர �டடியல
(இ) வொக்களிபபு �டடியல    (ஈ ) நியைனப �டடியல

7.  இந்திய குடிைக்களின் வொக்களிககும் வயதிமன 21 லிருந்து 18 ஆ்க கும்றந்ே அர�மைபபு 
�டடத்திருத்ேம் எது?
(அ) 61      (ஆ) 42
(இ) 91      (ஈ) 73

8. இந்தியொவிறகு ஒதர தேரேல ஆமையம் தவண்டும் எனககூறும் அர�மைபபு உறுபபு எது?
(அ) உறுபபு 324      (ஆ) உறுபபு 256
(இ) உறுபபு 370     (ஈ) உறுபபு 360

9. 52வது அர�மைபபுச் �டடத்திருத்ேம், 1985 __________ �றறியேொகும்.
(அ) ்கடசித்ேொவல ேமடச்�டடம்   (ஆ) தேரேல மும்ற்கள்
(இ) தேரேல சீரத்திருத்ேங்்கள்   (ஈ) தேரேல �ரபபுமர
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10.  ஓர உறுபபினரின் ைம்றவு அல�து �ேவி வி�்க�ொல வரும் தேரேல __________ என 
அமழக்கப�டுகி்றது,
(அ) இமடத்தேரேல     (ஆ) ைறுதேரேல
(இ) தேரேல ரத்து     (ஈ) வொரடு தேரேல

11.  �ஞ்�ொயத்து அமைபபு்களில ப�ண்்களுககு __________ இடங்்கள் ஒதுககீடு 
ப�யயப�டடுள்ளன.
(அ) 1/3      (ஆ) ¼
(இ) 2/3      (ஈ) ¾

12. இந்தியொவின் ேம�மைத் தேரேல ஆமையொளமர __________ நியமிககி்றொர
(அ) இந்தியக குடியரசுத் ேம�வர   (ஆ) உச்�நீதிைன்்ற ேம�மை நீதி�தி
(இ) பிரேைர      (ஈ) ேம�மைச் ப�ய�ொளர

13.இந்திரஜித் குபேொ குழு, 1998 __________ பேொடர�ொனேொகும்.
(அ) தேரேல சீரத்திருத்ேங்்கள்   (ஆ) ்கடசித்ேொவல
(இ) FPTP மும்ற     (ஈ) ர்கசிய வொகப்கடுபபு

14. இந்தியொவில முே�ொவது ப�ொதுத் தேரேல்கள் __________ ஆண்டு நமடப�ற்றது.
(அ) 1952      (ஆ) 1951
(இ) 1950      (ஈ) 1947

15. அரசின் நிதியுேவியுடனொன தேரேல்கமள__________ குழு ஆேரித்ேது.
(அ) இந்திரஜித் குபேொ குழு    (ஆ) தவொரொ குழு
(இ) ேொரகுந்த் குழு     (ஈ) டங்்கொ குழு

16.  கூறறு (A)-இந்திய நொடொளுைன்்றம் ஈரமவ்கமளக ப்கொண்டேொகும்.
்கொரைம் (R)- கீழமவயொ்க ைக்களமவயும், தை�மவயொ்க ைொநி�ங்்கமளயும் உள்ளன.
(அ) (A) ைறறும் (R) இரண்டு உண்மையொகும். (R) என்�து (A) என்�ேன் �ரியொன விளக்கைொகும்.
(ஆ) (A) ைறறும் (R) இரண்டும் உண்மையொகும். (R) என்�து (A) யின் �ரியொன விளக்கம் அல�.
(இ) (A) என்�து உண்மையொகும். (R) என்�து ேவ்றொகும்.
(ஈ) (A) என்�து ேவ்றொகும்.  (R) என்�து உண்மையொகும்.

II கீழக்காணும் வி்னாக்களுக்கு மிக சுருக்கைாக விமடயளிக்கவும்
1. வொககுரிமை என்்றொல என்ன?
2. தேரேலியல-வமரயறு
3. FPTP என்�ேமன விரிவொக்கம் ப�ய்க.
4. ‘தேரேலுக்கொன பேொகுதி்கள்’ என்்றொல என்ன?
5. வொக்கொளர �டடியல என்்றொல என்ன?.
6. ‘தேரேல �ரபபுமர’ என்்றொல என்ன?
7. ்கடசித்ேொவல ேமடச் �டடம் என்்றொல என்ன?

III. கீழக்காணும் வி்னாக்களுக்கு சுருக்கைாக விமடயளிக்கவும்.
1. ஒரு ைக்களொடசியில உள்ள தேரேல மும்றயின் சி்றபபியலபு்கள் எமவ?
2. சிறு�ொன்மையினர பிரதிநிதித்துவத்திற்கொன �லதவறு மும்ற்கமளக குறிபபிடு்க
3. ‘எலம�்கமள வமரயறுத்ேல’ என்்றொல என்ன?
4. தேரேல சீரதிருத்ேங்்கள் பேொடர�ொன குழுக்கள் யொமவ?
5. இந்தியொ ஏன் FPTP மும்றமய ஏறறுக ப்கொண்டுள்ளது?
6. பவளிப�மடயொன வொககு ைறறும் ர்கசிய வொககிமன விளககு்க.
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IV.  கீழக்காணும் வி்னாக்களுக்கு விரிவாக விமடயளிக்கவும்.

1. பிரதிநிதித்துவத்தின் �லதவறு வம்க்கமள விளககு்க
2. சுேந்திரைொன ைறறும் தநரமையொன தேரேல்களின் தேமவமய விளககு்க.
3. இந்திய தேரேல ஆமையத்தின் அதி்கொரங்்கள் ைறறும் �ணி்கமள பவளிகப்கொைர்க.
4. இந்தியொவின் �லதவறு தேரேல சீரதிருத்ேங்்கமள பவளிகப்கொைர்க. 

மமறமகொள் நூலகெள்

1. J.C. Johari, Indian Polity, Lotus Press, New Delhi.

2. R.C. Agarwal, Political Theory, S. Chand and Company, New Delhi.

3. B.S. Raman, Indian Constitution, United Publishers, Mangalore.

4. Subash  C Kashyap, Our Constitution, National Book Trust , India.

5. The New International IDEA Handbook

அைகு-11 ததரதல் ைற்றும் பிரதிநிதித்துவம்

உரலி :

*�டங்்கள் அமடயொளத்திறகு ைடடும்.
 இப�க்கத்திறகு  தேமவப�டடொல Flash Player or Java Script ஐ அனுைதிக்கவும்

URL : http://www.indiavotes.com/

யொர  நம்முமடய 
பிரதிநிதி்களொ்க 

இருககி்றொர்கள்.... அறிந்து 
ப்கொள்தவொைொ

ICT CORNER

�டிகள்

�டி 1:  கீழக்கொணும் உரலி / விமரவுக குறியீடமடப �யன்�டுத்தி “indiavotes” �க்கத்திறகுச் 
ப�ல்க.

�டி 2:  நா்டாளுமனைத்திறகு  “year”, “states” and Click “GO”ஆகியவறம்ற தேரவு ப�ய்க. : 
சட்டமனைம் (மாநில மதரதல) ்பறறி விவரம் அறிய   “year”, “states” and Click 
“GO”ஆகியவறம்ற தேரவு ப�ய்க.

�டி 3:  �ரியொன விவரம் அறிந்ே பின், “Advanced search” ஐ தேரவுப�யது  தைலும் விவரங்்கமள 
அறி்க.

�டி 4:  முகெபபு ்பககெத்தில உள்ள “Election Maps”  ஐ  ப�ொடுககி தேமவயொன ேரவு்கமள ப்கொடுத்து 
வமர�டத்துடன் �ரி �ொரக்க.
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12.1 உள்ளாட்சி அரசளாங்கத்தின்  ப�ளாருள, 
தன்்மை மைற்றும் முக்கியத்துவம்

உள்ளாட்சி அரசளாங்கம் என்பது, 
நம்முடைய கிரளாமங்கள, ந்கரங்கள மற்றும் 
மளாந்கரங்களில் மக்களுக்களான சசடை்கள 
மற்றும் ைசதி்கட் அளிப்பதற்கும், உளளூர் 
பிரசசடன்கட் நிர்ைகிப்பதற்கும் 
ஏற்்படுததப்பட்ை ஓர் அடமப்பளாகும். உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள கிரளாமம், ந்கரம், ப்பருந்கரங்கள 
மற்றும் மளாந்கரங்கள என ஒரு குறிபபிட்ை 
எல்டலைககுள பசயல்்படு்படை ஆகும். ஒரு 
கிரளாமம் அல்லைது ந்கரததில் உள் 
மக்கட்யும் அரசளாங்கதடதயும் இடைககும்  
விதமளா்க உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள 

ப ச ய ல் ்ப டு கி ன ்ற ன . 
மக்களுககு சளாடலை ்பழுது, 
சளாடலையில் நீர் 
சதஙகியிருததல், பதரு 
வி்ககு்கள எரியளாடம 
ச்பளான்ற அடிப்படைப 
பிரசசடன்களினச்பளாதும், கு்ங்கட் 
உருைளாககுதல், பூங்களாக்கட் அடமததல் 
ச்பளான்ற அடிப்படை சதடை்களினச்பளாதும், 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள அைற்ட்ற 
சமற்ப்களாளகின்றன. அைசர ்களாலைங்களின 
ச்பளாதும், உளளுரில் பி்றபபு மற்றும் இ்றபபு 
நி்கழும்ச்பளாதும் அைற்ட்ற ட்கயளாளும் 
ப்பளாறுபபும் உள்ளாட்சி அரசளாங்களுககு 
உண்டு. ஒரு ்பகுதியில் இருபபிை சளானறிதழ் 
மற்றும் பி்றபபு, இ்றபபு, ைருமளான 
சளானறிதழ்்கட் ைழஙகும் ஓர் அடமப்பளா்கவும் 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள பசயல்்படுகின்றன. 

மக்களின அன்றளாைத சதடை்கட் 
ட்கயளாளும் ப்பளாறுபபுடைய ஒரு முழுடமயளான 
அடமப்பளா்க உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள 
உள்ன. நம் அரசளாங்க நிர்ைளா்கக 
்கட்ைடமபபில் இறுதி நிடலை அலை்களா்க 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள உள்ன. 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கமளானது ஒரு சட்படய 
ப்களாண்டுள்து. அதில் உள் உறுபபினர்்கள 
அதன கிரளாமம் அல்லைது ந்கரததின மக்க்ளால் 
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ைைர் ஆைர். அைர்்கள 
மக்களின பிரசசடன்கட் மக்கள சளார்்பளா்க 
சட்பயில் விைளாதிதது தீர்வு்கட்க ்களாை 
சைண்டிய ப்பளாறுபபுடையைர்்கள ஆைர். அ்நத 
சட்பயின உறுபபினர்்கள ஐ்நது ஆண்டு்கள 
அல்லைது நளானகு ஆண்டு்களுககு ஒரு முட்ற, 
அ்நத்நத நளாட்டுச சட்ைப்படி, மக்க்ளால் 
சதர்்நபதடுக்கப்படுகின்றனர்.

உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள என்படை 
பிரதிநிதிததுை  அடமபபு்கள, அடை சட்பயில் 
மக்கட் பிரதிநிதிப்படுததுகின்றன. 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள அடை்களின 

12 உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள
அலகு

  இப்பளாைததில் இ்நதியளா மற்றும் 
தமிழ்நளாட்டில் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள ்பற்றிய ஒரு 
உட்்பளார்டைடய மளாைைர்்கள 
அறியலைளாம்.

  உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களின 
முககியததுைம் ்பற்றி இப்பகுதியில் 
அறியலைளாம்.

  இப்பளாைம், உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்களின இனட்றய 
்பரபப்பல்டலைடய வி்ககுகி்றது.

  உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களின 
ைரலைளாற்று ரீதியிலைளான ை்ர்சசி, அதன 
்பணி்கள மற்றும் அதி்களாரங்களில் 
சுத்நதிரததிற்கு பினபு ஏற்்பட்ை 
மளாற்்றங்கள ச்பளான்றைற்ட்ற இப்பளாைம் 
வி்ககுகி்றது.

  இ்நதியளாவில் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்களின அடமபபு, ்பணி்கள, 
அதன சதர்தல் முட்ற, ைருைளாய் 
ஆதளாரம் மற்றும் அதிலுள் 
பிரசசடன்கள குறிதது இப்பளாைததில் 
மளாைைர்்கள ்கற்்கலைளாம்.

்கற்்றலின் ந�ளாக்்கங்கள
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(விைசளாயம் சளார்்நத அல்லைது விைசளாயம் 
சளாரளாத) அடிப்படையில் 
சமற்ப்களாள்ப்பட்டுள்து. விைசளாயம் சளார்்நத 
பதளாழிடலை அடிப்படையளா்க ப்களாண்ை ்பகுதி 
என்பது, அப்பகுதியின ப்பரும்்பளானடம 
மக்கச்ளா, அல்லைது அடனதது மக்களுசமளா 
விைசளாயம் மற்றும் விைசளாயம் சளார்்நத 
பதளாழில்்க்ளான ்களால்நடை ை்ர்பபு, ்பளால் 
்பண்டை ச்பளான்ற பதளாழில்்கட் பசய்ைர். 
ஆனளால் ந்கர ்பகுதி்களில் மக்கள ைர்தத்கம் 
மற்றும் அதுசளார்்நத பதளாழில்்களில் ஈடு்படுைர். 
ந்கரப ்பகுதி்களில் மக்களின 
ைளாழ்ைளாதளாரமளானது ைர்தத்கம் மற்றும் அது  
சளார்்நத நிறுைனங்கட்யும் தனியளார் மற்றும் 
அரசளாங்கததின நிர்ைளா்க அலுைலைங்களில் 
உள் சைடலைைளாய்பட்பயும் அடிப்படையளா்க  
ப்களாண்டுள்து.  ந்கரப ்பகுதி்கள என்படை 
பைளி உலை்கததிற்கும் கிரளாமப்பகுதி்களுககும் 
இடைசய ஒரு ்பளாலைமளா்க பசயல்்படுகின்றன. 
கிரளாமப்பகுதி்களில் ஏற்்படுததப்படும் 
அரசளாங்கங்கள ஊர்க உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள எனறும் ந்கர ்பகுதி்களில் 
உருைளாக்கப்படும் அரசளாங்கங்கள ந்கர்பபு்ற 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள எனறும் 
அடழக்கப்படுகின்றன.

உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள

�்கரம்

 மளாந்கரளாட்சி்கள
 ந்கரளாட்சி்கள
 ந்கரியங்கள
 ச்பரூரளாட்சி்கள
 ்பளாட்ய ைளாரியங்கள

 மளாைட்ை ்பஞசளாயதது
 ்பஞசளாயதது யூனியன
 கிரளாம ்பஞசளாயதது
 ைளார்டு

கிரளாமைப்பு்றம்

இ்நதியளாவில், கிரளாம உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள ‘்பஞசளாயதது ரளாஜ்’ என்ற ப்பளாது 
ப்பயரில் அடழக்கப்படுகின்றன. 
அரசளாங்கங்கள ்பஞசளாயதது பசய்கி்ற (ஆழ்்நது 
விைளாதிததல் மற்றும் ச்பசசு ைளார்தடத 
நைததுதல்) இைமளா்க ்கருதப்படுைதளால் 
இவைளாறு அடழக்கப்படுகின்றன. இ்நதியளாவில் 
ந்கர்பு்ற உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள 

்பகுதிககுட்்பட்ை மக்களின பிரசசடன்கள 
பதளாைர்்பளா்க விைளாதிக்கவும், அைற்றிற்்களான 
தீர்வு்கட்க ்களாைவும், சமலும் 
அபபிரசசடன்கட் மளாநிலை அரசின 
்கைனததிற்குக ப்களாண்டு பசல்லைவும் 
சட்ைப்படியளான உரிடம ப்பற்்ற 
அடமபபு்க்ளாகும். உள்ளாட்சி  அரசளாங்கங்கள 
மக்க்ளாட்சி நடைமுட்றயின அடிப்படையில் 
ஏற்்படுததப்பட்டுள்தளால், சட்பயில் ப்களாண்டு 
ைரப்படும் அடனததுப பிரசசடன்களுககும் 
விைளாதம், ச்பசசுைளார்தடத மூலைம் அடனைரும் 
ஏற்்கததக்க ைட்கயில் தீர்வு எட்ைப்பை 
சைண்டும். சட்ப உறுபபினர்்கள இ்நதியளாவின 
அரசடமபபிற்கு உட்்பட்டு விைளாதிக்கவும், 
முடிபைடுக்கவும், முழு சுத்நதிரம் 
அளிக்கப்பட்டுள்னர்.

எனசை, உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள 
என்படை மக்களின உளளூர் பிரசசடன்கட் 
தீர்ப்பதற்கும், உளளூர் சதடை்கட் பூர்ததி 
பசய்ைதற்கும் ஏற்்படுததப்பட்ை ஓர் 
அடமப்பளாகும். உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள 
ப்பளாதுைளா்க, சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை மக்கள 
பிரதிநிதி்கட் ப்களாண்டுள்ன. அைர்்கள 
உளளூர் மக்க்ளால் 
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ைைர்்கள ஆைர்.  அைர்்கள   
உளளூர் பிரசசடன்கட் சட்பயில் 
விைளாதிதது அதற்கு தீர்வு ்களாண்கின்றனர். 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள, அரசின 
திட்ைங்களும் ை்ங்களும் அடிததட்டு 
மக்கட் பசன்றடைய முககிய ைழி்க்ளா்க 
வி்ககுகின்றன. இனறு எ்நதபைளாரு நளாடும் 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கட் பு்றக்கணிக்க 
முடியளாது, ஏபனனில் உளளுர் பிரசசடன்கச் 
இபச்பளாது சர்ைசதச பிரசசடன்க்ளா்க 
மளாறுகின்றன. த்கைல் பதளாழில் நுட்்ப 
ை்ர்சசியினளால் உலை்கசம ஒரு கிரளாமமளா்க 
மளாறிவிட்ைது.

12.2  உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களின் 
வ்்க்கள
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள கிரளாமங்கள 

மற்றும் ந்கரங்கள அடிப்படையில் 
ைட்கப்படுததப்பட்டுள்ன.  இ்நத 
ைட்கப்பளாைளானது  அப்பகுதி மக்களின பதளாழில் 
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அடை்களின ப்பளாரு்ளாதளார மற்றும் அரசியல் 
அடிப்படைடய ப்களாண்டு  ந்கரளாட்சி்கள, 
மளாந்கரளாட்சி்கள, ந்கரியம், ்பளாட்யைளாரியம் 
என ைட்கப்படுததப்பட்டுள்ன.

இ்நதிய ந்கரங்கள ந்கரளாட்சி்க்ளா்கவும் 
ப்பரு ந்கரங்கள மளாந்கரளாட்சி்கள எனவும், 
பதளாழில் ந்கரங்கள ந்கரியங்கள எனவும், 
ரளாணுை அடமபபு்கள உள் இைங்கள 
்ப ளா ட ் ய  ை ளா ரி ய ங ்க ள  எ ன வு ம் 
ைட்கப்படுததப்பட்டுள்ன.

பசயல�ளாடு

மளாைைர்்கள தங்களுககுள இரண்டு 
அல்லைது மூனறு குழுக்கட் 
ஏற்்படுததிகப்களாண்டு தங்க்து ்பகுதியில் 
எதிர்்பளாரளாத விதமளா்க ்பரவிய சநளாய்்கள, 
ப்பருமடழயின ச்பளாது உடைபப்படுதத நீர் 
நிடலை்கள அல்லைது ையதுை்நசதளார் ்கல்வி 
ச்பளான்ற உளளூர் பிரசசடன்கள குறிதது 
விைளாதிக்கவும்.

ஒனறிடை்நத உ்சசளானறினளால் ப்பளாது இைங்களில் தூய்டம 
ைலியுறுததப்படும்ச்பளாது மட்டுசம ஒனறு்பட்ை தூய்டம உறுதிப்படும். 
ம்களாதமளா ்களா்நதி பி்ற்நத அகசைளா்பர் 2, அனறு நம் சதசதத்நடதககு அஞசலி 
பசலுததுகி்ற அசத சைட்யில், அடனதது ஏடழ மக்களுககும் அடிப்படை 
சு்களாதளார ைசதி்கட் ஏற்்படுததுதல் என்ற அைரின ்கனடை நிட்றசைற்்ற நளாம் 
்பளாடு்பைசைண்டும்.

  ஒனறிடை்நத குட்ற்நத பசலைவினததிலைளான சு்களாதளார திட்ைததின திருததப்பட்ை 
ைழி்களாட்டுதல்்கள மூலைம் மனித ்கழிவு்கட் மனிதர்்கச் அ்கற்றும்  முட்றடய 2010–ம் 
ஆண்டுககுள நீககும் சநளாக்கததில் உலைர் ்கழிைட்ற்கட் அடமக்க மளானியங்கட் 
உயர்ததி ைழஙகுதல்

  ஜைஹர்லைளால் சநரு சதசிய ந்கர்பபு்ற புதுபபிததல் திட்ைததின கீழ் அடனதது 
குடிடசப்பகுதி்களுககும் அடிப்படை சதடை்கட் (குடிநீர், துபபுரவு, ்கழிவு நீர்கற்்றல், 
மினசளாரம், ஆசரளாககியம், சமூ்க ்பளாது்களாபபு மற்றும் வீடு ைழஙகுதல்). (ந்கர்பு்ற ஏடழ 
மக்களுககு அடிப்படை ைசதி்கட் ைழஙகுதல் சமலும் ஒருஙகிடை்நத வீட்டு ைசதி 
மற்றும் ை்ர்சசி திட்ைம்) சமலும் ‘ரளாஜீவ ஆைளாஸ் சயளாஜனளா’ திட்ைம் மூலைம் தண்ணீர் 
ைசதியுைன கூடிய ்கழிப்பட்ற ஒவபைளாரு வீட்டுககும் ைழஙகுதல்.

  ஜைஹர்லைளால் சநரு சதசிய ந்கர்பபு்ற புதுபபிததல் திட்ைததின கீழ் ைடி்களால், சு்களாதளாரம் 
மற்றும் உலைர் ்கழிவு சமலைளாண்டம ைசதி்கட் சமம்்படுததுதல் (சிறு மற்றும் நடுததர 
ந்கரங்களுக்களான ்கட்ைடமபபு, ஆளுட்க மற்றும் ந்கர்பபு்ற ்கட்ைடமபபு ை்ர்சசி திட்ைம்).

  முழுடமயளான சு்களாதளார ப்களாளட்க அரசளாங்கததளால் அறிவிக்கப்பட்ைது.

முழு்மையளான சு்களாதளாரத்்த ந�ளாக்கி

பசயல�ளாடு

மளாந்கரளாட்சி்கள என்படை, ்பதது 
லைட்சததிற்கும் அதி்கமளான மக்களத 
பதளாட்கடயக ப்களாண்ைது ப்பரு ந்கரங்களில் 
ஏற்்படுததப்படுகின்றன. கிரளாமங்கள மற்றும் 
சிறு ந்கரங்களில்   இரு்நது ்பலை ஆண்டு்க்ளா்க 
பதளாைர்்நது நடைப்பறும் மக்களின 
இைபப்பயர்சசி ஒரு ந்கரதடத, ஒரு 
ப்பருந்கரமளா்க மளாற்றுகி்றது.

ந்கரளாட்சி்கள என்படை மக்கள பதளாட்க 
்பதது லைட்சததிற்கும் குட்றைளா்க உள் சிறு 
ந்கரப்பகுதி்களில் ஏற்்படுததப்படுகின்றன.   
ந்கரளாட்சி்களும் ைட்க-1, ைட்க-2 என 
ைட்கப்படுததப்பட்டுள்ன. இ்நத 
ைட்கப்பளாைளானது குறிபபிட்ை ்களாலை 
இடைபைளி்களில் ஆய்வு பசய்யப்பட்டு அதன 
அடிப்படையில் ந்கரளாட்சி்களின தர நிர்ையம் 
பசய்யப்படுகின்றது.
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புதிய பதளாழிற்சளாடலை்கள அடமகின்ற 
இைங்களில் ந்கரியங்கள ஏற்்படுததப்படுகின்றன. 
அஙகுள் குடிமக்கள விைசளாயம் சளார்்நத 
பதளாழில்்களிலிரு்நது விைசளாயம் சளாரளா 
பதளாழில்்களுககு மளாறுகின்றனர். இரளாணுை,  
்பயிற்சி டமயங்கள அடம்நதிருக்க கூடிய 
இைங்களில், இரளாணுை த்ைளாைங்கள உற்்பததி  
பதளாழிற்சளாடலை்கள அடம்நதிருககும் இைங்களில் 
்பளாட்ய ைளாரியங்கள ஏற்்படுததப்படுகின்றன. 
கிரளாமபபு்ற உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களும், 
ந்கர்பபு்ற அரசளாங்கங்களும், அரசளாங்க 
்படிநிடலையில் இறுதி நிடலையில் உள்டை 
ஆகும்.

உலைகின ்பல்சைறு நளாடு்களில் ஊர்க 
மற்றும் ந்கர்பபு்ற அரசளாங்கங்கள  
பைவசைறு விதங்களில் ஏற்்படுததப 
்பட்டுள்ன. ஆனளால் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள ஏற்்படுததப்பட்ைதன சநளாக்கம் 
எல்லைளா நளாடு்களிலும் ஒனச்ற.  உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள  என்படை உளளூர் 
மக்களுக்களா்க, உளளூரிலிரு்நது கிடைககும்  
ைருைளாடயசய பிரதளானமளா்கக ப்களாண்டு 
ஏற்்படுததப்பட்ைடை.

அரசளாங்க ்படி நிடலையில், சமல் நிடலையில் 
உள் அரசளாங்கம் உள்ளாட்சி அடமபபு்கட் 
்கண்்களாணிததல் மற்றும் சமற்்பளார்டையிடுதல்  
்பணிடய சமற்ப்களாளகி்றது.

பசயல�ளாடு

பசளாதது ைரி, குடிநீர் ைரி, பதளாழில் 
ைரி ச்பளான்ற ்பல்சைறு ைரி்கட் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள விதிககின்றன. அவைரி்கள 
்பற்றி ஒரு மளாத ஊதியம் ப்பறும் ந்பர், 
பதளாழிற்சளாடலை நைததும் ஒருைர் மற்றும் 
ஒரு வியளா்பளாரி ச்பளானச்றளாரிைம் நீ ச்கட்டு 
சநரிடையளா்க பதரி்நது ப்களாள. 
நீ அறி்நதைற்ட்ற ைகுப்பட்றயில் ்பகிர்்நது 
ப்களாள.

12.3 �லநவறு �ளாடு்களில உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள

உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள மனித  
நளா்கரி்கம் சதளானறிய ்களாலைததிலிரு்நது 
்களாைப்படும் ்பழடமயளான ஒன்றளாகும்.  ்பல்சைறு 
உலை்க நளாடு்களில் அைர்்களின நவீன அரசு்கச் 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களின அடிப்படையில்  
அடம்நதுள்ன. ்பல்சைறு நளாடு்களில் 
அடம்நதுள் உள்ளாட்சி அரசளாங்கள 
பதளாைர்்பளா்க அறிய பதளாைஙகினளால், அடனதது 
நளாடு்களிலும், அடை சிறிய நளாசைளா அல்லைது 
ப்பரிய நளாசைளா, ை்ர்சசியடை்நத நளாசைளா அல்லைது 
ை்ர்சியு்றளா நளாசைளா ஏசதளா ஒரு ைட்கயில் 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள பசயல்்படுைதும் 
அதன மூலைம் ப்பளாது சசடை்கள மற்றும் ைசதி்கள 
அடிததட்டு மக்கள ைடர  பசன்றடைைடதயும் 
்களாைலைளாம்.

ஆனளால், ்கட்ைடமபபு, அதி்களாரம், ்பணி 
ைரம்பு, நிதி ஆதளாரங்கள ச்பளான்றைற்றில் அடை 
ப்பரும்வு சைறு்படுகின்றன.  ்பல்சைறு 
ஐசரளாபபிய நளாடு்களின அரசளாங்கங்கச் 
தங்களின முயற்சியளால் டமயப்படுததப்பட்டு 
இரு்நத அதி்களாரதடதப ்பரைலைளாக்கம்  
பசய்கின்றன.  ை்ர்சசி அடை்நத நளாடு்களில் 
நிதிப ்பகிர்வு, ்களாைல் ்பணி ைரம்பு, ச்பளாககுைரதது, 
மளாநிலைங்களுககிடைசயயளான ைர்தத்கம் 
ச்பளான்றடை இனனமும் தீர்க்கப்பைளாத 
பிரசசடன்க்ளா்கசை உள்ன.  ஆனளால் ை்ரும் 
நளாடு்களில் மததிய அரசளாங்கங்கள 
அதி்களாரதடதயும், நிதி ஆதளாரங்கட்யும் 
டமயப்படுததும் முயற்சிடய சமற்ப்களாளகின்றன. 
இ்நதியளாவில், மளாநிலை மற்றும் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்களுககு நிர்ைளா்க மற்றும் நிதி 
பதளாைர்்பளான அதி்களாரங்கட் சமலும் 
்பகிர்்நதளிக்க மததிய அரசளாங்கததிற்கு அழுததம் 
எபச்பளாதுசம இரு்நது ைருகி்றது. 

இ்நதியளாவின 2011-ஆம் ஆண்டு 
்கைகப்கடுபபின்படி ஏ்றததளாழ 2,50,000 
கிரளாம ்பஞசளாயதது்கள உள்ன.
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12.4 இந்தியளாவில உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்களின் நதளாற்்றம் மைற்றும் வ்ர்ச்சி

இ்நதியளாவில் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்களின சதளாற்்றதடத ்பற்றி 
ஆரளாய்்நதளால், அடை கிறிதது பி்றப்பதற்கு 
முனச்ப (ப்பளா.ஆ.மு.) இரு்நதடத அறியலைளாம். 
கி.மு. (ப்பளா.ஆ.மு.) 600 முதல் கி.பி. (ப்பளா.ஆ.) 
600 ைடர உலைகில் ்பலை குடியரசு்கள 
சதளானறுைதும் மட்றைதுமளா்க இரு்நதன. இ்நத 
்களாலைததில் தளான டஜன மததடத சதளாற்றுவிதத 
ம்களாவீரர், புதத மததடத சதளாற்றுவிதத ப்கௌதம 
புததர் ச்பளானச்றளார் சதளானறினர்.  புதத மற்றும்  
டஜன இலைககியங்களில் கிரளாமங்கள  
அ்வு மற்றும் ைளாழும் முட்றயளால் 
ைட்கப்படுததப்பட்டுள்ன.

புததர் மற்றும் ம்களாவீரர் ஏற்்படுததிய மத 
அடமபபு்களில் மக்க்ளாட்சி நடைமுட்றயில் 
முடிவு்கள எடுக்கப்பட்ைன.  ப்கௌடில்யரின 
அர்ததசளாஸ்திரததில் அபச்பளாடதய கிரளாம 
நிர்ைளா்கம் ்பற்றி விரிைளா்க வி்க்கப்படுள்து.  
பமௌரியர்்களின ஆட்சி ்களாலைததில் கிரளாமமும், 
மளாைட்ைமுசம நிர்ைளா்க அலைகு்க்ளா்க இரு்நதன.  

பதனனி்நதிய தீ்ப்கற்்பததில் கிறிததுவின 
்களாலைததிற்கு முனச்ப உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள 
பசயல்்பட்டு ை்நதுள்ன.  இ்நத ைரலைளாற்றுக 

்களாலைம் மு்நடதய சசளாழர் ்களாலைம், ்க்பபிரர்்கள 
்களாலைம் மற்றும் பி்நடதய சசளாழர் ்களாலைம், விஜய 
ந்கர ச்பரரசின சதளாற்்றம், இஸ்லைளாமியர்்கள, 
பமளா்கலைளாயர்்கள மற்றும் ஆஙகிசலையர்்களின 
ைருட்க என ைட்கப்படுததப்பட்டுள்து.  
மு்நடதய சசளாழர் ்களாலைததிலும், ்க்பபிரர்்கள 
்களாலைததிலும் இரு்நத உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள 
்பற்றி சிறித்சை ஆதளாரங்கள கிடைததுள்ன.  
ஆனளால், பதனனி்நதியளாவின ்கடைகச்களாடியில் 
ஆட்சி புரி்நத ்பளாண்டியர்்கள ்களாலைததிலும், பதன 
மததிய இ்நதியளாவில் ஆட்சி புரி்நத ்பல்லைைர் 
்களாலைததிலும் உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள 
பசயல்்பட்ைடமக்களான ஆதளாரங்கள 
கிடைததுள்ன.  சமலும் சசளாழர்்கள ்களாலைததில் 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள நனகு சமம்்பட்ை 
நிடலையில் பசயல்்பட்டு ை்நதுள்ன.  
்களாஞசிபுரம் மளாைட்ைம் உததிரசமரூரில் 
்கண்பைடுக்கப்பட்ை, முதலைளாம் ்பரளா்நத்க சசளாழன 
்களாலை ்கல்பைட்டு்கள (கி.பி. (ப்பளா.ஆ) 919 - கி.பி. 
(ப்பளா.ஆ) 922) உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள ்பற்றி 
விரிைளா்க வி்ககுகின்றன.  ஒவசைளார் ஊரிலும் 
ஒரு சட்ப இரு்நததளா்கவும், அதில் அவவூரின 
அடனதது ஆண்்களும் உறுபபினரளா்க 
இரு்நதடதயும், அைர்்கள அடனதது 
ப ்ப ளா து ப பி ர ச ச ட ன ்க ளி லு ம் 
முடிபைடுததடதயும் இக்கல்பைட்டு்கள 

பசயல�ளாடு

உங்கள ்பகுதியில் உள் குடிநீர், மினசளாரம், துபபுரவு ைடி்களால் ச்பளான்ற சிலை ப்பளாது 
ைசதி்கள எவைளாறு உள்து எனறு ்பளார். அைற்ட்ற சமம்்படுதத ஏதளாைது ைளாய்பபுள்தளா?  
எனன பசய்யப்பைசைண்டும் எனறு நீ ்கருதுகி்றளாய்? கீசழ உள் அட்ைைடைடய பூர்ததி 
பசய்யவும்.

வசதி்கள உங்கள ஊரில உள்தளா?
அது எவவளாறு 

நமைம்�டுத்தப்�ட நவண்டும்?

குடிநீர்

ைடி்களால்

துபபுரவு

மினசளாரம்

சளாடலை

ப்பளாது ச்பளாககுைரதது முட்ற
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மூலைமளா்க அறிய முடிகி்றது.  இ்நத சட்ப்கள 
”ஊர்” மற்றும் ”ம்களா சட்ப” எனறு இரண்டு 
விதங்க்ளா்க அடழக்கப்பட்ைன.  சமலும் 
மூன்றளாைது ைட்கயளா்க ந்கரம் எனறு வியளா்பளார 
டமயங்களும், நளான்களாைது நளாடு எனறும் 
அடழக்கப்பட்ைன.  இைற்றில் நளாடு என்பது 
கிரளாமங்கள மற்றும் மற்்ற ்பகுதி்கட் 
உள்ைககிய அடமப்பளா்கவும், ந்கரம் என்பது 
ந்கரப்பகுதி்கட் உள்ைககிய ஓர் 
அடமப்பளா்கவும் இரு்நதன.   ப்பளாதுைளா்க 
்பளார்தசதளாசமயளானளால், 9-ஆம் நூற்்றளாண்டுககு 
மு்நடதய ்களாலைங்களில் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள பசயல்்பட்ைடமக்களான 
சளானறு்கள குட்றைளா்கசை கிடைததுள்ன.  
“நளாடு“ மற்றும் ”ந்கரம்” என்ற இரு 
அடமபபு்களுசம, நிலைங்கள பதளாைர்்பளான 
்கட்டுப்பளாடு்கள, ச்களாவில்்கள மற்றும்  
நீர்்பளாசனங்கட் நிர்ைகிததல், ைரி ைசூலிததல், 
ப்பரிய மூலைதனம் சதடைப்படுகின்ற 
்பணி்களுககு ்கைன ைழஙகுதல் மற்றும் 
பதளாண்டு நிறுைனங்கட் நிர்ைகிததல் 
ச்பளான்ற ்பணி்கட் பசய்கின்றன.  “ஊர்” 
மற்றும் “ம்களாசட்ப” என்ற இரு அடமபபு்களும் 
அரசனின ்கட்ைட்்கட் அமல்்படுததும் 
அதி்களாரி்களுககு துடைபுரி்நதன.

முதலைளாம் ரளாஜரளாஜ சசளாழன, வீர நளாரளாயை 
சதுர்சைதி மங்கலைம், என்ற ஊரின ம்களாசட்பககு 
நளாட்டுககு துசரளா்கமிடழதத துசரளாகி்களின 
பசளாததுக்கட் ்பறிமுதல் பசய்ய உததரவிட்ைடத 
அறிய முடிகி்றது.  சர் சளார்லைஸ் பமட்ச்கப,  
சர் ஜளார்ஜ் ச்பர்டு வுட் மற்றும் எல்பினஸ்சைளான 
ச்பளான்ற ்பலை ைரலைளாற்்றளாசிரியர்்கள ்பண்டைய 
மற்றும் இடைக்களாலைததில் பதனனி்நதியளாவில் 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள ை்டமயுைன 
பசயல்்பட்டு ை்நதடத குறிபபிடுகின்றனர்.  
ஆனளால் மி்க விரிைளான முட்றயில் அடனதது 
்பகுதி்களிலும் பசயல்்பட்டு ை்நதது என்பதில் சிலை 
ைரலைளாற்்றளாசிரியர்்களுககு ச்நசத்கம் உள்து. 

பமளா்கலைளாயர்்கள ்களாலைததில் (கி.பி-1500 
முதல் கி.பி-1777) அரசு்கள மளாறினளாலும், 
மததிய அரசுககும் உளளுர் 
நிர்ைளா்கததுககுமிடைசயயளான உ்றவில் 

அடிப்படை விதி்கள மளா்றவில்டலை.  பமளா்கலைளாய 
ச்பரரசு அதன உசசததில் இரு்நதச்பளாது, அது 
்பலை மளா்களாைங்க்ளா்க (்பரளாகனளாஸ்) 
பிரிக்கப்பட்டிரு்நதது, மளா்களாைங்களில் 
உட்பிரிவு்கள (சர்க்களார்) 
ஏற்்படுததப்பட்டிரு்நதன.  சர்க்களார்்கள ்பலை 
கிரளாமங்கட்க ப்களாண்ை பதளாகுதி்க்ளா்க 
(்பரளாக்களாஸ்) பிரிக்கப்பட்டிரு்நதன. ஒவபைளாரு 
்படிநிடலையிலும் அரசளாங்கங்கள 
அடமக்கப்பட்டிரு்நதன. அதற்ப்கன 
அதி்களாரி்கள ச்பரரசளால் 
நியமிக்கப்பட்டிரு்நதனர்.  கிரளாமப்பகுதி்களில் 
பமளா்கலைளாயப ச்பரரசின இறுதிக ்களாலைங்களில், 
உள்ளாட்சி அடமபபு்கள வீழ்சசியடையத 
பதளாைஙகின. ஆனளால் அடை ்பற்்பலை 
தளாககுதல்்கட்க ்கண்ைளாலும், பதளாைர்்நது 
இயஙகின.  பி்ளாசிபச்பளாருககுப பின  
(கி.பி 1757), ஆஙகிசலைய கிழககி்நதிய ்கம்ப்பனி, 
ைங்களா் நைளாபிைமிரு்நது நிலை ைரி ைசூல் 
உரிடம்கட்ப ப்பற்்றது.  இதுசை, இ்நதியளாவில் 
ஆஙகிசலைசய ஆட்சிககு ைழிச்களாலியது.  
ஆஙகிசலையர் ஆட்சி ்களாலைததில் மளா்களாை தடலை 
ந்கரங்க்ளான ்கல்்கததளா, ்பம்்பளாய் மற்றும் 
பசனடன தவிர மற்்ற கிரளாம மற்றும் ந்கர 
வியளா்பளார டமயங்கள எ்நத ஒரு ்கட்டுப்பளாட்டின 
கீழும், சமற்்பளார்டையின கீழும் 
இயங்கவில்டலை.  மளாைட்ை நிர்ைளா்கமளானது 
மளாைட்ை ஆட்சியரின கீழ் இயஙகியது.  
ஆஙகிசலையர் ஆட்சியில் மளாைட்ை நிர்ைளா்கம் 
முககியமளானபதளாரு நிர்ைளா்க அடமப்பளா்கவும், 
நளாட்டின ஊர்க ்பகுதி்கள அடனததும் அதன 
்கட்டுப்பளாட்டிலும் இரு்நதன.

்கல்்கததளா (ப்களால்்கததளா) ்பம்்பளாய் 
(மும்்பளாய்) மற்றும் பமட்ரளாஸ் (பசனடன) 
ந்கரங்களில், மளாந்கரளாட்சி நிர்ைளா்கதடத 
ஏற்்படுததியது ஆஙகிசலையர் ஆட்சியின ஒரு 
முககியமளான நி்கழ்ைளா்க ்கருதப்படுகி்றது.  
1882-ஆம் ஆண்டு ரிப்பன பிரபு ஒரு 
தீர்மளானதடத முன பமளாழி்நதளார்.  அதன்படி 
ஊர்க உள்ளாட்சி அடமபபு்கட் ஏற்்படுததவும் 
அடத சமற்்பளார்டையிை மளாைட்ை அ்வில் 
ைளாரியங்கட் ஏற்்படுததவும் நைைடிகட்க 
எடுததளார்.
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ரிப்பன பிரபுவின தீர்மளானம், உள்ளாட்சி 
அடமபபு்களில் ப்பரும்்பளாலும் 
அதி்களாரி்க்ல்லைளாசதளாடரக ப்களாண்டிருக்க 
சைண்டும் எனவும், அைர்்கள முடி்நதைடர 
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ைைர்்க்ளா்க இருக்க 
சைண்டும் எனவும் கூறியது.  ஏ்றததளாழ 500 
உள்ளாட்சி அடமபபு்கள மூனறில் இரண்டு 
்பஙகு அதி்களாரி்க்ல்லைளாசதளாடரக ப்களாண்டு 
பதளாைங்கப்பட்ைன.  அைர்்களின ப்பயர்்கட் 
மளாைட்ை ஆட்சியர் ்பரி்நதுடரததளார்.  மளாைட்ை 
ைளாரியங்களின ்பணி்கள 1909-ஆம் ஆண்டு 
ைடர ்களாைல், ்கல்வி மற்றும் கிரளாமத துபபுரவு 
முதலியடையளா்க மட்டுசம இரு்நதன.

ரிப்பன பிரபுைளால் ஏற்்படுததப்பட்ை 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள ்பலைரளால் 
விமர்சிக்கப்பட்ைன.  ஆஙகிசலைய அரசளாங்கம் 
1907-ஆம் ஆண்டு மததிய அரசிற்கும், மளா்களாை 
ம ற் று ம்  அ த ன  கீ ழ்  உ ள ் 
அடமபபு்களுககுமிடைசய நிர்ைளா்க மற்றும் 
நிதி உ்றவு்கட்ப ்பற்றி விசளாரிப்பதற்கு ஒரு 
விசளாரடை ஆடையதடத அடமததது.  
அபச்பளாடதய நிர்ைளா்க அடமபட்ப நிர்ைளா்க 
்பகிர்வின மூலைம் சமம்்படுததும் சநளாக்கததுைன 
அடமக்கப்பட்ைது. இ்நத ஆடையம் இ்நதிய 
அரசளாங்க சட்ைம் 1919-ன ்படி மளா்களாை 
அரசளாங்கங்களில் சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை 
உறுபபினர் எனும் அம்சம் அரசின இரட்டை 
ஆட்சி முட்றயின கீழ் ஏற்்படுததப்பட்ைது.

தமிழ்நளாட்டின கிரளாம  உள்ளாட்சி 
அடமபபு்களின எண்ணிகட்க 1926-ஆம் 
ஆண்டில் 1417 ஆ்கவும், 1937-ஆம் ஆண்டில் 
6250 ஆ்கவும் அதி்கரிததது. இஙகு மூன்றடுககு 
உள்ளாட்சி அடமபபு்கள உள்ன. அடை 
மளாைட்ை ைட்ைளார மற்றும் கிரளாம அ்வில் 
உள்ன. மளாைட்ை மற்றும் ைட்ைளார 
அடமபபு்களில் 1923—ம் ஆண்டு மளாற்்றங்கள 
ஏற்்படுததப்பட்ைன. மளா்களாைங்களில்  இரு்நத 
அலுைலைரல்லைளாத தடலைைர்்கள மளாற்்றப்பட்டு 
அலுைலைர்்கள தடலைைர்்க்ளா்க 
நியமிக்கப்பட்ைனர். தமிழ்நளாட்டில் 
ப்பரும்்பளாலைளான மளாைட்ை நிர்ைளா்க 
அடமபபு்களில் நீதிக்கட்சியின உறுபபினர்்கள  
1927 ஆம் ஆண்டில் 545 ச்பர்்கள 

நியமிக்கப்பட்ைனர். 1937 முதல் 1947 ஆம் 
ஆண்டு ைடர சதச சுத்நதிர பிரசசடன உட்்பை 
்பலை பிரசசடன்கட் உள்ளாட்சி அடமபபின 
உறுபபினர்்கள ச்நதிததனர்.

இரட்டை ஆட்சி முட்ற மூலைமளா்க 
நிர்ைளா்க துட்ற்கள மததிய அரசுககு 
ஒதுக்கப்பட்ை துட்ற்கள எனவும், மளா்களாை 
அரசு்களுககு மளாற்றி தரப்பட்ை துட்ற்கள 
எனவும் இரு பிரிவு்க்ளா்க பிரிக்கப்பட்ைது.  
்களாைல், சட்ைம் ஒழுஙகு, நிதி ச்பளான்ற 
துட்ற்கள ஒதுக்கப்பட்ை துட்ற்கள 
எனப்படும்.  அடை ஆளுநரின ைசம் 
இருககும்.  ்கல்வி மற்றும் பி்ற துட்ற்கள 
மளாற்றித தரப்பட்ை துட்ற்க்ளாகும். அடை  
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை பிரதிநிதி்களிைம் 
இருககும்.

இ்நதியளா 1947-ஆம் ஆண்டு  
சுத்நதிரமடை்நத பினபு, உள்ளாட்சி 
அரசளாங்களுககு புததுயிரூட்ை ்பல்சைறு 
முயற்சி்கள சமற்ப்களாள்ப்பட்ைன. 
இ்நதியளாவில் ்பரைலைளாக்கப்பட்ை அதி்களார 
அடமபபு இருததல் சைண்டும், கிரளாமபு்ற 
்பஞசளாயததுககு ஆளுட்கயில் ப்பளாறுபபு்கள 
அளிக்கப்பை சைண்டும் (தனனிட்றவு ப்பற்்ற 
கிரளாம சுயரளாஜ்ஜியம்) எனறு ம்களாதமளா ்களா்நதி 
ைலியுறுததினளார்.

ஷர்மளா நளாரளாயைன என்பைர் சுத்நதிர 
இ்நதியளாவுக்களான ்களா்நதிய அரசியலைடமபபு 
பதளாைர்்பளான ஒரு திட்ை ைடர்பைதடத 
தயளாரிததளார். அதில் குடிமக்களின சமூ்க, 
ப்பளாரு்ளாதளார, அரசியல் 
நைைடிகட்க்களுக்களான அடிப்படை அடமப்பளா்க 
்பஞசளாயதது்கள இருககும்்படி அடமததளார்.

கிரளாம ்பஞசளாயதது்கள குடிடம, அரசியல் 
மற்றும் நிர்ைளா்கப்பணி்கட்ப ச்பளால் 
உற்்பததிடய ஒருஙகிடைததல் மற்றும் 
ை்ங்களின விநிசயளா்கம் பதளாைர்்பளான 
ப்பளாரு்ளாதளார ்பணி்கட்யும் சமற்ப்களாள் 
சைண்டியுள்து.  இ்நத ப்பளாரு்ளாதளார 
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நைைடிகட்கயின மூலைசம கிரளாம சமூ்கங்கள 
தனனிட்றவு அடைைதுைன தங்க்து 
அடிப்படைத சதடை்கட்யும் பூர்ததி பசய்து 
ப்களாள் முடியும்.

இதனளால், நைம்்பர் 26, 1949-ஆம் நளாள 
இ்நதிய அரசளால் ஏற்றுக ப்களாள்ப்பட்ை 
இ்நதிய அரசடமபபின ்பகுதி நளானகில் 
அடம்நதுள் அரசின ைழி்களாட்டு 
பநறிமுட்ற்களில், விதி 40 ஏற்்படுததப்பட்ைது. 
“அரசு கிரளாம ்பஞசளாயதது்கட் ஏற்்படுதத 
நைைடிகட்க எடுக்க சைண்டும்.  அடை்கள 
சுய ஆட்சியின அலைகு்க்ளா்க ்பணிபுரிய 
சதடையளான அதி்களாரங்கட்யும், தி்றடனயும் 
ைழங்க சைண்டும்” என அரசியலைடமபபு பிரிவு 
40 கூறுகி்றது.  

அரசின ைழி்களாட்டு பநறிமுட்ற்களின 
விதி்களின ்படி பசயல்்படுைற்்களா்க 1952-ஆம் 
ஆண்டு ச்பரளார்ைததுைன சமூ்க சமம்்பளாட்டுத 
திட்ைம் பதளாைங்கப்பட்ைது.  இதன முககிய 
சநளாக்கமளா்க மக்களின கூட்டு முயற்சியின 
மூலைம் கிரளாமங்களின சமூ்கப ப்பளாரு்ளாதளார 
மளாற்்றதடத உறுதி பசய்ைதளாகும்.  இதற்கு 
பதளாழில் நுட்்ப ஒததுடழபட்பயும், நிதி 
்பங்களிபட்பயும் அரசு பசய்யும்.  இ்நத 
திட்ைமளானது, சதசிய விரிைளாக்க ்பணியளா்க 
்பல்சைறு ஊர்க ்பகுதி்களுககு  விரிைளாக்கம் 
பசய்யப்பட்ைது.  அறிவியல் மற்றும் பதளாழில் 
நுட்்ப அறிடை விைசளாயம், ்களால்நடை ை்ர்பபு 
மற்றும் ஊர்க ட்கவிடனத பதளாழில்்களில் 
புகுததுைது இதன சநளாக்கமளா்க இரு்நதது.  
இரண்ைளாைது ஐ்நதளாண்டு திட்ை ்களாலைமளான 1956-
ல் (1956-61) கிரளாம ்பஞசளாயதது்கள, அடமபபு 
ரீதியளா்க உயர்நிடலை்களில் உள் மக்கள 
நிர்ைளா்க அடமபபு்களுைன இடைக்கப்பை 
சைண்டும் எனறு ்பரி்நதுடரக்கப்பட்ைது. 1957-
ஆம் ஆண்டு, திட்ை ைடிைடமபபுக குழு ஒனட்ற, 
்பல்ை்நதரளாய் சமததளா தடலைடமயில் மததிய 
அரசளாங்கம் அடமததது.  சமததளா குழு 
முககியமளான இரண்டு ்பரி்நதுடர்கட் கூறியது 
அடை: நிர்ைளா்கம் ்பரைலைளாக்கப்பை சைண்டும் 
மற்றும் நிர்ைளா்கம் உள்ளாட்சி அடமபபு்களின 
்கட்டுப்பளாட்டில் இருக்க சைண்டும்.  
இரண்ைளாைதளா்க, ஊர்க ை்ர்சசி ைட்ைங்கள 

மக்க்ளாட்சி நிர்ைளா்க அலைகு்க்ளா்க மளாற்்றப்பை 
சைண்டும்.  அஙகு சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை 
பிரதிநிதி்கட்க ப்களாண்ை ஊரளாட்சி ஒனறியம் 
மூலைம் அப்பகுதியில் சமம்்பளாட்டுத திட்ைங்கட் 
பசயல்்படுதத சைண்டும்.  சமலும் மளாைட்ை 
அ்வில் ஊரளாட்சி ஒனறிய தடலைைர்்கள, சட்ை 
மன்ற உறுபபினர்்கள, நளாைளாளுமன்ற 
உறுபபினர்்கள, மளாைட்ை அ்விலைளான 
சு்களாதளாரம், விைசளாயம், ்களால்நடை, ்கல்வி 
அலுைலைர்்கள மற்றும் மளாைட்ை ஆட்சியடர 
உறுபபினர்்க்ளா்க ப்களாண்ை மளாைட்ை சமம்்பளாட்டு 
குழு ஏற்்படுததப்பை சைண்டும் எனறும் இககுழு 
்பரி்நதுடரததது.  இ்நத மளாைட்ை அடமபபு ஒரு 
ஆசலைளாசடன ைழஙகும் அடமப்பளா்க மட்டுசம 
பசயல்்படும்.  சமததளா குழுவின ்பரி்நதுடர்கள 
ப்பரும்்பளாலும் அடனைரளாலும் 
ைரசைற்்கப்பட்ைன.  ்பல்சைறு மளாநிலைங்களில் 
்பஞசளாயதது ரளாஜ் சட்ைங்கள இயற்்றப்பட்ைன.  
ஏ்றததளாழ 90 சதவீத இ்நதிய மக்கள 1960 
ைளாககில் ்பஞசளாயதது ரளாஜ் அடமபபுககுள 
ப்களாண்டுைரப்பட்ைனர்.

்பஞசளாயதது அடமபபு்களின 
பசயல்்பளாடு்கட்ப ்பற்றி ஆரளாயவும், அதடன 
பசம்டமப்படுததவும் இ்நதிய அரசளாங்கம், 1977-
ஆம் ஆண்டு அசசளாக சமததளா தடலைடமயில் ஒரு 
குழுடை அடமததது.  இககுழு, ்பஞசளாயத ரளாஜ் 
அடமபபு மக்க்ளாட்சி ்பண்பு்கட் ப்களாண்ை ஒரு 
உள்ளாட்சி அரசளாங்க அடமப்பளா்க 
மளா்றசைண்டும், சமம்்பளாட்டு திட்ைங்கட் 
பசயல்்படுதத சைண்டும்.  சமலும், அடனததுப 
்பணி்கட்யும் ஒருஙகிடைதது தனது 
்கட்டுப்பளாட்டில் டைததிருக்க சைண்டும் என்றது.  
எனசை, இது தனது முதல் ்பரி்நதுடரயளா்க 
மளாைட்ை ்பஞசளாயதது சநரிடையளா்க மக்க்ளால் 
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை அடமப்பளா்க இருக்க 
சைண்டும் என்றது.  ஒரு தற்்களாலை தீர்ைளா்க, 
ைட்ைளார அ்வில் ்பஞசளாயதது ஒனறியம் நீடிக்க 
்பரி்நதுடரததது.  இது உள்ளாட்சி அரசளாங்கததின 
ஒரு அலை்களா்க இல்லைளாமல், மளாைட்ைப 
்பஞசளாயததிற்கு ஒரு இடைநிடலை ஆதரவுக 
்கரமளா்க பசயல்்பை சைண்டும் என்றது.  அசசளாக 
சமததளா குழு, 1978-ஆம் ஆண்டு தனது 
்பரி்நதுடரடய சமர்பிததது.  இதன 
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எதிபரளாலியளா்க ்கர்நளாை்களா, ம்களாரளாஷ்டிரளா, ஆ்நதிர 
பிரசதசம், சமற்கு ைங்களா்ம் மற்றும் குஜரளாத 
ச்பளான்ற மளாநிலைங்கள தங்கள மளாநிலை 
்பஞசளாயதது சட்ைங்களில் திருததங்கட் 
ப்களாண்டு ை்நதன. 

உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கட் ைலுப்படுதத 
1978 முதல் 1986 ைடர, சி.எச. அனும்நதரளாவ 
குழு, ஜி.வி.ச்க. ரளாவ குழு மற்றும் எல்.எம். சிஙவி 
குழு ச்பளான்ற ்பலை குழுக்கள ஏற்்படுததப்பட்ைன.  
இடையளாவுசம அசசளாக சமததளா குழுவின 
்பரி்நதுடர்களில் சிறுசிறு மளாற்்றங்கட்சய 
்பரி்நதுடரததன.  ரளாஜீவ ்களா்நதி அரசளாங்கததளால் 
1989-ஆம் ஆண்டு ப்களாண்டுைரப்பட்ை 64-ைது 
மற்றும் 65-ைது சட்ை திருததம் மி்க முககியமளான 
ஒரு நி்கழ்ைளாகும்.  ஆனளால், இது 
மளாநிலைங்க்டையில் நிட்றசைற்்றப்பைவில்டலை.

பினபு, ்பல்சைறு முயற்சி்களின விட்ைளா்க 
1992-ஆம் ஆண்டு, மு்நடதய ்பலை முயற்சி்களின 
சி்றப்பம்சங்கட்யும் உள்ைககி, அரசளாங்கம் 
73-ைது மற்றும் 74-ைது சட்ைததிருதத 
மசசளாதளாடை 1992-ல் நளாைளாளுமன்றததில் 
அறிமு்கப்படுததி இறுதியில் அது 1993-ஆம் 
ஆண்டு இரு அடை்களிலும் நிட்றசைற்றியது.

இ்நத 73-ைது சட்ை திருததமும் 74-ைது 
சட்ை திருததமும் இ்நதிய அரசடமபபில் ்பகுதி 
IX மற்றும் IX(A) என்ற இரு ்பகுதி்கட் 
இடைததது.  அதில் அரசியல் சட்ை பிரிவு்கள 
243 முதல் 243(ZG) ைடர உள்து.

 12.5  73-வது அரச்மைப்பு சட்ட திருத்தம் 
–  அமைலளாக்்கம் மைற்றும் அதன் 
வி்்வு்கள

மக்களபதளாட்க இரு்பது லைட்சததுககும் 
மி்களாமல் உள் மளாநிலைங்கள மற்றும் யூனியன 
பிரசதசங்கள, கிரளாமம், ஒனறியம் மற்றும் 
மளாைட்ைதடதக ப்களாண்ை மூன்றடுககு 
்பஞசளாயதது அடமபபு ஒனட்ற ஏற்்படுதத 
சைண்டும் என 73-ைது அரசடமபபு சட்ை 
திருததததின மூலைம் சசர்க்கப்பட்ை அரசடமபபு 
சட்ை பிரிவு 243(B) கூறுகி்றது.  மளாைட்ைம் 
என்பது சளாதளாரைமளா்க ைழககில் உள் ஒரு 

மளாநிலைததின மளாைட்ைதடத குறிததளாலும், 
கிரளாம மற்றும் ஒனறிய ்பஞசளாயதது்களின 
எல்டலை ்பற்றி இ்நத சட்ை திருததம் 
குறிபபிைவில்டலை.  ஒரு கிரளாம ்பஞசளாயததின 
எல்டலைடய மளாநிலை ஆளுநர் ஒரு அறிகட்க 
மூலைமளா்க தீர்மளானிக்கலைளாம்.  அது ஒனறுககு 
சமற்்பட்ை கிரளாமங்கட் உள்ைககியதளா்க 
இருக்கலைளாம்.  இடதப ச்பளாலைசை 
இடைநிடலையில் உள் ்பஞசளாயததளான 
ஒனறிய ்பஞசளாயதடதயும் ஆளுநர் தன 
அறிகட்க மூலைம் தீர்மளானிககி்றளார்.  இது மளாநிலை 
அரசுககு ்பஞசளாயதது்கட் அடமப்பதிலும், 
்பஞசளாயதது ஒனறியங்கட் அடமப்பதிலும் 
முழு சுத்நதிரதடத ைழஙகுகி்றது. 

