தமிழ்நாடு அரசு

ல் ை
முதலாம் ஆண்டு

அறவியலும்
இந்தியப் பண்பாடும்
ெதாகுதி-2

தமிழ்நாடு அரசு விைலயில்லாப் பாடநூல் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் ெவளியிடப்பட்டது

பள்

கல்வி துை

தீண்டாைம மனித ேநயமற்ற ெசயலும் ெபருங்குற்றமும் ஆகும்
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தமிழ்நாடு அரசு
முதல்பதிப்பு

-

2018

(புதிய பாடத்திட்டத்தின்கீழ்
ெவளியிடப்பட்ட நூல்)

விற்பைனக்கு அன்று

பாடநூல் உருவாக்கமும்
ெதாகுப்பும்

The wise
possess all

மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி
மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்
©
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நூல் அச்சாக்கம்

க ற்

க கசடற

தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும்
கல்வியியல் பணிகள் கழகம்
w w w . t e xt b o o kso
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இந்திய

டிை

ெபாது படி கள்

ப

வியல்

ை
ைணந் ப

வில்
கள்

வியல்
ம் தி

கள்

மாணாக்கர்களின் மனப்பான்ைம மற்றும் அணுகு முைறைய
அளந்தறியும் வைகயில் இத்தாளில் வினாக்கள் அைமயும்.

ன பா

ெபாதுவாழ்வில் ஒழுங்கு, ேநர்ைம ஆகியவற்ைறக்
கைடப்பிடிப்பதில் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கைள எதிர்ெகாள்ளும்
திறன், சமுதாயத்தில் நிகழக்கூடிய பல்ேவறு சிக்கல்களுக்குத்
தீர்வு காணும் திறன் ஆகியவற்ைற அளந்தறியும் வைகயிலும்
வினாக்கள் அைமயும். இவ்வைகயான வினாக்கள், தனியாள்
வாழ்வில் நடந்த நிகழ்வுகளின் அடிப்பைடயில் ேகட்கப்படும்.
கீழ்க்காணும் பகுதிகைள உள்ளடக்கியதாக இத்தாள் அைமயும்.

வியல்

ம் ா

ெ ா

கள்

மனிதச் ெசயல்பாடுகளில்
அறவியல் சார்ந்த
இன்றியைமயாத கூறுகள்,
அவற்ைறத் தீர்மானிக்கின்ற
ெசயல்களும் விைளவுகளும்;
அறவியலின் பரிமாணங்கள்;
தனியாள் ெதாடர்பு மற்றும்
ெபாது மக்கள் ெதாடர்பு சார்ந்த
அறவியல் கருத்துகள்.

ா

வி

ய கள்

சிறந்த தைலவர்கள், சமூக
சீர்திருத்தவாதிகள், நிர்வாகிகள்
ஆகிேயாரின் வாழ்வில்
நைடெபற்ற நிகழ்வுகளிலிருந்து
ெபறக்கூடிய பட்டறிப்
படிப்பிைனகள் வாழ்வியல்
மதிப்புகைள வளர்த்ெதடுப்பதில்
குடும்பம், சமூகம் மற்றும் கல்வி
நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின்
பங்கு.
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• உள்ளடக்கம், அைமப்பு, ெசயல்திறன்:
சிந்தைனயிலும் நடத்ைதயிலும்
மனப்பான்ைமயின் தாக்கமும்
ெதாடர்பும்: அறம் மற்றும்
அரசியல் சார்ந்த மனப்பான்ைம:
சமூகத்தாக்கமும் தூண்டலும்.

டிை ப
டி பை வி

கான ா
ய க ம்

ம்

• ேநர்ைம, நடுவுநிைலைம, ஒருபால்
ேகாடாைம, ெபாதுப் பணியில் அர்ப்பணிப்பு, பிறர்நிைலயில்
தன்ைன ைவத்துப் பார்த்தல், சகிப்புத் தன்ைம, நலிவைடந்த
பிரிவினர் மீது கனிவு.

ெ

பா டு

ண

கருத்தாக்கங்கள் அவற்றின் பயன்பாடு மற்றும்
ஆளுைகயிலும் நிர்வாகத்திலும் அதைனச்
ெசயல்படுத்துதல்.
• உலக, இந்திய அளவிலான அறவியல்
சிந்தைனயாளர்கள் மற்றும் தத்துவவாதிகளின்
பங்களிப்புகள்.
• ெபாது/குடிைமப்பணி விழுமியங்கள் மற்றும்
ெபாதுநிர்வாகத்தில் அறம்: நிைலைமயும்
பிரச்ைனகளும்: அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில்
அறவியல் சார்ந்த கவைலகளும் குழப்பங்களும்:
• அறவியல் வழிகாட்டு மூலங்களாகத் திகழும் சட்டங்கள்,
விதிகள், ஒழுங்குமுைறகள் மற்றும் மனச்சாட்சி:
ெபாறுப்புணர்வும் அறம் சார்ந்த ஆளுைகயும்:
ஆளுைகயில் அறவியல் மற்றும் ஒழுக்கவியல்
வலுப்படுத்துதல்.
• பன்னாட்டு உறவுகள் நிதி வழங்கல் மற்றும் நிறும
ஆளுைகயில் அறம் சார்ந்த பிரச்சிைனகள்.
• ஆளுைகயில் ேநர்ைம: ெபாதுச்ேசைவ குறித்த
கருத்தாக்கம்: ஆளுைக மற்றும் ேநர்ைமக்கான
தத்துவார்த்த அடிப்பைட.
• அரசாங்கத்தில் தகவல் பகிர்வும் ெவளிப்பைடத்
தன்ைமயும், தகவல் அறியும் உரிைம, அறம் சார்ந்த
விதிகள், நடத்ைத விதிகள்.
• குடிமக்கள்பட்டயங்கள், பணிப்பண்பாட்டு ேசைவ
வழங்குதலின் தரம், ெபாது நிதிப் பயன்பாடு,
ஊழலுக்ெகதிரான சவால்கள்.
ேமற்கண்ட கூறுகள் குறித்த தனியாள் ஆய்வு அடிப்பைட
சார்ந்த வினாக்களாக அைமயும்.
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வாழ்வியல்

றுகளின் சிறந்த ெவளிப்பாடாகத் திக ம் அறத்ைத ம் ப
கருப்ெபாருளாகக் ெகா டு, நற்ப புகைள விைதக்கும்
ெபட்டகமாய் இப்பாட ல்

பாட்ைட ம்

கற்றல் ேநாக்கங்கள்
பாடப்ெபாருைள வைரயறுக்கும்
குறிக்ேகாள்கள்

பார்ைவ ல்கள்
அறிைவ விரிவு ெசய் ம்
கரு லம்

கைலச்ெசாற்கள்
உலகளாவிய பயன்பாட்டின்
ஆக்கச்ெசாற்கள்

ை வு வாயில்
பரந்துபட்ட பாடக்கருத்தின்
அறி கம்

விய ம்
இந்திய
ப பாடும்

விைரவுக்குறியீடு
இைணயவழி விைரவுத்
துலங்கல்

உங்களுக்குத் ெதரி மா
புதிய ெசய்திகளின்
அறிவுச்சுரங்கம்

நிைறவுைர
படித்த பாடப்ெபாருளின்
ெதாகுப்பு
இைணயச்ெசயல்பாடு
பாடம்சார்ந்த இைணய
வளங்கள்

பாட

லில் உள்ள விைரவு குறியீட்ைடப் R d பயன்படுத்துேவாம்! எப்படி
உங்கள் திறன்ேபசியில், குள் a
/ஆப்பிள் a
ெகா டு R d
ேகனர் ெசயலிைய இலவசமாகப் பதிவிறக்கம் ெசய்து
நிறுவிக்ெகாள்க.
ெசயலிையத் திறந்தவுடன், ேகன் ெசய் ம் ெபாத்தாைன அ த்தித் திைரயில் ேதான்றும் ேகமராைவ R d இன் அருகில் ெகா டு
ெசல்லவும்.
ேகன் ெசய்வதன் லம் திைரயில் ேதான்றும் உரலிையச் R ெசாடுக்க, அதன் விளக்கப் பக்கத்திற்குச் ெசல் ம்.
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ெபாருளடக்கம்

பா

வ

ை

்கள்

ப

6

ெதால்குடி வி

யங்கள்

01

7

அறவியலின் இயல்பும் அறச்ெசயல்களும்

14

8

அறெநறி வாழ்வு

32

9

ெதாழில்சார் அறங்கள்

47

10

அ

61

ைமக்கால அறெநறிப் ேபாக்குகள்

மின் நூல்
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மதிப்பீடு

இைணய வளங்கள்

29/08/18 2:03 PM

VI

11th Ethics Tamil_front pages.indd 6

29/08/18 2:03 PM

அலகு

6

ெ ால் டி வி

ய கள்

கற்றல் வநாககங்கள்
ெதால்குடி மக்களின் வி
யங்கைள அறியச் ெசய்தல்.
மக்கட்ேபற்றின் வழியாக தாய்வழி ச கத்திைன ெதரிந்துெகாள்ளுதல்.
ெதால்குடி மக்களின் ரத்ைத ம் ெவற்றிைய ம் அறிந்து ெகாள்ளுதல்.
ெதால்குடி மக்கள் பிற உயிர்களின் து அன்பு ெச த்திய உயரிய ப பிைனப் புரிந்து
ெகாள்ளுதல்.
 ெதால்குடியினர் த்ேதாைர மதித்தலின் க்கியத்துவத்ைத அறியச் ெசய்தல்.





நுலழவு ொயில்

பகுததாராய்ெதன் விலளொல் உருொனதாகும்
கடுலமயான உ்லுலழப்பின் ெழியாக இவ்ெறிலெ
இயல்பாகக
கண்ல்நதனர்
மூங்கிலின்
உரசலிலும் கற்களின் உராய்விலும் வநருப்பு மூட்்க
கற்றனர்
மலலகளில்
வமாதிததிரும்பும்
குரல்கலளக வகட்டு எதிவராலிலய அறிநதனர்
நிலதலதத
வதாணடிக
கிழங்வகடுககும்
பன்றியி்மிருநது உழலெக கணடுபிடிததனர்
கட்டுமரம் ஏறிக க்லல வென்றனர் ஏறு தழுவி
உ்லல உறுதி வசய்தனர்
கீழாவநல்லியும்
மலலவெம்பும் வபான்ற மூலிலககலளத தின்று
வநாய் தீர்ததனர்

ெரலாற்றுககு முற்பட்் காலநவதாட்டு
இன்றுெலர ஆசியா ஆப்பிரிககா ெ்அவமரிககா
வதன்அவமரிககா ஆ திவரலியா ஐவராப்பா
ஆகிய ஆறு கண்ங்களிலும் வதால்குடியினர்
ொழ்நது ெருகின்றனர் இெர்களுள் மிகசசிலலரத
தவிரப் பிறர் எல்வலாலரயும் வபால உலகதவதாடு
கலநதுவிட்்னர் இவ்ொறு கலநதுவிட்்ெர்களின்
பணபாட்டுகளிலிருநதும் ஒழுகலாறுகளிலிருநதும்
மனித
சமததுெம்
சார்நத
விழுமியங்கள்
உருப்வபற்றுள்ளன இதவதால்குடி விழுமியங்கள்
உலகப் பணபாட்டு ெரலாற்றிற்கும் தததுெ
ெளர்சசிககும் மிகுநத பயன்கலள நல்கியுள்ளன

இததலகய பட்்றிவு கூட்டுப்வபாறுப்பு
ஆகியெற்றின்
இலணவில்
வதான்றிய
விழுமியங்கவள
மாவபரும்
அறங்களாக
அலமநதன உலகளாவிய அறககருததுகளின்
விலதமுலளகளான
இலெ
இலககியச
சான்றுகளு்ன்
இங்கு
விளககி
உலரககப்படுகின்றன

வபணகலளப் வபாற்றல் மககட்வபற்லறக
வகாண்ா்ல்
வீரதலதயும்
வெற்றிலயயும்
விரும்புதல்
இயற்லகலய
ெழிபடுதல்
விருநவதாம்பல் மூதவதாலர மதிததல் கூடி
உணணல் உயிர்கலள வநசிததல் உலலக
விரும்பல் ஆகிய விழுமியங்கலளத வதால்குடி
விழுமியங்கள் எனலாம்

1. வபணகலளப் வபாற்றல்
தனிசவசாதது தனிககுடும்பம் அரசு
ஆகியெற்றின்
வதாற்றததிற்கு
முன்னால்
வபணவண சமூகததில் நிகழும் அலனததுச

வதால்குடி அறிவு என்பது நிகழ்வுகலளக
கூர்நது
வநாககிக
கணணால்
கண்
வபாருள்கலளயும்
வசயல்கலளயும்
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வசயல்பாடுகளுககும் ெழிகாட்டியாக இருநது
குடிமரலபக
வகாணடு
வசலுததியெளாகக
கருதப்படுகிறாள் இவ்ொறான வபண முதன்லமச
சமூகததில் வபாட்டியும் வபாறாலமயும் பூசலும்
வபார்களும் குலறநத அளவில் இருநதன
தன்லனச
சுற்றி
ொழும்
அலனெரின்
முன்வனற்றதலதயும் நன்லமகலளயும் வபண
தலலலம
உறுதிவசய்தது
சமூகததின்
அடுததகட்்
ெளர்சசிககுப்
வபணணின்
அறிவுததிற ம் வசயலாற்றலும் ெழிகாட்டின

தலலலமவயற்று
ந்ததியலத
அகநா று
பா்ல்
காட்டுகிறது முதிய வபணடிர் பூவும்
வநல்லும் கலநத நீர் நிலறநத கு்ங்களில் உள்ள
நீரால் மணமககலள நீராட்டித திருமணதலத
நிகழ்ததியதாக அப்பா்ல் வதரிவிககிறது

வநய்விலலக கட்டிப் பசும்வபான் வகாள்ளாள்
எருலம நல்லான் கருநாகு வப உம்
வபரும்பாணாற்றுப்பல்

வநய்லய விற்றுப் பசும்வபான்லன ஈ்ாகப்
வபறாமல் பால் தரும் எருலமலயயும் நற்பசுலெயும்
எருலமககன்லறயும் ஈ்ாக ொங்கும் வபணலணப்
வபரும்பாணாற்றுப்பல் வபாற்றுகிறது இங்குப்
வபாலிெளிககும் வபான்லன வி்வும் பயனளிககும்
பால் மாடுகலளவய வபரியதாகக கருதும்
நல்முலற ொழ்வியல் அறிநத வபணணின்
வபருலமலயக காணகிவறாம்

வதால்குடிலயத வதா்ர்நத இனககுழு
ொழ்விலும் வபணகளின் ஆளுலமப் பணபு
நீடிததது
முதுகுடிப்
வபணகளுககுப்
பழஞ்சமூகங்களில்
வபருமதிப்பும்
சிறப்பும்
இருநதன
வதால்குடிொழ்வில்
அலனதது
ெளலமகளின்
அடிப்பல்யாகப்
வபண
கருதப்பட்்ாள்
வெட்ல்யாடுெதிலும்
வெளாணலமயிலும் உணலெச வசகரிப்பதிலும்
பாதுகாப்பதிலும்
குடிததலலலம ஏற்பதிலும்
மககட்வபற்றிலும்
வபண
முன்னின்றாள்
கலலலயயும்
கல்விலயயும்
அளிப்பதிலும்
உ்லலப் வபணுெதிலும் மருததுெம் பார்ப்பதிலும்
பகிர்நதளிததலும் ெழிந்ததலிலும் சிககல்கலள
இனங்காணபதிலும் தீர்ப்பதிலும் வபணவண
குடிததலலலம ஏற்றாள் தம்லம ெழிந்ததிய
இம்முதிய வபணகலளப் வபாற்றி மதிககும்
பணபாடு வதால்குடிகளி்ம் வபரும் விழுமியமாய்
விளங்கியது
ொழ்விற்கான
க்லமகலள
அணிகலன்களாக விரும்பி ஏற்ற வபரறிவுல்ய
வபணடிலரச சங்க இலககியம் வபாற்றியுள்ளலதக
காணகிவறாம் வபணகள் பகட்்ான ொழ்லெ
விரும்பாமல்
எளிலமயும்
உயர்வும்
உள்ள
ொழ்லெவய
விரும்பினர்
என்பலதப்
வபரும்பாணாற்றுப்பல்
எடுததுலரககிறது
வநல்லலயும்
முல்லலயின்
அரும்புகலளயும்
வகாணடு வபரிய காெலலயுல்ய ஊரின்
நன்லமககாக நற்வசால் வகட்டுநின்ற முதிய
வபணகலளப் பற்றி முல்லலப்பாட்டு
வபசுகிறது
திருமண
விழாககலள
முதிய
வபணகள்

கூரிய அறிவும் முதுலமயும் உல்ய
வபணகள் வசம்முது வபணடிர் நற்றிலண
வசம்முது வபணடு புறநா று
வசம்முது
வசவிலியர் அகநா று
வசம்முகச வசவிலியர்
வநடுநல்ொல் முதுவசம் வபணடிர் அகநா று
வபருமுது வபணடிர் முல்லலப்பாட்டு
முதுொய்ப் வபணடிர் அகநா று
முதுொய்ப்
வபணடு அகநா று
வபரில் வபணடு
புறநா று
வதான்முது
வபணடிர்
மதுலரககாஞ்சி
எனப்
பற்பல
அல்வமாழிகள்ெழிப் வபாற்றப்பட்டுள்ளனர்
இப்வபணகள் தலலெனின் வெற்றிககாகத
தலலவிககு ொழ்தது கூறுவொராகவும் தூது
வசல்வொராகவும்
மகலளத
வதடிச
வசல்வொராகவும் குறி வசால்வொராகவும் விரிசசி
வகட்வபாராகவும்
நிமிததம்
பார்ப்வபாராகவும்
அறதவதாடு
நிற்வபாராகவும்
மணவிலன
நிகழ்ததுவொராகவும் வநல்லும் பூவும் தூவி
இயற்லகலயத வதாழுவொராகவும் வபாதுநன்லம
வபணுவொராகவும் விளங்கினர்
வபாதுநன்லம
வபணும் வபணகலளப் வபாதுவசய் வபணடிர் என்று
அகநா று வபாற்றுகிறது பிற்காலங்களில்
இப்வபருமுது வபணடிர் ஆண தலலலமககு உட்ப்
வெணடியிருநதது இநநிலலயிலும் மலனயுலற
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மகளிராகப் புலிலய முறததால் விரட்டியெராகவும்
கணெலனயும் தநலதலயயும் வசருககளததில்
பறிவகாடுததபிறகும்
அஞ்சாது
வபாருககுப்
புதல்ெலர அ ப்பியெராகவும் முதுகுடி மகளிர்
அறியப்பட்்னர்
இசசூழலிலும்
லெயார்
வபான்ற வபரும் புலலமத திறததார் பீடும்
வபருலமயும் வபற்றிருநதனர்

கருதது வதால்குடி விழுமியமாய் இருநதது
மககட்வபற்லற ெழங்குபெள் தாய் என்பதால் அதிக
மககலளப் வபறுபெள் இனககுழு ொழ்வில்
தலலலமககுரியெளாகக கருதப்பட்்ாள் தாலயக
வகாணவ் ஒரு குடி வதான்றி ெளர்கிறது என்பதால்
தாய்ககுக கட்டுப்பட்்ெர்களாக அககுடியின்
அலனதது உறுப்பினர்களும் அ்ங்கிொழ்நதனர்
இது வதால்குடிப் பணபாட்டின் மாற்ற முடியாத
ெழககமாக இருநதது

பாணர்கவளாடும் பாடினிகவளாடும் பிற
கலலஞவராடும் கூடித வதால்குடிப் வபருலமகலளப்
தமிழில்
லெயார் விதநவதாதினார் அெலன
அெர் பாடியது என்ற புலலம மரபுகவகற்பக
கல்வயழு ெள்ளல்களுள் ஒருெனான அதியமான்
வநடுமான்
அஞ்சிலயப்
பாணர்
குடியின்
வபருமிததது்ன்
லெயார் எதிர்வகாண்ார்
பரிசில் ொழ்லெ வி்வும் தன்மானம் வபரிது என்று
அதியனி்ம் ஒளலெ முழங்குெலதப் புறநா று
காட்டுகிறது புறம்

மககட்வபற்லறக வகாண்ாடுதல் என்பது
அதற்குக காரணமான வபணலணயும் வசர்ததுக
வகாண்ாடுெவதயாகும் எனவெதான் வெட்ல்
உணவுசவசகரிப்பு
உணவு
உற்பததி
வபான்றெற்லறப் வபசும் இ்ங்களில் எல்லாம்
வபண சிறப்பிககப்படுகிறாள் குறிஞ்சிததிலண
வபசும் திலனப்புனம் காததல் முல்லலத திலண
வபசும் குடும்பதலதக காததல் வபான்றலெயும்
தாய்ெழிச சமூகததின் வசயல்பாடுகவளயாகும்
இெற்லறப் வபணகவள வசய்தனர் தாய்ெழி நிற்றல்
என்பவத வதால்குடிச சமூக அலமப்பின் நியதியாக
இருநதலதப் புறநா று குறிப்பிடுகிறது இதலன

பரிசில்
அளிப்பலதக
காலம்
தாழ்ததுெதால் புலெர்கள் இறநதுவி்ார் என்றும்
அறிவும் புகழும் உல்வயார் எங்கு வசன்றாலும்
உரிய வபருலமயு்ன் ொழமுடியும் என்றும்
லெ
பாடுகிறார் புலெலர வெநதர் அெமதிககும்வபாது
தணிநதுவபாகாமல்
அறததுணிவு்ன்
வபாங்குகிறார்
இலத
அெர்
தனிமனித
நலன்களுககாகப் பா்வில்லல பாணர் சமூக
நன்லமககாகவெ பாடுகிறார் எததிலச வசலி ம்
அததிலச வசாவற என்கிறார்
இததலகய
அறசசீற்றம் வதால்குடிப் வபணணின் இயல்பாகும்

ஈன்று புறநதருதல் என் தலலகக்வன
ஒளிறுொள் அருஞ்சமம் முருககிக
களிவறறிநது வபயர்தல் காலளககுக க்வன
புறம்
என்ற வபான்முடியாரின் பா்ல்ெழி அறிகிவறாம்
வீரநிலலககாலச சமூகததில் வபணணுககான
க்லமலயயும் தாய் வசாற்படி ெழிந்ததப்படும்
குழநலதகளுககான க்லமலயயும் இப்பா்ல்
கூறுகிறது வபணவண வபாருககுத தலலலம
ஏற்றாள்
வீரம் என்பதும் அெள் ெழியாகவெ
பிள்லளகளுககு ெநததாகக கருதப்பட்்து ஒரு
வபார்வீரலனப் வபாற்றும்வபாதுகூ்த தாயின்
வீரதலதச
சுட்டிககாட்டிவய
அென்
வகாண்ா்ப்பட்்ான்

2. மககட் வபற்லறக வகாண்ா்ல்

வதால்குடிச சமூகம் மா ் உலழப்லபப்
வபாற்றிய சமூகமாகும் நவீன வெளாணமுலறகளும்
இயநதிரங்களும் இல்லாத காலததில் மனிதர்கவள
அலனததுலழப்புககும்
வபாறுப்வபற்றனர்
கூட்டுலழப்பின் மூலவம ஒரு சமூகம் தன்லன
உருொககிகவகாள்ளவெணடிய
நிலல
அன்றிருநதது இநநிலலயில் மககட்வபறு என்பது
இன்றியலமயாத ஒரு க்லமயாகவும் பணபா்ாகவும்
பார்ககப்பட்்து எநத இனககுழுவில் குழநலதகள்
அதிக எணணிகலகயில் உருொகிறார்கவளா அநத
இனககுழுவெ ெலிலமயும் சிறப்பும் உல்யது என்ற

நறுவிலர துறநத நாறா நலரததலலச
சிறுெர் தாவய வபரிற் வபணவ் புறம்
வசம்முது வபணடின் காதலஞ்சிறாஅன்

புறம்
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எனப்
வபண
தலலலமவயற்ற
சமூகததின் சிறப்புப் பா்ப்பட்டுள்ளது

தாய்ெழிச

அடிப்பல்யான நம்பிகலகயாகும் இயற்லகயில்
கில்தத எல்லாெற்லறயும் நன்றியுணர்வு்ன்
அெர்கள் இயற்லகககுப் பல்யலிட்டுள்ளலதயும்
பார்கக முடிகின்றது எங்கிருநது எடுககப்பட்்வதா
அலத அதற்கும் வகாடுதது நன்றியுணர்வொடு
பார்ககும் இசவசயல் வதால்குடியின் மிகசசிறநத
விழுமியமாகக கூறததககதாகும்

3. இயற்லகலய ெழிப்ல்

இயற்லகலய
ெழிபடுெது
என்பது
வதால்குடி
ொழ்வில்
முககியமான
ஒரு
வசயல்பா்ாகும்
இயற்லகயின் வபராற்றலலக
கண் மனிதன் அலத ெணங்கத வதா்ங்கினான்
இடியும்
மலழயும்
மின்னலும்
அெ ககு
அசசமூட்டின
சூரியன்
உதிப்பதும்
மலறெதும்கூ்ப் வபரும் வியப்லபத தநதன
வெள்ளப்வபருககு காட்டுததீ
நில நடுககம்
வபான்றெற்றால்
தம்வமாடு
இருப்பெர்கள்
இல்லாமல் வபாெலதக கணடு வதால்குடியினர்
மருண்னர் விலங்குகளி்மிருநது தங்கலளக
காததுகவகாள்ளவும்
இயற்லகலயப்
புரிநதுவகாள்ளவும் அெர்கள் வபாராடினர்

வதன் சுலெயுல்ய கனிகள் மாங்கனி
பலாவின் சுலளகள் கள் வபான்றெற்லறக
வகாணடு ொன்வகாட்டுக க்வுலளத வதால்குடிகள்
ெணங்கினர் அகம்
திலண நிலங்களு்ன்
இலணநது ொழ்நவதாரின்
இநத இயற்லக
ெழிபாவ் பின்னாளில் சமய ெளர்சசிககுக
காரணமாயிற்று ஐம்பூதததால் உருொககப்பட்்து
இவ்வுலகம் என்கிற பகுததறிவுக கருததும்
வதால்குடிமககளின்
இயற்லக
ெழிபாட்டின்
விலளசசவலயாகும்

அன்றா் ொழ்வின் வசயல்பாடுகளில்
அவ்ெப்வபாது குறுககிட்டுப் பதறலெதத இயற்லக
குறிதத
வபரசசம்
வதால்குடிகலள
உலுககிவயழுப்பி இயற்லகலய ெழிப்ச வசய்தது
இருட்ல் விரட்டும் சூரிய சநதிரச சு்ர்களும்
அசசமூட்டும்
விலங்குகளும் பற்றிவயரியும்
வநருப்பும் வபரலலகலள எழுப்பிய க்லும் உணவு
உலறயுளுககு
அடிப்பல்யாகும்
நிலமும்
ொலனத வதாட்டுவிடும் அளவு உயர்நவதாங்கிய
மலலகளும்
வதால்குடி மககளின் ெழிபடு
வபாருள்களாகின
இயற்லகயின்
மீதான
அசசவம ெழிபா்ானது என்பலதப் பரணரின்
பா்ல்ெழி அறியலாம் நற்றிலண

4. வீரதலதயும் வெற்றிலயயும் விரும்புதல்

ஒருெலன ஒருென் வெல்ெதும் ஒருெனி்ம்
ஒருென் வதாற்பதும் புதியது இல்லல அது இநத
உலகததின் இயற்லகயாகும்
வதால்குடிச
சமூகததில் வீரன் மதிககப்பட்்ான் வெற்றிலய
வீரவம உருொககியது வெற்றி அல்லது வீரமரணம்
வபாற்றப்பட்்து
வீரததாலும் வெற்றியாலும்
வபாருளும் புகழும் ஈட்்ப்பட்்ன
வெட்ல்யாடியும் வெளாணலம வசய்தும்
ொழ்நத வதால்குடி மககளி்ம் வீரம் என்பது தம்
இனதலதக காப்பது தம் வபாருள்கலளக காப்பது
என்ற இயல்புணர்ொகவெ இருநதது வதால்குடி
ொழ்வியலின் பணபுகலள வெளிப்படுததும் சங்க
இலககியததில் காட்்ப்படும் வபார்கள் நாட்ல்க
காககவும் தம் உல்லமகலளக காககவும் தம்லம
அணடி ொழும் மககலளக காககவும் வசய்யப்பட்்
இனககுழுச சமூகங்களின் உரிலமப்வபார்கள்
ஆகும் இதற்கும் முநலதய வதால்குடி மககளின்
வபார்களுள் மாடுகலளக கெர்நது வசல்ெதும்
அெற்லற மீட்பதும் நிலங்கலளக லகப்பற்ற
முலனெதுமான உரிலமப்வபார்களும் இருநதன

அணங்குல் வநடுெலர அகம்
சூர்சசுலன அகம்
அறுகுல் முநநீர் அகம்
வபருநதுலறப் பரப்பின் அமர்நது உலற சுணங்வகா
நற்
எனச சங்க இலககியம் இயற்லகலயச சூர்
உ் ம்
அணங்கு் ம்
சுணங்கு் ம்
வதா்ர்புபடுததுகின்றது
இயற்லக ெழிபாடு
என்பது
அககாலத வதால்குடி ொழ்வின்
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ெல்வில் மறெர் வநடுவெல் காலள வபான்ற
வதா்ர்களால் அலத அறிகிவறாம் இததலகய
வபார்கள் கூட்்ாக நிகழ்ததப்பட்்ன வபாரில் வீரம்
காட்டியெர்கள் சிறப்பிககப்பட்்னர்

உங்களுககுத வதரியுமா?

ெகாை

ம்

ய ம்

சங்ககால வெளிரும் வெநதரும் வகால்
அளிப்பதில் முலனநது நின்றனர் வகால்
பாணர் க்ன் ஆகிய வசாற்கள் பரிசு என்ற
வபாருளில் ஆளப்வபற்றது
பணல்ய
நாலளய வதால்குடி ொழ்கலகயிலும் வெளிர்
ொழ்கலகயிலும் வெநதர் ொழ்கலகயிலும்
பரிசு இரண்றக கலநது நின்றது பரிசு
அதலன அளிப்பெனின் வசல்ெச வசழிப்லப
எடுததுககாட்டுகின்றது
பரிலசப்
வபறுபெனி்ம் பரிசு அளிப்பென் லகம்மாறு
எலதயும் எதிர்பார்ககவில்லலயானாலும் பரிசு
வபற்றென் வகால்யாளிககு லகம்மாறு
அளிககும்
நிலலககுத
தள்ளப்
வபறுகின்றான்
கிழார் வெளிர் வெநதர்
ஆகிவயார் ெணிக ெளததினாலும்
பிற
ெழிகளினாலும் கில்தத வசல்ெதலதப்
பாணர்களுககும்
புலெர்களுககும்
குடியிலுள்வளார்ககும் அளிதது அதனால்
புகழ் ஈட்டினர்
அப்புகழ் அெர்கலள
சமூகததில் உயர்நதெர்களாகச வசய்தது
கிழார்
வெளிர்
வெநதர்
ஆகிவயார்
பாணர்களுககும்
புலெர்களுககும்
மட்டுமின்றிச
சமயததலலெர்களுககும்
வகால்யளிததனர்

இவ்ொறு தம்லமயும்
தம்மணலணயும்
காககப் வபாரிட்் வீரர்கலளத வதால்குடிச
சமூகததினர் வகாண்ாடினர் அெர்களுககு நல்ல
உணலெயும் கள்லளயும் வகாடுததுக கலளப்லபப்
வபாககினர்
வதால்குடிச
சமூகததால்
வகாண்ா்ப்பட்் வீரர்கள் தம் கூட்்ததிற்காகத
தம் உயிலரயும் வகாடுககும் விருப்பதது்ன்
வசயல்பட்்னர்
தம்மினததிற்காக உயிர்விடுதல்
என்பது அங்குப் வபருலமககுரியதாகக கருதப்பட்்து
புறம்
வீரன் மககளின் நம்பிகலகககுரியெனாகப்
பார்ககப்பட்்ான் அெனின் வீரம் சிறப்பிககப்பட்்து
அென் பலர்ககும் நிழலாயிருநதான் அென் நிழலில்
தங்கியிருப்பெர்களாக மககள் விளங்கினர் என்றும்
இநத உலகததில் நின்று நிலலப்பெனாக அென்
விளங்கினான் பலர்ககு நிழலாகி உலகம் மீககூறி
புறம்

தம்வமாடு பலகயுல்ய இனககுழுவின்
ஆநிலரலயக
கெர்ெது
வெட்சி
எனவும்
தம்மி்மிருநது பலகெர் கெர்நது வசன்ற
ஆநிலரலய மீட்டுெருெது கரநலத எனவும்
அறியப்படுகிறது
வதால்குடிச
சமூகததில்
மாடுகவள வசல்ெமாகக கருதப்பட்்தால் இநத
மாடுபிடிப் வபார்கள் முலனப்பான இருப்பிற்கான
வபார்களாகவெ இருநதன இததலகய வபார்களில்
துணிவுல்யெர்கவள
வெற்றிவபற்றனர்
வபரும்பாலும்
வபாரில்
ஈடுபட்்
வீரர்கள்
வில்லு்வனா வெலு்வனா அல்லது ொளு்வனா
இருநதலமலயச சங்கப்பா்ல்கள் சுட்டுகின்றன

வதால்காப்பியம் கல் எடுககும் நிகழ்லெ
ஆறு ெலகயாக ெலகப்படுததி உள்ளது அலெ
1. காட்சி 2. கால்வகாள் 3. நீர்ப்பல் 4. நடுகல்
5. வபரும்பல் 6. ொழ்தது என்பலெயாகும்

உங்களுககுத வதரியுமா?

டுகல்

பாடு

நடுகல் ெழிபாட்டில் இரணடு நிலலகலள
இலககியங்கள் கூறுகின்றன 1. நடுகல் எடுததல்
2. நடுகல் ெழிபாடு இலெ நடுகல் எடுககும்
முலறகலளப் பற்றியும் நடுகல் ெழிபாடு பற்றியும்
வதால்காப்பியம்
சிலப்பதிகாரம்
புறப்வபாருள்
வெணபாமாலல ஆகியன வபசுகின்றன

காட்சி என்பது கணியன் அல்லது
வசாதி்லனக வகாணடு கல்லல அறிநது எடுதது
ெருெலதக குறிககின்றது குறிப்பிட்் தன்லமலய
உல்ய கல்லலக வகாணடு ெரவெணடும் என்ற
தீர்மானிததுகவகாணடு ெருெது முதல் இரணடு
நிகழ்வுகள் இரண்ாெது நிலலயான நீர்ப்பல்
என்பது நீராட்டுதல் ஆகும் நீரினால் வபாருள்கலளப்
புனிதமல்யச வசய்யலாம் என்று பணல்ய மககள்
நம்பினர் இதற்குப் பல சகதிகள் உணடு என்றும்
நம்பினர்
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இயற்லகயாக நிகழும் மரணதலதவி்ப்
பலகெர்களு்ன்
வபார்புரிநது
இறப்பெர்
வமலானெராகக கருதப்பட்்னர் அகம் இவ்ொறு
தம்மினததிற்காக உயிர்விட்் வீரன் மககளால்
ெணங்கப்பட்்ான் இறநத வீரலனப் புலததது
அவ்வி்ததில்
கற்கலள
நட்டுலெததனர்
இநநடுகற்கள் ெழிப்ப்பட்்ன இததலகய வீரலர
ெழிபட்்ால் ெருங்காலப் வபார்களில் மாவபரும்
வெற்றிகலள அென் அருள்ொன் எனத வதால்குடி
மககள் நம்பினர் எனவெ வீரர்கலளப் புலததத
இ்ங்களின்மீது
நட்டு
லெககப்பட்்
நடுகற்களுககுப் பலிவகாடுததனர் நடுகற்கலள
நீரால் கழுவி வநய்விளககு ஏற்றிப் பூவும் புலகயும்
இட்டு ெழிபட்்னர்
மககள் நடுகற்கலளத
வதய்ெங்களாகக கருதி ெணங்கினர் வபாரில்
வீரமரணம் அல்நத வீரலனயன்றி ெணங்கததகக
வெறு வதய்ெம் இல்லலவயன்றும் கருதினர்

5. விருநவதாம்பல்

தமகவகன
எலதயும்
வசர்தது
லெததுகவகாள்ளாமல்
வதலெயுள்வளார்
எெவராடும் தமககுக கில்ததலதப் பங்கிட்டுப்
வபாதுவில் லெககும் ொழ்ெறவம விருநவதாம்பல்
எனலாம்
விருநவதாம்பல்
பணபாடு
தம்மி்முள்ளலத அலனெரும் பகிர்நதுணடு
மகிழ்நது ொழும் கூட்டுசசமூக ொழ்லெக
காட்டுகிறது
வதால்குடி
மககளில்வய
விருநவதாம்பல்
என்பது
மிகப்வபரியவதாரு
விழுமியமாகக கருதப்பட்்து
தம்லமதவதடி ெநதெலர உணவிட்டுப்
வபணி மகிழ்விததல் என்பது ஒரு தலலயாய
க்லமயாக இருநதது இங்கு விருநது என்பது
தம்வமாடு உறவுல்யெலரப் வபணல் என்பவதாடு
முடிெதில்லல அறிமுகம் இல்லாத புதியெர்
என்றாலும் விருநவதாம்புதல் ஒரு பணபாட்டுச
வசயல்பா்ாகத
வதால்குடிகளி்ம்
இ்ம்வபற்றிருநதது
உயிர்கலள
வநசிததல்
சுற்றியுள்வளாலரப் பாதுகாததல் என்பன அரிய
விழுமியங்கள் வெட்ல்யாடியும் வெளாணலம
வசய்தும் ொழ்நத வதால்குடி மககள் பசியின்
வகாடுலமலய உணர்நதிருநதனர் அதனாவலவய
நீண் வநடியெழியில் பயணிததுக கலளதது
ெருபெர்ககு உணவிட்டுக கலளப்லபப் வபாககினர்
முல்லலததிலண மககள் மூங்கில் குழாய்களில்
வகாணடுவசன்ற உணவிலனத தம் ெழியில்
எதிர்ப்பட்்ெர்களின் பசி நீங்கப் பகிர்நதுண்
வசய்திலய அகநா ற்றுப் பா்ல் காட்டுகிறது
அகம்

கல்வல பரவின் அல்லது
வநல் உகுததுப் பரவும் க்வுளும் இலவெ

புறம்
என்கிறார் மாங்குடிகிழார் இததலகய நடுகற்கலள
ெணங்கும் ெழககம் தம்மில் தலலலமயுல்வயாலர
ெணங்குெதாக மாறிப்
பின் அது க்வுள்
ெணககமாகவும்
ெளர்நதது எனவெ உருெ
ெழிபாடு வதான்ற இநத நடுகல் ெழிபாவ்
ொயிலாயிற்று எனலாம்
வபரியபல்யும் வீரர்களின் துணிவும்
வெற்றிலய
ஈட்டிததரும்
இருவபரும்
ஆற்றல்களாகக கருதப்பட்்ன
வபரிய
பல்லயக வகாண்ெர்கள் தம் பல்பற்றிக
வகாணடிருநத வபருமிததலத அ்ங்காத தாலன
புறம்
விறல்வகழு தாலன புறம்
வபான்ற
வதா்ர்களால் அறிகிவறாம்
வபார் என்பது
கூட்்ாக வசய்யப்படுெது என்பதால் வபாரின்
மூலம் ெநத வபாருள்கலள அலனெவராடும்
பகிர்நதுவகாள்ெது
என்பதும்
வதால்குடி
மககளின் ஒரு ொழ்வியல் விழுமியமாக இருநதது
இது
பாதீடு
எனப்பட்்து
வபாருககுச
வசன்வறாருககுப் வபாரில் கில்தத வபாருள்கள்
அலனததும் சமமாகப் பகிர்நதளிககப்பட்்ன

விருநதினரின் பசிலயப் வபாககத தன்
ொழ்நல ககாகப்
பயிரி்
லெததிருநத
விலதததிலனலய உரலில் இட்டுக குததிப் பசி
வபாககிய வசய்திலயப் புறநா று புறம்
வதரிவிககிறது
இவ்ொறு
விருநதினலரப்
வபாற்றுெலதத
வதால்குடி
மககள்
தம்
க்லமயாகக வகாணடிருநதனர் ெறுலமயிலும்
விருநவதாம்பல் நல்வபற்றுள்ளது ெறுலமயுற்ற
ஒருென் முதல்நாள் தன்னி்ம் ெநத விருநதினரின்
பசிலயப் வபாககத தன் வீரததின் அல்யாளமான
ொலளவய விற்றுப் பசி வபாககிய நிகழ்லெப்
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புறநா று புறம் குறிப்பிடுகிறது எங்கிருநவதா
ெரும் விருநதினருககு அெர் மனங்வகாணாமல்
எவ்ொறு விருநதளிகக வெணடும் என்பலதப்
வபாருநராற்றுப்பல்
விளககுகிறது
நணபலனப்வபால
விருநதினரி்ம்
உறவு
பாராட்்வெணடும்
இனிய
வசாற்கலளப்
வபசவெணடும் கணணில் காணும்படி தனககு
வநருககமாக
கன்றி்ம்
பசு
அன்பு
காட்டுெலதப்வபால எலும்வப குளிரும்படி அன்பால்
வநகிழச
வசய்யவெணடும்
என்கிறது
வபாருநராற்றுப்பல்
வதால்குடிச சமூக
அலமப்பில் எததலகய உணொயி ம் அதலனப்
பிறரு்ன் பகிர்நதுணணும் உயரிய பணலபவய
காணமுடிகிறது

6. மூதவதாலர மதிததல்

வதால்குடிச
சமூகததில்
மூதவதார்
வசல்ெமாகக கருதப்பட்்னர் அெர்களின் அறிவும்
அ பெமும் அசசமூகததிற்குப் பயன்பட்்ன
மூதவதாரின் ொய்சவசாற்கலளக வகட்டுக வகட்டுத
தமககுள்
சில
நியதிகலள
அெர்கள்
உருொககிகவகாண்னர்
தம் பிறப்புககும்
ெளர்ப்புககும்
காரணமான
வபற்வறாலரப்
வபாற்றல் சமூகததில் தாம் முன்னிலலககு ெர
உதவியெர்கலள
மதிததல்
என்பதாகப்
பழஞ்சமூகங்களில்
மூதவதாலர
மதிககும்
பணபாடு உருகவகாண்து
மூதவதாலர மதிககும்
வதால்குடிப்
பணபாடு என்பது அெர்களின்
அ பெ
ெளங்கலளத தமதாககிக
வகாள்ெதாகும்
வதால்குடிச சமூகததில் மூதவதாருகவகனத
தனிததவதாரு இ்மிருநதது
நற்வசயல்கலள
முன்னிருநது
ந்ததுகிறெர்களாகவும்
நீதி
ெழங்குபெர்களாகவும் அ பெ ஆசான்களாகவும்
பூசல்கலளத
தவிர்ப்வபாராகவும்
மூதவதார்
விளங்கினர் மூதவதார் ெணங்கப்பட்்னர்

இநதிரர் அமிழ்தம் இலயெ தாயி ம்
இனிவதனத தமியர் உண்லும் இலவர
எனப் புறநா று வபசும் ொழ்வும் வதால்குடி
மககளின் ொழ்வும் வெறுவெறல்ல எனலாம்
பின்னாளில் தமிழ் இலககியங்களில் வியநது
வபசப்பட்் வகால் என் ம் ஒரு வசயல்பாடு இநத
விருநவதாம்பலின்
ஒரு
நீட்சிவயயாகும்
வகால்யில் வகாடுததென் வபயலர வியநது
வபாற்றுெது
உணடு
விருநவதாம்பலில்
இவ்ெழககம் சிறிதுமில்லல
பசி வபாககுதல்
என் ம் எளிய விழுமியமாகவெ விருநவதாம்பல்
இருநதுள்ளது எனவெதான் வபருஞ்வசல்ெர்களாய்
இல்லாத எளிய மககளும் தம்லமத வதடி
ெநதெருககு உணெளிததுத தம்மி்முள்ளலதக
வகாடுததுப்
பகிர்நதுணடும்
மகிழ்நதும்
ொழ்நதுள்ளனர்
புல்லால்
வெயப்பட்்
குடிலசகளில்
ொழ்நத
எளிய
மககளின்
விருநவதாம்பலல
மலலபடுக்ாம்
வியநதுவபசுகிறது

அறனறிநது மூதத அறிவுல்யார் வகணலம
திறனறிநது வதர்நது வகாளல் குறள்
மூதவதாரான அறிவுல்வயாரின் நட்லப
விரும்பி ஏற்கவெணடும் என்கிறது திருககுறள்
வபரிவயாலரத துலணயாகக வகாள்ெலதயும்
திருககுறள் முதன்லமப்படுததுகிறது ஆராய்நது
மூதவதார் கூறும் தீர்ப்புகள் சரியானலெயாக
இருககும் எனப் வபாது மககள் நம்பினர்
சிறுெனான கரிகால்ெளெனின் தீர்ப்பு எப்படி
இருககுவமா
என
நிலனததெர்களின்
உள்ளககுறிப்லப உணர்நதுவகாண் மன்னன்
கரிகாலன் முதியெனாய் வெ்ம் பூணடு ெநது
தீர்ப்பு ெழங்கினான் இலதப் பழவமாழிப் பா்லால்
அறிகிவறாம்
சுருங்கககூறின்
மூதவதாலரயும் அெர்களின் ெழிகாட்்ல்கலளயும்
எநதச சமூகம் வகாண்ாடுகிறவதா அநதச
சமூகவம வபருஞ்சிறப்பல்கிறது எனலாம்

விருநவதாம்பல் என்பதின் அடிப்பல்வய
பசி வபாககல் என்பதாகததான் உள்ளது
அலனதலதயும்
அலனெருககுமானதாகப்
பகிர்நதளிககும்
வபாதுப்பணலபவய
விருநவதாம்பலாகச
சங்கப்பா்ல்கள்
சிறப்பிககின்றன இது வதால்குடிப் பணபாட்டில்
விலளநத அரியவதாரு விழுமியமாகும்
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வதால்குடிப் பணபாடு இன்றும் நாம் பின்பற்ற
வெணடிய உயர்நதவதாரு விழுமியமாகும் சிறிய
உயிர்கவள ஆயி ம் அெற்றுககும் வதலெயான
உணவிலனத வதால்குடி மககள் ெழங்கினர்
அெர்களின் பார்லெயில் உயிர்கள் என்பலெ
மனிதர்கலளப் வபாலவெ பசியும் ெருததமும்
வநாயுமுல்யலெ
எனவெ
எறும்புகளுககு
உணவிடுெதும்
பறலெகளுககுச
வசாறிடுெதுங்கூ்த
வதால்குடிகளுககுத
தவிர்ககவியலாத க்லமகளாயின காகலகககும்
வசாறி் வெணடிய க்ப்பாட்டிலன நற்றிலணப்
பா்லால்
அறிகிவறாம்

7 உயிர்கள் மீது அன்பு வசலுததுதல்

உயிர்வநயம்
என்பது
வதால்குடிப்
பணபா்ாகும்
உயிர்களி்ம்
இரங்கும்
நிலவுல்லமயாளரின்
உயிர்ப்பரிவு
என்பது
வபாதுவநாககு்ன்
அன்பு
வசய்யும்
வதால்குடியினரின்
உயிர்வநயததிலிருநது
கிலளதததாகும் இயற்லகவயாடு இயற்லகயாக
இலயநது ொழ்நத வதால்குடிச சமூகததில்
உயிர்கலள வநசிததல் என்பது எதிர்பார்ப்புகள்
ஏதுமற்ற
இயல்புணர்வுச
வசயல்பா்ாகும்
குளம்வெட்டி காட்ல் அழிதது நா்ாககிய
நிலவுல்லமயாளருககுப் வபருமிதம் வபணும்
பணபார்நத ந்தலதயாகும் மற்ற உயிர்களின்
துலணயின்றி
மனிதன்
மட்டும்
தனிததியங்கமுடியாது
என்பலத
அென்
உணரவெணடும் இததலகய உயிர்வநய உணர்வு
வதால்குடிகளி்ம் நிலறநதிருநதது

ெலிலமயற்ற
சிறுவிலங்குகலளயும்
மககள் பாதுகாததனர்
உப்பு ெணிகரான
உமணர்கள் தம் குழநலதகள்வபாலக கருதிக
குரங்குகலளயும் ெளர்ததனர் மகாஅர் அன்ன
மநதி என்ற அடி தம் குழநலதகலளப் வபாலவெ
குரங்குகலளயும் உமணர்கள் எணணியலமலயக
காட்டுகிறது இசவசய்திலயச சிறுபாணாற்றுப்பல்
பதிவு வசய்துள்ளது

வதால்குடி
வெளாண
சமூகததில்
பல்லுயிர்களின்
பங்களிப்பு
வபாற்றப்பட்்து
தம்வமாடு இலணநது தமககான உணவிலனயும்
பிறெற்லறயும்
வபற்றுததரும்
உயிர்களின்
இன்றியலமயாலமலய
வதால்குடியினர்
உணர்நதிருநதனர் எனவெ அெற்லறயும் தம்லமப்
வபாலவெ எணணினர் தம்வமாடு அெற்லறயும்
இலணததுகவகாண்னர்
பால்ெளம்
சுரப்பலதயும்
எருலமகளின்
எணணிகலக
வபருகுெலதயும்
ஐங்குறு று
காட்டுகிறது
முதுலமயின் காரணமாக வமய்சசல் நிலம்
வதடிசவசல்ல இயலாத முதிய பசு அருகிலுள்ள
பயிலர வமய்நதுவிடுகிறது மககள் அதலன
அடிதது விரட்்வில்லல அதன்மீது இரககப்பட்டு
அதற்குக கரும்லப உணொகத தருகின்றனர்
இதலன அகநா று
காட்டுகிறது

இயற்லகவயாடு
இயற்லகயாகத
வதால்குடி மககள் ொழ்நதனர் அெர்களுககு
வெணடியெர் வெண்ாதெர் என்ற வபதமில்லல
யாதும் ஊவர யாெரும் வகளிர் என்ற வபாதுவநாககு
அெர்களின் உல்லமயாயிருநதது

8. கூடி உணணல்

கூடியுலழப்பதும் கூட்டுலழப்பால் ெரும்
உணலெப் வபாதுவில் லெததுப் பகிர்நதுணபதும்
வதால்குடிச
சமூகததின்
தனிசசிறப்பாகும்
வெட்ல்யா்லும் வெளாணலமயும் விழாககளும்
வதாழில்களும்
கூட்டுலழப்பாவலவய
சாததியமாயின
மிகப்வபரும் உ்லுலழப்பால்
அன்றா் ொழ்லெ அெர்கள் ந்ததினர்
எல்லாருககும்
வெட்ல்
கில்ப்பலத
உறுதிப்படுததமுடியாத
சூழலில்
கில்தத
உணலெக கில்ககாதெரு்ன் பகிர்நதுண்னர்
கூட்டுலழப்பும் கூடி உணணலும் கூட்டுப்வபாறுப்பும்
பிரிககமுடியாத
அங்கங்களாய்த
வதால்குடி
ொழ்வில் படிநதிருநதன

வதால்குடிச
சமூகததில்
மாடுகவள
வசல்ெங்கள் மாடுகளின் உலழப்பால் ெரும்
பயலனத துய்ப்பவதாடு அெற்றின் வநாலயயும்
ெருதததலதயும் உணர்நதிருநதனர் வதால்குடி
மககளின் இததலகய உயிர்வநயம் நம்லம
வியககலெககிறது பிறிதின் துன்பதலதத தம்
துன்பம்வபால் கருதிக கலளயத துடிககும்
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கூட்டுலழப்பால் வபற்ற உணவிலன
எததலகய
ஏற்றததாழ்வுமின்றிச
சமமாகப்
பகிர்நதுண்னர் என்கின்றார் வபருங்குன் ர்ப்
வபருங்வக சிகனார்
வபரும்பாணாற்றுப்பல்