அரசடமபபில் ஒரு புதிய  
அட்ைைடையளா்க 11-ைது அட்ைைடை  
சசர்க்கப்பட்ைது.  அது ்கட்ைளாய ்பணி்கள 
மற்றும் விருப்ப ்பணி்கட் ்பஞசளாயததின 
மூன்றடுககு்களுககும் தருகி்றது.

(அ)  கிரளாம அ்வில் கிரளாம ்பஞசளாயதது 
உள்து.

(ஆ)  மளாைட்ை அ்வில் மளாைட்ை 
்பஞசளாயதது உள்து. 

(இ) 20 லைட்சததுககு சமல் மக்கள 
பதளாட்கடயக ப்களாண்ை மளாநிலைங்களில் கிரளாம 
மற்றும் மளாைட்ை ்பஞசளாயதது்களுககு இடைப்பட்ை 
அ்வில் இடைநிடலை ்பஞசளாயததுக்கள உள்ன . 

ஒரு ்பஞசளாயததில் உள் அடனதது 
இைங்களும், பதளாகுதி மக்களின சநரிடையளான 
சதர்தல் மூலைம் நிரப்பப்பை சைண்டும். ஒரு 
கிரளாமப ்பஞசளாயததின ைளாக்களா்ர்்கட்க 
ப்களாண்ை அடமபபு “கிரளாம சட்ப” எனறு 
அடழக்கப்படுகி்றது.  ஒரு கிரளாமப 
்பஞசளாயததின ைளாக்களா்ர் ்பட்டியலில் உள் 
அடனைரும் கிரளாம சட்ப உறுபபினர்்கள 
ஆைர்.

ஒவபைளாரு ்பஞசளாயததிலும், ்பஞசளாயததுத 
தடலைைர் அம்மளாநிலை சட்ைப்படி 
சதர்்நபதடுக்கப்படுகி்றளார். அ்நத சட்ைப்படிசய 
கிரளாம ்பஞசளாயததின தடலைைருககும், ஒனறிய 
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்பஞசளாயததின தடலைைருககும் மளாைட்ை 
்பஞசளாயததில் பிரதிநிதிததுைம் 
அளிக்கப்படுகி்றது.  அது ச்பளாலைசை சட்ைமன்ற 
உறுபபினர்்களும், நளாைளாளுமன்ற 
உறுபபினர்்களும் கிரளாம ்பஞசளாயததுககு சமல் 
உள் ்பஞசளாயதது்களில் உறுபபினர்்க்ளா்க 
உள்னர். இ்நத சட்ை திருததம் சட்ைமன்ற 
உறுபபினர்்களுககும், நளாைளாளுமன்ற 
உறுபபினர்்களுககும் ஒனறிய ்பஞசளாயததிலும், 
மளாைட்ை ்பஞசளாயததிலும் ்பஙகு ப்பறுகி்ற 
ைளாய்பட்ப ைழஙகுகி்றது.  சமலும், ்பஞசளாயததின 
மூன்றடுககு்களிலும் தளாழ்ததப்பட்சைளார் மற்றும் 
்பழஙகுடியினருககு இைஒதுககீடு அளிககி்றது.  
சமலும், ப்பண்்களுககு பமளாதத இைங்களில் 
மூனறில் ஒரு ்பஙகுககு மி்களாமல் இைஒதுககீடு 
ைழங்கப்படுகி்றது.  ்பஞசளாயதது்களின 
்பதவிக்களாலைம் ஐ்நது ஆண்டு்கள. 

மளாநிலை சட்ைமன்றததிற்கு 
சதர்்நபதடுக்கப்பை எனன தகுதி்கள 
சதடைசயளா, அசத தகுதி்கள தளான ஒருைர் 
்பஞசளாயதது சதர்தலில் ச்பளாட்டியிை 
சதடைப்படும் தகுதி்கள ஆகும். ்பஞசளாயததின 
ப்பளாறுபபு்கள எடை எனறு பதளிைளா்கவும் 
விரிைளா்கவும் அரசடமபபின ்பதிசனளாரளாைது 
அட்ைைடையில் ப்களாடுக்கப்பட்டுள்து. 
சதசிய நிதிககுழு ச்பளாலைசை, மளாநிலை நிதிககுழு 
ஒனறு உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களுககு மளாநிலை 
நிதிடய ்பகிர்்நது ப்களாடுப்பதற்கும், அதில் 
்பரி்நதுடர்கட் ப்களாடுப்பதற்கும் அரசடமபபு 
சட்ைத திருததததினளால் ஏற்்படுததப்பட்ைது.

73-ைது சட்ைததிருததததின விட்ைளா்க 
உசச நீதிமன்றம் அடனதது உள்ளாட்சி 
அதி்களாரி்களும் அரசளா்கசைளா அல்லைது 
அரசளாங்கமளா்கசைளா தளான ்கருதப்பட்டு அவைளாச்ற 
நைததப்பை சைண்டும் எனறு கூறியது.  இதன 
விட்ைளா்க ்பஞசளாயதது்கள சட்ைபபூர்ை தனடம 
ப்பறுகின்றன. அடை அரசின ்கருவியளா்க 
அஙகீ்கரிக்கப்பட்டு மக்களின ்பங்களிபபு 
அடமபபு்கட் கீழ்நிடலை்களில் 
உருைளாககுகின்றன. அரசடமபபில் 
குறிபபிைப்பட்டுள் அடமபபு்க்ளான மளாநிலை  
சதர்தல் ஆடையம், மளாநிலை நிதிககுழு  

ச்பளான்றடை ்பஞசளாயதது்களுககு 
நிடலைததனடமடயயும், நிர்நதர தனடமடயயும் 
அளிககின்றன. அடிப்படை சசடை்க்ளான 
குடிநீர், ஊர்க துபபுரவு, சு்களாதளாரம், பதளாைக்க 
்கல்வி ச்பளான்றடை உள்ளாட்சி அடமபபு்களின 
பிரதளான ்பணியளா்க இரு்நத ச்பளாதிலும் 
ப்பரும்்பளாலைளான ்பஞசளாயதது்கள, மளாநிலை அரசின 
திட்ைங்கட் அமல்்படுததும் 
நிறுைனங்க்ளா்கசை நைததப்படுகின்றன.   

மளாைட்ை ஆட்சியரின கீழ் பசயல்்படும்  
மளாைட்ை நிர்ைளா்கமளானது, உததரவு்கட் 
நிட்றசைற்றும் நிர்ைளா்க அடமப்பளா்க உள்து. 
இதில், கிடைமட்ை ஒருஙகிடைபபு 
கீழ்நிடலையில் இல்லைளாமல் இயஙகும் ்படியளா்க 
நம்முடைய மக்க்ளாட்சி ்கட்ைடமபபு உள்து.

  மளாைட்ை ்பஞசளாயதது்கள 
(சதர்்நபதடுக்கப்பட்சைளார் மற்றும் 
நியமிக்கப்பட்சைளார்)

  ஊரளாட்சி ஒனறிய குழு 
(சதர்்நபதடுக்கப்பட்சைளார்)

  கிரளாம ்பஞசளாயதது 
(சதர்்நபதடுக்கப்பட்சைளார்)

  கிரளாம சட்ப (ஒரு கிரளாமததின அடனதது 
ைளாக்களா்ர்்களும்) (ஆசலைளாசடன அடமபபு)

73-வது அரச்மைப்பு சட்ட 
திருத்தத்தினளால (1991) ஏற்�டுத்தப்�ட்ட 

மூன்்றடுக்கு �ஞசளாயத் ரளாஜ் அ்மைப்பு

்பஞசளாயதது ரளாஜ் (1959-2009)

ப்பளான விழளா ஆண்டு- அகசைளா்பர் 
02,1959 ஆம் நளாள ்பண்டித ஜைஹர்லைளால் 
சநரு அைர்்கள ரளாஜஸ்தளான மளாநிலைம் 
ந்கவுரில் ்பஞசளாயதது ரளாஜ்-ககு அடிக்கல் 
நளாட்டினர். ஊர்க இ்நதியளாடை ஆளைதில் 
இது ஒரு புரட்சி்கரமளான ்படியளாகும். 
கிரளாமங்களின முழுடமயளான ை்ர்சசி 
மற்றும் மக்களின ட்க்களில் அதி்களாரதடத 
அளிததல் என்ற சநளாககுைனளான இ்நத 
்பயைம் அனறு பதளாைஙகியது.
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உள்ளாட்சி நிர்ைளா்கமளானது சமலும் 
ப்பளாறுபபுைனும், பைளிப்படை தனடமயுைனும்  
மற்றும் மக்களுககு ்பதிலைளிககும் ்கைடம 
உைர்வுைனும் பசயல்்பை மததிய மற்றும் 
மளாநிலை அரசு்களில் மட்டுமல்லைளாது மளாைட்ை 
மற்றும் கிரளாம அ்விலும் பிரதிநிதிததுை 
அரசளாங்கங்கள ஏற்்படுததப்பை சைண்டும். 
அடை்களுககுள நியளாயமளான ைட்கயில் 
்பணி்கள பிரிக்கப்பட்டிருக்க சைண்டும். 

12.6   74-வது அரச்மைப்பு சட்ட திருத்தம் 
–  அமைலளாக்்கம் மைற்றும் அதன் வி்்வு்கள

74-ைது அரசடமபபு சட்ை திருததததின ்படி 
ந்கர ்பகுதி்கள என்படை பைவசைறு விதமளான 
அ்வு்கள, குைம் மற்றும் முககியததுைம் 
ப்களாண்ை ந்கரங்கட்யும் ப்பரு ந்கரங்கட்யும் 
உள்ைககியடை. மளாந்கரளாட்சி்கள, ந்கரளாட்சி்கள, 
ச்பருரளாட்சி்கள, ந்கரியங்கள மற்றும் ்பளாட்ய 
ைளாரியங்கள என்படை ப்பளாதுைளான ந்கர்பபு்ற 
உள்ளாட்சி அரசளாங்க ைட்க்க்ளா்க உள்ன. 
இதில் முதல் நளானகு ைட்க்களும் மளாநிலை 
ந்கரளாட்சி சட்ைங்களின அடிப்படையிலும், 
்பளாட்ய ைளாரியம் மட்டும் மததிய சட்ைமளான, 
்பளாட்ய ைளாரியங்கள சட்ைம், 1924-ன 
அடிப்படையிலும் பசயல்்படுகின்றன.

அரசடமபபின 74-ைது அரசடமபபு சட்ை 
திருததம் 1992-ஆம் ஆண்டு நிட்றசைற்்றப்பட்டு, 
ஜூன 1993-ஆம் ஆண்டு அரசிதழில் 
பைளியிைப்பட்ைது. இ்நத 1992ம் ஆண்டு சட்ைம் 
அடனதது மளாநிலைங்களுககும் ஓர் ஆண்டு ்களாலைம் 
்களாலை அை்களாசம் ைழஙகியது. அதற்குள 
ஒவபைளாரு மளாநிலைமும், யூனியன பிரசதசமும் 
தங்கள சட்ைங்கட் சதடையளான அ்வு 
திருததுைதன மூலைசமளா மளாற்றுைதன மூலைசம 
மததிய சட்ைததின விதி்கட் தங்கள 
சட்ைங்களில் ஏற்்படுததி அதன மூலைம் ந்கர 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கட் அடமததிை 
சைண்டும் என இசசட்ைம் கூறுகி்றது. 
உதளாரைமளா்க ்பஞசளாப ந்கரளாட்சி்கள சட்ைம் 1911 
மளாற்்றப்பட்டு ்பஞசளாப ந்கரளாட்சி்கள மசசளாதளா 1998 
ப்களாண்டு ைரப்பட்ைடத கூ்றலைளாம்.

74-ைது அரசடமபபு சட்ை திருததததில் ந்கர 
உள்ளாட்சி அடமபபு்களில் மூன்றடுககு  முட்ற 

்பரி்நதுடரக்கப்பட்ைது. அடை ச்பரூரளாட்சி்கள, 
ந்கரளாட்சி்கள மற்றும் மளாந்கரளாட்சி்கள. இைற்ட்றப 
்பற்றி விரிைளா்க ்களாைலைளாம்.

ந�ரூரளாட்சி்கள

ஒரு ்பகுதி, ஊர்க ்பகுதியிலிரு்நது ந்கர 
்பகுதியளா்க உயரககூடிய நிடலையில் இரு்நதளால், 
அப்பகுதி ச்பரூரளாட்சி என அடழக்கப்படும். இது 
ந்கரளாட்சிககும், ஊரளாட்சிககும் இடைப்பட்ை ஓர் 
நிடலையளாகும். இதன மக்கள பதளாட்க 5,000-ககு 
சமலும் 15,000-ககு மி்களாமலும் இருககும். அதன 
ைருைளாய் ஈட்ைலும், ைருைளாய் ஆதளாரங்களும் 
ஊரளாட்சிகப்கனறு அரசு நிர்டையிததுள் 
ைரம்ட்ப விை அதி்கரிதது இருககும். ஒரு 
ச்பரூரளாட்சியின உறுபபினர்்கள எண்ணிகட்க 
3ககு குட்றயளாமலும் அசத சமயததில் 15-ஐ விை 
மி்களாமலும் அம்மளாநிலை சட்ைம் கூறும் 
எண்ணிகட்கயில் இருககும். இ்நத ச்பரூரளாட்சி 
எ்நத சட்ைமன்ற பதளாகுதியின எல்டலைககுள 
ைருகி்றசதளா அ்நத  சட்ைமன்ற உறுபபினர் மற்றும் 
மளாநிலை அரசளால் நியமிக்கப்படும் ந்கரளாட்சி 
நிர்ைளா்கததில் அனு்பைம் ப்பற்்ற அல்லைது சி்றபபு 
நிபுைததுைமுடைய இரண்டு உறுபபினர்்கள 
ச்பரூரளாட்சியின சதர்்நபதடுக்கப்பைளாத 
உறுபபினர்்க்ளா்க இருப்பர். இ்நத நியமிக்கப்பட்ை 
உறுபபினர்்கள ச்பரூரளாட்சி கூட்ைங்களில் ்கலை்நது 
ப்களாண்ைளாலும் ைளாக்களிககும் உரிடம கிடையளாது. 
ஒரு ச்பரூரளாட்சியின ்பதவிக்களாலைம் ஐ்நது 
ஆண்டு்க்ளா்க இருககும். 

இ்நத ச்பரூரளாட்சியின ்பகுதி்கள ்பலை சிறு 
பதளாகுதி்க்ளா்க பிரிக்கப்பட்டு, அடை ைளார்டு்கள 
என அடழக்கப்படுகி்றது. ஒவபைளாரு ைளார்டும் 
ஒரு ைளார்டு உறுபபினடர சதர்்நபதடுககும்.  
அ்நத ச்பரூரளாட்சியின ்பட்டியலினததைர் மற்றும் 

கிரளாம சட்ப கூட்ைங்கள ஆண்டிற்கு 
நளானகு முட்ற ஜனைரி 26 குடியரசு தினம், 
சம 1 உடழப்பளா்ர் தினம், ஆ்கஸ்ட் 15 
சுத்நதிர தினம் மற்றும் அகசைளா்பர் 2 ்களா்நதி 
பஜய்நதி ஆகிய நளாட்்களில் 
நைததப்படுகி்றது.
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்பழஙகுடியினர் எண்ணிகட்கககும் ஒட்டு 
பமளாதத மக்கள பதளாட்க எண்ணிகட்கககும் 
உள் விகிதளாசளாரததின அடிப்படையில் 
்பட்டியலினததைருககும் ்பழஙகுடியினருககும் 
ைளார்டு்கள இை ஒதுககீடு அடிப்படையில் 
ஒதுக்கப்படுகி்றது. சமலும் ஒட்டு பமளாதத 
ைளார்டு்கள எண்ணிகட்கயில் மூனறில் ஒரு 
்பஙகு ப்பண்்களுககு இை ஒதுககீடு 
அடிப்படையில் ஒதுக்கப்படுகி்றது.

ச்பரூரளாட்சியில் சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை 
உறுபபினர்்கள ஒருைடர தடலைைரளா்கவும், 
மற்ப்றளாருைடர துடைததடலைைரளா்கவும் 
ச்பரூரளாட்சியின கூட்ைததில் சதர்்நபதடுககின்றனர். 
இ்நத கூட்ைதடத துடை ஆடையர் கூட்டுகி்றளார். 

ஒவபைளாரு ச்பரூரளாட்சிககும் ்கட்ைளாயம் பசய்ய 
சைண்டிய ்பணி்க்ளா்க குடிநீர் ைழங்கல், ைடி்களால், 
தூய்டம ச்பளான்றடை உள்ன. ஒவபைளாரு 
ச்பரூரளாட்சி்களுககும் அரசு ஒரு பசயல் 
அதி்களாரிடய நியமிககி்றது.

�்கரளாட்சி

மக்கள பதளாட்க 15,000-ககு சமலும் மூனறு 
இலைட்சததிற்கு கீழும் உள்  
சிறு ந்கரப ்பகுதி்களில் ந்கரளாட்சி்கள 
ஏற்்படுததப்படுகின்றன. அசத ச்பளால் அதன ைரி 
ைருைளாய், மற்்ற ைருைளாய்்கள அரசு நிர்ையிதத 
அ்வுககுள இருததல் சைண்டும். இடத 
அவைபச்பளாது அ்நத்நத மளாநிலைங்கள தீர்மளானிககும்.

  விைசளாயம் மற்றும் விைசளாய விரிைளாக்க 
்பணி்கள 

  நிலை சமம்்பளாடு, நிலைசசீர்ததிருததங்கட் 
அமல்்படுததுதல், நிலைங்கட் 
ஒருஙகிடைததல்  மற்றும் ச்பணுதல்.

  சிறிய நீர் ்பளாசனங்கட் நிர்ைகிததல், நீர் 
ஆதளாரங்கட் சமம்்படுததுதல்

  ்களால்நடை ை்ர்பபு, ச்களாழி ை்ர்பபு 
மற்றும் ்பளால் ்பண்டை 

  மீன ை்ம்
  சமூ்க ்களாடு்கள மற்றும்  ்பண்டை 

்களாடு்கள
  சிறு ்களாடு்களின மூலைமளான உற்்பததி
  சிறு பதளாழில்்கள, உைவு ்பதப்படுததும் 

பதளாழில்்கள உட்்பை.
  ்களாதி, கிரளாமம் மற்றும் குடிடசத 

பதளாழில்்கள
  ஊர்க வீட்டு ைசதி
  குடிநீர்
  எரிப்பளாருள மற்றும் ்களால்நடை தீைனம்
  சளாடலை்கள, சிறு்பளாலைங்கள, ப்பரிய 

்பளாலைங்கள, ்பைகு, நீர்ைழி்கள.
  ஊர்க மினமயமளாக்கல் மற்றும் மின 

விநிசயளா்கம்

�திநனளாரளாவது அட்டவ்ை (பிரிவு  243G)  

  மரபு சளாரளா எரிசகதி ஆதளாரங்கள
  ைறுடம ஒழிபபு திட்ைங்கள
  பதளாைக்க ்கல்வி மற்றும் சமல் நிடலைக 

்கல்வி
  பதளாழில்நுட்்ப ்பயிற்சி மற்றும் பதளாழில் 

்கல்வி
  நூலை்கங்கள
  ்கலைளாசசளார நைைடிகட்க்கள
  சு்களாதளாரம் மற்றும் துபபுரவு; 

மருததுைமடன்கள, ஆரம்்ப சு்களாதளார 
டமயங்கள மற்றும் மரு்நத்கங்கள 
உட்்பை

  குடும்்ப நலைன
  ப்பண்்கள மற்றும் குழ்நடத்கள 

சமம்்பளாடு
  சமூ்க நலைம்; மளாற்றுததி்றனளாளி்கள 

மற்றும் மன நலைம் குனறிசயளார் நலைம் 
உட்்பை 

  நலிைடை்நத பிரிவினரின நலைம் 
குறிப்பளா்க ்பட்டியலினததைர் மற்றும் 
்பழஙகுடியினர்.

  ப்பளாது விநிசயளா்க முட்ற
  சமுதளாய பசளாததுக்கட் நிர்ைகிததல்
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�்கரளாட்சி நி்ல மைக்்கள பதளா்்க

வ்்கயினம் அ
ஒரு லைட்சமும் 

அதற்கு சமலும்

வ்்கயினம் ஆ
50,000 முதல் 1 
லைட்சம் ைடர

வ்்கயினம் இ 50,000 ககு கீழ்

ந்கரளாட்சியின ைட்கயினம் அ-ல் 20 
எண்ணிகட்கககு குட்றயளாமலும், 50  
எண்ணிகட்கககு மி்களாமலும் சதர்்நபதடுக்கப 
்பட்ை உறுபபினர்்கள இருப்பர். அசதச்பளால் 
ைட்கயினம் ஆ-ல் 15 முதல் 30 ைடர, ைட்கயினம் 
இ-ல் 10 முதல் 15 ைடர சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை 
உறுபபினர் இருப்பர். சட்ை மன்ற பதளாகுதி 
எல்டலைககுள ைருகின்ற ந்கரளாட்சி்களில், அ்நத 
பதளாகுதியின சட்ைமன்ற உறுபபினர் ்பதவி ைழி 
உறுபபினரளா்க ந்கரளாட்சியில் இருப்பளார். மூனறு 
உறுபபினர்்கள ைடர அரசளாங்கம் ந்கர சட்பககு 
நியமிக்கலைளாம். தடலைைர் மற்றும் துடைத 
தடலைைர் சதர்தலில் நியமிக்கப்பட்ை 
உறுபபினர்்கள ்பஙகு ப்பற்று ைளாக்களிக்க 
முடியளாது. ந்கரளாட்சி உறுபபினர்்கள மக்க்ளால் 
ர்கசிய ைளாகப்கடுபபு முட்ற மூலைம் 
சதர்்நபதடுக்கப்படுகின்றனர்.

ஒட்டுபமளாதத ந்கரளாட்சி ்பகுதியும், எததடன 
உறுபபினர்்கள சதர்்நபதடுக்கப்பை சைண்டுசமளா 
அததடன ைளார்டு்க்ளா்க பிரிக்கப்பட்டுள்து. 
சட்ைமன்ற பதளாகுதியின ைளாக்களா்ர் ்பட்டியலில் 
ந்கரளாட்சி எல்டலைககுள உள்ைர்்கச் 
ப்பளாதுைளா்க ந்கரளாட்சியின ைளாக்களா்ர்்க்ளா்க 
எடுததுக ப்களாள்ப்படுைர். சதர்தலில் 
ச்பளாட்டியிடும் சைட்்பளா்ர்்களுககு சினனங்கள 
ஒதுக்கப்படுகின்றன. அஙகீ்கரிக்கப்பட்ை 
அரசியல் ்கட்சி்களின சினனங்கள அக்கட்சியின 
சைட்்பளா்ருககு ைழங்கப்படும்.

சதர்தல் முடிவு்கள பைளியளான 14 
நளாட்்களுககுள துடை ஆடையர் 
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை உறுபபினர்்களின கூட்ைதடத 
கூட்டி அைர்்களுககு ்பதவி பிரமளாைம் பசய்து 
டைதது தடலைைர் மற்றும் துடைத தடலைைடர 
சதர்்நபதடுக்க ைட்க பசய்ய சைண்டும். ந்கர 
்பஞசளாயதது்கட்ப ப்பளாறுததைடரயிலும் ஓர் 

ந்கரப ்பகுதியில் உள் ்பட்டியல் இனததைர் 
மற்றும் ்பழஙகுடியினரின மக்கள பதளாட்கககு 
ஏற்்ற விகிதளாசசளாரததில் அடிப்படையிசலை தனி 
பதளாகுதி்கள ந்கர ்பஞசளாயதது்களில் ஒதுககீடு 
பசய்யப்படுகின்றன. சமலும் கூடுதலைளா்க ்பட்டியல் 
இனததைர் மற்றும் ்பழஙகுடியினப ப்பண்்கள 
உட்்பை பமளாதத இைங்களில் 30 சதவிகிதம் 
ப்பண்்களுக்களா்க ஒதுககீடு பசய்யப்பட்டுள்து. 
மக்கள பதளாட்க மூனறு லைட்சததிற்கு குட்றைளா்க 
உள் ந்கரளாட்சி்களில் ஒனறுககும் சமற்்பட்ை 
ைளார்டு்கட் இடைதது ைளார்டு குழுக்கள 
ஏற்்படுததப்படும். அ்நத்நத ைளார்டு்களில் இரு்நது 
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ைைர்்கள, ைளார்டு குழு 
உறுபபினர்்க்ளா்க இருப்பர். ஒவபைளாரு 
ந்கரளாட்சியிலும் நிடலைககுழுக்கள 
ஏற்்படுததப்படும். இதில் ந்கரளாட்சியின தடலைைர் 
மற்றும் துடை தடலைைர், சமலும் ைட்கயினம் 
அ-ைளா்க இரு்நதளால் நளானகு உறுபபினர்்கட்யும் 
ைட்கயினம் ஆ-ைளா்க இரு்நதளால் இரண்டு 
உறுபபினர்்கட்யும் ந்கரளாட்சி உறுபபினர்்கள 
தங்களுககுள சதர்்நபதடுப்பர். இ்நத 
நிடலைககுழுவின ்பதவிக்களாலைம் இரண்ைடர 
ஆண்டு்க்ளாகும்.  ந்கரளாட்சியின ்பதவிக ்களாலைம் 
ஐ்நது ஆண்டு்கள. சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை ந்கரளாட்சி, 
சட்ைப்படி பசயல்்பைளாத ச்பளாது, அது ்பதவியிலிரு்நது 
அ்கற்்றப்பைலைளாம்.

ந்கர சட்ப ஆண்டுககு ஒரு முட்றயளாைது 
கூை சைண்டும். அககூட்ைததிற்கு ந்கர சட்ப 
தடலைைர், அைர் இல்டலைபயனில் ந்கர சட்ப 
துடைத தடலைைர் தடலைடம ஏற்்பர். ந்கர சட்ப தன 
்பணி்கட்ச  பசய்ய ்பல்சைறு துடைக 
குழுக்கட் அடமககி்றது. இதில் ந்கர்மன்ற 
உறுபபினர்்கள உறுபபினர்்க்ளா்க இருப்பர். 
அைர்்கள பிரசசடன்கட  ்ஆரளாய்்நது, தீர்வுக்களான 
்பரி்நதுடர்கட் அளிப்பர். இ்நத குழுக்கள 
இரண்டு ைட்கப்படும். அடை சட்ை பூர்ை குழுக்கள, 
சட்ை பூர்ைமற்்ற குழுக்கள என இரு ைட்கப்படும். 
சி்றபபுத சதடை்களுக்களா்க ந்கரளாட்சி அடமபபு்கள 
சிலை துடைக குழுக்கட் ஏற்்படுததலைளாம் .

�்கர் மைன்்றம்
ந்கர்மன்ற சட்ைததின்படி சதர்வு 

பசய்யப்பட்ை ந்கர்மன்ற உறுபபினர்்களில் 
ஒருைர் ந்கர்மன்றத தடலைைரளா்க ஒரு 
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மளாதததிற்குள சதர்வு பசய்யப்படுகின்றளார்.  ந்கர் 
மன்றம் சதர்தல் முடி்நதவுைன 
உருைளாக்கப்படுகின்றது.  இ்நத ந்கர்மன்ற 
தடலைைரின ்பதவிக்களாலைம் ஐ்நது ஆண்டு்க்ளா்க 
இருககி்றது. ந்கர்மன்றம் ஒனறு அல்லைது 
இரண்டு துடை தடலைைடரத சதர்வு 
பசய்கின்றது.  இ்நதியளாவில் ்பல்சைறு 
மளாநிலைங்களில் உள் ந்கர்மன்றத தடலைைர்்கள 
்பயைப்படி மற்றும் மளாத ஊதியம் ப்பறுகின்றனர்.  

ந்கர் மன்றக கூட்ைங்கட்க கூட்டுைதும், 
அதற்கு தடலைடம ைகிப்பதும் ந்கர்  
மன்றததடலைைரின ்பணியளாகும். சமலும் தைறு 
பசய்யும் ந்கர்மன்ற உறுபபினர் சமல் ஒழுஙகு 
நைைடிகட்கடயயும் எடுககி்றளார். ந்கர்  
மன்றததின முதனடம ச்பசசளா்ர்  ந்கர்மன்றத 
தடலைைர் ஆைர், அரசுைன த்கைல் பதளாைர்பும் 
மற்றும் அரசு விழளாக்களில் ்பஙகு ப்களாளைதும் 
இைருடைய ்பணியளாகும்.

ஒவபைளாரு ந்கர்மன்றததிற்கும் ஒரு 
நிர்ைளா்க அலுைலைர் உள்ளார். அைடர மளாநிலை 
நிர்ைளா்கம் நியமனம் பசய்கின்றது. ந்கர்மன்ற 
அலுைலைர்்கள அ்நத நிர்ைளா்க அலுைலைரின கீழ் 
்பணிபுரி்பைர்்க்ளா்க உள்னர்.

ந்கர்மன்றதடத ஆளுகின்ற அடமபபு 
ந்கர்மன்ற குழு ஆகும். இது ந்கர நிர்ைளா்கததிற்கு 
ப்பளாறுபபுள்து.  சமலும் சட்ைம் இயற்றுைது, 
ந்கர்மன்ற கூட்ைததின சநரம், கூட்ைதடத 
நைததுைது ச்பளான்ற முடிவு்கட் நிர்ைளா்க 
அலுைலைர் சமற்ப்களாளகி்றளார்.

ந்கர்மன்ற உறுபபினர்்கள குடிமக்களின 
குட்ற்கட்க ச்கட்ைறிய சைண்டும், 
ப்பளாதுமக்களுைன பதளாைர்பில் இருததல், 
ந்கரளாட்சி அலுைலைர்்கள மீதளான ப்பளாதுமக்களின 
பு்களார்்கட் உரிய நிர்ைளா்கத தடலைடமயிைம் 
முட்றயிைல், ந்கர்மன்ற கூட்ைத பதளாைரில் 
மக்களின குட்ற்கட் எடுததுடரப்பதும் 
இைர்்களின ்பணியளாகும்.

ந்கர்மன்றததின ்பணி்கள, ப்பளாறுபபு்கள 
இ்நதிய அரசடமபபில் 12-ைது அட்ைைடையில் 
கூ்றப்பட்டுள்து. 74-ைது அரசடமபபு 
சட்ைததிருததம், ஒரு மளாைட்ைம் முழுடமககும் 

ஒரு ை்ர்சசித திட்ை ைடரடை ஏற்்படுததும் 
சநளாககில் மளாைட்ை திட்ைககுழுடை ஏற்்படுததியது. 
இதன மூலைம் மளாைட்ைததிற்கு திட்ை அறிகட்க 
தயளார் பசய்யப்படுகி்றது.  உள்ளாட்சி மற்றும் 
ந்கரளாட்சியில் உருைளாக்கப்படும் திட்ைததிடன 
ஒனறு சசர்ப்பது குழுவின ்பணி.

1992-ஆம் ஆண்டு சட்ைததின ்படி மளாைட்ை 
திட்ைககுழுவில் பமளாதத உறுபபினர்்களில் ஐ்நதில் 
நளானகு ்பஙகிற்கு குட்றயளாமல் இருததல் 
சைண்டும். இ்நத உறுபபினர்்கட் மளாைட்ை 
்பஞசளாயதது உறுபபினர்்கள மற்றும் அ்நத 
மளாைட்ைததில் உள் ந்கர்மன்ற உறுபபினர்்கள 
தங்களுககுள சதர்்நபதடுககின்றனர். இ்நத 
எண்ணிகட்க அ்நத மளாைட்ைததின ந்கர்பபு்ற 
மக்கள பதளாட்க மற்றும் கிரளாமபபு்ற மக்கள 
பதளாட்கயின விகிதளாசசளார அடிப்படையில் 
அடம்நதிருககும். 

ந்கரளாட்சி அடமபபு்கள தனது ்பணி்கட் 
சமற்ப்களாளைதற்்களான பசலைவினங்களுககு ைரி, 
்கட்ைைம் மூலைம் ைருைளாய் ஆதளாரங்கள 
ைழங்கப்பட்டுள்து. ந்கரளாட்சி அடமபபு்கள 
தனது நிதி ஆதளாரங்கட் உயர்ததிப்களாள் ்பலை 
ைட்க ைரி விதிபபு்கள ப்களாடுக்கப்பட்டுள்ன 
(உதளாரைம் – நிலைைரி, ்கட்ைை ைரி, வி்ம்்பரததின 
மீதளான ைரி, பநடுசசளாடலை சுங்க ைரி, சளாடலைைரி 
முதலைளானடை). 74-ைது சட்ை திருததததின ்படி, 
மளாநிலை அரசு்கள இ்நத சட்ை திருதததடத தங்கள 
மளாநிலைய சட்ைததில் இடனததுக ப்களாண்ை ஒரு 
ைருை ்களாலைததிற்குள, மளாநிலை நிதிக குழுடை 
அடமததிைல் சைண்டும்.

மைளாநில நிதிக்குழு கீழ்கண்டவற்றில 
�ரிந்து்ர்க்் அளிக்்கலளாம்

அ.  ம ளா நி லை  அ ர ச ளா ங ்க த தி ற் கு ம் 
மளாந்கரளாட்சிககுமிடைசய ைரி, சுங்க 
சட்ைங்கள ச்பளான்றைற்றின மூலைமளா்க ைரும் 
ைருைளாடய ்பகிர்்நதளிததல்.

ஆ.  அ்நத ைருைளாடய மளாநிலைததிலுள் 
ந்கரளாட்சியின ்பலை நிடலை்களுககும் ஒதுககீடு 
பசய்தல்.

இ.  ந்கரளாட்சி்களின ைரி ைட்க்கள, சுங்க 
்கட்ைைங்கள ச்பளான்றைற்ட்ற நிர்ையம் 
பசய்தல்.
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ஈ.   மளாநிலைங்களுககு நிதி ைழங்க உதவும் 
மளானியங்கள.

உ.  ந்கரளாட்சியின நிதி நிடலைடமடய 
சமம்்படுததத சதடைப்படும் 
நைைடிகட்க்கள.

ஆனளால், யதளார்ததததில், மளாநிலை சட்ைம் 
எ்நபத்நத ்பணி்கட் ந்கரளாட்சி்கள பசய்யலைளாம் 
என ைடரயறுததிருககி்றசதளா, அ்நத ்பணி்கட் 
மட்டுசம ந்கரளாட்சி்கள பசய்கின்றன.  மளாறி 
ைரும் அரசியல் சூழ்நிடலை்கள மற்றும் 
நளாட்டின சதடை்களின ைழிசய ்களாணும் ச்பளாது 
ந்கரளாட்சியின ்பணி்கள மீதளான அ்நத 
்கட்டுப்பளாடு சரியளான ஒரு பசயல்்பளாைளா்கக ்கருத 

முடியவில்டலை.  சி்றபபு சதடை 
பசயலைளாண்டம்கட் ஏற்்படுததுைதன மூலைம் 
சநரிடையளா்கசைளா அல்லைது மட்றமு்கமளா்கசைளா 
உள்ளாட்சியின ்பணி்கட் தனதளாககி 
ப்களாளளும் மளாநிலை அரசளாங்கததின ச்பளாககு 
அதி்கரிதது ைருகி்றது.

மைளா�்கரளாட்சி
இ்நதியளாவில் உள் ந்கர உள்ளாட்சி 

அடமபபின உசச அடமபபு மளாந்கரளாட்சி ஆகும்.  
்பளாரளாளுமன்ற சட்ைததின மூலைமளா்கவும், மளாநிலை 
சட்ைமன்ற மற்றும் யூனியன பிரசதசததின 
சட்ைம் மூலைம் ப்பரிய ந்கரங்களில் 
மளாந்கரளாட்சி்கள நிறுைப்படுகின்றன.  
மக்களபதளாட்க அடிப்படை, மற்றும் ைருமளான 

அரச்மைப்பின் 12-வது அட்டவ்ை:  
�்கரளாட்சியின் அதி்களாரமும் – ப�ளாறுப்பு்களும்.

 

  ந்கரத திட்ைங்கள, ந்கரதடத 
ைடிைடமததல்.

  ்கட்ைைங்கட் ்கட்டுதல், நிலைதடத 
்ப ய ன ்ப டு த து த ட லை 
ஒழுஙகுமுட்ற்படுததுதல்.

  ப்பளாரு்ளாதளார மற்றும் சமூ்க 
சமம்்பளாட்டிற்கு திட்ைமிைல்

  சளாடலை்கள மற்றும் ்பளாலைங்கட் 
்பரளாமரிததல்.

  வீட்டு உ்பசயளா்கததிற்கு குடிநீர் 
விநிசயளா்கம் பசய்தல்.

  ப்பளாதுசசு்களாதளாரம் மற்றும் துபபுரவு 
்பணி்கட் சமற்ப்களாளளுதல்.

  தீயடைபபு ்பணி்கள.

  ந்கர்பு்ற ்களாடு மற்றும் 
சுற்றுபபு்றசசூழடலை ்பளாது்களாததல்.

  சமூ்கததில் நலிைடை்நசதளார், 
ஊனமுற்ச்றளார், மனநிடலை 
குனறியைர்்கள நலைன்கட் 
்பளாது்களாததல்.

  குடிடசப்பகுதி்கட் சமம்்படுததுதல், 
தரதடத உயர்ததுதல்.

  ந்கர்பு்ற ைறுடம ஒழிபபு.

  பூங்களாக்கள, சதளாட்ைங்கள, விட்யளாட்டு 
டமதளானங்கள ச்பளான்ற ந்கர்பு்ற 
ைசதி்களுககு ஏற்்பளாடு பசய்தல்.

  ்கல்வி மற்றும் ்கலைளாசசளார அம்சங்களின 
ை்ர்சசிடய ஊககுவிததல்.

  இடு்களாடு மற்றும் சுடு்களாடு 
டமதளானங்கட் ்பரளாமரிததல்.

  ்களால்நடைக்களான குடிநீர் குட்டை்கள 
அடமததல் மிரு்கைடதடய 
தடைபசய்தல்.

  பி்றபபு, இ்றபபு ஆகியைற்றின ்பதிவுைன 
கூடிய மி்க முககியமளான புளளி 
விைரங்கட்த சச்கரிததல்.

  ச்பரு்நது நிறுததுமிைங்கள, ்கழிைட்ற, 
சளாடலை வி்ககு ச்பளான்ற ப்பளாது 
ைசதி்கட் பசய்து ப்களாடுததல்.

  ைடதகூைங்கள மற்றும் சதளால் 
்பதனிடும் பதளாழில்்கட் 
ஒழுஙகு்படுததுதல்.
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அடிப்படையில் ந்கரங்கள 
தீர்மளானிக்கப்படுகின்றன. ஆரம்்ப ்களாலைததில் 
மளாந்கரளாட்சி அடமபபு்கள மும்ட்ப, பசனடன 
மற்றும் ப்களால்்கததளாவில் உருைளாக்கப்பட்ைன.

மளாந்கரளாட்சி அடமபபு மக்களபதளாட்கயின 
அ்வு சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை பிரதிநிதிடயக 
ப்களாண்டு ந்கரதடத நிர்ைகிககும் தனடம மற்றும் 
ையதுை்நசதளார் ைளாககு ப்பண்்கள மற்றும் 
்பட்டியலினததைர் / ்பழஙகுடியினர் (SC/ST)  
மக்களுககு இை ஒதுககீடுைன விகிதளாசசளார 
அ டி ப ்ப ட ை யி ல்  பி ர தி நி தி ்க ள 
சதர்பதடுக்கப்படுகின்றனர்.  மளாந்கரளாட்சி அடமபபு 
ஓர் சட்ைபபூர்ைமளான நிர்ைளா்க அடமபபு ஆகும்.

மளாந்கரளாட்சி மன்றம் மற்றும் 
நிடலைககுழுக்கள இரண்டும் விைளாதிககும் 
அடமப்பளா்கவும் பசயலைளாக்க அடமப்பளா்கவும் 
உள்ன.  

நிடலைககுழுவின ்பணியளானது 
மளாந்கரளாட்சிககு துடையளா்க பசயல்்படுைது.  
ந்கரளாட்சி ஆடையின ்பரி்நதுடரயின 
அடிப்படையில் தளான அடனதது திட்ைங்களும் 
ந்கரளாட்சி குழுவில் நிட்றசைற்்றப்படுகின்றன.  
ஆடையர் மளாந்கரளாட்சியின தடலைடம நிர்ைளாகி 
ஆைளார்.  மளாந்கரளாட்சி மன்றததளால் இயற்்றப்படும் 
ப்களாளட்க்கட் பசயல்்படுததுைது 
அைருடைய தடலையளாயப ப்பளாறுப்பளாகும்.

இ்நதியளாவில் உள் மளாந்கரளாட்சி 
அடமபபு்கள மும்ட்பயில் அடம்நத 
மளாந்கரளாட்சி அடமபட்ப ச்பளான்றடை,  
மளாந்கரளாட்சி அடமபபின ்பதவி்களாலைம் 5 
ஆண்டு்கள ஆகும். 74-ைது சட்ைததிருததம் 
ைளார்டு குழுக்கட் ஏற்்படுததியது. 
மளாந்கரளாட்சியின ஒனறு அல்லைது ஒனறுககு 
சமற்்பட்ை ைளார்டு்களுககு அடை ப்பளாறுப்பளா்க 
இருககும். இதன தடலைைர் ஒரளாண்டுககு 
சதர்்நபதடுக்கப்படுகின்றளார். அைர் மீண்டும் 
தடலைைர் சதர்தலில் ச்பளாட்டியிைலைளாம். 
மளாந்கரளாட்சியில் உள் ைளார்டு உறுபபினர்்கள 
்கண்்களாணிபபில் தளான குடிநீர் விநிசயளா்கம், 
துப்பரவு்பணி, சளாக்கடை இடைபபு, 
பதருக்களில் நிட்ற்நதுள் நீடர 
பைளிசயற்றுைது மற்றும் திைக்கழிவு்கள 
சசமிப்பதும், அ்கற்றுைதும் பதருவி்ககு 
அடமததல், பூங்களாக்கள அடமததலும் 
ச்பளான்றடை நடைப்பறுகின்றன.

மளாந்கரளாட்சியில் நிடலைககுழு 
உருைளாக்கப்பட்டு அதில் சமயர், துடை சமயர், 
ைளார்டு உறுபபினர்்கள இைம்ப்பறுைர்.  
மளாந்கரளாட்சி மன்ற உறுபபினர்்கள  
தமககுளளிரு்நது ஒருைடர துடை சமயரளா்க 
சதர்்நபதடுககின்றனர்.  சமயர் நிடலைககுழுவின 
தடலைைர் ஆைளார்.  மளாந்கரளாட்சி குடிநீர் 
விநிசயளா்கம், ்கழிவு நீர்கற்்றல் 
ச்பளான்றைற்றிற்்களா்கவும்  குழுக்கட் 
அடமககி்றது. ஒவபைளாரு குழுவிலும் 3-ககு 
குட்றயளாமலும் 5-ககு மி்களாமலும் இருப்பர். 

பசயல�ளாடு

�்கரங்கள எதிர்ப்களாளளும் ஐந்து வ்்க சவளால்கள

(அ)  மளாந்கரளாட்சி்களில் உள் ப்பளாதுப ்பயன்பளாடு ைசதி்க்ளான சளாடலை்கள, நடை்பளாடத்கள, 
ச்பரு்நது நிறுததங்கள மற்றும் ்பளாதளா் சளாக்கடை திட்ைங்கள ச்பளான்றைற்றில் நவீன 
்களாலைததிற்கு ஏற்்றைளாறு திட்ைமிடுதலில் குட்ற்பளாடு்கள.

(ஆ) நிதிசளார் ப்பளாறுபபுடைடம மற்றும் நிதி ஆதளாரங்கள ைலுைற்று இருததல்.
(இ)  ்பணியளா்ர் எண்ணிகட்க, தி்றடம மற்றும் ச்பளாட்டியிடும் தனடம, நிர்ைளா்க ைடிைடமபபு 

ச்பளான்ற மனிதை் சமலைளாண்டம பதளாைர்புடையடை்கள ்பலைவீனமளா்க இருததல்.
(ஈ)  அதி்களாரமற்்ற சமயர்்கள மற்றும் மளாந்கரளாட்சி மன்றங்கள, ந்கரளாட்சி்கள மற்றும் மளாநிலை 

அரசின துட்ற்களில் ஆளுட்க்கள ஒனறுகப்களானறு பதளாைர்பில்லைளாமல் இருததல்.
(உ)  குடிமக்களின முட்றயளான ்பஙச்கற்பிற்கு ைழியினடம மற்றும் பைளிப்படை தனடமயற்்ற 

நிதி பசயல்்பளாடு.

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 12.indd   248 10-12-2021   20:32:40



249

இ்நதககுழுவின ்பதவிக்களாலைம் 
ஓரளாண்டு்கள ஆகும். 74-ைது சட்ைததிததின 
மூலைம் நிதி ஆதளாரங்கள மளாந்கரளாட்சிககு 
ப்களாடுக்கப்பட்டுள்ன. இ்நதிய அரச 
டமபபின 12-ைது  அட்ைைடை மளாந்கரளாட்சி 
சமற்ப்களாள் சைண்டிய 18 ்பணி்கட் 
்பட்டியலிட்டுள்து. 73-ைது சட்ைததிருதடத 
ச்பளாலை 74-ைது சட்ைதிருததததிலும் ந்கர 
திட்ைமிைலுககு குழு உருைளாக்கப்பட்டுள்து.

ந்கரளாட்சியின சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை 
உறுபபினர்்கள மற்றும் ப்பருந்கர எல்டலைககுள 
உள் ்பஞசளாயததுத தடலைைர்்களின பமளாதத 
எண்ணிகட்கயில் இரண்டில் மூனறு ்பஙகிற்கு 
குட்றயளாத எண்ணிகட்கயில், தங்களுககுள 
இககுழுவின உறுபபினர்்கட் இைர்்கச் 
சதர்்நபதடுககின்றனர்.

 அடனதது மளாந்கரளாட்சியிலும் சமயர் 
மற்றும் துடைசமயர் இைம் ப்பற்றிருப்பளார்்கள. 
சிலை மளாநிலைங்களில் சமயர் மக்க்ளால் 
சநரிடையளா்க சதர்்நபதடுக்கப்படுைர். 
மளாந்கரளாட்சி சமயர் மன்ற கூட்ைததிற்கு 
தடலைடம தளாஙகுகி்றளார். அடமதிடயயும், 
ஒழுங்கடமபட்பயும் நிடலை நளாட்டுகி்றளார். மன்ற 
கூட்ைங்களில் தை்றளா்க நைககும் உறுபபினர்்கட் 
நீக்கம் பசய்யும் அதி்களாரதடதயும் சமயர் 
ப்பற்றுள்ளார். மன்ற கூட்ைங்களில் சமமளான 
ைளாககு்கள ப்பற்றிருககும்  நிடலையில் சமயர் 
தீர்மளான ைளாகட்க அளிக்கமுடியும். ஆடையர் 
மளாந்கரளாட்சியின தடலைடம நிர்ைளாகி ஆைளார். 
மளாந்கரளாட்சி ஆடையர் இ்நதிய நிர்ைளா்க 
்பணிடய (IAS) சளார்்நதைர் ஆைளார். மளாந்கரளாட்சி 
ஆடையடர நியமிககும் அதி்களாரம் மளாநிலை 
அரசிைம் இருப்பது மிகு்நத சர்சடசககுரிய 
ஒன்றளா்கசை உள்து. மளாந்கரளாட்சி ஆடையரின 
்பதவிக்களாலைம் மூன்றளாண்டு்கள. இ்நத ்களாலை 
அ்டை மளாநிலை அரசளாங்கம் விரும்பினளால் 
நீடிக்கலைளாம். மளாந்கரளாட்சி சட்ைதடத 
நடைமுட்றப்படுததுைதில் அரசின முழு 
அதி்களாரம் நிட்ற்நதைர் ஆடையர் ஆைளார்.
12.7 தமிழ்கத்தில உள்ளாட்சி அ்மைப்பு்கள

73-ைது மற்றும் 74-ைது 
சட்ைததிருததததின மூலைம் தமிழ்கததில் 
சதர்தல் ஆடையம் உருைளாக்கப்பட்ைது, 
தமிழ்கததின உள்ளாட்சி அரசளாங்கம் ்பற்றி 
சுருக்கமளா்க ்பளார்க்கலைளாம்.

73-ைது சட்ைததிருததததின மூலைம் தமிழ்க 
அரசளாங்கததின அரசடமபபு ்கைடம்க்ளா்க, 
அதி்களாரததுைன கூடிய கிரளாம சட்ப்கட் 
அடனதது கிரளாமங்களிலும் உருைளாககுதல். 
ப்பளாதுைளான சமற்்பளார்டை மற்றும் ்பஞசளாயததின 
ைருைளா்நதிர திட்ைங்களுககு ஒபபுதல் ைழஙகுதல் 
முதலைளான அதி்களாரங்கள ்பஞசளாயதது, மூனறு 
அடுககு்கட் ப்களாண்ை உள்ளாட்சி அடமபட்ப 
உருைளாககுதல் மளாைட்ை ்பஞசளாயதது, ஊரளாட்சி 
ஒனறியம், கிரளாம ்பஞசளாயதது ச்பளான்றடை 
உள்ன.

இ்நத உள்ளாட்சி அடமபபில் ப்பண்்கள, 
(்பட்டியலினததைர்/்பழஙகுடியினர்) மற்றும் 
நலிைடை்நத பிரிவினருககு இைஒதுககீடும், ைரி 
விதிககும் அதி்களாரமும், நிதி ஆதளாரம் ப்ப்றவும் 
ைழிைட்க பசய்யப்பட்ைன. சமலும் மளாநிலை 
அரசிைமிரு்நது நிதிடயப ப்பற்று 
்பயன்படுததுைதற்கு மளாநிலை நிதி ஆடையம் 
ஏற்்படுததப்பட்ைது

74-ைது சட்ைததிருததததின மூலைம் அதி்களார 
்பகிர்வு உருைளாக்கப்பட்டு ைரி விதிககும் அதி்களாரம், 
மளாநிலை அரசுைன ைருமளான ்பகிர்வு, சீரளான சதர்தல் 
நைததுதல், ப்பண்்கள மற்றும் ்பட்டியலினததைர்/
்பழஙகுடியினர் இைஒதுககீடு உருைளாகின. சமலும் 
நளாடு முழுைதும் ஒசர மளாதிரியளான ந்கர அடமபபு 
உருைளா்கவும் ைழி பசய்தன.

73-ைது சட்ை திருததம் ்படி, மளாற்்றங்கள 
ப்களாண்டு ைருைதற்்களா்க, தமிழ்நளாட்டில் 
ஏற்்கனசை அமலில் இரு்நத தமிழ்நளாடு 
்பஞசளாயதது்கள சட்ைம், 1958 மளாற்்றப்பட்டு 
தமிழ்நளாடு ்பஞசளாயதது்கள சட்ைம், 1994 புதிதளா்க 
இயற்்றப்பட்ைது. பினபு இது 1996-ஆம் ஆண்டு 
திருததப்பட்ைது. இ்நத திருததததின மூலைம் 
ை்ர்சசிக்களான திட்ைங்கட் ஏற்்படுதத, 
மளாைட்ை திட்ைககுழு, மளாநிலை சதர்தல் ஆடையம் 
மற்றும் மளாநிலை நிதி ஆடையம் ச்பளான்றடை 
உருைளாக்கப்பட்ைன.

தமிழ்நளாட்டில் 12,620 கிரளாம 
்பஞசளாயததும், 385 ஊரளாட்சி ஒனறியமும், 
30 மளாைட்ை ்பஞசளாயததும் உள்து.
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மட்டும் தளான தங்க்து சட்ைசட்பயில் 
உள்ளாட்சி அடமபபு்கட் ஏற்்படுதத  இடசவு 
த்நதுள்ன. சமலும் சிலை மளாநிலை 
அரசளாங்கங்கள சட்ைததிருததததிற்கு பி்றகும், 
உள்ளாட்சி அடமபபு உருைளாக்க சட்ைம் 
இயற்றிய பினனும் ்பலை பிரிவு்கட்  சரிைர 
பசயல்்படுததவில்டலை, சமற்கூறிய 
்களாரைங்க்ளால் உள்ளாட்சி அடமபபில் 
உள் சிக்கல்்கள உள்ன.  அடை 
அ்கற்்ற்பைளாவிட்ைளால் 73-ைது மற்றும்  74-ைது  
சட்ைததிருததததின சநளாக்கங்கட் 
நிட்றசைற்்ற முடியளாது.

�ஞசளாயத்து ரளாஜ்(1959-2018)

தமிழ்நளாடு ந்கர்பபு்ற சட்ைங்கள 
(நன்களாைது சட்ைததிருததம்) மசசளாதளா 2018 
மற்றும் தமிழ்நளாடு ்பஞசளாயதது்கள 
(இரண்ைளாைது சட்ைததிருததம்) மசசளாதளா 
2018 இரண்டும் ஊர்க மற்றும் ந்கர்பு்ற 
உள்ளாட்சி அடமபபு்களின சி்றபபு 
அதி்களாரங்களின ்பதவிக்களாலைதடத சமலும் 
ஆறு மளாதங்களுககு நீட்டிததது.

இ்நத 1994 சட்ைததின ்படி தமிழ்நளாட்டில் 
முதலில் நடைப்பற்்ற உள்ளாட்சி சதர்தலில் 
பமளாததமளா்க 1,17,000 பிரதிநிதி்கள 
்பஞசளாயததின மூன்றடுககு்களுககும் 
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ைனர்.
�்கர உள்ளாட்சி அரசளாங்கம்

74-ைது சட்ைததிருததம் ்பல்சைறு 
மளாநிலைங்களில் ந்கர உள்ளாட்சி அடமபபு்கட் 
உருைளாக்க ைழி பசய்தது. தமிழ்கததில் ந்கர 
உள்ளாட்சி அடமபபுக்களான சதர்தல் 1996, 
2001, மற்றும் 2011-ஆம் ஆண்டு்களில் 
நடைப்பற்்றது.
12.8 தற்்களால பிரச்ச்ன்கள

உள்ளாட்சி அடமபபில் உள் ்பலை 
பிரசசடன்கட் நிபுைர்்கள அவைபச்பளாது 
சுட்டிக்களாட்டியுள்ளார். நிபுைர்்கள 
சுட்டிக்களாட்டிய பிரசசடன்கட் பினைரும் 
்பகுதி்களில் ்களாைலைளாம். முதலில் உள்ளாட்சி 
அடமபபு்களுககு குறிபபிைததக்க  அ்வுககு 
ப்பளாறுபபு்கட் அதி்கப்படுததப்பைசைண்டும். 
இதற்கு  முன அடை மளாநிலை அரசின 
ப்பளாறுபபு்க்ளா்க இரு்நதது.

 ்பல்சைறு நிடலை்களில் உள் 
அரசளாங்கங்களின தி்றன மற்றும் அைர்்களின 
்கட்டுப்பளாட்டு எல்டலை ச்பளான்றைற்ட்ற ்கருததில் 
ப்களாண்டு முழு அரசு இய்நதிரம் 
ைட்கப்படுததப்பை சைண்டும். இரண்ைளாைதளா்க, 
கிரளாம நீதிமன்றங்கள, ்களாைல் துட்றயளானது 
முழுடமயளா்க மளாநிலை அரசின ்கட்டுப்பளாட்டில் 
உள் நிடலைடமயில் இது சளாததியப்பைளாது. 
மூன்றளாைதளா்க, உள்ளாட்சி அடமபபு்களுககு 
்பலை விதமளான ்பணி்கள ப்களாடுக்கப்பட்டுள்ன, 
அைற்றில் ்பலை மளாநிலை அரசின துட்ற்கச்ளாடு 
பதளாைர்புடையடை.

சுருக்கமளா்க, பசளானனளால் 73-மற்றும் 74-
ைது சட்ைததிருததம் ்பலை சீர்ததிருததங்கட் 
உ ள ் ளா ட் சி  அ ர ச ளா ங ்க த தி ல் 
ப்களாண்டுை்நதுள்து. ஊர்க மற்றும் ந்கர்பபு்ற 
உள்ளாட்சி அடமபபு்கள, சீர்திருததங்களுககு 
முனபு ஆஙகிசலையர்்கள உருைளாககிய விதததில் 
இரு்நதன.  ்பலை புதுடமயளான மளாற்்றங்கள இ்நத 
சட்ை திருததங்களினளால் ப்களாண்டு ைரப்பட்ைன.
இ்நதியளாவில் இதுைடர 18 மளாநிலைங்களில் 

21 மளாந்கரளாட்சி்களும், 152 
ந்கரளாட்சி்களும், 561 ச்பரூரளாட்சி்களும் 
தமிழ்கததின ந்கர உள்ளாட்சி 
அடமபபு்க்ளா்க உள்ன.

அருஞபசளாற்ப�ளாருள

மளாந்கரளாட்சி: மளாந்கரளாட்சி என்பது 
ப்பருந்கரததில் இயஙகும் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கததுக்களான சட்ைப்படியளான பசளாற்்பதம் 
ஆகும். ்பதது லைட்சததிற்கு அதி்கமளான மக்கள 
பதளாட்க ப்களாண்ை ப்பருந்கரங்களில், 
இவைட்கயளான உள்ளாட்சி அரசளாங்கம் 
பசயல்்படும்.
ந்கரளாட்சி: ந்கரளாட்சி  என்பது ந்கரங்களில் 
இயஙகும் உள்ளாட்சி அரசளாங்கததுக்களான 
சட்ைப்படியளான பசளாற்்பதம் ஆகும். இதன 
அதி்களார எல்டலைடயயும், அதி்களார ைரம்ட்பயும் 
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மளாநிலை மற்றும் மததிய அரசின சட்ைங்கள 
தீர்மளானிககின்றன. 
்பளாட்ய  ைளாரியங்கள: ்பளாட்ய  மததிய 
அரசின நிர்ைளா்கததிற்கு உட்்பட்ை ரளாணுை 
்பகுதி்க்ளாகும். அடை ்பளாது்களாபபு 
அடமசசததின சநரடி நிர்ைளா்கக  
்கட்டுப்பளாட்டின கீழ் டைக்கப்பட்டுள்ன. 
இதன நிர்ைளா்க அடமபபில் சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை 
உறுபபினர்்கள, நியமன உறுபபினர்்கள 
மற்றும் ்பதவி ைழி தடலைைர்்கள இைம் 
ப்பறுைர். இதடன ்பளாட்ய ைளாரியச சட்ைம் 
2006-ஆம் தீர்மளானிககி்றது.
ச்பரூரளாட்சி: ஒரு ச்பரூரளாட்சி 20000 முதல் 25000 
ைடரயிலைளான மக்கள பதளாட்கடய ப்களாண்ை 
சிறிய ந்கரமளாகும். ்பஞசளாயததுரளாஜ் நிர்ைளா்க 
அடமபபின மூலைம் இ்நத அடமபபு 
உருைளாக்கப்படுகி்றது.
்பஞசளாயதது ரளாஜ்: ்பஞசளாயதது  ரளாஜ் என்பது 
1992-ஆம் ஆண்டின சட்ைததிருததததின 
மூலைம் ப்களாண்டு ைரப்பட்ை உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கதடத குறிககும் பசளாற்்பதமளாகும்.

கிரளாம சட்ப: கிரளாம சட்ப என்பது கிரளாம 
்பஞசளாயததின ைளாக்களா்ர் ்பட்டியலில் ப்பயர் 
இ ை ம் ப ்ப ற் று ள ்  அ ட ன ை ட ர யு ம் 
உள்ைககிய அடமபபு
சமயர்: ஒரு ப்பருந்கரதடத ஆளகின்ற குழுவின 
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை தடலைைர்.
ைளார்டு: ஒரு உள்ளாட்சி அடமபபின நிலை 
்பகுதி்கள ைளார்டு்க்ளா்க பிரிக்கப்பட்டிருககும். 
ஒவபைளாரு ைளார்டும் ஒரு உறுபபினடர 
ப்களாண்டிருககும். அைர் அ்நத ைளார்டின 
பிரதிநிதியளாைளார்.
்கவுனசிலைர்: சட்பயின உறுபபினர் 
ந்கர்்பளாலி்களா: இ்நதியளாவில் ந்கர்்பளாலி்களா 
என்பது 1,00,000 மக்கள பதளாட்கககு சமல் 
உள் ந்கர உள்ளாட்சிடய நிர்ைகிககும் 
அடமபபு.
இரட்டையளாட்சி: சுத்நதிரமளான இரு அதி்களாரம் 
ப்பற்்ற அடமபபு்க்ளால் நைததப்படும் 
அரசளாங்கம். (இ்நதியளாவில் 1919-ஆம் ஆண்டு 
முதல் 1935-ஆம் ஆண்டு ைடர நடைபப்பற்்றது)

மைதிப்பிடுதல (Evaluation)

சரியளான �தி்ல நதர்ந்பதடுக்்கவும்

1.  எபப்பளாழுது பசனடன மளாந்கரளாட்சி உருைளாக்கப்பட்ைது?

அ) 1870   ஆ) 1882 
இ) 1687   ஈ) 1992

2.  எபச்பளாது ரிப்பன பிரபு தீர்மளானம் ஏற்்கப்பட்ைது?

அ) 1992   ஆ) 1858 
இ) 1882   ஈ) 1870

3.  எதனமூலைம் இரட்டை ஆட்சி முதலில் ஏற்்படுததப்பட்ைது

அ) இ்நதிய அரசளாங்க சட்ைம்1909 ஆ) இ்நதிய அரசளாங்க சட்ைம் 1919 
இ) இ்நதிய அரசளாங்க சட்ைம் 1935 ஈ) இ்நதிய அரசளாங்க சட்ைம் 1958

4.  ந்கர்்பளாலி்களா சட்ைம் ப்களாண்டுைரப்பட்ை ஆண்டு

அ) 1989   ஆ) 1990 
இ) 1991   ஈ) 1992

5)  73, மற்றும் 74 ைது சட்ைததிருததததில் உள்ளாட்சி அடமபபில் ப்பண்்களுககு எவை்வு 
இைஒதுககீடு ைழங்கப்பட்ைது?

அ) 45   ஆ) 50    இ) 20
ஈ)  பதளாகுதியில் ப்பண்்களின மக்கள பதளாட்கயின அடிப்படையில் ைழங்கப்பட்ைது
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6.  மளாநிலை நிதி ஆடையததின ப்பளாறுபபு்கள

அ)  ைரி ைருைளாய் மளாநிலை அரசுககும், உள்ளாட்சி அடமபபுககும் ்பகிர்தல் பதளாைர்்பளான ்பரி்நதுடர
ஆ)  சதர்தல் குறிதத பிரசசடனயில் மளாநிலை அரசுககு ்பரி்நதுடர்கள
இ) நிதி பநருக்கடி நிடலை பிர்கைைம் குறிதது இ்நதிய குடியரசு தடலைைருககு ்பரி்நதுடரததல்
ஈ)  மளாநிலை அரசின சட்ைம் ஒழுஙகு நிதிநிடலை குறிதது முதல்ைருககு ்பரி்நதுடரததல்

7.  மளாைட்ை திட்ைககுழு கீழ்ைருைனைற்்றளால் உருைளாக்கப்பட்ைது

அ) 93-ைது அரசடமபபு சட்ைத திருததம்
ஆ) 73-ைது அரசடமபபு சட்ைத திருததம்
இ) 89-ைது அரசடமபபு சட்ைத திருததம்
ஈ) 94-ைது அரசடமபபு சட்ைத திருததம்

8. ஜை்கர் சரளாஜ்்கர் சயளாஜ்னளா

அ)  சைடலைைளாய்பபுககு உததிரைளாதமளிததல் அழிததல்
ஆ) ப்பளாதுததுட்ற ைஙகியில் ்கைன ப்பறுதல் 
இ) வீடு ்கட்டுதல்
ஈ)  பைளிநளாட்டில் சைடலை ப்பறுதல்

9) கீழ் ைரும் எ்நத சதர்்நதலில் அரசியில் ்கட்சி்களுககு ்பஙகு இல்டலை?

அ) மளாந்கரளாட்சி சமயர் சதர்தல்
ஆ) ந்கரளாட்சி  சதர்தல்
இ) ்பஞசளாயததுதடலைைர் மற்றும் ைளார்டு உறுபபினர் சதர்தல்
ஈ) மளாைட்ை ைளார்டு உறுபபினர் சதர்தல்

10)  உள்ளாட்சி அடமபபின த்நடத என ்கருதப்படுைர் யளார்?

அ) சமசயளா பிரபு   ஆ) ரளா்பர்ட் கிட்வ
இ) ைளாரன பஹஸ்டிங  ஈ) ரிப்பன பிரபு

11)  மளாநிலைங்களில் உள்ளாட்சி சதர்தடலை நைததுைது

அ) மளாநிலை சதர்தல் ஆடையம் ஆ) இ்நதிய சதர்தல் ஆடையம்
இ) தடலைடம சதர்தல் அதி்களாரி ஈ) மளாநிலை அரசளாங்கம்

12)   இ்நதியளா அரசடமபபில் உள்ளாட்சி அரசளாங்கம் குறிதத சட்ைவிதிமுட்ற்கள யளாடை?

அ) உறுபபு 40, உறுபபு 243 முதல் 243(O). உறுபபு 243(P) முதல் 243 ZG
ஆ) உறுபபு 300 உறுபபு 300 A
இ) உறுபபு 3 A,  உறுபபு 43A
ஈ) உறுபபு 32, உறுபபு 117(1)

13)  அரசடமபபு சட்ைததின்படி மூனறு அடுககு்கட் ப்களாண்ை ்பஞசளாயத ரளாஜ் அடமபபிடன 
ப்பளாருதது்க.

அ) கிரளாம ்பஞசளாயதது- இடைநிடலை ்பஞசளாயதது-மளாைட்ை  ்பஞசளாயதது
ஆ)  ஊரளாட்சி ஒனறியம்- மளாைட்ை ்பஞசளாயதது- கிரளாம ்பஞசளாயதது
இ) மளாைட்ை ்பஞசளாயதது- கிரளாம ்பஞசளாயதது- இடைநிடலை ்பஞசளாயதது
ஈ) கிரளாம ்பஞசளாயதது- ந்கர ்பஞசளாயதது-மளாைட்ை ்பஞசளாயதது இடைநிடலை ்பஞசளாயதது
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14) அ)  கூற்று: 73 –ைது திருததததின மூலைம் உள்ளாட்சி அடமபபு்கள ஏற்்படுததப்பட்ைன..

 ஆ)  காரணம்: மக்க்ளாட்சியளானது உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களின மூலைம் அடிததட்டு மக்கட் 
பசன்றடை்நதது

அடமபபு வி்க்கம் (அ) எனறும் ்களாரைம் (ஆ) எனவும் பின  ைருைனைற்றுள எது 
சரியளானடை?

அ) (அ) மற்றும்   (ஆ)  இரண்டு சரியளானது
ஆ) (அ) மற்றும்   (ஆ) இரண்டு சரியளானது, ஆனளால்  (ஆ) சரியளான வி்க்கம் இல்டலை.
இ) (அ) என்பது சரி ஆனளால்   (ஆ) சரியளானது
ஈ) (அ) சரியில்டலை ஆனளால்    (ஆ) சரியளானது

II  பின்வரும் ந்களவி்களுக்கு குறுகிய வி்டயளி

1)  ்பஞசளாயதது ரளாஜ் அடமபபின ்படிநிடலையில் குறுகிய நிடலையில் உள் அடமபபு எது?
2)  கிரளாம சட்ப கூட்ைம் ைருைததிற்கு எததடன முட்ற கூடுகி்றது?
3)  மளாந்கரளாட்சி சமயரின ்பதவி ்களாலைம் எனன?‘
4)  மளாநிலை நிதி ஆடையததின அதி்களாரம் மற்றும் ்பணியிடன வி்ககு்க.
5)  ்பஞசளாயதது ரளாஜ் அடமபபு உருைளாக்க எ்நத குழு ்பரி்நதுடர பசய்தது?
6)  கிரளாம ்பஞசளாயததின நிதி ஆதளாரங்கள எடை?
7)  இ்நதியளாவில் ்பஞசளாயத ரளாஜ் அடமபபு சதடை என்பதற்்களான இரண்டு ்களாரைங்கட் கூறு-
8)  தமிழ் நளாட்டில் எததடன மளாந்கரளாட்சி்கள உள்ன?
9)  ச்களிகட்க ைரி விதிப்பதும், ைசூலிப்பதும் யளார்?

III பின்வரும் ந்களவி்களுக்கு சிறு குறிப்பு வ்ர்க

1)  ்பஞசளாயத ரளாஜ் அடமபபின மூனறு சி்றபபு தனடம்கள கூறு
2)  ந்கர ்பகுதிடய ைடரயறு
3)  உள்ளாட்சி அடமபபின ்கருததளாக்கதடத வி்ககு்க
4)  இ்நதியளாவின ப்பரு  ந்கரங்களில் உள் முககிய பிரசசடன்கள எனன?
5)  ம்களாச்பளாவின அடமபபிடன வி்ககு்க
6)  உள்ளாட்சி நிர்ைளா்கததில் ஆஙகிலை ஆட்சியில் ப்களாண்டுைரப்பட்ை மளாற்்றங்கள எனன?

IV  பின்வரும் ந்களவி்களுக்கு விரிவளான வி்ட எழுது

1)  இ்நதியளாவின ்பஞசளாயத ரளாஜ் அடமபபு ்பற்றி வி்ககு்க
2)  மளாந்கரளாட்சி சமயரின அதி்களாரம் மற்றும் ்பணியிடன வி்ககு்க
3)  73 மற்றும் 74-ைது சட்ைததிருததததிற்கு பின இ்நதிய உள்ளாட்சி அடமபபின ை்ர்சசியிடன 

்கண்ைறி்க

4)  இ்நதியளாவின உள்ளாட்சி அரசளாங்கததின ை்ர்சசியிடன ்கண்ைறி்க 
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தமிழ்நளாட்டில் உள் 
கிரளாமங்கள ்பற்றி ்கற்று 

ப்களாள்லைளாம் ைளாருங்கள

உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள

ICT CORNER

அலகு12 உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள

�டி்கள

்படி 1:  கீழ்க்களாணும் உரலி / விடரவுக குறியீட்டைப ்பயன்படுததி “Village maps”.  
்பக்கததிற்குச பசல்்க. 

 ்படி 2:  ஏசதனும் மளாைட்ைம் ்பற்றி அறிய “district” ஐ பசளாடுககி (உதளாரைமளா்க ்கைலூர்) 
துடை மளாைட்ைங்கள மற்றும் கிரளாமங்களின எண்ணிகட்க அறி்க.  ைலைது 
்பக்கததில் உள் “Map” ஐ பசளாடுககி பசயற்ட்க ச்களாள ்பதிடை ்களாண்்க.

்படி 3:  “Sub-District” ஐ பசளாடுககி (உதளாரைமளா்க விருததளாசசலைம்) இததுடை மளாைட்ைததில் 
உள்  கிரளாமங்களின எண்ணிகட்கடய அறி்நது, பதரி்நதுப்களாள்க.  ைலைது 
்பக்கததில் உள் ‘map’ஐ பசளாடுககி பதரி்நதுப்களாள்க.  

்படி 4:  ஏசதனும் கிரளாமதடத ஐ பசளாடுககி கிரளாமததின  ைடர ்பைதடத  அறி்க. 

உரலி :

*்பைங்கள அடையளா்ததிற்கு மட்டும்.
இப்பக்கததிற்கு சதடைப்பட்ைளால் Flash Player or Java Script ஐ 
அனுமதிக்கவும்

http://villagemap.in/tamil-nadu.html

1.  Basu, Durga Das., 2013. Introduction to the constitution of India.

2.  Pardeep Sachdeva. 2011. Local Government in India. Delhi: Pearson.

3.  Burton Stein. 1994. Peasant State and society in medieval south India. Oxford and 
New York : Oxford University Press. 

4.  TamilNadu social development Report 2000. 

நமைற்ந்களாள நூல்கள (Reference books)

Internet Sources

  TamilNadu State Election commission. Introduction.  
http://tnsec.tn.nic.in/about_us/introduction.html

  Wikipedia . Local Bodies in TamilNadu.  
https://wikipedia.org/wiki/Local_bodies_in_Tamil Nadu
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குழுவினர் மற்ற குழுவினரின் 
சமூக உரிமமகமைப் 
பறித்தெடுகக முயலும்போது 
அல்லது தெடுககும்போது 
சமூகப் பமக முரணகள் 
உருவோகின்்றன. தெஙகள் 
மீதெோன ்ம்லோதிககதமதெ மறுததுத தெஙகளுககு 
உரிய உரிமமகமைச் சமமோகப் ்பறறிட 
நடததுகி்ற ்போரோடட உணர்விமன்ய சமூக 
நீதி என்கி்்றோம.
சமூகப்படிநிலைகளின் பின்புைம்

இந்தியோவில, புரோதென 
கோ்லதது மரபுசோர்ந்தெ 
சிந்தெமனயோல உருவோன 
வருணோசிரம தெர்மோ 
சமூகப்படிநிம்ல, ்மல–கீழ் 

என்னும போகுபோடமடக ்கோணடிருககின்்றது. 
வருண படிநிம்ல அமமப்பு ‘சதுர் வருண 
அமமப்பு’ (நோன்கு வருண அமமப்பு – 
அந்தெணர், சததிரியர், மவசியர், சூததிரர்) 
என்று அமைககப்படுகி்றது. பி்றப்பின் 
அடிப்பமடயில ்பணப்படும இப் போகுபோடு, 
தெம்லமும்றகைோகத ்தெோடர்வதெோல 
சமூகததில ஆைமோன ஏற்றததெோழ்வுகள் 
உருவோயின. 

இந்திய அரசலைபபுச் சட்டம் 1949:பிரிவு 15(4)

சமூக மறறும கலவியில பிறபடுததெப்படட 
வகுப்பினர் அல்லது படடியல சோதி மறறும 
பைஙகுடியினரின் முன்்னற்றததிறகோன 
சி்றப்புத திடடஙகள் உருவோககுவதெறகு 
அரசமமப்புச் சடட விதி 29(2) தெமடயோக 
இருககோது.
இந்திய அரசலைபபுச் சட்டம் 1949: பிரிவு 16(4)

அரசுப்பணியில ்போதிய அைவு 
பிரதிநிதிததுவம்ப்றோதெ அமனதது 
பிறபடுததெப்படட வகுப்பினருககோன 
பணிநியமனஙகளில இட ஒதுககீடு வைஙக 

13 சமூக நீதி
அைகு

  சமூக நீதி என்்ற கருததெோககததின் 
பல்வறு பரிணோமஙகள்

  சமூக நீதியின் முககியததுவம
  பகிர்ந்தெளிப்பு நீதியின் ்போருள் மறறும 

முககியததுவமும – சமூக படிநிம்லயில 
இதென் தெோககமும.

  ஜோன் ரோலசின் நியோயமோன மறறும 
்நர்மமயோன சமுதெோயம

  தெமிைகததில சமூக நீதி இயககஙகள்
  உறுதியோன நடவடிகமக ்நர்மம்ற 

போகுபோடு பறறிய கருததெோககம / 
அரசியல ்கோள்மக

  சோதிப்போகுபோடுகளும அதென் பின் 
விமைவுகளும 

  சமததுவ சமுதெோயம
  இட ஒதுககீடடுக ்கோள்மகயும அதென் 

்தெமவயும 
  வோழ்கமகத தெரதமதெ உயர்ததுவதில 

அரசோஙகததின் பஙகு
  சலுமககளும அதென் தெோககமும

கற்றலின் ந�ோககஙகள்

13.1  சமூகநீதி என்்றோல் என்்ன?

சமூகம உருவோககும எதிர்மம்ற 
மதிப்பீடுகள் சமததுவமின்மமமய, 
ஏற்றததெோழ்மவ உருவோககுகி்றது. சமூக 
அதிகோரதமதெக மகக்கோள்வதில ஏறபடும 
்போடடிக்ை ஒடுககுமும்றகள் ்தெோன்றிடக 
கோரணஙகைோகும. தெஙகளுக்கன உருவோககிக 
்கோணட இயலபோன அமடயோைக கூறுகமைத 
தெறகோததுக ்கோள்வதெறகு அதிகோர 
அமமப்புகமைக மகப்பறறிக ்கோள்ை 
எணணுகின்்றனர்.  ‘பன்மமததுவ’மோன சமூக 
அமமப்பில தெனிததெ ஒரு குழுவினர் மடடும 
சமூக்ம்லோதிககம ்பற்றவர்கைோக 
உரு்வடுப்பது அநீதியோன ்போககோகும.

சமூக்ம்லோதிகக உணர்விமனப் ்பற்ற 
இன, மதெ, ்மோழி, சோதி மறறும பணபோடடுக 
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்கோள்ை அரசமமப்புச் சடடம அனுமதி 
வைஙகியுள்ைது. அதெனடிப்பமடயில 
சமூகததில கலவி, ்போருைோதெோரததில 
பின்தெஙகியுள்ை நலிந்தெ பிரிவினருககுச் 
சி்றப்புச் சடடஙகள் மறறும சலுமககமையும 
அரசமமப்புச் சடட வழிகோடடுதெலின்படி்ய 
அரசு வைஙகியுள்ைது. அமனததுத 
தெரப்பினமரயும உள்ைடககிய வைர்ச்சி 
மறறும தென்னிம்றவு ்பற்ற சமூக வைர்ச்சிககு 
என்று சமூகநீதிமய அடிததெைமோகக ்கோணட 
சி்றப்பு ஏறபோடுகள் இன்றியமமயோதெ 
்தெமவயோக உள்ைன. 

நமது நோடடின் சமூக மககைோடசி  
தெ ம ை த தி ட வு ம ,  ப ன் ம ம த து வ ம 
வலிமம்ப்றவும இன, மதெ பிரிவினர்கள் 
குழுககள் தெஙகள் அமடயோைஙகளுடனும, 
அதிகோரப் பகிர்வுடனும, சகிப்புததென்மம 
உணர்வுடனும வோழ்வதெறகோன சமூக ஏறபோ்ட 
சம வோய்ப்பு என்பதெோகும.

்தெோழில புரடசிமயத ்தெோடர்ந்தெ ்மம்ல 
ஐ்ரோப்பிய சமூக அமமப்பில ஏறபடட 
பிரிவிமன உணர்விறகு ்போருைோதெோரம 
அடிப்பமட கோரணமோகும. இந்திய சமூக 
அமமப்பில ஏறபடடுள்ை போகுபோடுகள் மவதீக 
புரோணஙகள் அடிப்பமடயில நோலவருண 
அமமப்போக போகுபடுததெப்படடிருககி்றது. 

சமூகததின் உறபததிக கருவிகைோன 
நி்லம மறறும இயறமக வைஙகமை 
உமடமமயோககிக்கோள்ளும வோய்ப்மபப் 
்பறுகி்றவர் முதெ்லோளியோகவும அததெமகய 
உறபததிக கருவிகமைப் ்ப்ற முடியோமல 
தெடுககப்படடு ஏழ்மம நிம்லமய 
அமடந்தெவர்கள் ்தெோழி்லோளிகளும ஆவோர். 
நி்லம மறறும வைஙகமைப் ்பறும வோய்ப்பு 
ஏறபடுகி்ற்போது அவரின் வர்ககமும மோற்றம 
அமடகி்றது. என்வ, ்போருைோதெோர 
அடிப்பமடயில முதெ்லோளி ்தெோழி்லோளி என 
சமூகப் பிரிவிமன ஏறபடட ்மம்ல ஐ்ரோப்பிய 
நோடுகளில ்தெோழி்லோளி முதெ்லோளி ஆவதெறகுச் 
சமூகததில நிரந்தெரததெமடகள் ஏதும இலம்ல. 
ஆனோல, புரோதெண நூலகளின் அடிப்பமடயில 
உருவோன நோலவருணப் போகுபோடடுமும்றயில 

்மற்கோள்ைப்படும ்சயலகளுககு இவ்விதி 
தெமடயோக இருககோது

இன, மத, மமொழி சிறுபொன்மயினருக்ொன 
ஐ.நொ. பிர்டனம் –– டிசம்பர் 18, 1992

பிரகடனததின் முககிய அமசஙகள்:
  சிறுபோன்மம மககள் தெனிப்படட 

மும்றயிலும ்போதுவோழ்விலும எந்தெ 
வமகயோன போகுபோடும குறுககீடும 
இன்றி சுதெந்திரமோக தெஙகள் 
பணபோடமடப் பின்பற்றவும, 
மதெதமதெககமடப்பிடிககவும, பிரச்சோரம 
்சய்யவும, ்மோழிமயப் பயன்படுததெவும 
உரிமம ்பற்றவர்கள் ஆவர்.

  சிறுபோன்மம மககள் தெஙகளுககோன 
அமமப்புகமை உருவோககவும 
பரோமரிககவும உரிமம உணடு.

  சிறுபோன்மமயினர் தெஙகள் வர்லோறு, 
மரபுகள், ்மோழி மறறும பணபோடு 
பறறிய அறிமவ வைர்ததுக ்கோள்ைவும 
ஒடடு்மோததெ சமுதெோயம பறறி அறிந்து 
்கோள்வதெறகும சிறுபோன்மம மககளுககு 
உரிய வோய்ப்புகள் அளிககப்பட 
்வணடும.

  ஏறகன்வ உள்ை மனிதெ உரிமமகள் 
மறறும அடிப்பமட சுதெந்திரததிறகு 
இந்தெப் பிரகடனம எந்தெ வமகயிலும 
ஊறு விமைவிப்பதெோக அமமயககூடோது.

இந்தியோ பல்வறு தெடப, ்வடப புவிசோர் 
நி்லவியல அமமப்பு ்கோணட பன்மமததுவ 
நோடோகும. பல்வறு ்மோழிகள் ்பசும ்தெசிய 
இனஙகள் ் வவ்்வறு பணபோடடுடன் வோழ்ந்து 
வருகின்்றனர். எனினும, இந்திய சமூக 
வைர்ச்சிப் ்போககில ஏற்றததெோழ்வுகள் வர்ண 
அமமப்பின் அடிப்பமடயில அமமந்தெ 
படிநிம்லகைோல உருவோகியுள்ைன. இததெமகய 
ஏற்றததெோழ்வுகைோல நலிவுற்ற பிரிவினரின் 
வோழ்கமக ்மமபட, அவர்கமையும 
அரவமணதது வைர்ச்சி்பறறிட, நமது 
அரசமமப்புச் சடடம பல்வறு விதெமோன 
வழிகோடடு ்நறிமும்றகமை முன் 
்மோழிகி்றது.

இயறமக வைஙக்ைோ ்தெோழில 
வைர்ச்சி்யோ இல்லோதெ பகுதிகளுககு ஏறப 
சி்றப்புத திடடஙகமை மோநி்ல அரசு உருவோககிக 
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யோரும தெததெம வருணஙகமை மோறறிக்கோள்ை 
முடியோது. பி்றப்பு முதெல இ்றப்பு வமர ஒ்ர 
வருணததில மடடு்ம இருகக ்வணடிய 
சமூகததெமட உள்ைது.

வருண அமமப்பு தெனிமனிதெ 
மோணபுகமையும உரிமமகமையும 
மறுககி்றது. ஆனோல, இந்திய அரசமமப்புச் 
சடடம சரியோன சமூகக கணகோணிப்பு 
மும்றகமையும, சடடப் பூர்வமோன நீதி 
வைஙகும மும்றயிமனயும கமடபிடிதது 
வருகின்்றது. அவ்வோறு வைஙகப்்பறும நீதி 
வருண, வர்கக ் வறுபோடுகமைக கமைவதுடன் 
ச ம த து வ க  க ண ் ண ோ ட ட த து ட னு ம 
அமமந்திருககி்றது என்லோம.

இந்திய அரசமமப்புச் சடடம மககைோடசி 
்நறிமும்றகளின்படி போதிககபடட 
அமனவருககும அதிகோரதமதெப் பகிர்ந்தெளிதது 
அவர்களின் சமூக, ்போருைோதெோர 
வோழ்கமகயிமனப் போதுகோககி்றது. இததெமகய 
சமூக வைர்ச்சிககோன மோறறு 
்சயலமும்றகமைக கமடபிடிப்பதென் மூ்லம 
சமூக விடுதெம்லயும சமூக நீதியும 
உறுதிப்படுததெப்படுகின்்றன. என்வ, 
உயி்ரோடடமோன சமூகநீதி இந்தியோவின் 
ஒறறுமமமயயும ஒருமமப்போடடு 
உணர்மவயும ்பணிககோதது 
நீதிப்பகிர்விமனயும மககைோடசி 
மோணபிமனயும உறுதி்சய்கி்றது.

13.2 சைத்துவம்  நிைவ சமூக நீதி அவசியம்

சமததுவம ்வணடும என்று 
அமனவரு்ம ஏறறுக்கோள்ளும அ்தெ ்நரம, 
ஏற்றததெோழ்வுகளும, போகுபோடுகளும நமமம 
நிம்லகும்லய மவககின்்றன. வசதிகளில, 
வோய்ப்புகளில, பணிச் சூைலில என்று ப்ல 
தெைஙகளில நி்லவும சமததுவமின்மம பறறி 
நோம என்ன ்சோல்லப்்போகி்்றோம.? இது 
்போன்்ற ஏற்றததெோழ்வுகளும போகுபோடுகளும 
நமது வோழ்வில தெவிர்ககமுடியோதெ மறறும 
நிரந்தெரமோன அமசஙகள் என்று கருதெமுடியுமோ? 
இவ்வோறு வோய்ப்புகள் இன்றித தெவிககும 
மககள் நமது நோடடின் வைர்ச்சிககும 

முன்்னற்றததிறகும பஙகளிப்பு ்சய்ய நோம 
கூடுதெ்லோக என்ன ்சய்ய ்வணடும? இது 
்போன்்ற சமததுவமின்மமககு  நமது 
சமூகததில நி்லவும பணபோடடு மதிப்பீடுகள் 
எந்தெ அைவிறகு கோரணமோக இருககின்்றன? 
இது மோதிரியோன ்கள்விகள் ப்ல 
ஆணடுகைோக்வ நம நோடடினமர மடடுமல்ல 
உ்ல்கஙகிலும ்பரும அதிர்வுகமை 
உருவோககி வந்திருககின்்றன. அதெனோலதெோன், 
சமததுவம என்பது சமூக, அரசியல 
்கோடபோடடில முதென்மமயோன இடதமதெப் 
பிடிததிருககி்றது என்்றோல அது மிமகயிலம்ல.  
முதெலில, சமததுவம என்்ற ்கோடபோடு எமதெ 
சுடடிககோடடுகி்றது? நோம அமனவரும சமம 
என்்றோல அதென் உணமமயோன ்போருள் 
என்ன? சமததுவதமதெ உறுதி்சய்வது எப்படி? 
அவ்வோறு உறுதி ்சய்வதென் வழியோக நோம 
சோதிகக நிமனப்பது என்ன? வருமோனததில 
இருககும ஏற்றததெோழ்வுகமை மடடு்ம நோம 
சரி்சய்ய நிமனககி்்றோமோ? எந்தெ மோதிரியோன 
சமததுவதமதெ நோம நிம்லநோடட 
முயலகி்்றோம? நோம எததெனிககும சமததுவம 
யோருககோனது?

சி்றபபு முன்னுரிலைககோ்ன நேலவகள்

சமூக அமடயோைஙகமை முன்னிறுததி 
ஒருவருககு வோய்ப்பு மறுககப்படுவது அநீதி; 
அது்வ சமததுவமின்மமமய உருவோக 
வழி்கோலுகி்றது.  இனம, ்மோழி, சோதி, 
போலினம, மதெம ்போன்்ற ்வறுபோடுகள் 
இருந்தெோலும, மனிதெர்கள் அமனவரும 
தெஙகைது தெனிததுவமோன தி்றமமயிமன 
முன்்னடுததுச் ்சன்று வோழ்வில ்வறறி 
்ப்ற வோய்ப்புகள் சம அைவில வைஙகப்பட 
்வணடும.

சமூக, அரசியல ்கோடபோடுகளில, மிக 
முககியமோன அமசமோகக கருதெப்படுவது 
இயறமகயோக்வ மனிதெர்களிடம நி்லவும 
்வறுபோடுகளுககும சமூக, க்லோச்சோர ரீதியோக 
இருககும போகுபோடுகளுககுமோன ்வறுபோடு 
்போ்ல, தெனிநபர் விருப்பஙகள், தி்றமமகள் 
இயலபோனமவ, தெனிததுவமோனமவ. 
ஒருவருககோன அஙகீகோரமும, மதிப்பும தெனி 
நபர்களின் சோதெமனகள், தெனி நபரின் 
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தி்றமமககுமோக இருகக்வணடும; ஆனோல, 
ஒரு சமூகம உருவோககி மவததிருககும 
க்லோச்சோர, அரசியல, ்போருைோதெோர 
ஏற்றததெோழ்வுகள் ்சயறமகயோனமவ.  
இவறம்ற போகுபோடுகள் என்லோம.

மககைோடசி நி்லவும நோடுகளில அரசியல 
ச ம த து வ த ம தெ  எ ளி தெ ோ க ப் 
புரிந்து்கோள்ைமுடியும. மககைோடசி அரசுகள் 
தெனது நோடடு மககள் அமனவருககும ஒ்ர 
மோதிரியோன குடியுரிமமமய வைஙகி 
வருகின்்றன. குடியுரிமம என்பது வோககுரிமம, 
கருததுரிமம, இமணந்து ்சயலபடும உரிமம, 
சஙகம அமமககும உரிமம, வழிபோடடுரிமம 
என ப்ல அமசஙகமைத தென்னகத்தெ 
்கோணடது. இமவ அமனதது்ம மககைோடசி 
சி்றப்போகச் ்சயலபட அவசியமோகும.  
அப்்போதுதெோன், குடிமககள் அமனவரின் 
பஙகளிப்புடன் அரசு ்சயலபடமுடியும.  
்மலும, அரசமமப்புச் சடடம அமனதது 
குடிமககளுககும சடட உரிமமகமையும 
வைஙகியுள்ைது.  மககைோடசி நி்லவும ப்ல 
நோடுகளில குடியுரிமம உறுதி  ்சய்யப்படடு 
இருந்தெோலும, சமததுவமின்மமயும, 
ஏற்றததெோழ்வுகளும நி்லவததெோன் ்சய்கின்்றன.

13.3  நியோயைோ்ன விநிநயோகம் (Justice 
Distribution)

சமூகததில அமனவருககும ்சலவம, 
வோய்ப்பு ்போன்்றமவ சம அைவோகப் 
பகிர்ந்தெளிககப்பட அரசோஙகம சடடம இயற்ற 
்வணடும.  நியோயமோக வைஙகமை 
அமனவருககும வைஙகுவதெறகு சடடம 
வழி்சய்கின்்றன.  சடடதமதெ ்சயலபடுததும 
அமமப்புகள் வைஙகமை விநி்யோகிப்பமதெ 
கணகோணிகக ்வணடும.

நமமம ்போன்்ற நோடுகளில சமூக 
க்லோச்சோர ஏற்றததெோழ்வுகள் நன்கு 
ஊன்றியுள்ைது.  சமூகததின் அமனதது 
பிரிவிறகும சுதெந்திரம, வோய்ப்பு, ்சலவம 
மறறும சுய ்கௌரவததின் அடிப்பமடகள் 
்போன்்றமவ, சம அைவோகப் பகிர்ந்தெளிககப்பட 
்வணடும.  இதில எந்தெவிதெமோன அநீதிகளும 
இடம்ப்றககூடோது.

சடடமோனது மககள் அமனவமரயும 
ஒன்று ்சர்ப்பதெறகு முன்ன்ர, மககள் சி்ல 
அடிப்பமட சமததுவஙகமை ்பறறு வோழ்வில 
தெனது ்நோககஙகமை ்தெோடர ்தெமவயோன 
சூழ்நிம்லகள் அமமய ்வணடும.  அரசும, 
சடடமியறறும அமமப்புகளும தீணடோமம 
மறறும பி்றசோதி போகுபோடு நடவடிகமக அகறறி 
சமூகததில நீதிமய மும்றப்படுததுகின்்றது.

சமூகததில சமததுவதமதெ 
உருவோககுவதும அமதெ அமனவருககும 
உறுதிப்படுததுவதும அரசமமப்பின் 
தெம்லயோய கடமமயோகும.

வர்லோறறுரீதியோக அடிப்பமட 
உரிமமகள் மறுககப்படடவர்களுககு 
சடடரீதியோகவும, தெோர்மீகரீதியோகவும உரிமம 
கிமடகக அரசோஙகம முககிய பஙகோற்ற 
்வணடும. சமததுவதமதெ உருவோககுவதில  
பரந்தெ மனப்போன்மம என்றும ்தெோணடு 

  விமையோடடுகளில அமனவருககும 
சமமோன வோய்ப்பு வைஙகப்பட 
்வணடும.   அரசோஙகதமதெ, மககள் 
்கடக முடியுமோ?

  தெனியோர் தும்ற மறறும இரோணுவததில 
சம வோய்ப்பு வைஙகுவதில 
அரசோஙகததின் தெம்லயீடமட நோம 
எதிர்போர்கக்லோமோ?

  நம குற்றவியல நமடமும்ற சடடம 
அமனவமரயும ஒன்்றோக நடததெோமல,  
்வறுபடுததி நடததுமோறு நோம ்கோர 
முடியுமோ?

விவோேம்
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எனவும அரசோஙகம நிமனககக கூடோது.  
சமூதெோயததில சமூக நீதிமய நிம்லநோடட 
மககமை மோறுபடட விதெததில நடததுவது 
அரசின் கடமமயோகும, ்மலும நலிவமடந்தெ 
பிரிவினரின் அடிப்பமட உரிமமயோகவும, 
இதெமனக்கோணடு சடடரீதியோகவும 
அரசமமப்பில தீர்வு கோண முடியும.  
நலிவமடந்தெ பிரிவினருககு சம வோய்ப்பும 
்வம்லவோய்ப்பிலும, கலவியிலும 
ஏறபடுததுவதில அரசு முககிய 
பஙகோறறுகி்றது.  அரசு ்வம்லவோய்ப்பிலும 
வோழ்வோதெோரதமதெ உறுதி ்சய்வதிலும நவீன 
கலவி முககிய பஙகோறறுகி்றது.  இதெமன 
நிம்லநிறுததுவதெறகு சமூகததில 
சமததுவதமதெ ஏறபடுததெவும, சமவோய்ப்பிமன 
ஏறபடுததுவதும அரசமமப்பின் முககிய 
்நோககமோகவும அஙகமோகவும இருககின்்றது.

இதெமனப் பறறி ப்ல கருததுகள் 
சமூகததில நி்லவுகி்றது.  நலிவமடந்தெ 
பிரிவினருககு வைஙகமையும, 
சமவோய்ப்புகமையும எவ்வோறு அளிப்பது என 
்கள்வி எழுகின்்றது.  ்மலதெடடு மககள் 
அரசின் மோறுபடட ்சயலபோடு போகுபோடமட 
ஏறபடுததும என கருதினர்.  கலவி மறறும 
்வம்லவோய்ப்பில சமவோய்ப்பு 
நலிவமடந்்தெோருககு கிமடககோது என்்ற 
அச்சததில இட ஒதுககீடு மும்றமய அரசு 
உருவோககுவதென் மூ்லம சமூகததில 
சமவோய்ப்பிமன ஏறபடுததெ முடியும என்று 
நமபினர். இட ஒதுககீடடு மும்றயினோல 
நலிவமடந்தெ பிரிவினருககு வோய்ப்புகள் 
ஏறபடுததும ்போது தெகுதி போதிககப்படுவதெோக 
சி்லர் கருதினர்.  ஆமகயோல ்தெோழிறதும்றயில, 
பணியோைர்களின் தி்றமமமய போதிககும என 
கூ்றப்படுகி்றது.

அரசியல அறிவியல மோணவர்கைோன 
நோம எவ்விதெ தெயககமுமின்றி நீதியில உள்ை 
பிரச்சிமனகமை ஆரோய்வணடும.  முதெலில 
நீஙகள் நலிவமடந்து, முன்்னற்றமமடயோதெ 
மககளுககு உதெவ சி்ல தெம்லயீடு ்தெமவ 
என்பமதெ ஒததுக்கோள்கிறீர்கைோ?

நோம  சுதெந்திரம அமடந்து குடியரசு ஆன 
பின்னும கலவி, ்வம்லவோய்ப்பு மறறும 

வைஙகள் அமனததும ்மலதெடடு மககள் 
வச்ம இருந்தெோல அது என்ன விமைமவ 
ஏறபடுததும? நோம அமனவமரயும 
உள்ைடககிய நோடமடயோ அல்லது குறிப்பிடட 
சி்லருககோன நோடமடயோ? எமதெ 
அமடய்வணடும எவ்வமகயோன சமூக 
நீதிமய நோம இறுதியில பின்பற்ற ்வணடும? 

13.4  ்பகிரந்ேளிககும் நீதி, ைறறும் 
ேண்டிககும் நீதி

நீதி என்்ற ்கோடபோடமட படிககும ்போது 
வைஙகமை எவ்வோறு சமூகததி்ல உள்ை 
அமனவருககும வைஙக்வணடும என்்ற 
்போருள் விைஙகும. நீதி பறறிய கருதமதெ 
முழுமமயோக புரிந்து ்கோள்வதெறகு இதில 
உள்ை முககியமோன கருததுககள் மறறும 
பிரச்சமனகமை அறிய ்வணடும. 
அமனவருககும சமமோன வைஙகள் 
்பறுவதெறகு ்போது உரிமமயோைர் ்கோடபோடு, 
உரிமம ்கோடபோடு ்போன்்றமவகள் நீதி என்்ற 
விவோதெததில குறிப்பிடப்படடுள்ைது.

அ) வளஙகளில் சைத்துவம்

இது வைஙகளின் விநி்யோகம நியோயமோன 
மும்றயில இருகக்வணடும என கூறுகி்றது. 
ஒவ்்வோரு மனிதெனும சமமோன வைஙகமை 
்கோணடிருந்தெோல அது நீதியோகும. வைஙகப்படட 
ஒரு பணிககு அமனவரும சமமோன 
ஊதியதமதெ்யோ அல்லது ்வகுமதிமய்யோ 
்பறுவ்தெ நீதிமய ்பறும வழியோகும.

ஆ) ப்போது உரிலையோளர நகோட்போடு

ஆரமப நிம்லயில ஒவ்்வோரு மனிதெனும 
ஒ்ர அைவி்லோன நி்லஙகள் மறறும 
வைஙகமை நியோயமோன விநி்யோகததின் 
மூ்லம ்பறறிருகக்வணடும. இது தெனி மனிதெ 
முன்னுரிமமயிலும மறறும தி்றமமயிலும 
்வறுபோடின்றியும இருகக்வணடும என்பமதெ 
்தெளிவோகக கூறுகின்்றது.

இ) உரிலை அளித்ேல் நகோட்போடு

நி்லம மறறும பி்ற வைஙகள் 
வைஙகப்படுவமதெ வர்லோறறு ரீதியோக 
நியோயப்படுததெ ்வணடும, என நியோயமோன 
விநி்யோகம விைககுகி்றது. தெனிமனிதென் 
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நமமுமடய அரசமமப்பு தெணடிககும 
நீதிமய முறறிலுமோக நிரோகரிததுள்ைது. நம 
அரசமமப்பு சிறபிகள் வன்மும்ற வழிகள் 
அ ம ம தி ம ய ் ய ோ  அ ல ்ல து 
பிரச்சமனகளுககோன தீர்மவ்யோ ்கோணடு 
வரோது, நிம்லயோன நீதிமய வைஙகோது என்று 
உறுதியோக நமபினர்.
13.5 ஜோன் ரோல்சின்  நீதி நகோட்போடு

இருபதெோம நூற்றோணடின் தெம்லசி்றந்தெ 
சிந்தெமனயோைர்களுள்  ஒருவரோக ஜோன் 
ரோலசன் கருதெப்படுகி்றோர்.   ்நர்மமயோன நீதி 
என்்ற கருததியலின் அடிப்பமடயில ஓர் நீதி 
்கோடபோடமட அவர் உருவோககியுள்ைோர்.  
இவரது நீதி சமததுவதமதெ  ்கோருகி்றது.  
இவமரப் ்போறுததெவமர சுதெந்திரம, வோய்ப்பு, 
வருவோய், வைம மறறும  சுயமரியோமதெ என 
அமனததும சமமோக  பகிர்ந்தெளிககப்பட 
்வணடும.   

இமதெ்ய ்வறு வோர்தமதெகளில 
கூறினோல சமததுவமின்மம்ய அநீதி ஆகும.   
தெனிமனிதென் எந்தெ ஒரு ்சய்்லோ  அல்லது 
பண்போ மற்றவருககு பயனளிககோதெ வமகயில 
இருககுமோயின் அது அந்தெ சமூகததின் 
அநீதியோன பணமப  கோடடுவதெோக அமமயும 
என்று கூறுகி்றோர். இந்தெ கண்ணோடடமோனது 
நீதிமய பறறிய நமது புரிதெம்ல  விரிவோககுகி்றது. 

அ்ற்நறியின் அடிப்பமடயி்லோன 
பகுததெறிவு ஒரு புதிய அரசியல கடடமமப்மப 
உருவோககும. அதில மககள் தெஙகள் சுயந்ல 
விருமபிகளின் படி இல்லோமல ஒடடு்மோததெ 
சமுதெோய விருப்பஙகளின் படியோன 
்கோள்மககமைப் பறறி சிந்திப்போர்கள் என்று 
ரோலஸ் கூறுகி்றோர். இந்தெ முழுமமயோன 
அமனவமரயும உள்ைடககிய கண்ணோடடம 
ஜோன் ரோலசின் கடடமமப்பில கோணப்படுகி்றது. 
இமதெ ்தெளிவோக கூறினோல சடடஙகள் மறறும 
்கோள்மககள் சமூகததின் அமனதது தெரப்பு 

ஜோன் ரோல்ஸ் சி்றந்ே ்பல்டபபுகள்
  நீதி  ்கோடபோடு -  1971
  ்நர்மமயோன நீதி -  1985
  அரசியலதெோரோைவியல– 1993
  மககளின் சடடம -  1993

நி்லம, மறறும பி்ற வைஙகளுககு ஒரு்போதும 
உரிமமயோைரோக இல்லோதெ ்போது தெோனோக்வ 
வைஙகளும, நி்லஙகளும அவர்களுககு 
மோ்ற்வணடும. அவ்வோறு வைஙகள் 
அவர்களுககு மோறுவது முறறிலும தெோனோக்வ 
அமமய்வணடும.  மனிதெனின் தி்றமம 
மறறும வைஙகள் இந்தெ இரணடு்ம முககிய 
கண்ணோடடததில போர்ககப்படுகின்்றன.  
வைஙகள் என்்றோல உதெோரணமோக நி்லமும, 
மனிதெனின் அறிவு எனவும, ்கோடபோடுகளில 
மனிதெனின் தி்றமம முககிய பஙகோறறுகி்றது.

சமூகததில நீதி நிம்லகக 
்வணடுமோனோல நீதி தெணடிப்மப விட 
நியோயமோன நீதி விநி்யோகம இருந்தெோல 
மடடு்ம தீர்வு என்்ற ்பரும கருத்தெோறறுமம 
உருவோனது, நோம எவ்வோறு தெணடிககும 
நீதிமய விைககப்்போகின்்்றோம ?

ஈ) ேண்டிககும் நீதி

தெணடிககும நீதிமய சி்ல விதிகமை 
பின்பறறுவதென் மூ்லம ஒருவர் அறிந்து 
்கோள்ை்லோம.
  தெவ்றோன ்சயலகமை ்சய்தெவர்கள், கடும 

குற்றம இமைததெவர்கள், அவர்களின் 
குற்றததிறகோன சரியோன தெணடமன ்ப்ற 
்வணடும.

  சடடப்படி தெணடிககும அதிகோரம 
்பறறுள்ை ஒருவரோல குற்றவோளிககு, 
அவரின் குற்றததிறகு ஏற்ற தெணடமனமய 
வைஙகுவ்தெ தெோர்மீக அடிப்பமடயில 
சரியோனதெோகும.

  இது ்வணடு்மன்்்ற அப்போவிகமை 
தெணடிப்பமதெ ஊககுவிப்பதிலம்ல.  ்மலும 
குற்றவோளிகளுககு அவர்கள் இமைததெ 
குற்றதமதெ விட அதிகமோன தெணடமன 
வைஙகுவமதெயும இது கணடிககி்றது.

தெணடிககும நீதி எனும கருததெோககமோனது 
நீதி மறறும தெணடமன ்கோடபோடமட 
உணடோககுவதில முககிய பஙகோறறினோலும, 
இதென் முககிய அமசஙகைோன விகிதெோச்சோர 
தெணடமன, துன்பததின் இயலபு நிம்ல மறறும 
தெணடமனமய நியோயப்படுததுதெல ்போன்்றமவ 
சர்ச்மசககுரியதெோக்வ உள்ைன.
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மககளுககும பயன் அளிககுமபடி இருததெல 
்வணடும. குறிப்பிடட ஒரு பிரிவினருககோனதெோக 
இருககககூடோது. இந்தெ நியோயமோனது 
இ ர க க த தி ன ோ ் ்ல ோ  அ ல ்ல து 
்பருந்தென்மமயினோ்்லோ இல்லோமல கோரண 
அறிவின் ்வளிப்போடோக இருததெல ்வணடும. 
ஜோன் ரோலசின் ்கோடபோடோனது நவீன கோ்லததின் 
மிகச் சி்றந்தெ பகுததெறிவு மனிதெர்கள் நம 
சமூகததில நீதியின் சகதிமய உணர ்வணடும 
என்கி்றது. நம ்போன்்ற சமூகஙகளில கோரண 
அறிவுககு ்போருந்தெோதெ அமடயோைஙகள் மறறும 
உணர்ச்சி கருததுககள் முககிய பஙகோறறுகின்்றன. 
அவறம்ற விடுதது ஜோன் ரோலசின் வழி்ய 
அணுகும்போது நீதியின் உணமமயோன 
ஆற்றம்ல கணடு ்கோள்ை முடியும.

13.6 சமூக, ்பண்்போடடு சைத்துவம்

சமூகததின் ப்ல பிரிவினரும தெஙகைது 
பணபோடடு அமசஙகமைப் பின்பற்றவும 
தெஙகைது தெனித தி்றமமகளுககு ஏற்ற 
வோழ்கமகமும்றமய அமமததுக்கோள்ைவும 
சமூகததில சமததுவம நி்லவுவது 
அவசியமோகும.  ஒவ்்வோரு நபருககும 
நியோயமோன வோய்ப்புகள் உறுதி ்சய்யப்பட 
்வணடும. அதெறகு, சமூகததில நி்லவும 
ஏற்றததெோழ்வுகமை எவ்வைவு முடியு்மோ அந்தெ 
அைவிறகு நீககிட முய்ல்வணடும; அல்லது 
அதென் தெோககதமதெக கும்றததிட நடவடிகமக 
்மற்கோள்வது மிக அவசியம. உதெோரணமோக, 
தெரமோன மருததுவ வசதிகள், கலவி, சததெோன 
உணவுகள், கும்றந்தெபடச ஊதியம என்பது 
்போன்்ற அமசஙகள் அமனவருககும 

போரபடசமின்றி கிமடததிடச் ்சய்வது 
அவசியம.  இமவ இல்லோதெ நிம்லயில, 
சமூகததில அமனவரும சமம என்்்றோ 
அல்லது சம வோய்ப்பு ்பற்றவர்கள் என்்்றோ 
கருதெமுடியோது. 

�ைது �ோடடின் பிரச்சில்ன என்்ன?

சோதி – மதெம ்பயரோல நீணடகோ்லமோகப் 
பின்பற்றப்படும நமபிகமககள் ்பரும 
தெமடயோகிவிடுகி்றது.  உதெோரணமோக, நோடடில 
ப்ல பகுதிகளில, ்பணகளின் நிம்ல கவம்ல 
தெருவதெோக்வ உள்ைது. கலவி, ்வம்லவோய்ப்பு, 
்சோததுரிமம என ப்ல உரிமமகள் 
மறுககப்படட நிம்லயி்்ல்ய ்பணகளின் 
நிம்ல உள்ைது. இவ்வோறு நடததெப்படுவதுதெோன் 
எஙகைது பணபோடு என ்சோல்லத 
்தெோடஙகினோல, அதென் விமைவுகள் ்பரும 
அபோயதமதெ விமைவிககக கூடியமவ. 
அதெோவது, ஏற்றததெோழ்வுதெோன் எஙகைது 
பணபோடு என்று ்சோன்னோல, அல்லது 
போகுபோடுதெோன் எஙகள் பணபோடு என்்றோல அது 
சமததுவததிறகோன நமது பயணம. 

ப்போருளோேோர சைத்துவம் 

ஒரு சமூகததில தெனி நபர்களிடம நி்லவும 
்சோதது மதிப்பு, வருமோனம குறிததெ 
ஏற்றததெோழ்வுகமை மவதது, அந்தெ சமூகததில 
்போருைோதெோர சமததுவம இருககி்றதெோ 
என்பமதெ ஓரைவிறகு நமமோல அறுதியிடடுக 
கூ்றமுடியும. அல்லது பணம 
பமடததெவர்களுககும ஏமைமககளுககும 
இமடயில இருககும இமட்வளி அந்தெ 
சமூகததின் ்போருைோதெோர நிம்லயிமன 
நமககுத ்தெளிவுபடுததும.  நோடடில வறுமமக 
்கோடடிறகுக கீ்ை வோழ்்வோரின் 
எணணிகமகயிமன மவதது சி்ல தீர்மோனமோன 
முடிவுகளுககு நமமோல வரமுடியும - இது 
பரவ்லோக பின்பற்றககூடிய வழிமும்ற.

ஆனோல, சி்ல போகுபோடுகள் பணபோடடு 
ரீதியோக நியோயப்படுததெப்படும ்போதுதெோன், 
பிரச்சிமன ்பரிதெோகி்றது. இததெமகய 
பின்னமடவுகமை மககள் கவனததுககுக 
்கோணடு விழிப்புணர்வு ஏறபடுததுவதில   
கோ்லததின் ்தெமவக்கறப சீர்திருததெவோதிகள்  
ஈடுபடடனர். 

்வறு நோடுகளில இருந்து பு்லம 
்பயர்ந்து வந்தெ மககளுககும சி்ல 
அடிப்பமட உரிமமகமை ப்ல நோடுகள் 
உறுதி ்சய்துள்ைன. புகலிடம ்கோரிய 
மககள், தெஞசம அமடந்தெ மககள், 
அகதிகைோக குடி்யறி்யோர் என 
ப்லதெரப்படட மககளுககும உரிமமகள் 
உள்ைன. ஐககிய நோடுகள் மன்்றததின் 
உறுப்பு நோடுகள் ப்லரும 
அஙகீகரிததுள்ைனர்.
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”மனிதெமன மனிதெனோகக 
கருதெமுடியோமல, அவரது சோதிமய மடடு்ம 
மவதது எமட்போட முயலும சிந்தெமன 
கோடடுமிரோணடிததெனமோனது” என்று 
வலியுறுததிய தெந்மதெ ்பரியோர், பணபோடு, 
க்லோச்சோரம, நோகரீகம என்்ற ்பயரில 
சமததுவதமதெ மறுககும அததெமன 
அமசஙகமையும கடுமமயோக நிரோகரிததெோர். 
்பணகமை அடிமமப்படுததெ நோம உருவோககி 
மவததிருககும அததெமன சமூக 
அமமப்புகமையும வன்மமயோகக கணடிககும 
்பரியோர், சோதி, மதெ, போலின ் பதெமற்ற சமூக்ம 
உயரிய சமூகம என்று அறிவிததெோர். ்மோழி 
்மல ் வறியும, தெஙகைது பணபோடு ் மல தீவிர 
பறறும ்கோணடுள்ை நபர்கைோல நவீன 
சமூகதமதெ உருவோகக முடியோது என்று 
திடடவடடமோக வோதெோடினோர். இவ்வோறு 
சமததுவதின் பல்வறு பரிமோணஙகமை 
நமககு ப்லரும முன்மவததுள்ைனர்.

இதுவமர சமூகததில தெஙகைது குடுமப 
மரபு, பி்றப்பு இவறறின் அடிப்பமடயில உயர் 
இடதமதெயும ்பரும அஙகீகோரதமதெயும ்பற்ற 
நபர்களின் சி்றப்புநிம்ல முடிவுககு 
வர்வணடும. பி்றப்பின் அடிப்பமடயில 
சமூகததில ஒருவரின் தெகுதி 
நிர்ணயிககப்படுவது சமததுவமின்மமயில 
முதென்மமயோன அமசம என்லோம. இமதெ 
நிரோகரிதது அமனவரும சமம; என்வ எந்தெ 
ஒரு தெகுதிககும அஙகீகரததிறகும ்போதுவோன 
்தெர்வு மும்றயிமனப் பின்பறறிட முயலவது 
சமததுவததிறகோன முதெலபடி. இதுவமர, 
உ்லகின் ப்ல நோடுகளில ஏமை மககளுககு 
வோககளிககும உரிமம மறுககப்படடு 
இருககி்றது; ்பணகமை கலவி கறகவும ்போது 
இடஙகளில பணி ்சய்யவும தெமட 
்சய்திருககும நோடுகள் ப்ல. நமது நோடடில, 
ஒருசி்ல கமட நிம்லப் பணிகமைத தெவிர, சோதி 
ரீதியோக பிறபடுததெப்படட மககளுககு உயர் 
பதெவிகமைப் ்பறுவதில இருககும ்பரும 
தெமடகள் நோமறிந்தெ்தெ. 

இது மோதிரியோன போகுபோடுகமைக 
கமைந்திட கோ்லம கோ்லமோகத ்தெோடரும ப்ல 
சி்றப்பு தெகுதிகள் முடிவுககுக ்கோணடுவரப்பட 

்வணடும.  சி்ல ்நரஙகளில, குறிப்பிடட 
சமூகப் பிரிவினருககு ்தெோடர் பு்றககணிப்புகள் 
கோரணமோக சி்றப்போன அல்லது கூடுதெல 
கவனம ்தெமவப்படுகி்றது. அப்்போதுமடடு்ம, 
உணமமயோன சமததுவதமதெ நோம 
்நருஙகுகி்்றோம என்று ்போருள். என்வ, 
வர்லோறறு ரீதியோக நிகழ்ந்திருககும 
அநீதிகமை இனம கணடோல மடடு்ம, 
சமததுவம என்பதென் முழுப்்போருமையும 
நோம எடடமுடியும. 

அரசின் சமச்சீர் நடவடிகமககளில 
முககியமோனது இடஒதுககீடு. கலவி, ்வம்ல 
வோய்ப்பில குறிப்பிடட அைவு இடஙகமை 
ஒதுககீடு ்சய்து, இதுவமர வோய்ப்பு 
மறுககப்படட பிரிவினருககு முன்னுரிமம 
வைஙகுவ்தெ இதென் அடிப்பமட ்நோககம.  
ஆனோல, இது போகுபோடின் மறுவடிவ்ம என்று 
வோதிடும சி்லரும உணடு. இடஒதுககிடடின் 
மூ்லம தி்றமமயின்மம புதிய அஙகீகோரம 
்பறறுவிடும எனவும, சோதிரீதியோன போகுபோடு 
கமையப்படோமல உறுதிப்படடுவிடும என்றும 
இடஒதுககீடடின் எதிர்ப்போைர்கள் 
வோதிடுகின்்றனர். 

பன்்னடுஙகோ்லமோகத ்தெோடர்ந்துவந்தெ 
சோதி, மதெ போலின ஏற்றததெோழ்வுகமை மிக 
விமரவோக நமமோல கமையமுடிந்தெோல அது 
வர்வறகததெகக்தெ. அப்படிப்படட சமூக, 
பணபோடடு மோற்றம ஓரிரு 
தெம்லமும்றகளுககுள்ைோக்வ ஏறபடடுவிடும 
என்று எதிர்போர்ப்பது நமடமும்ற 
சோததியஙகளுககுப் ்போருந்தெோதெது என்்்ற 
ஆய்வோைர்கள் ்தெரிவிககின்்றனர்.