வபரிய கூநதலல உல்ய தன் துலணவிலயப்
பிரிய
விரும்பாத
தலலெலன
நமககுக
காட்டுகின்றன
இததலகய மகிழ்சசியான உலக ொழ்லெ
விரும்புெதற்கும்
நலரதிலரயின்றி வநடுநாள்
ொழ்ெதற்குமான ெழிலயப் பிசிராநலதயாரின்
புறநா ற்றுப் பா்ல்
காட்டுகிறது
இவ்ொறு
உலலக
விரும்பிய
வதால்குடிமககள்
ொழ்வின் நன்லமகலளப்
வபருககிக வகாள்ெதற்காகப் வபார் வசய்ெலதயும்
கூ் ஒரு ொழ்ெறமாகக வகாணடிருநதனர் வபார்
வெற்றியின் மூலம் கில்ககும் புகழ் ொழ்தல்
பற்றிய அெர்களின் வெட்லகலய ெளர்ததது
வபாரின் வெற்றிகலளப் பாடி ஆடிக வகாண்ாடினர்
இவ்ொறு உலக ொழ்வில் ெரும் புகலழ விரும்பி
ஏற்றலும் வெற்றிலயத துய்ததுக களிப்பதும்
வதால்குடிகளின் இயல்பாகும்
இவ்வுலகு இனிலமயானது என்பதால்
புதிதாய் ஓர் உயிர் இவ்வுலகுககு ெரும்வபாது
தனிப்வபரும் மகிழ்வொடு அலத ெரவெற்றுக
வகாண்ாடினர்
மன்னனான
அதியமான்
வநடுமான் அஞ்சியும் தனககு மகன் பிறநதுள்ள
வசய்திலயக வகட்டுத தன் வபார் உல்லயயும்
கலளயாமல் ெநது சினம் குலறயாமல் சிெநத
கணகளால் அெலனக கணடு வபருமிதப்பட்்தாகப்
பாடுகிறார்
லெயார் புறம்
இவ்ொறு தநலதயின் சிெநத கணணால்
உற்றுவநாககப்பட்் குழநலத எதிர்காலததில்
வபருவீரனாய்த
திகழ்ொன்
என்பது
வீரர்
நம்பிகலகயாகும்
இததலகய வீரர்கள் தம்
கூட்்ததிற்காக ொழ்நது மடிெவத பிறப்பின்
வபரும்பயன்
என்ற
ொழ்ெறதலதக
வகாணடிருநதனர்
புகழ் எனில் உயிலரயும் வகாடுப்பதும் பழி
எனில் உலகவம வகாடுககப்பட்்ாலும் அலத ஏற்க
மறுப்பதும் முதுகுடிப் வபருமிதமாக இருநதது

கூட்டுலழப்புெழி
ெரும்
உணலெக
கூடியுணணும் வதால்குடியின் வபாதுலமப்பணபு
வியககலெககும் வபருமிதப் வபருணர்ொகும்
இநதப்
புராதனப்
வபாதுவுல்லமப்
வபருணர்வுதான்
வதால்குடிகளின் அரசியல்
அலமப்லபக குழநலதககுரிய எளிலமயி ம்
எளிலமயான ஒரு பல்ப்பாககுகிறது என்கிறார்
ஏங்கல்
வதவிபிரசாத
சட்வ்ாபாதயாயா
உலகாயதம் தமிழில் எ வதாதாதரி ப

9. உலலக விரும்பல்

வதால்குடிமககள் இநத உலக ொழ்லெப்
வபரிதும் விரும்பிப் வபாற்றினர் இநத உலகில்
உணடும் உறங்கியும் உடுததும் ஆடியும் பாடியும்
கூடியும்
கலநதும்
களிப்பலதவி்
வெறு
இன்பமில்லல என்ற உணலமலயத தம் ொழ்வுெழி
அெர்கள் கண்றிநதனர் இங்குள்ள யாவும் வமய்
என்றும் இலதத தவிர வெறு உணலம இல்லல
என்றும் ொழ்நதனர் இன்பமும் துன்பமும் கலநத
இவ்வுலக ொழ்வுககு உெப்பனெற்லற மட்டும் ஏற்று
இனியன கணடு மகிழ்நதனர்
உலகியல்
இன்பங்கலளத துய்ப்பதில் ஒருவபாதும் அெர்கள்
அயர்ெல்யவில்லல
இல்லிருநது
இன்பம்
துய்ப்பதன்றிப் பிற வசல்ெங்கள் எதுவும் வபரிதல்ல
என்றுணர்நதிருநதனர்

முட்்ாச சிறப்பின் பட்டினம் வபறி ம்
ொர்இருங் கூநதல் ெயங்கு இலழஒழிய
ொவரன் ொழிய வநஞ்வச
பட்டினப்பாலல
என் ம் பா்லடிகள் குலறயற்ற சிறப்புகள்
ொய்நத பட்டினதலதவய பரிசாகத தநதாலும்
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நிலறவுலர

மககட்வபறு இயற்லக ெழிபாடு நடுகல் ெழிபாடு
விருநவதாம்பல் மூதவதாலர மதிததல் உயிர்கள்மீது
அன்பு வசலுததுதல் கூடி உணணல் உலலக
விரும்பல் ஆகியலெ இலககியச சான்றுகளின்
ொயிலாக எடுததுலரககப்பட்டுள்ளன

வதால்குடி மககளின் ொழ்வியல் விழுமியங்கவள
மாவபரும்
அறங்களாக
அலமநதலமலய
இப்பா்ப்பகுதி வதளிவுபடுததியுள்ளது அெர்தம்
ொழ்வியல் கூறுகளான வபணகலளப் வபாற்றல்

உங்களுககுத வதரியுமா?

புனிதமானது

1854-இல் அவமரிகக அதிபராக இருநத பிராங்கலின்
பியர் ககுச (1804 – 1869) வசவ்வியநதியத தலலெனான
சியட்டில் (1786 – 1866) எழுதிய சூழலியம் வபணும்
கடிதததின் ஒளிககீற்றுகள்
நாங்கள் பூமியின் ஒரு பகுதி பூமி எங்களுல்ய
ஒரு பகுதி ொசலனப்பூககள் எங்களுல்ய சவகாதரிகள்
சியட்டில்
பிராங்கலின் பியர்
மா ம் குதிலரயும் பருநதும் எங்களுல்ய சவகாதரர்கள்
பாலறசசிகரங்களும்
புல்வெளிகளில்
ஊற்வறடுககும்
சுலனகளும் குதிலரயின் உ்ல் வெப்பமும் மனித ம் எல்லாம் ஒவர குடும்பம் நதிகள் எங்களுல்ய
சவகாதரர்கள் அலெ எங்கள் தாகதலதத தணிககின்றன நதிகள் எங்களுல்ய ப்குகலளச
சுமககின்றன எங்களுல்ய குழநலதகலள ஊட்டி ெளர்ககின்றன குளததின் முகததில் வீசும்
காற்றின் வமல்லிய ஓலசயும் மததியான மலழயில் கழுெப்பட்டு ெரும் அதன் ொசலனயும் லபன்
மரங்களி்மிருநது வபற்ற நறுமணமுவம ஒரு வசவ்வியநதிய ககுப் பிரியமானலெ சுொசிகக முதல்
மூசலசத தநத காற்றிலிருநதுதான் எங்களுல்ய மூதாலத கல்சிப் வபருமூசலசயும் உள்ளிழுததார்
விலங்குகள் இல்லாமல் என்ன மனிதன் எல்லா விலங்குகளும் இநதப் பூமியிலிருநது வபாய்விடுமானால்
மனிதன் தனிலமயில் இறநதுவபாொன் விலங்குகளுககு வநர்ெதுயாவும் தாமதமின்றி மனித ககும்
வநரிடும் எல்லாம் ஒன்று்ன் ஒன்று வதா்ர்புள்ளலெ எங்களுல்ய உ்ன்பிறநதெர்களின்
ொழ்கலகயால் ெளமாககப்பட்்து இநதப் பூமி என்று உங்கள் குழநலதகளுககுச வசால்லுங்கள்
பூமிககு எது வநர்நதாலும் அது பூமியின் பிள்லளகளுககும் வநரிடும் நிலததின்மீது துப்பும்வபாது
மனிதன் தனது உ்ம்பின்மீவத துப்பிகவகாள்கிறான்
பூமி மனித ககு உரிலமயானதன்று பூமிககுரியென் மனிதன்என்பது எங்களுககுத வதரியும்
குருதி
ஒரு
குடும்பதலத
ஐககியப்படுததுெதுவபால
எல்லாம்
ஒன்று்ன்
ஒன்று
இலணககப்பட்டிருககின்றன பூமிககு எது வநர்நதாலும் அது பூமியின் பிள்லளகளுககும் வநரிடும்
ொழ்கலக ெலலலய வநய்தென் மனிதனல்லன் அென் அதில் வெறும் கணணி ெலலககுச வசய்ெது
எதுொயி ம் அலதத தனகவகஅென் வசய்துவகாள்கிறான்
அவமரிககாவின்
ொசிங்்ன்
மாநிலததில்
உள்ள
வமற்குகக்வலாரத
துலறமுகநகரமான
சியட்டில்
(Seattle), கிங்கவுணடியின் தலலலமயி்ம் இநத நகரம்
அவமரிககப் பழங்குடியினத தலலெரான சியட்டில் வபயரால்
ெழங்கப்படுகிறது
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உங்களுககுத வதரியுமா?
காட்டுககு ெநதுவிட்்ால் எல்லாம் மறநதுவபாகும் அடிொனில் மலறயும்
நீலநிறமலலகலளக கணடு கனவுகளில் ஆழ்நதுவிடுொன் இககனவுகளில்
தன்முன்வனாலரககாணபான்
வெள்ளததில்
கலரபுரணடு
ஓடும்
ஆற்லறகக்நதுெருகிறார்கள் மின்னலின் ப ர் வெளிசசததில் பளபளககும்
குமரிககாட்டின் நாற்புறமும் கறுப்புகலககள் நீட்டிசவசால்கிறார்கள் இவதல்லாம்
1926-2016
மகாசுவெதா வதவி
நம்முல்யது மலழததண ர் அெர்கள் முகங்களில் ெழிநது விழுகிறது ஆற்றுநீர்
அெர்களது காலடியில் சரணல்கிறது குமரிககாட்ல்க காெல் காககும் ஒரு பிரும்மாண்மான யாலன
ொனதலத வநாககித தும்பிகலகலயத தூககி அெர்கலள ெரவெற்கிறது காட்டில் தனியாக இருககும்வபாது
அென் தன்லன மறநதுவிடுொன் அதனால்தான் அென் வசான்னான் இது என்வனா் காடு
மகாசுவெதா வதவி காட்டில் உரிலம
சாகிததிய அககாவதமி
பரிசுவபற்ற ெங்க நாெல்
தமிழில் சு கிரு ணமூர்ததி

மதிப்பீடு
சரியான வில்லயத வதர்நவதடுதது எழுதுக
1. ‘இந்திரர் அ ழ்தம் இையவ தாயினும்
இனிெதனத் த யர் உ

அ அ ழ்தம்

ட ம் இலேர

இப்புறநா

ற்றுப் பாடல் உணர்த்தும் கருத்து

கவும் இனிது

ஆ அ ழ்தம் இந்திரர்க்குரியது
இ அ ழ்தமாயினும் பகிர்ந்து
அ ழ்தத்ைதத் தனித்து
. சிறுவனான கரிகால் வளவன்,
ற்றுக்ெகாள்ளக் காரணம்

ம் ப
ம் ப

பு
பு

திய ேவடம்

டு ர்ப்பு வ ங்கியைத மக்கள்

அ சிறுவனாக இருந்தா ம், கரிகால் வளவன் நாட்டின் அரசன்.
ஆ அரசனுக்குக் கட்டுப்பட்டு நடப்பது, அக்கால வ க்கம்.
இ கரிகால் வளவைனத் தவிர ேவறு யாரும் ர்ப்பு வ ங்க
தியவர்கள்

றும் ர்ப்பு, எப்ேபாதும் சரியானதாகேவ இருக்கும்.

. ெதால்குடிகள் வாழ்ந்திராத க
அ வடஅெமரிக்கா

ன்வரவில்ைல.

ஆ அ

டத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுக்க.
டார்டிகா

இ ஆ

திேரலியா

ேராப்பா
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ங்கிலின் உரசலி ம் கற்களின் உராய்வி ம் ெநருப்பு
ெதால்குடியினரின் ------------ ெவளிப்படுகிறது.
அ பகுத்தறி ம் திறன்
இ ப

இக்

ற்றால்

ஆ அச்சவுணர்வு

பாட்டுச் சிறப்பு

. ெதால்குடி வி

ட்டக் கற்றனர் .

இயற்ைக வழிபாடு

யத்துக்குப் ெபாருந்தாத

ற்ைறச் சுட்டுக.

அ உலகியல் இன்பங்கைளத் துய்க்காத வாழ்க்ைகநிைல
ஆ தம்ைம நாடி வந்தவருக்கு உணவிட்டு மகி ம் விருந்ேதாம்பல் ப

பு

இ இயற்ைகயாகக் கிைடத்தவற்ைற இயற்ைகக்ேக பைடயலிடும் நன்றி ணர்வு
ட்டுை ப்பால் விைளந்த ெபாருைள அைனவருக்கும் பங்கிடும் மா

பு

. நைரதிைரயின்றி ெநடுநாள் வாழ்வதற்கு வழிகாட்டும் சங்கப் புலவர்
அ ெபருங்ெக சிகனார்
இ

ஆ பிசிராந்ைதயார்

ைவயார்

மாங்குடிகி ார்

. நடுகல் வழிபாடு யாருக்காக உருவாக்கப்பட்டது?
அ இயற்ைகயாக மரண ற்ேறார்

ஆ ேபாரில்

இ இயற்ைகத் ெதய்வங்கள்

ர மரணம் அைடந்ேதார்

அறிவிற்சிறந்த சான்ேறார்

. விடுபட்ட இடத்தில் ெபாருத்தமான ெசால்ைலத் ேதர்ந்ெதடுக்க.
இயற்ைக து அச்சம்
ர மரணம்

இயற்ைக வழிபாடு

பசி ேபாக்கல்

உயிர்கைள ேநசித்தல் - ?

நடுகல் வழிபாடு

அ உயிர்ேநயம்

ஆ நம்பிக்ைக

. எத்திைச ெசலினும் அத்திைச ேசாேற

இ மதித்தல்
யார் யாரிடம்

அ பிசிராந்ைதயார் ேகாப்ெபரு ேசா னிடம்
இ

விருந்ேதாம்பல்

றினார்?

ஆ

ைவயார் பாரியிடம்

ெபருைம
ைவயார் அதியமானிடம்

கபிலர் பாரியிடம்

. ெதால்குடியினர் இயற்ைகைய வழிபடக் காரணங்கள்
இடி,

ன்னல், மை

து ற்பட்ட அச்சம்

ெவள்ளம், காட்டுத் , நிலநடுக்கத்தினால் ற்பட்ட அழிவு
அச்ச

ட்டும் விலங்குகளிட ருந்து பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும் எ

ணம்

ஆழிப்ேபரைலயால் காக்கப்படும் உயிர்கள்
அ , ,
இ

, ,

சரியானைவ

ஆ , ,

சரியானைவ

சரியானைவ

, , , சரியானைவ
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குறுவினா
.

ெதால்குடி வி

யங்களுள் எைவேயனும் நான்கு எ துக.

. ெதால்குடி மக்களின் பட்டறிவுக்கு இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
. இலக்கியங்களில்,

துகுடிப் ெப

கள் என்ெனன்ன அைடெமாழிகளால் குறிப்பிடப்பட்டனர்?

. பரிசில் வாழ்ைவவிடத் தன்மானம் ெபரிது என
. தாய்வழி நிற்றல் என்பேத ெதால்குடிச் ச

ைவயார்

றக் காரணம் என்ன?

க நியதி என்பது குறித்துப் புறநா

று

றுவது யாது?

. நடுகல் வழிபாடு ேதான்றக் காரணம் என்ன?
. பா டு
.

ெபாருள் விளக்கம் தருக.

ல்ைலத் திைண மக்களின் விருந்ேதாம்பல் ப

. ெதால்குடிச் ச
.

கத்தில்,

திய ேவடம்

பு குறித்து அகநா

று

றுவது யாது?

த்ேதாரின் ெசயல்களாகக் குறிப்பிடப்படுவன யாைவ?

டு நல்ல ர்ப்பு வ ங்கிய மன்னன் யார்? அ வாறு ெசய்யக் காரணம் என்ன?

சிறுவினா
.

புதிதாய்ப் பிறக்கும் உயிைர வரேவற்கும் ப புைடயவர் ெதால்குடியினர்
அதியமான் வாழ்க்ைக நிகழ்விலிருந்து புலப்படுத்துக.

இக்

ற்ைற

. இல் ைற இன்பேம ெபரிது எனத் ெதால்குடியினர் வாழ்ந்ததாகப் பட்டினப்பாைல குறிப்பிடுவது
யாது?
. ெதால்குடியின்

டி

ம் ெபாதுைமப்ப

பு குறித்த ங்கல்

ன்

ற்று யாது?

. சிறுபாணாற்றுப்பைடயின் மகாஅர் அன்ன மந்தி என்னும் பாடலடி குறிப்பிடும் ெதால்குடி
வி
யத்ைத விளக்குக.
. ெதால்குடிப்ெப

களின் ஆளுைமப் ப

வநடுவினா
.

ெதால்குடியினரின் விருந்ேதாம்பல் ப

. ெதால்குடியினர் உயிர்ேநயப் ப

புக்கு இரு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.
ைபப் புறநா

ற்றுப் பாடல்வழி விளக்குக.

பு க்கவர்கள் என்பைத எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக.

. ெதால்குடியினர் வாழ்வில், இயற்ைக வழிபாடு இன்றியைமயாத ெசயலாக இருந்தது
இக் ற்ைற நிறுவுக.
. ெதால்குடி வி
யங்களுள் ெப கைளப் ேபாற்றி மதிக்கும் ப
நான்கு இலக்கியச் சான்றுகளுடன் விவரிக்க.

பு இருந்தைத எைவேயனும்

. ெதால்குடியினர், ரத்ைத ம் ெவற்றிைய ம் ேபாற்றினர் என்பைத நடுகல் வழிபாடு வாயிலாக
விளக்கி எ துக.
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அலகு

7

விய
இயல் ம்
ச்ெசயல்க ம்
கற்றல் வநாககங்கள்
அறவியலின் ெலரயலறலய அறிதல்
ஒழுககததிற்கான அடிப்பல் விதிகலளத வதரிநதுவகாள்ளுதல்
அறசவசயல்களின் பணபுகலளப் புரிநதுவகாள்ளுதல்
அறவியலலப் பிற சமூக அறிவியியல் துலறகவளாடு ஒப்பிட்டு அறிதல்
மாணெர்களின் அறசசிநதலனலய ெளர்ததல்

நுலழவு ொயில்

அறவியல் வசால் விளககம்

வபாதுொகக குணம் நாடிக குற்றமும்
நாடிச வசய்யத தகுநததும் வசய்யத தகாததுமான
வசயல்கலள இணங்கணடு ஏற்பதும் விலககுெதும்
அறமாகக கருதப்படுகிறது மனித ந்தலதலய
அளப்பதற்குச
சமன்வசய்து
சீர்தூககும்
வகாலாகப் பயன்படுெது்ன் மககட்பணலபயும்
அறிவுததிறலனயும் இலணப்பதற்கும் அறம்
உநதுவிலசயாகிறது
வபாருளும் இன்பமும்
மட்டுமல்ல அறிவும் அறததாவலவய ெரவெணடும்
அப்வபாதுதான் மககளின் பணபுநலன்களும்
குன்றின் வமலிட்் விளககாகும் இததலகய
அறம் அலனதது ெலக உயிர்களுககும்
இன்றியலமயாததாகும்
இதுவும் அன்லபவய
அடிப்பல்யாகக
வகாணடிருககவெணடும்
என்கிறார் ெள்ளுெர்

அறவியல் என்பது ஆங்கிலததில்
‘Ethics’ அல்லது ‘Moral Philosophy’ என
அலழககப்படுகிறது ‘Ethics’ என்ற வசால் ‘Ethos’
என்ற கிவரககச வசால்லிலிருநது வதான்றியதாகும்
‘Ethos’ என்ற வசால்லிற்கு ெழககம் என்பது
வபாருள் ‘Moral’ என்ற வசால் ‘Mores’ என்ற
இலததீன் வசால்லிலிருநது வபறப்பட்்தாகும்
இசவசால்லிற்கு மரபு என்று வபாருள் எனவெ
அறவியல் என்பது மககள் வதான்று வதாட்டுத
தமது ொழ்கலகயில் பயன்படுததிய சில ொழ்வியல்
வநறிமுலறகலளப் பற்றியது என்பலத அறிய
முடிகிறது

அறவியல் ெலரயலற
அறவியல் என்பது மனிதசவசயல்கள்
மற்றும் ந்தலதயின் தரதலதப் பற்றியதாகும்
மககள் அன்றா் ொழ்கலகயில் உலரயாடும்வபாது
ஒருென் நல்லென் ஒருென் தீயென் என்றும்
ஒருென் வசய்தது மிகவும் சரிதான் என்றும் ஒருென்
இப்படிச வசய்திருககககூ்ாது என்றும் வெறுபட்்
கருததுகலளக
கூறுகின்றனர்
இவ்ொறு
கூறும்வபாது மனிதச வசயல்கள் பற்றி ஒவ்வொரு
மனித ககும் கருததுகள் இருப்பலத அறிகிவறாம்
இககருததுகள் ஒரு வபாது அறெலரயலறககுள்
வகாணடுெரப்பட்டு
விளககப்படுெலதவய

என்பில் அதலன வெயில்வபாலக காயுவம
அன்பில் அதலன அறம் குறள்
எலும்பில்லாத புழுலெ வெயில் உறுததுெது
வபால
அன்பில்லாத
உயிர்கலள
அறம்
உறுததும் என்கிறார் இநத உறுததலுணர்லெத
தவிர்ககவெணடுமானால் மனததுககண மாசிலாத
அறநிலலககு மனிதன் உயரவெணடும் என்பதும்
அெர் கருததாகும்
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ை யா வசல்ெமுள்ளவபாது ெறிவயாருககு
ெழங்கியும் வசல்ெமில்லாதவபாது உள்ளலத
உ் ணடும் ொழ்ெது மா ் அறமாகும் புறம்

அறவியல் என்கிவறாம் மனிதனது குறிகவகாள்
பற்றியும்
அககுறிகவகாளின் அடிப்பல்யில்
அெனது வசயல்கள் மற்றும் ந்தலதகள்
அலமயவெணடியது பற்றியும் அறவியல் வபசுகிறது
அது தனிமனித ந்தலதகள் அலனததும்
உயரிய
பணபுநலன்களின்
அடிப்பல்யில்
அலமயவெணடும் என்றும் ெற்புறுததுகிறது

வசயவல ொழ்ொகும் வசயலின்றி
ொழ்வில்லல
பிறருககுத
தீங்கு
தரும்
வசயல்கலளத தவிர்ககவெணடும் அலனெருககும்
நன்லமயளிககும்
வசயல்கலளவய
வசய்யவெணடும்

தனிமனித
ொழ்கலகயு்ன்
சமூக
ொழ்கலகலயயும்
அறவியல்
ெலரயலற
வசய்துள்ளது நமது சமூகததில் கணென்
மலனவி வபற்வறார்
பிள்லளகள் ஆசிரியர்
மாணெர் எனப் பல்வெறு நிலலகளில்
மனிதர்கள் இலணநது ொழ்கிறார்கள் இப்படி
ொழும்வபாது அெர்களுககுரிய க்லமகலளச
சில ஒழுங்குமுலறகளு்ன் சமூக விதிகளுககு
உட்பட்டுச
வசய்திருககிறார்களா
என்றும்
அெர்களின் ந்தலத சரியா தெறா என்றும்
அறவியல் ஆராய்கிறது

ள்
மனித
ொழ்வின்
உறுதிப்
வபாருள்கள் அறம் வபாருள் இன்பம் வீடுவபறு
என்பர் இெற்றுள் வீடுவபற்லறத தனியாகத
திருெள்ளுெர் கூறவில்லல முதலில் மனிதன்
அறெழியில் நிற்கவெணடும் என்றும் அநத
அறததின் அடிப்பல்யில் வபாரு ட்் வெணடும்
என்றும் அறெழியில் ஈட்டிய நற்வபாருள் மூலவம
இன்பம் நுகரவெணடும்

அறவியலின் இயல்பும் பணியும்
(Nature of Ethics)
அன்றா் ொழ்கலகயில் மனிதர்களின்
ந்தலதகள் மற்றும் வசயல்கலள மதிப்பிட்டு அலெ
சரியா தெறா என்று கூறுெவத அறவியலின்
இயல்பாகும் வபாதுொகத தனி மனிதர்களின்

அறிஞர்களின் கருததுகள்

ா அகநிலல அறப்பணபு மற்றும் ந்தலத
பற்றிய அறிவியல்
ெ க
மனித ந்தலதயில் எது சரியானது
அல்லது எது தெறானது எது நன்லமயானது
அல்லது எது தீலமயானது என்பது பற்றிய படிப்பு

உங்களுககுத வதரியுமா?
ம் ச

ா டில் அறவியல் என்பது நன்ன்தலத
மூலமாக நற்வசயல்கலள உரிய வநரததில் வசய்விதது
மனிதலன நல்ெழிப்படுததுெதுதான்

“அறம் தனிமனிதப் ப பிைன உயர்த்தும்
வைகயில் ச தாய இன்பத்ைத வளர்க்கிறது.
சட்டம் ச தாய நலைனக் காக்கும் வைகயில்
தனிமனிதனின் நடத்ைதைய
ங்குறச்
ெசய்கிறது.
“நன்ைமையச்
ெசய்ய
ேவ டும்“ என்று அறம்
றுகிறது.
“ ைமையச் ெசய்யாேத“ என்று சட்டம்
தடுக்கிறது. அறம் காரணங்காட்டி மக்கைள
நல்வழிப்படுத்துகிறது. சட்டம் கட்டாயப்படுத்தி
அவர்கைள நல்வழி நிறுத்துகிறது. அறம்
அறிவுறுத்துகிறது. சட்டம் அச்சுறுத்துகிறது.
மக்களின் சிந்தைனைய உயர்த்துகிறது.
அறம், ெசயல்கைளத் திருத்துகிறது சட்டம்.
மக்கள் மனதிேல இயல்பாெய வது அறம்.
மக்களால் இயற்றப்ெபறுவது சட்டவிதி அறம்
மாறாத ெநறியிைனக் ெகா டது. சட்டம்
மாறும் விதிகைளக் ெகா டது.