சமூக நீதியும் சைத்துவமும்

உ்ல்கஙகும உள்ை சமூகஙகள் 
அமனதது்ம தெஙகளுக்கன்று நீதி என்பது 
பறறி வமரயம்ற வந்திருககின்்றன. சரி-தெவறு 
என்்ற ்தெளிவு இல்லோதெ சமூகம வர்லோறறில 
இருந்தெதெோகத தெகவல இலம்ல. சமூகம ஏறறுக 
்கோணட நல்ல ்சயலகள், சமூகம மறுககும 
அல்லது நிரோகரிககும ்சயலகள் அந்தெ 
சமூகததின் ‘தெர்மம’ என்று 
வைஙகப்பட்லோயிறறு.  இந்தெ தெர்மதமதெ மீறும 
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நபர்கள் மீது தெயவுதெோடசன்யமின்றி 
நடவடிகமக எடுககவும தெணடமன வைஙகவும 
அரசன் தெவ்றககூடோது என்ப்தெ முககியமோன 
தெர்மம என்று நமது நோடடில மடடுமல்ல ப்ல 
நோடுகளிலும நி்லவிய நியதியோக 
இருந்திருககி்றது. கி்ரககத தெததுவ அறிஞர் 
பிைோட்டோ தெனது மோணவர்க்ைோடு நடததிய 
ப்ல உமரயோடலகளில நீதி என்்றோல என்ன 
அமதெ நோம ஏன் பின்பற்ற ்வணடும என்பது 
குறிதது விரிவோக்வ ்பசியிருககி்றோர். 

அறிஞர் சோகரடீஸ் தெமது குறிப்பில, ஒரு 
சமூகததில சி்ல நபர்கள் கூட நியோயததிறகு 
எதிரோக இருந்தெோல, அது ஒடடு்மோததெ 
சமூகதமதெயும எவ்வோறு போதிககும என்பது 
பறறி விைககுகி்றோர். நீதி என்பது ஒடடு்மோததெ 
சமூகததிறகும நன்மம பயககும ்சய்லோக 
மடடு்ம இருககமுடியும என்று 
்தெளிவுபடுததுகி்றோர். தெனி நபருககு மடடும 
நன்மம்யோ, ப்லமன்யோ தெரும ்சயம்ல நீதி 
என்று கருதெககூடோது என்ப்தெ அவரது 
கருததின் சோரோமசம. ஆம, ஒடடு்மோததெ 
சமூகததின் வைர்ச்சி, ்மமபோடு ஆகியவறம்ற 
கருததில  ்கோள்ைோமல நீதி பறறிப் 
்பசமுடியோது; நியோயம என்பது முழு 
சமூகததிறகும மடடுமோனதெோக்வ இருகக 
முடியும அல்லது இருகக ்வணடும என்ப்தெ 
சோகரடீஸ் ்சோலலும தெததுவததின் 
மமயககருததெோகும. இதென்படி, நமது நோடடில 
கோ்லம கோ்லமோக வைஙகப்படடு வந்தெ அநீதி, 
போகுபோடுகமை அகறறுவதெறகோக அந்தெ 
சமூகஙகளுககு வைஙகப்படட நீதி்ய 
இடஒதுககீடு எனும சமூகநீதியோகும. 

விகிேோச்சோர நீதி

போகுபோடு நிம்றந்தெ சமூகததில நீதிமய 
நிம்லநோடடுவதில நமது அரசமமப்புச் சடடம 
முன்மவககும சமூக நீதி என்பது வர்லோறறு 

ரீதியோக வோய்ப்புகள் மறுககப்படட 
சமூகததினரின் முன்்னற்றததிறகோன 
உதெவிககரம என்லோம. அதில யோருககு 
எவ்வைவு வைஙகப்பட்வணடும என்பதில 
கருதது ்வறுபோடுகளும விவோதெஙகளும 
்தெோடர்ந்தென. சோதியப் படிநிம்ல்ய 
ஏற்றததெோழ்வுககோன முதென்மமயோன கூ்றோக 
இருககும நமது நோடடில, 
அதெனடிப்பமடயி்்ல்ய சமூகநீதி 
நிம்லநோடடப்பட ்வணடும. ஆக்வதெோன், 
பிறபடுததெப்பட்டோர், மிகவும 
பிறபடுததெப்பட்டோர், படடியல பிரிவினர், 
பைஙகுடியினர் என ப்லதெரப்போக 
ஒவ்்வோருவரின் சமூக நிம்லககு ஏறப, அரசின் 
திடடஙகள் அமமந்திருககின்்றன. 

13.7  ்போகு்போடு – சமூக அடிப்பல்டக 
நகோட்போடு

மனிதெர்கள் தெோஙகள் சோர்ந்துள்ை 
குழுவின் உறுப்போகத தெமமம அமடயோைம 
கோணகின்்றனர்.  தெமது குழுமவச் சோர்ந்தெவர்கள் 
எவ்வைவுதெோன் புகழ்ந்தெோலும தெமது குழுமவச் 
சோர்ந்து இருப்பமதெ்ய கவுரவமோகவும ஆற்றல 
மிககதெோகவும கருதுவர். போகுபோடு என்பது 
ஒருவர் தெோம சோர்ந்தெ குழுவின் உறுப்பினர் என்்ற 
அடிப்பமடமய இல்லோம்லோககுவது அல்லது 
இயறமக மூ்ல வைஙகமை அணுகுவதில 
இருந்து தெடுப்பது. ்மலும, இதில ்சலவம 
முககியப் பஙகு வகிககி்றது. ஒரு குழுவில 
ஒருவரின் தெகுதி அல்லது சுய – மரியோமதெமய 
உருவோககுவதில மம்றமுகமோன ஊககம 
அவரது ்சலவததெோல ஏறபடுகி்றது  என்று 
போகுபோடு எனும பு்றககணிப்பு அல்லது ஒதுககல 
குறிதது சமூக – உைவிய்லோைர்கள் 
மதிப்பிடுகி்றோர்கள். இமதெ சமூக – அமடயோைக 
்கோடபோடு என்லோம. 

நோடடில இருககும பிறபடுததெப்படட 
பிரிவினரின் ்மமபோடடிறகோக முதெல 
ஆமணயம 1953 ஆம ஆணடு 
அமமககப்படடது. கோகோ கோ்்லலகர் 
அவர்களின்  தெம்லமமயில அமமயப்்பற்ற 
இது்வ சுதெந்திர இந்தியோவின் முதெல 
பிறபடுததெப்பட்டோர் ஆமணயம.
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கும்றவோன சமூக ஏறபு அளிககப்படும 
மனிதெர்கள் ்வளிககுழுவினர் ்போ்ல 
மதிப்பிைப்பதெோகவும சமததுவமின்மம 
அடிப்பமடயில அததெமகய மனிதெர்கள் 
எ தி ரி க ை ோ க ப்  ப ோ ர் க க ப் ப டு வ தெ ோ க வு ம 
்தெோடகககடட ஆய்வுகள் உறிதிப்படுததுகின்்றன. 
்வறுபடட குழுவினர் (இன, மதெ 
சிறுபோன்மமயினர், ்பணகள், இய்லோமமயில 
இருப்பவர்கள், வீடற்றவர்கள்)  மீது கோடடப்படும 
எதிர்மம்ற அணுகுமும்றகள் ஒன்றுடன் ஒன்று 
வலுவோன ்தெோடர்புகமைக ்கோணடுள்ைன. 

13.8 உறுதிப்படுத்தும் �்டவடிகலக 

சமூக – ்போருைோதெோர அடிப்பமடயில 
பின் தெஙகிய மககளுககு முன்னுரிமம 
அளிப்பதென் வழியோக சமூக சமததுவததிமன 
உருவோககுவது உறுதிப்படுததும நடவடிகமக 
எனப்படுகி்றது. இந்தெ மககள் கோ்லம கோ்லமோக 
வர்லோறறுப்பூர்வமோக அடிமமகைோகவும 
ஒடுககப்படடவர்கைோகவும வோை 
நிர்பந்திககப்படடவர்கள். இதெனோல 
உருவோகியுள்ை சமுதெோய, ்போருைோதெோர 
இமட்வளிகமை இமணகக 
்வம்லவோய்ப்புகள் மறறும ஊதியஙகளில 
நி்லவும ஏற்றததெோழ்வுகமை அகறறுதெல, கலவி 
வோய்ப்புகமை அதிகரிததெல, கடந்தெ கோ்லஙகளில 
ஏறபடட வலி, கோயஙகள் மறறும தெவறுகளுககு 
நிவோரணம கோணுதெல, குறிப்போக அடிமம 
மறறும அடிமம சடடஙகைோல கடந்தெ 
கோ்லஙகளில ஏறபடட சமூக 
ஏற்றததெோழ்வுகளுககு முன்னுரிமம அளிததெல 
ஆகியன உறுதிபடுததும நடவடிகமககளில 
அடஙகும. 

உதெோரணமோக, அ்மரிககோவில ஐந்து 
ஆணடுகளில அம்லோன உறுதிப்படுததும 
நடவடிகமககள் மீது 2017-இல 
்மற்கோள்ைப்படட ஆய்வில “ கருப்பினததெவர் 
்வம்லவோய்ப்பு ்பறுவது அதெோவது பணிகளில 
கருப்பினததெவர் பஙகு குறிப்பிடததெகக அைவு 
(0.8%) அதிகரிததுள்ைது என ்தெரியவந்தெது. 
அபைரிகக  ஐககிய ைோநிைஙகள் (யு. எஸ். ஏ) 

சுதெந்திரம, ்போருைோதெோரம, 
்தெோழிலநுடபம ்போன்்ற தும்றகளில 
அ்மரிகக ஐககிய மோநி்லஙகள் முன்்னறி 

வந்தெ்போதும அஙகு நி்றததின் அடிப்பமடயில 
போகுபோடு கோடடுவது இருபதெோம நுற்றோணடின் 
பிறபகுதி வமர நீடிததெது. இமதெ எதிர்தது அஙகு 
குடிமம உரிமமப் ்போரோடடஙகள் நடந்தென.

இமதெத்தெோடர்ந்து உறுதிப்படுததும 
நடவடிகமககள் 1960களில அ்மரிகக ஐககிய 
மோநி்லஙகளில அறிமுகப்படுததெப்படடது. 
முதெல உறுதிப்படுததும ஆமண குடியரசு 
தெம்லவர் ஜோன் எஃப் ்கன்னடி அவர்கைோல 
1961 இல ்வளியிடப்படடது. இது நிர்வோக 
ஆமண 10925 என்று அமைககப்படுகி்றது. 
இதென்படி ்வம்ல வோய்ப்புகளில எந்தெ 
்தெோழி்லோைரும அல்லது விணணப்பதெோரரும 
நி்றம, ்மோழி, இனம, ்தெசிய பூர்விகம, 
அடிப்பமடயில போகுபோடு கோடடககூடோது என 
அரசு ்கடடுக்கோணடது. 

1965 இல மற்்றோரு ஆமணயோல (11246) 
இது மோற்றப்படடது. இதென்படி தெனியோன 
நிர்வோகத தும்ற மூ்லம ்தெோடர்ச்சியோன 
்நர்மம்ற ்சயலபோடுகமை ்மற்கோணடு 
்வம்ல வோய்ப்புகளில சமததுவதமதெ 
ஏறபடுததுவதில மமய கூடடோடசி அரசின் 
கடமம உறுதிபடுததெப்படடது. இதென்படி 
போலினம போதுககோககப்படட இனஙகளில  
கீழ் ்கோணடுவரப்படடது. 1964ல 
நிம்ற்வற்றப்படட சிவில உரிமம சடடததில  
நிறுவனஙகளில போகுபோடற்ற நிம்லமய 
உருவோகக அழுததெம ்கோடுப்பது  
என்்ற உறுதிப்படுததும ்நோககம 
சடடப்பூர்வமோககப்படடது. 1967ல 
்பணகளுககு உறுதிப்படுததும நடவடிகமக 
விரிவுபடுததெப்படடது. 

ஐககிய �ோடுகள்

அமனதது வமகயோன இனப் 
போகுபோடுகமை ஒழிககும உ்லகைோவிய சி்றப்பு 
கருததெரஙகம அமமப்பு ரீதியோக போகுபோடடுககு 
உள்ைோன சமூகஙகளுககு நிவோரணம அளிகக 
உறுதிப்படுததும நடவடிகமக அவசியத 
்தெமவ என மக்யோப்பமிடட உறுப்பு 
நோடுகமைக ்கடடுக்கோணடது. இந்தெ 
நடவடிகமக அம்லோககம ் சய்யப்படட பின்னர் 
எந்தெ ஒரு இனககுழுககள் இமடயிலும 
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சமததுவமின்மம நிகைோதெ வமகயில 
திடடஙகமை உருவோககுமோறு அக 
கருததெரஙகம வலியுறுததியது. 

சி்ல அரசுகைோல கமடப்பிடிககப்படட 
ப ோ கு ப ோ ட டு க  ் க ோ ள் ம க க ை ோ ல 
போதிப்புககுள்ைோன சமுதெோயஙகளுககு 
உறுதிப்படுததும நடவடிகமககள் அம்லோககம 
்சய்வது அந்நோடுகளின் சமததுவக 
்கோள்மகயில ்தெமவப்படுகி்றது என்று 
ஐககிய நோடுகள் மனிதெ உரிமம குழு 
வலியுறுததி ்கடடுக்கோணடுள்ைது. 

பேன்்னோபபிரிகோவில் சமூக நீதி சட்டம்

1994-ல ்தென் ஆப்பிரிகோ சமூகம 
மககைோடசிககு மோறியமதெத ்தெோடர்ந்து முன்னர் 
நி்லவிய இன ஒதுககல ஆடசியின் போதிப்புகமை 
அகறறி சமூகஙகள் இமட்ய சமததுவம 
ஏறபடும வழிவமககமை ஆய்வு ்சய்து 
போதிககப்படட சமூகஙகளுககு ஆதெரவோக 
உறுதிப்படுததும நடவடிகமககள் ்மற்கோள்ை 
முடிவு ்சய்யப்படடது. இதென்படி முன்னர் 
சடடததின் அடிப்பமடயில இன ஒதுககல 
்சய்யப்படட பூர்வீக கருப்பினததெ வர்கள், 
இந்தியர்கள், பழுப்பு நி்றததெவர்கள் 
ஆகி்யோருககும ்வள்மை இனததெவர் 
உள்ளிடட ் பணகள், மோறறுததி்றனோளிகளுககும 
முன்னுரிமம அளிதது ்வம்லவோய்ப்பில 
சமததுவம அளிகக  சடடம இயற்றப்படடது.  
இதென்படி 50 ்பருககு அதிகமோகப் பணியோறறும 
நிறுவனஙகளில ்மறகூரிய போதிககப்படட 
வகுப்பினர்ககு பிரதிநிதிததுவம அளிககும 
வமகயில தெமககுத தெோ்ம திடடம வகுதது 
அரசுககு அளிதது ஒப்புதெல அளிகக ்வணடும. 
இது கருப்பினததெவர்களுககு  ்போருைோதெோர 
ஆற்றல அளிககும சடடததின் ஒரு உறுப்போக 
வகுககப்படடிருந்தெது. இது குறிததெ வைககில 
கருப்பினததெவருககு முன்னுரிமம வைஙகுவதில 
தெவறிலம்ல  என்று ்தென் ஆப்பிரிகக உச்ச 
நீதிமன்்றம  உததெரவிடடுள்ைது. 

சீ்னோ

சீனோவில வோழும சிறுபோன்மம ்தெசிய 
இனஙகளுககு கலவியில முன்னுரிமம 
வைஙகுவமதெ உறுதிப்படுததும 
நடவடிகமககள் அமலில உள்ைன.  

ரஷயோ

்சோவியத ஒன்றியம இருந்தெ்போது 
இனககுழு சிறுபோன்மமயினருககும, 
்பணகளுககும ்தெோழிறசோம்ல 
்தெோழி்லோைர்களுககும பலகம்லககைக 
நுமைவு மறறும அரசு பதெவிகளில ஒதுககீடு 
வைஙகப்படடிருந்தெது. 

புதிய கல்வியும் புதிய நேலவகளும்

பணமடககோ்லததில நமது நோடடில 
நி்லவிவந்தெ கலவிமும்ற சமததுவ கலவி மும்ற 
அல்ல. அவரவர் வர்ணம / சோதி சோர்ந்தெ 
்தெோழிலகமை மடடு்ம கறக 
அனுமதிககப்படடனர். பிறகோ்லததில நவீன 
கலவிமும்ற அறிமுகப்படுததெப்படட ்போதும 
அஙகும அவர்கள் அனுமதிககப்படவிலம்ல. 

இந்தியோவில, குறிப்போக 
்தென்னிந்தியோவில நவீன கலவி, ஐ்ரோப்பிய 
நோடுகமைச் ்சர்ந்தெ கிறிததுவ மிஷனரி 
அமமப்புகைோல அறிமுகப்படுததெப்படடது. 19 
ஆம நூற்றோணடின் ்தெோடககததில 
இந்தியோவின் ்பருமபோ்லோன  பகுதிகள் 
ஆஙகி்்லய கோ்லனி ஆடசியின் கீழ் வந்தெ 
பின்னர் இஙகி்லோந்து நோடடின் கிறிததுவ  
மிஷனரிகள் ப்ல இடஙகளில பள்ளிகள் 
்தெோடஙகினர். கலவி மறுககப்படடு வந்தெ ப்ல 
சமுதெோயஙகளுககு இமவ நல வோய்ப்போக 
அமமந்தென. 

13.9  பசன்ல்ன ைோகோணத்தில் சமூகநீதி 

இ்தெ கோ்லகடடததில அன்ம்றய 
்சன்மன மோகோணததில இஙகி்லோந்து அரசின் 
்நரடி நிர்வோகம விரிவமடந்தெது. ரயததுவோரி 
்போன்்ற சடடஙகள் இயற்றப்படடன. வரி வசூல 
்சய்யும நிர்வோக அமமப்புகள் உருவோயின. 
்சன்மனயில ரோணுவ அமமப்புகள் 
உருவோயின. 1835 இல இந்தியோ முழுவதும 
அரசு நிர்வோக ்மோழியோக ஆஙகி்லம மடடு்ம 
பின்பற்றப்படும என்று அறிவிககப்படடது. 

ஆஙகி்்லயரோல ஏறபடுததெப்படட  
இந்திய ரோணுவததில இந்தியர்கள் 
்சர்ககப்படடனர். ்பருமபோலும 
பிரோமணரல்லோதெவர்கள், தெோழ்ததெப்படட 
வகுப்பின்ர ரோணுவததில ்சர்ந்தெனர். 
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ரோணுவததில அமனவமரயும 
்சர்ததுக்கோணட கோ்லனி அரசு பள்ளிகளில 
இந்திய ்மோழிகமை அனுமதிககவிலம்ல. 19 
ஆம நூற்றோணடின் இறுதிவமர இந்நிம்ல 
நீடிததெது. 

நவீன கலவிமும்றயின் கீழ் ஆஙகி்லம 
கற்றவர்கள் இப் பணிகளில அமர்ததெப்படடனர். 
ஐ்ரோப்பியர்கள் தெவிர இந்திய – 
ஆஙகி்்லயர்கள், பிரோமணர்கள் ஆகி்யோ்ர 
அரசு பணிகளில நிம்றந்திருந்தெனர்.  
இ்தெ்போ்ல, 19 ஆம நூற்றோணடின் 
்தெோடககததில ஜமீன்தெோரி, ரோயததுவோரி 
மும்றகள் அம்லோககம ்சய்யப்படடமதெத 
்தெோடர்ந்து ஜமீன்தெோர்கள், மிரோசுதெோரர்கள், 
நி்லச்சுவோந்தெோர்கள் உருவோயினர். இவர்கள் 
அமனவரும உயர்சோதியினர் என்பது 
குறிப்பிடததெககது.  இது கிரோம நி்ல உ்றவுகளில 
்பரும தெோககததிமன ஏறபடுததியது.

இமதெத ்தெோடர்ந்து ரயததுவோரி மும்ற 
மீது ஆய்வு ்சய்யுமோறு அன்ம்றய ஆஙகி்்லய 
அதிகோரி பிரோன்ஸிஸ் எலலீஸ் பணிககப்படடோர். 
இ்தெ்போல தெோமஸ் மன்்்றோ எனும அதிகோரியும 
ரோயததுவோரி மும்ற மீது ஆய்வு ் சய்து அறிகமக 
தெோககல ்சய்தெோர். 

அவர்கள் அறிகமககளில ‘கோ்லம 
கோ்லமோக நி்லததுடன் ்தெோடர்பு ்கோணடிருந்தெ 
மககளிடமிருந்து நி்லம பறிககப்படடு ் மலதெடடு 
வகுப்புகமைச் ்சர்ந்தெ ஜமீன்தெோர்கள், 
மிரோசுதெோரர்களிடம நி்லம அளிககப்படடதெோல 
்வைோணமமயின் தெரமும விமைச்சலும 
கும்றந்துவிடடதெோகவும இதெனோல நி்ல வரி 
வருவோய் போதிககப்படடுள்ைதெோகவும 
கூறியிருந்தெனர். ்மலும, ஏரோைமோன 
நி்லஙகமை தெரிசோகப் ்போடடுள்ைதெோகவும 
குறிப்பிடட அவர்கள் தெோழ்ததெப்படட 
வகுப்பினருககு உதெவிகள் ்சய்ய ்வணடும 
என்று ்கோரினர்.

ேோழத்ேப்படந்டோருககோ்ன 
முன்னுரிலைகள் 

்சன்மன மோகோண அரசு தெோழ்ததெப்படட 
மககளுககோன நிதி உதெவிததிடடஙகமை 1885 
இல அறிவிததெது. சி்ல இடஙகளில 
தெோழ்ததெப்பட்டோருககோன பள்ளிகமை அர்ச 
தி்றந்தெது.

இதெறகிமட்ய, ்சஙகலபடடு மோவடட 
ஆடசியர் திரி்மன்கீ்ர என்பவர் 
்சஙகலபடடு மோவடட தெோழ்ததெப்படட மககள் 
குறிதது ஒரு அறிகமக தெோககல ்சய்தெோர்.

அதென் சுருககம வருமோறு: தெோழ்ததெப்படட 
மககள் சமூக, ்போருைோதெோர, கலவி ரீதியோக 
மிகவும ்மோசமமடந்துள்ைனர். 
அவர்களுககு நி்லம மறுககப்படுகி்றது.  
வீடு கடடிக்கோள்ைககூட 
அனுமதிககப்படுவதிலம்ல. கலவி 
நிரோகரிககப்படுகி்றது. தெோழ்ததெப்படட மககள் 
அடிமமகைோக விறகப்படுகி்றோர்கள். 
ஏரோைமோன நி்லம ் வணடு்மன்்்ற தெரிசோகப் 
்போடப்படடுள்ைது. இதெனோல அரசுககு 
வருவோய் கும்றகி்றது. இந்தெ நி்லஙகமை 
தெோழ்ததெப்படட மககளுககு பிரிதது 
வைஙக்லோம. 

அவரது அறிகமகயில ்மலும ப்ல 
பரிந்துமரகளும இருந்தென. இந்தெ 
அறிகமகமய பரீசிலிததெ அரசு 1892இல 
தெோழ்ததெப்படட  மககளுககு 12 ்லடசம ஏககர் 
நி்லதமதெ பிரிதது வைஙகியது. இது பஞசமி 
நி்லம என அமைககப்படடது. இ்தெ்போ்ல 
தெோழ்ததெப்பட்டோரின் குைந்மதெகளுககோன 
பள்ளிகமை அரசு பஞசமர் பள்ளிகள் என 
அமைததெது.

’பஞசமர்’ என்பது, மவதீக மதெததின்படி 
நோன்கு வர்ணஙகளுககும ்வளி்ய 
நிறுததெப்படட மககமைக குறிககும ்பயர் 
ஆகும. என்வ பஞசமர் பள்ளிகள் என 
அமைப்பமதெ ஆதிதிரோவிடர் பள்ளிகள் என 
அமைககப்பட்வணடும என்று 
அ்யோததிதெோச பணடிதெர், ம. சிஙகோர்வ்லர் 
்போன்்்றோர் கூறினர்.
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இவ்வோறு கோ்லனிஆடசியில நி்லஙகளில 
இருந்து விரடடப்படடு கலவியும மறுககப்படட 
நிம்லயில தெோழ்ததெப்படட வகுப்போரின் 
குைந்மதெகள் பள்ளிகளில ்சர்வமதெ உயர் 
வகுப்போர் எதிர்தது தெடுததெனர். பள்ளிகளில 
தெோழ்ததெப்படட குைந்மதெகள் 
அனுமதிககப்படுவமதெத தெடுககககூடோது என்று 
1854 இல நீதிமன்்றம ஆமணயிடடது. நீதிமன்்ற 
ஆமணகளுககும உயர்வகுப்போர்  
பணியவிலம்ல. 1865 இல இஙகி்லோந்தில உள்ை 
இந்தியோவுககோன அமமச்ச்ர ஆமணயிடடோர். 
அப்்போதும நிம்லமமயில மோற்றமிலம்ல.

இவ்வோறு, 19ஆம நூற்றோணடின் 
பிறபகுதியில கோ்லனி ஆடசியின் கீழ் சமூகம, 
்போருைோதெோரம, அதிகோரம, ்வம்ல 
வோய்ப்புகள் ஆகிய தும்றகளில ஒருபககம 
பிரோமணர்கள் ஆதிககம ்சலுததிய நிம்லயில 
சமூகததில ்பருமபோன்மமயோக இருந்தெ 
பிரோமணரல்லோதெவர்கள், சிறுபோன்மம 
மதெததினர் மிகுதியோகப் 
பு்றககணிககப்படடிருந்தெனர்.

இக கோ்லகடடததில ்தெோடஙகப்படட 
பள்ளிகள் மூ்லம நவீன கலவிகற்ற 
பிரோமணரல்லோதெ வகுப்பினர் சிறுபோன்மம 
மதெததினர் மததியில இது ்பரும அதிருப்திமய 
ஏறபடுததியது.  தெஙகளுககும அரசுப்பணிகளில 
பிரதிநிதிததுவம ்வணடும என்று ்கோரினர்.

குறிப்போக கலவிகற்ற அ்யோததிதெோச 
பணடிதெர், ம. சிஙகோர்வ்லர், இரடமடமம்ல 
சீனிவோசன், பிடடி தியோகரோயர், பனகல அரசர் 
்போன்்்றோர் முன்னணியில நின்்றனர்.

இவ்வோறு எழுந்தெ ்கோரிகமககமைத 
்தெோடர்ந்து 1892 ஆம ஆணடில ்சன்மன 
மோவடட அமனததுத தும்றகளில வகுப்புவோரி 
பிரதிநிதிததுவம அளிதது ஆமண 
்வளியிடடது. இது 128(2) என்று 
அமைககப்படடது. இதெமன ்சன்மன 
மோகோணம முழுவதும விரிவுபடுததெ ்வணடும 
என்று அமமககப்படடது.

தெமிைகததில ஒடுககப்பட்டோர் மறறும 
பிறபடுததெப்பட்டோர் முன்்னடுததெ கலவி 
முயறசிகமைப் ்போ்ல்வ மகோரோஷ்டிரோவிலும 
கலவி விழிப்புணர்ச்சிமய ஏறபடுததிட 
மகோதமோ ்ஜோதிரோவ்பூ்்ல, அன்மன 
சோவிதரிபோய்பூ்்ல ்போன்்்றோர் ்பரும 
முயறசிகமை ்மற்கோணடனர். 
நீதிககடசி

1913 ஆம ஆணடில 
அ்்லகசோணடர் கோர்டியூ 
தெம்லமமயி்லோன ரோயல 
ஆமணயம வந்தெ்போது 
அதெனிடம ஏரோைமோன 
வி ண ண ப் ப ங க ள் 
அ ளி க க ப் ப ட ட ன . 

்சன்மன மோகோணம மடடுமல்லோமல ரஙகூன் 
திரோவி சஙகம உள்பட ப்ல அமமப்புகள் 
விணணப்பஙகமை அளிததென. அவறறில 
பிறபடுததெப்படடவர்கள், தெோழ்ததெப்படடவர்கள், 
சிறுபோன்மம மதெததினருககு உரிய 
பிரதிநிதிததுவம ்வம்ல வோய்ப்புகளில 
வைஙக ்வணடும என்று வலியுறுததெப்படடன.

டோகடர் சி. ந்டசன், சர். பி. தியோகரோயர், 
டோகடர் டி. எம. நோயர் ஆகி்யோர் அறிகமக 
ஒன்றிமனத தெயோரிதது ் வளியிடும முயறசியில 
ஈடுபடடனர். சர்.பி. தியோகரோயர் 
எ ழு தி ் வ ளி யி ட ட  அ ந் தெ  அ றி க ம க 

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 13.indd   267 10-12-2021   20:38:27



268

‘ பி ர ோ ம ண ர ல ்ல ோ தெ ோ ர்   அ றி க ம க ’  எ ன் று 
அ ம ை க க ப் ப டு கி ்ற து .  1 9 1 6 ஆ ம  ஆ ண டு 
பி ர ோ ம ண ர ல ்ல ோ ் தெ ோ ர்  ந ்ல ன்  க ோ க க 
சர்.பி. தியோகரோயர், டோகடர் டி.எம. நோயர் 
ஆகி்யோர் ‘்தென்னிந்தியர் சுதெந்திர சஙகம’ 
(South Indian Liberal Federation) என்்ற இயககதமதெத 
்தெோடஙகினர். இவ்வியககததின் சோர்பில 
‘ஜஸ்டிஸ்’ என்னும இதெழ் ்வளியோனது. 
என்வ, இவ்வியககம மககளிமட்ய 
‘நீதிககடசி’(Justice Party) என வைஙகப்்பற்றது. 
இவ்வியககம பிரோமணரல்லோதெோர் மககள் 
மததியில கலவி, ்வம்லவோய்ப்பு 
்பறுவதெறகோன ‘வகுப்புவோரி உரிமம’ குறிததெ 
விழிப்புணர்மவ உருவோககியது.

உயர்கலவியில ஆஙகி்லம, சமஸ்கிருதெம 
மடடும அனுமதிககப்படுவமதெக கணடிததும 
தெமிழ் உள்ளிடட பைமமயோன ் மோழிகமையும 
அனுமதிகக ்வணடும என்றும நீதிககடசி 
சோர்பில 1915 இல அரசுககு மனு 
அளிககப்படடது. 1917 இல இந்தியோ வந்தெ 
தூதுககுழுமவ ்சன்மன மோகோணதமதெச் 
்சர்ந்தெ 54 அமமப்புகள் சந்திதது 
பிரோமணரல்லோ்தெோர் மறறும சிறுபோன்மம 
மதெததினருககு உரிய பிரதிநிதிததுவம வைஙக 
்வணடும என்று ்கோரினர். 
அதுமடடுமல்லோமல வகுப்புவோரி 
பிரதிநிதிததுவம ் கோரி ஆஙகோஙகு மோநோடுகள் 
நடததெப்படடன.
முேல் வகுபபுவோரி பிரதிநிதித்துவ அரசோலண

்சன்மன மோகோண சடடமன்்றததில 
நீதிககடசி ஆடசியில அமர்ந்தெமதெத ்தெோடர்ந்து 
இக ்கோரிகமககள் சடடமன்்றததிலும 

எதி்ரோலிததென. ்தெோடர்ந்து நீதிககடசி 
உறுப்பினர்கள் எழுப்பிய ்கோரிகமககள் 
மடடுமல்லோமல இவறறுககு மககள் ஆதெரவு 
அதிகரிததெதென் கோரணமோக ஏறபடட 
அழுததெததின் கோரணமோக அரசு அனுமதி 
அளிததெதென் ்பரில அரசு பணியிடஙகளில 
வகுப்புவோரி இட ஒதுககீடு அளிதது 1921 இல 
தீர்மோனம நிம்ற்வறியது. இது வகுப்புவோரி 
பிரதிநிதிததுவ அரசோமண என்று 
அமைககப்படுகி்றது.

இந்திய வர்லோறறில இது குறிப்பிடததெகக 
வைர்ச்சி ஆகும. கோ்லம கோ்லமோக ஒடுககப்படடு 
வந்தெ பிரிவினர்கள் தெோஙகளும சமூக, 
்போருைோதெோர இழிவுகளில இருந்து விடுதெம்ல 
் ப ற று  சு ய ம ரி ய ோ ம தெ யு ட னு ம 
சமததுவததுடனும எதிர்கோ்லததில வோை 
முடியும என்்ற நமபிகமகமய அளிததெது. 

“எல்லோ அரசு பணிகளிலும பிரோமணர் 
அ ல ்ல ோ தெ வ ர் க ம ை  அ வ ர் க ளு க கு க 
கும்றந்தெபடச கலவிததெகுதி இருந்தெோ்்ல 
்போதும என்று கருதி ்வம்லவோய்ப்பு வைஙக 
்வணடும. கிறிஸ்தெவர்கள், முகமதியர்கள், 
தெோழ்ததெப்படடவர்கள் என அமனவரும 
அரசுப்பணிகளில அமர்ததெப் பட்வணடும. 
இதெறகோன ஒரு நிம்லயோன ஆமண ்வளியிட 
்வணடும. நூறுரூபோய்ககு ்மல சமபைம 
வோஙகும உததி்யோகமோக இருந்தெோல 75% 
அைவு மககமை  அது அமடயுமவமர  
ஏைோணடுகோ்லம வமர அமலில இருககும 
வணணமும இவ்வோமண அமலில இருகக 
்வணடும” எனும தீர்மோனததிமன 
சடடசமபயின் உறுப்பினரோன முனுசோமி 
்கோணடுவந்தெோர். 

இததீர்மோனதமதெ முன்்மோழிந்து ்பசிய 
சர். ஆர். ்க. சணமுகம “இந்தெ வர்லோறறு 
முககியததுவம வோய்ந்தெ தீர்மோனதமதெ நோம 
நிம்ற்வறறினோல நம எதிர்கோ்ல சந்தெதி 
நமமம்யல்லோம நமது நோடடுககு உரிமம 
வோஙகித தெந்தெவ்ரன்்்ற ்கோணடோடும” என்று 
குறிப்பிடடோர். அததீர்மோனதமதெ வழி்மோழிந்தெ 
டோகடர் சி. ந்டசனோர் ‘எஙகள் மககளுககு 
்வம்லகளில சரியோன பிரிதிநிதிததுவம 
தெரப்படோவிடடோல, நோஙகள் வரி ்கோடுகக 
மோட்டோம’ என்று ்பசினோர். 
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கோஙகிரஸ் கடசியில தீவிரமோக இயஙகி 
வந்தெ தெந்மதெ ்பரியோர், ஜஸ்டிஸ் கடசியினரின் 
கருததுககமை ஆதெரிததெோர்.   கோஙகிரஸ் 
கடசிககுள்ளும, வகுப்புவோரி பிரதிநிதிததுவம 
்கோரிகமகமய எழுப்பினோர். 1925ஆம ஆணடு 
கோஞசிபுரததில நமட்பற்ற கோஙகிரஸ் 
மோநோடடில அரசு கலவி, ்வம்லவோய்ப்புகளில 
வகுப்புவோரி பிரதிநிதிததுவம ்கோரும 
தீர்மோனதமதெ ்பரியோர் ்கோணடுவந்தெோர். 
இதெறகு கோஙகிரஸ் தெம்லமம அனுமதி 
மறுததெமதெத ்தெோடர்ந்து அவர் கோஙகிரஸில 
இருந்து ்வளி்யறினோர். 

1928 வோககில இரோ. முதமதெயோ 
அவர்களின் தெம்லமமயில நீதிககடசி 
் ச ய ல ப ட ட ் ப ோ து  அ ர சி ன் 
எல்லோததும்றகளிலும, பணிநியமனஙகள் 
மும்றப்படுததெப்படடு அரசோமணயின் மூ்லம 
வ கு ப் பு வ ோ ரி  பி ர தி நி தி த து வ ம 
நிரந்தெரமோககப்படடது.

முேல் சட்டத்திருத்ேம்

இந்தியோ சுதெந்திரம அமடந்து இந்திய 
அரசமமப்புச் சடடம நமடமும்றககு வந்தெபின் 
அதில குறிப்பிடப்படடிருந்தெ சடடப்பிரிவுகமைக 
கோடடி, தெமிைகததில வகுப்புவோரி ஆமண 
பின்பற்றப்படுவதெோல, மருததுவக கலலூரியில 
தெனககு இடம கிமடககவிலம்ல எனககூறி 
்சணபகம துமரரோஜன் என்பவர் 1951ஆம 
ஆணடு உயர்நீதிமன்்றததில வைககு 
ஒன்றிமனத ்தெோடர்ந்தெோர். 

இவ்வைககிமன விசோரிதது தீர்ப்பு 
வைஙகிய உயர்நீதிமன்்றம தெமிைகததில 
பின்பற்றப்படும வகுப்புவோரி ஆமணயோனது 
அரசமமப்புச் சடடததிறகு முரணோனது என்று 
தீர்ப்பளிததெது. உச்சநீதிமன்்றமும அத 
தீர்ப்பிமன உறுதி ்சய்தெது.  என்வ  
தெமிைகததில பின்பற்றப்படடு வந்தெ வகுப்புவோரி 
(இடஒதுககீடு) மும்ற ரதது ்சய்யப்படடது.

வகுப்புவோரிமும்ற ரதது ்சய்யப்படடமதெ 
எதிர்தது தெமிைகததில ்போரோடடஙகள் 
எழுந்தென. என்வ, தெந்மதெ ்பரியோர் 
உடனடியோக அரசமமப்புச் சடடம திருததெம 
்சய்யப்பட ்வணடும என்று ்கோரிகமக 

விடுததெோர். தெமிைகததில தெந்மதெ ்பரியோர், 
தெமிைக கோஙகிரஸ் தெம்லவரோக இருந்தெ 
கு. கோமரோஜ், பிரதெமர் ஜவஹர்்லோல ்நரு, 
இந்திய அரசமமப்புச் சடட சிறபி 
டோகடர். பி.ஆர். அம்பதகர் ஆகி்யோர் 
முயறசியோல வகுப்புவோரி பிரதிநிதிததுவம 
நீடிககும வமகயில அரசமமப்புச் சடடததில 
திருததெப்படடது. இந்திய அரசமமப்புச் 
சடடததில ் மற்கோள்ைப்படட முதெல திருததெம 
ஆகும.  இதென்மூ்லம பிறபடுததெப்படட 
வகுப்பினர் மீணடும இடஒதுககீடு ்பறும 
வோய்ப்பு ஏறபடடது.

அரசமமப்புச் சடடம, பிரிவு 15 மறறும 16 
ஆகிய பிரிவுகள்  “சமூக ரீதியிலும 
்போருைோதெோர ரீதியிலும பின் 
தெஙகியவர்களுககுச் சி்ல சி்றப்புச் சடடஙகள் 
மறறும சலுமககள் வைஙக்லோம” என 
அரசுககு அதிகோரம வைஙகியுள்ைது. அதென் 
அடிப்பமடயில பிரதெமர்  ்நரு முதெ்லோவது 
சடடத திருததெததிமன நோடோளுமன்்றததில 
்கோணடுவந்தெோர். அத திருததெததின்படி 
அரசமமப்புச் சடட பிரிவுகள் 15 (4) & 16(4) 
என்னும உடபிரிவுகள் இமணககப்படடன.  
இந்திய அரசமமப்புச் சடடத திருததெததிறகுப் 
பின் தெமிழ்நோடடில 1951 ஆம ஆணடு முதெல 
பிறபடுததெப்பட்டோருககு 25%, 
தெோழ்ததெப்பட்டோருககு 16% என இடஒதுககீடு 
நமடமும்றப்படுததெபடடது.

இ்ட ஒதுககீடு விரிவோககம்

மு .  க ரு ண ோ நி தி 
மு தெ ்ல ம ம ச் ச ர ோ க 
இ ரு ந் தெ ் ப ோ து 
பிறபடுததெப்பட்டோர் ந்லன் 
குறிதது ஆரோய்ந்திட 
சடடநோதென் தெம்லமமயில 
ஒரு ஆமணயம அமமககப் 

படடது. அந்தெ ஆமணயததின் பரிந்துமரகளின் 
அடிப்பமடயில 1971 ஆம ஆணடு 
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பிறபடுததெப்பட்டோருககு 31%, 
தெோழ்ததெப்பட்டோருககு 18% என இட ஒதுககீடடு 
வரமபு மோறறியமமககப்படடது.

1979 ஆம ஆணடு தெமிழ்நோடு மோநி்ல 
அரசின் சமூக ந்லததும்ற அரசோமண (G.O. 
M s . N o .  1 1 5 6 ,  0 2 . 0 2 . 1 9 7 9 )  ஒ ன் றி ம ன ப் 
பி ்ற ப் பி த தெ து .  அ வ் வ ோ ம ண யி ன் ப டி 
பிறபடுததெப்படட வகுப்பினரின், குடுமப ஆணடு 
வருமோனம ` 9000 நிர்ணயிககப்படடது. பின் 
அந்தெ அரசோமண திருமபப் ்ப்றப்படடு புதிய 
ஆமண பி்றப்பிககப்படடது. அப்புதிய 
ஆமணயின் படி பிறபடுததெப்படடவர்களுககோன 
இடஒதுககீடடு வரமபு 31% லிருந்து 50% ஆக 
உயர்ததெப்படடது. என்வ, அன்ம்றய 
க ோ ்ல க ட ட த தி ல  தெ மி ை க த தி ல 
பி ற ப டு த தெ ப் ப ட ட வ ர் க ளு க கு  5 0 % , 
தெோழ்ததெப்படடவர்கள்& பைஙகுடியினருககு 18%  
என்று ் மோததெ இடஒதுககீடு 68% நமடமும்றககு 
வந்தெது.

1989 ஆமஆணடு பைஙகுடியினருககுத 
தெனியிட ஒதுககீடு ்கோரி ்தெோடரப்படட 
வைககில வைஙகப்படட உச்சநீதிமன்்றத 
தீ ர் ப் பி ன்  அ டி ப் ப ம ட யி ல 
பிறபடுததெப்படடவர்களுககு 30%, மிகவும 
பி ற ப டு த தெ ப் ப ட ட வ ர் க ளு க கு  2 0 % , 
தெ ோ ழ் த தெ ப் ப ட ட வ ர் க ளு க கு  1 8 % , 
பைஙகுடியினருககு 1% என இடஒதுககீடடு 
வரமபுகள் மோறறியமமககப்படடு இடஒதுககீடு 
69% என நமடமும்றககு வந்தெது.

ைத்திய அரசின் இ்ட ஒதுககீடு: ைண்்டல் 
ஆலணயம்

வி.பி. சிங ஆடசியின் ்போது 
மணடலஆமணயததின் பரிந்துமரகமை 
ஏறறுக ்கோள்வதெோக அறிவிததெோர். அதென் 
அ டி ப் ப ம ட யி ல  ம த தி ய அ ர சி ன் 
் வ ம ்ல வ ோ ய் ப் பு க ளி ல 
பிறபடுததெப்படடவர்களுககு 27% இடஒதுககீடு 
வைஙகி மததிய அரசு ஆமண பி்றப்பிததெது. 
அதெமன எதிர்தது, இந்திரோ சகோனி 
இடஒதுககீடடு மும்றயோனது, சடடததின் முன் 
அமனவரும சமம என்னும, அரசமமப்புச் 

சடட விதிகமை மீறும வமகயில 
அமமந்துள்ைது. என்வ, இடஒதுககீடடு 
மும்றயிமன ரதது ்சய்திட ்வணடும என 
உச்சநீதிமன்்றததில வைககுத்தெோடுததெோர்.

அவ்வைககிமன விசோரிததெ நீதிமன்்றம 
வி.பி.சிங தெம்லமமயி்லோன அரசு 
பிறபடுததெப்பட்டோருககு வைஙகிய 27 சதெவீதெம 
இடஒதுககீடு ்சலலும என்று தீர்ப்பளிததெது. 
்மலும, இடஒதுககீடடின் அைவு 50 சதெவீதெததிறகு 
மிகோமல போர்ததுக்கோள்ை ்வணடும எனவும, 
தீர்ப்பில குறிப்பிடடிருந்தெது. அரசியல சடடததில 
உச்ச வரமபு குறிததுக குறிப்பிடப்படோதெ நிம்லயில 
உச்சநீதிமன்்றம 50 சதெவீதெம என்று 
உச்சவரமபிமன நிர்ணயிததெது. எனினும 
உச்சநீதிமன்்றம தெனது தீர்ப்பின் ஒரு பகுதியில 
உச்சவரமபிறகும வி்லககு உணடு என்பமதெப் 
பின்வருமோறு குறிப்பிடடிருந்தெது.

”உச்சநீதிமன்்றததில மணடல ஆமணய 
உததெரவு பறறிய தீர்ப்பில“ 50%  என்பது விதியோக 
இருந்தெ ்போதிலும கூட ப்லதெரப்படட மககள் 
பல்வறு வமகயில பரந்துப்படட இந்நோடடில 
்வரூன்றி உள்ை சி்ல அசோதெோரணமோன 
நிம்லமமகமைக கணககில 
எடுததுக்கோள்ைககூடோது என்பது நமது 
வோதெமல்ல. நோடடின் ்தெோம்ல தூரததில உள்ை 
பகுதிகளி்்லோ அல்லது தெள்ளியிருககும 
பரப்புகளி்்லோ வோழ்வதென் மூ்லம ்தெசிய 
நீ்ரோடடததில தெமமம இமணததுக்கோள்ை 
வோய்ப்பற்ற மககளுககு அவர்களுக்க 
உரியதெனிததென்மம கோரணமோக அவர்களுககு 
்வறுவமகயில, விதிகளிலிருந்து வி்லககு 
என்பது மிகவும அவசியமோகும”. 50% இட 
ஒதுககீடடிறகு வி்லககு உணடு எனத தீர்ப்பளிததெ 
நீதிபதிக்ை ஏறறுக ்கோணடுள்ைனர், என்பமதெ 
்மறகணடத தீர்ப்பின் ஒருபகுதி உறுதி 
்சய்துள்ைது. எனினும தெமிைகததில 
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நமடமும்றயிலிருந்தெ 69% இடஒதுககீடு, 
உச்சநீதிமன்்ற தீர்ப்புககு முரணோனது என்றும 
அதெமன ரதது ்சய்திட ்வணடு்மன்றும 
நுகர்்வோர் அமமப்பின் அ்றககடடமை 
உறுப்பினரோன ்க.என்.விஜயன் 
உச்சநீதிமன்்றததில ்தெோடர்ந்தெ வைககில 
மருததுவம மறறும ்போறியியல கலலூரிகளில 
50%்மல இடஒதுககீடு அளிகக உச்சநீதிமன்்றம 
இமடககோ்லத தெமடவிதிததெது.

எனினும 1951 ஆம 
ஆணடு எழுந்தெமதெப் ்போன்்ற 
சடட ்நருககடிகள்  
எழுந்தெதெோல அரசியல 
சடடததில உள்ை மோநி்ல 
அரசுகளுககோன அதிகோர 
வரமபு என்னும 
வோய்ப்பிமனப் பயன்படுததி அப்்போமதெய 
முதெலவர் ்ஜ.்ஜய்லலிதெோ அவர்களின் 
தெம்லமமயி்லோன தெமிழ்நோடு அரசு அரசியல 
சடட பிரிவு 31(C) (Directive principles of state policy) 
-யிமனப் பயன்படுததித தெனிச்சடட ம்சோதெோ 
ஒன்றிமன 30.12.1993 அன்று தெமிழ்நோடு 
சடடமன்்றததில நிம்ற்வறறியது. அதென்பின் 
தெமிழ்நோடடில பின்பற்றப்படட 69% இடஒதுககீடு 
குறிததெ தெமிழ்நோடு அரசின் 
தெனிச்சடடம்சோதெோவிறகு 19.07.1994 அன்று 
அன்ம்றய குடியரசுத தெம்லவர் ஒப்புதெல 
அளிததெதெோல தெமிைகததில பின்பற்றப்படும 69% 
இடஒதுககீடு உரியசடடப் போதுகோப்பிமனப் 
்பறறுவிடடது.

தெமிைக அரசின் இச்சடடததிமன 
எதிர்ததும வைககுத்தெோடரும சூைம்லத தெவிர்கக 
இந்திய அரசமமப்புச் சடடததின் IX ஆவது 
அடடவமணயில ்சர்கக தெமிைக அரசு ்பரும 
முயறசி எடுததெது. நோடோளுமன்்றததில 
்மற்கோள்ைப்்பற்ற 76-வது அரசியல 
சடடததிருததெததின் மூ்லம தெமிைக அரசின் 
இடஒதுககீடடுச் சடடம இந்திய அரசியல 
சடடததின் IX ஆவது அடடவமணயில 
இமணககப்்பற்றது. அததுடன், 1992 நவமபர் 
16ஆம்தெதி முதெல இச்சடடம முன்்தெதியிடடு 
நமடமும்றககு வந்தெதெோகவும அறிவிககப்படடது. 
இடஒதுககீடடு மும்ற என்பது அரசு 

அதிகோரஙகமைப் ்பறுவதெறகோன தெறகோலிக 
முயறசி்ய ஆகும. சமூக மோற்றம நிகழ்ந்திடவும, 
உணமமயோன சமூக நன்மதிப்பு உருவோகிடவும, 
சோதிய அடுககு மும்றகள் ஒழிந்து சமததுவம 
பி்றந்திட ்வணடும. அததெமகய சமததுவம 
பி்றப்பதெறகோன வழிமும்றகளுள் ஒன்று 
‘சோதிகக்லப்புத திருமணஙகைோகும’. 
சோதிகளுககுள்்ை்ய நமட்பறும 
திருமணஙக்ை சோதிககடடமமப்மப 
வலிமமப்படுததி வருவதுடன் சமததுவம 
உருவோவதெறகோனத தெமடககல்லோகவும 
இருககின்்றன. என்வ “சோதிமறுப்புத 
திருமணஙகளும” முற்போககோன உயர் 
எணணஙகளு்ம உணமமயோன சமூகமோற்றதமதெ 
முன்்னடுககும கருவிகைோகும.  

பிற்படுத்ேப்படந்டோர ஆலணயம்
இந்திய அரசியல சடடப் பிரிவு 340 

இன்படி “சமூக அடிப்பமடயிலும கலவி 
அடிப்பமடயிலும பிறபடுததெப்படட வகுப்புகள்” 
எமவ என அமடயோைம கணடிடவும மறறும 
அவர்களின் நிம்ல குறிதது  ஆய்வு ்சய்து 
அரசுககுப் பரிந்துமரகமை வைஙகவும 
பிறபடுததெப்பட்டோர் ஆமணயம 
அமமததிடவும குடியரசுததெம்லவருககு 
அதிகோரம அளிககி்றது. அதெனடிப்பமடயில 
இந்திய அரசு பின்வரும இரணடு 
பிறபடுததெப்பட்டோர் ஆமணயஙகமை 
இதுவமர அமமததுள்ைது. 

1. திரு. கோகோ கநைல்கர ஆலணயம்

கோகோ க்்லலகர் ஆமணயம 
என்்றமைககப்படுகி்ற முதெ்லோவது 
பிறபடுததெப்பட்டோர் ஆமணயம 29.01.1953 
அன்று அமமககப்படடது. இவ்வோமணயததில 
கோகோ க்்லலகர் உடபட 11 ்பர் இடம 
்பறறிருந்தெனர். இககுழுவின் அறிகமகயிமன 
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அன்ம்றய பிரதெமர் ஜவஹர்்லோல ்நரு 
நோடோளுமன்்றததில தெோககல ்சய்தெோர்.

2. ைண்்டல்  ஆலணயம்
பிரதெமர் ்மோரோர்ஜி்தெசோய் 

தெம்லமமயி்லோன மததிய அரசு பிந்்தெஸ்வரி 
பிரசோத மணடல கமிஷன் என்்றமைககப்படுகி்ற 
மணடல ஆமணயததிமன 1979 ஆம ஆணடு 
அமமததெது. இது பிறபடுததெப்படட 
வ கு ப் பி ன ரு க க ோ ன  இ ர ண ட ோ வ து 
ஆ ம ண ய ம ோ கு ம .  இ வ் வ ோ ம ண ய த தி ன் 
்சய்லரோக  எஸ்.எஸ்.கில ்சயலபடடோர்.    

பிறபடுததெப்படட வகுப்பினர் குறிதது 
ஆய்வு ் சய்திட 1979 ஆம ஆணடு பி.பி. மணடல 
தெம்லமமயி்லோன குழு ஒன்று 
அமமககப்்பற்றது. அககுழு இந்தியோ 
முழுவதிலும சுறறுப்பயணம ்மற்கோணடது. 
இவ்வோமணயம 11 கோரணஙகமை 
அடிப்பமடயோகக ்கோணடு சமூக 
அடிப்பமடயிலும கலவி அடிப்பமடயிலும 3743 
சோதிகள் பிறபடுததெப்படட வகுப்புகைோக 
உள்ைன என அமடயோைம கணடது.

மணடல தென் அறிகமகயின் 
முகப்புமரயில “வகுப்பு வோரி பிரதிநிதித 

துவததிறகு ்மடரோஸ் முன்்னோடியோக 
இருப்பதுடன் அமமோநி்ல்ம 
பிறபடுததெப்படட வகுப்போர்களுககு பிரதிநிதித 
துவதமதெ வைஙகியுள்ைது” என்று 
குறிப்பிடடிருப்பதென் மூ்லம தெமிழ்நோடு 
சமூகநீதியின் பி்றப்பிடமோகவும முகவரி 
ஆகவும இருப்பமதெ அறிய்லோம. 

மககள்்தெோமகயில 52% உள்ை 
பிறபடுததெப்படட வகுப்போர்ககு மததியஅரசுப் 
பணிகளில 27% வைஙகிட மணடல ஆமணயம 
பரிந்துமரததெது. இவ்வோமணயததின்  
பரிந்துமரமய ஏறறுக்கோணடு 13.08.1990 ஆம 
ஆணடு பிரதெமர் வி.பி.சிங தெம்லமமயி்லோன 
்தெசிய முன்னணி அரசு மததிய அரசுப் 
பணிகளில மடடும, பிறபடுததெப்படட 
வகுப்போருககு 27% இடஒதுககீடு வைஙகி ஆமண 
பி்றப்பிததெது. இவ்வோமண 13.08.90 ஆம ்தெதி 
முதெல அமல ்சய்யப்படடுள்ைது. இதென் மூ்லம 
மததிய அரசுப் பணிகளில சமூக அடிப்பமடயிலும, 
கலவி அடிப்பமடயிலும பிறபடுததெப்படட 
வகுப்பினர் மததிய அரசுப் பணிகளில 
்வம்லவோய்ப்பு ்பறும வோய்ப்பு ஏறபடடுள்ைது. 

இந்திரோ சகோனி V. இந்திய யூனியன் AIR 1993 SC 477

  இது மணட்ல குழு வைககு எனவும அமைககப்படும.  
  பிரதெம மந்திரி ் மோரோர்ஜி்தெசோய் தெம்லமமயில 1979-ஆம ஆணடு ஜனவரியில பி.பி. மணடல தெம்லமமயில, 

சடடபிரிவு 340-ன் படி பின்தெஙகிய வகுப்பினருககோன  இரணடோவது ஆமணயம ஏறபடுததெப்படடது.
  படடியல இனததெவர் மறறும பைஙகுடியினர்(SC/ST) மககமை தெவிர்தது, இதெர பிறபடட வகுப்பினர் ் மோததெ 

மககள் ் தெோமகயில 52% இடம ் பறறுள்ைனர், அரசு பதெவியில 27 சதெவிகிதெம இட ஒதுககீடு ் சய்தெோலதெோன் 
அது படடியல இனததெவர் மறறும பைஙகுடியினர்(SC/ST) இதெர பிறபடட வகுப்பினருககோன (OBC) ்மோததெ 
50 சதெவிகிதெ இட ஒதுககீடு ஆகும என இந்தெ ஆமணயம பரிந்துமர ்சய்தெது.

  மணட்ல ஆமணய அறிகமக சமர்பிததெ பி்றகு எந்தெ ஒரு நடவடிகமகயும மறறும ்சயலபோடும இலம்ல, 
போரோளுமன்்றததில இருமும்ற 1982 மறறும 1983-ஆம ஆணடுகளில மணடல ஆமணயம அறிகமக மீது 
விவோதெம மடடு்ம நமட்பற்றது.

  1990-ஆம ஆணடு ஆகஸ்ட 13-ஆம ்தெதி வி.பி. சிங அரசோஙகம ஒரு ஆமணயின் மூ்லம மணடல 
ஆமணயம அறிகமகயின் பரிந்துமரமய ஏறறுக்கோணடு 27 சதெவிகிதெ இட ஒதுககீடு சமூகததில பிறபடட 
வகுப்பினருககு இந்திய அரசுப் பணிகளில வைஙகியது.

சமூக நீதிலய நைம்்படுத்துேல்

சமூக நீதிமய ஏறபடுததுவதில இட 
ஒதுககீடு முககியமோன கருவியோக உள்ைது, 
கலவி மறறும ்வம்ல வோய்ப்புகளில இட 

ஒதுககீடடு மும்ற சமூக நீதிமய நிம்ல 
நோடடுகி்றது என்பமதெ உணர்வணடும.  பி்றப்பின் 
அடிப்பமடயில யோவரும யோருககும உயர்ந்தெவர் 
மறறும தெோழ்ந்தெவரும இலம்ல என்பன சமதெர்ம 
தெததுவததின் அடிப்பமடயோகவும சமூக நீதிககு 
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1979-ஆம ஆணடு இந்திய 
அரசோஙகததெோல பின்தெஙகிய வகுப்பிறகோன 
இரணடோவது ஆமணயம பி.பி. மணடல 
தெம்லமமயில உருவோககப்படடது.  பின்தெஙகிய 
மககளின் சமூக, கலவியிமன ்மமபடுததெ 
வழிமும்றகள், திடடஙகள் பறறிய 
பரிந்துமரகள் ்கடகப்படடன. இந்தெ 
ஆமணயம அரசு பதெவிகளில 27 சதெவிகிதெம 
சமூக மறறும ்போருைோதெோரததில 
நலிவமடந்தெ பின்தெஙகிய வகுப்மப ்சர்ந்தெ 
மககளுககு அளிககப்பட ்வணடும என்று 
பரிந்துமரததெது.

1980-ஆம ஆணடு டிசமபர் மோதெம 
மணடல ஆமணயம அதென் அறிகமகமய 
உள்தும்ற அமமச்சரோக இருந்தெ 
்ஜயில சிஙகிடம சமர்பிததெனர் அப்்போது 
பி.பி. மணடல “இந்தெ அறிகமகமய தெயோர் 
்சய்வதில அதிகமோன உமைப்மப 
்கோடுததுள்்ைோம.  மிக சரியோக கூறினோல 
நோம உன்னதெமோன சடஙமக ் சய்துள்்ைோம” 
என்று கூறினோர்.