பா
டி
எலதச வசய்ெதற்கு உனககு
உரிலமயுள்ளது என்பதற்கும் எநதச வசயல்
வசய்ெதற்குரியது என்பதற்குமான வெறுபாட்ல்
அறிெது அறவியலாகும்
இ ா
ல் கா
ஒரு மனிதன் பிறர்
உரிலமகளில் தலலயிடுெது என்பது சட்்ப்படி
குற்றமாகும்
ஆனால் பிறர் உரிலமகளில்
தலலயி் நிலனப்பவத அறவியல்படி குற்றமாகும்
ல்ப
ை ச
மனசவசம்லமலய
அல்ெதற்குரிய
ஆளுலமமிகக
மனிதச
வசயல்பாவ் அறவியலாகும்
வி
ா க
அறங்கவள வமலானலெ

ம்

ச ட் ் ங் க ல ள வி ்
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பற்றிய எளிய சில வசய்திகலள மட்டுவம
கூறமுடியும் ஆனால் தாெரவியல் அறிஞவனா
அநத
இலலலயப்
பற்றிய
முழுலமயான
வசய்திகலள ஓர் ஒழுங்கலமப்பி ள் அலமததுத
தநதுவிடுொன்
அவ்ொவற
அறவியலும்
மனித ல்ய எநதச வசயலலயும் விளகக
முற்படும்வபாது அசவசயலலச சரி தெறு நன்லம
தீலம என்ற அடிப்பல் ஒழுங்கலமப்பி ள்
அலத அலமததுககாட்டும் எனவெ அறவியலும்
அறிவியல் வநாககுல்யவத ஆகும்

ந்தலதகள் மரபுகள் அல்லது அறவநறிகளின்
அடிப்பல்யில் மதிப்பீடு வசய்து உரிய தீர்வுகலள
ெழங்குெவத அறவியலின் பணியாகும்

அறவியல் ஓர் அறிவியல் (Ethics as a Science)
அறிவியல்
(Science)

வநர் நிலலஅறிவியல்

(Positive Science)
இயற்பியல்
வெதியியல்
உயிரியல்

உயர்நிலலஅறிவியல்

(Normative Science)

அறவியல் ஓர் உயர்நிலல அறிவியல்

அறவியல்
அழகியல்
அளலெயியல்

சில வசயல்கள் ஏன் இப்படிச வசய்யப்ப்
வெணடும் என்பதற்வகா வில்கலளக காண,
உயர்நிலல அறிவியல் அல்லது வமல்நிலல
அறிவியல் வதலெப்படுகிறது. அளலெயியல்
(Logic), அழகியல் (Aesthetics), அறவியல்
(Ethics)
என்ற
இம்மூன்றும்
உயர்நிலல
அறிவியலலச வசர்நதலெ.

அறிவியல்
ஒரு குறிப்பிட்் வபாருலளவயா அல்லது
குறிப்பிட்் நிகழ்சசிலயவயா எடுததுககாட்டி
விளககம் வகட்க முற்பட்்ால்
அதவனாடு
இலணநத எல்லாச வசய்திகலளயும் ஒருெலக
ஒழுங்கலமப்பி ள் தருகின்ற அறிவெ அறிவியல்
ஆகும் (Science is organized or systematized
knowledge). இவ்ெலகயில் ஒழுங்குபடுததப்பட்்
வநறிமுலறகளின் வதாகுப்பான அறவியலும் ஓர்
அறிவியவல எனலாம்

நல்ல சிநதலன எப்படி இருககவெணடும்
என அளலெயியல் விளகக முற்படுெது வபாலவெ
நல்ல அழகு எப்படி இருககவெணடும் என அழகியல்
விளகக முற்படுெது வபாலவெ நல்ல ந்தலத
எப்படி இருககவெணடும் என விளகக முற்படுெது
அறவியலின் அடிப்பல்யாகும்
தனிமனிதனின் வசயல் அல்லது ந்தலத
என்பலத
எடுததுகவகாண்ால்
சமூகவியல்
(Sociology)
அறிஞர்களும்
மானி்வியல்
(Anthropology)
அறிஞர்களும்
உளவியல்
(Psychology) அறிஞர்களும் மனித ந்தலதகலளப்
பற்றிவய ஆராய்கின்றனர் எனவெ சமூகவியல்

அறிவியல் முலற
ஒருெலக ஒழுங்கலமப்பி ள் வெண்ாத
வசய்திகலள நீககி
வெணடிய வசய்திகள்
எல்லாெற்லறயும் முலறயாக இலணததுத தருெது
அறிவியலின் முலறயாகும் ஓர் இலலலயக
வகாடுததால் அறிவுல்யென் அநத இலலலயப்
ெ எண

உயர்நிலல அறிவியல்

வநர்நிலல அறிவியல்

1.

ஏன் எதற்கு எப்படி என்ற வினாககலள
எழுப்புெலத அடிப்பல்யாகக வகாண்து

2.

மதிப்பீடுகள் பற்றியது

என்னவெல்லாம் இருககவெணடும்
இலெவயல்லாம் இப்படிததான் வசயல்
பட்்ாகவெணடும் என்ற விளககங்கலள
அடிப்பல்யாகக வகாண்து
உணலமகலளப் பற்றியது

நிகழ்வுகளின் அடிப்பல்யில் தீர்வு
காணப்படுகிறது
மாறும் மனநிலலலய அடிப்பல்யாகக வகாண்
மனிதலனப் பற்றிய ஆய்வு ஆகும் எனவெ
திட்்ெட்்மாகத தீர்ப்புக கூற இயலாது

ஆராய்சசியின் அடிப்பல்யில் தீர்வு
காணப்படுகிறது
மாறும் மாறாததன்லமயுள்ள
புறப்வபாருள்களின் ஆய்வு என்பதால்
திட்்ெட்்மாகத தீர்ப்புக கூற இயலும்

3.
4.
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முதலான இலெயும் அறிவியல் அடிப்பல்
வகாண்லெவய எனலாம் ஆனால் அழகியல்
அளலெவியல் மானி்வியல் சமூகவியல் அறவியல்
ஆகிய இநத ஐநது இயல்களும் மனிதலனப்
பற்றி விளககினாலும் அறிவியல் இெற்றிலிருநது
சிறப்பாக வெறுபடுகின்றது வநர்நிலல அறிவியல்
உணலமகலள மட்டுவம முன்லெககிறது எனி ம்
அறவியல் முதலியன ஏன் எதற்கு எப்படி என
அககால நிகழ்வுகலள அறிவியல் கணவகாணடு
மதிப்பீடுகலள முன்லெககின்றன அதனால் இலெ
உயர்நிலல அறிவியல் எனப்படுகின்றன

உங்களுககுத வதரியுமா?
கணென் மலனவி குழநலதகள் ஆகிய
உறுப்பினர்கலளக வகாண்வத குடும்பம்
அது குழநலதகளின் உ்ல் உள்ளம்
அறிவு அறம் ஆன்மீகம் ஆகியெற்றின்
வதலெகலள
நிலறவு
வசய்யும்
நிறுெனமாகும் இததலகய குடும்பததில்
நிலவும் அலமதி நாட்டிலும் பிரதிபலிககும்
குடும்பததில்
அலமதி
நிலொவிடில்
சமூகததிலும்
அதன்
எதிவராலிகள்
வகட்கும் எனவெ ஒரு சமூகததின்
நல்ொழ்வுககும் வபாது அலமதிககும்
குடும்பம் ஒரு குறியீ்ாகிறது எனலாம்

வநர்நிலல அறிவியல்
ஒரு வபாருள் குறிப்பிட்் இயல்புகலளக
வகாணடுள்ளது
என்பலதயும்,
குறிப்பிட்்
ெலகயில்
வசயல்படுகிறது
என்பலதயும்,
புலனறிவு மூலமாக ஆராய்நது விளககுெது
வநர்நிலல அறிவியல் ஆகும். விலங்கியல்
(Zoology), தாெரவியல் (Botany), இயற்பியல்
(Physics),
வெதியியல்
(Chemistry)
வபான்றெற்லற
வநர்நிலல
அறிவியலுககு
எடுததுககாட்டுகளாகக கூறலாம்.

கட்டுப்பாடு
மற்றும்
பிற
பயிற்றுவிககப்படுகின்றன

நற்பணபுகள்

கல்வி நிறுெனததின் பயன்கள்
முன்வனார்களின்
அ பெக
கருததுக
கருவூலங்கலள எடுததுககாட்டித தன்லனக
காததுகவகாள்ளவும்
ொழ்கலகயில்
சிறப்பல்யச வசய்யவும் கல்வி நிறுெனவம
பயிற்சி அளிககிறது
தனிததன்லமலய
ெளர்ததுகவகாள்ளவும்
ஒற்றுலம வபாறுலம நிதானம் அன்பு வபான்ற
நற்பணபுகலள ெளர்ககவும் கல்வி நிறுெனம்
உதவுகிறது
பலன் கருதாது க்லமலயச வசய்யவெணடும்
என்ற உயரிய உணர்வு சகிப்புததன்லம
இன்னாவசய்யாலம
ொய்லம
பணிவு
ஒழுககம்
முதலியெற்லறப்
பின்பற்றி
ொழும் முலறகலளப் பயிற்றுவிப்பதும் கல்வி
நிறுெனவமயாகும்
சமவநாககு துணிவு வபான்ற நல்வலாழுககப்
பணபுகலளப் வபறுெதற்குக கல்வி நிறுெனம்
ெழிெலக வசய்கிறது
அறொழ்வின் வபருலமலயயும் மகிழ்சசியாக
ொழ்ெதற்குரிய ெழிகலளயும் பயிற்றுவிததுச
சமுதாயததில் மாணெர்கள் சிறப்பதற்குக
கல்வி நிறுெனங்கள் உதவுகின்றன

அறவியல் பயிற்சி தரும் நிறுெனங்கள்
1. குடும்பம்
மனித உயிர்களில்வய இயல்பாக அலமநத
அன்பு என்ற உயர்நத உணர்வின் அடிப்பல்யில்
சமுதாயததின்
மூலககருொக
அலமெவத
குடும்பம் ஆகும்
மிகப்பழங்காலம் முதல்
இன்றுெலரயில்
சமுதாயததின் முதன்லமப்
பயிற்சி நிலலயமாகக குடும்பவம விளங்குகிறது
மனித ெரலாற்றில் குடும்பவம முதல்
நிறுெனமாக
விளங்குகிறது
இககுடும்பம்
பாரம்பரியம்
மற்றும்
பழககெழககங்கலளப்
பயிற்றுவிககும் சமுதாய நிறுெனமாகும்

2. கல்வி நிறுெனங்கள்

குடும்பததுககு
அடுததநிலலயில்
தனிமனிதலன
நல்லறப்
பயிற்சியில்
ஈடுபடுததுென கல்வி நிறுெனங்களாகும் கல்வி
நிறுெனங்கள் வதா்ககப்பள்ளி உயர்நிலலப்பள்ளி
வமல்நிலலப்பள்ளி
கல் ரி
மற்றும்
பல்கலலககழகங்கலளயும் உள்ள்ககியலெ
யாகும்
இெற்றின் ொயிலாக ஒழுககம்

3. குடிலமப்பயிற்சி நிறுெனங்கள்

தனிமனிதன் ஒரு சமுதாயததின் உறுப்பினனாக
ஒருநாட்டின் நற்குடிமகனாக அலமயவெணடும்
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என்றால்
அென்
குடிலமப்பயிற்சிலயயும்
கல்வி நிறுெனப் பயிற்சிலயயும் வபறுெவதாடு
மட்டுமல்லாமல் நல்ல குடிமகனாக விளங்கும்
தன்லமலயயும் உறுதி வசய்யவெணடும்

4. வதாழில் நிறுெனங்கள்

குடும்பம் கல்வி நிலலயம் குடிலமப்பயிற்சி
நிறுெனம் ஆகிய மூன்றும் இயல்பான அன்பின்
பிலணப்பினால் வசயல்படுகின்றன ஆனால்
வதாழிற்கூ்ங்கள்
ஒப்பநத
அடிப்பல்யில்
வசயல்படுகின்றன
தனிமனிதனின்
தனிததிறலமகள்
வெளிப்படுெதற்குரிய
ொய்ப்புகலளத
வதாழிற்கூ்ங்கள் அலமததுத தரவெணடும்
அெரெர்
திறலமகள்
வெளிப்படுெதற்குரிய
ொய்ப்புகலளப் பாகுபாடின்றி ெழங்குெதற்குத
வதாழிற்கூ்ங்கள்
முன்ெரவெணடும்
அப்வபாழுதுதான்
ஒருென்
வதாழில்
வெறுபாட்ல்யும்
திறலம
வெறுபாட்ல்யும்
இலணததுகவகாணடு முன்வனற முடியும் வதாழில்
நிறுெனங்கள் ஒழுககம் காலம் தெறாலம
விதிமுலறககுக கட்டுப்பட்டு ந்ததல் வபான்ற
இன்றியலமயாத பிற பணபுகலளப் பின்பற்றவும்
கற்றுததருகின்றன எனலாம்

குடிவபயர்நது ஒரு நாட்டில் ொழும்
அலனெரும்
குடியுரிலம
வபறத
தகுதி
வபற்றெராெர் குடியுரிலம வபற்றெர் குடிலமப்பணபு
வபறுெது அெர்தம் தலலயாய க்லமயாகும்
சமுதாயததின் அறவநறிக கட்டுப்பாட்டு விதிகளும்
அரசாங்கததின் சட்் விதிகளும் குடிலமப்பணபு
வபற ெழிகாட்டியாக விளங்குகின்றன
அரசியல் உரிலமகள் மற்றும் க்லமகள்
பற்றி அறியவும் யாெரி்ததிலும் எளிலமவயாடு
பழகவும் அன்புல்யெராக இருககவும் அறிவி ம்
உயர்நத மககட்பணபுகலள ெளர்ததுகவகாள்ளவும்
குடிலமப் பயிற்சி நிறுெனங்கள் உதவுகின்றன
உங்களுககுத வதரியுமா?
அன்பு அ்ககம் அறிவு அறம் ஒழுககம்
பணபு
நடுவுநிலலலம
ொய்லம
வெகுளாலம வகால்லாலம நாணம் நலக
ஈலக இன்வசால் பிறலர இகழாலம
வபாலறயுல்லம
அழுககாறாலம
வபான்றெற்றின் ஒன்றுபட்் நிலலவய
குடிலமப்
பணபாகும்
என்பலதத
திருககுறள்ெழி அறியலாம்

5. அரசலமப்பு நிறுெனங்கள்

பிற அறவியல் பயிற்சி நிறுெனங்கள்
எல்லாெற்லறயும்
ெழிந்ததும்
ஆற்றல்
வபற்றலெயாக
அரசலமப்பு
நிறுெனங்கள்
உள்ளன
வதான்றுவதாட்டு
ெரும்
மககள்
சமுதாயததின் அடிப்பல் அறகவகாட்பாடுகள்
புறததூண்ல்களால்
அழியாமல்
காப்பதும்
அதற்குரிய சட்்ங்கலள இயற்றுெதும் இெற்றின்
பணிகளாகும் இலெ பிற நிறுெனங்கலளக
காட்டிலும்
வமலான
அதிகாரங்கலளக
வகாண்லெயாகும் இலெ தனிமனிதன் தன்
உரிலமகலள அறிய உதெவெணடும் அெற்லறப்
பாதுகாககவெணடும் எல்லா ொய்ப்புகலளயும்
எல்வலாரும் வபறப் பாடுப்வெணடும் சமுதாயததில்
மனிதலன எல்லா நிலலயிலும் ெளர்சசியல்யச
வசய்ெதும்
அரசலமப்பு நிறுெனங்களின்
அடிப்பல்யான பணியாகும்

சிறநத குடிமககளின் பணபுகள்
ஒரு நாட்டின் சிறநத குடிமககளாகத திகழப்
பின்ெரும் பணபுகள் இன்றியலமயாதனொகும்
உணலமயான நாட்டுப்பற்று
சிறநத கல்வியறிவு
கடின உலழப்பு
சகிப்புததன்லம
உதவும் மனப்பான்லம
மனிதவநயம்
அகப்புறததூய்லம
வபாதுஅறிவு
வநர்லமயாக ெரிகலளச வசலுததுதல்
ொககுரிலமலயச சரியாகப் பயன்படுததுதல்

உறுபசியும் ஓொப் பிணியும் வசறுபலகயும்
வசராது இயல்ெது நாடு குறள்

என்று உ்லுயிலர ெருததும் பசியும் தீராத வநாயும்
அ ழிககும் பலகயும் இல்லாத நாவ் சிறநத
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நா்ாகும் என்கிறார் ெள்ளுெர் வமலும் அெர்

நற்வசயல்கலளச
வசய்ெவதன்பது
ஒரு பழககமாக மாறி மனித மனததில்
நற்சிநதலனயாகும்வபாதுதான் உணலமயிவலவய
மனிதன்
அறப்பணபுள்ளென்
ஆகிறான்
நற்வசயல்கலளச
வசய்ெதில்
ஒருவிதமான
மகிழ்வும் ஈடுபாடும் மனித ககுக கில்ககின்றன
அரி ்ாட்டில் ஒரு மனிதன் நல்ல வசயல்கலளச
வசய்ெதில் மகிழ்சசியல்நது நல்லெனாெதாகக
கூறுகிறார் எனவெ நற்வசயல்கலளச வசய்யும்
பழககம் ஒருெனி்தது வெ ன்றும்வபாழுது
அப்பழககம் இயல்பானதாகிறது எனலாம்

நாவ்ன்ப நா்ா ெளததன நா்ல்ல
நா் ெளநதரு நாடு குறள்

எனசவசல்ெம் வதடித தன் மககலளப் பிற
இ்ங்களில் அலலய வி்ாதது நா்ாகும் என்றும்
அவ்ொறு அலலயவிடுெது நா்ன்று என்றும்
அறிவிககிறார்
குடும்பமும்
ஏலனய
அறப்பயிற்சி
நிறுெனங்களும் தனிமனிதலன அறமுள்ளெனாக
ெளர்சசியல்யச
வசய்கின்றன
இலெ
காலதலதயும் இ்தலதயும் க்நத எல்லலயற்ற
உலகளாவிய
அறவியல்
ொழ்விலனப்
பற்றி
அறிநது
வகாள்ளவும்
தன்லன
வமம்படுததிகவகாள்ளவும்
மனசசான்றின்படி
ொழவும் தனிமனிதலன வநறிப்படுததுகின்றன
எனலாம்

உங்களுககுத வதரியுமா?
தமிழ்ககலலககளஞ்சியம்
ஐவராப்பிய
அற ல் ெரலாறு என் ம் தலலப்பில்
பின்ெரும் வசய்திகலளத தருகிறது
அறிவும் சிநதலனயும் சுய நிருணயமும்
அறததின் உயிர்நாடிகள்
சாகரட்

பழககம் (Habit)
கிவரககத
தததுெ
ஞானியான
சாகர
நல்வலாழுகக நற்பணபு (Virtue)
என்பது
உயர்நிலல அறிவுல்லம என்று
கூறினார் அெருககுப் பின்ெநத அரி ்ாட்டில்
நல்வலாழுகக
நற்பணபு
என்பது
நல்ல
பழககங்கலள நமது ொழ்வில் நிலலயாகக
கல்ப்பிடிதது ஒழுகுெவத என்று கூறினார்
இவ்விரு கிவரகக அறிஞர்களின் கூற்றுகளும்
ஆழ்நது சிநதிககததககலெ
இெற்றின்
சாரம் ஒன்றுதான்
நல்ல பழககங்கலளக
கண்றிநது நிலலயாகக கல்ப்பிடிப்பதால்
பணபுகள் வமம்படுெது்ன் அறிொற்றலும் ெளரும்
என்பதுதான்

ஏற்புல்ய சூழ்நிலலலயயும் சிறநத
அரசியல் திட்்தலதயும் அலமதது உததம
இலட்சியங்கலளத தருகக முலறயில்
நி பணம் வசய்து மககலள அறொழ்வில்
ஈடுப்ச வசய்ய வெணடும்
பிளாட்வ்ா
ஞானம் தன்ன்ககம் லதரியம் நியாய
உணர்சசி இலெ அறததின் வெர்கள்
அரி ்ாட்டில்

ந்தலத (Conduct)
விரும்பிவயற்ற வச யல்களும் பழகக
ெழககங்களுவம ந்தலத எனப்படும் ந்தலத
நிலலயில் ம னமும் உ்லும் ஒருங்கிலணநது
இயல்பாகச வசயல்படுகின்றன

ஏற்றுகவகாண் வசயல்கலளப் பலமுலற
திரும்பத
திரும்பச
வசய்யும்வபாது
அலெ
பழககமாக
மாறிவிடுகின்றன
ஒருெயதுக
குழநலத ந்ககத வதா்ங்கும்வபாது முதலில்
சிறிது தடுமாறுகிறது சில முலற கீவழயும்
விழுகிறது ஆனால் பலமுலற ந்நதபின் அது
பழககமாக மாறி இயல்பாகிவிடுகிறது எநதச
வசயலும் பழககமானபின் இயல்பாகவெ நம் மனம்
அதில் ஈடுபட்டுவிடுகிறது

இநநிலலயில்
ஒரு
மனிதனின்
ந் தலதயில்
அெனது
அகப்பணபுகள்
அலனததும் வெளிப்படுெதால்
ந்தலதலய
ஒரு மனிதனின் ஆளுலமலயத தீர்மானிககும்
கருவியாகக காணலாம் ந்தலத என்பது
ஒரு மனிதனின் ஓரிரு வசயல்கலள மட்டும்
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குறிப்பதில்லல அென் ெழககமாகச வசய்யும்
எல்லாெலகச
வசயல்கலளயும்
வபாறுதவத
ந்தலத தீர்மானிககப்படுகிறது

உங்களுககுத வதரியுமா?
சமூகவியல் (Sociology)
என்ற
வசால்லலப்
பிவரஞ்சு நாட்டுத தததுெ
அ றி ஞ ரு ம்
சமூகவியலாளருமான
ஆக வத காம்வத (Auguste Comte)
(1798 – 1857) என்பெர் முதன்முதலில்
உருொககிப் பயன்படுததினார்

அறப்பணபு (Character)

அறப்பணபு என்பலதப் பற்றிய ஆய்வு
அறவியலில் ஒரு முககிய இ்தலத ெகிககின்றது
அறப்பணபின் முககியததுெதலதப் பின்ெரும்
ஆங்கிலதவதா்ர்கள்
ெலியுறுததுகின்றன
என்கிறார் பில்லிகிரகாம்

அறிவியல் என்ற ெலகயில் அது எவ்ொறு பிற
சமூக அறிவியல்களு்ன் வதா்ர்பு வகாணடுள்ளது
என்பலத இப்பகுதியில் காணவபாம்

ஒருெர் உல்லமலய இழககும் வபாது எலதயும் இழப்பதில்லல
ஒருெர் உ்ல்நலம் இழககும் வபாது எலதவயா இழககிறார்
ஒருெர் பணலப இழககும் வபாது அலனதலதயும் இழககிறார்
When wealth is lost, nothing is lost;
When health is lost, something is lost;
When character is lost all is lost.

அறவியலும் சமூகவியலும்
(Ethics and Sociology)
அ றவியல்
என்பது
மனிதனின்
ஒ ழுககதது்ன் வதா்ர்புல்யதாகும் அறவியல்
மனித ககுத
வதலெயான
நன்ன்தலத
முலறகலளயும் விதிகலளயும் உருொககியுள்ளது

மனித ொழ்கலகயில் எநத அளவுககுப்
பணபுல்லம முககியததுெம் வபற்றிருககிறது
என்பது இதவதா்ர் மூலம் அறியப்படுகிறது
நமது
எணணம்
வசால்
வசயல்
ஆகியெற்றின் ஒருங்கிலணப்வப அறப்பணபாகும்
சிலெலகச
வசயல்கலளப்
பழககமாகச
வசய்யும்வபாது அசவசயல்களுககுப் பின்வன
இருககககூடிய நல்மனப்பாங்கு அறநிலலயாக
கருதப்படுகிறது
இநநிலலயில்
நல்ெழியில்
வசல்லும் ஒருெனது மனம் முழுெதுமாக அறப்பணபு
உல்யதாகிறது இப்பணபு அெனது ஒவ்வொரு
வசயலிலும் வெளிப்படுகிறது குடு ம் ப த திலும்
ச மூ க சசூழலிலு ம்
ெளர்நதவிதததிலும்
கற்றுகவகாண்ெற்றிலும் தாககம் வசலுததி
அறப்பணலப உருொககுகின்றது

ஒழுககம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுககம்
உயிரி ம் ஓம்பப் படும் குறள்
என்கிறார் ெள்ளுெர்
சமூக அறிவியலும்
அ
றவியலும்
இலணநது
மககளின்
வச
யல்முலறகலள
ஆராய்நது
அலெ
ஏற்கககூடியலெயா பயன்தரக கூடியலெயா
என்று முடிவு வசய்கின்றன சமூகவியலுககும்
அறவியலுககும் சில வெறுபாடுகள் உள்ளன
சமூகவியலில் உள்ள எல்லாச சிககல்கலளயும்
அறவியலின் அடிப்பல்யில் விளககவியலாது
அதுவபாலவெ
அறவியல்
சிககல்கலளயும்
சமூகவியலால்
விளககவியலாது
எனவெ
ஒரு சிககலலச சமூகவியல் ஏற்றுகவகாண்
அவதவநாககில் அறவியலும் ஏற்கவெணடியதில்லல
எனலாம்

ஒவ்வொரு வசயலும் நமது உள்மனததில்
ஓர் ஆழமான பாதிப்லப உண்ாககுெதால் நமது
ந்தலதயும் அறப்பணலப உருொககுெதில்
பங்வகற்கிறது

சமூகவியல் என்பது சமூகதலதப் பற்றி
ஆய்வு வசய்யும் ஓர் அறிவியல் ஆகும் ஒவ்வொரு
தனிமனித ம் சமூகததின் அங்கம் என்பதால்
சமூகவியல் அறவியவலாடு மிக வநருங்கிய வதா்ர்பு
வகாணடுள்ளதாகக கூறலாம்

அ அறவியலும் பிற சமூக அறிவியல்களும்
(Ethics and other Social Sciences)
அறவியல் என்பது ஓர் உயர்நிலல
அறிவியல் என்று அறிநவதாம் அறவியல் ஓர்
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ஒவ்வொரு தனிமனிதனின் ந்தலதயும்
சமூகததில் ஏதாெது ஒருவிதமான விலளலெத
வதாற்றுவிககவெ
வசய்கிறது
வபரும்பாலும்
தனிமனிதனின் வசயல்கள் சமூக மரபுகள்
மற்றும் பழககெழககங்களின் தாககததினால்
கட்டுப்படுததப்படுகின்றன

பின்னணியாக அலமயும் உணர்சசிகள் மற்றும்
அறிொற்றல் பற்றியும் உளவியல் ஆராய்கின்றது
மனித
ந்தலதகள்
யாவும்
பல்வெறு
மனநிலலகளின்
வெளிப்பாடுகவளயாகும்
மனிதசவசயல்கள்
யாவுவம
வதா்ககததில்
எணணமாக எழுநது பின்னவர வசயல்ெடிெததிற்கு
ெருெதால்
உளவியலு்ன்
அறவியலுககு
வநருங்கிய வதா்ர்புள்ளதாகக கூறலாம்

தனிமனிதன்
தனிததுச
வசய்யும்
வசயல்கலளவி்ச சமூகததின் அங்கமாயிருநது
அென் வசய்யும் வசயல்கலளவய அறவியல்
கருததில்வகாள்கிறது
எனவெ
அறவியல்
ஆய்வுகளுககும்
சமூகவியல்
ஆய்வுகவள
அடிததளங்களாக அலமகின்றன

மனித
உணர்சசிகளாகிய
காமம்
குவராதம் ஆலச அசசம் பசி இரககம் முதலியன
மனித ல்ய வசயல்கலள ஏதாெது ஒருவிதததில்
பாதிககின்றன எனவெ உளவியல் அறிவு அறவியல்
ஆராய்சசிககு மிகதவதலெயான ஒன்றாகிறது