அடுததெ பததெோணடுகளுககு இந்தெ 
மணடல ஆமணய அறிகமக உள்தும்ற  
அலுவ்லகததி்்ல்ய இருந்தெது. அமதெ ்தெசிய 
முன்னணி அரசில பிரதெமரோக இருந்தெ 
வி.பி. சிங (1938-2001) 1990-ஆம ஆணடு 

நமடமும்றப்படுததினோர்.   அந்தெ ்நரததில 
மணடல ஆமணய பரிந்துமரகள்  ்பரும 
விவோதெஙகமை நோடு முழுவதும 
ஏறபடுததியது.   ்தெசிய அரசியலில ்பரும  
குைப்பஙகள் ஏறபடடன. சந்தெர்ப்பவோதெ 
அரசியம்ல ்சய்வதெோக வி.பி.சிங 
குற்றஞசோடடப்படடோர்.  எந்தெ ஒரு ்பரிய 
்தெசிய கடசியும மணடல ஆமணய 
பரிந்துமரகளுககு ஆதெரவோக இலம்ல.

சி்ல அமமப்புகள் மறறும பிரிவினர் 
இந்தெ பரிந்துமரகமை எதிர்தது உச்ச 
நீதிமன்்றததில வைககு ்தெோடுததெனர்.   இரு 
தெரப்பு வோதெஙகமையும பதி்னோரு 
நீதிபதிகமைக ்கோணட உச்சநீதிமன்்ற 
அமர்வு ்கடட  பின்பு உச்சநீதிமன்்றம இந்தெ 
மணடல ஆமணயததின் பரிந்துமரகள்  
்சலலும என தீர்ப்பளிததெது.   அந்தெ அமர்வின் 
்பருமபோன்மம நீதிபதிகள் இந்தெ 1992-ஆம 
ஆணடு தீர்ப்மப வைஙகினர்.   ஆனோல அ்தெ 
சமயததில பரிந்துமரகளில சி்ல மோற்றஙகமை 
்சய்ய அரமச உச்சநீதிமன்்றம 
்கடடுக்கோணடது.

1993 ் சப்டமபர் 8 ஆம ் தெதி பணியோைர் 
மறறும பயிறசி தும்றயின் ஒப்பந்தெம 
்மற்கோள்ைப்படடது.  இதென்பின் அறிகமக 
பறறிய சர்ச்மச முடிவிறகு வந்து, திடடம 
்தெோடர ஆரமபிததெது.

இன்றியமமயோதெ ஒன்்றோகவும கருதெப்படுகின்்றன.  
தென் பி்றப்பின் அடிப்பமடயில பயன்்பறுபவர்கள் 
அது  இந்தெ நவீன உ்லகததிறகு  ்போருந்தெோது 
என உணர்வணடும. சமூகததில உள்ை 
அமனவருடனும உணர்வுபூர்வமோகவும, 
சமததுவததுடன் இருப்ப்தெ நவீன மனிதெனோக 
இருப்பதெறகு அவசியமோகும. சமீப கோ்லததில 
்சோததுககள் மறறும ஆடமபர ்போருள்கமை 

்கோணடும ஒருவமர மதிப்பிடும ்போககு  
அதிகரிதது வருவது வருததெம அளிககககூடிய 
ஒன்்றோகும.  சமீபகோ்ல ்நோககஙகள் நமமம 
நவீனமோககுகின்்றன. நவீன இந்தியோமவ 
உருவோகக அமனதது தும்றகளிலும 
முழுமமயோன மோற்றம ்தெமவ. ஆமகயோலதெோன் 
நவீன இந்தியோ எனும கருததெோககம சமூகநீதிமய 
இயறமகயோக்வ  உள்ைடககியதெோக இருககி்றது.
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அருஞபசோறப்போருள்: 

சக�ோதரத்துவம்: சோதி, இன, மதெம, ்மோழி என்்ற 
்பதெஙகளில்லோமல அமனதது மனிதெர்கமையும 
ச்கோதெர ச்கோதெரிகைோக போவிககும மனப்போஙகு.

சுரண்டல்: வைஙகமை ்தெமவககதிகமோக 
பயன்படுததுவதும, கும்றந்தெ ஊதியததிறகு அதிக 
உமைப்மப பணியோைர்களிடம ்பறுவதும.

சமத்துவ சமுதோயம்: வர்கக, இன, ்போருைோதெோர, 
்மோழி, மதெ ்பதெஙகளில்லோமல அமனவமரயும 
சமமோக நடததும சமுதெோயம.

தனிசசலுக��ள்: ஒரு சி்ல குறிப்பிடட 
நபர்களுககு, அவர்களின் பதெவியின் கோரணமோ்வோ, 
சி்றப்பு தி்றமமகளின் கோரணமோக்வோ, சோதியின் 
கோரணமோக்வோ வைஙகப்படும சி்றப்பு சலுமககள்.

சமூ� அக்டயோளம்: சமுதெோயததின் ஒரு பிரிவில 
உறுப்பினரோக இருப்பதென் மூ்லம, ஒரு நபருககு 
கிமடககும அமடயோைம.

நிறவவறி: ஒருவமர்யோ அல்லது ஒரு 
குழுவினமர்யோ, அவர்கைது நி்றததின் 
அடிப்பமடயில போகுபோடோக நடததுவது.

வர்ண அகமப்பு: பி்றப்பின் அடிப்பமடயில 
மனிதெர்கமை வமகப்படுததிய பைஙகோ்ல 
நமடமும்ற

சிறுபோனகமயினர: நோடடின் அல்லது ஒரு 
பகுதியில உள்ை ்மோததெ மககள் ்தெோமகயில மதெ, 
இன, சோதி அடிப்பமடயில கும்றவோன 
எணணிகமகயில உள்்ைோர்.
இ்டஒதுக்கீடு: அரசின் கலவி மறறும 
்வம்லவோய்ப்புகளில சமூகததின் நலிந்தெ 
பிரிவினருககு வோய்ப்பளிககும வமகயில, 
அரசமமப்போல ஏறபடுததெப்படட ஒரு மும்ற.
பனகம சமூ�ம்: பல்வறு ்மோழி, மதெ, இன 
மறறும க்லோச்சோரஙகமைக ்கோணட மககள் 
ஒன்்றோக வோழும சமூகம.
சமூ� மோறறம்: ஒரு சமூகததில வோழும 
்பருமபோன்மம மககளின் மன மறறும 
நடவடிகமகளில ஏறபடும மோற்றம.
குடிகம உரிகம�ள்: ஒரு சமூகததில 
கணணியததுடன் வோழ்வதெறகோக அரசமமப்பினோல 
உததிரவோதெமளிககப்படட உரிமமகள்.
வபோருளோதோர சமத்துவம்: ஏமை, பணககோரன் 
என்்ற ்வறுபோடின்றி அமனதது மககளும சமமோன 
்போருைோதெோர நிம்லயில இருததெல.
நிலப்பிரபுத்துவம்: அதிக அைவு, நி்லஙகமை 
உமடமமயோக ்கோணடவர்கள்.

பஞசமர: வர்ணோசிரம மும்றயில குறிப்பிடப்படோதெ 
வர்ககதமதெ ்சர்ந்தெ ஒடுககப்படட மககள்.

I சரியோ்ன வில்டலயத் நேரந்பேடுககவும்

1. தெகுதி இருப்பமவ  உயிர் வோழும என்்ற ்கோடபோடமட உருவோககியவர்.
அ)்டனிம ஆ) ருஸ்்வலட இ) டோர்வின் ஈ) ்மறகூறிய அமனததும

2. அடிமம வோணிபம என்பன

அ) ்பணகள் கடததெல  ஆ) குைந்மதெகள் கடததெல

இ) மனிதெர்கள் கடததெல ஈ) அமனததும
3. இன்வறி ஆடசி என்பன

அ) ஒரு இனம மற்்றோரு இனதமதெ அடககுதெல

ஆ) கருப்பர் இனம ்வள்மையர் இனதமதெ அடககுதெல

இ) சிதரவமதெ 

ஈ) உயர்குடி சமூகம

ைதிபபிடுேல்
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4. நோரோயண குரு எந்தெ மோநி்லதமதெ சோர்ந்தெவர்?

அ) ஆந்திர பிர்தெசம ஆ) ்மறகு வஙகோைம

இ) மகோரோஷ்டிரோ  ஈ) ்கரைோ

5.  மவககம இயககதமதெ தெம்லமம தெோஙகி நடததியவர்.

அ) ்பரியோர் ஆ) ரோஜோஜி 

இ) ்நரு ஈ) கோந்தியடிகள்

6. ்தெசஙகளின் வைம பறறிய ஒர் ஆய்வு என்்ற நூம்ல எழுதியவர்

அ) கீன்ஸ் ஆ) ஆதெம ஸ்மித

இ) ரூ்சோ ஈ) ்போடின்

7. ”்தெோடடோககைோல அல்ல வோககுச் சீடடினோல” என கூறியவர்

அ) ்கஸ்ட்ரோ ஆ) மோ்வோ

இ) சுபோஷ் சந்திர ்போஸ் ஈ) பகத சிங

8. இட ஒதுககீடு ்கோள்மகயின் மூ்லம 

அ)  உயர்ததுதெல ஆ)  ்மமபடுததுதெல

இ) நீதி வைஙகுதெல ஈ)  அமனததும

9. சோதி அமமப்பு மிகப் ்பரிய அைவில இருந்தெ மதெம.

அ) கிறிஸ்துவ மதெம ஆ) இந்து மதெம

இ) புததெ மதெம ஈ) மஜன மதெம

10. அம்பதகர் எந்தெ மதெததிறகு மோறினோர்

அ) கிறிஸ்துவ மதெம ஆ) இந்து மதெம

இ) புததெ மதெம ஈ) மஜன மதெம

11. ஒரு நியோயமோன சமூகததில

அ) போகுபோடு இருககோது ஆ) சோதிகள் இருககோது  

 இ) மதெஙகள் இருககோது ஈ) ்மறகூறிய அமனததும

12. மணடல ஆமணயம அமமககப்படடது

அ) படடியலினததெவருககோக ஆ) பைஙகுடியினருககோக

இ) இதெர பிறபடட வகுப்பினருககோக ஈ) பிறபடட வகுப்பினருககோக

13. கூறறு: பிரோமணரல்லோ்தெோர், ஆஙகி்்லயர் கோ்லததில அரசு பதெவிகளில                          
பணியமர்ததெப்படடனர்.

 �ோர்ணம்:   1921-ம ஆணடு வகுப்புவோரி பிரதிநிதிததுவ சடடம இயற்றப்படடது.

அ) கூறறுமகோரணமும சரி, கூறறுககோன சரியோன விைககம
ஆ) இரணடு்ம சரி, ஆனோல கோரணம சரியோன விைககம இலம்ல
இ) கூறறு சரி ஆனோல கோரணம தெவறு
ஈ) கூறறு தெவறு, கோரணம சரி
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II. பின்வரும் வி்னோககளுககு குறுகிய வில்டயளி.

1. சமூகம, அரசோஙகம மறறும சோதி – வமரயறு.

2. சோதிகைற்ற சமுதெோயம – வமரயறு.

3. சோதி போகுபோடு என்று நீ கருதுவது என்ன?

4. சமததுவம என்்றோல என்ன?

5. சுரணடல என்்றோல என்ன?

6. சோதி க்லவரம பறறி வமரயறுதது கூறு?

7. ்கோவில நுமைவு ்போரோடடம பறறி விைககுக.

III. கீழககோணும் வி்னோககளுககு சுருககைோக வில்டயளிககவும்.

1. இட ஒதுககீடு ்கோள்மக பறறி சிறு குறிப்பு வமரக.

2. இந்திய அரசமமப்பில கூ்றப்படடுள்ை சமததுவம பறறி கூறு.

3. சோதி அமமப்புகள் பறறி சிறு குறிப்பு வமரக.

4. இந்தியோவில சோதி போகுபோடு மும்றகள் பறறி விவரி.

5. மணடல ஆமணயததின் பரிந்துமரகள் பறறி விைககு.

IV.  கீழககோணும் வி்னோககளுககு விரிவோக வில்டயளிககவும்.

1. சமததுவ சமுதெோயததின் அடிப்பமட அமசஙகள் குறிதது விவோதி.

2. ்பரியோரின் அரசியல கருததுகள் பறறி விரிவோக கூறு.

3. சமததுவததிறகு பல்வறு தெம்லவர்கள் ஆறறிய பஙகிமன பறறி கூறு.

4. தெறகோ்ல இயககஙகள் தெம்லமமயின் அவசியம குறிதது விவோதி.

5. புதிய சமூக இயககஙகள் பறறி விைககுக.

1. Gauba. O.P, ‘Dimension of Social Justice’, National Publishing Co, New Delhi, 1983.

2. Rawls, John, ‘A Theory of Justice’, Universal Law Publishing Co. Pvt, Ltd, Delhi, 2000.

3. Rao, Priya, ‘Development & Social Justice - A Legal Perspective’; Kalpaz Publications, Delhi, 
2012.

4. Purohit . B.R; ‘Social Justice in India’, Rawat Publications, New Delhi, 2003.

5. Barry, Brain, ‘Why Social Justice Matters’ 1st Edition, Polity Publishers, 2005

நைறநகோள் நூல்கள் (Reference books)
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நிகழ்வுகளின் நாட்குறிப்பு

1914 – திடாவிடர் கழகத்தின் த�ாற்றம்

1916 –  த�ன்னிந்திய விடு�லைக் கூடடலைப்பு உருவாக்கப்்படடது

1917 –  நீதிக் கடசி

1919 –  ைாணதடகு தெம்ஸ் த்பாஃர்டு சீர்திருத்�ஙகள்

1925 –  த்பரியார் சுயைரியால� இயக்கத்ல�த் த�ாறறுவித்�ார்.

1937 –  ராஜாஜியின் �லைலையில் காஙகிரசு அலைசெரலவ உருவாக்கப்்படு�ல்

1937 –  இந்தி எதிர்ப்புப் த்பாராடடம்

1944 –
 தெைம் ைாநாடடில் நீதிக் கடசி திராவிடர் கழகம் என த்பயர் ைாற்றம் 
தெயயப்்படடது

1949 –  திராவிட முன்தனற்றக் கழகம் பி்றந்�து 

1946 –
 தென்லன ைாகாணத்தில் �.பிரகாெம் �லைலையிைான காஙகிரசு 
அரொஙகம் அலைந்�து.

1947 –   ஓ.பி. ராைொமி மு�ைலைசெரானார்.

1949 –   பி. குைாரொமி ராஜா �லைலையிைான அலைசெரலவ அலைந்�து.

1952 –  மு�ல் த்பாதுத் த�ர்�ல் நலடப்த்பற்றது

1956 –  ைாநிை ைறுசீரலைப்புச ெடடம்

1965 –  இந்தி - எதிர்ப்புப் த்பாராடடம்

1967 –  சி.என்.  அணணாதுலர �லைலையின் கீழ் தி.மு.க அரொஙகம்  அலைக்கப்்படடது.

1969 – சி.என்.  அணணாதுலர காைைானார்

1969 –  மு. கருணாநிதி ைாநிைத்தின் மு�ைலைசெரானார்

1972 –  அ.இ. அ.தி.மு.க.,  எம்.ஜி.இராைசெந்திரனால் (எம்.ஜி.ஆர்) நிறுவப்்படடது

1974 –  ைாநிை �ன்னாடசித் தீர்ைானம் ெடடப்த்பரலவயில் நில்றதவற்றப்்படடது.

14 தமிழகத்தில் அரசியல் வளர்ச்சி
அலகு
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14.1 தமிழக அரசியல் வரலாறு

இந்தியாவின் பி்ற ்பகுதிகளுடன் 
ஒப்பிடும்த்பாது, �மிழ்நாடானது, 
ஆதராக்கியைான நிர்வாக ைறறும் அரசியல் 
்பண்பாடும், கிடடத்�டட நிலையான 
த்பாருளா�ார வாழ்வு ைறறும் மிக 
த�ான்லையான காைத்திலிருந்து  �றகாைம் 
வலர த�ாடர்சசியான ைரபுகலளயும் 
தகாணட�ாகும். த�ன்னிந்தியாவின் தென்லன 
ைாகாணம் என்்பது (The Madras presidency) 
ஆஙகிதையரின் அரசியல், நிர்வாகத் 
த�லவகளுக்காக த�ாறறுவிக்கப்்படடது. 
தென்லன ைாகாணம் கி. பி. (த்பா.ஆ) 1801-இல் 
உருவாக்கப்்படடது. இந்� ைாகாணைானது, 18 
ைறறும் 19ஆம் நூற்றாணடுகளில் 
�றத்பாழுதுள்ள ைாநிைஙகளான ஆந்திரா, 
தகரளாவின் ைை்பார் ்பகுதி, த�றகு கர்நாடகா, 
ஒடிொவின் வட்பகுதி முழுவதும் ைறறும் 
ைடெத்தீவு ஒன்றிய பிரத�ெம் ஆகியலவ 
உள்ளடக்கிய ்பகுதிகளாகும்.

இரு்ப�ாம் நூற்றாணடின் ஆரம்்ப 
காைத்தில் தென்லன ைாகாணத்தின் 
அரசியைானது பிராைணர் 
-பிராைணரல்ைாத�ாரின் தைா�ல் த�ாடர்்பான 
ஆதிக்கம்  தகாணட�ாக இருந்�து. 
அறிஞர்களும், அரசியல் சிந்�லனயாளர்களும் 

இந்� பிராைணர் – பிராைணரல்ைாத�ார் என்்ற 
இரு பிரிவினரிலடதய உள்ள தைா�ல்கள் ்பறறி 
புரிந்து தகாள்வது என்்பது�ான் 
த�ன்னிந்தியாவின் அரசியல் ைறறும் ெமூக 
வாழ்லவ புரிந்து தகாள்வ�றகு அவசியைானது 
என்று நம்பினார்கள்.

சென்்னை மாகாணம்

அத� தநரத்தில், சிை பிராைணரல்ைா� 
ொதி குழுக்களின் உறுப்பினர்கள் த�ாழிறதுல்ற 
வாணி்பம் நிறுவனஙகளில் தவலை 
வாயப்பிலன தகாரினர். கணிெைான அளவிறகு, 
பிராைணரல்ைா� ொதிபிரிவினர்கள் கிராைப் 
பு்றஙகளில் இருந்து ைாகாணத்தின் 
நகர்பு்றத்திறகு புைம்த்பயர்ந்�னர், 

அவர்கள் �ஙகளின் அலடயாளத்ல� 
உறுதி தெயய விரும்பினார்கள் ைறறும் 
்படிப்்படியாக ெமூகத்தில், அரசியலில், 
நிர்வாகத்தில் பிராைணர்கள் அனு்பவித்� 
ஏகத்பாக அதிகாரம் ைறறும் �னி உரிலை 
ெலுலககலள ெவாைாக நின்று எதிர்த்�னர்.

“திராவிடன்” என்்ற வார்த்ல�, 
அறிஞர்கள் ைறறும் �மிழரல்ைாத�ார்/
ஆரியரல்ைா� �மிழ் த்பசுதவாலர அலடயாளம் 
கணடுதகாள்ள ்பயன்்படுத்�ப்்படடது. அத� 
தநரத்தில் பிராைணர்கள் ”ஆரியர்கள்” எனவும் 

  1900-களில் தென்லன ைாகாணத்தில் நலடத்பற்ற அரசியல் விவா�ஙகளின் �ன்லைலயப் 
்பறறி புரிந்துதகாள்ளு�ல்

  பிராைணரல்ைாத�ார் இயக்கம் எவவாறு த�ான்றியது பின்னர் �மிழ்நாடடில் திராவிட 
கடசிகளின் ஆடசிக்கு எங்ஙனம் வழியலைத்�து என்்பது ்பறறி விளக்கு�ல்

  ைாநிைத்தில் ்பல்தவறு அரசியல் கடசிகளின் ஆடசியின் த்பாழுது ைத்திய-ைாநிை உ்றவுகளின் 
�ன்லை ்பறறி விரிவாக விளக்கு�ல்

  திராவிட கடசிகளின் ைக்கள்நைக்தகாள்லக, அவறறின் முக்கியத்துவம், த்பாது ைக்கள் மீ�ான 
அ�ன் �ாக்கஙகலளப் ்பறறிய அறிலவப் த்பறு�ல்

  ஏத�னும் ைாநிைஙகளின் அரசியல் விருப்்பைானது த�சிய அரசியலின் மீது �ாக்கத்ல� 
ஏற்படுத்தியுள்ள�ா என்்பல� ஆயவு தெய�ல்

  இந்� ்படிப்பின் மு�ன்லையான தநாக்கைானது ைாநிைத்தில் த�ாடர்ந்து வந்� அரொஙகஙகளின் 
ெமூகநைக் தகாள்லககளின் அலனத்து ்பரிணாைஙகலளயும் அறிந்து தகாள்வது.

  ைாநிைத்தில் திராவிட அரசியலில் ஏற்படட ்பல்தவறு பிளவுகள் ைறறும் அ�ன் விலளவுகலள 
கணடறி�ல்.

கற்றலின் நநாககஙகள்
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வடதைாழி நாகரிகத்தின் ்பாதுகாவைர் எனவும்  
அலடயாளப்்படுத்�ப்்படடனர் ைறறும் 
பிராைணரல்ைாத�ார் “திராவிடர்கள்”எனவும் 
அவர்கள் �மிழ்தைாழி, ்பண்பாடு ைறறும் 
நாகரீகத்தின் ்பாதுகாவைர் எனவும் 
கரு�ப்்படடனர்.

14.2. திராவிட இயககத்தின் நதாற்றம்

தென்லன ைாகாணத்தில் 
பிராைணரல்ைாத�ாரின் �மிழ் அலடயாளம், 
ெமூக அரசியல் ைறறும் த்பாருளா�ார 
நைன்கலள ்பாதுகாப்பிறகாக ஓர் 
பிராைணரல்ைா� குழுவால் துவஙகப்்படடத� 
“திராவிட இயக்கைாகும்.”

 திராவிடர்கள் மறறும் பிராமணரல்லாநதார்

1801 ஆம் ஆணடு ்பன்தைாழி தகாணட 
தென்லன ைாகாணைானது (�மிழ், த�லுஙகு, 
ைலையாளம், கன்னடம் ைறறும் துலு) காைனிய 
ஆடசியால் உருவாக்கப்்படடது. 
இந்தியாவினுலடய ்பன்லைத் �ன்லைலய 
தென்லன ைாகாணத்தின் அரசியல் 
வளர்சசியில் காணமுடியும். வஙகாளத்திலும், 
வடஇந்தியாவின் பி்ற ்பகுகளிலும் ெைஸ்கிரு�ம் 
ைறறும்  தவ�ஙகலள லையப்்படுத்திய இந்திய 
்பண்பாடு முன் எடுக்கப்்படடது. இவறத்றாடு 
இந்த�ா-ஆரிய (அ) இந்த�ா- தஜர்ைன் 
தைாழிக் குடும்்பம் அஙகீகரிக்கப்்படடது. 
தவ�ைல்ைா�, ெைஸ்கிரு�ம் அல்ைா� ்பண்பாடு 
அஙகீகரிக்கப்்படவில்லை.  

�மிழ் ஆர்வைர்களால்  எல்லிஸ் 
�மிலழ தநசிப்்பவராகவும், 
வள்ளுவரின் கு்றலள  
மிகவும் விரும்புவராகவும் 
்பாராடடப்்படுகி்றார். இவர்  பி்ற 

�மிழ்ப் ்பலடப்புகலளயும் தநசிப்்பவராக 
இருப்பினும், எல்லிசின் காைனிய ைறறும் ை�ப் 
பின்னணி அறியப்்படவில்லை.

பிரான்சிஸ் ஒயிட எல்லிஸ்
பிறப்பு:   தை 7, 1814 கிளாடி, 
இஙகிைாந்து.
இறப்பு: ஆகஸ்ட 28, 1891, 
தகாலடக்கானல், இந்தியா. 

ரா்பர்ட கால்டுதவல்

1837 ஆம் ஆணடு தஜம்ஸ் பிரின்சித்ப 
ைறறும் இ�ர 
ஆ ய வ ா ள ர் க ள ா ல் 
பிராைண மூை 
ஆவணஙகள் ைறறும் 
த � ன் னி ந் தி ய 
தைாழிகளின் மீ�ான 
ஆயவுகள் (எல்ஸிஸ் 1816 ைறறும் கால்டுதவல்- 
1856)  த்பான்்றலவகள் இந்திய கைாசொரம் 
என்்பது  ஒதர ைாதிரியானத் �ன்லைலயக் 
தகாணடது அல்ை என்றும், புத்�, திராவிட 
ைரபுகள் கூட இந்தியாவில் இருந்�ன என்்பது 
நிரூபிக்கப்்படடது. த�ன்னிந்தியாவில், 
குறிப்்பாக, ்பன்தைாழி தகாணட தென்லன 
ைாகாணத்தில், பிராைணரல்ைாத�ார் இடத்தில், 
திராவிட தைாழிக்குழுக்கள் ைறறும் திராவிட 
்பண்பாடடுத் த�ான்லை ஆகியலவ, திராவிட 
அலடயாள எழுசசிக்கு இடடு தென்்றது.

(1) பிராைணர்கள், பிராைணரல்ைாத�ார் 
மீது �ஙகளது தைன்லைலய தகாருவது ைறறும் 
(2) பிராைணர்கள் கல்வி ைறறும் 
தவலைவாயப்புகலள ஏகத்பாகைாக்கியது 
ஆகிய இரணடு திராவிட அலடயாளத்ல� 
பிராைணரல்ைாத�ார் அலடயாளைாக 
ைாறறியலைத்�து. ைகாராஷ்டிராவில்  கூட 
ைகாத்ைா தஜாதி்பா புதை  இத� த்பான்று ஓர் 
பிராைணரல்ைாத�ார் இயக்கத்ல�த் 
துவக்கினார் இவவாறு திராவிடம் என்்பது 
த�ன்னிந்தியாவில் பிராைணரல்ைாத�ார் 
என்்பல�க் குறிப்்ப�ாயிறறு.

 த ெ ன் ல ன  ை ா க ா ண 
பி ர ா ை ண ர ல் ை ா த � ா ரி ன்  பி ர ச ெ ல ன ல ய 
புதிய�ாக த�சியத் �லைவர்கள் கவனத்தில் 
தகாள்ளவில்லை என்்ப�ாகக் குல்ற்பாடு 
இருந்�து. 1852 ஆம் ஆணடு கஜீலு ைடசுமி 
நரசு தெடடி என்்பவர் இ�லன தவளிப்்படுத்தி, 
ஆஙகிதைய இந்திய கழகத்திலிருந்து 
தவளிதயறி, தென்லன வாழ் ைக்கள் ெஙகம் 
என்்ற த்பயரில் ஓர் அலைப்ல்ப த�ாடஙகினார். 
சிப்்பாயக் கைகத்திறகு பிந்ல�ய காைஙகளில் 
பிராைணரல்ைா� �லைவர்கள் அரசியல் 
சீர்திருத்�ஙகலளக் காடடிலும் ெமூக 
சீர்திருத்�த்தின் மீது கவனம் தெலுத்தினார். 
1909 ஆம் ஆணடு மிணதடா ைார்லி சீர்திருத்�ம் 

ஜ�ோதிபோ புஜே
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அறிமுகப்்படுத்�ப்்படட பி்றகு, தென்லன 
ை ா க ா ண த் ல � ச  ெ ா ர் ந் � 
பிராைணரல்ைாத�ாருக்குக் கல்வி ைறறும் 
தவலைவாயப்பில் த்பாதிய பிரதிநிதித்துவம் 
இல்லை என்று எதிர்ப்பு காடட துவஙகினர்.

1913 ஆம் ஆணடு 
ஆ ளு ன ரி ன்  த ெ ய ற கு ழு 
உறுப்பினர், திரு. ெர். 
அதைக்ொணடர் தஜார்டன் 
கார்டிவ என்்பவர் அளித்� 
புள்ளியியல் விவரைானது, 

ைக்கள் த�ாலகயில் மூன்று ெ�வீ�ம் ைடடும் 
அஙகம் வகிக்கும் பிராைணர்கள் அலனத்து 
வாயப்புகலளயும் எடுத்துக் தகாணடார்கள் 
என்்பல� நிரூபித்�ார்.

14.3. நீதிக கட்சி

அக்காைத்தில் இருந்� மு�ன்லையான 
அரசியல் கடசியான இந்திய த�சிய காஙகிரொனது 
பிராைணர்களின் ஆதிக்கத்தில் இருந்�து. எனதவ 
பிராைணரல்ைா� உறுப்பினர்களின்  
தகாரிக்லககலள அவர்கள் கருத்தில் 
தகாள்ளவில்லை. எனதவ தென்லன ைாகாணத்தில் 
உள்ள பிராைணர் அல்ைா� �லைவர்கள் 
பிராைணரல்ைாத�ார் அரசியல் அலைப்பு 
ஒன்றிலன துவஙக நிலனத்�னர். மு�ைாவது 
உைகப் த்பாருக்கு பி்றகு ஏற்படட அரசியல் 
சீர்திருத்�ஙகள் ைறறும் நிறுவனஙகளில் 
பிரதிநிதியாகும் வாயப்பு த்பான்்றலவ இவர்களின் 
தெயல்்பாடுகலள ஊக்குவித்�ன.   

1916 ஆம் ஆணடு டாக்டர். டி.எம். நாயர், 
ெர் பிடடி தியாகராயர் ைறறும் டாக்டர். சி. 
நதடெனார் த்பான்த்றார்கள் 
பிராைணரல்ைாத�ாரின் ெமூக அரசியல் 
ைறறும் த்பாருளா�ார நைன்கலள 
முன்தனறறுவ�றகாக த�ன்னிந்திய விடு�லை 
கூடடலைப்ல்ப நிறுவினர். இவவாறு உருவான 
பின்னர் த�ன்னிந்திய விடு�லை கூடடலைப்பு 
(SILF) புகழ் த்பற்ற நீதிக்கடசியானது. 

”நீதிக்கடசி” என்்ற த்பயர் ஆஙகிை இ�ழான 
“நீதி” என்்ப�ன் அடிப்்பலடயில் த்பயரிடப்்படடது.  
இவர்களின் ஓயா� முயறசியால் 
பிராைணரல்ைாத�ாருக்கு ைாகாண ெடடைன்்ற 
த�ர்�லில் இடஒதுக்கீடு த்பறறுத்�ந்�னர்.

நீதிக கட்சியின் முககிய நநாககஙகள்

அ. த � ன் னி ந் தி ய ா வி ன் 
அ ல ன த் து 
பிராைணரல்ைாத�ாரின் 
கல்வி, ெமூக, 
த்பாருளா�ார ைறறும்  
தெல்வ தைம்்பாடடிலன உருவாக்கி 
முன்தனறறு�ல்.

ஆ. அரெலைப்பிைான அரொஙகத்ல�க் 
தகாணடு பிராைணரல்ைாத�ாரின் 
முன்தனற்றத்திறகுப் ்பாடு்படு�ல்.

இ. அரெலைப்பிைான உணலையான 
பிரதிநிதித்துவ அரொஙகைாக ஆக்கு�ல்

ஈ. பிராைணரல்ைாத�ாரின்   தகாரிக்லககளுக்கு 
ஆ�ரவாக த்பாதுக்கருத்ல� உருவாக்கு�ல். 

1919 ஆம் ஆணடு ைாணதடகு –
தெம்ஸ்த்பாஃர்டு சீர்திருத்�ைானது  
ைாகாணஙகளில் இரடலட ஆடசி முல்றலயக் 
தகாணடு வந்��ன் மூைம் சிை துல்றகள் 
த�ர்ந்த�டுக்கப்்படடு  இந்திய அலைசெருக்கு 
என ஒதுக்கப்்படடது. இரடலட ஆடசியின் கீழ் 
1920 ஆம் ஆணடு நடந்� மு�ல் த�ர்�லில், 
இந்திய த�சிய காஙகிரஸ் கடசி 
ஒத்துலழயாலையின் ஒரு ்பகுதியாக த�ர்�லை 
பு்றக்கணித்�து. ஆனால் ்பல்தவறு 
அலடயாளஙகளில் காஙகிரலெச தெர்ந்� ்பைர் 
த�ர்�லில் த்பாடடியிடடனர்.
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நீதிக் கடசி த்பரும்்பான்லை இடஙகளில் 
தவறறி த்பறறு தென்லன ைாகாணத்திறகு 
 எ. சுப்்பராயலு மு�ைலைசெரானார், அவரின் 
இ்றப்பிறகு பி்றகு ்பனகல் ராஜா 1921-ல் 
மு�ைலைசெரானார்.

14.4. நீதிக கட்சியின் பஙகளிப்பு

 அடுத்�டுத்� த�ர்�ல்களில் 
நல்வாயப்புகளில் ்பல்தவறு ஏற்ற இ்றக்கம் 
இருந்� த்பாதிலும் நீதிக் கடசி 1921 மு�ல் 1937 
வலர த�ாடர்சசியாக அதிகாரத்தில் இருந்�து. 
அவர்கள் ்பை சீர்திருத்�ஙகலள 
அறிமுகப்்படுத்தினார்கள். வகுப்புவாரி 
அரொலண மூைம் ஒவதவாரு பிராைணரல்ைா� 
பிரிவினருக்கும் அலனத்து துல்றகளிலும் 
த்பாதுைான வாயப்புகள் உறுதிப்்படுத்�ப்்படடது. 

 அவர்கள் சூத்திரர்களுக்கு ைறறும் 
்பஞெைர்களுக்கு எதிராக இருந்� த்பாது வழி, 
த்பாக்குவரத்து, உணவு விடுதிகள் ைறறும் 
த்பாது கிணறுகலளப் ்பயன்்படுத்து�ல்  
த்பான்்றவறறில் இருந்� ்பாகு்பாடுகலள 
நீக்கினர்.  இந்து ெைய அ்றநிலைய வாரியத்ல� 
அலைத்�தின் மூைம் ஆைய விவகாரஙகலள 
ஒ ழு ங கு ்ப டு த் தி ன ர் .  ்ப ஞ ெ ை ர் க ளு க் கு  
நி ை த் ல �  ஒ து க் கீ டு  த ெ ய து  
தகாடுத்�னர் (்பஞெமி நிைம்) புதிய 
நகரஙகலளயும், த�ாழிறத்படலடகலளயும் 
அறிமுகப்்படுத்தினர்.  ஒடுக்கப்்படதடாரின் 
குழந்ல�களுக்கு கல்வி வழஙகுவ�றகு சி்றப்பு 
முயறசிகள் எடுத்துக்தகாள்ளப்்படடது. 
அ�னால் சிை ்பள்ளிகளில் “ைதிய உணவு 
திடடத்ல�” ்பரிதொ�லன முல்றயில் 

த க ா ண டு வ ந் � ன ர் . 
ைருத்துவ கல்விக்கு 
ெைஸ்கிரு� அறிவு 
அடிப்்பலடத் �குதி 
என்்பது நீக்கப்்படடு 
பி ர ா ை ண ர ல் ை ா � 
ைாணவர்கள் ைருத்துவக் 

கல்வியில் நுலழவ�றகு வழி தெயயப்்படடது. 
டாக்டர். முத்துைடசுமி அவர்களின் 
முயறசியால் இந்தியாவில் மு�ல் முல்றயாக 
த�வ�ாசி முல்ற ஒழிக்கப்்படடதுடன், த்பணகள் 
வாக்குரிலைலயப் த்பற்றனர்.

கூடடு்றவு ெஙகஙகள் தைம்்படுத்�ப்்படடன. 
மிராசு�ார் முல்ற ஒழிக்கப்்படடதுடன் ைறறும் 
1923 ஆம் ஆணடு நீர்ப் ்பாெனத்திடடஙகளும் 
உருவாக்கப்்படடன. தைலும் இந்� 
ஆடசிக்காைத்தில் �ான் அணணாைலைப் 
்பல்கலைக்கழகம் (1929) ைறறும் ஆந்திரா 
்பல்கலைக் கழகம் (1926) ஆகியலவ 
உருவாக்கப்்படடன. சிை துல்றகள்  
ஒதுக்கப்்படடாலும் நீதிக் கடசி ைடடுதை 
மிகவும் சி்றப்்பான அரொஙகத்ல� தகாடுத்�து.

14.5 சபரியார் ஈ.சவ.ராமொமி 

ராஜாஜி அரொஙகம் இந்திலயக் கடடாயப்  
்பாடைாக்குவது என முடிதவடுத்�ல� �மிழ் 
தைாழி ைறறும் ்பண்பாடலட அழித்து “வட 
இந்திய ஏகாதி்பத்தியத்ல�” நிறுவும் முயறசி 
என த்பரியார் கருதினார். தைலும் இந்தி 
திணிப்பு என்்பது திராவிடர்கலள 
அடிலைப்்படுத்தி ஆரியர்களின் 
தைைாதிக்கத்ல� நிறுவுவ�றகான முயறசி 
என்று த்பரியார் கூறினார்.

தென்லன ைாகாணத்தில் ைாத்பரும் இந்தி 
எதிர்ப்புப் த்பாராடடம் நலடத்பற்ற�ன் 
விலளவாக ைாகாண அரொஙகத்�ால் த்பரியார் 
சில்றயில் அலடக்கப்்படடார். ்பதிலனந்து 
ஆணடுகளில் இரு்பத்து மூன்று முல்ற சில்ற 
தென்்றார் என்்ப�னால் ‘சில்றப்்ப்றலவ‘ என்றும் 
அலடதைாழியிடடு அலழக்கப்்படடார். 1938 
ஆம் ஆணடு இந்தி எதிர்ப்புப்  
த்பாராடடத்திறகாக சில்றயில் 
அலடக்கப்்படடிருந்� த்பாது அவர் நீதிக் 
கடசியின் �லைவராக த�ர்ந்த�டுக்கப்்படடார். 
அத� ஆணடு நீதிக் கடசியானது ஆஙகிதைய 
அரொஙகத்தின் கீழ் �மிழ்நாடு �னிநாடாக 
தவணடும் என்்ற தீர்ைானத்ல� இயறறியதுடன் 
இது ஆஙகிதைய அரொஙகத்தின் 
இந்தியாவிறகான அலைசெருலடய தநரடி 
கடடுப்்பாடடின் கீழ் இருக்க தவணடும் என்்றது. 
தென்லன ைாகாண காஙகிரசில் த்பரியார் 
முன்தனாடியாக இருந்��ால் அரசியல் 
அரஙகில் பிராைணரல்ைாத�ார் அரசியலில் 
்பஙகுத்பறுவ�றகான விகி�ாசொர 
பிரதிநிதித்துவத்திறகுச ொ�கைாக காஙகிரசில் 
தீர்ைானம் தகாணடு வந்�தில் மிகச சி்றப்்பாக 
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�னது முயறசிலய தெய�ார். லவக்கம் 
ெத்தியாகிரக த்பாராடடத்திறகு �னது சி்றப்்பான 
�லைலைலய அளித்�துடன்  காஙகிரஸ் கடசி 
நிறுவிய தெரன்ைா த�வி குருகுைத்தில் நடந்� 
ொதிப்்பாகு்பாடடிறகு எதிராக பிரசொரம் 
தெய�ார்.

த்பரியார் �ன்னுலடய திடடஙகலள 
காஙகிரசு கடசி ஏறறுக்தகாள்ளச தெயவதில் 
எடுத்� முயறசிகள் அலனத்தும் த�ால்வி 
அலடந்�த்பாது காஙகிரலெ விடடு விைகி 1925 
ஆம் ஆணடு சுயைரியால� இயக்கத்ல� 
த�ாடஙகினார். இவவியக்கம் த�ர்�ல் 
அரசியலை �விர்த்�துடன் ெமூக சீர்திருத்�ம், 
ொதிமுல்றலய ஒழிப்்பது, ைாண்பற்ற 
�ன்லைலய நீக்குவது, த்பணகள் மீ�ான 
்பாலின அடிப்்பலடயிைான �லட நீக்கம், 
்பரம்்பலர அர்செகர் உரிலைலய எதிர்ப்்பது 
த்பான்்றவறறிறகாக பிரசொரம் தெய�து. 
சுயைரியால� இயக்கம் மிகத் தீவிரைான 
பிரசொரத்ல� தைறதகாணடு ்பழஙகாைம் 
மு�ைான மூடநம்பிக்லககலளயும், 
்பழக்கவழக்கஙகலளயும் எதிர்த்�துடன் 
்பகுத்�றிவற்ற ைரபுகள் ைறறும் ெைத்துவைற்ற 
�ன்லைகள் நீடித்திருப்்பல� நியாயப்்படுத்திக் 
தகாணடிருக்கும் ை�த்தின் ்பஙகுப்்பறறியும் 
வினா எழுப்பியது. இந்� சுயைரியால� 
இயக்கம், ்பகுத்�றிவு ைாணபு ைறுப்பிலன 
எதிர்த்�ல் ைறறும் �னிைனி� ெைத்துவம் 
(த்பணகள் உட்பட) த்பான்்றலவ ைரபு ைறறும் 
ை�த்தின்  தகாரப்பிடியின் கீழ் இருப்்பல� 
எதிர்த்துப் பிரசொரம் தெய�து.

சுயைரியால� இயக்கம் அ�ன் இயக்க 
உறுப்பினர்களுக்கு ொதி துலணப்த்பயர்கலள 
து்றப்்பதுடன், ொதி-ை� அலடயாளஙகலளயும் 
லகவிட ஆலணயிடடது. அது ொதியற்ற, 
புதராகி�ர்அற்ற, ெம்பிர�ாய ெடஙகுகள் அற்ற 
ஒப்்பந்�த் திருைணஙகலள அறிமுகம் தெய�து. 
இது சுயைரியால�த் திருைணம் எனப்்படடது. 
இவவியக்கம் தீணடாலைக்கு எதிராக ைடடும் 
த்பாராடவில்லை, ைா்றாக ொதிமுல்ற அலைப்பு 
ைறறும் ொதி அடிப்்பலடயிைான ்பைவீனஙகள், 
�னிைனி�ர்கள் மீது திணிக்கப்்படும் ைாணபு 
குல்றவு நடவடிக்லககள் ஆகியவறறிலனயும்  
எதிர்த்து த்பாராடியது.

சுயைரியால� இயக்கம் தவறும் 
த்பயருக்காக ைடடும் த்பணணுரிலை ்பறறி 
த ்ப ெ வி ல் ல ை . 
அது த்பணகளின் 
ெை உரிலை, 
ெைநிலை ைறறும்  
ெை வாயப்புக்காக 
பி ர ச ெ ா ர ம் 
தெய�து. த்பண விடு�லையில் சுயைரியால� 
இயக்கத்தின் ்பஙகுப்்பணி ஓர் ஈடு 
இலணயில்ைா�து, என்்ப�ால் அ�ன் 
காரணைாகதவ த்பணகள் ைாநாடடில் 
ஈ.தவ. ராைொமிக்கு “த்பரியார்” என்்ற ்படடம் 
வழஙகப்்படடது. த்பரியாரின் நாதளடுகளான 
“குடியரசு,”  “ புரடசி”, பின்பு ‘விடு�லை’ 
த்பான்்றலவ சுயைரியால�க் கருத்துக்கலள 
சி்றப்்பான முல்றயில் பிரசொரம் தெய�ன.

14.6 சுயமரியா்த இயககம் 

1929 ஆம் ஆணடு தெஙகல்்படடில் 
மு�ைாவது சுயைரியால� ைாநாடு நடந்�து. 
1937ஆம் ஆணடு ராஜாஜி என்று புகழ்த்பற்ற 
C.ராஜதகா்பாைாசொரியின் �லைலையில் 
வழிநடத்�ப்்படட காஙகிரசு கடசி  ஓரிடத்ல� 
�விர அலனத்து இடஙகளிலும் தவறறிப் 
த்பற்றது. ஆனால் காஙகிரசு கடசியின் 
தவறறியானது நீதிக்கடசியின் வீழ்சசினால் 
கிலடத்��ாகும். காஙகிரசு அரொஙகம் 
அலைக்கப்்படடு, தென்லன ைாகாணத்தின் 
மு�ன்லை அலைசெராக ராஜாஜி ஆனார்.

அதிகாரத்திறகு வந்� உடதன காஙகிரசு 
அரொஙகம் ்பள்ளிக் கூடஙகளில் இந்தியிலன 
கடடாயப்்பாடைாக அறிமுகப்்படுத்தியது. 
த்பரியார் இந்தி எதிர்ப்பு த்பாராடடத்திலன 
த�ாடஙகினார். இக்காை கடடத்தில் 
த்பாதுவுலடலைக் கடசி (முன்ன�ாக 1925-இல் 
உருவாக்கப்்படடது) ெை�ர்ைத் திடடஙகளுக்காக 
த�ாழிைாளர் இயக்கஙகலள ஒன்றிலணத்து 
தீவிரைாக ்பரப்புலர தெயது தகாணடிருந்�து. 
M. சிஙகாரதவைர் ைறறும் அவரின் உடன் 
இருந்த�ார் சுயைரியால� இயக்கத்தின் ெமூக 
சீர்திருத்� திடடஙகளால் கவரப்்படடனர். 
இ�ன்்படி ெமூகஙகளின் த்பாருளா�ார 
தி ட ட ங க ளு க் க ா ன  ஆ � ர ல வ 
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விரிவு்படுத்து்படுவதுடன், ஓர் த்பாதுத் 
திடடத்தின் அடிப்்பலடயில் தெயைாற்ற 
ஒத்துக்தகாணடனர். (ஈதராடு திடடம்).

சுயமரியா்த இயககத்தின் நநாககஙகள்

அ.  திராவிட ெமு�ாயத்ல� சீர்திருத்துவது 
ைறறும் அ�லன உணலையான 
்பகுத்�றிவுலடய�ாக்கு�ல்.

ஆ.  திராவிடர்களின்  ்பணலடய �மிழ் 
்பண்பாடடிலன அவர்களுக்குக் கறபித்�ல்.

இ.  ஆரிய ்பண்பாடடின் ஆதிக்கத்தில் இருந்து 
திராவிட ெமூகத்ல�க் காப்்பாறறு�ல்

ஈ.  மூடநம்பிக்லகயான நடவடிக்லககலள 
நீக்குவ�ன் மூைம் இந்து ை�த்ல� 
சீர்திருத்துவதுடன் பிராைணர்களின் 
தெல்வாக்கிலனக் குல்றத்�ல்.

த ்ப ரி ய ா ர்  த ்ப ா து வ ா க 
பிராைணரல்ைா�வர்களிடம் குறிப்்பாக 
இலளஞர்களிடம் ெமூக விழிப்புணர்லவ 
ஏற்படுத்துவ�ன் மூைம் த�ான்லையான 
திராவிட ்பண்பாடடின் புகலழ மீடதடடுக்க 
விரும்பினார்.  பிராைண புதராகி�ர்கள் 
இல்ைா� சுயைரியால�த் திருைணத்ல� 
தைறதகாள்ள ஆ�ரவு த�ரிவித்�ார்.  அவர் ை� 
விழாக்கலள ைக்கள் பின்்பறறுவல� 
ஆ�ரிக்கவில்லை. எந்� ஒரு ெமூக 
நிகழ்வுகளிலும் பிராைணர்களின் தெலவகலள 
்பயன்்படுத்�ாைல் இருக்கச தெய�ார்.

நீதிக கட்சியின் வீழ்ச்சி

1929-ஆம் ஆணடு வலர சுயைரியால� 
இயக்கைானது தென்லன ைாகாணத்தில் ஓர் 
முன்தனாடி இயக்கைாக இருந்�து. 1930 ஆம் 
ஆணடுகளில் தென்லன ைாகாணத்தில் அ�ன் 
புகழ் ைஙகத்த�ாடஙகியது. இந்� வீழ்சசிக்கு 
மூன்று முக்கிய காரணஙகள் இருந்�ன.  ஒன்று, 
இந்� இயக்கைானது ஒடுக்கப்்படட ைறறும் 
சிறு்பான்லை பிரிவு ைக்களிலடதய ஆ�ரலவ 
இழந்�து.  இரணடாவ�ாக, த்பரியார் 
�லைலையில் இருந்� சுயைரியால� இயக்கம் 
மிகவும் புரடசிகரைான சீர்திருத்� இயக்கைானது. 
இறுதியாக உயர்குடியின ைறறும் ஆஙகிை 
ஆ�ரவு கணதணாடடம் ஆகியலவ த்பருைளவு 
அ�ன் வீழ்சசிக்கு குறிப்பிடத்�க்க ்பஙகளித்�ன.

14.7. இந்தி எதிர்ப்பு நபாராட்டம்

நீதிக் கடசியின் வீழ்சசியும், த�ர்�ல் 
அரசியலில் நுலழய த்பரியார் ைறுத்�தும்,  
வளர்ந்து வந்� ைகாத்ைா காந்தியின் புகழும், 
இந்திய த�சிய காஙகிரலெ 1937 ஆம் ஆணடு 
தென்லன ைாகாண த�ர்�லில் தவறறித்ப்ற 
தெய�து. ராஜாஜி மு�ல் அலைசெரானார்.

அவர் முழுலையான ைது விைக்கு (ைது 
விறகத் �லட) ைறறும் ஜமீன்�ாரி முல்ற 
ஒழிப்ல்ப நலடமுல்றப்்படுத்தினார். தைலும் 
ஒடுக்கப்்படதடார் ஆைய நுலழவுக்கு இருக்கும் 
�லடலய நீக்குவ�றகு ெடடம் தகாணடுவந்�ார். 
இருந்�த்பாதிலும், இந்தி தைாழிலய 
கடடாயைாக ்பள்ளியில் அறிமுகப்்படுத்திய 
நடவடிக்லகயானது ்பை ்பள்ளிக் கூடஙகலள  
மூடுவ�றகு காரணைானது. இது 
சுயைரியால�க்காரர்கள் ைறறும் 
த�சியவாதிகளான ைல்றைலை அடிகள் 
த்பான்த்றாலர ஆத்திரைலடயச தெய�து. 
இ�னால் 1937 ஆம் ஆணடு இந்தி எதிர்ப்பு 
த்பாராடடத்திறகு அலனவரும் ஒன்று 
தெர்ந்�னர். த்பரியார் உள்ளிடட ஆயிரக் 
கணக்காண த்பாராடடக்காரர்கள்  
லக�ானார்கள், தைலும் ்பை த்பர் சில்றயிதைதய 
இ்றந்�னர்.

1944 -நெலம் மாநாடு 

1944-ஆம் ஆணடு  த்பரியார் 
�லைலையில் நலடத்பற்ற தெைம் ைாநாடடில், 
ஏறதகனதவ த்பரியாரின் �ள்பதியாகிவிடட 
தி ்ற ல ை ய ா ன  த ெ ா ற த ்ப ா ழி வ ா ள ர ா ன 
சி.என். அணணாதுலர நீதிக் கடசியின் த்பயலர 
திராவிடர் கழகம் (தி.க) என்று  வரைாறறுச 
சி்றப்புமிக்க தீர்ைானத்ல� தகாணடுவந்�ார். 
த்பரியார் “திராவிட நாடு” ைாநாடலடக் கூடடி 
திராவிடர்களுக்குத் �னி “திராவிட நாடு” 
தகாரினார். தைலும் அவரின் புகழ் த்பற்ற 
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வ.எண். சென்்னை மாகாணம் முதல்மச்ெர்கள் ஆண்டு
1 அ. சுப்்பராயலு 1920 – 1921

2 ்பனகல் ராஜா 1921-1926

3 பி. சுப்புராயன் 1926 1930

4 பி. முனுொமி 1930 1932

5 த்பாப்பிலி ராஜா 1932 -1937

6 பி.டி. இராென் 1936

7 தக.வி. தரடடி 1937

8 சி. இராஜாஜி 1937 - 1939

(குறிப்பு: தமிழ் நாடு அரசு மாநில ஆளுநரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்பட்ட வருடம் 1946 அகநடாபர் 20 முதல் ஏப்ரல் 30)

9 �. பிரகாெம் 1946 -1947
10 ஓ.பி. இராைொமி 1947  – 1949

முதல்மச்ெர்கள் (நதர்தல் ந்டமு்்றககுப் பி்றகு)

11 பி.எஸ். குைாரொமி ராஜா 1949-1952

12 சி. இராஜாஜி 1952 - 1954

13 கு. காைராஜ் 1954-1957

14 கு. காைராஜ் 1957-1962

15 கு. காைராஜ் 1962-1963

16 எம். ்பக்�வசெைம் 1963-1967

17 சி.என். அணணாதுலர 1967-1969

18 மு. கருணாநிதி 1969-1971

19 மு. கருணாநிதி 1971-1976

20 எம்.ஜி. இராைசெந்திரன் 1977-1980

21 எம்.ஜி. இராைசெந்திரன் 1980-1984

22 எம்.ஜி. இராைசெந்திரன் 1985-1987

23 ஜானகி இராைசெந்திரன் 1988

24 மு. கருணாநிதி 1989-1991

25 தஜ. தஜயைலி�ா 1991-1996

26 மு. கருணாநிதி 1996-2001

27 தஜ. தஜயைலி�ா 2001-2001

28 ஓ. ்பன்னீர்தெல்வம் 2001-2002

29 தஜ. தஜயைலி�ா 2002 -2006

30 மு. கருணாநிதி 2006 - 2011

31 தஜ. தஜயைலி�ா 2011

32 ஓ. ்பன்னீர்தெல்வம் 2012 (இலடக்காை)
33 தஜ. தஜயைலி�ா தை 16, 2016 – டிெம்்பர் 5 2016

34 ஓ. ்பன்னீர்தெல்வம் டிெம்்பர் 2016 – பிப்ரவரி 2017
35 க. ்பழனிொமி 16 பிப்ரவரி 2017 - தை 2021
36 மு. க. ஸ்டாலின் 7 தை 2021 மு�ல்
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வாெகைான “திராவிட நாடு திராவிடர்களுக்தக” 
எனவும் முழக்கமிடடார். �னி “திராவிட நாடு” 
தகாரிக்லகலயத் �விர திராவிடர் கழகைானது 
ொதியற்ற ெமூகத்ல� ஏற்படுத்து�ல், ை�ச 
ெடஙகுகலளக் கணடித்�ல், ்பழலை ைறறும் 
மூடநம்பிக்லககள் அற்ற ெமூகத்ல� அலைத்�ல்  
ஆகியவறல்ற விரும்பியது.

திராவிடர் கழகைானது கிராை ைறறும் 
நகர் பு்றஙகளில் குறிப்்பாக ைாணவர்களிடத்தில் 
மிகவும் புகழ்த்பற்றது,  ்பை பிராைணர் அல்ைா� 
�லைவர்கள் ைறறும் ைாணவர்கள் 
�ஙகளுலடய த்பயர்கலள தூய �மிழில் ைாறறி 
தகாணடனர். 

இந்தி எதிர்ப்புப் நபாராட்டம் – 1965

1965 ஆம் ஆணடு ஜனவரி ைா�ம் 26ஆம் 
நாள் இந்திய அரசு அலைப்புச ெடடத்தின் 
உறுப்பு 313-ன் ்படி இந்தி தைாழி இந்திய 
நாடடின் அலுவைக தைாழியாக ஆக்கப்்படடது. 
ைத்திய அரொஙகத்தின் இந்� முடிலவ எதிர்த்து 
1965 ஆம் ஆணடு ஜனவரி 26ஆம் நாலள 
தி.மு.க. துக்க தினைாக  அனுெரிக்கத் 
தீர்ைானித்�து. அ�ன் ்பை �லைவர்கள் ைறறும் 
த�ாணடர்கள் லகது தெயயப்்படடார்கள்.  

�மிழ்நாடு த்பருைளவிைான இந்தி 
எதிர்ப்பு த்பாராடடஙகலளச ெந்தித்�து. இந்� 
கிளர்சசியால் தி.மு.க. ைாணவர் ெமூகத்திடம் 
இருந்து த்பருைளவு ஆ�ரலவ த்பற்றது. இ�ன் 
ைறத்றாரு ்பக்கம் காஙகிரசு கடசி �மிழ்நாடடில் 
�னது ஆ�ரலவயும், �ளத்ல�யும் இழந்�து. 
இ�றகிலடயில் தி.மு.க. “திராவிட நாடு” 
தகாரிக்லகலய திரும்்ப த்பறறுக்தகாணடு 
�மிழ் நாடடின் அரசியல் அதிகாரத்ல�க் 
லகப்்பற்ற த�ர்�ல் அரசியலில் ஊக்கத்துடன் 
்பஙதகடுத்�து.

14.8.  திராவிட இயககம்: இரண்டாம் 
உலகப்நபார் காலத்திலும் அதன் 
பின்னைரும் 

1939ஆம் ஆணடு இந்தியா இரணடாம் 
உைகப்த்பாரில் ஆஙகிதைய  அரொஙகத்�ால் 
ஈடு்படுத்�ப்்படுவல� விரும்்பா� காஙகிரசு 
அலைசெரலவ ்ப�விலய து்றந்�து.  த்பரியார் 
திராவிட நாடு தகாரிக்லகலய  எழுப்பினார்.  

1944 ஆம் ஆணடு 
நீதிக்கடசி த்பரியார் 
�லைலையிைான தெைம் 
ைாநாடடில் அ�ன் த்பயலர 
“திராவிடர் கழகம்” என 
ைாறறியும், திராவிட நாடு 
அலடவத� �னது 
ைடசியம் என்றும் 
அறிவித்து, ெமூக ்பண்பாடடு ெைத்துவத்திறகு 
முன்்பாக விடு�லை அலடவது �மிழர்களின் 
நைன்களுக்குத் தீஙகு விலளவிக்கும் என்று 
கூறினார். 1949 ஆம் ஆணடில்,  திராவிட 
கழகத்ல� விடடு பிரிந்து திராவிட முன்தனற்றக் 
கழகம் அணணாதுலரயால் ஆரம்பிக்கப்்படடது. 

1951 ஆம் ஆணடில் உசெ நீதி ைன்்றைானது 
உயர்கல்வியில் ொதிவாரி இடஒதுக்கீடலட 
உலடத்து எறிந்�து. உடனடியாக த்பரியாரின் 
திராவிடர் கழகம் மீணடும் ொதிவாரி 
இடஒதுக்கீடலடத் திரும்்ப த்ப்ற த்பாராடடத்ல� 
துவக்கியது. 

ெட்டமும் விதிமு்்றகளும் மககளுககாகநவ  
ஏறபட்ட்வ. ெட்டத்துககாகவும், 

விதிமு்்றககளுககாகவும் மககள் இல்்ல. 
-சபருந்த்லவர் காமராஜ்.

திராவிட முன்தனற்ற கழகமும் கூட இந்� 
த்பாராடட இயக்கத்தில் தெர்ந்து தகாணடது. 
காஙகிரசு �லைவர் காைராஜர் இந்� சிக்கலை 
ைத்தியில் இருக்கும் �லைவர்களின் 
கவனத்திறகு தகாணடு தென்்றார். இ�லனத் 
த�ாடர்ந்து ெமூக ைறறும் கல்வி அடிப்்பலடயில் 
பின்�ஙகிய பிற்படுத்�ப்்படட வகுப்பினருக்குச 
ொ�கைாக இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் மு�ைாவது 
நாடாளுைன்்ற ெடடத் திருத்�ம் இயற்றப்்படடது.

14.9. ராஜாஜி ஆட்சி:- (1952-54)

தென்லன ைாகாண அரசியைானது குடியரசு 
இந்தியாவில் ்பழலை 
ைா்றா ெக்திகளுக்கும், சீர்திருத்�வாதிகளுக்கும் 
இலடதய த�ாடர்ந்து நடக்கும் த்பாராடடத்தின் 
ொடசியாகதவ இருந்�து.  தென்லன ைாகாணத்தின் 
மு�ல் த�ர்ந்த�டுக்கப்்படட அலைசெரலவலய 
வழிநடத்திய திரு. சி.  ராஜதகா்பாைாசொரி, 
மீணடும் குடியரசினுலடய அரெலைப்பின் கீழ் 
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்ப ள் ளி க் கூ ட ங க ளி ன் 
எணணிக்லகலய குல்றத்�ார். 
்பள்ளிகளில் இந்திய தைாழிலய 
திணித்�ார், புதிய ்பள்ளிக் 
கூடஙகளில் ்பகுதி தநரைாக 
கற்ப�றகு ்பரம்்பலரத் த�ாழில் 
எனப்்படும் (குைக்கல்வி) புதிய 
த�ாடக்க கல்வி திடடத்ல� அறிமுகப்்படுத்தினார். 

ராஜாஜியின் இந்� நடவடிக்லககலள 
எதிர்த்து திராவிடத் �லைவர்கள் ைாநிைம் 
முழுவதும் த்பாராடத் த�ாடஙகினார். காஙகிரசு 
�லைவர்களின் ஒரு ்பகுதியினரும் ராஜாஜியின் 
திடடத்�ால் தகா்பம் அலடந்�னர். இதுதவ ராஜாஜி 
்ப�வி விைகுவ�றகு காரணைாக அலைந்�து. 
அவலரத் த�ாடர்ந்து  காைராஜர் மு�ைலைசெரானார்.

14.10 காமராஜர் காலம் (1954-1963)

காைராஜர் த�ாடக்கக் கல்வித்திடடத்தில் 
ை ா ற ்ற ங க ல ள க்  த க ா ண டு வ ந் � து ட ன் 
குைக்கல்வித் திடடத்ல� ஒழித்�ார். 
்பள்ளிகளின் எணணிக்லகலய ்பன்ைடஙகு 
உயர்த்தினார், ்பை அலணகலளக் கடடி 
நீர்்பாென வெதிலய உயர்த்தினார். நில்றய  
த�ாழிறத்படலடகலள (Industrial Estates) 
அலைத்�ார். அ�ன் மூைம் ைாநிைத்தில் 
வியக்கத்�க்க அளவிறகு த�ாழில்வளர்சசிலய 
உறுதி தெய�ார். ஏலழ கிராைபு்ற குழந்ல�களும் 
கல்வி த்ப்றச தெய�ார்.  அவர் குழந்ல�களுக்கு 
ைதிய உணவுத் திடடத்ல� அறிமுகப்்படுத்தினார். 

திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சி

1967-ஆம் ஆணடு த்பாது த�ர்�லில் 
காஙகிரசு கடசி த�ாறகடிக்க்படடது. தி.மு.க. 
தவறறி த்பறறு சி.என்.அணணாதுலர 
மு � ை ல ை ச ெ ர ா ன ா ர் .  அ ல ன த் து 
ஏலழகளுக்குைான  வீடடு வெதி, ்படியரிசி 
திடடத்தின் மூைம் உணவு ்பாதுகாப்பிறகு 
முன்தனாடியாக இருந்�து ைறறும் குடிலெ 

ைாறறுவாரியம் அலைத்�து த்பான்்றவற்றால் 
நகர்பு்ற ஏலழ ைக்களிடம் த்பாதுைான அளவு 
அணணாவிறகு ஆ�ரவு த்பருகியது. மிகவும் 
முக்கியைாக 1969 ஆம் ஆணடு சி.என். 
அணணாதுலரயின் �லைலையிைான 
அரொஙகம் “தைடராஸ்” ைாநிைத்தின் த்பயலர 
“�மிழ்நாடு” என த்பயர்ைாற்றம் தெய�து. 
அக்கடசியின் இ�ர முக்கிய ொ�லனகள்.

1. 75 லைல் த�ாலைவிறகு தைல் உள்ள 
த்பருந்து �டஙகலள த�சியையைாக்கியது.

2. அலனத்து ொதி ஏலழ ைாணவர்களும் 
்பல்கலைக்கழகத்திறகு முந்ல�ய கல்வி 
ைறறும் த�ாழிறகல்விக்கு முந்ல�ய 
்படிப்புகளுக்கு கல்வி கடடண விதிவிைக்கு  
அளிக்கப்்படடது.

3. இரணடாவது உைக �மிழ் ைாநாடு 
நடத்�ப்்படடது.

4. �மிழக ஏலழ ைக்களுக்கு ைானிய 
விலையில் அரிசி வழஙகப்்படடது.

  1956-இல் ைாநிை ைறுசீரலைப்புச 
ெடடத்தின் மூைைாக தென்லன 
ைாகாணத்தில் இருந்து ைலையாளப் 
்பகுதிகள் தகரளாவிறகும், த�லுஙகு 
்பகுதிகள் ஆந்திரப் பிரத�ெத்திறகும், 
கன்னடப் ்பகுதிகள் லைசூர் 
ைாநிைத்திறகும் �ரப்்படடது.  இங்ஙனம் 
தென்லன ைாகாணம் �மிழர்களின் 
ைாநிைைாக உருவானது.

காைராஜர் ஓர் நிலையான 
ஆடசிலயத் �ந்�ார்.
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14.11.  தமிழ்நாட்டில் சுதந்திரத்திறகுப் பி்றகு 
திராவிட ஆட்சி

கடந்� 62 ஆணடுகளாக �மிழகத்ல� 
திராவிட கடசிகள் ஆடசி தெயது வருகின்்றன. 
1957-ஆம் ஆணடு தி.மு.க. த�ர்�ல் அரசியலில் 
நுலழய தீர்ைானித்�து. இந்திய ்பகுதிகலள 
சீனா ஆக்கிரமிப்பு தெய�தின் விலளவாகவும், 
புதி�ாக திருத்�ம் தெயயப்்படட த�ர்�ல் 
விதிகலள கடந்து வரவும், �னது “திராவிட 
நாடு” தகாரிக்லகலயக் லகவிடடது. 1967-ஆம் 
ஆணடு த�ர்�லில் த்பரும்்பான்லையுடன் 
தவறறி த்பற்றது. அணணாதுலர சிறிது காைதை 
ஆடசி புரிந்�ார். (1967-1969), இருந்� த்பாதிலும், 
தென்லன ைாநிைத்ல� �மிழ்நாடு என்றும், 
திருைணச ெடடத்ல� இயறறியது, ைத்திய 
அரொஙகத்தின் மும்தைாழிக் தகாள்லகலய 
எதிர்த்�து. �மிழகத்தில் இரு தைாழி 
தகாள்லகலய (ஆஙகிைம் ைறறும் �மிழ்) 
நலடமுல்றப்்படுத்தியது ஆகியலவ அவரின் 
குறிப்பிடத்�க்க ொ�லனகள் ஆகும்.

சி.என். அணணாதுலர மு�ன்முல்றயாக, 
ைலிவு விலை அரிசி திடடத்ல� 
அறிமுகப்்படுத்தினார். (்படி அரிசி, ஒரு ரூ்பாய) 
அவருக்கு பின் வந்� திரு. மு. கருணாநிதி 
அம்ைரபிலனத் த�ாடர்ந்�ார்.

1972 ஆம் ஆணடு எம்.ஜி. ராைசெந்திரன் 
�ன்னுலடய திராவிட கடசிலய த�ாடஙகினார். 
(அலனத்திந்திய அணணா திராவிட 
முன்தனற்றக் கழகம் -அ.இ.அ.தி.மு.க) 1977-
ஆம் ஆணடு நடந்� த�ர்�லில் ஆடசிலயக் 
லகப்்பறறினார். இ�லன 1987-இல் �னது இ்றப்பு 
வலர �க்கலவத்துக் தகாணடார். அ�ன்பி்றகு 
மு.கருணாநிதி �லைலையில் தி.மு.கவும் தெல்வி. 
தஜ. தஜயைலி�ா �லைலையில் அ.இ.அ.தி.மு.க-
வும் அடுத்�டுத்� த�ர்�ல்களில் ைாறிைாறி 
தவறறி த்பறறு அலைசெரலவலய ஏற்படுத்தினர். 
தைலும், இலவ இரணதடாடு,  ைறுைைர்சசி 

திராவிட முன்தனற்ற கழகம் த்பான்்ற  உலடப்பின் 
வழி திராவிட கடசிகளும் சிை இருக்கின்்றன.

அறு்பது வருடஙகளுக்கும் தைைாக 
�மிழ்நாடடின் வளர்சசிக்கு குறிப்பிடடுச 
தொல்லும் அளவிறகு திராவிட ஆடசி 
்பஙகளித்துள்ளது. அவர்கள் �மிழ் தைாழியின் 
நைன், �மிழக ைக்கள், �மிழ்நாடு ஆகியவறறின் 

நைலன உறுதியுடன் ்பாதுகாத்�னர். ொ�ாரண 
ைக்களின் துன்்பஙகலள த்பாக்குவ�றகாக 
்பல்தவறு ெமூக நைத்திடடஙகள் 
அறிமுகப்்படுத்�ப்்படடன. அலவ ைலிவு 
விலையில் உணவுப் ்பாதுகாப்ல்ப உறுதி 
தெய�து. பின்னர் இைவெ அரிசித்திடடம், 
ெத்துணவுத் திடடம், ்படட்படிப்பு வலர இைவெ 
கல்வி, விவொயத்திறகு இைவெ மின்ொரம், 
”லெக்கிள் ரிக்க்ா ஒழிப்பு”, ”லகயால் ைைம் 
அள்ளுவது ஒழிப்பு”, லகவிடப்்படட 
குழந்ல�களுக்கான ”த�ாடடில் குழந்ல� 
திடடம்”, அலைப்பு ொர ்பணியாளர்களுக்கு 
்பல்தவறு நைவாரியஙகள், இன்னும் கூறினால் 
ைாறறுப்்பாலினத்�வர் நைன் த்பான்்றவறல்ற 
உறுதி தெய�ன. ஒருவலர ஒருவர் அழிக்கும் 
ொதி ெணலடக்கும் “ெைத்துவபுரமும்”, ”உழவர் 
ெந்ல�யும்” உருவாக்கப்்படடன. 

குடிலெகளுக்கு இைவெ மின்ொரம் 
தகாடுக்கப்்படடது. குடிலெவாசிகளின் 
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குடியிருப்புத் த�லவக்கு குடிலெ ைாறறு 
வாரியம் ஏற்படுத்�ப்்படடது. இலளஞர்களின் 
தவலை வாயப்பிறகாக வியக்கத்�க்க அளவு 
த�ாழில் வளர்சசி அதிகரிக்கப்்படடது. இந்� 
வளர்சசியின் விலளவாக �மிழ்நாடு ைனி� 
வள தைம்்பாடடுக் குறியீடடில் (HDI) உயர்ந்� 
ைதிப்ல்பப் ்பதிவு தெய�து. இன்று �மிழ்நாடு 
தைாடடார் வாகனத்த�ாழில், (�ானியஙகி), 
மின்னணு, ைறறும் ைருந்து உற்பத்தி 
துல்றகளில் முன்னணி நிலையில் இருக்கி்றது. 
அ�ன் புதிய த்பாருளா�ார ைணடைஙகள் 
த்பருைளவு மு�லீடுகலள ஈர்த்துள்ளன. 
�மிழ்நாடடின் உள்கடடலைப்பு தைம்்பாடடின் 
ொ�லனகள் அலனவராலும் புகழ்ந்து 
த்பெப்்படுகி்றது. ொலைகள், துல்றமுகஙகள், 
மின்ொரவெதி, தி்றன் த்பற்ற த�ாழிைாளர்கள் 
கிலடப்்பது த்பான்்றலவகள் த�ாழில் 
வளர்சசிலய எளிலைப்்படுத்தியுள்ளன. 

்பல்தவறு வலககளில் ்பன்ைடஙகு 
்பள்ளிக்கூடஙகளின் எணணிக்லககள் 
உயர்ந்துள்ளன. இஙகு ்பல்கலைக் 
கழகஙகளின் எணணிக்லகயும் ்பைைடஙகு 
அதிகரித்துள்ளது. இவறறுள் 
�னித்�ன்லையான ்பல்கலைக் கழகஙகளும் 
உள்ளன. �மிழ்நாடடில் த்பணகளுக்தகன்று 
�னியாகப் த்பணகள் ்பல்கலைக் கழகம் 
உள்ளதுடன் த்பாறியியல் ைறறும் 
த�ாழில்நுட்பம், ெடடம், ைருத்துவம், சித்� 
ைருத்துவம், விலளயாடடு த்பான்்றவறறிறகும் 
�னியாகப் ்பல்கலைக்கழகம் உள்ளன. 
�மிழ்்பல்கலைக்கழகம் மூைம் �மிழ்தைாழி 
தைம்்பாடு, �மிழ் ஆராயசசி நிறுவனம், உைகத் 
�மிழ்ைாநாடு, தெம்தைாழி ைாநாடு, எழுத்து 
சீர்திருத்�ம் என �மிழ்தைாழிலய அலனத்து 
வலகயிலும்  முன்தனறறுவ�றகு 
நடிவடிக்லககள் எடுக்கப்்படடது.

திராவிட கடசிகள், அணணாதுலரயின் 
காைத்தில் இருந்து  ை�சொர்்பற்ற �ன்லை  
ைாநிை �ன்னாடசி த்பான்்றவறறிறகாகப் 
்பாடு்படடிருக்கி்றது. திராவிடக் கடசிகள் த�சிய 
அரசியலின் நீடித்� �ன்லைக்குக் கூட 
்பஙகாறறியிருக்கின்்றன. �மிழகத்தில் திராவிட 
அரசியல் தெல்வாக்கு த�ாடர்ந்து வல்ைலை 
த்பற்ற�ாக இருக்கி்றது.

 

கூட்டணி: அரசியல் கடசிகள், குறிப்்பாக 
த�ர்�ல் தநரத்தின் த்பாழுது உருவாக்கி 
தகாள்ளும் �றகாலிக உடன்்படிக்லக ஆகும்.
திரோவி்டர்: த�ன்னிந்திய ்பகுதிகளில் த்பெப்்படும் 
குடும்்ப தைாழிகளின் ்ப�த்திலன குறிக்கும். 
குறிப்்பாக �மிழ்நாடு, கர்நாடகா, தகரளா, ஆந்திரா 
பிரத�ெம் ைறறும் இைஙலக ஆகிய ்பகுதிகளில் 
வாழும் திராவிடதைாழி த்பசும் ைக்கள்.
மின்ஆளுகை: மின்-ஆளுலக என்்பது 
த்பாதுைக்களுக்கு �கவல் த�ாடர்பு ைறறும் 
த�ாழில்நுட்பத்தின் (ICT) ்பயன்்பாடடின் மூைம் 
தெலவ வழஙகு�ல் ஆகும்.
மகைள் ஈர்ப்புவோதம்: த்பாதுைக்களுக்கு 
நைகத் திடடஙகலள வழஙக அவர்களின் 
ஆ�ரலவ த்பறும் தநாக்கத்துடன் தெயயப்்படும் 
அரசியல் நடவடிக்லக ஆகும்.
முறஜபோககுவோதம்: �ஙகள் தகாள்லககலள, 
திடடஙகலள மிகவும் தீவிரைான வழிகளில் 
ஆ�ரித்து த்பசுதவார்.
பிரோந்தியவோதம்: இது ஒரு அரசியல் 
தகாள்லக. இது ஒரு குறிப்பிடட ்பகுதி அல்ைது 
ைாநிைத்தின் நைனில் குறிப்்பாக ஆவணம் 
தெலுத்தும், த�ெத்திறகாக அல்ை.
இ்டஒதுககீடு: இது முக்கியைாக, ஒதுக்கி 
லவக்கப்்படட ெமூகத்தினலர ெமூக-அரசியல்-
த்பாருளா�ார அரஙகில் அதிகாரைளிப்்பல�க் 
குறிக்கும். தநர்முக ்பாகு்பாடு என்்பது இ�ன் 
த்பாருளாகும்.
சமூைநீதி: இது ஒரு அரசியல் கருத்து எல்ைா 
ைக்களும் தெல்வம் சுகா�ாரம் நைம், நீதி 
வாயப்பு, ஆகியவறல்ற ெைைாக த்பறும்்படியாக 
தெயய தவணடும் என்்பல� �ாஙகிப் பிடிக்கி்றது.
சமூை நேம்: ஏலழகள், த�லவ உலடதயார், 
ஒதுக்கப்்படட ைக்கள் ஆகிதயாருக்கு 
அரொஙகத்�ால் வழஙகப்்படும் உ�வி, 
தெலவகலளக் குறிக்கும்.
மோநிே சுயோடசி: ைாநிை சுயாடசி என்்பது 
அரொஙகஙகள் அரசியல் ைறறும் த்பாருளா�ார 
அரஙகில் முழுலையான �ன்னாடசியுடன் 
இருப்்ப�றகான நிலைப்்பாடலடக் தகாணட ஒரு 
தகாட்பாடாகும்

அருஞசொறசபாருள்: 
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I. ெரியானை வி்ட்ய நதர்ந்சதடுகக

1) எந்� ஆணடில் தென்லன ைாகாணம் ‘�மிழ்நாடு’ என த்பயர் ைாற்றப்்படடது?

அ) 1969 ஆ) 1975 இ) 1950 ஈ) 1965

2) ‘தென்லன வாழ் ைக்கள் ெஙகம்’ நிறுவப்்படட ஆணடு

அ) 1947 ஆ) 1849 இ) 1852 ஈ) 1860

3) �மிழகத்தில் குைக்கல்வித் திடடத்ல� அறிமுகப்்படுத்தியவர் யார்?

அ) ராஜாஜி ஆ) ராைொமி இ) காைராஜ் ஈ) கருணாநிதி

4) தென்லனப் ்பல்கலைக்கழகம் எந்� ஆணடு நிறுவப்்படடது?

அ)1885 ஆ) 1947 இ) 1857 ஈ) 1965
5) ைக்கள் த�ாலக அடிப்்பலடயில் �மிழகம் இந்தியாவின்______________ வது த்பரிய 

ைாநிைைாக உள்ளது?

அ) 15 ஆ) 7 இ) 3 ஈ) 14

6) நீதிக்கடசியின் மு�ல் �லைவர் யார்?

அ) சுப்்பராயலு ஆ) தியாகராயர் இ) பி.டி.ராஜன் ஈ) த்பாப்பிலி ராஜா

7) ‘லவக்கம் வீரர்’ என அலழக்கப்்படும் �லைவர் யார்?

அ) கு.காைராஜ் ஆ) ராஜாஜி  இ) வர�ராஜீலு ஈ) ஈ.தவ.ரா. த்பரியார்

8)  �மிழகத்தில் சுயைரியால� இயக்கத்ல� த�ாறறுவித்�வர்

அ) ராஜாஜி ஆ) திரு.வி.க  இ) காைராஜ்  ஈ) ஈ.தவ.ரா. த்பரியர்

9) த்பாருத்துக

அ) இந்தி எதிர்ப்பு த்பாராடடம் -1) 1949
ஆ) தி,மு.க வின் த�ாற்றம் -2) 1937
இ) ைாநிை ைறுசீரலைப்புச ெடடம் -3) 1919
ஈ) இரடலடயாடசி -4) 1956
அ) 2,1,3,4 ஆ) 3,1,2,4
இ) 4,3,2,1 ஈ) 1,2,3,4

10) கீழ்கணடவர்களுல் யார் ’பிராைணரல்ைாத�ார் கூடடறிக்லகயிலன’ தவளியிடா�வர் யார் ?

அ) சி. நதடெனார் ஆ) பி. தியாகராயர்

இ)டி.எம். நாயர் ஈ) ்பனகல் ராஜா

11) ’த�ன்னிந்திய விடு�லைக் கூடடலைப்பு’ பிறகாைத்தில் எவவாறு அலழக்கப்்படடது?

அ) நீதிக்கடசி ஆ) திராவிடர்  கழகம்

இ) �மிழ் கழகம் ஈ) திராவிடக் கடசி

மதிப்பிடுதல் (Evaluation)
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12)  கூறறு  : 1957 த்பாதுத்த�ர்�லில் குளித்�லையில் தவறறி த்பறறு �மிழக ெடடைன்்றத்தில் 
உறுப்பினராக கருணாநிதி நுலழந்�ார்.

  ைோரணம்: கருணாநிதி �மிழக மு�ைலைசெரானார்.

அலைப்பு கூறறு (அ) என்றும் காரணம் (ஆ) எனவும் பின்  வருவனவறறுள் எது ெரியானலவ?

அ) (அ) ைறறும் (ஆ)  இரணடும் ெரியானது

ஆ) (அ) ைறறும் (ஆ) இரணடும் ெரியானது, ஆனால்  (ஆ) ெரியான விளக்கம் இல்லை.

இ) (அ) என்்பது ெரி ஆனால்   (ஆ) ெரியானது அல்ை.

ஈ) (அ) ெரியில்லை ஆனால் (ஆ) ெரியானது

13) கூறறு: ஈ.தவ.ரா. ராைொமி சுயைரியால�  இயக்கத்ல�த் த�ாடஙகினார்.

   ைோரணம்: சுயைரியால� இயக்கம் என்்பது பிராைணர் அல்ைா� ொதிகள் ெைைான ைனி� 
உரிலைகளால் த்பறும் தநாக்கத்துடன் த�ாடஙகப்்படட இயக்கைாகும்.

அலைப்பு கூறறு (அ) என்றும் காரணம் (ஆ) எனவும் பின்  வருவனவறறுள் எது ெரியானலவ?

அ) (அ) ைறறும் (ஆ)  இரணடும் ெரியானது
ஆ) (அ) ைறறும் (ஆ) இரணடும் ெரியானது, ஆனால்  (ஆ) ெரியான விளக்கம் இல்லை.
இ) (அ) என்்பது ெரி ஆனால்  (ஆ) ெரியானது அல்ை.
ஈ) (அ) ெரியில்லை ஆனால் (ஆ) ெரியானது

II. கீழ்கண்ட வினைாககளுககு சுருககமாக வி்டயளி 

1. "திராவிடர்” என்்ற தொல்லை வலரயறுக்கவும்

2. த�ன்இந்திய விடு�லைக் கூடடலைப்பின் தநாக்கஙகள் யாலவ?

3. சுயைரியால� இயக்கத்ல� ்பறறி சிறுகுறிப்பு வலரக.

4. “திராவிட நாடு” தகாரிக்லகயின் முக்கியத்துவத்ல� தவளிக் தகாணர்க.

5. ைாநிை சுயாடசி என்்ற தொல்லை வலரயறு.

6.  ைாறறுப்்பாலினத்�வர் நைனுக்காக நடவடிக்லககலளப் ்பறறி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

III. கீழ்வரும் வினைாககளுககு சுருககமாக வி்டயளி:-

1. நீதிக் கடசியின் த�ாற்றம் ்பறறி கணக்கிடடு தகாடுக்கவும்

2. “பிராைணரல்ைாத�ார் கூடடறிக்லகயின் முக்கியத்துவத்ல� ஆராயக.

3. 1944 ஆம் ஆணடு தெைம் ைாநாடடின் முக்கிய முடிவுகலள விவாதிக்கவும்

4. “மும்முலனக் கிளர்சசி” என்்பது ்பறறி த்பாருள் கூறுக?

5.  எம்.ஜி.ஆர். �லைலையிைான அ.இ.அ.தி.மு.க வின் ெமூக நைக் தகாள்லககலளப் ்பறறி விவரி.

6. ராஜைன்னார் குழு ்பறறி குறிப்பு வலரக.

7.  அ.இ.அ.தி.மு.க அரொஙகத்தின் (1991-1996) ைக்கள் நைன் ொர்ந்� (populism) ெமூக நைக் 
தகாள்லககலள விளக்குக.
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IV. கீழ்கண்ட வினைாககளுககு விரிவானை வி்டயளி:-

1.  தென்லன ைாகாணத்தில் பிராைணரல்ைாத�ார் இயக்கம் த�ான்றிய�றகான 
காரணஙகலளக் கணடறிக.

2. இந்தி-எதிர்ப்புப் த்பாராடடம் ்பறறி ஓர் கடடுலர வலரக.

3. அ.இ.அ.தி.மு.க த�ான்றிய�றகான சூழ்நிலைலயப் ்பறறி விவரி.

4.  தி.மு.க. வின் 2006 மு�ல் 2011 வலரயிைான அரொஙகத்தின் ஆணடு ெமூக நைக் 
தகாள்லககலள தவளிக்தகாணர்க.

1.  Baker, C.J. (1976). The Politics of South India 1820-1937, Cambridge: Cambridge 
University Press.

2.  M.S.S.Pandian, Brahmin and Non-Brahmin: Genealogies of the Tamil Political 
Present, 2007.

3.  V.Geetha, and S.V. Rajadurai,   Towards a Non Brahmin Millenium - From 
Iyothee Thass to Periyar, Calcutta, Samya, 1998.

4.  Hardgrave, R.L. Jr. The Dravidian Movement, Bombay: Popular Prakashan, 
1965.

நமறநகாள் நூல்கள்

தமிழ்நாடு அரசு மறறும் அரசியல்
படிகள்

்படி 1:  கீழ்க்காணும் உரலி / விலரவுக் குறியீடலடப் ்பயன்்படுத்தி  “Tamilnadu maps elections”  
்பக்கத்திறகுச தெல்க. 

்படி 2:  வலர்படத்தில் சுடடிலய உருடடி ஒவதவாரு த�ாகுதியின் ெடடைன்்ற உறுப்பினலர 
அறிந்து தகாள்க.  

்படி 3:   இடது ்பக்கம் உள்ள  “Assembly Constituencies of Tamil Nadu”  ஐ தொடுக்கி ஒவதவாரு 
ெடடைன்்ற த�ாகுதியின் எல்லைகலள த�ரிந்து தகாள்க.  

்படி 4:  முகப்பு ்பக்கத்தின்  இடது ்பக்கம் உள்ள  “Chief Ministers of Tamilnadu” தொடுக்கி 
மு�ல் அலைசெரின் காைத்ல� த�ரிந்து தகாள்க

�மிழ்நாடு த�ர்�ல் முடிவுகலள 
அறிந்துதகாள்ளைாம் 

வாருஙகள்....

ICT CORNER
அலகு- 14 : தமிழக அரசியல் வளர்ச்சி

உரலி :
*்படஙகள் அலடயாளத்திறகு ைடடும்.
இப்்பக்கத்திறகு  த�லவப்்படடால் Flash Player or Java Script ஐ அனுைதிக்கவும்
https://www.mapsofindia.com/assemblypolls/tamil-nadu/election-results.html
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15 தமிழக அரசியல் சிநதனைகள் 
அலகு

15.1 வரலாற்றுப் பினைனி

அ டி ப ்ப ட ை யி ல் 
செமசமொழியொன தமிழின் 
தொய்ொடு (தமிழகம) என்்படத 
தமிழ்ொடு என்று 
அடழக்கின்்றொம. இதன் அருகில் உள்ள சில 
்பகுதிக்ளொக ்கர்ளொ, ஆந்திரொ மற்றும 
கர்ொைகொடை உள்ளைக்கியதொக தமிழகம 
இருந்தது. ஸைரொ்்பொ கி.மு 63-முதல் கி.பி 24 
ைடர). ைொழந்த கி்ரக்க ைரலொற்று 
சிந்தடனயொ்ளர மற்றும புவியியலொ்ளரஆைொர.  
இைர தமிழ முடியொட்சியின்  ்பொண்டியரகள 
கொலத்தில் உள்ள இரொஜதந்திர ைரலொற்டற  
உற்று்்ொக்கியிருந்தொர.  கைல் ்பயணஙகளின் 
மூலமொக ்ெர, ்ெொழ மற்றும ்பொண்டியரகள 
கைலருகில் ைொழும மக்களிைம தமிழரின் 
தொக்கத்டத ஏற்்படுத்தினொரகள. இந்தியொ மற்றும 
சதன்கிழக்கு ஆசிய ்ொடுகள, இந்தியொ மற்றும 
மத்தியத்தடரக்கைல் ்பகுதிகளில் ைரத்தகத்டத 
ை்ளரப்பதற்கொக தமிழக கடர்யொரஙகளில் 
இருந்த துடறமுகஙகள முக்கிய டமயமொக 
செயல்்பட்ைன.  குறிப்பொக கி.மு 200 முதல் 
கொலகட்ைத்டதச் ெொரந்த கி.பி 300 ைடரயொனது 
ஆகும. ்பண்டையகொல துடறமுகஙக்ளொன 
சகொற்டக, பூமபுகொர, ைெைெமுத்திரம, ச்பரிமு்ளொ, 
அரிக்க்மடு, அழகன்கு்ளம, மொமல்லபுரம 
்்பொன்றடை சிறந்தமுடறயில் செயல்்பட்ைன.  
குறிப்பொக ைரத்தகம, ைொணி்பம மற்றும 
்பண்்பொட்டுப ்பரிமொற்றஙகள சதன்கிழக்கு ஆசிய 
்ொடுகள, இலஙடக, சீனொ எகிபது, கி்ரக்க 
மற்றும ் ரொமொபுரி ் ்பொன்ற ் ொடுகளுைன் திறம்பை 
்மற்சகொள்ளப்பட்ைது.  கப்பல் கட்டுதலில் 
்பொரம்பரியமிக்க தமிழரகள  சிறந்த 
கை்லொடிக்ளொன ்மது முன்்னொரகள உலகின் 
அடிப்படை தன்டமகளின் தொக்கஙக்ளொக 
அரசியல், ெமுதொயம, ்பண்்பொடு, ைரத்தகம 
மற்றும ைொணி்பத் சதொைரபுகட்ள உலகின் மற்ற 
்ொடுகளுைன் ஏற்்படுத்தினர. 

   மொணைரகள எளிதில் தமிழத்தின் 
்பண்டைய அரசியல் கருத்துக்கட்ளக் 
கற்்பர

   திருைளளுைரின் அரசியல் 
கருத்துக்கட்ளத் சதளிைொகப 
புரிந்துசகொளளுதல்.

   ்பொரதியொரின் மூலமொகத் 
்தசியைொதத்டத புரிந்துசகொளளுதல்.

   தமிழ்ொட்டில் ்தொன்றியுள்ள 
ச்பொதுவுடைடமைொத கருத்துக்கள 
குறிப்பொக சிஙகொர்ைலரின் 
ச்பொதுவுடைடமைொத ்படைபபுக்கட்ளப 
்பற்றித் சதரிந்து சகொளளுதல்.

   திரொவிைக் சகொளடகடயப ்பற்றி 
புரிந்துசகொளளுதல் மற்றும 
தமிழ்ொட்டின் அரசியல், ெமுதொயம 
மற்றும ச்பொரு்ளொதொரத்தில் 
ஏற்்படுத்தியுள்ளதொக்கத்டத ்பற்றி 
அறிந்துசகொளளுதல். குறிப்பொக 
ஈ.சை.ரொ. ச்பரியொரின் ்பஙகளிபபின் 
மூலமொக ெமூகநீதி, ெமத்துைம 
விடுதடல ்்பொன்றைற்டற 
புரிந்துசகொளளுதல்.

   தமிழ இயக்கம மற்றும திரொவிை 
இயக்கத்தின் முக்கிய 
வி்ளக்கஙகட்ளத் சதளிைொக 
விைரித்தல்.

கற்்றலின ந�ாககஙகள்
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ஏறத்தொழ (கி.மு 300 முதல் கி.பி 300) 
ைடரயிலொன ெஙக இலக்கியஙகளில் முக்கிய 
ஆதொரஙக்ளொக வி்ளஙகுைதுைன் அக்கொல 
ெமுதொயம, ச்பொரு்ளொதொரம, ்பண்்பொடு மற்றும 
அரசியடல பிரதி்பலித்திருக்கின்றன. 
ெஙகப்பொைலின் ைடகப்பொட்டியலில் அகம 
(அன்பு ெொரந்து இருத்தல்) மற்றும புறம (்்பொர, 
்ன்டம மற்றும தீடம, ெமூகம, நீதி மற்றும 
முடியரசு) ்்பொன்றைற்றொல் தமிழ அரசியல்  
முடறடம ்பற்றி கூறியிருக்கின்றன.  ெஙக 
இலக்கிய புத்தகஙகள (எட்டுத்சதொடக) எட்டு 
நூல் திரட்டு ஆகும. அடையொைன: (1) ்ற்றிடன 
(2) குறுந்சதொடக (3) ஐஙகுறுநூறு 
(4) ்பதிற்றுப்பற்று (5) ்பரி்பொைல் (6) கலித்சதொடக 
(7) அக்ொனூறு மற்றும (8) புற்ொனூறு, இடை 
தவிர ்மலும ஒன்்பதொைது குழுைொக வி்ளஙகும 
்பொட்டுக்ளொன ்பத்துப்பொட்டும கொணப்பட்ைது.  
ஆரம்ப கொலத்தில் சதொல்கொபபியத்தின் முதல் 
இரண்டு புத்தகஙகளும தமிழ இலக்கணமொகக் 
கருதப்பட்ைதும இக்கொலக்கட்ைத்தில்தொன் 
என்்பது நிடனவு கூறத்தக்கதொகும.

ெஙக இலக்கியஙகளுக்கு பிறகு 
்ெகரிக்கப்பட்ை பிர்பலமொன நூற்்கொடை/
்பொைல் திரட்டு என்்பது ‘கீழகணக்கு’ என 
அடழக்கப்படுகிறது. இப்பதிசனட்டு நூல்களின் 
ஒரு ்பகுதிதொன் மிகவும பிர்பலமொன 
சிலப்பதிகொரம, மணி்மகடல மற்றும 
்பதிசனட்டு சிறிய நூல்கள (்பதிசணன் 
கீழக்கணக்கு, இது திருக்குறட்ளயும 
உள்ளைக்கியதொகும.) அக்கொலகட்ைத்தில் 
எழுதியதொகும.  பிர்பந்த இலக்கியம ்பல்்ைறு 
ைடகயொன ்பொைல்கட்ளக் சகொண்டிருந்தது 
அடை: ‘்கொடை’, என்்பது குறிபபிட்ை 
கருத்திலொன ைரிகட்ளக் சகொண்டிருப்பதுைன் 
(ச்பொதுைொக அன்ட்பப ்பற்றியதொகும) ‘கலம்பகம’ 
என்்பது ஓர ்பத்தியின் முடிவு என்்பது அடுத்த 
ைரிக்கு ஆரம்பமொக ைழி இருப்பதுைன் 
(ச்பொதுைொக அரென் மற்றும வீரத்டத 
குறிபபிடுதல்) ்மலும ‘்பரணி’ என்்பதற்கும ைழி 
ைகுக்கிறது. இது ்பொரம்பரியத்தின் சிறந்த 
எடுத்துக்கொட்ைொக ்பொண்டிக்்கொடை, 
்ந்திக்கலம்பகம மற்றும கலிஙகத்துப ்பரணி 
ஆகியைற்டறக் குறிபபிைலொம.

்பண்டைய கொல தமிழ இலஙகியஙகட்ள 
திருக்குறள, சிலப்பதிகொரம, மணி்மகடல 
்்பொன்றடை ்பல ெஙக கொல அரசியலின் 
தன்டம, ெமுதொயம மற்றும ்பண்்பொட்டிடனப 
்பற்றிய ஆழந்த நுண்ணறிவுைன் ்படைக்கப்பட்டு 
இருந்தன. தமிழ சமொழியொனது தமிழ 
அடையொ்ளம, ்பண்்பொடு, ்பொரம்பரியம மற்றும 
மரபுகளின் அடிப்படியொக உள்ளதொகும.  நிலம, 
புவியடமபபு, ஆட்சியொ்ளரகள மற்றும 
தடலைரக்ளொல் ்ைறு்பட்டு இருந்தொலும 
தமிழ ்்பசும ்பகுதிகளில் தமிழரின் ்ொடு 
மற்றும ்தெக் கூட்ைடமவு என்்பது இருந்தது.  
கலிஙக  அரென் கொர்ைலொ கி.மு 165 கொலத்தின் 
கல்சைட்டுகளில் குறிபபிைப்பட்டுள்ளது.  
இைரதொன் 132 ைருைமொக இருந்த ‘தமிழ 
கூட்ைடமவு’ என்்படத அழித்தொர’ என்று 
அக்கல்சைட்டில் கூறப்பட்டுள்ளது.  
இது்்பொன்்ற தமிழ அரெரகளின் 
கூட்ைடமவின் பிற்ொட்டு ்படைசயடுபபிற்கு 
எதிரொக ெண்டையிட்ைடத ெஙக கொல 
இலக்கியமொன ‘அக்ொனூறு’ விைரித்துள்ளது.  
ஆனொல்  தமிழ ்தசியைொதம என்்பது கொலனி 
ஆதிக்கத்தின் விட்ளவினொல் ்தொன்றியது 
என்று ெொதொரணமொக கூறிவிைமுடியொது.

தமிழ ்தசியத்தின் மூல ஆதொரஙகள 
தமிழ சமொழி மற்றும ்பண்்பொட்டினுடைய 
ைரலொற்றுைன் சதொைரபுடைய ்பஙகு 
ைகிப்பதொகும இதனொல் அரசியல் 
ைடரயறுக்கப்பட்டிருப்பதடன ெஙக கொலம 
முதல் கொணலொம.

இங்க அரசு கருத்தொக்கமும, லட்சிய 
அரென் எனும ்பதமும, கி்ரக்கத்தில் நில 
எல்டலகளில் அடிப்படையில் 
பிரிக்கப்பட்டிருந்த ்கர அரடெ ்்பொன்று 
இருந்தது. ்பண்டைய தமிழ்ொடு என்்பது 
தமிழகம என்று அடழக்கப்பட்ைது. இது ் மற்கு 
மடலடயச் ெொரந்த திருப்பதியிலிருந்து 
கன்னியொகுமரியின் நுனிைடர 
உள்ளைக்கியதொகும. இந்த நிலமொனது 
்பொரம்பரியமொக ஐந்து புவியியல் ெொரந்த 
பிரொந்தியமொக (திடண) இயற்டகத் 
தன்டமயுைன் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மடலடய 
ெொரந்த ்பகுதி (குறிஞ்சி), கொடுகட்ள ெொரந்த 
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்பகுதி (முல்டல), ையல் ெொரந்த ்பகுதி (மருதம), 
கைல் ெொரந்த ்பகுதி (ச்யதல்), மணல் ெொரந்த 
்பகுதி (்பொடல) ஆகியன ஐந்திடணகள ஆகும.

தமிழ சமொழி ்்பசும ்பகுதிகள 
்ெொழரகள (தடல்கரம உடறயூர), 
்பொண்டியரகள (தடல்கரம மதுடர), ் ெரரகள 
( தற்்்பொடதய சகொஙகு ்ொடு மற்றும ்கர்ளொ), 
்பல்லைரகள (தடல்கரம கொஞ்சிபுரம) என 
்பலைொறு பிரிக்கப்பட்டு இருந்தது. தமிழ்ொடு 
்பல்்ைறு அரெரகள மற்றும குறுநில 
மன்னரக்ளொல் ஆ்ளப்பட்ைது. கடை ஏழு 
ைள்ளல்கள புலைரகளுக்கு ைொரி ைழஙகியடத 
்பற்றி ெஙகபுலைரகள புகழந்து ்பொடியுள்ளனர. 
கபிலர மற்றும ஒளடையொர கடை ஏழு 
ைள்ளல்க்ளொன ஆய, ்பொரி, ஓரி, கொரி, 
அதியமொன், ்்பகன் மற்றும ்ல்லிடயப ்பற்றி 
குறிபபிடுகின்றனர. ஓர சிறந்த அரெனின்  
குணஙக்ளொக அைன் ்பொகு்பொைற்ற நீதி  
ைழஙகும அரெனொகவும, மக்களிைத்தில்  
அன்பு உடையைனொகவும, ்்பொரக்ளத்தில் 
எதிரிகளிைம வீரத்டத 
சைளிப்படுத்து்பைனொகவும இருக்க ்ைண்டும 
என குறிபபிடுகிறது.

 ெட்ப அல்லது மன்றம எனப்படுைது 
அரென் தடலடம்யற்று ்ைத்தும ்ொட்டின் 
உயரந்த நீதிமன்றம ஆகும. இடத ்்பொல்ை 
ஒவசைொரு கிரொமத்திற்கும ஒரு மன்றம 
உண்டு. அது அந்த கிரொமத்தின் ச்பொது 
இைத்தில் கூடி அந்த கிரொமத்தில் 
்மற்சகொள்ளப்பை ் ைண்டிய ்பணிகள குறித்து 
விைொதிக்கும. ்்பொர வீரரகள மிகவும 
மதிபபுைன் ்ைத்தப்பட்ைனர. ்்பொரில் அைரகள 
இறக்க ்்ரிட்ைொல் அைரகளின் நிடனைொக, 
நிடனவுத்தூண்  ஒன்று ஊரில் எழுப்படும. 
ஆனொல் ்்பொரில் ஒரு வீரன் தன் பின்புறம 
கொயப்பட்டு அதனொல்  இறந்தொல் ெஙக 
இலக்கிய கொலஙகளில் அது அைமொனமொக 
கருதப்படும.

்்பொரின் ் ல்ல ் டைமுடறகள ்பலைற்டற 
ெஙக இலக்கியஙகள நிடறய சதரிவிக்கின்றன.  
புற்ொனூறு என்்பது ஒரு ெஙக இலக்கியம 

ஆகும.  இது ்பொண்டிய அரெடன புகழகிறது.  
அைன் ச்பண்கள, குழந்டதகள, ்்ொயொளிகள 
மற்றும ை்யொதிக மக்கள, கொல்்டைகள 
இடைகள அடனத்டதயும ்பொதுகொப்பொன 
இைஙகளில் ்்பொரகொலஙகளில் இைம ச்பயரச் 
செயதொன்.  நீதி என்்பது அரசு மற்றும அரெனின் 
மனெொட்சிக்கு உட்்பட்ைதொக இருக்க ்ைண்டும.  
நீதி என்்பது அரெனின் ஆட்சியில் ஒரு 
முக்கியமொன கூறொக இருக்க ்ைண்டும.  ஒரு 
்ல்ல அரென் எந்த சூழநிடலயிலும நீதிடய 
தியொகம செயயக் கூைொது.  அரெனின் 
்ல்லொட்சி மற்றும ் ற்செயல்கள எபச்பொழுதும 
நிடலயொன நீடித்த புகடழ சகொண்டு ைரும.  
இடைகள தொன் முக்கிய அரசியல் 
சகொளடகக்ளொக ெஙக கொலஙகளில் 
குறிபபிைப்பட்டுள்ளது.

 மன்னரொட்சி/முடியொட்சி தன்டமடயக் 
சகொண்டிருந்தொலும அரெனின் ெட்ைப்படியொன 
முடிவுகள மக்களின் ஒபபுதடலச் ெொரந்்த 
இருந்தது.  அரென் மக்களின் ஆதரவு இருக்கும 
ைடர ெட்ைப்படியொன முடிவுகட்ள 
அனு்பவிப்பைரொகவும அ்த ெமயம அைற்டறத் 
தைறொக ்பயன்்படுத்தினொல் மக்கள ஆதரடை 
இழக்கவும ்்ரிடும.  ெஙக இலக்கியம 
(்பட்டினப்பொடல) ்பல்்ைறு ைடகயொன 
ைரிகட்ளப ்பற்றி கூறுகின்றது.  அடைகள 
சுஙகைரி, ைருமொனைரி, ச்பொருள மீதுள்ள ைரி 
மற்றும ்பல  ைரிகள அரசின் ைருைொயகட்ள 
ச்பருக்கும ஆதொரமொக கூறப்பட்டுள்ளன.  
எளிடமயொன நிரைொக கட்ைடமபபின்  ைழி்ய 
( அடமச்ெரகள, அதிகொரிகள) தமிழ அரெரகள 
தமிழகத்டத ஆட்சி புரிந்தனர சைளி்ொட்டு 
ைரத்தகம, சுஙக ைரி முதலொனடை அரசின் 
ைருைொயில் ச்பரும ்பஙகு ைகித்தன. ்பொண்டியர 
கல்சைட்டில் முத்துக்குளித்தல் (கலொத்திகர) 
்பற்றியும மற்றும முதன்டம 
எழுத்தர(கணத்திகன்) ்பற்றியும 
கூறப்பட்டுள்ளது.  ்ெொழரகளின் சகொடியிலும 
மற்றும ்ொணயஙகளிலும புலி சின்னத்டத 
ச்பொறித்து இருந்தொரகள, ்ெரரகள வில் 
மற்றும அமபுகட்ளயும, ்பொண்டியரகள மீன் 
சின்னத்டதயும மற்றும ்பல்லைரகள 
சிஙகத்டத சின்னமொக ச்பற்று இருந்தனர.   
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ஒற்றரகள மூலம உ்ளவு ்பொரத்தல் 
என்்பது நிறுைனப்படுத்தப்பட்டு ்ொட்டின் 
முக்கியமொனசதொரு அஙகமொக இருந்தது. 
்ொட்டின் நிடலத்தன்டமயும அடமதியும 
இதன் செயல்்பொட்டை ச்பொறுத்்த 
அடமந்திருந்தது. நிறுைனப்படுத்தப்பைொமல்  
இருந்தொலும அடிடமகள இல்லொமலில்டல 
அடிடமகட்ள ்படைசயடுத்தபின் பிடிப்பதும, 
அடிடமகட்ள ைரத்தகத்திற்கு 
்பயன்்படுத்தவும, ்பரிசுக்கொக ்பரிமொற்றம 
செயயவும அரெொட்சியொ்ளரக்ளொல் 
்டைமுடறப்படுத்தப்பட்ைது.  குறிப்பொக 
கட்டுமொனம மற்றும கட்டிை ்ைடலகளுக்கு 
அடிடமகள ்பயன்்படுத்தப்பட்ைனர.

 ்பண்டைய தமிழில் ெொதி முடற  என்்பது 
கொணப்பைவில்டல.  ைரக்க சகொளடக மற்றும 
ைரக்க கருத்து ்ைறு்பொடுகள அைரைரகளின் 
சதொழில் ெொரந்த முடறயில் கொணப்பட்ைன.  
ெஙககொல ெமுதொயத்தில் ெொதிய முடற என்்பது 
சைளியிைத்திற்குரியதொகவும மற்றும 
அறியப்பைொததொகவும இருந்தது.  ெமுதொயப 
பிரிவுகட்ள ைரக்கத்தின் அடிப்படையில் ெஙக 
புலைரகள தரம பிரித்தினர.  

 அடைகள: (குடி) துடியன், ்பொணன் 
மற்றும கைம்பன் அல்லது 
அரெர(ஆட்சிபுரி்பைர), டைசியர(ைரத்தகரகள) 
மற்றும ்ை்ளொ்ளர (விைெொயிகள) என்று 
குறிபபிட்டுள்ளனர.  தகுதிநிடலகளில் 
கொணப்பட்ை வித்தியொெஙகள தவிரக்க 
முடியொததொக ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்ைது.  
ஆனொல் ைரண முடற எனும ெொதி அடமபபு  
ெஙககொல ெமுதொயத்தில் சிறித்ள்ை 
கொணப்பட்ைன. 

 ்பண்டைய தமிழ ெமூக அடமபபுகளில் 
மனுதரமம மூலமொக ெட்ைமொக்கப்பைவில்டல. 
ஆரம்பகொல ஆரிய-பிரொமண ெொதிய 
அடமபபுகள ெஙக கொலத்தில் 
குறிபபிைப்பைவில்டல.  இது்்பொன்ற 
அடமபபுகள ெஙக கொலத்திற்குப பிற்க 
்தொன்றின.  ்பண்டைய தமிழ மதஙகள 
்ொட்டுபுற கடலடய ெொரந்்த இருந்தது.  
இயற்டகடய ைழி்படுதல் மற்றும இயற்டக 

கொரணிக்்ள ச்பொதுைொக கொணப்பட்ைன.  
முருகக்கைவுட்ள ைழி்படுை்த தமிழ்ொட்டு 
்பழஙகுடியினரின் ைழி்பொட்டு மரபு ஆகும.  
முருகக் கைவுட்ள ்்பொரொளிகளின்/மொவீரரகள 
கைவு்ளொக ்ொட்டுபபுற கலொச்ெொரமொக 
செயல்்படுத்தினர.  உலகில் ்பற்றுடைய 
கைவு்ளொக தமிழ-திரொவிை மரபுகளின் 
கட்டுடரகளில் ்ைர ஊன்ற ஆரமபித்தது.    
கி.பி ஆறொம நூற்றொண்டுக்கு பிற்க தமிழ 
மற்றும ெமஸகிருதம ்்பொன்ற எழுத்துகள 
்தொன்ற ஆரமபித்தது.  

ெமஸகிருதமயமொதல் சமதுைொக ச்பொது 
சைளிக்கு ்பரை ஆரமபித்தது. பிரொமணரகள 
அரெனுக்கு ஆசி ைழஙகு்பைரக்ளொகவும, 
மற்றைரகட்ள விை உயரந்தைரக்ளொகவும 
கருதும மனப்பொஙகு சதொைஙகியது. இக்கொல 
கட்ைத்திற்கு பின் பிரொமணரகளிைம ஆசி 
ச்பறுைது ெட்ைபூரை ைழியொக துைஙகியது. 
ெமஸகிருதமயமொதலுைன் ்ெரந்து, ்ைத 
ெைஙகுகள, மனு சகொண்டு ைந்த ைரணொசிரமம 
அடமபபு ்்பொன்றடை,  ஏற்கன்ை சதொழில் 
ரீதியொக பிரிக்கப்பட்டு இருந்த திரொவிை 
ெமூகத்டத ்மலிருந்து கீழொக ெொதி ரீதியொக 
பிரித்தது.

மரபு ைழி சகொளடகயும இயற்டக 
ைழி்பொடும தமிழ மன்னரகளிைம ச்பொதுைொக 
கொணப்பட்ைது. முடியொட்சியும கலொச்ெொர 
டமயத்திலிருந்து அதிகொர டமயத்டத ்்ொக்கி 
்கரந்தது. இதனொல், ெஙக கொலத்துக்கு 
பிந்டதய கொலத்தில் அரெனின் அதிகொரஙகள 
அதிகரித்து ்ொட்டின் சமொத்த அதிகொரமும 
ச்பற்ற ஒ்ர அடமப்பொக அரியடன உயரந்தது

அ ர சு ரி ட ம ய ொ ன து  பு னி த த் 
த ன் ட ம யு ட ை ய த ொ க வு ம ,  ம ர பு 
ைழியொனதொகவும ்பல்லைரகள கூறினர. 
்பல்லைர கொலத்தில் ைை இந்தியொவில் இருந்த 
ஆரிய கலொச்ெொரம  தமிழ்ொட்டில் 
ஊடுறுவியது. இரண்டு கலொச்ெொரஙகளிலும 
உள்ள  கருத்துக்கள, அடமபபுகள, சில 
ஒன்றிடணயும முரண்்பட்ை  சில 
ைழக்சகொழிந்து ்்பொகவும இந்த ஊடுறுைல் 
ைழி ைகுத்தது. இந்த கலபபின் விட்ளைொக 
தமிழ ்பக்தி கலொச்ெொரம ்தொன்றியது.
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 ச்பண்கள மிகவும உயரிய 
மரியொடதயுைன் ்ைத்தப்பட்ைனர மற்றும 
இைரகள அரெரகளுக்கு ்பொதுகொைல் மற்றும 
்பல்்ைறு ைடகயொன ்பணிகட்ளயும செயதனர. 
ஆனொல்  அதிகொரஙகள அடனத்தும 
ஆண்களிைம மட்டு்ம இருந்தது. ச்பண்கள 
ச்பொது அடையில் ்பங்கற்கலொம. ஆனொல் 
ஆண்க்்ள நிரைொகிக்ளொகவும மற்றும 
ஆட்சியொ்ளரக்ளொகவும இருந்தனர. ச்பண்கள 
ெமூக ெைஙகுகளில் முக்கிய ்பஙகு ைகித்தனர. 
்மலும மரபு ைழி உரிடமகள மற்றும 
அதிகொரஙகள ஆண்களிைம இருந்தொலும, 
குடும்பத்தில் ச்பண்ணின் ்பஙகு 
முக்கியமொனதொக இருந்தது.

தமிழகச் ெமூகத்தில் ச்பண்களின் ்பஙடக 
்பற்றி விைொதிக்டகயில் ஒளடையொர ்பற்றி 
குறிபபிடுைது அைசியமொகிறது. (ஔடையொர 
என்றொல் மதிபபுக்குரிய ச்பண் என்று ச்பொருள) 
தமிழ இலக்கியத்திற்கு எந்த 
ச்பண்மணிகச்ளல்லொம முக்கிய 
்பஙகளித்தன்ரொ, அைரகள ஒளடையொர என்று 
்பட்ைபச்பயரிட்டு அடழக்கப்பட்ைனர. 
சைவ்ைறு கொலத்தில் ைொழந்த ஆறு ச்பண் 
தமிழ புலைரகளுக்கு இப்பட்ைபச்பயர 
ைழஙகப்பட்ைது.

ெஙக கொலத்தில் ைொழந்த ஒளடையொரும 
மற்றும ்ெொழரகளும சிறந்த சிறபபுத்தன்டம 
ைொயந்தைரக்ளொக கருதப்பட்ைனர. இலக்கியம, 
கலொச்ெொரம, உலக்ளொவிய அறச்றி, அரசியல் 
தன்டம, ்்பொர, அடமதி மற்றும இரொஜதந்திரம 
்்பொன்றைற்றில் இைரகள ச்பரிய தொக்கத்திடன 
ஏற்்படுத்தினர. ஒளடையொர ஒன்றொம மற்றும 
இரண்ைொம நூற்றொண்டு கொலத்தில் ைசித்தைர. 
இைர அதியமொனின் அடையில் இருந்தொர. இைர 
திருைளளுைர மற்றும கபிலரின் ெம கொலத்தைர 
ஆைொர. ்ற்றிடன குறுந்சதொடக, அக்ொனூறு, 
புற்ொனூறு இைற்றில் குறிபபிைத்தக் ்பஙகளிபட்ப 
செயதுள்ளொர. இைர சிறந்த ஒரு தூதரொகவும 
இருந்தொர. அதியமொனுக்கொக ்பலமுடற ்பல 
அரெரகளிைம தூதுைனொக சென்றுள்ளொர. 
அதியமொன் அடையில் புலைரொகவும, 
அதியமொனின் உற்ற ்தொழரொகவும இருந்தொர. 
தன் தூது திறடமயின் மூலம ்்பொரகட்ளக்கூை 
இைர தவிரத்துள்ளொர.

ஒரு முடற கொஞ்சிடய ஆண்ை 
சதொண்டைமொன், அதியமொன் ஆண்ை தகடூடர 
தொக்கி ்்பொரபுரியும எண்ணத்துைன் இருந்தொன் 
இடத அறிந்த ஒளடையொர கொஞ்சி சென்று 
சதொண்டைமொடன ெந்தித்து பின் ைருமொறு 
கூறினொர.

“சதொண்டைமொன்  அரெ்ர உஙகளுக்கும 
அதியமொனுக்கும தொன் எவை்ளவு ்ைறு்பொடு 
உஙக்ளது ஆயுதக்கிைஙகில் ஆயுதஙகள 
சுத்தமொகவும ்ப்ள்ப்ளப்பொகவும ச்ய பூெப்பட்டு 
அழகொக அடுக்கி டைக்கப்பட்டுள்ளன. 
ஆனொல் ்பொைம அதியமொனின் ஆயுதஙகள 
உடைந்தும, ரத்தக்கடர ்படிந்தும, 
்பட்ைடறகளில் ்பழுது நீக்கும ்பணியிலும 
உள்ளன” என்றொர. சதொண்டைமொடன 
புகழைது ்்பொல், ஒளடையொர அைனது ்்பொர 
அனு்பைமின்டமயும, அதியமொனின் சதொைரந்த 
்்பொரகட்ளயும, ்்பொர திறடனயும சதரிவித்து 
்்பொர ைந்தொல் சதொண்டைமொன் சைற்றி 
ச்பறுைது கடினம  என்்படதயும உணரத்தினொர.

்ெொழர கொலத்தில் ்பத்தொம நூற்றொண்டில் 
இன்சனொரு புகழச்பற்ற ஒளடையொர இருந்தொர. 
இை்ர குழந்டதகளுக்கொன நீதி கடதகட்ளயும 
ஆத்திச்சூடிடயயும சகொன்டற்ைந்தடனயும 
எழுதியைர. ெற்்ற ை்ளரந்த 
குழந்டதகளுக்கொக மூதுடர மற்றும  ்ல்ைழி 
என்ற இரண்டு நூல்கட்ள இைர 
எழுதியுள்ளொர.

அரசியல் சிநதனையாளருககாை 
வனரயன்றகளாக கீழ்க காண்பவற்ன்றக 
கூ்றலாம்:  

  ெமூகத்தில் ெமூக மொற்றத்டத ஏற்்படுத்திய 
சகொளடககள, நிகழவுகளுக்குக் 
கொரணியொக இருத்தல்; மக்களின் ச்பொதுப 
புத்தியில் மொற்றத்டத உருைொக்குதல்

  ெமூகத்தில் திருபபுமுடன ஏற்்படுத்திய 
அரசியல் முடிவுகட்ள எடுத்தல் 

  ெமூகத்தின் ்பல பிரிவுகட்ளச் ்ெரந்த 
்பயனொ்ளரகளுக்கும ்பலன்கள அளித்த 
அரசு முடிவுகளுக்குக் கொரணமொக 
இருத்தல் 
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  ெமூகத்தின் ்பல பிரிவு மக்களின் 
முன்்னற்றத்துக்குக் கொரணமொன 
அரசியல் கருத்துகட்ள ச்பொதுக் கருத்தொக 
உருைொக்குதல்

அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகளின் 
்ைைடிக்டககள புதிய அரசியல் 
சிந்தடனகளுக்கு ஆதரைொக மக்களின் 
ஈடு்பொட்டிடனயும ்பகுத்தறிவிடனயும 
உருைொக்குகின்றன. ெமகொல அரசியல் 
க்ளஙகளில் அைரகள கலந்துடரயொைல் மூலம  
ெமுதொயத்தில் தொக்கஙகள உருைொகின்றன. 
அடுத்த கொலகட்ைத்துக்கு அடறகூைல் 
விடுக்கும அரசியல் மொற்றத்துக்கொன அரசியல் 
முடிவுகட்ள அைரகள ்மற்சகொளகிறொரகள. 
அைரக்ளது அரசியல் முடிவுகள அ்்க 
மக்களின் அன்றொை ைொழவில் நீண்ைகொல 
மொற்றஙகட்ள உருைொக்குகின்றன. 