ஆ அறவியலும் மா ்வியலும் (Ethics and
Anthropology)

அணலமககாலங்களில்
உளவியலில்
சமூக உளவியல் (Social Psychology), ந்தலதசார்
உளவியல் (Behavioural Psychology) என்ற
இருபிரிவுகள் முககியததுெம் வபற்றுள்ளன சமூக
உளவியல்
ஒரு
சமூகம்
தனிமனிதனின்
மனநிலலலய
எவ்விதததில்
பாதிககின்றது
என்பலதப் பற்றியும் தனிமனிதனின் உள்ளததில்
எழும் உணர்சசிகள் சமுதாயததில் எததலகய
விலளவுகலளத வதாற்றுவிககின்றன என்பலதப்
பற்றியும் ஆராய்கின்றது ந்தலதசார் உளவியல்
சமுதாயததால் கட்டுப்படுததப்படும் தனிமனிதப்
பழககெழககங்கலளப் பற்றி ஆராய்கின்றது
உளவியலின் இவ்விரு பிரிவுகளுவம அறவியல்
ஆராய்சசியில் முககியததுெம் ொய்நதலெயாக
உள்ளன

மா ்வியல் என்பது மனித இனததின்
வதாற்றமும் ெளர்சசியும் பற்றி ஆராய்கின்றது
அறவியல்
என்பது
சில
மா ்வியல்
மரபுகளின்
அடிப்பல்யில்
அலமகின்றது
எனவெ மா ்வியலின் ஆராய்சசி முடிவுகள்
அறவியலுககும்
வபரிதும்
உறுதுலணயாய்
உள்ளன எனலாம்
மிகப்பழங்காலம்
வதாட்டு
மனிதச
சமுதாயம்
பலெலகயான
மரபுகலளயும்
நம்பிகலககலளயும் கல்ப்பிடிதது ெநதுள்ளது
இெற்றில் சில மரபுகளும் பழககெழககங்களும்
தீய விலளவுகலளத வதாற்றுவிததாவலா அல்லது
வதலெயற்ற பயன்கலள அளிததாவலா அலெ
லகவி்ப்படுகின்றன என்பலத மா ்வியல்
ஆய்வுகள் வதரிவிககின்றன மரபுெழி அறவியல்
வகாட்பாடுகலளநாம்ெடிெலமததுஏற்றுகவகாள்ளும்
முன்னர் மா ்வியல் ஆய்வுகளின் முடிவுகலளக
கருததில் வகாள்வொமானால் அறவியலில் பயனற்ற
பல வகாட்பாடுகலளத தவிர்ககலாம் இவ்ெலகயில்
மா ்வியல் அறவியவலாடு வநருங்கிய வதா்ர்பு
வகாணடுள்ளது

ஈ அறவியலும் தததுெவியலும் (Ethics and
Philosophy)

இ அறவியலும் உளவியலும் (Ethics and
Psychology)

ரா ்ல்

உளவியல் என்பது மனித மனதலதப்
பற்றிய ஆராய்சசியாகும் மனித மனததில் நிகழும்
மாறுதல்கலளப் பற்றியும் மனிதசவசயல்களுககுப்

வஹகல்

அறவியலுககும்
தததுெவியலுககும்
இல்யில் உள்ள வதா்ர்லபப் பற்றி மாறுபட்்
கருததுககள் உள்ளன
வஹகல் (Hegal)
21

Unit 7 Rev.indd 21

30/08/18 5:03 PM

பற்றுறுதி சுதநதிரம் (Freedom of Will)

மற்றும்
கி ன்
(Green)
வபான்றெர்கள்
தததுெவியலல அடிப்பல்யாகக வகாணவ்
அறவியல்
அலமெதாகக
கருதுகின்றனர்
ஆனால் ரா ்ல் (Rashdall) வபான்றெர்கள்
அறவியலல
அடிப்பல்யாகக
வகாணவ்
தததுெவியல் அலமெதாகக கூறுகின்றனர் இநத
விொதம் ஒருபுறம் வதா்ர்நதாலும் அறவியலும்
தததுெவியலும் மிக வநருங்கிய வதா்ர்புல்யலெ
என்பதில் மாற்றுககருததில்லல
கீழ்ககண்
கருததுகளின்
அடிப்பல்யிலும்
இலத
விளககலாம்
அறககருததுகள் யாவும் சமுதாய ந்தலதகள்
ெழிவய உருொககப்பட்டுள்ளன

பற்றுறுதி
சுதநதிரம்
என்பது
மனிதனின் தீர்மானங்களுககும் வசயல்களுககும்
பின்புலமாகி
அெற்லற
இயககும்
மன
ஆற்றல் ஆகும் இநத ஆற்றல் அலனதது
மனிதர்களி்ததும் காணப்படுகிறது மனிதன்
தன் விருப்பப்படி எவ்விதக கட்டுப்பாடுமின்றிச
சுதநதிரமாக இயங்கினால் மட்டுவம அென்
வசய்யும் வசயலுககு அெலனப் வபாறுப்பாகக
முடியும்
உங்களுககுத வதரியுமா?
இநதிய
சீன
மற்றும்
ஈரானியத
தததுெங்கலளப் வபாலவெ கிவரககத
தததுெமும்
வதான்லமயானதாகும்
கிவரககத
தததுெ
உலகில்
குறிப்பி்ததககெராகத
திகழ்பெர்
சாகர
கி மு வபா ஆ மு 470 – 399
ஆொர்
அெலரத வதா்ர்நது இருெர்
தததுெ உலகிற்குப் வபரும் பங்களிப்லப
ெழங்கியுள்ளனர்
ஒருெர் சாகர
ன்
மாணெர் பிளாட்வ்ா கி மு வபா ஆ மு
428-348
மற்றெர்
பிளாட்வ்ாவின்
மாணெர் அரி ்ாட்டில் கி மு வபா ஆ மு
384 – 322).

உயிர் உலகம் இலறென் பற்றிய கருததுகலள
ஆராய்ெதும் அலெ பற்றி விரிொக விளகக
முலனெதும் தததுெவியலின்அடிப்பல்யாகும்
அறவியல் என்பது அறிவியல் மதிப்பீட்ல்க
வகாணடுள்ளது
தததுெவியல்
அநத
அறிவியல் மதிப்பீட்ல் முலறப்படுததுகிறது
தததுெவியல்
உலகததிற்கும்
மனித ககுமான வதா்ர்லப விளககுகிறது
அறவியவலா மனிதனின் மனசசான்று்ன்
விொதிககிறது
அறவியல் தீர்ப்பு என்பது முழுலமயானதும்
வதளிொனதும் வநரில்யானதும் ஆகும்

ஒரு வசயலலச வசய்ெதற்குப் பல ெழிகள்
இருநதவபாதிலும் மனிதன் அெற்றுள் தனககு
பிடிததலதவய வதர்நவதடுததுச வசயல்படுகின்றான்
இதலனவய பற்று உறுதி சுதநதிரம் என்கிவறாம்
இநதச சுதநதிரதலதப் பயன்படுததி ஒருென்
வசயலாற்றும்வபாழுது பிறருல்ய சுதநதிரதலதப்
பாதிககாதெலகயில் அசவசயல் அலமயவெணடும்
இதற்கு மனிதனின் பகுததறிவு உறுதுலணயாக
இருககிறது

க்வுளுககும் மனித ககுமான வதா்ர்லபயும்
உலகததிற்கும்
சமுதாயததிற்குமான
வதா்ர்லபயும் அறிநதுவகாள்ளத தததுெவியல்
உதவுகிறது எனவெ மனிதலன வநறிப்படுததும்
அறவியலுககும்
மனிததவத்ல்கலள
ஊககுவிககும் தததுெவியலுககும் இல்வய
வநருங்கிய வதா்ர்புள்ளது எனலாம்

ஒழுககததின் அடிப்பல் விதிகள்

மரபான
சமயங்கள்
அலனததும்
க்வுவள
சுதநதிரமுள்ளென்
மனிதன்
க்வுளுககுக கட்டுப்பட்்ெவன என்கின்றன
க்வுலளயும் மனிதலனயும் பற்றிய இததலகய
விொதங்கள் இன்றுெலர அறவியல் ெரலாற்றில்
வதா்ர்கின்றன
இநத
விொதங்களின்
அடிப்பல்யில்
வபாதுொக
மூன்றுெலகக
வகாள்லககள் உருொகியுள்ளன

க்வுலள ஏற்கும் தததுெவியலாளர்கள்
ஒழுககதலதச சமுகததில் நிலலநிறுததுெதற்குப்
பயன்படும் அடிப்பல் விதிகளாகப் பின்ெரும்
மூன்லறச சுட்டுகின்றனர்
1. பற்றுறுதி சுதநதிரம் (Freedom of Will)
2. உயிரின் இறொததன்லம (Immortality of Soul)
க்வுளின் இருப்பு (Existence of God)
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அ தீர்மானக வகாள்லக

ொதிடுகின்றனர் வதர்வு வசய்யும் உரிலமலயப்
பகுததறிவு
மனித ககு
ெழங்கியுள்ளது
என்பதால் மனித ககு முழுசசுதநதிரம் உணடு
என்கின்றனர்
இகவகாள்லகயின்படி
தீய
இயல்புல்யெர்கள் தாம் விரும்பிய ெழிகளில்
தெறிலழகக ொய்ப்புணடு என்பதால் இநத
ொததலத முழுலமயாக ஏற்கமுடியாது எனலாம்

ஆ தீர்மானிகக இயலாத வகாள்லக
இ தன் தீர்மானக வகாள்லக
அ தீர்மானக வகாள்லக
மனிதனின் சுதநதிர மனநிலல புறவுலகப்
வபாருள்கலளப் வபான்வற இயற்லக விதிகளுககு
உட்பட்்தாகும் குறிப்பாகக காரண காரிய
விதிகளுககுக
கட்டுப்பட்்தாகும்
சுதநதிர
மனநிலல
எவ்ெழியில்
வசயல்ப்வெணடும்
என்பலத அதற்கு அப்பாற்பட்் சகதிகளும்
தீர்மானிககின்றன இதலனவய நீர்ெழிப்ப உம்
புலணவபால் ஆருயிர் முலறெழிப்படும் என்கிறார்
கணியன் பூங்குன்றனார் அதாெது நீரில்
மிதககும் வதப்பம்வபால் உயிரும் முலற ெழிப்படும்
என்கிறார் இங்கு முலற என்பலதச சிலர் விதி
என்றும் வெறு சிலர் நியதி என்றும் கருதுகின்றனர்
விதி என்பலத இயற்லகககு அப்பாற்பட்்து
என்றும்
நியதி
என்பலத
இயற்லகயின்
ஒழுங்கலமவு என்றும் விளககலாம் இங்குச
வசயல்கலளச வசய்யும் ெழிலயத வதர்வு வசய்ெதில்
மனித ககுப் பங்கில்லல என்றும் க்வுளும்
விதியுமான வமல்நிலலயாற்றல்கள் கூடிச சுதநதிர
மனநிலலயின் வபாகலகத தீர்மானிககின்றன
என்றும் வபரும்பாலான தீர்மானக வகாள்லகயினர்
கூறுகின்றனர் தீர்மானக வகாள்லகயினரின்
இககருதது ஏற்புல்யதன்று இகவகாள்லகககு
எதிராகப் பல ொதங்கள் உள்ளன

இ தன் தீர்மானக வகாள்லக
வமவல
விொதிககப்பட்்
இரு
வகாள்லககளுவம எதிவரதிர்த தததுெநிலலகலள
விளககுகின்றன இவ்விரணடுவம ஏற்றுகவகாள்ள
முடியாதலெயாக
அலமநதுள்ளலமககுக
காரணங்கள் கூறப்பட்்ன எனவெ இவ்விரு
வகாள்லககளுககும்
நடுவுநிலலயாக
ஒரு
வகாள்லக வதலெப்படுகின்றது அவ்ெலகயில்
அலமநதவத தன் தீர்மானக வகாள்லகயாகும்
தன்
தீர்மானக
வகாள்லகயாளர்கள்
மனிதனின் சுதநதிரநிலல புறவுலகில் உள்ள
எதனாலும் தீர்மானிககப்ப்வில்லல மாறாகத தன்
வசயல்கலள மனிதவன தீர்மானிககிறான் என்பர்
குறிப்பிட்் வசயலலத வதர்நவதடுததபின் அசவசயலின்
எல்லா
விலளவுகளுககும்
வதர்நவதடுததெவன
வபாறுப்வபற்க வெணடியிருககிறது
எ கா
ஒரு
மாணென் வமல்நிலலப்பள்ளியில் எநதப் பா்தலதத
வதர்நவதடுககவெணடும்
என்பதில்
அெ ககுச
சுதநதிரம் இருநதாலும் ஏதாெது ஒரு பா்தலதத
வதர்நவதடுப்பதால் பின்னர் அெனது பட்்ப்படிப்பு
எததுலறயில் இருககவெணடும் என்பதும் அநதச தன்
வதர்வினாவலவய தீர்மானிககப்பட்டு விடுகிறதல்லொ

ஆ தீர்மானிகக இயலாத வகாள்லக

வில்லியம் வ�ம்

எனவெ
மனிதனின் வசயல்நிலலககு
ஒரு குறிப்பிட்் எல்லலெலரவய சுதநதிரம் உணடு
என்பதும்
அதற்கப்பால் அது தன்கட்்ற்ற
தன்லமலய
இழநதுவிடுகிறது
என்பதும்
வதளிொகிறது
தனககுள்ள
பகுததறிவின்
ஏதாெது
ஒன்லறத
துலணவகாணடு
வதர்நவதடுககச சுதநதிரம் இருப்பதால் மனிதன்
விலங்குகளின்று
மாறுபட்டு
உயர்நிலலயில்
லெககப்வபறுகிறான்
ஆனால்
அெனது
சுதநதிரத வதர்வுககும் க்நது வசல்ல முடியாத சில
எல்லலகளுணடு எல்லலயற்ற சுதநதிரம் யாருககும்
இங்கு இல்லல என்கிறது தன் தீர்மானக வகாள்லக

வஹன்றி வபர்கவ ான்

அவமரிககத தததுெ அறிஞரான வில்லியம்
வ�ம்
மற்றும் பிவரஞ்சுத தததுெ அறிஞரான
வஹன்றி வபர்கவ ான் ஆகிவயார் மனிதர்களது
சுதநதிர மனநிலல நிபநதலனயற்றது என்றும்
அதனால்
தீர்மானிகக
இயலும்
என்றும்
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உயிரின் இறொததன்லம

வி லங்கு (Rational animal) என்றும் ெலரயலற
வசய்துள்ளார் காமம் பசி அசசம் வபான்ற
உ்ல் சார்நத உணர்சசிகள் மனித ககும்
விலங்குகளுககும்
வபாதுொனலெ
இநத
உணர்சசிகளின் அடிப்பல்யில் மட்டுவம மனிதன்
வ ச ய ல ா ற் றி ன ா ல்
அெ ககும் விலங்கிற்கும்
அதிக வெறுபாடுகலளக
காண
இயலாது
பகுததறிவுள்ள
ஒவர
க ா ர ண த தி ன ா ல்
மனிதன் விலங்கினின்றும்
வெறுபட்டு உயர்நிலலயில்
அரி ்ாட்டில்
ல ெ க க ப் ப டு கி ற ா ன்
இப்பகுததறிலெ
அென்
எவ்ெலகயில்
பயன்படுததவெணடும்
என்பலத
அறவியல்
வகாட்பாடுகவள அெ ககு உணர்ததுகின்றன
க்வுலளக கற்பிககும் லசெம் லெணெம் தம்
கிறிததுெம் இசுலாம் சீககியம் எனச சமயங்கள்
பலெற்றிலும்
அறகவகாட்பாடுகள்
உள்ளன
எனி ம் க்வுளின்றிவய நல்வலாழுககம்ெழி
மனிதன் அலமதியும் நிலறவும் வபறலாம்
என்பலதச சிறப்பாகச சமண வப தத சமயங்கவள
ெலியுறுததுெலத அெற்றின் தனிததன்லமயாகக
குறிப்பி்லாம்

உயிரின்
இறொததன்லம
என்பது
மனிதன் இறநதபின் ம் அென் ொழ்கிறான் எனக
கருதி இயற்லகயிறநத வமலாற்றல்கலள நம்பும்
ஆன்மகவகாள்லகலய ெலியுறுததுகிறது உயிரின்
அல்லது ஆன்மாவின் எதிர்கால இருப்லப உறுதி
வசய்ய மனசாட்சியும் வதலெ என்கிறார் கான்ட்

இமா வெல் கான்ட்
கான்டின் கருததுப்படி உள்ளததிலிருநது
எழும் உள்ளுணர்வின் ஆலணககுக கீழ்ப்படிநது
ந்ததல் என்பது எல்லாெற்றிலும் உயர்நததாகும்
வமலல மற்றும் கீலழ நாட்டுத தததுெக
வகாள்லககளில்
உயிரின்
இறொததன்லம
என்பது ஒழுககததின் அடிப்பல் விதியாகக
கருதப்படுகிறது அதாெது ஒழுககமுல்ய உயிவர
இறொததன்லமககு உரியதாகிறது என்கின்றனர்
க்வுளின் இருப்பு
அறவுணர்வு உல்வயாரின் மனநிலல
ெளர்சசியில் க்வுள் உயர்நத இ்ததில் இருககிறார்
க்வுள் மிகவும் புனிதததன்லம மிககெராகவும்
முழுலம நிலறநதெராகவும் அறியப்படுகிறார் க்வுள்
மட்டுவம மனிதனின் அலனததுச வசயல்கலளயும்
உள்வநாககங்கலளயும் அறிநதெர் எனச சமயங்கள்
கருதுகின்றன எனவெ அறதலத நிலலநாட்்த
தனி மனிதர்களுககுக க்வுள் வதலெப்படுகிறார்
அவதவெலளயில் அறப்பணபுகளற்றுத தீயெனாகச
வசயல்பட்்ால் க்வுள் தணடிப்பார் என்ற அசச
உணர்வும் கற்பிககப்படுகிறது

பிளாட்வ்ா
அ ற வி ய ல்
வ க ாட் ப ாடுகளுககுப்
வப ததமும் சமணமும் இன்றளவிலும் உலகம்
ஏற்கககூடிய அன்பு வநர்லம தூய்லம சமததுெம்
ஒழுககம் இரககம் உணலம எனப் பல்வெறு
அறவநறிகளின் பிழிலெ அளிததுள்ளன இது
சிறப்பாகக கருதததககதாகும்

அறவியலின் இன்றியலமயாலம
கிவரகக அறிஞரான அரி ்ாட்டில்
மனிதலன ஒரு சமூக விலங்கு (Man is a social
animal) என்றும் ஆனால் பகுததறிவுள்ள
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அறசவசயல்கள் (Moral Actions)

தனிமனித ொழ்விலும் சமுக ொழ்விலும்
ஒரு முககிய இ்தலத அறவியல் வகாட்பாடுகள்
ெகிககின்றன தனிமனிதனின் உயர்வுகூ் அென்
ஏற்றுகவகாண் அறவநறிகலளப் வபாறுதவத
அலமகிறது
என்பலதயும்
வசம்லமயான
அறவநறிகவள ஒரு சமூகததின் ஒற்றுலம மற்றும்
நிலலயான தன்லமலயப் வபணககூடியலெயாய்
உள்ளன என்பலதயும் அறவநறியினின்றும் ெழுவிய
சமுதாயங்கள் யாவுவம நலிெல்நதன என்பலதயும்
மனித ெரலாறு நமககு எடுததுலரககின்றது

மனிதன் பல வசயல்களில் ஈடுபடு கிறான்
சமுதாயதவதாடு இலணநது ொழும் மனிதனின்
வசயல்கள் சரியானலெயா தெறானாலெயா
நல்லலெயா வகட்்லெயா ஏற்புல்யலெயா
ஏற்பற்றனொ சமுதாயதலத வநர்முகமாகவொ
மலறமுகமாகவொ பாதிககும் இயல்புல்யனொ
என்வறல்லாம் ஆய்வுகள் வசய்யப்பட்டுள்ளன
அநத ஆய்வுகளின் முடிொகச சமுதாயததிற்குத
தீங்கு விலளவிககாத வசயல்கள்அலனததும்
நற்வசயல்களாகக
வகாள்ளப்படுகின்றன
இெற்லறவய அறசவசயல்கள் என்கிவறாம்

மககளி்ம் தெறாகப் பரவிவிட்் சில அறமற்ற
பழககெழககங்கலள நீககவும்
அல்லது
அறதவதாடு அெற்லற இலணககும்ெலகயில்
மாற்றியலமககவும்
அறவியல்
அறிவு
துலணபுரிகின்றது

அறததி

ங்கு ஆககமும் இல்லல அதலன

மறததலின் ஊங்கில்லல வகடு

மாறிெரும் சமுதாயச சூழல்களுகவகற்ப
உலக ஒருலமப்பாடு மற்றும் மனிதவநயக
வகாள்லககளின் அறசசிறப்லப எடுததுககூறிப்
வபாதுலமநிலலயில்
நின்று
மனிதர்கள்
வசயல்ப் அறவியல் அறிவெ உதவுகிறது

குறள்

எ ன ஒருெருல்ய ொழ்கலகககு அறதலதவி்
நன்லமயானதும்
இல்லல
அவ்ெறதலதப்
வபாற்றாமல் மறப்பலதவி்த தீலமயானதும்
இல்லல என்கிறார் ெள்ளுெர்
பகுததறிவின் அடிப்பல்யில் ஒருென்
வி ரும்பிவயற்றுச வசய்யும் வசயல் இல்வி்ாப்
ப யிற்சியின் காரணமாகப் பழககமாகிறது இநத
நற்பழககவம அறசவசயல் எனப்படுகிறது

இன்று உலகின் பல பகுதிகளிலும் உள்ள
பல்வெறு பிரிவு மககளி்ததும் காணப்வபறும்
அலமதியின்லம
மற்றும்
அறமல்லாச
வசயல்களின் வபருககதலதக கட்டுப்படுததி
ஒழுங்குபடுததவும்
அறவியல்
அறிவெ
காரணமாகிறது

ஒல்லும் ெலகயான் அறவிலன ஓொவத
வசல்லும்ொ வயல்லாஞ் வசயல்

குறள்

எனச வசல்லுமி்வமல்லாம் அறசவசயலலச
வசயல்படுததச வசால்கிறார் ெள்ளுெர்

ஒரு குறிப்பிட்் சூழ்நிலலயில் இதுதான்
வபாருநதும் என்று விலரநது முடிவு வசய்யவும்
முடிவு வசய்தலதச வசயல்படுததவும் அறவியல்
அறிவு ெழிகாட்டுகிறது

அறஞ்சாராச வசயல்கள் (Non – Moral
Actions)
அறம் சார்நதலெ மற்றும் அறம் சாராதலெ
எனச
வசயல்கலள
வெறுபடுததும்வபாது
அறஞ்சாரா என்ற வசால்லுககான வபாருள்
மிகவும் நுணலமயானதாகும் அறததிற்கு எதிரான
வசயல் என இதற்குப் வபாருள்வகாள்ளககூ்ாது
அறம் என்ற மதிப்பீட்டு ெலளயததிற்குள்
ெராமல் அதற்கு வெளியில் நிற்கும் வசயல்கள்
எனப்வபாருள் கூறவெணடும்

மா ்ர்களுககுச சிறப்லபயும் வசல்ெதலதயும்
அளிககும் அறதலதவி் நன்லமயானது
என்று வெறு எதுவும் இருககமுடியாது
என்கிறார் ெள்ளுெர் குறள்
1. அறசவசயல்கள் (Moral Actions)
2. அறஞ்சாராச வசயல்கள்
(Non – Moral Actions)

மதம்பிடிதத யாலன ெணடிலயக குல்சாய்ககும்
மாடு மனநிலல பிறழ்நத மனிதன் வபான்வறாரின்
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வசயல்கலள
அறஞ்சாராச வசயல்கள் என்ற
ெலகப்பாட்டிற்குள் அ்ககலாம்

அறமாகாது
மதிப்பதும்
அெமதிப்பதுமான
இநத இரணடு எல்லலகலளயும் தாணடித
தன்னிசலசயாக அெர் லகப்பட்டுக குெலள கீவழ
விழுநதது என்பது அறஞ்சாராச வசயலுககுச
சிறநத சான்றாகும்

அறததின்
அடிப்பல்யில்
அளவி்
முடியாத
வசயல்கலள
அறஞ்சாராச
வசயல்கள் என்கிவறாம் ஒரு குறிப்பிட்் மனிதன்
ஒரு குறிப்பிட்் தருணததில் வசய்யும் வசயல்கள்
அெனது
அறிவினாவலா
உணர்வினாவலா
உநதப்ப்ாமல் என்ன ந்ககிறவதா இலத ஏன்
வசய்கிவறாவமா என்று அெவன அறியாமல்
அெனால்
வசய்யப்படும்வபாது
அததலகய
தன்மறதிச வசயல்களுககு சரி தெறு என்ற பழகிய
முததிலரகலளக குததககூ்ாது
இததலகய
முததிலர குததப்ப்ாத வசயல்கவள அறஞ்சாராச
வசயல்கள் எனப்படுகின்றன

ஒரு
மனிதன்
வசய்யும்
வசயலில்
நன்லமவயா
தீலமவயா இல்லல
அலதச
வசய்யத தூணடும் அெனது வநாககததில்தான்
அலதக காணவெணடும் இருெர் ஒவர வசயலலச
வசய்கின்றனர் ஒருெ ககு உள்வநாககம் உள்ளது
இன்வனாருெ ககு அததலகய வநாககம் ஏதும்
இல்லல உள்வநாககம் வகாண்ெனின் வசயல்
அறம் அல்லது அறமின்லமயாகலாம்
எநத
வநாககமும் அற்றெனின் அனிசலசச வசயலில்
அறவமா அறமின்லமவயா இல்லல என்பலத
அறியவெணடும்

இ்துபுறம்
ெகிவ்டுததுத
தலல
சீவுகிறெர்கள் அதிகமுள்ள ஒரு சமூகததில்
ஒருென் ெலதுபுறம் ெகிவ்டுததுத தலல
சீவினால் அெனது அசவசயல் வகலிககுரியதாக
இகழப்படுகின்றது ஒரு குறிப்பிட்் சமூகததில்
நிலவிெரும் அற மதிப்பீடுகளின் அடிப்பல்யில் இது
இவ்ொறு வசய்யப்படுகிறது ஆனால் ெலதுபுறம்
ெகிவ்டுததுச
சீவியென்
எககுற்றதலதயும்
வசய்துவி்வில்லல
வபாதுப்பணபாட்டிலிருநது
விலகியதாக அென் வசயல் உள்ளதாவலவய
அென் இகழப்படுகின்றான் அவ்ொறு அெலன
இகழ்ெது தெறாகும்
அசவசயலல அென்
அனிசலசயாகவொ
நனவிலி
நிலலயிவலா
வசய்திருககலாம் அததலகய வசயலுககு நன்லம
அல்லது தீலம என்ற மதிப்பீட்ல் நாம் கற்பிகக
முடியாது
இவ்ொறு நன்லம தீலம கற்பிகக
முடியாத அற ெலரயலறககு வெளியில் நிற்கும்
வசயல்கலளவய
அறஞ்சாராச
வசயல்கள்
என்கிவறாம்

வபருங்கருலணயால்
தூண்ப்பட்டுப்
பிசலசயிடுகிற ஒருெ ககும் பிசலசயிடுகிவறாம்
என்பவத வதரியாமல் திருவொட்டில் காசுவபாடும்
குழநலதககும்
வெறுபாடுள்ளது
முதல்
வசயல் அறமாகும்
குழநலதயின் வசயலில்
எவ்வித அறவநாககமும் இல்லல என்பது
வெளிப்பல்யாகும் ஒரு மனிதனின் வபருமிததலத
ெளர்ப்பதாகவொ
அல்லது
அெலனக
கீழ்லமப்படுததுெதாகவொ
அறஞ்சாராச
வசயல்கள்
அலமெதில்லல
நனவிலியின்
தூணடுதலுககு உட்பட்டு அலெ வசய்பெனின்
வநாககமின்றிவய நிகழ்கின்றன

நற்வசயல் (Good Action)
ஒரு குழநலத தன் விரலல ொயில்
லெததுச சுலெததுகவகாணடிருககிறது இது
அறிவொடு இலணநத வசயலா அல்லது விரும்பி
ஏற்ற வசயலா என்ற வகள்விககு ஆய்நது வில்
காண முற்படுெது அறவியலின் க்லமயாகும்

நம் வீட்டிற்கு ெநத விருநதினர் ஒருெர்
உணவு வமலசயில் அமர்நதிருககும்வபாது வமலச
மீதுள்ள தண ர்ககுெலளலயக லகதெறித
தட்டிவிட்டுவிடுகிறார்
நம்லம அெமதிககும்
வசயலாக இலதக கருதககூ்ாது அததலகய
வநாககம் நமது விருநதினருககு இல்லாதவபாது
அககுற்றதலத அெருககு நாம் கற்பிப்பது

குழநலத தன் விரலல ொயில் லெததுச
சுலெககும்வபாது அது அறிவுககு உட்ப்ாத
வசயவல ஆனால் பின்னர் அறிவினால் ஆராய்நது
பார்ததுத தெறு என்று வதரிநதுவிட்்ால்
அசவசயலலக
குழநலத
தவிர்ததுவிடும்
தெவறனக கண் பிறகும் தவிர்கக இயலாவிடில்
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அது தீய பழககமாகும் ஒரு குறிப்பிட்் வசயலலக
கூர்நது நாம் சிநதிததிருநதால்
அலதத
தவிர்ததிருகக முடியும் என்ற கருதது எழுமானால்
அப்படித தவிர்ததுவிடும் வசயவல நற்வசயலாகும்

உள்வநாககம் (Intention)
வசயற்தூண்லலவி்
உள்வநாககம்
விரிநத வபாருளுல்யது அது ஒரு வசயலலச
வசய்பெரது உள்வநாககதலத அல்ெதற்கான
ெழிெலககலளயும்
குறிப்பதாகும்
எ கா
ஒரு மாணென் நன்கு படிககிறான் என்றால்
அதற்குப்
பல
காரணங்கள்
உணடு
நிலறய
மதிப்வபணகள்
வபறவெணடும்
முதல்ெகுப்பில்
வதர்சசி
வபறவெணடும்
வபற்வறாரி்ததிலும்
ஆசிரியர்களி்ததிலும்
நல்ல வபயர் எடுககவெணடும் நல்ல வெலலயில்
வசரவெணடும் நிலறயப் பணம் சம்பாதிகக
வெணடும் நன்றாக ொழவெணடும் வபான்ற
பல ெலகயான இலககுகள் அெனது கடின
உலழப்பிற்குக காரணமாக அலமகின்றன இலெ
யாவுவம அெனது வசயலின் வநாககங்களாகும்

விரும்பி ஏற்ற வசயல் (Voluntary Action)

பகுததறிவும்
வசயல்திற முள்ள
ஒருென் தன் குறிகவகாலளச சரியானது இது
என ஆராய்நது இன்னது இது என ெலரயலற
வசய்துவகாணடு அலத அல்ய விரும்பிச
சுதநதிரமாகச வசய்ெது விரும்பி ஏற்ற வசயலாகும்

வசயற்தூண்லும் உள்வநாககமும் (Motive
and Intention)

உளவியல் அறிஞர்களின் கூற்றுப்படி
நாம் ஒரு வசயலலத வதா்ங்கி முடிப்பதற்குக
காரணமாகப் பல காரணிகள் இயங்குகின்றன
அெற்றுள் வசயற்தூண்லும் உள்வநாககமும்
இரணடு
முதன்லமககாரணிகள்
ஆகும்
இலெ எததலகய இயல்புல்யன எவ்ொறு
வசயல்படுகின்றன
என்பலத
விரிொக
அறியவெணடும்

வபாதுொகக கூறுமி்தது உள்வநாககம்
என்பலதக குறிகவகாள் எனலாம் ஒரு வசயலின்
முடிவுககான காரணம் என்றும் கூறலாம் இது
பல்வெறு கூறுகலளத தன் ள் வகாணடுள்ளது
வச யற்தூண்லலப் வபான்வற உள்வநாககமும்
இ் ம் காலம் வசயல் நிகழும் சூழ்நிலல வசயல்
வசய்பெரது
மனநிலல
வபான்றெற்றிற்குத
தககொறு அலமகிறது இெற்றின் அடிப்பல்யில்
உ்னடி வநாககம்
நீண்கால வநாககம்
குறிப்பான வநாககம் எனப் பகுககலாம்

வசயற்தூண்ல் விளககம்
எநத
ஆற்றல்
நம்லமச
வசயலல
வநாககிக குறிப்பிட்் ெழியில் வசல்லுமாறு
தூணடுகின்றவதா அதுவெ வசயற்தூண்லாகும்
Motive
ஒரு வசயலலத வதாற்றுவிககவும்
நிலறவுவசய்யவும்
உரிய
காரணமாகச
வசயற்தூண்ல்
அலமகிறது வசயல்களின்
தன்லம வசயல்கள் நிகழும் இ்ம் காலம்
வசயலாற்றுவொரின் இயல்பு வபான்றெற்றிற்குத
தககொறு பல ெலககளில் வசயற்தூண்ல்
அலமயும்
இன்ப
துன்பங்கவள
வசயலின்
உள்வநாககங்கள் என்று வகாண்ால் துன்பவம
வசயலலத வதா்ங்கி லெப்பதாகவும் நாட்டு
நல ககாகத தன் உயிலரப் வபார்வீரன்
தியாகம் வசய்தல் இன்பவம வசயலல முடிதது
லெப்பதாகவும்
வபாருள் வதடி வெளிநாடு
வசன்றெர்
தாய்நாட்டுககுத
திரும்புதல்
வகாள்ளலாம் இதற்கு எதிர்மாறாகத துன்பவம
முடிொகவும்
இன்பவம
வதா்ககமாகவும்
அலமெதும் உணடு

1. உ்னடி வநாககம்
உ்னடி
வநாககம்
என்பது
ஒரு
வசயலின் மூலம் அல்யககூடிய உ்னடிக
குறிகவகாளாகும்
கல் ரியில் வசர ஒரு
மாணென் விணணப்பப் படிெம் ொங்குதல் என்ற
வசயலின் உ்னடிக குறிகவகாள் உ்வன அென்
கல் ரியில் வசர்நதுவி்வெணடும் என்பதாகும்
2. நீண்கால வநாககம்
ஒரு
மாணென்
நல்ல
ெளமான
எதிர்காலதலதத தனககு அலமததுகவகாள்ள
வெணடும் என்று விரும்புெது நீண் காலப் பயன்
தரும் ஒரு வநாககமாகும்
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2. சமுதாயதது்ன் இலணநது வசயல்படுதல்
வதாணடு வசய்தல் முதலான நற்பணபுகலள
மனிதர்களி்ம்
மரவபாழுககநிலல
ெளர்ககின்றது
3. மனிதர்களுககு இல்வய வபாதுொன மரபுகவள
பின்பற்றப்படுெதால் அெர்களுககு இல்வய
உள்ள வெறுபாடுகள் கலளயப்படுெதற்கு
ொய்ப்புகள் உள்ளன
4. தனிமனிதன்
ஒவ்வொரு
சூழ்நிலலயிலும்
ஒரு
வசயல்
சரியா
தெறா
என்று
சிநதிததுச வசயல்ப்ாது தன் குழுவின்
மரபுகலள
எளிலமயாகக
கல்ப்பிடிகக
மரவபாழுககநிலல உதவுகிறது
5. மரவபாழுககநிலலலயக
கணடிப்பாகப்
பின்பற்றுெதன்
ொயிலாக
மனிதர்கள்
அலனெரும் ஒன்றுபடும் உயரிய சமூகம்
உருொக ொய்ப்புள்ளது

3. வெளிப்பல்யான வநாககம்
பள்ளிகளில் வசயல்படுததப்படும் மதிய
உணவுத திட்்ம் குழநலதகளின் உ்ல்நலலனப்
வபணும் என்பது வெளிப்பல்யான வநாககமாகும்
4. குறிப்பான வநாககம்
பள்ளிக குழநலதகளின் இல்நிற்றலலப்
பள்ளிகளில்
வசயல்படுததப்படும்
மதிய
உணவுத திட்்ம் தவிர்ககும் என்பது குறிப்பான
வநாககமாகும்

அறப்பணபுகளின் ெளர்சசி
எணணம் வசால் வசயல் ஆகியெற்றின்
அடிப்பல்யில் மனிதன் தன்லனப் பணபட்்ெனாக
மாற்றிகவகாள்ெலத அறப்பணபின் ெளர்சசியாகக
கருதலாம் இததலகய தனிமனித அறெளர்சசி
அெ ல்ய
மனெளர்சசிலயச
சார்நவத
அலமகிறது இததனிமனித அறெளர்சசிலயப்
பின்ெரும் மூன்று நிலலகளில் விளககலாம்
1. மரவபாழுகக நிலல
2. இயல்பூகக நிலல
3. மனசசான்று நிலல

குலறகள்
மரவபாழுககநிலலயில் பல நன்லமகள் இருப்பி ம்
சில குலறகளும் உள்ளன
1. தனிமனிதச சிநதலனகளும் வசயல்பாடுகளும்
மறுககப்படுகின்றன
2. வதான்றுவதாட்டுெரும்
மூ்ப்பழகக
ெழககங்கலள இன்றும் பின்பற்றும் சூழல்
உருொகிறது
3. சமுதாய நன்லமகளுககாகத தனிமனித
உரிலமகள் துறககப்படுகின்றன
4. மூதவதாரின் விழுமிய மரபுகலளவய பின்பற்றும்
சமுதாயததில்
புதியதாகத
வதான்றும்
சிநதலனகள் தல் வசய்யப்படுகின்றன

மரவபாழுகக நிலல (Customary Morality)
ஒரு
வசயல்
அல்லது
குறிப்பிட்்
சில வசயல்கலளத தலலமுலறகள்வதாறும்
மனிதன் பின்பற்றிெரும் நிலலவய மரவபாழுகக
நிலலயாகும்
அறவியல்
வகாள்லககள்
வபரும்பாலும்
மரவபாழுககநிலலயின்
விலளொகவெ வதான்றியுள்ளன வநடுங்காலமாகச
சமூகததில் நிலலப்பட்டுள்ள முன்வனார்களின்
அறசவசயல்கலளக
குடும்ப
மனிதன்
ொலழயடி ொலழயாகப் பின்பற்றி ெருகிறான்
அெ ககும் அெனது ெழிதவதான்றல்களுககும்
அசவசயல்கள் நன்லம அளிததவத இதற்குக
காரணமாகும்

இயல்பூகக நிலல (Instinctive Morality)
பு ற த தூ ண டு த லி ன் றி த
தன்னியியல்பாக
எழககூடிய
உணர்சசி
இயல்பூகக நிலல
எனப்படுகிறது
எ கா
பசி காமம் பயம் தாகம் இரககம் இததலகய
உணர்சசிகளின்
இயல்பூககநிலலயில்
பகுததறிவு வசயல்படுெதில்லல
இயல்பூகக
உணர்சசிகள் மனித ககும் விலங்குகளுககும்
வபாதுொகவெ அலமநதுள்ளன ஆனால் மனித
உணர்சசிகலளயும்
விலங்குணர்சசிகலளயும்
பிரிததறியத
வதரியவெணடும்
ஏவனனில்

மரவபாழுககநிலல நிலறகளும் குலறகளும்
நிலறகள்
1. தனிமனிதன் தன்லன அறம் சார்நதெனாக
மாற்றிகவகாள்ெவதாடு
மட்டுமல்லாமல்
தன்லனச சார்நத
அலனெலரயும் அறம்
சார்நதெனாக உயர்ததிவிடுகின்றான்
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விலங்கினங்களின் இயல்பூககநிலல வதலெலய
நிலறவு வசய்ெதாக மட்டுவம உள்ளது மனிதனி்வமா
வதலெயின் நிலறவுககுப் பின்னாலும் நன்லம
மற்றும் தீலம பற்றிய வபாராட்்மாகத வதா்ர்கிறது

குலறகள்
உட்பட்டுத
தன்
ம னசான்றுககு
வச யல்கலளத தீர்மானிககும்வபாது
சுய
இரகக உணர்வு மிகுதியால் (Self-Sympathy),
தா ன் வசய்தது தனககுச சரிவய என்ற
கணமூடிததனமான
முடிவுககு
மனிதன்
ெருெதற்கும் ொய்ப்புள்ளது
மரவபாழுககநிலல
இயல்பூககநிலல
மனசசான்றுநிலல ஆகிய மூன்றும் பல்வெறு
சூழல்களில் ஒன்லற ஒன்று சார்நவத வசயல்பட்டு
ெருகின்றன வெறு சில சூழல்களில் ஒன்லற
மற்வறான்று விலககவும் வசய்கின்றன எனவெ
இம்மூன்று நிலலகளிலும் முரணபாடுகள் சார்புகள்
ஆகியலெ காணப்படுகின்றன
ஒவர மனிதனி்ததில்கூ் இம்மூன்று
அறெளர்சசி நிலலகளும் அென் சூழலுககுத
தகுநதாற்வபால்
மாறிமாறிச
சுழல்ெலதக
காணலாம்
ஒரு
மனிதன்
வகாபப்பட்டு
அறிவிழககும்வபாழுது
இயல்பூககநிலலயில்
அென் வசயல்படுகின்றான் வதர்தலில் அென்
ொககளிககும்வபாது மனசசான்றின்படி அென்
வசயல்படுகிறான் சமயவநறியின் அடிப்பல்யில்
அென் மரவபாழுகக நிலலயிலும் வசயல்படுகிறான்
எனவெ அறப்பணபுகளின் ெளர்சசி என்பலத
ெரலாற்றுக
கணவணாட்்ததில்
லெததுக
கருதாமல் மனநிலலகளில் ஏற்படும் மாற்றததின்
ெளர்சசி எனக வகாள்ெவத வபாருததமுல்யதாகும்

மனசசான்று நிலல (Reflective Morality)
மனசசான்று
நிலல
என்பது
தன் ணலமயறிவு
எனப்படுகிறது
இது
வசயலின் விலளலெக கருதி
அசவசயல்
சரியானதா தெறானதா எனத தீர்மானிககும்
அறிவு
நிலலப்பாட்ல்
உயிராற்றலாகும்
ஒவ்வொரு
மனித ம்
வசயல்கலளச
வசய்யும்வபாழுது தன் ணலம அறிவு சரியா
தெறா என்றாராய்நது கூறிகவகாணவ்யுள்ளது
இதலனவய மனசசான்றுநிலல என்கிவறாம் ஒரு
மனிதன் தான் வசய்த வசயலுககுப் பின்னர் மனம்
ெருநதுெது மனசசான்றின் வெளிப்பாவ்யாகும்
சமயம் அரசு சட்்ம் முதலான நிறுெனங்கள்
தனிமனிதன்மீது
வசலுததும்
ஆதிககம்
காரணமாக
மன
அலமதி
குலலகிறது
வமலும் பஞ்சம்
பசி
வகாடிய வநாயின்
தாககுதல்கள் சமயச சசசரவு வபார் சுரண்ல்
ஆகியெற்றின் காரணமாகத தனிமனிதன்
பாதிககப்படும்வபாதும்
மரவபாழுககநிலல
ஏற்புல்யதாக இருப்பதில்லல எனவெ மனிதன்
தன் மனசசான்றின் அடிப்பல்யில் வசயல்படுெது
தவிர்கக முடியாததாகும்

நிலறவுலர
தனிமனித
ொழ்கலக
மட்டுமின்றிச
சமூக ொழ்கலகலயயும் அறவியல் ெலரயலற
வசய்துள்ளது
என்பலதயும்
அெரெருககு
உரிய
க்லமகலளச
சமூகவிதிகளுககும்
ஒழுங்குமுலறகளுககும்
கட்டுப்பட்டுச
வசயல்படுததுகிறார்களா என்பலதயும் அறவியல்
ஆராய்கிறது பகுததறிவின் மூலம் மனிதன்
தனககும் சமூகததிற்கும் நன்லம தரககூடிய
வசயல்கலளச
வசய்யவெணடும்
என்பது
ெலியுறுததப்பட்டுள்ளது

நிலறகள்
1. மனசசான்றின்
ெழிபட்்
தனிமனிதன்
மு டிவுகலள எடுககும்வபாது மூ்நம்பிகலக
களிலிருநது
அென்
விடுபடுகிறான்
அறதவதளிவும் அெ ககு ஏற்படுகிறது
2. மனசசான்லறக
குற்றொளியின்
கருததிவலடுதது
அென்
வசய்த
குற்றங்களுககுத
தண்லன
ெ ழங்கப்படும்வபாது சூழல்கலளக கருதித
த ண்லன குலறககப்ப்லாம் அல்லது
குற்றொளி விடுவிககப்ப்லாம்
3. மனிதனி்ததில் மனசசான்று உள்ளவபாது
அறசசிநதலனகள் உருொகி அறெளர்சசிககு
விததிடுகின்றன
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மதிப்பீடு
சரியான வில்லயத வதர்நவதடுதது எழுதுக
1. ‘Ethos’ என்ற கிவரககக வசால்லின் வபாருள்
அ ெழககம்
ஆ மரபு

இ இயல்பு

ஈ தன்லம

2. கீழ்ககாணபனெற்றுள் உயர்நிலல அறிவியல் பிரிலெச சாராததலனத வதர்நவதடுகக
அ அழகியல்
ஆ அளலெயியல்
இ உளவியல்
ஈ அறவியல்
3. ஆராய்சசியின் அடிப்பல்யில் தீர்வு காணபது என்பது
அறிவியல்
அ உயர்நிலல
ஆ அழகியல்
இ வநர்நிலல

ஈ சமூகவியல்

4. கீழ்ககாணபனெற்றுள் சரியான கூற்லறத வதர்நவதடுகக
(1) சமூகவியல் என்பது சமூகதலதப் பற்றிய ஆய்வு
(2) அறவியல் என்பது மனித மனதலதப் பற்றிய ஆய்வு
(3) மா ்வியல் என்பது மனித இனததின் வதாற்றம் ெளர்சசி பற்றிய ஆய்வு
(4) உளவியல் என்பது மனித ந்தலதயின் தரதலதப் பற்றிய ஆய்வு

5

அ 1, 2 சரியானலெ

ஆ 1, 3 சரியானலெ

இ 1, 4 சரியானலெ

ஈ

2, 4 சரியானலெ

ஒரு வசயலலத திரும்ப திரும்பச வசய்யும்வபாது அது
அ ெழககச வசயலாகிறது
ஆ பழககச வசயலாகிறது
இ அனிசலசச வசயலாகிறது
ஈ மரபுச வசயலாகிறது

6. கீழ்ககாணபனெற்றுள் தெறான கூற்லறச சுட்டிககாட்டுக
அ நல்வலாழுகக நற்பணபு என்பது உயர்நிலல அறிவுல்லம என்று கூறியெர் சாகர
ஆ நல்வலாழுகக நற்பணபு என்பது நல்ல பழககங்கலளக கல்ப்பிடிதது ஒழுகுதல் என்று கூறியெர்
அரி ்ாட்டில்
இ நல்வலாழுகக நற்பணலப ஆய்வு வசய்தெர் பில்லிகிரகாம்
ஈ பிறர் உரிலமகளில் தலலயிடுெது சட்்ப்படி குற்றம் என்று கூறியெர் இமா வெல் கான்ட்
7. தெறான கூற்லறச சுட்டுக
அ மரவபாழுககநிலல என்பது குறிப்பிட்் சில வசயல்கலளத தலலமுலறகள்வதாறும் பின்பற்றுதல்
ஆ இயல்பூககநிலல என்பது புறததூணடுதலின்றித தன்னியல்பாக எழககூடிய உணர்சசி
இ மனசசான்று நிலல என்பது தன் ணலம அறிவு
ஈ பற்று உறுதி சுதநதிரம் என்பது மனிதன் தன் விருப்பதலதக கட்டுப்பாட்டு்ன் இயககுதல்
8. மரவபாழுககநிலலககுப் வபாருததமில்லாத கூற்லறச சுட்டுக
அ தனிமனிதச சிநதலனகளும் வசயல்பாடுகளும் ஏற்கப்படுகின்றன
ஆ தனிமனிதன் தன்லனச சார்நதெலரயும் அறம் சார்நதெராக உருொககுகிறார்
இ வபாதுொன மரபுகள் பின்பற்றப்படுெதால் மனிதர்களில்வய உள்ள வெறுபாடுகள்
கலளயப்படுகின்றன
ஈ மனிதர் அலனெரும் ஒன்றுபடும்வபாது உயரிய சமூகம் உருொகிறது
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9. அறவியலல அடிப்பல்யாகக வகாண்வத தததுெவியல் என்று கருதியெர்
அ வஹகல்
ஆ வில்லியம் வ�ம்
இ கி ன்

ஈ ரா ்ல்

10. ஒரு சமூகததின் நல்ொழ்வுககும் வபாது அலமதிககும் குறியீ்ாக அலமெது
அ குடும்பம்
ஆ கல் ரி
இ பள்ளி
ஈ பல்கலலககழகம்

குறுவினா
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

அறவியல் ெலரயறு
மா ் அறம் பற்றி
லெயார் யாது கூறுகிறார்
மனித ொழ்வின் உறுதிப் வபாருள்களாகக குறிப்பி்ப்படுென யாலெ
ந்தலத என்றால் என்ன
அரி ்ாட்டில் அறவியலல எவ்ொறு ெலரயலற வசய்கிறார்
உயர்நிலல அறிவியலுககு எடுததுககாட்்ாக எெற்லறக கூறலாம்
வநர்நிலல அறிவியல் என்றால் என்ன எடுததுககாட்டு தருக
அறசவசயல்கள் ெலரயறு

சிறுவினா
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

குடும்பம் ெலரயறு
தனிமனித அறெளர்சசியில் மரவபாழுககநிலலயின் பங்கு யாது
திருககுறள் குறிப்பிடும் குடிலமப்பணபுகலளப் பட்டியலிடுக
ஒரு வசயலல மீணடும் மீணடும் வசய்யும்வபாது அது பழககமாக மாறுகிறது என்பதற்கு எடுததுககாட்டு
தருக
அறவியலுககும் மா ்வியலுககும் உள்ள வதா்ர்லப விளககுக
தததுெவியலார் குறிப்பிடும் ஒழுககததின் மூெலக அடிப்பல் விதிகள் யாலெ
க்வுலளயும் மனிதலனயும் குறிதத கருததுகளின் அடிப்பல்யில் உருொன மூெலகக வகாள்லககள்
யாலெ
அறஞ்சாராச வசயல் என்றால் என்ன எடுததுககாட்டு தருக

வநடுவினா
1. அறவியலும் ஓர் உயர்நிலல அறிவியவல இககூற்லற நிறுவுக
2. சமூக அறப்பயிற்சி லமயவமனக கல்வி நிறுெனதலத ஏன் கூறுகின்வறாம் அநநிறுெனததினால்
விலளயும் பயன்கலளப் பட்டியலிடுக
3. குடிலமப்பணலபப் வபறத தகுதியுல்யெர்கள் யார் அெர்களுககுரிய சிறநத குடிலமப்பணபுகலளக
குறிப்பிடுக
4. மனிதனின் சுதநதர மனநிலலககும் தீர்மானக வகாள்லகககும் உள்ள வதா்ர்லப விெரிதது எழுதுக
5. ஒரு வசயலலச வசய்துமுடிப்பதில் உள்வநாககம்
எவ்ொறு உதவுகிறது அதன் நால்ெலகப்
பகுப்புகலள எடுததுககாட்டு்ன் விளககுக
6. தனிமனித அறெளர்சசி நிலலயில் மனசசான்று வபறுமி்ம் யாது அதன் நிலற குலறகலள விெரிகக
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அலகு

8

ெ

ா

கற்றல் வநாககங்கள்
அறவநறி ொழ்வு பற்றி அறியச வசய்தல்
மாணெர்கள் நல்வலாழுககததின் முககியததுெதலத அறியச வசய்தல்
சமுதாயததில் தனிமனிதரின் பங்களிப்பிலனப் புரிநதுவகாள்ளுதல்
மாணெர்களின் உரிலமகலளயும் க்லமகலளயும் அறிநதுவகாள்ளுதல்
அறவநறி ொழ்வின் லமயமாகக குடும்பம் திகழ்ெலதத வதரிநதுவகாள்ளுதல்

நுலழவு ொயில்

தனிமனித ம் சமுதாயமும்

வதா்ககககாலததில் மனிதன் தனிதது
ொழ்நது ெநதான் அப்வபாழுது அெ ககுக
க்லமகளும்
உரிலமகளும்
இல்லல
உரிலமகளும் க்லமகளும் இல்லாதவபாது
நற்பணபுகள் என்று வபாற்றப்படும் ொழ்வியல்
அறங்களும் அங்கில்லல தனியாக ொழ்நத
மனிதன் சமுதாயமாக ொழத வதா்ங்கிய
நாள்முதல் வபாதுொழ்வில் பின்பற்றவெணடிய
ொழ்வியல் அறங்கள் பல வதான்றின பலவபர்
இலணநது
ொழும்வபாது
அலனெலரயும்
ஒருங்கிலணததுச வசயல்ப் லெககும் அறவியல்
விதிகளுககு இணங்க வெணடிய க்லம
மனித ககு உண்ாகிறது