உலகம முழுைதிலும இத்தடகய 
அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகள அரசியல், ெமூக 
மொற்றஙகட்ள உருைொக்கியுள்ளனர. 
இந்தியொவிலும தமிழகத்திலும ்பண்டைய 
கொலத்திலிருந்து  இத்தடகய அரசியல் 
சிந்தடனயொ்ளரகள உருைொகியுள்ளனர.

்வீன அரசியல் கருத்தொக்கஙகளின் ்படி 
்தசிய அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகள, 
ச்பொதுவுடைடமைொத் அரசியல் 
சிந்தடனயொ்ளரகள, திரொவிைப ்பண்்பொட்டு 
அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகள, ஒடுக்கப்பட்ை 
மக்கள சிந்தடனயொ்ளரகள என ் ொம ்பகுக்கலொம. 

இதன்்படி தமிழகத்தில் ்தொன்றிய 
அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகள இப்பொைத்தில் 
அறிமுகம செயயப்படுகிறொரகள. 

15.2 ்பணனடைய அரசியல் சிநதனைகள்

திருைளளுைர தம நூலின் முதல் 
்பகுதியொகிய அறத்துப ்பொலில் அறத்தின் 
சிறபட்பத் திைமொக எடுத்துடரத்துக் கற்்பைரின் 
ச்ஞ்சில் ்பதியுமொறு செயகிறொர:  இங்க ச்றி 
தைறொத ஓர அற்ைொரொக வி்ளஙகி, உணரச்சி 
ையப்பைொமல், கற்்படனக்கு இைம தரொமல், 
்டுநிடலயில் நின்று தொம உணரந்த 

உண்டமகட்ளத் சதளிைொக வி்ளக்குகிறொர. 
இரண்ைொம ்பகுதியொகிய ச்பொருட்்பொலில் உலக 
ைொழக்டகயின் இயல்புகட்ளயும 
்டைமுடறகட்ளயும அலசி ஆரொயும ஓர 
அனு்பைம நிடறந்த அறிஞரொகத் திகழகிறொர:  
்பல கொலத்தும ்பல துடறகளிலும கண்டும 
் க ட் டு ம 
அ றி ந் த ை ற் ட ற 
எல்லொம தம 
சி ந் த ட ன த் 
தி ற த் த ொ ல் 
ச த ளி ை ொ க 
உ ண ர ந் து 
ைடகப்படுத்திக் 
கூ று கி ற ொ ர . 
மூ ன் ற ொ ம 
்பகுதியொகிய கொமத்துப ்பொலில் ்படைபபுத் திறன் 
மிக்க ஒரு கவிஞரொக நின்று குறள மணிகட்ள 
இயற்றியுள்ளொர; தொம மடறந்திருந்து, ்ொைகப 
்்பொக்கில் கொதலடனயும கொதலிடயயும ்்பெச் 
செயதுள்ளொர. 

ப்பாருட்பாலின ஏழு ்பகுதிகள்

“அரசியல் ஐந்து; அடமச்சியல் ஈடரந்து;

உருைைல் இரண்டு; ஒன்று ஒண்கூழ – 
இருவியல்

திண்்படை; ்ட்புப ்பழ்னழ; குடி 
்பதின்மூன்று

எண்ச்பொருள ஏழொம இடை.”

என்்பது ்்பொக்கியொர என்னும புலைர 
ச்பயரொல் அடமந்த ்படழய சைண்்பொ. இதன் 
்படி, ச்பொருட்்பொல் ஏழு ்பகுதிகட்ள உடையது; 
அரசியல் 25,அடமச்சியல் 10, அரண் 2, கூழ 1, 
்படை 2, ்ட்பு 17, குடி 13 ஆக ச்பொருட்்பொலின் 
எழு்பது அதிகொரஙகள ஏழு ்பகுதிக்ளொகப 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

“்பனடைகுடி கூழ்அனைச்சு �டபுஅரண ஆறும் 
உனடையான அரசருள் ஏறு” (கு்றள் : 381)

என ைரும ச்பொருட்்பொலின் முதல் 
குறட்்பொவி்ல்ய இந்த ்ைறு்பொட்டிற்கொன 
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அடிப்படையும கொணப்படுைது 
குறிபபிைத்தக்கது. இக் குறட்்பொவில் உள்ளைொறு 
அரெொஙகம (அரசின் அஙகம) என்்பதன் 
அடமச்சு, அரண், கூழ, ்படை, ்ட்பு, குடி 
என்னும ஆறு அஙகஙகட்ளயும தனித்தனி்ய 
ைகுத்து, இந்த ஆறு அஙகஙகட்ளயும உடைய 
ஆட்சித் தடலைடனப ்பற்றித் தனி்ய சில 
அதிகொரஙகளில் கூறி ஏழு ைடகயொக 
்ைறு்பொடு செயைது திருக்குறளின் அடமபபு 
முடறக்கு ஏற்றதொக உள்ளது.

அரசைது இயல்பு கூறும் இரு்பதனதநது 
அதிகாரஙகள்

ச்பொருட்்பொலின் முதலில் அரெனது 
இயல்பு கூறும அரசியடல மிக விரிைொக 
இரு்பத்டதந்து அதிகொரஙகளில் கூறியுள்ளொர 
திருைளளுைர. ‘இடறமொட்சி’ (அதிகொரம 39) 
சதொைஙகி ‘இடுக்கண் அழியொடம’  
(அதிகொரம 63) ைடரயிலொன இரு்பத்டதந்து 
அதிகொரஙகளில் ‘அரெர’, ‘்ைந்தர’, ‘நிலன் 
ஆண்ைைர’, ‘மன்னைர’ முதலொன ச்பயரக்ளொல் 
்ொற்்பத்தொறு முடற அைர ஆட்சித் தடலைடனச் 
சுட்டிக் கூறியிருப்பது ்்ொக்கத்தக்கது. 

குடியாடசிக காலததிற்கும் ப்பாருநதி வரும் 
அறிவுனரகள்

அரெடனப ்பற்றியும, அரசியல் 
அடமபபிடனப ்பற்றியும திருைளளுைர 
ச்பொருட்்பொலில் கூறியுள்ள கருத்துக்கள 
இன்றும ச்பொன் ்்பொல் ்்பொற்றத்தக்கனைொக 
வி்ளஙகுகின்றன. திருைளளுைர ைொழந்த கொலம 
முடியொட்சிக் கொலம. எனினும, அந்தக் கொலத்தில் 
அைர அரெனுக்குச் செொன்னடைக்ளொக 
அடமந்த அறிவுடரகள, இன்று குடியொட்சி 
முடறயில் உள்ள தடலைரகளுக்கும 
ச்பொருந்தும ்ன்சமொழிக்ளொக உள்ளன. 
திருைளளுைர, அரசு எப்படி இருக்க ்ைண்டும 
என்று முடியொட்சி எஙகும 
்பரவியிருந்த கொலத்தி்ல்ய அழகொக 
எடுத்துக்கொட்டியிருக்கிறொர.

 திருைளளுைர கொட்டுகின்ற அரசு எந்தக் 
கொலத்திற்கும, எந்த அடமபபிற்கும 
ச்பொருத்தமொகக் கொணப்படுகிற நிடலயிடன 
்ொம கொண்கின்்றொம. அைருடைய அரசியல் 

கருத்துக்கள எந்தக் கொலத்திற்கும எந்த 
அடமபபும ஏற்றுக்சகொள்ளக் கூடிய 
சிறபபிடனப ச்பற்று வி்ளஙகுகின்றன. 

ைககள் �ல அரசு :  

சுருஙகக் கூறின், திருைளளுைருடைய 
அரசியல் அடமபபு ஒரு ‘மக்கள ்ல அரசு’ 
(Welfare State) அடிப்படையில் அடமந்தது 
எனலொம (திருக்குறளில் அறிவுத் துடறகள, 
்பக்.114; 118).

“முன்றபசய்து காப்்பாற்றும் ைனைவன ைககடகு 
இன்றபயனறு னவககப் ்படும்” (கு்றள்: 388)

என்ற குறட்்பொவில், ‘அரெ குடும்பத்தில் 
பிறந்து ை்ளரந்து, அரெனொகப ச்பொறுபபு 
ஏற்றொல் மட்டு்ம ஒருைன் அரெனொகச் சிறக்க 
முடியொது’ என்னும கருத்தியடலத் சதள்ளத் 
சதளிைொகப ்படறெொற்றியுள்ளொர 
திருைளளுைர. ஒரு மன்னன் நீதி ச்றி 
ைழுைொமல் தன் கைடமடயச் ெரிைரச் 
செயதொல் – குடிமக்கட்ளக் கொப்பொற்றினொன் 
என்றொல் – அைன், ‘இடற என்று டைக்கப்படும’ 
– ‘முடற செயது கொப்பொற்றும’ அைடன மக்கள 
கைவு்ளொக்ை கருதுைொரகள என்கிறொர அைர. 
மன்னடனக் கைவு்ளொக நிடனத்த ஒரு 
கொலக்கட்ைத்தில், ‘நீ ஒன்றும கைவுள அல்ல, 
்ல்ல ைண்ணம ்ைந்தொல், நீதி ச்றி 
ைழுைொமல் கொப்பொற்றினொல் உன்டன மக்கள 
கைவு்ளொக்ை கருதுைொரகள’ என்று ைளளுைர 
கூறியிருப்பது, ஆழந்து சிந்திக்கத்தக்கது. 
இக்கருத்து, முடியொட்சிக் கொலத்திற்கு 
மட்டுமன்றி, குடியொட்சி மலரந்துள்ள 
இக்கொலக்கட்ைத்திற்கும ச்பொருந்தி ைருை்த.

திருைளளுைரின் கண்்ணொட்ைத்தில் 
‘அறம ைழுைொது, தீடமகட்ள  நீக்கி, மறம 
ைழுைொது, மொனம கொப்பது அரசு’ ஆகும.

“அ்றனிழுககா தல்லனவ நீககி ை்றனிழுககா 
ைாைம் உனடைய தரசு” (கு்றள் : 384)

என்னும குறட்்பொ இவைடகயில் 
கருத்தில் சகொள்ளத்தக்கது.

‘மன்னர எவைழி; மக்கள அவைழி’. 
்ொைொளும மன்னன் தனது குடிமக்களுக்கு 
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ைழிகொட்டியொக இருக்க ்ைண்டியைன் 
ஆைொன். அைன் ஒருைன் தீய ைழியில் 
்ைந்தொல், மற்றைரகளுக்கு அது்ை 
தூண்டு்கொல் ஆகிவிடும. அைன் தடலைனொக 
இருப்பதொல், அைனுடைய ஒழுக்கம மற்றும 
தனிைொழவு ்பற்றிய செயதிகள ்ொசைஙகும 
்பரவுதல் எளிது. ஆக்ை, அைனுக்கு அறச்றி 
கட்ைொயம ்ைண்டும என்று திருைளளுைர 
ைலியுறுத்தியுள்ளொர. மொனம ்ைண்டும 
என்று கூறும ்்பொதும, தனிைொழக்டக ்பற்றிய 
மொன உணரச்சிடயக் குறிபபிைொமல், ‘மறன் 
இழுக்கொ மொனம’ என வீரத்திற்கு ஏற்புடைய 
மொனத்டதக் குறிபபிட்டு, ்ொட்டின் மொன்ம 
தன் மொனமொகக் சகொண்டு மன்னன் ைொழக்டக 
்ைத்த ்ைண்டும என அைர 
அறிவுறுத்தியுள்ளொர.

‘செங்கொன்டம’ அதிகொரத்திலும 
்ல்லொட்சி ்பற்றி எக்கொலத்திற்கும ச்பொருந்தி 
ைருகின்ற அடிப்படையொன கருத்துக்கட்ள 
எடுத்துடரத்துள்ளொர திருைளளுைர. 
உலகத்தில் உள்ள உயிரகள எல்லொம 
மடழடய எதிர்பொரத்து ைொழகின்றன; அது 
்்பொல், குடிமக்கள எல்லொம அரெனுடைய 
செங்கொடல – ்ல்லொட்சிடய – எதிர்பொரத்து 
ைொழகின்றனர என்கிறொர.

“வாநைாககி வாழும் உலபகல்லாம்  ைனைவன 
நகால்ந�ாககி வாழுங குடி” (கு்றள்: 542)

என்ற குறட்்பொவில் ‘மன்னைன் ்கொல்’ 
என்னும முடியொட்சிக் கொலத்திற்கொன 
சதொைரின் இைத்தில், ‘்ல்லொட்சி’ என்ற 
ச்பொதுைொன இன்டறய மக்க்ளொட்சிக்கு ஏற்ற 
சதொைடரப ச்பொருத்திக் சகொளளும ைடகயில் 
்பொடியிருப்பது திருைளளுைரின் 
தனிச்சிறப்பொகும.

“குடிதழீஇக நகாநலாச்சும் ைாநில ைனைன 
அடிதழீஇ நிற்கும் உலகு” (கு்றள்: 544)

என்னும குறட்்பொவும திருைளளுைரின் 
கொலம கைந்து நிற்கும ச்பொதுடம ் ்ொக்கிடனத் 
சதற்சறனப புலப்படுத்தி நிற்கின்றது. 
‘குடிமக்கட்ள அன்்்பொடு அடணத்துக் 

சகொண்டு ஆட்சி புரியும அரெனுடைய 
அடிகட்ளப ச்பொருந்தி நிற்குமொம உலகம’.

இக் கருத்திடன்ய ‘சகொடுங்கொன்டம’ 
அதிகொரத்தில் ைரும குறட்்பொ ஒன்றில் 
எதிரமடற ைொய்பொட்ைொல் 
சதளிவு்படுத்தியுள்ளொர திருைளளுைர. 
சகொடுடமடயப ச்பொறுத்துக் 
சகொள்ளமுடியொமல் துன்புற்றுக் குடிமக்கள 
அழும கண்ணீருக்கு மிகுந்த ஆற்றல் உண்டு; 
அது்ை ஆற்றல் மிக்க ்படையொகி முடற 
செயயொத மன்னனுடைய அரடெ்ய 
அடி்யொடு அழித்துவிடும.

“அல்லற்்படடு ஆற்்றாது அழுதகண ணீரனந்ற 
பசல்வதனதத நதய்ககும் ்பனடை.” (கு்றள் : 555)

இங்க அல்லற்்பட்டு ஆற்றொது 
குடிமக்கள அழும ‘கண்ணீடர’, 
சகொடுங்கொல் அரடெ்ய அடி்யொடு ் தயத்து 
அழித்துவிடும ‘்படையொக’ உருைகம 
செயதிருக்கும திருைளளுைரின் சிந்தடன 
புதியது; இதுைடர யொரும கூறொதது. ஹிட்லர, 
மு்ெொலினி, ஜொர மன்னர முதலொன உலகின் 
சகொடுங்கொலரகளுக்கு எதிரொகத் 
திருைளளுைர இக்குறட்்பொவில் 
அடித்திருக்கும ெொவுமணி ைலிடமயொனது.

வருவானயப் ப்பருககுவதற்காை �ானகு 
வழிவனககள்

ஒரு மன்னன் தனது அரசின் ைருைொடயப 
ச்பருக்கும துடறயிலும ைரவு-செலவுத் 
திட்ைத்திலும (Budget) ைல்லைனொக வி்ளஙக 
்ைண்டும. இவைடகயில் திருைளளுைர 
‘இடறமொட்சி’ அதிகொரத்தில் கூறியுள்ள ஓர 
அடிப்படையொன அரசியல் சிந்தடன ைருமொறு:

“இயற்்றலும் ஈடடைலும் காததலும் காதத 
வகுததலும் வல்ல தரசு.” (கு்றள் : 385)

முதலொைதொக, ஒரு மன்னன் ச்பொருள 
ைரும ைழிைடககட்ளப ச்பருக்க ்ைண்டும; 
இதடன ‘இயற்றல்’ என்ற செொல்லொல் 
குறிபபிடுகிறொர ைளளுைர. அடுத்து, 
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அரசுக்குப ்பல ைழிகளி்ல ைந்த ைருைொடயத் 
திரட்டி ஒன்று்ெரக்க ்ைண்டும; இதடன 
‘ஈட்ைல்’ என்கிறொர ைளளுைர. மூன்றொைதொக 
ஒன்று ்ெரத்த ச்பொருட்ள அழிவு ்்ரொமல் 
கொக்க ்ைண்டும; இது ‘கொத்தல்’ ஆகும. மிக 
இன்றியடமயொத ்ொன்கொைது ்படிநிடல, 
இயற்றியும ஈட்டியும கொத்தும 
டைத்துள்ளைற்டறச் செலவிடுைதற்கு உரிய 
துடறகள இடை இடை, அைற்றிற்கொன 
சதொடககள இவை்ளவு இவை்ளவு என்று 
ைகுத்துச் செலவு செயதல் ஆகும. இது்ை 
‘ைகுத்தல்’ எனப்படும. இங்ஙனம இயற்றல், 
ஈட்ைல், கொத்தல், ைகுத்தல் என்னும ்ொன்கு 
ைழிமுடறகளில் அரசின் ைருைொடயச் 
்ெரத்து, ்பகிரந்து, திட்ைமிட்டு, ்பயன்்படுத்திக் 
சகொளைது ஒரு ்தரந்த மன்னனின் 
தடலயொய கைடம ஆகும என்கிறொர 
திருைளளுைர.

இக்கருத்து இன்று அரசியல் மற்றும 
ச்பொருளியல் ெொரந்த அறிஞரக்ளொல் 
ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்டுள்ள ெமதரமம 
அடிப்படைக் கருத்துக்களில் ஒன்றொகும. ஓர 
அரசு தனது ைருைொடய எவைொறு எல்லொம 
சிறந்த முடறயில் திட்ைமிட்டுக் டகயொ்ள 
்ைண்டும என்ற முற்்்பொக்கொன கருத்திடன 
இரண்ைொயிரம ஆண்டுகளுக்கு முன்்்ப 
்றுக்குத் தறித்தொற் ்்பொல் ‘இயற்றல், ஈட்ைல், 
கொத்தல், ைகுத்தல்’ என ்ொன்்க ்ொன்கு 
செொற்களில் ைடித்துத் தந்துள்ள ்பொஙகிடன 
இங்க ்மமொல் கொண முடிகின்றது.

அரெனுக்சகன்று திருைளளுைர 
ச்பொருட்்பொலில் கூறியுள்ள ்ல்லியல்புகள 
்ொட்டு மக்கள எல்்லொருக்கும 
்ைண்டியனைொக, ச்பொருந்தக் கூடியனைொக 
இருக்கின்றன. அதனொல்தொன் அைர 
அரெனுக்கு என்று கூறத் சதொைஙகிய ‘கல்வி’ 
முதலொக ‘இடுக்கண் அறியொடம’ 
ைடரயிலொன ்பண்பு ்லன்கட்ள ‘ைொழும 
உயிரக்கு’ என்றும ‘மொந்தரக்கு’ என்றும 
்பலரக்கும ச்பொதுைொக்கிக் கூறியுள்ளொர. 
திருைளளுைர ச்பொருட்்பொலில் 
ைலியுறுத்தியுள்ள அரசியல் சிந்தடனகளில் 
அறச்றி்ய முதன்டமயொன இைத்திடனப 

ச்பறுகின்றது, அைரது அரசியல் அடமபபில் 
மக்கள ்ல்ம அடிப்படையொக 
வி்ளஙகுகின்றது. ்ைறு செொற்களில் கூறுைது 
என்றொல், முடியொட்சிக் கொலத்டதச் ெொரந்த 
திருைளளுைரின் ச்பரும்பொலொன அரசியல் 
சிந்தடனகள இன்டறய குடியொட்சிக் 
கொலத்திற்கும ஏற்புடையனைொகத் 
திகழகின்றன.

15.3 நதசியவாதம்
சுப்ரைணிய ்பாரதியார்(1882-1921)

ஜாதி ைதஙகனளப் ்பாநராம் - உயர் 
ஜனைம்இத நதசததில் எய்திை ராயின 

நவதிய ராயினும் ஒனந்ற - அனறி 
நவறு குலததிை ராயினும் ஒனந்ற 

்ொம ெொதி  மதஙகட்ளப 
்பொரக்க ்ைண்ைொம, இந்த 
நிலத்தில் ைொழும அடனத்து 
மனிதரகளும ஒன்்ற 
அைரகள எந்த ெொதியினடர 
ெொரந்திருந்தொலும அல்லது 
எந்த ் ைதத்டத ் ்பொதிப்பைரொக 
இருந்தொலும ்ொம அடனைரும ஒன்்ற அது 
மனிதகுலம ஆகும. - சுப்ரமணிய   பா்ரதியார்

திருக்குறள் ஓர் மதச்ார்பறற நூல்

திருக்குறட்ள ்ொம  ்படிக்க 
ஆரமபித்த உை்ன்ய அது ஒரு 
மதச்ெொர்பற்ற நூல் என்ற உண்டமடய 
்ொம அறியலொம. திருைளளுைர ைொழந்த 
கொலத்தில் ச்பௌத்த மதம, சீக்கிய மதம, 
டஜன மதம, மற்றும இந்து மதம ்்பொன்ற 
்பல மதஙகள இருந்தன. அடதப்்பொல்ை 
இடற மறுப்பொ்ளரகளும இருந்துள்ளனர. 
ஆனொல் மதச்ெொர்பற்ற தன்டம  
எனும கருத்தொக்கத்டத யொரும 
அறிந்திருக்கவில்டல. ைளளுை்ர மத 
்மபிக்டக உடையைர தொன். கைவுட்ளப 
புகழந்்த ்பத்து குறளகட்ள சகொண்ை ஒரு 
அதிகொரத்டத ்படைத்துள்ளொர. அைரும 
ஒரு மதத்தில் இருந்திருக்கலொம. ஆனொல் 
எந்த ஒரு மதத்துக்கும ஆதொரமொக இந்நூல் 
இல்டல. குறிப்பொக செொல்ைசதன்றொல் 
எந்த மதத்டதப ்பற்றியும குறிபபிைவில்டல.
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சி. சுபரமணிய ்பொரதியொர தமிழகத்தின் 
தடல ச்சிறந்த கவிஞர, சுதந்திரப ் ்பொரொளி மற்றும 
ெமூக சீரதிருத்தைொதி ஆைொர. இைர மகொகவி 
்பொரதியொர என்று மிகவும ்்பொற்றப்படுகிறொர. 
மகொகவி என்றொல் மிகபச்பரிய கவிஞர 
எனபச்பொருள்படும. இைர இந்தியொவின் 
தடலசிறந்த கவிஞரொகக் கருதப்படுகிறொர. 
இைருடைய ்பொைல்கள ்தசிய உணரடைத் 
தூண்டி  ்தெ விடுதடலக்கொக மக்கட்ளத் திரட்ை 
உதவியதுைன் தமிழகத்தில் இந்திய சுதந்திர 
்்பொரொட்ைத்திற்கு ஆதரைொகவும இருந்தன. 

்பாரதி : ஓர் ்பாடைலாசிரியர் ைற்றும் ஓர் நதசிய வாதி

தமிழ இலக்கியஙகளின் ஓரபுதிய 
ெகொபத்ம சுபரமணிய ்பொரதியொரிைமிருந்து 
சதொைஙகியுள்ளது எனலொம. இைருடைய 
ச்பரும்பொலொன  ்படைபபுகள ்தெப்பற்று, ்பக்தி 
மற்றும மடறச்பொருள ்பற்றியதொகும. 
்பொரதியொர மிகவும உணரச்சிப ச்பருக்குள்ள 
கவிஞர ஆைொர. ”கண்ணன் ்பொட்டு” ” நிலவும, 
ைொன்மீனும கொற்றும’’ ”்பொஞ்ெொலி ெ்பதம” 
்்பொன்றடை ்பொரதியொரின் மிகச் சிறந்த 
்படைபபுகளின் சைளிப்பொடுக்ளொகும.

்பொரதி ஓர ்தசியக் கவிஞரொக 
கருதப்படுகிறொர. இைருடைய ்பொைல்கள 
்தெப்பற்று மிக்கதொக மக்கள மத்தியில் 
்்பொற்றப்பட்டுள்ளன. இதனொல் மக்கள 
ஈரக்கப்பட்டு சுதந்திரப ்்பொரொட்ைத்தில் மிகுந்த 
ஈடு்பொடுைன் ்பங்கற்று ்ொட்டின் 
சுதந்திரத்திற்கொகப ்பொடு்பட்ைனர. ்பொரதியொர 
்ொட்டின் ச்பருடமடய  மட்டும  கூறொமல் 

்பொரதியொரின் ”்பொஞ்ெொலி 
ெ்பதம” என்்பது ஓர தடலசிறந்த 
்படைப்பொகும.   இது இந்தியொடை 

திசர்ள்பதியொகவும, ஆஙகி்லயடர 
சகௌரைரக்ளொகவும சுதந்திர ்்பொரொட்ை 
வீரரகட்ள ்பொண்ைைரக்ளொகவும, உருைகப 
்படுத்தியிருந்தொர. திசரௌ்பதியின்  
்்பொரொட்ைம மூலமொக அைர இந்திய தொய 
ஆஙகி்லயர ஆட்சியின் கீழ 
அடிடமப்பட்டுள்ளடத மடறமுகமொக 
சைளிப்படுத்தினொர. 

சுதந்திர இந்தியொடைப ்பற்றிய 
சதொடல்்ொக்குப ்பொரடைடய ்கொடிட்டுக் 
கொட்டுகிறொர. இைர 1908 ம ஆண்டு ”சு்தெ 
கீதஙகள” எனப்படும உணரச்சிமிக்க ்பொைல் 
சதொகுபபிடன சைளியிட்ைொர.

ஓர் இதழாசிரியராக ்பாரதியார்

்பொரதியொர (்பல ைருைஙகட்ளப) 
தன்னுடைய ைொழக்டகயில் 
்பத்திரிக்டகயொ்ளரொக செலவிட்ைொர. ்பொரதி 
இ்ளம ையதில் தன்னுடைய ைொழக்டகடய ஓர 
்பத்திரிக்டகயொ்ளர மற்றும துடண ஆசிரியரொக 
“சு்தெ  மித்திரன்” என்ற ்பத்திரிக்டகயில் 1904-
ஆம ஆண்டு சதொைஙகினர. 1906-ஆம ஆண்டு 
்ம மொதம ” இந்தியொ” எனப்படும ஓர புதிய 
்ொளிதழ சதொைஙகப்பட்ைது. இது பிரஞ்சு 
புரட்சியின்  மூன்று முக்கிய முழக்கஙக்ளொன 
சுதந்திரம, ெமத்துைம மற்றும ெ்கொதரத்துைம 
்்பொன்றைற்டற தனது குறிக்்கொ்ளொக 
அறிவித்தது. இது தமிழ ்பத்திரிக்டக துடறயில்  
ஓர புதிய ்பொடதடய ஏற்்படுத்தியது எனலொம. 
இது புரட்சிகரமொன புதிய முயற்சியொக 
்தொன்றியது. தனது புரட்சிகரமொன  
முடனபபுடகட்ள சைளியிடுைதற்கு ்பொரதியொர 
அைரகள ைொர இதடழ சிகபபு தொளில் அச்சிட்டு 
பிரசுரித்தொர. அரசியல் ்கலிச் சித்திரத்துைன் 
சைளியிைப்பட்ை தமிழ ்ொட்டின் முதல் ்ொ்்ளடு 
‘இந்தியொ’ என்்பதொகும. இைர ்மலும விஜயொ 
என்கிற தமிழ தினெரியின் ்பதிப்பொசிரியரொகவும 
இருந்து சைளியிட்ைொர. ”்பொல ்பொரதொ” என்கிற 
ஆஙகில மொத இதடழயும, ்பொண்டிச்்ெரியில் 
”சூர்யொதயம” எனும உள்ொட்டு ைொர இதடழ 
சைளியிட்ைொர.

ஆணும ச்பணும ெமமொகக் கருதப்பட்ைொல் 
மட்டு்ம இவவுலகம அறிவு மற்றும 
புத்திக்கூரடமயில் சிறபபுறும. - ்பாரதியார்

”சுயரொஜய தினம” 
சகொண்ைொடுைதற்கொக 1908-ஆம ஆண்டு  
சென்டனயில் மிகபச்பரிய ச்பொதுக் 
கூட்ைத்திற்கு இைர ஏற்்பொடு செயதொர. 
“ைந்்த மொதரம” “எந்டதயும தொயும , 
சஜய ்பொரத்”  ்்பொன்ற ்பொரதியொரின் 
கவிடதகள  அச்சிட்டு இலைெமொக 
மக்களுக்கு வினி்யொகிக்கப்பட்ைன.
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சுபரமணிய ்பொரதியொர (டிெம்பர) ்பதி்னொரொம ்ொளில் 1882-ஆம ஆண்டு எட்ையபுரம 
என்னும கிரொமத்தில் பிறந்தொர. இந்த ஊர தமிழ்ொட்டில் உள்ள திருச்ல்்ைலி மொைட்ைத்தில் 
உள்ளது, இைருடைய குழந்டத ்பருை ச்பயர சுபட்பயொ ஆகும. இைரது தந்டதயொர சின்னெொமி,  
தொயொர லட்சுமி அமமொள ஆைொர.

்பொரதியொர ஏழு ையதில்  தமிழக் கவிடதகட்ள எழுத ஆரமபித்தொர.  தன்னுடைய 
்பதி்னொரொம ையதில் அைருடைய ்படைபபுகள மற்றும திடறடமகள கற்றறிந்த அறிஞரக்ளொல் 
புகழப்பட்ைது.  ்பதி்னொரொம ையதில் சுபட்பயொ அடனத்து ச்பருமக்கள மற்றும அறிஞரகள 
கூடியிருக்கும ெட்பயில் ஓர ெைொல் விட்ைொர.  யொ்ரனும என்னுைன் எந்தவித முன்னறிபபு 
மற்றும ்பயிற்சி இல்லொமல் எந்த தடலபபில் ்ைண்டுமொனொலும ்்பெ தயொரொ? என ெைொல் 
விட்ைொர.  இந்த ்்பொட்டி எட்டையபுர அரெடையில் ஓர சிறபபு அமரைொக  எட்ையபுர அரெரின் 
தடலடமயில் ்டைச்பற்றது.  ெைொலில் ்தரந்சதடுக்கப்பட்ை தடலபபு‘கல்வி‘ ஆகும.  சுபட்பயொ 
்்பச்சுப ்்பொட்டியில் சைன்றொர.  இது சுபட்பயொவின் ைொழக்டகயில் ஓர திருபபு முடனயொக 
அடமந்தது.  இந்த மறக்க முடியொத நிகழவுக்கு பிறகு ‘எட்ையபுர சுபட்பயொ‘  என்று 
அடழக்கப்பட்ை அைர ‘்பொரதி’ என்றும பிற்கொலத்தில் ்பொரதியொர  என்றும மரியொடதயுைன் 
அடழக்கப்பட்ைொர.  ‘்பொரதியொர’ என்ற ச்பயர அடனைரொலும குறிப்பொக ்தெைொதிக்ளொலும 
உலசகஙகிலும உள்ள ்கொைொன ்கொடி தமிழப ்பற்றொ்ளரக்ளொல் மதியொடதயுைனும நிடனவு 
கூறப்படுகிறது. 

ஜூன் 1897-இல் ்பொரதியொருக்கு ்பதிடனந்து ையது நிரமபியிருந்த ் ்பொது செல்லமொளுைன் 
திருமணம ்ைந்தது. இதன்பிறகு ்பொரதியொர கொசிக்கு சென்றொர. அஙகு தனது அத்டத குப்பொள 
மற்றும மொமொ கிருஷணசிைனுைன் இரண்டு ஆண்டுகள இருந்தொர. அஙகிருந்த ்்பொது தொன் 
ெமஸகிருதம, இந்தி மற்றும ஆஙகில சமொழியறிவிடன ச்பற்றொர. அலகொ்பொத் ்பல்கடலக்கழக 
நுடழவுத் ்தரவில் அைர  சைற்றி ச்பற்றொர. கொசியில் தஙகியிருந்தது ்பொரதியின் ஆளுடமயில் 
ச்பரும மொற்றஙகட்ள ஏற்்படுத்தியது. முறுக்கு மீடெ, சீக்கியரகளின் தடலப்பொடக மற்றும 
வீறு சகொண்ை ்டையிடன தனக்்க உரித்தொனதொக்கினொர. இத்தடகய சைளிப்படையொன 
மொற்றஙகளும ்பொரதியொரிைம ஏற்்பட்ைன.

”இந்தியொ” என்கிற இதழின் 
்பதிப்பொசிரியரொக இருந்து செயல்்பட்ைதனொல் 
்பொரதியொருக்கு டகது  ஆடணப 
பி ற ப பி க் க ப ்ப ட் ை து . 
இதனொல் நிடலடம 
மிகவும ் மொெமொனதொல் 
1908-ஆம ஆண்டு 
்ப ொ ண் டி ச் ் ெ ரி க் கு 
செல்ல முடிவு எடுத்து 
அைர அங்க சென்றொர. 
அந்த கொல கட்ைத்தில் 
்பொண்டிச்்ெரி பிசரஞ்சு ஆதிக்கத்தின் கீழ  
இருந்தது. அஙகு ்பொரதியொரின் ைொழவில் 
்பல்்ைறு ெொதகமொன சூழநிடலகள ஏற்்பட்ைன,  
இதன்மூலம ்பல தடலைரகட்ள ெந்திக்கவும,  
சுதந்திரப்்பொரொட்ைத்தில் ஆயுத்மந்திய  

இயக்கத்தின் தடலைரக்ளொன அரவிந்்தொ, 
லொலொ லஜ்பதிரொய மற்றும வி.வி. சுபரமணியம 
ஆகி்யொடரயும ்பொண்டிச்்ெரியில் தஞ்ெம 
புகுந்திருக்கும ச்பொழுது ெந்தித்தொர.  மிகவும 
ஆதொயத்திற்குரிய ்பொரதியொரின் ைொழக்டக 
என்்பது ்பொண்டிச்்ெரியில் ்பத்து ைருைம அைர 
தஙகியிருந்த கொலமொகும.  இைர தமிழ 
இட்ளஞரகட்ள ஒன்று திரட்டி ்தசிய 
்பொடதக்கு இட்டுச் சென்றொர.  ்பொரதியொரின் 
்படைபபுகள ஆஙகி்லய அரசுக்கு மிகவும 
எரிச்ெலூட்டின, இைரின் எழுத்துக்கள மூலம 
தொய ்ொட்டுப்பற்டற தமிழ இட்ளஞரகளிைம 
விடதத்தொர.  ்பொரதியொர 1919-ஆம ஆண்டு 
சென்டனயில் ரொஜொஜி வீட்டில் மகொத்மொ 
கொந்திடய ெந்தித்தொர.  ்பொரதியொர  ஆஙகி்லயர 
ஆட்சிக்குட்்பட்டிருந்த இந்தியொவிற்கு அருகில் 
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1918-ஆம ஆண்டு கைலூடர ச்ருஙகிய  ் ்பொது 
அைர டகது செயயப்பட்ைொர.  இைர சிடறயில் 
இருக்குமச்பொழுது  தன்னுடைய ்்ரத்டத 
சுதந்திரம, ்தசியைொதம மற்றும ்ொட்டின் 
்லத்டதப ்பற்றிய கவிடதகள எழுதுைதற்கு 
செலவிட்ைொர.  ்பொரதியொர தன்னுடைய 
இ்ளடமக்கொலத்தில் தமிழ ்தசியத் 
தடலைரகளிைம ்ல்ல உறவுகட்ள 
ஏற்்படுத்தினொர, குறிப்பொக ை.உ. சிதம்பரம, 
சுபரமணிய சிைொ, மண்ையம திருமலச்ெொரியொர 
மற்றும சீனுைொச்ெொரி ்்பொன்றைரகளிைம 
்ல்லுறவுகட்ள ை்ளரத்தொர. இந்த 
தடலைரகளிைம ஆஙகி்லயர ஆட்சியினொல் 
ஏற்்படும பிரச்ெடனகட்ள ்பற்றி விைொதித்தொர.  
்பொரதியொர இந்திய ்தசிய கொஙகிரசின் 
ைருைொந்திர மொ்ொட்டில் கலந்து சகொளளும 
ைழக்கத்டதக் சகொண்டிருந்தொர ்தசிய 
பிரச்ெடனகட்ள தீவிரமொன இந்திய 
்தசியைொதத் தடலைரக்ளொன 
பிபின். ெந்திர்பொல், ்பொலகஙகொதர திலகர 
மற்றும வி.வி.சுபரமணியம ்்பொன்்றொரிைம 
விைொதித்தொர. ்பொரதியொரின் ்பங்கற்பு மற்றும 
செயல்்பொடுக்ளொல் 1905-ஆண்டு ்பனொரஸ 
மற்றும 1907-ஆம ஆண்டு சூரத் மொ்ொட்டில் 
இந்திய ்தசிய கொஙகிரசு தடலைரகட்ள 
இைரது  ்தெ்பற்று மிகவும கைரந்து 
இழுத்ததுைன்  ்பல தொய ்ொட்டை ்்சிக்கும 
்தெத் தடலைரக்ளொல் மதிக்கப்பட்ைொர. சில 
்தெத்தடலைரகளுைன் ்தெம ்பற்றிய 
சிந்தடனகட்ளப ்பகிரந்து சகொண்ைொர.  
அதுமட்டும இல்லொமல் ்பல்்ைறு முடறயில் 
்தசிய இயக்கத்டத ைலுப்படுத்துைதற்கு அைர 
அறிவுடரகட்ள ைழஙகினொர. ெந்்தக 
மில்லொமல் ்பொரதியொருடைய அறிவுடரகள 
மூலமொகப ்பல ் தசிய தடலைரகள புத்துணரவு 
ச்பற்று ்தசியைொதத்திற்கு ்பஙகொற்றினொர. 
இவைொறு ்பொரதியொர இந்திய சுதந்திரத்திற்கொக 
முக்கிய ்பஙகொற்றினொர என்்படத ்ொம 
அறி்ைொம.

”்ொம ஆயிரம பிரிவுக்ளொக 
்ைண்டுமொனொலும பிரிந்து இருக்கலொம. 
ஆனொல், எப்படி இருந்தொலும அந்நிய 
்படைசயடுபட்ப நியொயப்படுத்த முடியொது”.

ஓர் சமூக சீர்திருததவாதியாக ்பாரதியார்

்பொரதியொர ெொதிய அடமபபுக்கு எதிரொக 
செயல்்பட்ைைர.  இைர உலகில் இரண்டு 
ெொதிகள உள்ளன. ஒன்று ஆண்ெொதி 
மற்சறொன்று ச்பண்ெொதி என்்படதத் தொண்டி 
்ைறு ஒன்றுமில்டல என்று 
பிரகைனப்படுத்தியிருக்கிறொர. இடை 
எல்லொைற்டறயும விை இைர தனது பூநூடல 
அகற்றினொர. ்மலும அட்ைைடண 
ெொதியினடரயும பூநூல் அணியச்செயது 
்ைதம ஓதச் செயதொர. இைர முஸலிமகள 
்ைத்தும கடையில் ்தநீர ்பருகினொர.  இைர 
தன்னுடைய குடும்ப உறுபபினரகளுைன் 
்தைொலொயத்திற்கு அடனத்து  விழொக்களிலும 
்பங்கற்றொர. இைர ்பட்டியல் இனத்தைடர 
்கொயிலுக்கு அனுமதிப்படத ஆதரித்தொர.  
இைருடைய அடனத்து சீரதிருத்தஙகளுக்கும 
இைருடைய அக்கம ்பக்கத்தினரிடை்ய ச்பரிய 
எதிரபபு இருந்தது.  ்பொரதியொர மிகவும 
திறடமயொனைர. இந்தியர, சதளிைொக 
அடனைரும ்பொரதத்தொயின் குழந்டதகள என 
ஒன்று்பட்டு செயல்்பட்ைொல் அன்றி இந்திய 
விடுதடல ெொத்தியமொகொது என்று கூறினொர. 
இைர ச்பண்களின் உரிடமகள, ்பொலினச் 
ெமத்துைம மற்றும ச்பண்களின் ஆற்றலொதல்  
ஆகியைற்டற மிகவும ்மபினொர. இைர 
குழந்டத திருமணம, ைரதட்ெடண முடறடயத் 
தீவிரமொக  எதிரத்தொர.  ஆனொல் விதடை 
திருமணத்டத அைர ஆதரித்தொர.

வி்ைகொனந்தரின் சீைரொன ெ்கொதரி 
நி்ைதிதொவுைனொன ்பொரதியொரின் ெந்திபபு 
ச்பண்களுக்கொன உரிடமகள ்பற்றி 
சிந்தடனடயப ்பொரதியொரிைம எற்்படுத்தின. 
இது ெொதியப பிரச்ெடனயிலிருந்து 
சுதந்திரம ைடரக்கும மற்றும ஆன்மீகம 
ைடர ்பொடு்பட்ைைர.  இைர தற்கொல 
ச்பண்களுக்கு ெக்தி என்கிற 
அடையொ்ளத்டத ஏற்்படுத்தியைர, 
குறிப்பொக ்வீன ச்பண்களின் அதிகொரம, 
்பலமொன, சுதந்திரமொன மற்றும 
ஆண்களுக்கு ெமமொன ்பஙகுதொரர என்று 
ச்பண்கட்ள குறிபபிடுகிறொர.
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ஓர்  பதானலந�ாககுச் சிநதனையாளராகப் 
்பாரதியார்

்பொரதி என்்பைர ஒரு கவிஞர, ்பத்திரிக்டக 
ஏழுத்தொ்ளர, சுதந்திரப ்்பொரொட்ை வீரர மற்றும 
ெமூக சீரத்திருத்தைொதி ஆைொர.   இைர தமிழக 
ெமுதொயத்தில் மிகப ச்பரியத் தொக்கத்டத 
எற்்படுத்தியைர.  இைர செொன்னடதச்  செயதுக் 
கொட்டியைர என்்பது இைரின் உயரடைக் 
கொட்டுகிறது. இைருடைய சதொடல ்்ொக்கொன 
முன்கணிபபு ்்பொல அடுத்த இரு்பத்டதந்து 
ஆண்டுகளில் இந்தியொ சுதந்திரம ச்பற்றது. ஓர 
மக்கத்தொன இந்தியொ ்பற்றிய இைரின் சதொடல 
்்ொக்கு சிந்தடனகள  சுதந்திர இந்தியொவில் 
செயல்்படுத்தப்பட்டுக் சகொண்டிருக்கின்றன. 
்பொரதியொர தனக்கொக ைொழொமல் 
மக்களுக்கொகவும ்தெத்திற்கொகவும 
ைொழந்தைர.  ஆடகயொல்தொன் மரியொடதயுைன் 
இைடரப ்பொரதியொர எனப ்்பொற்றுகின்றனர. 
்பல ஆண்டுகளுக்குப பிறகும சுபரமணிய 
்பொரதியொர இந்திய சுதந்திரத்தின் சின்னமொகவும 
தமிழ ்தசியைொத அதிரைடலடய 
ஏற்்படுத்தியைரொகவும  வி்ளஙகுகிறொர.

15.4 ப்பாதுவுனடைனைவாதம்

ை. சிஙகாரநவலர் (1860-1946)

இரு்பதொம நூற்றொண்டின் சதொைக்கத்தில் 
எழுச்சிச்பற்ற  சு்தசி மற்றும தன்னொட்சி 
இயக்கஙக்ளொல் ்ொடு முழுைதும விடுதடல 
உணரவு ்பரவியது. ெமூகரீதியிலும இந்து 
மதத்திற்குள சில சீரத்திருத்தஙகள சகொண்டு 

்பொரதியொர செபைம்பர ்பதி்னொரொம 
்ொள 1921-ஆம ஆண்டு இயற்டக 
எயதினொர.  ஆனொல் இைரின் இறுதி 
ெைஙகில் ்பதினொன்கு ்்பரகள மட்டு்ம  
்பங்கற்றனர, இதற்கு ெொதிடய விட்டு 
தளளி  டைக்கப்படு்ைொம என்்பதுைன் 
ஆஙகி்லய  அரெொஙகத்தின் அைக்கு 
முடறயினொல் ஏற்்பட்ை ்பய்ம 
கொரணமொகும.

ைரப்பட்ைன. அரசியல் ரீதியொக இந்தியத் 
தன்டம அல்லது ்தசிய உணரவு உருைொைதில் 
இந்த இயக்கஙகள முக்கியப ்பஙகு ைகித்தன. 

இருந்த ்்பொதும இடை மதைொதத் 
தன்டமடய சகொண்டிருந்தன. அ்த்்பொல 
இந்த  இயக்கஙகளில் 
்ப ங ் க ற் ற ை ர க ள 
ச்பரும்பொலும ்படித்த 
் ம ல் த ட் டு 
ை ர க் க த் தி ன ர ொ க 
இருந்தனர. அைரகள 
்கொரும விடுதடல 
மட்டு்ம அரசியல் 
வி டு த ட ல ய ொ க 
இருந்தது. அடித்தட்டு மக்க்ளொன விைெொயிகள, 
சதொழிலொ்ளரகளின் ச்பொரு்ளொதொர 
்லன்களுக்கு முக்கியத்துைம 
அளிக்கப்பைவில்டல.  ச்பரும்பொலொன 
விைெொயிகள ஏடழக்ளொக இருந்தனர.   
்மலும, கொஙகிரசு கட்சிக்குள ெொதிப 
்பொகு்பொடுகள நிலவின. குறிப்பொக, தமிழகத்தில் 
பிரொமணர, பிரொமணரல்லொதைர என்ற 
்பொகு்பொடு நிலவியது. 

இந்த நிடலடமயில் தமிழக அரசியல் 
இயக்கத்தில் ்பகுத்தறிவு கருத்துகள, அறிவியல் 
்பொரடை ஆகியன உருைொைதிலும விடுதடலப 
்்பொரொட்ைஙகளுக்கு ஒரு ைட்ைொரத் தன்டம 
அளிப்பதிலும, விடுதடலப ்்பொரொட்ைத்தில் 
விைெொயிகள, சதொழிலொ்ளரகள ்லன்கட்ள 
இடணப்பதிலும இந்திய அரசியலில் ெமதரமக் 
கருத்துகள ்பரவியதிலும ம. சிஙகொர்ைலரின் 
அரசியல் சிந்தடனகள முக்கியப ்பஙகொற்றின.

காஙகிரசு அரசியலில்  சிஙகாரநவலருனடைய 
சிநதனைகளின தாககம்

சதொைக்கத்தில் இந்தியொவில் இருந்து 
இயற்டக ை்ளஙகட்ளக் சகொளட்ளயடித்து 
மூலபச்பொருட்க்ளொகத் தஙகள ்ொட்டுக்கு 
ஏற்றுமதி செயத ஆஙகி்லய அரசு, தஙகள 
்தடைகள அதிகரித்ததொல் இந்தியொவி்ல்ய 
சதொழிற்ெொடலகட்ளத் சதொைஙகியது. 
ஏற்கன்ை இந்தியொவில் ்பொரம்பரியத் 
சதொழில்கட்ள கொலனியொதிக்க அரசு 
முைக்கிவிட்ைதொல் மக்கள ைொழைொதொரஙகட்ள 

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 15_updated.indd   304 10-12-2021   20:43:13



305

இழந்து ்பசி, ்பட்டினி, ைறுடமயில் ைொடினர. 
இதனொல் மக்களின் ைொழக்டக தரத்திடன 
்மலும ்மொெமொக்கியது. இதனொல கூலி 
்ைடல கிடைத்தொல் ்்பொதும என்ற நிடலக்குத் 
சதொழிலொ்ளரகள தள்ளப்பட்ைனர. இதனொல்  
பின்னர சதொைஙகப்பட்ை சதொழிற்ெொடலகள 
அடனத்திலும சதொழிலொ்ளரகள மிகக் 
குடறைொன கூலிக்கு ்ைடலயில் 
அமரத்தப்பட்ைனர.  அடிடமகட்ளப ்்பொல் 
உடழத்தனர. ்்பொரொடினொல் கடுடமயொன 
அைக்குமுடறயொல் ஒடுக்கப்பட்ைனர. 

இவைொறு ்பொதிக்கப்படும 
சதொழிலொ்ளரகளுக்கொகத் சதொழிலொ்ளர 
அடமபபுகள உருைொகத் சதொைஙகின. அன்டறய 
சென்டன மொகொணத்தில் இந்த அடமபபுகளுக்கு 
திரு. வி. கல்யொணசுந்தரனொர, தி. ைரதரொஜுலு 
்்பொன்்றொர தடலடம தொஙகினர. இந்த 
சதொழிலொ்ளர அடமபபுகள உருைொக 
முன்முயற்சிகள எடுத்து ்பொடு்பட்ைைர       ம.
சிஙகொர்ைலர ஆைொர என்்பது மிடகயில்டல. 

இந்த சதொழிலொ்ளரகட்ள 
அரசியல்மயப்படுத்தி விடுதடல 
இயக்கத்்தொடு இடணக்க ்ைண்டும என்று 
ம. சிஙகொர்ைலர விருமபினொர. ஆனொல் 
கொஙகிரசு கட்சி இதடன விரும்பவில்டல.  
ம. சிஙகொர்ைலர இதடனக் கடுடமயொக 
விமரசித்து 1920ஆம ஆண்டி்ல்ய கொஙகிரசு 
தடலடமக்கு தந்தி அனுபபினொர. சதொைரந்து 
அண்ணல் கொந்திக்குப ்பகிரஙகக் கடிதமும 
எழுதினொர. அத்துைன் ஹிந்து, சு்தெமித்திரன் 
உளளிட்ை முன்னணி ்ொளிதழகளிலும 
்ைெக்தி ்்பொன்ற ்பருை இதழகளிலும 
ஏரொ்ளமொன கட்டுடரகள எழுதினொர. 
கொஙகிரசு சதொண்ைரகள மத்தியிலும 
பிரச்ெொரம செயதொர. இச் ெமயத்தில் 1922-ஆம 
ஆண்டு ்டைச்பற்ற அகில இந்திய கொஙகிரசு 
குழுவின் கூட்ைத்தில் தமிழகப பிரதிநிதியொகக் 
கலந்துசகொண்ை அைர அஙகும விைொதத்டத 
உருைொக்கி தமக்கு ஆதரவு திரட்டினொர. அைரது 
கருத்துக்கள ைருமொறு: 

  இந்திய விடுதடல என்்பது விைெொயிகள, 
சதொழிலொ்ளரகளின் ச்பொரு்ளொதொர 
சுதந்திரத்டத உள்ளைக்கியதொகும.

  சதொழிலொ்ளரகள, விைெொயிகள 
்லன்களுக்கொகவும கொஙகிரசு ்்பரியக்கம 
்்பொரொை ்ைண்டும.

  விடுதடலப ்்பொரொட்ைத்தில் 
சதொழிலொ்ளரகள, விைெொயிகட்ளயும 
இடணத்துக்சகொள்ள்ைண்டும.

  ்பல்்ைறு அடமபபுகளில் உள்ள மக்கட்ள 
ஒன்று திரட்ை கொஙகிரசு தடலைரகள 
உதை ்ைண்டும.

இதன்விட்ளைொக 1922-இல் இந்திய 
்தசிய கொஙகிரசு சதொழிலொ்ளரகட்ள அடமபபு 
ரீதியொக ஒன்று திரட்ைத் தீரமொனம 
நிடற்ைற்றியதுைன் இதற்சகன ஓர 
குழுவிடன அடமத்தது. ஆறு்்பரசகொண்ை 
அக்குழுவில் சிஙகொர்ைலரும ஒருைர என்்பது 
குறிபபிைத்தக்கது. ்மலும, சதொழிலொ்ளர 
உரிடமகட்ளப ்பொதுகொக்க ெட்ைம இயற்ற 
்ைண்டும என்று ்்பொரொடினொர. அதடன 
ைலியுறுத்தி அன்டறய முன்னணி 
்ொளிதழகளில் சதொைரந்து எழுதினொர. 
இது்்பொன்ற முயற்சிகளின் ்பலனொக முதல் 
முடறயொக 1926-இல் சதொழிலொ்ளர 
்லன்கட்ளப  ்்பணும ெட்ைம இயற்றப்பட்ைது. 

இ்த்்பொல கொஙகிரசு தடலைரகள 
அந்தந்த ைட்ைொர சமொழிகளில் ்்பசினொல்தொன் 
விடுதடலக்கருத்துகள மக்கட்ளச் 
சென்றடையும என்்பதுைன் மக்களுக்கும 
கொஙகிரசு ்்பரியக்கத்துக்கும இடை்ய 
ச்ருக்கம உருைொகும என்றொர. மக்கள 
பிரச்ெடனகட்ளப ச்பொதுமக்களிைம 
்்பசும்்பொது தமிழ சமொழியி்ல்ய ்்பெ 
்ைண்டும என உறுதியொக இருந்தொர. 
இடதசயொட்டி 1918-இல் சென்டன மொகொண 
ெஙகத்தின் மொ்ொட்டில் இது குறித்த தீரமொனம 
நிடற்ைற்றப்பட்ைது. இந்த மொ்ொட்டில் 
சிஙகொர்ைலர மற்றும ஈ.சை.ரொ ச்பரியொர 
ஆகி்யொர கலந்து சகொண்ைனர.
சுயைரியானத, ப்பாதுவுனடைனைவாதம் 
இயககஙகளின மீதாை ை. சிஙகாரநவலரின 
தாககம்

பிரொமணர, பிரொமணரல்லொ்தொர 
்பொகு்பொடு கொஙகிரசு கட்சியில் நிலவுைடதக் 
கண்டித்து ச்பரியொர விலகிய்்பொது 
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ம. சிஙகொர்ைலர அைடர ஆதரித்தொர. ் ெொவியத் 
ஒன்றியம சென்று ைந்த   ஈ. சை.ரொ ச்பரியொர 
அதன் தொக்கத்தில் ச்பொதுவுடைடமைொதக் 
கருத்துகட்ள ஏற்றுக்சகொண்டு சுயமரியொடத 
இயக்கத்திடன சுயமரியொடத ெமூக நீதிக் கட்சி 
என்று ச்பயர மொற்றினொர. அதற்கொன 
சகொளடகத் திட்ைஙகட்ள ைகுத்தளிப்பதில்  
ம. சிஙகொர்ைலர உறுதுடணயொக நின்றொர. 
இந்த அடமபபு தமிழ்ொடு முழுைதும ்பரை  
ம. சிஙகொர்ைலர அயரொது ்பொடு்பட்ைொர. 

ச்பரியொர ்ைத்திய ‘குடியரசு’ உளளிட்ை 
இதழகளில்  மூை ்மபிக்டககளுக்கு எதிரொக 
ஏரொ்ளமொன கட்டுடரகட்ளயும எழுதினொர. 
அைரது கட்டுடரகள எளிடமயொன ்டையில் 
புரிந்துசகொளளும ைடகயில் இருந்தன. 

ம. சிஙகொர்ைலர ச்பொதுவுடைடமைொதத் 
தத்துைத்தில் ஆழமொன ் மபிக்டக சகொண்ைைர. 
கொஙகிரசு ்்பரியக்கம சதொழிலொ்ளர 
அடமபபுகட்ள ஆதரிக்க ்ைண்டும என்று   
1920-இல் தடலடமக்குத் தந்தி அனுபபினொர. 
அது சென்டன ெமதரமைொதிகள ெொரபில் 
அனுப்பப்படுைதொக அதில் சதரிவித்திருந்தொர. 
அகில இந்திய கொஙகிரசு குழுவின் 
கூட்ைஙகளிலும, மொ்ொடுகளிலும 
ச்பொதுவுடைடமைொதப பிரதிநிதியொக்ை 
ைொதிட்ைொர. சதொழிலொ்ளரகள ்பலமொகத் 
திகழந்த சென்டன ்கரில் இந்தியொவின் முதல் 
உடழப்பொ்ளர தினத்டத 1923 ்ம முதல் 
்ொ்ளன்று ்ைத்திக்கொட்டினொர. அ்த ்ொளில் 
சதொழிலொ்ளர  விைெொயிகள கட்சி 
அடமக்கப்படுைதொகவும அறிவித்தொர.  

அக்கட்சியின் குறிபபிைத்தக்க 
்கொரிக்டககள பின்ைருமொறு:

பதாழிலாளர்களுககாை நகாரிகனககள் 

  எட்டுமணி்்ர ்ைடல

  ெஙகம அடமக்கும உரிடம

  தஙகள ்கொரிக்டககட்ள சைன்சறடுக்க 
கடைசி ஆயுதமொக ்ைடலநிறுத்தம 
செயயும உரிடம

  ்கொரிக்டககட்ள ்பரிசீலிக்க முத்தரபபு 
்்பச்சுைொரத்டதக் குழு

  குடறந்த்பட்ெ ஊதியம

  அடிப்படை ைெதிகளுைன் கூடிய 
சுகொதொரமொன குடியிருபபு ைெதி

  மருத்துைம மற்றும ஆயுள கொபபீடு

  ைருஙகொல டைபபு நிதி

  ெம்ப்ளத்துைன் கூடிய ஈட்டிய விடுபபு

  இலைெ மருத்துை உதவி

  ்்பறுகொல விடுபபு

  ஒப்பந்த முடற ஒழிபபு

விவசாயிகளுககு 

  இலைெ நீரப்பொெொனம

  ெமீன்தொர முடற ஒழிபபு

ப்பாது ைககளுககு

  அடனைருக்கும ைொக்குரிடம

  அடித்தட்டு மக்கள, சதொழிலொ்ளரகள, 
விைெொயிகள ்்பொன்்றொர ்தரதலில் 
்்பொட்டியிை அனுமதி

1925ல் கொன்பூர ்கரில் இந்தியொவின் 
முதல் ச்பொதுவுடைடமைொதம மொ்ொடு 
்ைந்த்்பொது அதற்குத் தடலடம ஏற்று ்ைத்தித் 
தந்தொர. அப்்பொது “ைன்முடறயற்ற மொரக்சியப 
்பொடத”டய ைலியுறுத்திப்்பசினொர. ்மலும, 
”இந்தியொவுக்்கற்ற மொரக்சியப ்பொடதடயத் 
திட்ைமிை ்ைண்டும” என்றும 
்கட்டுக்சகொண்ைொர. “கொஙகிரசு கட்சியில் 
இருந்துசகொண்்ை ச்பொதுவுடைடமைொதிகள 
தனிபபிரிைொக இயஙக ்ைண்டும” என்றொர. 
இடதசயொட்டி கொஙகிரசு கட்சிக்குள ெமதரம 
பிரிவு உருைொனது. 

ை. சிஙகாரநவலரின வாழ்வும் சமூக ்பணியும்

ம. சிஙகொர்ைலர இ்ளம ையதி்ல்ய 
இந்து மதத்தில் நிலவும ைரண அடமபபிலும 
மூை ்மபிக்டககளிலும அதிருபதி 
அடைந்திருந்தொர.  இதன் விட்ளைொக  
1890களி்ல்ய ்பல இைஙகளில் ச்பௌத்த 
ெஙகம அடமத்து ைரண அடமபபுக்கும மூை 
்மபிக்டககளுக்கும எதிரொகப ்பரபபுடர 
செயதொர. 
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ைெதி மிக்க குடும்பத்தில் பிறந்து ெட்ைம 
்பயின்ற சிஙகொர ்ைலர சென்டன மொ்கரொட்சி 
மன்றத்தில் உறுபபினரொகவும அதன் சுகொதொரக் 
குழுவிலும ்பணியொற்றினொர. அப்்பொது 
குடிடெப ்பகுதிகளில் சகொளட்ள ்்ொய 
தொக்கம அதிகமொக இருந்ததொல் சுகொதொரம, 
கல்வி ஆகிய பிரச்ெடனகளுக்கு முன்னுரிடம 
அளித்தொர. 

சதொைரந்து குடிடெப ்பகுதிகளில் ைொழந்த 
சதொழிலொ்ளரகளின் உரிடமகளுக்கொகப 
்்பொரொடினொர. இதன் அடிப்படையி்ல்ய 
கொஙகிரசு இயக்கத்தில் செயலொற்றினொர. 
பின்னர ச்பரியொரின் சுயமரியொடத 
இயக்கத்தில் ்ெரந்தொர. தனது ஐம்பது 
ையடதக் கைந்தபின்்்ப அரசியலில் 
இறஙகினொலும சுமொர முப்பது 
ஆண்டுகளுக்கும அதிகமொக முதுடமடயயும 
ச்பொருட்்படுத்தொமல் ்பகுத்தறிவு மற்றும 
ச்பொதுவுடைடமைொதக் கருத்துகட்ளயும 
விைொது பிரெொரம செயதொர. ம. சிஙகொர்ைலர 
சதன்னிந்தியொவின் முதல் 
ச்பொதுவுடைடமைொதி என்று ்்ெத்துைன் 
நிடனவு கூறப்படுகிறொர. 

15.5 திராவிடைகபகாள்னகவாதம்

ப்பரியார் (1879-1973)
அறிமுகம்

தமிழக அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகளில் 
இ.சை.ரொ. ச்பரியொர மிகச்சிறந்த 
சிந்தடனயொ்ளரொக கருதப்படுகிறொர. ஏசனனில் 
இைர தமிழகத்தின் 
த ட ல சி ற ந் த 
சீரதிருத்தைொதி ஆைொர. 
இைடரப்பற்றி விரிைொக 
இப்பொைத்தில் கொணலொம.

்பன்சனடுஙகொலமொக தமிழகத்டதப 
பீடித்திருந்த மூைப்பழக்க ைழக்கஙகள, 
ச்பண்ணடிடம, ெமூகப பின்னடைவுகளுக்கு 
அறிடையும, சுய மரியொடதடயயும 
அடிப்படையொகக் சகொண்டு தனது ச்டிய 
ைொழ்ொள முழுைதும ்்பொரொடியைர. 
இதற்கொகத் தந்டத ச்பரியொர என்று தமிழக 
மக்க்ளொல் அடழக்கப்படு்பைர. ்பண்்பொட்டு 

ரீதியொக அைர ைகுத்துத் தந்த திரொவிைக் 
கருத்துக்கள இன்று இந்தியொ முழுைதும ஒளி 
வீசுகிறது என்று புகழச்பற்ற ெமூக நீதி 
அறிஞரகள கூறுகிறொரகள. 

கொந்தியின் அரசியல் ைருடகயொல் 
ஈரக்கப்பட்ை ச்பரியொர கொஙகிரசு இயக்கத்தில் 
இடணந்து சுதந்திரப ் ்பொரொட்ை இயக்கத்திலும, 
ெமூக சீரதிருத்தத்திற்கொகவும தீவிரமொகப 
்பஙகொற்றினொர. கொஙகிரசு இயக்கத்தில் 
்மட்டுக்குடியினரின் செல்ைொக்கு 
்கொ்லொச்சிய 1920-களில்  அடித்தட்டு 
மக்களிைம கொஙகிரசு ்்பரியக்கத்டதக் 
சகொண்டு சென்றதிலும, ஆலய நுடழவு 
்்பொரொட்ைஙகள சைற்றி ச்பற்றதிலும ச்பரியொர 
ச்பரும ்பஙகொற்றினொர. ஆனொல், கொஙகிரசு 
கட்சியில் ைரணொசிரம சகொளடக 
கடைபபிடிக்கப்பட்ைதொல் அதிலிருந்து விலகி 
நீதிக்கட்சியில் இடணந்து சுய மரியொடத 
இயக்கத்டதத் ்தொற்றுவித்தொர. இதற்குப 
பின்னர தந்டத ச்பரியொரின் ்பஙகளிபபுகள 
மற்றும செயல்்பொடுகள இந்திய மற்றும 
தமிழக அரசியலில் பிரிக்க முடியொத 
ைரலொறொயின. 

்தெத்தின் ச்பயரொல் ஓர குழு மக்கட்ளச் 
சுரண்ை நிடனத்தொல் அத்்தெம 
்்பொரொடிபச்பற்ற உண்டமயொன சுதந்திரம 
அதுைல்ல என்றொர ஈ.சை.ரொ.ச்பரியொர 
்பல்்ைறு நிடலகளில் ்தெம, இனம மற்றும 

ஈ.சை.ரொமெொமி என்ற இயற் 
ச்பயடரக் சகொண்ை தந்டத ச்பரியொர 
ஈ்ரொட்டில் செல்ைச் செழிபபுள்ள ைணிகக் 
குடும்பத்தில் 1879-இல் பிறந்தொர. 
இ்ளடமப ்பருைத்தி்ல்ய தனது 
குடும்பத்திலும, சுற்றியுள்ள 
ெமுதொயத்திலும நிலவிய மூை 
்மபிக்டகடய எளளி ்டகயொடிய 
ச்பரியொர, சதொைக்கத்தில் தீவிர அரசியலில் 
ஈடு்பைவில்டல. ஆனொலும, ஈ்ரொடு 
்கரமன்றத்தடலைர ்்பொன்ற 
ச்பொறுபபுகட்ள ைகித்தொர.
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்தசியைொதம ஆகியைற்டற ச்பரியர 
கடுடமயொக விமரசித்தொர. ்தெம, 
்தசியைொதம, மற்றும ்தசிைொதம ஆகியடை 
ஒ்ர மொதிரியொன கருத்தொக்கஙக்்ள என அைர 
கருதினொர. இவ்ைறு்பொடுக்்ள 
அந்்ொட்டிலுள்ள ஒட்டுசமொத்த குடிமக்களின் 
சுயமரியொடதடயக் குறிப்பதொக அைர 
கூறுகிறொர. அைர ்மலும கூறுடகயில் 
தமிழகத்தில் ்தசியைொதத்டதப ்பற்றி 
யொ்ரனும ்்பசுடகயில் அைரகள மக்கள 
்லனில் அக்கடற சகொண்டிருக்கிறொரக்ளொ? 
என தொம வியப்பதொகப ச்பரியொர வினவுகிறொர.

நதசியவாதம் என்பது சுரணடைலாகும்

இந்தியரகள மற்றும தமிழரகட்ள 
மட்டுமல்லொமல் மக்களின் சுயமரியொடதடயப 
்பற்றியும கைடலப்பைொத மனிதரகளும 
உள்ளனர. அைரகள தஙகளின் சுய்லன் 
மற்றும ்மம்பொட்டிற்கொக மக்கட்ள ்தெம 
மற்றும ்தசியைொதத்திடன ்ம்படைத்து 
ஏமொற்றுைர, ்தெம மற்றும 
்தசியைொதத்திற்கொக சுயமரியொடத 
மடறக்கப்படுமொனொல் அது ்தெத்திற்கு 
எதிரொன குற்றமொகும என்றொர ச்பரியொர.

 ்தசியைொதம என்்பது ஓர கற்்படனயொன 
உணரைொகும. ஆக்ை ்தசிய உணரவு என்்பது 
ைெதிமிக்க மற்றும அதிகொரத்தில் 
உள்ளைரக்ளொல் மக்கட்ள ஏமொற்றி 
அைரகளின் எதிரமடற உணரவுகட்ளக் 
கட்டுப்படுத்தும ெதியொகும. அது ஓர தைறொன 
அனுமொனமொகும. இதடன ைெதி்படைத்த உயர 
குடியினர ஏடழ ெமுதொயத்தின் உரிடமகட்ளத் 
தடுப்பதற்கொகப ்பயன்்படுத்துகின்றனர.

 ்தசியைொதம என்்பது மக்களுக்கு ஓர 
மயக்கத்டதயும உணரவுபபூரைமொன 
சைறிடயயும குறிக்கும செொல்லொகி விட்ைது  
எனக் கூறுகிறொர.

உலகளாவிய நதசியவாதததிற்கு ைறுப்பு

ச்பரியொர தனது இலஙடகப ்்பருடரயில், 
்தெம, ்தசியைொதம என்்படதக் கடுடமயொக 
எதிரத்துள்ளொர. ‘இந்திய ்தசியைொதம’ என்ற 
கருத்டத சிலர தஙகள ஆயுதமொகக் 

டகயிசலடுத்த கொலத்தில் ்தசியைொதத்டதப 
்பற்றி ச்பரியொர எதிரத்துப ்்பசியுள்ளொர. 
இந்திய ்தசியைொதத்டத மட்டுமின்றி, உலகில் 
உள்ள மற்ற ்ொடுகளின் ்தசியஙகட்ளயும 
ெொன்றொகக் கொட்டி, ்தசியைொதத்டத 
மறுக்கிறொர ச்பரியொர.

“்தசியைொதம என்்பது 
முதலொளித்துைைொதிகள தஙகள தஙகள 
மூலதனத்டத ச்பருக்கிக் சகொள்ள ஏடழ 
மக்கட்ள ்பலி கைொைொக்குைதற்கொகக் கற்பித்துக் 
சகொண்ை தந்திர ைொரத்டதயொகும.

உதொரணமொக, “இஙகிலொந்து ்ொட்டின்  
்பணக்கொர ெமூகத்திற்கு அசமரிக்கொ ்ொட்டின் 
்பணக்கொர ெமூகத்துைன் ்மொதல் ைந்தொல் 
இஙகிலொந்து ்தெத்து முதலொளிகள,  
அந்்ொட்டின் ஏடழமக்கட்ளப ்பொரத்து “ஓ 
இஙகிலொந்து மக்க்்ள! ்தெ்பக்தரக்்ள! 
்தெத்துக்கு ச்ருக்கடி ைந்து விட்ைது, என்று 
கூறி ஏடழ ெமுதொயத்டத தூண்டுகின்றனர. 
இவைடகப ச்பொயயுடரகள மூலம மக்கட்ளச் 
சுரண்டி ச்பொரு்ளொதொரத்டத அபிவிருத்தி 
செயகிறொரகள என்று கூறுகிறொர. ்பல்்ைறு 
்தசிய இனஙகட்ளயும - ்தெஙகட்ளயும 
உள்ளைக்கிய ்ொடு ரஷயொ. அந்த ஒன்று்பட்ை 
ரஷயொவில் எந்த ைடகயொன ஏற்றத் 
தொழவுகளும இல்டல என்றுகூறி, 
அந்தைடகயொன புரட்சிக்கு ஆதரைொக நின்றைர 
ச்பரியொர.

“கைவுள, மதம, மற்றும ்தசியைொதம 
ஆகியடை அடி்யொடு அழிக்கப்பட்ை 
்ொடுகளில் ்பணக்கொரக் சகொடுடமயும, 
்ெொம்்பறி ைொழக்டகயும, ்பட்டினி கஷைமும, 
உயரவு தொழவு நிடலயும கொணப்பைவில்டல. 
அது்்பொன்ற ்ொடுகளில் கைவுள, மதம மற்றும 
்தெப்பற்று ஆகியடை இல்டல. ஆனொல் மனித 
ெமூக ெமத்துை ெமுதொய்ம அந்்ொடுகளில் 
முக்கியமொக்க கருதப்பட்ைது. அஙகு 
்பணக்கொரன் - ஏடழ, முதலொளி - சதொழிலொளி, 
அதிகொரி - குடிமக்கள என்கின்ற ்பொகு்பொடு 
கொணப்பைவில்டல. ்மன்மக்களுக்கு ெமத்துை 
விருமபிகளும கைவுள மற்றும 
்தசியவிைொதத்திற்கு முன்னுரிடம தரும 
்தெத்திற்கு ெமமொனைரகள அல்ல.
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உலகில் உள்ள அடனத்து 
்தெஙகட்ளயும, ்தசியஙகட்ளயும 
கடுடமயொக எதிரத்தது ்்பொல ‘இந்திய ்தெம’ 
என்்பது, ்பல்்ைறு ்தசிய இனஙகட்ள - 
்பல்்ைறு ்தெஙகட்ள இடணத்து 
உருைொக்கப்பட்ை ஒன்று -  அந்த இடணபபு ஒரு 
சிலரின் ஆதிக்கத்திற்குக் கருவியொக 
இருப்பதொல் அடதயும ச்பரியொர எதிரக்கிறொர.

இநதியாவில்  நவறு்பாடுகளின நதசம்

‘்தெம’ என்ற கருத்தியல் இந்தியொவுக்குப 
ச்பொருந்துமொ? என்ற ்களவிக்கு அை்ர 
சிறப்பொன ்பதில் அளித்துள்ளொர. 

“மதரொஸ’  என்்பது ஒரு தனித் ்தெம 
அல்லசைன்றும அது தனித்து செயல்்பை 
முடியொது என்றும ்தொழரகள சிலர 
செொல்கிறொரகள. மதரொஸ ஒரு தனி ்தெமொக 
இருந்தது. இன்றும இருக்கிறது. அதுதொன் 
‘திரொவிைம’. அதனுடைய ்ொகரிகம, ்பண்்பொடு 
்பழக்கைழக்கஙகள  ஆகியடை ைஙகொ்ளம, 
்பம்பொயிைம இருந்து ் ைறு்பட்ைது.  ஆஙகி்லயர 
ஆட்சியொல் ஆஙகில சமொழி அறிமுகம ஆகி 
இருக்கிறது. ஆஙகிலமும ஆஙகி்லயர 
ஆட்சியும ஒழிந்து ஹிந்தி சமொழி ைந்தொல் 
அன்்ற மதரொெொனது சஜரமனி, இத்தொலி, 
பிரொன்சு முதலிய ஏ்தொ ஒரு ்ொட்டுைன் 
்ெரந்துவிடும.

“இந்தியொ ஒரு ‘்தெம’ என்று 
செொல்ைடதவிை, ‘திரொவிை்ொடு’ ஒரு ‘்தெம’, 
ஆந்திர்ொடு ஒரு ‘்தெம’ ைஙகொ்ள்ொடு ஒரு 
‘்தெம’ என்று செொன்னொலும ச்பொருந்தும. 
உதொரணமொக திரொவிை ்ொட்டை 
எடுத்துக்சகொண்ைொல் திரொவிை்ொடு என்று 
தனிப்பட்ை ்பண்்பொடு கடல, சமொழி, ்ொகரிகம, 
மற்றும ஆட்சியின் கீழ  ஆயிரக்கணக்கொன 
ைருைஙகள இருந்து ைந்தசதன்று ெரித்திரம 
கூறுைடத யொரொலும மடறக்க முடியொது.

மொறு்பட்ை  ஆட்சிகளின் கீழ இருந்துைரும 
ஒரு ்ொட்டை ஒரு ‘்தெம’  என்று செொல்லி 
எல்லொ மக்கட்ளயும ஒன்று்படுத்தி 
அன்னியனிைமிருந்து விடுதடலயடைந்த 

பின்னர  ஒரு கூட்ைத்தொர மற்சறொரு 
கூட்ைத்தொடர ஆ்ளலொம என்றொல், இடத யொர 
ஒபபுசகொளைொரகள என்று ்கட்கிறொர.
ச்பரியொர முன்சமொழிந்த ‘திரொவிை 
்தசியைொதம’ முற்றிலும ச்பருைொரியொக மத 
ஆதிக்கஙகளுக்கு எதிரொக இருந்தது.

பைாழிக  பகாள்னக

“அைரைர சமொழிடயக் 
கொப்பொற்றிக்சகொளைதற்கு அைரைருக்கு 
உரிடம உண்டு.  இந்த உரிடம திரொவிை 
ெமதரமக் குடியொட்சியில் ்பொதுகொக்கப்படும. 
எந்த ஒரு சமொழியும, மற்சறொரு சமொழி 
்்பசு்பைர மீது ைலுக்கட்ைொயமொகத் 
திணிக்கப்பைக்கூைொது. பிரிவிடன 
ைொதத்திற்கொன ஆயுதமொக சமொழி 
்பயன்்படுத்தப்பைக்கூைொது. மக்களின் 
அடனத்து ்தடைகளுக்கும மத்திய 
அரெொஙகத்டதச் ெொரந்திருப்பது  எதடனயும 
சைளிப்படுத்தொது. ஒரு்ைட்ள சமொழியொனது 
்தசியமயமொக்கப்பட்ைொல் மக்களுக்கு 
அதனொல் ்பட்டினியில் இருந்து விடுதடல 
கிடைக்குமொ? சதளிைொகக் கூறுைசதனில் 
தமிழ உடழப்பொ்ளரகள தமிழ ்்பசும 
முதலொளிக்ளொ்ல்ய சுரண்ைப்படுகின்றனர.

சாதியற்்ற சமுதாயம்

ச்பரியொர ‘தமிழ்ொடு தமிழருக்்க, 
திரொவிை்ொடு திரொவிைருக்்க’ என்று 
சதொைரசியொன ்பரபபுடரகள, ்்பொரொட்ைஙகட்ள 
்ைத்தினொர. ச்பொதுச்செயல்திட்ைம, 
ச்பொது்ைடலத்திட்ைம, இஸலொமுக்கு 
மதமொற்றம, திரொவிை்ொட்டுப பிரிவிடன 
்்பொன்றைற்றில் ்பல்்ைறு ைடிைஙகளில் 
ஆதிக்க ெக்திகட்ள எதிரத்துப ்்பொரொடினொர.

ஆனொல், ஆதிக்க ெக்திகள மிக எளிதொக, 
தமிழன், தமிழத்்தசியைொதம, ்தசிய இனம 
்்பொன்ற உணரவுகட்ள ஏற்றி, சில தமிழ 
்தசியத் தடலைரகள மூலமொக மீண்டும 
தஙக்ளது ஆதிக்கத்டதத் சதொைரும 
முயற்சிகளில் தீவிரமொக ஈடு்பட்ை்்பொது, 
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ஒருகொல கட்ைத்தில் ச்பரியொர, இந்தத் 
திரொவிை்ொ்ை கூை ்ைண்ைொம. ெொதி ஒழிப்்ப 
முக்கியம என்ற முடிவுக்கு ைந்தொர என்்படத 
அைரின் சிந்தடனத் சதொகுபபுகள ைழியொக 
அறியலொம. 

“திரொவிை்ொடு ச்பறொவிட்ைொலும ெரி; சில 
ஆதிக்க ெக்திகட்ள ஒழிக்க முடியொவிட்ைொலும 
ெரி; முதலொளித்துைத்டத அழிக்க முடியொது 
்்பொனொலும ெரி; ெொதிடய ஒழிக்கின்ற ஒ்ர 

கொரியத்டத சைற்றிகரமொகச் செயது முடித்தொல் 
்்பொதும என்கிறொர. இது ஒன்்ற திரொவிைர 
கழகத்தின் லட்சிய சைற்றி என்று 
ச்பருடமப்பட்டுக் சகொள்ளலொம. அந்த 
அ்ளவுக்கு இந்த ெொதி சைறியொனது, திரொவிை 
இனத்டதச் சின்னொபின்னப்படுத்தி 
ஆரியத்துக்கு அடிடமயொக்கி 
டைத்திருக்கிறது.”என்று 1950களின் 
சதொைக்கத்தில் அைர தனது அரசியல் 
கருத்துக்கட்ள சைளியிட்டுள்ளொர.

ச்பரியொர ஓர கைவுள மறுபபுக் சகொளடகயுடைய முற்்்பொக்கொன ெமூக சீரதிருத்தைொதி

 ச்பரியொரின் ்படைபபுகள மற்றும மரபு

 ெரொெரித் தமிழனுக்குப ச்பரியொர ஓர சகொளடகயொக உள்ளொர. ெமூக ெமத்துைம, 
சுயமரியொடத மற்றும சமொழியின் ச்பருடமடய முன்னிறுத்தும அரசியடல ைழி ் ைத்தினொர. ஓர 
ெமூக சீரதிருத்தைொதியொக அைர ெமூகம, ்பண்்பொடு மற்றும ்பொலின ெமத்துைமின்டம 
்்பொன்றைற்றில் கைனம செலுத்தினொர. அைர மக்கள தஙகள ைொழக்டகத் துடணடய 
்தரந்சதடுக்கும ்்பொது ்பகுத்தறிவின் அடிப்படையில் செயல்்பை ைலியுறுத்தினொர. ச்பண்கள 
அடனைரும சுதந்திரமொக இருப்பதுைன் பிளட்ள ச்பற்றுக் சகொடுப்பதற்கொக எனும  நிடலடய 
மொற்றி அைரகளுக்கு ்ைடல சுயமரியொடத இயக்கம, ெைஙகுக்ளற்ற திருமணஙகட்ள 
ஊக்குவித்ததுைன் ச்பண்களுக்கு செொத்துரிடம மற்றும விைொகரத்து செயயும உரிடமகளும 
ைழஙக ்ைண்டும எனப ்்பொரொடினொர. அைர மக்கள தஙகளின் ச்பயருக்கு பின் உள்ள ெொதிப 
ச்பயடர டகவிடுமொறும அதடனக் குறிபபிை ்ைண்ைொம எனவும ்ைண்டு்கொள விடுத்தொர. 
1930-களில் ்பட்டியல் இனத்தைரொல் ெடமக்கப்பட்ை உணடை ச்பொதுக்கூட்ைஙகளின் பின்னர 
ெம்பந்தியொக ்ைத்திக் கொட்டினொர.  கொலப்்பொக்கில் ெொதி, மத அரசியல் ்ைறு்பொடுகட்ளக் கைந்த 
ச்பருமதிபபுைன் ‘ச்பரியொர’ ்வீன தமிழகத்தின் தந்டதசயன அடழக்கப்படுகிறொர.

்ன்றி அருண் ஜனொரத்தனன்,  தி.நியூ இந்தியன் எக்ஸபிரஸ 13.3.2018

அருஞபசாற்ப்பாருள்

அரசியல் இயககம் :  இது ஒரு ெமூக கூட்ைம 
இது அரசியல் இலக்குகட்ள ஒன்றிடணத்து 
செயல்்படுத்துைதற்கொக ஏற்்படுத்தப 
்பட்ைதொகும.  
சமூக இயககம் : இது ஒரு ைடகயொன ெமூக 
கூட்ைத்தின் செயல்்பொடு ஆகும.  ஒரு 
ெமூகத்தில் உள்ள மக்கள அடனைரு்மொ 
அல்லது ஒரு பிரிவின்ரொ ஒரு குறிபபிட்ை 
இலக்டக அடைைதற்கொக ஒன்றிடணந்து 
செயல்்படுைது.
திரவிடை இயககம் : திரொவிை இயக்கம சென்டன 
மொகொணத்தில் ஏற்்படுத்தப்பட்ைது. இது சதன் 
இந்தியொவின் ்ொன்கு முக்கிய இனம, சமொழி 
உள்ளைக்கிய ஒரு பிரிவு ஆகும.

சுயைரியானத இயககம் : ெமுதொயத்தில் 
பிற்்படுத்தப்பட்ை அடனத்து ெொதியினரும 
தஙகளுக்சகன்று ெயமரியொடதயுைனும 
உரிடமகளுைனும ைொழைதற்கு 
ஏற்்படுத்தப்பட்ை இயக்கம.
பதாழிளாலர்இயககம்: ்பணியொ்ளர/
சதொழி்ளொலரகளின் ்ல்ைொழவுக்கொக 
ஏற்்படுத்தப்பட்ை ஒரு அடமபபு ஆகும.
நீதிககடசி: இது ஆஙகி்லயர ஆட்சி கொலத்தில் 
சென்டன மொகொணத்தில் ்தொன்றிய அரசியல் 
கட்சியொகும. இது பிரொமணரல்்லொ்தொடர 
பிரதிநிதிப்படுத்துைதற்கொக ்தொன்றியது.
தனி தமிழ் இயககம்: இந்த இயக்கம, ஒரு 
இயக்கமொக செயல்்பட்டு தமிழ சமொழிடய 
அன்னிய்ொட்டு சமொழியின் தொக்கத்திலிருந்து 
தமிழ சமொழிடய சுதந்திரமொக இருக்க செயய 
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I  சரியாை வினடைனய நதர்நபதடுககவும்:

1.  அறத்துப்பொைலில் ைளளுைர கூறுைது என்னசைனில்:

அ) கருத்துக்கள மற்றும அறச்றிகள ஆ) ்பொைல்கள
இ) அரசியல் தத்துைஞொனி ஈ) மக்கள ்ல அரசு

2.  ச்பொருட்்பொலில் எத்தடன ்பகுதிகள கொணப்படுகின்றன ?

அ) 5   ஆ) 4   இ) 7   ஈ) 6

3.  ்பொரதியொர ்பதிப்பொசிரியொக இருந்த ்ொளிதழ

அ) இந்தியொ ஆ) இ்ளம இந்தியொ
இ) ்கெரி ஈ) திரொவிைன்

4.  “்பொஞ்ெொலி ெ்பதம“ என்ற நூடல எழுதியைர யொர ?

அ) ்பொரதியொர ஆ) திரு.வி.க
இ) கம்பர ஈ) ்பொரதிதொென்

5.  தமிழ்ொடு அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகளில் மிகச்சிறந்தைர யொர ?

அ) ்பொரதியொர ஆ) ச்பரியொர
இ) திருைளளுைர ஈ) ்மற்கூறிய அடனைரும

6.  ஈ.சை.ரொமெொமி பிறந்த ைருைம

அ) 1879  ஆ) 1877  இ) 1878  ஈ) 1876

7.  “ெொதிய உணரவுக்ளொல், திரொவிை இனம மற்றும திரொவிைரகள என்ற  ஆரியரகளிைம 
அடிடமயொனொரகள“ என்று கூறியைர

அ) சி. என். அண்ணொதுடர ஆ) ஈ.சை.ரொ.ச்பரியொர
இ) சிஙகொர ்ைலர ஈ) மடறமடலஅடிகள

8.  1923ம ஆண்டு முதல் இந்திய ‘்ம தினம‘ கூட்ைத்டத சென்டனயில் ்ைத்தியைர.

அ) ்பொரதியொர ஆ) ஈ.சை.ரொ. ச்பரியொர
இ) ம. சிஙகொர்ைலர ஈ) மடறமடல அடிகள

்தொன்றியதொகும, குறிப்பொக ெமஸகிருதத்தின் 
ைொரத்டதயின் தொக்கத்திலிருந்து விடுதடல 
ச்பறுைதற்கொக ்தொன்றியதொகும.
தனைாடசி  இயககம்: 1916 மற்றும 1918ம 
ஆண்டுகளுக்கு இடை்யயொன இந்திய 
சுதந்திர இயக்கம ஆகும.  இது அன்னிச்பென்ட்  
அமடமயரொல் துைஙகப்பட்ைது.
்பாகு்பாடு:  ெொதி, மத இன அடிப்படையில் 
ஒருைடர அல்லது ஒன்றுக்கு 

்மற்்பட்ைைரகட்ள ெமமொக ்ைத்தொடம 
மற்றும அைரகளுக்கொன ைொயபபுகட்ள 
மறுத்தல் 
நதசிய இயககம்: இந்த இயக்கம ஒரு ெமூக 
மற்றும அரசியல் இயக்கமொகும.  இது ்தசிய 
அடையொ்ளத்துைனும மற்றும சுதந்திரமொக 
இருப்பதற்கொக மக்கள ஒரு கூட்ைமொக/
இயக்கமொக ்தெத்தில் இதன் உறுபபினரகட்ள 
சகொண்டு செயல்்படுைதொகும.

ைதிப்பிடுதல் (Evaluation)
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9.  ச்பரியொர இறந்த ைருைம

அ) 1971  ஆ)1972  இ)1973  ஈ)1974

10.  ்பொரதியொர பிறந்த இைம

அ) எட்ையபுரம ஆ) திருச்சி
இ) திருச்ல்்ைலி ஈ) சென்டன

11.  சுய மரியொடத இயக்கத்டத தமிழ்ொட்டில் துைஙகியைர யொர ?

அ) அண்ணொதுடர ஆ) ஈ.சை.ரொ. ச்பரியொர
இ) மடறமடல அடிகள ஈ) ம. சிஙகொர்ைலர

12.  “தமிழ்ொடு என்்பது தமிழரகளுக்கு மற்றும திரொவிை ்தெம என்்பது தீரொவிைரகளுக்கு ” 
என்ற கூறியைர யொர?

அ) இ்ளங்கொைடிகள ஆ) ஈ.சை.ரொ.ச்பரியொர
இ) ம. சிஙகொர்ைலர ஈ) மடறடலயடிகள

13.  எந்த ைருைம ஆஙகி்லய இந்தியொவில் சதொழிலொ்ளர ்பொதுகொபபு ெட்ைம இயற்றப்பட்ைது ?

அ) 1914  ஆ) 1924  இ) 1926  ஈ)1928

14.   எதற்கொக ச்பரியொர இந்திய ்தசிய கொஙகிரசில் இருந்து விலகினொர ?

அ) அகிமடெ ஆ) ைரணொசிரம தரமம
இ) தனி விருப்ப வித்தியொெத்தினொல் ஈ) இடைகள ஏதும இல்டல

15   கூற்று: ்பொரதியொர ்பொண்டிச்்ெரிக்கு சென்று மடறந்து ைொழந்தொர.
காரணம்: ்பொரதியொர “இந்தியொ“ என்ற தின ்ொளிதழின் மூலம ்தசியைொதத்டத விடதத்தொர.

அடமபபு வி்ளக்கம (அ) என்றும கொரணம (ஆ) எனவும பின்  ைருைனைற்றுள எது 
ெரியொனடை?

அ) (அ) மற்றும (ஆ)  இரண்டு ெரியொனது

ஆ) (அ) மற்றும (ஆ) இரண்டு ெரியொனது, ஆனொல்  (ஆ) ெரியொன வி்ளக்கம இல்டல.

இ) (அ) என்்பது ெரி ஆனொல்   (ஆ) ெரியொனது அல்ல.

ஈ) (அ) ெரியில்டல ஆனொல் (ஆ) ெரியொனது

II கீழ்கணடை விைாககளுககு மிகச் சுருககைாக வினடையளி

1.   திருக்குறளின் முக்கியத்துைம  என்ன ?
2.  ச்பொருட்்பொலில் எத்தடன ்பகுதிகள உள்ளன ?
3.  குயில்்பொட்டின் எழுத்தொசிரியர யொர ?
4.  ச்பண்கள அதிகொரம ்பற்றிய ்பொரதியொரின் கருத்டத வி்ளக்குக.
5.   ்பொரதியொர ஒரு எழுத்தொசிரியர என்்படத விைொதிக்க.
6.   கைவுள ்பற்றிய ச்பரியொரின் கருத்டத விைொதிக்க.
7.   சதொழிலொ்ளர இயக்கத்தில் ம. சிஙகொர்ைலரின் ்பஙகு ்பற்றி சிறு குறிபபு ைடரக.
8.   அரசியல் ்பற்றிய ம. சிஙகொர்ைலரின் கருத்து என்ன ?
9.   தமிழ ெமுதொயத்திற்கொன சிஙகொர்ைலரின் ைொழக்டக மற்றும ்பணிகட்ள விைரி.
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III  கீழ்வரும் விைாககளுககு சுருககைாக வினடையளிககவும்.

1.   திருைளளுைரின் ்ல அரசு மற்றும அரென் ்பற்றிய  கருத்து என்ன ?
2.   சகொடுங்கொல் ஆட்சி ்பற்றிய ைளளுைரின் கருத்டத வி்ளக்குக.
3.    ஆஙகி்லய ஆட்சி ்பற்றிய ்பொரதியொரின் கருத்டத விைரி.
4.   ் தசியைொதம ்பற்றிய ்பொரதியொரின் கருத்டத வி்ளக்கு.
5.   கொஙகிரசு கட்சி ்பற்றி சிஙகொர ்ைலரின் கருத்டத ஆரொயக.
6.   1922-ஆம ஆண்டு சிஙகொர்ைலரொல் ெமரபிக்கப்பட்ை ்கொரிக்டககட்ள ்பட்டியலிடுக.

7.   திரொவிை ்ொடு ்பற்றிய ச்பரியொரின் கருத்டத வி்ளக்குக.

IV  கீழ்வரும் விைாககளுககு விரிவாக வினடையளிககவும்.

1.    ெமுதொயம ்பற்றிய திருைளளுைரின் கருத்டத ஒரு சிறு குறிபபு ைடரக.
2.   தமிழ்ொட்டின் சதொழிலொ்ளர தடலைர சிஙகொர்ைலர என்்படத விைொதிக்க.
3.   தமிழ்ொட்டில் ்பொரதியொரின் ெமூக-அரசியல் ்பஙகளிபட்ப ்பற்றி விரிைொக எழுதுக.
4.   ச்பரியொரின் ைொழக்டக ைரலொறு மற்றும ்பஙகளிபட்ப விைரி.
5.   தமிழ்ொட்டின் அரசியல் சிந்தடனயில் பின்புலத்டத எடுத்துடரக்க.

1.  Padmaja, R, Purushothaman, V.P (2000). Sanga Kaala Mannargalin Kaala Nilai. 
Volume 1. International institute of Tamil Studies: Chennai. 

2.  Pope .G.U , “Th irukkural: English translation and commentary”, Kazhagam 
2017 edition. 

3.  Rajaram.M, “ I sing the glory of this Land: Translated verses of Bharathiyar”, 
Rupa Publica- tions, Chennai, 2018. 

4.  Vasanthakumaran .P , ” Th e godfather of Indian labour : M. Singaravelar” , 
Chennai : Poorn- ima Publishers, 2003. 

5.  Veeramani. K , “ Th oughts of Periyar”, DRAVIDAR KAZHAGAM 
PUBLICATIONS , chennai ,(2012), 

6.  Palanithurai. G, “ Caste Politics and Society in Tamilnadu”, South Asia Books (1 
July 1994) 

7.  Puranannoru….. See ‘Purananooru, moolamum thelivum', Manimegalai 
prasuram, pg 82

நைற்நகாள் நூல்கள்
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ஒத்திவைப்பு Adjournment

நிரைவாக அலகுகள் Administrative 
units

உறுதிப்்படுத்துதல் Affirm

மவாற்று ைவாக்கு Alternative vote

சட்டத்திருத்தம் Amendment

ததவானவமயவான Ancient

முனனுதவாரணஙகள் Antecedents

கடசித் தவாைல் தவ்டசசட்டம் Anti-Defection 
Law

முவையீடு Appeal

உறுப்பு Article

சவ்ப Assembly

சட்டமனை ததரதல் Assembly election

மதிப்பீடடு ஆண்டு Assessment year

தசவாத்துக்கள் Assets

அவமப்த்பதிரைவாதம் / 
      அரசினவமைவாதம்

Anarchism

ைவாக்குச சீடடு Ballot

வகயூடடு Bribe

இவ்டத்ததரதல் By- election

முதலவாளித்துைம் Bourgeoisie

உயிர முதனவம சமத்துைம் Biocentric Equality

தைட்பவாளர Candidate

ைவாக்களித்தல்/தீரமவான ைவாக்கு Cast vote

சவாதி Caste

உசசைரம்பு Ceiling

குடிமகன Citizen

ந்டத்வத விதிமுவைகள் Code of conduct 

சமூகம் Community 

த்பவாடடி Competition

ததவாகுதி Constituency

அரசவமப்பு Constitution

சமகவால Contemporary

்பண்்பவாடடுப் புரடசி Cultural Revolution

த்பவாடடியவாளர Contestant

குற்ைவியல் ைழக்கு Criminal case

ஒடடுதமவாத்த Cumulative

சமுதவாயைவாதம் Communitarianism

த்பவாடடி Contest

ைவரயவை Delimitation

ைவரயவை ஆவணயம் Delimitation 
Commission

மக்களவாடசி Democracy

சசசரவுகள் Disputes

தகுதியிழப்பு Disqualification

ைவாழும் இ்டம் Domicile

தகரப்்பவமப்பு Deconstruction

ஆழச ழலியல் Deep Ecology

மக்களவாடசி அரசு Deomcratic State

ததரதல் ்பரப்புவர Election campaign

ததரதல் ஆவணயம் Election 
Commission

ததரதல் நிதி Election fund

ழலிய  த்பண்ணியம் Eco-Feminism

ததரதல் எந்திரம் Election machinery

ததரதல் முடிவுகள் Election result

ததரதல் Election

ைவாக்கவாளர முவைவம Electorate

இயற்றுதல் Enact

தசயலவாடசி/ஆடசித்துவை Executive

ததரதலுக்குப் பிந்வதய 
கருத்துக்கணிப்பு

Exit poll

பிரிவிவனைவாதம் Factionalism

ைவாக்குரிவம Franchise

சுதந்திரமவான மற்றும் 
தநரவமயவான

Free and fair

த்பண்ணியம் Feminism

்பவாலினம் Gender

த்பவாதுத் ததரதல் General election

உலகமயமவாக்கல் Globalization

தமலவாதிக்கம் Hegemony

்பவார்படசமற்ை Impartial

விதித்தல் Impose

ஊக்கம் Incentives

ைருமவான ைரி Income tax

சுதந்திரமவான அவமப்பு Independent body

ச�ொற்களஞ்சியம்
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சுதயசவச தைட்பவாளர Independent 
candidate

தகைல் Information

புதுவம Innovation

அவ்டயவாள அரசியல் Identity Politics

கற்்பவன சமூகஙகள் Imagined 
Communities

தவலமுவைகள்  இவ்டயிலவான 
நீதி 

Inter Generational 
Justice

ஏகவாதி்பத்தியம் Imperialism

கருவி மவாரக்சிசம் Instrumental 
Marxism

நீதித்துவை Judiciary

அதிகவார ைரம்பு Jurisdiction

சட்டமனைம் Legislature

க்டனகள் Liabilities

சுதந்திரம் Liberty

ைவரயறுக்கப்்பட்ட ைவாக்கு Limited vote

உள்ளவாடசி அரசவாஙகம் Local government

மக்களவை Lok Sabha

தவாரவாளைவாதம் Liberalism

த்பரும்்பவானவம Majority

சிறு்பவானவமயினர Minorities

நகரவாடசி Municipality

சந்வத த்பவாருளவாதவாரம் Market Economy

தைடபுமனு Nomination form

அறிவிப்பு Notification

எதிரமவை தவாரவாளைவாதம் Negative Liberalism

இயற்வக உரிவமகள் Natural Rights

தநவாக்கம் Objective

அவமப்பு Organisation

்பஞசவாயத்து Panchayat

நவா்டவாளுமனைம் Parliament

கடசி சினனம் Party symbol

மனுக்கள் Petitions

்பனவமத்துைம் Plurality

தகவாள்வகவய 
உருைவாக்கு்பைரகள்

Policy makers

தகவாள்வக Policy

அரசியல் தசல்ைவாக்கு Political influence

அரசியல் கடசி Political party

அரசியல்ைவாதி Politician

ைவாக்களிக்கும் நவ்டமுவை Polling process

மக்கள் விருப்்பம் Popular will

பிர்பலம் Popularity

இந்திய குடியரசுத் தவலைர President of India

முனதனற்ைம் Progress

்பரப்புவர Propaganda

விகிதவாசசவார Proportional

்பதிலி/பிரதிநிதி Proxy

ததரதலியல் Psephology

த்பவாது நலம் Public interest

த்பவாதுப்்பதவி Public office

கடசி அரசியல் Party Politics

நவா்டவாளுமனை முவை அரசவாஙகம் Parliamentary 
Form of 
Government

நவா்டவாளுமனை நவ்டமுவைகள் Parliamentary 
Procedures

உயரகுலத்ததவார Patricians

நவாடடுப்்பற்று Patriotism

தனிந்பர ைருமவானம் Per-Capita Income

தனிந்பர சுதந்திரம் Personal Liberty

ஆளுவம Personality

தனிமனித ைழி்பவாடு Personality Cult

தந்வத ைழி மரபு Paternalism

தந்வத ைழி அரசு ததவாற்ைக் 
தகவாட்பவாடு

Patriarchal Theory 
of State

இயற்பியல் சட்டம் Physical Law

திட்டமி்டல் Planning

சவாதவாரண குடிமக்கள் Plebeians

த்பவாது ைவாக்தகடுப்பிலவான 
மக்களவாடசி

Plebiscitary 
Democracy

்பனவமைவாதம் Pluralism

்பனவமத் தவலவம Plural Executive

்பனமுக இவைவமக் தகவாட்பவாடு Pluralistic Theory 
of Sovereignty

அரசியல் புகலி்டம் Political Asylum

அரசியல் அதிகவாரம் Political Authority

அரசியல் மக்களவாடசி Political 
Democracy

அரசியல் த்பவாருளவாதவாரம் Political Economy

அரசியல் சமத்துைம் Political Equality
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அரசியல் லடசியம் Political Ideology

அரசியல் க்டப்்பவாடு Political Obligation

அரசியல் கடசிகள் Political Parties

அரசியல் துருைமவ்டதல் Political 
Polarization

அரசியல் ைலிவம Political Power

அரசியல் உரிவமகள் Political Rights

அரசியல் அறிவியல் Political Science

அரசியல் சுய நிரணயம் Political Self-
Determination

அரசியல் சமூகவியல் Political Sociology

அரசியல் இவையவாண்வம Political 
Sovereignty

அரசியல் முவைவம Political System

அரசியல் தகவாட்பவாடு Political Theory

அரசியல் Politics

குழுைவாடசிமுவை Polyarchy

மக்களின துைக்க முவை Popular Initiative

மக்களின கருத்துக்கணிப்பு Popular 
Referendum

மக்கள் இவையவாண்வம Popular 
Sovereignty

தநரமவை சுதந்திரம் Positive Liberty

புரடசிக்குப் பிந்வதய நிவல Post-Revolutionary 
Stage

பிந்வதய ந்டத்வதயியல் (பின 
ததவானறிய ந்டத்வதயியல்)

Post-Behavioralism

குடிதயற்ைத்திற்குப் பிந்வதய 
அரசுகள்

Post-Colonial 
States

ைறுவம Poverty

புரடசிக்கு முந்வதய நிவல Pre-Revolutionary 
Stage

முகப்புவர Preamble

குடியரசுத்தவலைர முவை Presidential System

குடியரசுத்தவலைர முவை 
அரசவாஙகம்

Presidential Form 
of Government

அழுத்தக் குழுக்கள் Pressure Groups

தடுப்புக் கவாைல் Preventive 
Detention

ஆரம்்பநிவல த்பவாதுவுவ்டவம Primitive 
Communism

சலுவககள் Privileges

முனதனற்ைைவாதம் Progressivism

முதனவமயவான Prominent

்பவாதுகவாப்பிலவான மக்களவாடசி Protective 
Democracy

நவ்டமுவைப்்படுத்துதல் Promulgation

உளவியல் Psychology

த்பவாதுக் கருத்து Public Opinion

த்பவாதுத்துவை Public Sector

ைவாஙகுந்திைன சமநிவல Purchasing Power 
Parity

பின நவீனத்துை த்பண்ணியம் Post-Modern 
Feminism

ஆணவாதிக்கம் Patriarchy

பின கவாலனிய த்பண்ணியம் Post-Colonial 
Feminism

தநரமவை உரிவமகள் Positive Rights

பின நவீனத்துைம் Post-Modernism 

தனிப்்பட்டைவாதம் Particularism

ஆதியிலிருந்து Primordial

்பவாட்டவாளி ைரக்கம் Proletariat

தநரமவை தவாரவாளைவாதம் Positive Liberalism

தத்துை அரசினவம ைவாதம் Philosophical 
Anarchism

ஒதுக்கீடு Quota

தரநிவல முவைகள் Qualitative 
Methods

தகுதிநிவல முவைகள் Quantitative 
Methods

அவர கூட்டவாடசி அரசு Quasi-Federal State

நீதிமுவை சவாரபுவ்டய Quasi-Judicial

மவாநிலஙகளவை Rajya Sabha

அஙகீகவாரம் Recognition

சீரதிருத்தஙகள் Reforms

ைட்டவார/பிரவாந்திய Regional

ஒழுஙகு்படுத்துதல் Regulate

மதம் Religion

பிரதிநிதித்துைம் Representation

இ்டஒதுக்கீடு Reservation

ஆதவாரஙகள் Resources

ததரதல் ந்டத்தும் அதிகவாரி Returning officer

உரிவம Right

இனப் ்பவாகு்பவாடு Racial 
Discrimination
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தீவிர மக்களவாடசி Radical Democracy

தமயயவான இவையவாண்வம Real Sovereignty

தமயயவான விருப்்பம் Real Will

தமயவமைவாதம் Realism

்பகுத்தறிவு Reason

திரும்்ப அவழத்தல் முவை Recall System

ஏற்பு Recognition

மக்கள் ஒப்்பம் Referundum

ைட்டவாரக் கூட்டணிகள் Regional Alliances

மத அடிப்்பவ்டைவாதி Religious 
Fundamentalist

மத சிறு்பவானவமயினர Religious 
Minorities

மறுமலரசசி Renaissance

பிரதிநிதி Representative

பிரதிநிதித்துை மக்களவாடசி Representative 
Democracy

பிரதிநிதித்துை அரசவாஙகம் Representative 
Government

குடியரசு Republic

தவலகீழ் ்பவாகு்பவாடு Reverse 
Discrimination

்பதவி விலகுதல் Resignation

த்பவாறுப்புவ்டவம Responsibility

புரடசி Revolution

தசவால்லவாடசி Rhetoric

சுரண்்டலுக்கு எதிரவான உரிவம Right against 
Exploitation

சமத்துை உரிவம Right to Equality

மதசசுதந்திரத்திற்கவான உரிவம Right to Freedom 
of Religion

சுதந்திர உரிவம Right to Freedom

உயிரைவாழும் உரிவம Right to Life

தனியுரிவம / அந்தரஙக உரிவம Right to Privacy

ைலதுசவாரி லடசியைவாதம் Rightist  Ideology

 தநகிழவா அரசவமப்பு / 
இறுக்கமவான அரசவமப்பு

Rigid Constitution

சட்டத்தின ஆடசி Rule of Law

ஆளும் ைரக்கம் Ruling Class

தீவிர த்பண்ணியம் Radical Feminism

அட்டைவண Schedule

்படடியல் இனத்தைர Scheduled castes

்பழஙகுடியினர Scheduled tribes

இ்டஙகள் Seats

பிவணத்ததவாவக Security deposit

சமூக தசயற்்பவாட்டவாளர Social activist

மவாநில சட்டமனைம் State legislature

துவணக்கண்்டம் Sub-continent

கண்கவாணிப்பு Superintendence

சத்தியவாகிரகம் Satyagraha

 ்படடியல் இனத்தைர மற்றும் 
்பழஙகுடியினர

Scheduled Castes 
and Scheduled 
Tribes

பிரிவிவனைவாதம் Secessionism

மதசசவார்பற்ை அரசு Secular State

மதசசவாரபினவம Secularism

சுயவாடசி Self-Rule

இவையியல் கல்லூரி Seminary

மூத்த குடிக்கள் Senior Citizens

அதிகவாரப் பிரிவிவன Separation of 
Powers

தசவைத் துவை Service Sector

கூட்டத் ததவா்டரகள் Sessions

சவாதவாரண த்பரும்்பவானவம Simple Majority

ஒற்வைக் குடியுரிவம Single Citizenship

அடிவமமுவை Slavery

்பரப்த்பல்வல Scope

சமூக தசயல்முவனவு Social Activism

சமூக தனனவாடசி Social Autonomy

சமூகத்தின ைலிந்த மவாற்ைம் Social Coercion

சமூக ஒப்்பந்தம் Social Contract

சமூக ஒப்்பந்தக் தகவாட்பவாடு Social Contract 
Theory

சமூக ஒப்்பந்தவியலவாளரகள் Social 
Contractualists

சமூக மக்களவாடசி Social Democracy

சமூக சமத்துைம் Social Equality

சமூக நீதி Social Justice

சமூக ஊ்டகஙகள் Social Media

சமூக இயக்கஙகள் Social Movements

சமூக நிவல Social Status

சமூக முவைவம Social System

சமதரமைவாதம் Socialism

சமதரமத்திலவான மக்களவாடசி Socialistic 
Democracy

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 15_Aa_Glossary.indd   317 10-12-2021   20:11:24



318

சமுதவாயம் Society

தமனவம அரசு Soft State

இவையவாண்வம Sovereignty

ச்பவாநவாயகர Speaker

உத்தைகம் Spirit

 அரசியல் சவாரந்த அரசுப் ்பதவி 
முவை

Spoils System

நிவலக்குழு Standing Committee

மவாநில சட்டப்த்பரவை State Legislative 
Assembly

கட்டவமப்பு Structure

 கட்டவமப்பு தசயல்்பவாடடு 
அணுகுமுவை

Structural 
Functional 
Approach

இயற்வக நிவல State of Nature

அரசற்ைநிவல Statelessness

அரசு State

ைவாக்குரிவம Suffrage

நிவலயவான ைளரசசி Sustainable 
Development 

உசசி மவாநவாடு Summit

தமற்்பவாரவை Supervision

தமற்்பவாரவையவாளர Supervisor

ைல்லரசு நவாடுகள் Super Powers

உயரவுத் தனவம Superiority

முக்கூற்று ஏரணம் Syllogisms

ததவாழிற்சஙகைவாதிகள் Syndicalists

முவைவம அணுகுமுவை System Approach

தரக்க முவை System of Logic

தமதலவாட்டமவான சூழலியல் Shallow Ecology

சீனமயமவாக்கல் Sinification

பிரிவிவனைவாதம் Secessionism

நிவலயவான முனதனற்ைம் Sustainable 
Development

சமூக நல அரசு Social Democratic 
State

கட்டவமப்பிலவான மவாரக்சிசம் Structural Marxism

்பதவிக்கவாலம் Tenure

நிலப்்பரப்பு Territory

மவாறுதல் Transform

தைளிப்்பவ்டத்தனவம Transparency

நனதனறிக்குப் புைம்்பவான Unethical

நியவாயமற்ை Unfair

நகரப்புை உள்ளவாடசி அவமப்பு Urban local body

கற்்பவனயிலவான சமதரமம் Utopian Socialism

பிர்பஞசைவாதம் Universalism

 இந்திய குடியரசு துவணத் 
தவலைர

Vice President of 
India

 விதவான சவ்ப (சட்டமனை கீழவை) Vidhan Sabha

ைவாக்கவாளர ்படடியல் Voters` list

ைவாக்குகள் Votes

நகரின உடபிரிவு (ைவாரடு) / 
குடும்பு

Ward

நலிவுற்ை பிரிவினர Weaker sections

திரும்்பப்த்பறுதல் Withdrawal

 சவானைவாயவு / தநறிப்்படுத்தும் 
நீதிப்த்பரவாவண

Writ of Certiorari

ஆடதகவாணரவு நீதிப்த்பரவாவண Writ of Habeas 
Corpus

 கட்டவள / தசயலுறுத்தும் 
நீதிப்த்பரவாவண

Writ of Mandamus

தவ்ட நீதிப்த்பரவாவண Write of 
Prohibition

 உரிவமதயது வினவா 
நீதிப்த்பரவாவண

Writ of Quo-
Warranto

எழுதப்்பட்ட அரசவமப்பு Written 
Constitution

 தைள்வள மனிதனின சுவம-
க்டவம

White Man Burden
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பாட நூல் வல்லூநர்
Dr. R. ராமுமணிவண்ணன், HOD, 
அரசியல் மற்றும் பபாதுநிர்வாகத்துறை, 
பெனறனை பல்கறைககழகம், பெனறனை.
மமைாயவாளர்கள்
Dr. A. கரு்ணானந்தம், HOD (ஓயவு), 
வரைாற்று துறை, விமவகானைந்ா கல்லூரி, பெனறனை.
Dr. R. ம்தனககாபால், HOD (ஓயவு), 
அரசியல் அறிவியல் துறை, மதுறர காமராஜர் பல்கறைககழகம், மதுறர.
Dr. W. லாரன்ஸ் S.பிரபாகரன், இறைமபராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.
நூைாசிரியர்கள்
Dr. P. முத்துக்குமார், இறைமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, மாநிைக கல்லூரி , பெனறனை.
Dr. P. கனகராஜ், HOD, அரசியில் அறிவியல் துறை, 
அரசு கறைககல்லூரி, மகாயம்புத்தூர்
Dr. N. K. குமகரசன்ராஜா, உ்விபமபராசிரியர்,
அரசியல் மற்றும் பனனைாட்டு ஆயவுகள் துறை, 
பாண்டிசமெரி பல்கறைககழகம், புதுசமெரி.
Dr. T. கிருஷ்ணகுமார், இறைபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, மாநிைக கல்லூரி, பெனறனை.
Dr. S. ஜமீலா இறைபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, J.B.A.S மகளிர் கல்லூரி, பெனறனை.
Dr. R. திருநாவுக்கரசு, உ்விபமபராசிரியர், 
ெமூகவியல் துறை றைட்ரபாத் பல்கறைககழகம், றை்ரபாத்.
Dr. P. சக்திகவல், இறைபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் மற்றும் பபாது நிர்வாகத்துறை, 
அண்ைாமறைப பல்கறைககழகம், சி்ம்பரம்.
Dr. க. ககாட்டைராஜன், உ்விபமபராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை, பபரியார் அரசு கறைக கல்லூரி,கடலூர்.
Dr. R. வித்்ா, உ்விபமபராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, ்ாம்பரம், பெனறனை.
Dr. மீரா ராஜிவ்குமார், உ்விபமபராசிரியர்,
அரசியல் மற்றும் பபாது நிர்வாகத்துறை MCC, பெனறனை.
Dr. P. ராமஜஜ்ம், உ்விபமபராசிரியர், 
ெமூக விைககல் மற்றும் மெர்கறகக பகாள்றக ஆயவுறமயம், 
பாரதி்ாென பல்கறைககழகம், திருசசி.
Dr. R. சிவக்குமார், இறைமபராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை, மாநிைக கல்லூரி , பெனறனை.
Dr. R. சிவக்குமார், இறைமபராசிரியர், அரசியல் அறிவியல் துறை, 
திருவள்ளுவர் அரசு கறைககல்லூரி, ராசிபுரம், நாமககல்.
Dr.R.ஆஸிக் J.கபாகனாபர், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.
Dr. L. அமிர்்தா ஜலனின், உ்விபமபராசிரியர்,
்மிழ் துறை, ைமயாைா கல்லூரி, பெனறனை.
Dr. T. கிருஷ்ணகுமார், இறைபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, மாநிைக கல்லூரி, பெனறனை.
Dr. R. கமாகன், மபராசிரியர் (ஓயவு),
பமாழியியல் துறை, மதுறர காமராஜர் பல்கறைககழகம், மதுறர.
Dr. S. பார்த்திபன், உ்விபமபராசிரியர், அரசியல் மற்றும் பபாதுநிர்வாகத்துறை, 
பெனறனை பல்கறைககழகம், பெனறனை.

வரைபடம் 
சு.பவ.மகாகுை கிருஷைன 
மவல்முருகன 
பிரமமாத் 
அரசு கவின கறைக கல்லூரி மாைவர்கள், பெனறனை
வடிவரைப்பு
V2  இமனைாமவஷனஸ், மகாபாைபுரம், பெனறனை
In-House - 
மகாபு ராசுமவல் 
பஜரால்டு வில்ென 
ம்ன ராஜ் , ஏசு ரத்தினைம், மடனியல்
ஒருங்கிரைப்பபாளர் 
ரமமஷ முனிொமி

கறை மற்றும் வடிவறமபபுக குழு

இநநூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலிகண்ட் மமபலித்ம்ா ்ாளில் அசசிடபபட்டுள்ளது.
ஆபபெட் முறையில் அசசிட்மடார்:

Dr. ரா்தா லக்ம்ணன் ஆராயசசியாளர், 
MCC, பெனறனை.
Dr. S. சு்தா, உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.
Dr. J. திவ்வி்ன், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை
Dr. ஹான்ஸ் பஜரளடி, உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.
Dr. ஆ்தர்ஷ விஜய், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.
Dr. M. ஜகன்னடி ஸ்டீபன்சன் வசீகரன், இறைபமபராசிரியர்,
அரசியல் மற்றும் பபாதுநிர்வாகத்துறை, பெனறனை பல்கறைககழகம், பெனறனை.
A. அபபனசாமி எழுத்்ாளர்
P. K. சரவ்ணன் எழுத்்ாளர்
்மிழில் பமாழிபபபயர்பபு நூைாசிரியர்கள்
Dr. அ.பூ. நடைராஜன், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, பெனட்ரல் ெட்டக கல்லூரி, மெைம்.
Dr. ஜா. சுபரமணி்ன், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் மற்றும் பபாது நிர்வாகத்துறை, 
அண்ைாமறைப பல்கறைககழகம், சி்ம்பரம்..
Dr. ஜச. பாலமுருகன், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, பபரியார் அரசு கறைக கல்லூரி, கடலூர் .
Dr. கக. ஜசநதில்குமார், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் மற்றும் பபாது நிர்வாகத்துறை, 
அண்ைாமறைப பல்கறைககழகம், சி்ம்பரம்.
Dr. ஜர. சிவக்குமார், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, மாநிைக கல்லூரி, பெனறனை.
Dr. ந. சுவாமிநா்தன், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, பபரியார் அரசு கறைக கல்லூரி, கடலூர்.
Dr. N. K. குமகரசன்ராஜா, உ்விபமபராசிரியர்,
அரசியல் மற்றும் பனனைாட்டு ஆயவுகள் துறை, 
பாண்டிசமெரி பல்கறைககழகம், புதுசமெரி.
Dr. J. ஆரி்ப்டைக் கடைந்த ஜநடுஞஜசழி்ன், உ்விபமபராசிரியர், பபாது 
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அைசியல் அறிவியல் – 11ஆம் வகுப்பு

நூைாசியர்களின பட்டியல்
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