தனிமனிதன்
சமுதாயததின்
ஓர்
உறுப்பினன் ஆொன் தனிமனிதன் இல்லல
என்றால் சமுதாயமும் இல்லல பல மரங்கள்
ஒன்று வசர்நதிருப்பலதத வதாப்பு என்கிவறாம்
அலதப்வபால் தனிமனிதர்கள் பலர் ஒன்று கூடி
ொழ்ெலதச சமுதாயம் என்கிவறாம்

தனிமனித ககு இருகக வெணடிய சமுதாயப்
பணபுகளாக காநதியடிகள் கூறுென
சமுதாயம் ஒரு குடும்பம் வபான்றது சமுதாய
உறுப்பினர்கள்
அலனெரும்
குடும்ப
உறுப்பினர்கவள
தனிமனித ககும்
சமுதாயததிற்கும்
வநருங்கிய வதா்ர்புள்ளது
ஒவ்வொரு மனித ம் ஒரு உலகலாவியச
சமுதாயதலத உருொககப் பாடுப் வெணடும்
ஒருெருகவகாருெர் அன்பு வசலுததி ொழக
கற்கவெணடும்
ஒவ்வொரு தனிமனித ம் பிறருககாகவும்
சமுதாயததிற்காகவும் ொழவெணடும்
ஒவ்வொரு மனித ம் சிறநத அறவநறிகலளயும்
பணபாட்ல்யும் தன் ொழ்வில் கல்ப்பிடிகக
வெணடும்

மனிதனி்முள்ள பணபுகள் அலனததும்
அெனது வசயல்கள் மூலவம வெளிப்படுகின்றன
சமூகம் ெகுததுள்ள அறவநறிகவகாட்பாடுகலள
மனிதன்
பின்பற்றும்வபாது
சிறநத
அறவநறியாளனாக
அென்
கருதப்படுொன்
இததலகய தனிமனித ககும் சமுதாயததிற்கும்
ஏற்புல்ய அறககருததுகலளப் பல
ல்களும்
ெலியுறுததியுள்ளன மனிதன் என்பென் தா ம்
ொழ்நது
பிறலரயும்
ொழ
லெப்பெனாக
உருொெதற்கு அறவநறிக கருததுகள் எவ்ொறு
துலண வசய்கின்றன என இனிக காணவபாம்
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அணல்
வீடுகளில்
ொழ்பெர்களின்
மகிழ்சசியிலும் துயரததிலும் பங்கு வகாள்ள
வெணடும்
பிறருல்ய சிககல்கலளப் புரிநதுவகாணடு
அெற்றிற்குத தீர்வு காண உதெவெணடும்
பிறர் முன்வனற்றம் கணடு வபாறாலம
வகாள்ளககூ்ாது

பாெம் வபாறாலம ஆலச வபராலச
சுயநலம் ஆதிககம் வசலுததுதல் தற்வபருலம
பழிககுப்பழி வகாபம் வசாம்பல் வெட்கம் வெறுப்பு
வபான்ற பின்பற்றததகாத குணங்களும் சமூக
ொழ்வில் பரவிககி்ககின்றன தனிமனிதனின்
நலததிற்கும் சமுதாயததின் ெளர்சசிககும் இலெ
வகடு விலளவிககின்றன
சமுதாய அறப்பயிற்சி நிறுெனங்களாக
விளங்குென கல்வி நிறுெனம் சமுதாய நிறுெனம்
வதாழில் நிறுெனம் மத நிறுெனம் குடிலமப்பயிற்சி
நிறுெனம் வபான்றலெ இநத அலமப்புகளின்
மூலம் தனிமனிதன் அலனதது நலன்கலளயும்
வபறமுடியும்

எப்வபாழுதும் மனிதவநயதது்ன் வசயல்பட்டுச
சமுதாய உறவுகலள ெளர்ததுகவகாள்ள
வெணடும்

சமுதாயமும் அறொழ்வும்
தனிமனிதனின்
அறகவகாள்லககள்
அென் ொழும் சமுதாயததிலுள்ள பிறரு்ன் அென்
வதா்ர்பு
வகாள்ளும்வபாதுதான்
முழு
ெளர்சசிலயப் வபறுகின்றன தனிமனிதலனப்
பணபுல்யெனாகவும் மாற்றுகின்றன சமுதாயம்
மனிதததன்லமயுல்யெனாக
ொழும்
முலறகலளக கற்றுத தருகிறது சமுதாய
ொழ்வுதான் மிகசசிறநத அறொழ்ொழ்வுககுப்
பயிற்சிக களமாகிறது

தனிமனித ம் நாடும்
இப்புவியில் ஒரு குறிப்பிட்் எல்லலககுள்
ொழும்
ஒவ்வொரு
தனிமனிதனின்
வதலெகலளயும் பூர்ததி வசய்து வகாடுககும்
வபரலமப்பாக நாடு திகழ்கிறது
வமலலநாட்டு அறிஞரான பிலன்ட்சிலி
என்பெர்
ஒரு குறிப்பிட்் நிலப்பகுதிலயக
வகாண் மககளால் ஏற்படுததிகவகாள்ளப்பட்்
அரசியல் அலமப்லபவய நாடு என்கிறார்

சமுதாயததில் ொழும் மககள் தமகவகன
ஒழுககக
கட்டுப்பாட்டு
விதிகலளயும்
அறகவகாட்பாடுகலளயும்
ெகுததுகவகாணடு
ஒவ்வொரு தனிமனிதனின் நலததிலும் கெனம்
வசலுததுகின்றனர் சமுதாயததிலிருநது விலகித
தனிதது ொழ்பெர்கள் அததலகய நன்லமகலள
அல்ய முடியாது எனவெ சமுதாயம் என்பது
அதில் ொழும் தனிமனித ககுச சமூகநலன்
தரும் (Social Welfare) அலமப்பாக விளங்குகிறது

ஒரு குறிப்பிட்் நிலப்பகுதிககுள் ொழும்
மககள் தமககுள் உரிய சட்் விதிகலள
ெகுததுகவகாணடு ஆள்ெவத நாடு என்று உட்வரா
வில்சன் கூறுகிறார்

சமுதாய நலன்
மனிதனி்ததில் பல்வெறு பணபுகள்
உள்ளன
அெற்றில் பணப்ாத விலங்குப்
பணபுகளும்
வமவலாங்கி
நிற்கின்றன
இசசமூகததில்
மககளில்வய
வசர்நது
ொழும்வபாது
தன்னலமற்றெர்கள்கூ்த
தன்னலொதிகளாக மாறிவிடுகின்றனர்
இது
மாறவெணடும்

உட்வரா வில்சன்

தனிமனிதன் சமுதாயம் நாடு இம்மூன்றும்
ஒன்வறாவ்ான்று இலணநது வசயல்படுகின்றன
மககள் ஒவ்வொருெரும் தம் ொழ்நிலலலய
அறிநது சமூக ொழ்வில் பங்வகற்பெர்களாகத
திகழவெணடும் சமுதாயததில் குடும்பம் பள்ளி
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அலுெலகம் மத நிறுெனங்கள் எனப் பல்வெறு
அலமப்புகள்
வசயல்படுகின்றன
இநத
அலமப்புகள் எல்லாம் நாட்டின் நல ககு
ெழிகாட்டுபலெயாக
விளங்குெதால்
இநத
அலமப்புகள்
யாெற்றிற்கும்
வபரலமப்பாகச
சனநாயக அரலசக வகாள்ெர்

பிறர் நலதலதக கருதுெதில்லல தன்லன
முழுலமயாக அழிததுகவகாணடு பிறர் நலம்
வபணுெது
இயற்லகப்
வபாருள்களுககுப்
வபாருநதும் ஆனால் அது மனித இனததுககுப்
ஒரு
தானியம்
தன்லன
வபாருநதாது
அழிததுகவகாணடு பல தானிய மணிகலள
விலளவிககிறது ஆனால் மனிதன் இழநத
உயிலர
மீணடும்
வபறமுடியாது
இது
தன்னலகவகாள்லகயினர் கருததாகும்

சமுதாயததில்
ொழும்
ஒவ்வொரு
தனிமனித ககும் நலன் தரும் காரணததால்
ஒரு நாட்ல் நன்னாடு என்று அலழககிவறாம்
அநநாட்டின் நலன் மற்றும் ெளர்சசி என்பது
அ
லனதது
மககளின்
நலன்கலளயும்
உ ள்ள ்ககியதாகும் நாடு நம்லம ொழ லெகக
வெணடும் நாமும் நாட்டின் நல்ொழ்விற்குப் பாடுப்
வெணடும் நம் ொழ்வின் க்லமகலள நிலறவெற்ற
நாடு நமககுத துலணபுரியவெணடும்

புததர்
ஏசு
காநதி வபான்ற பல
வபரறிஞர்கள் தன்னலொதிகளாக விளங்கி
இருநதால் இன்று காணும் நல்லவதாரு உலகச
சமுதாயதலத
உருொககியிருகக
முடியுமா
என்பலத
எணணிப்பார்கக
வெணடும்
உளவியற்கருததுப்படி தன்னலம் தனிமனிதனின்
இயற்லகயறமாக
விளங்குெது
வபாலவெ
பிறர்நலம்
வபணுதலும்
தனிமனிதனின்
இயற்லகயறமாக விளங்குகிறது எனலாம் இநத
அடிப்பல்யில்
வநாககினால்
தனிமனிதன்
இயற்லகயாகவெ தன்னலம் வபணியும் பிறர்நலம்
காததும் ொழும் இருலமக குணமுல்யென்
எனலாம் எனவெ தன்னலதது்ன் பிறர் நலமும்
கருதுெவத வசய்யததககதாகும் எனலாம்

ஒரு நாட்டின் வசல்ெம் அநநாட்டில் பிறநத
அ லனெருககும் வபாதுொனது அலதச சிலர்
மட்டும் பயன்படுததுெது என்பது ஏற்றுகவகாள்ள
முடியாததாகும்

மூன்று நலகவகாள்லககள்
தனிமனித ககும் சமுதாயததிற்குமான
வதா்ர்புகலள
அடிப்பல்யாகக
வகாணடு
அறகவகாள்லககலள மூன்று ெலககளாகப்
பகுககலாம்

பிறர் நலகவகாள்லக
தனிமனிதன் தன்நலதலதக கருதாது
பிறர்நலதலதவய தன் குறிகவகாளாகக வகாள்ள
வெணடும்
என்பலதப்
பிறர்நலகவகாள்லக
ெலியுறுததுகிறது
பிறர்
நலகவகாள்லக
தன்லனவய தியாகம் வசய்ய ெழிெகுப்பதாகும்
மற்ற
தனிமனிதர்களின்
நலலனவய
காககவெணடும்
என்பதும்
அவ்ொறு
வசய்யும்வபாது மறநதும்கூ்த தன்நலன் பற்றி
எணணாமலிருப்பதும் பிறர்நலக வகாள்லகயரின்
கருததாகும்

தன்னலக வகாள்லக
பிறர்நலக வகாள்லக
வபாதுநலக வகாள்லக அ உலகக வகாள்லக

தன்னலக வகாள்லக
தன்னலக வகாள்லக என்பதும் ஒருெலக
அறவியற்வகாள்லக எனக வகாள்ளப்படுகிறது
எநத ஒரு மனித ம் தன் நலதலதத துறநது பிறர்
நலதலதவய
குறிகவகாளாகக
வகாணடு
வசயல்படுதல் கடினமாகும்

உங்களுககுத வதரியுமா?

மனிதன் பிறப்பிவலவய தன்னலொதியாக
இருககிறான் மற்றெர் நலதலதக காப்பதில்கூ்த
தன்னலதலதவய
கருதுகிறான்
என்பதும்
தன்னலகவகாள்லகயாகும் இதன்படி மனிதன்
தன் வமன்லமலய மட்டுவம கருதுகிறான் அென்

தியாகம் என்பது பிறருககாகத தன்
உரிலமலய விட்டுகவகாடுதது பிறர்நலம்
நல்குெவத ஆகும்
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பிறருககுத வதாணடு வசய்யும் ஆர்ெததில்
தன் உ்ல்நலம் வபணாமலும் தான் வசய்ய
நிலனதத அளவுககுப் வபாதுநலதலதப் வபண
முடியாமலும் ஒருெனது உ்ல்நலம் வகட்டுத
தனகவக பிறர் வதாணடு வசய்யவெணடிய
நிலலககு ஆளாகிவி்லாம் அல்லது தன்
உயிலரவய தியாகம் வசய்துவி்லாம்
எ கா
ஒரு தீவில் உள்ள மககள் பிவளக வநாயால்
பாதிககப்பட்்வபாது கருலண உள்ளம் வகாண்
மருததுெர் ஒருெர் அங்குச வசன்று மககலளக
காப்பாற்றுகிறார் அெர் மககளு்ன் இலணநது
வசயல்பட்்தால் தாமும் அநவநாய்ககுப் பலியாகி
தம் உயிலரத தியாகம் வசய்துவிடுகிறார்

அலனததுலக நலன் மற்றும் உலகில் உள்ள
எல்லா உயிரினங்களின் நலன் எனப் வபாதுநலக
வகாள்லக விரிநதுவகாணவ் வபாகும் அறெழியில்
குறுகிய
ெலரயலறலயயும்
எததலகய
இகவகாள்லகயினர் விரும்புெதில்லல
யாலனககு மட்டுமானதில்லல இவ்வுலகம்
அது
எறும்புககும்கூ்
உரியதாகும்
இலதப் புரிநதுவகாண்ெவர
வபாதுநலக
வகாள்லகயினராகத திகழமுடியும் தமககாக
உலழப்பதில் சான்வறாருககு மகிழ்சசியில்லல
வமாழி இனம் நாடு உலகம் எனப் வபாதுநலன்
கருதிப்
பாடுபடுெதில்தான்
வபரிவயாருககுப்
வபருலமயுள்ளது க்ன் என்ப நல்லலெவயல்லாம்
சான்வறாருககு எனச சான்வறார் க்லமயாக
நற்வசயல்கலளக குறிப்பிடுகிறார் ெள்ளுெர்
தன்வபணடு
தன்பிள்லள
வசாறு
வீடு
சம்பாததியம் இலெ உணடு தா ணடு என்வபான்
உள்ளம் சின்னவதார் கடுகுள்ளம் என்கிறார்
பாவெநதர்
அலனெருககும்
பயன்படும்
வதன்லனயுள்ளவம நல்லுள்ளம் என்கிறார்

பிறர்நலக
வகாள்லக
தியாகததின்
வபருலமலயத வதரிவிககிறது
பிறர்நலக
வகாள்லக உல்யெரின் தியாகம் என்பது
அறொழ்வு கூறும் பல ெழிகளில் ஒன்வறயன்றி
அதுவெதான்
ஒவர
ெழி
என்பதில்லல
இககருதலதப்
பிறர்நலக
வகாள்லகயினர்
உணர்ெதில்லல

வபாதுநலக
உலகக வகாள்லக

வகாள்லக

அல்லது

உங்களுககுத வதரியுமா?
ா
ய
ம்
மனிதகுலததின்
எழுசசிககும்
விழிப்புணர்சசிககும்
விததாகத
வதான்றியெர் காரல் மார்க
அெர் தநத
வபாதுவுல்லமக வகாட்பாட்டின் ெழி புதிய
அறவியல்
எணணங்கள்
வதாற்றம்
வபற்றன அெர் கூறும் அறவியலுககு
அடிப்பல்யானலெ
ொழ்வியலுககு
வபாருள் முதல் அடிததளமானது
வபாருளியல் சமநிலல வபணப்படுெது
சுரண்லற்ற ஆதிககமற்ற ெர்ககமற்ற
சமுதாயதலத உருொககுெது கூடிொழும்
வதாழலம உணர்லெ ெளர்ப்பது ஆண
வபண இருபாலலரயும் ஒப்ப மதிப்பது
ஒவ்வொருெரும்
அலனெருககாக
அலனெரும் ஒவ்வொருெருககாக என் ம்
உயரியக
வகாட்பாட்ல்
அல்ெது
வபான்றலெயாகும்

ஒவ்வொரு
தனிமனித ம்
தன்
சமுதாயததின்
நலலனவய
க்லமயாகக
வகாள்ளவெணடும்
சமுதாயம்
ெளர்நதால்
தனிமனிதர்களும்
உயர்ெர்
என்பலதக
குறிகவகாளாகக
வகாணடு
அென்
இயங்கவெணடும்
பிறருககுத
துன்பம்
தரககூ்ாது
அலனெரும் மகிழ்சசிவயாடும்
அலமதிவயாடும் ொழ ெழிவயற்படுததவெணடும்
வெறுப்புணர்லெயும்
பலகலமலயயும்
விட்வ்ாழிககவெணடும்
இன்னாலமயிலும்
இனிலமலயக கணடு நல்விலனயாற்றவெணடும்
இவ்ொறு வசயல்படும் வபாதுநன்லம வபணும்
வபருமனம்
வபாதுநலக
வகாள்லகயின்
சிறப்பியல்லபப் புலப்படுததுெதாகும்
சமுதாயநலக வகாள்லக ஆழ்நத அற
உணர்வின்
அடிப்பல்யில்
விரிெல்யும்
தன்லமலயப் வபற்றுள்ளது
தான் ொழும்
சமுதாயததின் நலன் தன் நாட்டின் நலன்

வபாதுநலக வகாள்லக என்பது முழுசசமுகததிற்கும்
நன்லம வசய்யும் ஒரு மனிதவநயக வகாள்லகயாகும்
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ஒரு மனிதன் உலகில் பசியால் ொடினாலும் அது
வபாறுககாமல் இநத உலலக இயற்றியெலன
வநாககி பரநது வகடுக எனச சீறுகிறார் ெள்ளுெர்
தனிவயாருெ ககு
உணவில்லலவயல்
வ�கததிலன
அழிததிடுவொம்
என்கிறார்
பாரதியார்
உலகத வதாழிலாளர்கவள ஒன்று
வசருங்கள்
நமககாக ஒரு வபான் லகம்
காததிருககிறது என்கிறார் காரல் மார்க
கல்கததா நகரதது வீதிகளில் சுருணடு கி்நத
வதாழுவநாயாளிகலளயும் வதாட்டுக கணிவு்ன்
மருநதிட்டுக காததார் அன்லன வதரசா ொடிய
பயிலரக கண்வபாவதல்லாம் ொடிவனன் என்றார்
ெள்ளலார்

பாரதியார்

கார்ல் மார்க

அடிப்பல்யில்
அலமெவத
குடும்பமாகும்
சமுதாயததின்
முதல்நிலலக
குழுொக
அலமெதும் குடும்பவமயாகும் பல குடும்பங்களின்
இலணப்வப சமுதாயம் என்பது அரி ்ாட்டிலின்
கருதது பழங்காலம் முதல் இன்றுெலரயில்
சமுதாயததின் முதன்லமப் பயிற்சி நிறுெனமாக
விளங்குெது குடும்பமாகும் குடும்ப அலமப்பு
பன்லமகளுககு
நடுவெ
ஒருலமலயயும்
வெறுபாடுகளுககு இல்வய ஒற்றுலமலயயும்
ஏற்படுததுகிறது அறம் சார்நத உலகப்பணலப
விளககும் சமுதாய நிறுெனமாகவும் குடும்பம்
திகழ்கிறது
நல்லவதாரு
குடும்பம்
பல்கலலககழகம் குடும்பம் ஒரு வகாயில் என்ற
முதுவமாழிகள்
இவ்வுணலமலய
உறுதிப்படுததுகின்றன
மனித ெரலாற்றில் குடும்பவம முதல் சமுதாய
நிறுெனமாகும் வதா்ககததில் மனிதர்களால்
தனிதது
ொழ
இயலவில்லல
சிறுசிறு
கூட்்ங்களாகச
வசர்நவத
ொழ்நதனர்
குடும்பதது்ன் இலணநதுொழ்நதால் எல்லா
நலன்கலளயும் ெளங்கலளயும் அல்யமுடியும்
என்பது தம்ம பெம்ெழி அெர்கள் உணர்நத
உணலமயாகும்
எனவெ குடும்பம் என்பது
அடிப்பல்யானதும்
உலகளாவியதுமான
நிறுெனம் என்றும் ஒவ்வொரு சமுதாயமும் அலதச
சார்நவத அலமகிறது என்றும் முடிவுலரககலாம்

அன்லன வதரசா

இெர்கள் யாரும் தமககாக ொழவில்லல
வபாதுசசமூக நன்லம கருதிவய தம் ொழ்லெ
ஒப்பளிததனர்
உலகம் அலனததும் ஒன்று
என்றும் உயிர்கள் எல்லாம் நன்று என்றும் இெர்கள்
கருதினர் இநத உலக வநாகவக வபாதுநலக
வகாள்லகயின் சாரமாகும்

குடும்பததின் வசயற்பாடுகள்

உங்களுககுத வதரியுமா?

உ்ல்வதலெ அறிவுதவதலெ ஆன்மீகத
வதலெ என்ற மூன்லறயும் குடும்ப அலமப்பு
மூலவம நிலறவு வசய்துவகாள்ள முடியும் குறிப்பாக
குழநலதககும்
முதிவயார்ககும்
பாதுகாப்பானதாகக குடும்பதலதக குறிப்பி்லாம்
இககுடும்பம் உல்நதால் சமூகம் உல்நதுவிடும்
சமூகததில்
ொழும்
அலனதது
மனிதர்களுககுமான பல குடும்பங்கள் வசர்நதவத
ஒரு சமூகமாகும் இநதச சமூகததின் நன்லமககும்
குடும்பம்
இன்றியலமயாததாகும்
அன்பின்
அடிப்பல்யில் குழநலதகளின் உ்ல் உள்ளம்
மற்றும் அறிவுத வதலெகலள நிலறவு வசய்யும்
நிறுெனவம குடும்பம் என்றும் வகாண்ா்லாம்

எல்லா மகிழ்சசியான
குடும்பங்களும்
ஒதத
விதததில்
மகிழ்சசியாக
இருககின்றன
ஒவ்வொரு
மகிழ்சசியற்ற
குடும்பமும்
தனகவக உரிய விதததில் மகிழ்சசியற்று
இருககிறது
லிவயா ்ால் ்ாய்

குடும்ப ொழ்வும் அறவநறியும்
மனித உயிர்களி்ம் இயல்பாக அலமநத
அன்பு
என்ற
உயர்நத
குறிகவகாளின்
36

Unit 8 Rev.indd 36

30/08/18 5:19 PM

ொழ்கின்றான் அென் தன் தாய் தநலதயருககும்
தனககுமுள்ள உறவுநிலலயில் உரிலமகளும்
க்லமகளும்
வபற்றுள்ளான்
தன்
தாய்
தநலதயரின்
அறகவகாள்லககலளத
தன்
அ பெததால்
அென்
பகுததறிகிறான்
அவதவெலள தான் தநலதயாக நின்று தன்
வசயல்கலளயும்
மதிப்பீடு
பிள்லளகளின்
வசய்கிறான்
இககுடும்ப
ொழ்லெவி்
இனிலமயானது என்று இவ்வுலகில் வெறு
எதுவுமில்லல இததலகய இனிய குடும்பததின்
உயர்பணலபப்
பின்ெரும்
ஐங்குறு ற்றுப்
பா்லால் அறியலாம்

நடுநிற்றல் என்ற வபரறப் பயிற்சிலய
அளிப்பது குடும்பவம அறகவகாள்லககலளப்
வபாற்றல் நல்வலாழுகக நற்பணபுகலளப் வபணல்
ஆககச வசயல்திறன்கலள ெளர்ததல் ஒன்றுபட்டு
ொழும்
ஒற்றுலமயுணர்லெக
கற்பிததல்
அன்லபயும் அலமதிலயயும் ெலியுறுததல் ஆகிய
ஐநலதயும் அ பெம் மிகக வபரிவயார் அ்ங்கிய
குடும்பததின் ெழி அறிநது வகாள்கிவறாம்
இததலனய
வமம்லமகலளப்
வபற்றுள்ள
குடும்பததின்
வசயற்பாடுகளாகப்
பின்ெருெனெற்லறக குறிப்பி்லாம்


சமூக விதிகலள
பழககப்படுததுதல்

மதிதது

ந்ப்பதற்குப்



வதால்விலயயும் ஏமாற்றதலதயும் எதிர்
வகாள்ெதற்குரிய மனததுணிலெ ெளர்ததல்

அமர்நத உள்ளம் வபரிதாகின்வற
அகன் வபரும் சிறப்பின் தநலத வபயரன்
முறுெலின் இன்னலக பயிற்றிச
சிறுவதர் உருட்டும் தளிர்நல் கண்

 தனிலமயிலும் வெறுலமயிலும் துன்புறாமல்
அன்பிலும்
அருளிலும்
மனிதர்கலள
வநகிழசவசய்து உயிர் ொழ்தலின் மகிழ்சசிலய
மிகுவிததல்

ஐங்குறு

று 403

வதருவில் சிறுவதர் உருட்டி விலளயாடுகிறான்
குழநலத அலதக கணடு தாயும் தநலதயும்
அன்பின் மிகுதியால் மகிழ்நது புன்முறுெல்
வசய்கின்றனர் இவ்ெளவு இனியது குடும்ப ொழ்வு
என்கிறது ஐங்குறு று தன் மக ககுத தநலத
ஆற்றவெணடிய க்லம என்ன என்பலதப்
பின்ெரும் குறளால் அறியலாம்



எசசூழலிலும் தமககுரியெர்கலள லகவிட்டு
வி்ாமல்
அெர்களுககு
உரிய
நம்பிகலகயளிததல்



குழநலதகள்
வநாயாளிகள்
முதிவயார்
மாற்றுததிறனாளிகள் மனசசிலதவுற்வறார்
நலிநவதார் வபணகள் எனப் பலலரயும்
வபணிககாததல்

தநலத மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அலெயதது
முநதி இருப்பச வசயல் குறள் எண 67



உறவுகளின் உணர்வுகலளப் புரிநதுவகாணடு
ஒருெருககாக ஒருெர் இருப்பலத உறுதி
வசய்து உ்ன் ொழ்வொலரப் வபாருட்படுததிச
சிறப்பான முலறயில் ஆறுதலளிததல்

சான்வறார் பலர் கூடியுள்ள அலெயில் தன்
மகலன த
தலலலமச
சிறப்புககுரியெனாக
உருொககுெது தநலதயின் சமூகக க்லம
என்கிறார் திருெள்ளுெர் வமலும் அெர்



வெளியுலகின்
வெறுப்புணர்விலிருநது
பாதுகாததுப் பணபார்நத ொழ்வு எது
என்பலதச
சுட்டிககாட்டித
தககொறு
வநறிப்படுததுதல்

மகன் தநலதககு ஆற்றும் உதவி இென் தநலத
என் வநாற்றான் வகால் எ ம் வசால் குறள் 70
என்றும் கூறுகிறார்
இென் தநலத
இ ெலனப் வபற்வறடுகக என்ன தெம் வசய்தாவரா
எனப் பிறர் மகிழ்நது பாராட்டும் அளவிற்குச
சி றப்பல்ெவத மகன் தநலதககுச வசய்யும்
நன்றிகக்ன் என்கிறார்

பிள்லளகளுககும் வபற்வறாருககுமான
உரிலமகளும் க்லமகளும்
ஒருென்
பிள்லளகவளாடும்

தாய்
வசர்நது

தநலதவயாடும்
குடும்பமாக
37

Unit 8 Rev.indd 37

30/08/18 5:19 PM

குடும்பததின் சிறப்புகள்

மழலலச வசல்ெம்

திருமணம்
மககட்வபறு
நட்பு

ஒவ்வொரு
குடும்பமும்
த
ங்களின்
எதிர்காலத
த லலமுலறயினலரச சிறப்பான
மு லறயில் உருொகக வெணடும்
என்று நிலனப்பது இயல்பாகும்
குடும்பததின்
முதன்லமயான கலில் ப்ரான்
சிறப்புகளுள் ஒன்றாக மழலலச
வசல்ெம் கருதப்படுகிறது குழநலதகளுககுச
சிறநத சூழலல உருொககித தன்னலம் கருதாது
குழநலதயின் நலலனப் வபாற்றுெது வபற்வறார்
க்லமயாகும் பிறககின்ற குழநலதயின்மீது தாய்
தநலதயருககான உரிலம எநத அளவில்
இருககவெணடும் என்பதும் அறததிற்குட்பட்்வத
ஆகும் குழநலதகலள அடிககவும் உலதககவும்
தங்களுககுச சிறப்புரிலம இருப்பதாகப் வபற்வறார்
கருதககூ்ாது
உங்கள்
குழநலதகள்
உங்களி்மிருநது வதான்றியிருககலாம் ஆனால்
அெர்கள் உங்கள் உல்லமகள் அல்லர் என்கிறார்
கலில் ப்ரான்

என்ற மூன்று ொழ்வியல் சிறப்புகலளக குடும்பம்
வகாணடுள்ளது

திருமணம்
ஓரறிவு உயிர் முதல் ஐநதறிவு பல்தத
உயிரினங்கள்ெலர திருமணம் என்ற ஓர் ஒப்பநதம்
இல்லல ஆனால் ஆறறிவு பல்தத மனித
இனததில் ஆண வபண இருெரும் இலணநது
ொழ்ெதற்குச சமூகததின் ஒப்புதல் வபறத
திருமணம் வதலெப்படுகிறது
உ்லாலும் உள்ளததாலும் இயற்லகயாகப்
வபணணும் ஆணும் இலணெலதத திருமணம்
எனச சமூகம் அங்கீகரிககிறது பழங்காலம் முதல்
இன்றுெலர திருமண ொழ்கலக ஒரு புனிதமான
அறவநறி ொழ்கலகயாகக கருதப்பட்டு ெருகிறது
திருமணம் இன்றி ஆணும் வபணணும் வசர்நது
ொழும்
ொழ்கலகலயச
சமூகததினர்
ஏற்றுகவகாள்ளாத நிலலயில் அது ஒரு சிறநத
அறவநறி
ொழ்ொகக
கருதப்படுெதில்லல
எனவெதான் ெள்ளுெரும்

தம்மின்தம் மககள் அறிவுல்லம மாநிலதது
மன் யிர்ககு எல்லாம் இனிது குறள்
என்கிறார்
ெள்ளுெர்
தம்லமவி்த
தம்
கு ழநலதகள் அறிவுல்வயாராக அலமநதால்
அதுவெ உலகதது உயிர்களுககு எல்லாம் இன்பம்
தரும் என்கிறார் ெள்ளுெர் இததலகய மனநலம்
வபற்வறார்ககு இன்றியலமயாததாகும்

அறன் எனப் பட்்வத இல்ொழ்கலக அ தும்
பிறன் பழிப்பது இல்லாயின் நன்று குறள் 49
எ னப் பிறரால் பழிககப்ப்ாமல் அறெழியில்
ந ்ததப்படும் இல்லற வம நல்லறம் என்கிறார்
வமலும் அெர்

ஈன்ற வபாழுதின் வபரிது உெககும் தன்மகலனச
சான்வறான் எனக வகட்் தாய் குறள்

அன்பும் அற ம் உல்ததாயின் இல்ொழ்கலக
பணபும் பய ம் அது குறள் 45

எனத தன் மகலனச சான்வறானாகப் பிறர் கூறக
வகட்்தாய் அம்மகலனப் வபற்வறடுததவபாது
அல்நத மகிழ்சசிலயவி்ப் வபரிதும் மகிழ்ொள்
என்கிறார் ெள்ளுெர்

என்றும் கூறுகிறார் குடும்ப ொழ்வில் அன்பும்
அ ற ம் நிலறநதிருககுமானால் அநத அழகிய
ொழ்கலகயின்
பணபும்
பய ம்
அதுவெ
ஆ கு ம் என்கிறார் ெள்ளுெர் எனவெ அன்பின்
அ டிப்பல்யில் ொழ்ொங்கு ொழ்நது மா ்
ொழ்கலகயில்
ஏற்படும்
ஏற்றததாழ்வுகலள
நடுவுநிலலவயாடு ஆய்நது சிறப்பல்யச வசய்ெவத
குடும்ப ொழ்வின் அடிப்பல் எனலாம்

தாய் தநலத என்ற இருெருககும் சம உரிலமயுணடு
இருெருககும் உரிய வபாதுச வசாததாகக
குழநலதகள் உள்ளனர் இங்குப் வபாதுசவசாதது
என்பது குழநலதகளின் அறிவும் ஆற்றலும்
உலகுககுப் பயன்படும் ெலகயில் அலமய
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வெணடும் என்பவதயாகும் இலத ெள்ளுெர்

அெனது
நன்ன்தலதயாகிப்
பின்
நல்வலாழுககமாகவும்
மாறிவிடுகிறது
இவ்ெலகயில்
உரிலமயும்
க்லமயும்
பிரிககமுடியாத வதா்ர்லபப் வபற்றுள்ளன

மங்கலம் என்ப மலனமாட்சி மற்று அதன்
நன்கலம் நன்மககட் வபறு குறள் எண
என்கிறார் நன்மககள் வபறு என்பது நல்ல
மககலளப்
வபறுெதாகும்
நன்மககலள
ஈன்வறடுப்பதால் வீடும் நாடும் மகிழும் இநத
உலகவம வபாற்றுமளவுககுப் வபற்வறார் சிறப்பல்ெர்
என்கிறார் ெள்ளுெர்

1. உரிலமகள் (Rights)
மனிதச சமூகததில் உரிலம என்பது
அறமுலறயிவலா
அல்லது
சட்்ெலகயிவலா
ஒன்லறப் வபறுெதாகும்
அறமும் சட்்மும்
அடிப்பல்யில் ஒன்றுகவகான்று வெறானலெ
எழுதது அறிவிததென் இலறென் ஆொன் என்பது
மூதுலர கூறும் அறம் இநநியதியால் ஆசிரியர்
மாணாககர்மீது அறெலகயில் உரிலமயுல்யெர்
ஆொர் ஆனால் சட்் ெலகயில் மாணககரின்மீது
ஆசிரியருககு உரிலம ஏதும் கில்யாது

நட்பு
குடும்பததின் கிலளகளான திருமணமும்
மககட்வபறும் நடுவுநிலலயாக ொழும் பயிற்சிலய
அளிததுப் பற்று அன்பு வபாறுலம பிறர் நலம்
வபணல்
வபான்ற
உயர்பணபுகலள
ெளர்ததுகவகாள்ள உதவுகின்றன இெற்லறச
சார்நதுெரும் நட்பு குடும்ப ொழ்வில் ஆண வபண
என்ற வெறுபாடில்லாமல்
ஒருெருகவகாருெர்
அன்பும் ஆதரவும் காட்டிப் வபாருநதி ொழ்ெலதச
சிறப்பிப்பதாகும் கணென் மலனவி இருெருவம
ஆழ்நத
அன்புல்யெர்களாகவும்
சிறநத
நணபர்களாகவும் இருப்பவத இல்லற நட்பாகும்

உரிலமயும் சமூகமும்
காட்டிவலா தீவிவலா மனிதன் தனிதது
ொழும்வபாது அெ ககு எததலகய உரிலமயும்
வதலெயில்லல
காரணம்
தன்னநதனியாக
ொழ்ெதால் அென் உரிலமகலளத தானாகவெ
வபற்றிருககிறான் ஏவனன்றால் அென் ொழும்
சூழலில் அெ ககுக கில்ககக கூடியெற்லற
மறுகக அெலனத தவிர வெறு எெரும் இல்லல
அென் யாரி்மும் எநத உரிலமலயயும் வபாராடி
நிலலநாட்் வெணடியதில்லல சமுதாயதவதாடு
வசர்நது
ொழும்வபாதுதான்
உரிலமகலள
நிலலநாட்் வெணடிய வதலெவய அெ ககு
உருொகிறது

உயர்நட்புககுச
சிறநத
சான்றாகக
வகாப்வபருஞ்வசாழன்
பிசிராநலதயாலரக
குறிப்பி்லாம் புறநா று
வநரில் ஒருெலர
ஒருெர் காணாவிட்்ாலும் வகாப்வபருஞ்வசாழ ம்
பிசிராநலதயாரும்
உள்ளததால்
ஒன்றுபட்டு
இருநதனர்
பின் இறநதனர்
ெ்ககிருநது
வகாப்வபருஞ்வசாழன் உயிர்விட்்ான் நணபனின்
இறப்லபத தாளமுடியாமல் பிசிராநலதயாரும் உயிர்
நீததார் என்று அறிகிவறாம்

தன் உரிலமலய எங்வக ெலியுறுதத
வெணடும் அல்லது தவிர்ககவெணடும் என்பலதச
சரியாக அறிெதுதான் மனிதனின் சிறநத
அறமாகும்
தனிமனித ககு உரிலமகலள
ெழங்குெதன் மூலம் சமூகம் தனிமனிதனின்
மனநலததிற்கும்
ொழ்வு
ெளர்சசிககும்
உறுதுலணயாக
அலமகிறது
எனவெ
தனககுள்ள
உரிலமகளால்
தன்லன
ெளர்ததுகவகாள்ளும் தனிமனிதன் தனககுதவிய
சமூகததிற்கு நன்றி பாராட்டும் முலறயில்
வபாதுநன்லமகளுககாகப் பாடுப் முன்ெருகிறான்
எனலாம்

உரிலமகள் மற்றும் க்லமகள்
உரிலமகளும் க்லமகளும் மனிதனின்
இரணடு
கணகலளப்
வபான்றலெ
ஒன்லறவயான்று
சார்நதிருப்பலெ
ஒரு
நாணயததின் இரு பககங்களாகத திகழ்பலெ
எனலாம்
ஒருென்
முலறயாகக
க்லமயாற்றும்வபாது
அெலன
விலன
ஒழுககமுல்யென் எனக கூறுெர் இப்பணவப
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மனிதனின் உரிலமகள்

பணிபுரியும் ஒருென் தன் விருப்பப்படி வபாருள்கள்
பலெற்லறத தன் உல்லமயாககிகவகாள்ளும்
உரிலமலயச சமூகம் அெ ககு ெழங்கியுள்ளது
வபாருள்கலள உல்லமயாககிக வகாள்ளுெதன்
வநாககம் பிறருககு நன்லம வசய்ெதற்குததான்
என்பலத உணர்நது அநத உரிலமலயச சமூகம்
அெ ககு அளிகக முன்ெரவெணடும்

மனிதனின் முதன்லமயான உரிலமகளாகப்
பின்ெரும் ஐநலதயும் குறிப்பி்லாம்
அ
ஆ
இ
ஈ
உ

ொழ்ெதற்கான உரிலம
சுதநதிர மனிதனாயிருககும் உரிலம
உல்லமகளுககான உரிலம
ஒப்பநதம் வசய்துவகாள்ளும் உரிலம
கல்வி கற்கும் உரிலம

ஈ ஒப்பநதம் வசய்துவகாள்ளும் உரிலம

அ ொழ்ெதற்கான உரிலம

கல்வியுரிலமயும் உலழப்புமுள்ள மனிதன்
வபாருள்கலளத தன் ல்லமயாககும் முயற்சியில்
ஈடுபடும்வபாது அதற்குப் பிற மனிதனின் உதவியும்
வதலெப்படுகிறது ஒருென் பிறவனாடு இலணநது
வசயலாற்றும்
நிலலலம
ஏற்படுமானால்
அவ்விருெரும் இலணநது வசயல்புரிெதற்கான
ஒப்பநத உரிலமலயச சமூகம் ெழங்குகிறது

பிறப்பு இறப்பு என்பது உலகில் பிறககும்
அலனதது உயிர்களுககும் வபாதுொனது ொழும்
உரிலம என்பதும் எல்லா உயிர்களுககும்
அடிப்பல்யான
உரிலமயாகும்
இலத
உணர்ததவெ ஆணடுவதாறும் டிசம்பர் 10ஆம்
நாள் மனித உரிலம நாளாகக (Human Rights
Day) வகாண்ா்ப்படுகிறது ொழு அல்லது
ொழவிடு என்ற முதுவமாழியும் மனிதர்களின்
ொழும் உரிலமககு அரணாகிறது

உ கல்வி கற்கும் உரிலம
ொழும் உரிலமலயப் வபாலவெ கல்விலயப்
வபறுெதற்கும் சமூகம் எல்லாெலக உதவியும்
வசய்கிறது ஒருெர் கல்விலயப் வபறுெதற்குரிய
ொய்ப்புகலள உருொககித தர வெணடும் ஒருெர்
தாம் விரும்பும் அளவுககுக கல்வி கற்பதன்ெழித
தம்மி்ததில் மலறநதுள்ள வபராற்றல்கலளச
சிறப்பாக வெளிப்படுதத முடியும்

ஆ சுதநதிரமாக ொழும் உரிலம
சுதநதிரமாக ொழும் உரிலம என்பது
ஒருெலகக கட்டுப்பாட்டுககுட்பட்் நிலலயாகும்
ஆனால்
இககட்டுப்பாட்டிலும்
ஒருெலகச
சுதநதிரமுள்ளது எ கா சாலலயில் வசல்லும்
வபாது இ்ப்பககமாகச வசல்லவெணடும் என்பது
சாலலயின் விதி இநத விதிககு உட்பட்டு ந்நதும்
வபாகலாம் ொகனததிலும் வபாகலாம் இது
மனித ககுரிய கட்்ற்றச சுதநதிரமாக இயங்கும்
உரிலம ஆகும் ஆனால் ெலப்பககமாகச
வசல்லககூ்ாது என்ற ெலகயில் இதுவும்
சாலலவிதிககுக கட்டுப்பட்்தாகும்

இவ்ெலகயில் பணபட்்ெர்களாகச சமூக
உறுப்பினர்கலள மாற்றி அலமககக கல்வியாவலவய
முடியும் பணபட்் உறுப்பினர்களால் பணபுள்ள
தனிததன்லம ொய்நத சமூகம் அலமயும் எனவெ
தனிமனிதன் விரும்பும் கல்விலயச சமூகம்
அெ ககுத தரவெணடும்
ொழும் உரிலம கல்வியுரிலம ஒப்பநத
உரிலம சுதநதிர உரிலம உல்லமகலளப் வபறும்
உரிலம இலெ ஐநதும் வபாதுநல ககு எநத
அ ளவுககுப்
பயன்படுகிறது
என்பலதப்
வபாறுததுததான்
இவ்வுரிலமகள்
ெலுப்
வபறுகின்றன ஒவ்வொரு மனித ம் சமூகததின்
வபாதுநல ககுக கருவியாெதால் அலனதது
மககளின் உரிலமகளும் ஒருெருகவகாருெர்
உதவும்
நிலலயில்
ஒரு
ெரம்பிற்குள்
கட்டுப்படுததப்படுகின்றன

சமூகததில் பல கட்டுப்பாட்டு விதிகள் உணடு
அநத விதிகளுககு அ்ங்கிய நிலலயில் பிற
மனிதர்களின் சுதநதிர உரிலமலய மீறாத
ெலகயில் ஒருென் தன் ல்ய சுதநதிரதலதப்
பயன்படுததிகவகாள்ளலாம்
இதனால்
அெ ககும் பிறர்ககும் பய ணடு என்பதால்
அலனெருவம சுதநதிரமாக ொழ முடியும் எனலாம்

இ உல்லமகளுககான உரிலம
ொழும் உரிலமயும் கல்வியுரிலமயும் வபற்று
உலழககும் உரிலமயால் கட்்ற்ற நிலலயில் நின்று
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க்லம என்பதன் வபாருள்

ஈடுபடும்வபாது அெ ல்ய அறிவும் அசவசயல்
வசல்லவெணடிய பாலதயும் பயன்கள் மற்றும்
அதனால் விலளயும் பின்விலளவுகளும் அதன்
முடிவும் ஆராயப்ப்வெணடும் ஒவர வசயலலப்
பலமுலற திரும்பத திரும்பச வசய்யும்வபாது அது
அனிசலசச வசயலாக (Non- Voluntary Action)
மாறிவிடுகிறது
இலதவய
பழககசவசயல்
(Habitual Action) என்றும் கூறலாம்
ஒருென் நன்ன்தலதலய விருப்பச
வசயலாக விரும்பி ஏற்றுச வசயல்பட்டு ெநதால்
அென் மனதில் நன்ன்தலத பதிநதுவிடும் இநத
மனப்பதிலெததான் நாம் நற்பணபு (Good
Character) என்று கூறுகிவறாம்

இரணடு
வசயல்களில்
ஒன்லறத
வதர்நவதடுதது அது சூழலுககுப் வபாருததமாகவும்
சட்்ததுககுட்பட்்தாகவும்
இருககுமாயின்
அதலனவய க்லம என்று கூறவெணடும்

கான்டின் க்லமக வகாள்லக
இமா வெல் கான்டின் க்லமக வகாள்லக
(Duty for Duty’s Sake) க்லமலய மட்டுவம கருததிற்
வகாணடு
க்லம
வசய்ெதாகும்
இதன்
விலளவுகளும்
நன்லமகளும்
பற்றிக
கருததவதலெயில்லல க்லமலயச வசய்யும்வபாது
எவ்வித ஊககிகளின் தூணடுதலுமின்றிச சுதநதிர
மனநிலலயில் நிற்கவெணடும் க்லமககாகக
க்லம என்ற உணர்வு மட்டுவம நம் சுதநதிர
மனநிலலலய
இயககும்
ஊககியாக
இருககவெணடும் என்று கான்ட் கூறுகிறார்

நற்பணபுகளின் ெலககள்
நற்பணபுகள் மூன்று ெலகப்படும்
தன்லனப் பற்றியலெ
பிறலரப் பற்றியலெ
குறிகவகாலளப் பற்றியலெ

நல்வலாழுககம்
‘VIRTUE’ என்ற ஆங்கிலசவசால்லிற்கு
இலணயாக நல்வலாழுககம் என்ற தமிழ்ச
வசால்லலக கருதலாம் இசவசால்லல நாம்
பயன்படுததும்வபாது மனித ல்ய வமம்பாட்ல்க
குறிப்பதாகக வகாள்கிவறாம் நல்வலாழுககம்
என்பது நற்சிநதலன நற்வசயல் நன்ன்தலத
நற்பணபு நல்லறிவு தன்ன்ககம் வநர்லம உறுதி
ஆகியெற்றின் ஒருங்கிலணநத வசயல்பா்ாகும்

1. தன்லனப் பற்றியலெ

நல்வலாழுககதலத அல்யும் ெழிகள்

2. பிறலரப் பற்றியலெ

க்லமகலள
வமற்வகாள்ளும்வபாது
நற்பயனளிககும் இயல்பான வசயல்கலளவய
ஒருென் வசய்ொன் நடுவுநிலலலம தன்ன்ககம்
சிககனம் கணணியம் வநர்லம தியாகம் உலழப்பு
வபான்ற தன்லன வமம்படுததும் நற்பணபுகலள
ெளர்ததுகவகாள்ளும் மனிதன் வீழ்ெதில்லல
இலெ தன்லனப் வபணும் நற்பணபுகளாகும்

அறிவின்
ெழியில்
இயங்குபென்
அறிவுல்யென் எனக கூறலாம் அறிவுல்ய
மனிதன் விரும்பிவயற்கும் வசயவல விருப்பசவசயல்
Voluntary Action) ஆகும் அறிொற்றல்
ஆலசயின்
நிலறலெக
குறிகவகாளாககிச
வசம்லமவநறியில்
மனிதலனக
வகாணடு
வசலுததுகிறது எனவெ விருப்பசவசயல் என்பது
தன் அறிவினால் நல்லது எது தீயது எதுவென
ஆய்நது மனிதன் வமற்வகாள்ளும் வசயல்
எனலாம்
விரும்பிவயற்ற
வசயலலச
வசய்ய
முலனலகயில் அலத அறிவின் வநறிப்படுதத
வெணடும் விருப்பசவசயலில் ஒரு மனிதன்

பிறரது
அல்லது
பிற
உயிர்களின்
நன்லமககாகக க்லமகலள வமற்வகாள்ளும்
வபாது
அெற்றிற்வகற்ற
நற்பணபுகலளவய
கல்ப்பிடிகக வெணடும்
நீதி நியாயம்
வமாழிப்பற்று
நாட்டுப்பற்று
மனிதவநயம்
அறசவசயல்கள் முதலியன பிறலரப் பற்றிய
நற்பணபுகளாக அலமகின்றன

3. குறிகவகாலளப் பற்றியலெ
உணலமயின்மீது அன்பு நன்லமயின்மீது
பற்று வசயலின்மீது உறுதி உலழப்பின் மீது மதிப்பு
வபான்றலெ
குறிகவகாலள
வநாககிய
நற்பணபுகளாகும்
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ஆளுலமப்பணபு

பிலழ (Mistake)

ஆளுலம என்பது ஒருென் வபற்றுள்ள
உ்ற்பணபுகள் உளப்பணபுகள் சமூக அறவநறிப்
பணபுகள் ஆகியன யாவும் ஒருங்கிலணநதலதக
குறிககிறது
ஆளுலமயில் உ்ற்வதாற்றம்
அ பெங்கள்
நிலனவுகள்
கற்பலனகள்
பற்றுகள் பழககெழககங்கள் எனப் பலவும்
அ்ங்கியுள்ளன

மனிதன் தன் அறிொற்றலின் துலணயால்
ஒ ரு வசயலலச வசய்யும்வபாது இது தெறான
வசயல்தான் என்று வதரிநவத அசவசயலலச
வசய்ெலதப் பிலழ என்கிவறாம் ஆனால் அவத
மனிதன்
அறியாலமயால் ஒரு வசயலலச
அது
தெறான
வசயல்
வசய்யும்வபாது
எனப்படுகின்றது
பிலழலயப்
வபாறுததுத
தெறுகலளத
திருததிகவகாள்ளச
சமூகம்
மனித ககு உதெவெணடும் எனலாம்

குற்றமும் தண்லனயும்
நற்வசயல்கள்
எவ்ொறு
பாராட்டிற்கு
உரியலெவயா
அவ்ொவற
குற்றங்களும்
தண்லனககு உரியலெ எநத ஒரு விதிலயயும்
மீறுகின்ற எசவசயலுவம குற்றம் எனவும் அது
தண்லனககு உரியது எனவும் கருதுெர்

அறததீலமகள்
அறததீலம என்பது ஒருென் அறிநவத
அறகவகாள்லகலய மீறுெதாகும் அறவிதிலய
மீறுதல் தீலம தரும் என்பலத உணர்நதபின் ம்
வசய்யப்படும் ஐம்வபருங்குற்றங்கலள இதற்குள்
அ்ககலாம் வபாய் களவு காமம் வகாலல ஆகிய
ஐநதும் விலககப்ப் வெணடும் என்பலதத
திருககுறள் முதலிய அற ல்கள் மிகவும்
ெலியுறுததுகின்றன
இநத
ஐம்வபரும்
குற்றங்கலளத
வதரியாமல்
மனிதன்
வசய்ெதில்லல ஆலசயின் தூணடுதல்களுககு
உட்பட்வ் இககுற்றங்கலள இலழககிறான்
எனவெ இெற்லற அறததிற்குத தீலம வசய்ென
என்ற வபாருளில் அறததீலமகள் என்கின்றனர்
சான்வறார்

தன்
மனசசான்றின்
அடிப்பல்யில்
தனிமனிதன் ஏற்றுகவகாணடிருககும் அறவியல்
விதிகள் சமூக அலமப்பு உருொனவபாது சமூகம்
அலமதத விதிகள் அரசு விதிதத விதிகள் என
இன்று
வபருகியுள்ளன
தனிமனிதனின்
அறொழ்லெப் பாதிப்பதாகச சில தருணங்களில்
இலெ அலமநதுவிடுகின்றன இவ்விதிகளுககு
உட்பட்டு
ந்ககவெணடிய
மனிதன்
இவ்விதிகலளத தாவன மீறத வதா்ங்கும்வபாது
அறொழ்வில் சிககல்கள் வதான்றுகின்றன

தீய எணணங்கள்

தண்லன (Punishment)

தீய எணணங்கள் மனததில் பதிநதுவிட்்ால்
அலெ நல்வலாழுககதலதக வகடுதது அதற்வகற்ப
வெளிப்புறச வசயல்கலளயும் இழிவுபடுததிவிடும்
வபாறாலம வபராலச கடுஞ்சினம் கடுஞ்வசால்
முத லிய நான்கும் தீய எணணங்களாகக
கருதப்படுகின்றன இதுபற்றி ெள்ளுெர்

குற்றம்
வசய்தென்
தணடிககப்பட்்ாக
வெணடும் எவ்ொறு நற்வசயல்களுககுப் பரிசுகள்
அளிககப்படுகின்றனவொ
அலதப்
வபான்வற
குற்றங்களுககும்
தண்லனகள்
அளிககப்
படுகின்றன குற்றொளி சமூகததின் சட்்ங்கலள
மீறுகிறான்
அெற்லற
வெணடுவமன்வற
தகர்தவதறிகிறான்
அென்
தெறுகளுககுத
தண்லன அளிப்பதன் மூலமாகச சமூகம் தன்லனச
சீரலமததுக வகாள்கிறது எனவெ தண்லன
எனப்படுெது அறெழியிலான ஒரு வநர்லமயான
வநறிப்படுததும் வசயலாகும் தண்லன பற்றிய
வகாள்லககள் மூன்றாக உள்ளன

அழுககாறு அொவெகுளி இன்னாசவசால் நான்கும்
இழுககா இயன்றது அறம் குறள்
என்று
கூறுகிறார்
இததீய
எணணங்கலளச சட்்ததாலும் அரசாலும்
தணடிகக முடியாது அெரெர் மனசசான்வற
அெரெருககும் தண்லனயாகும்
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ஆ பழிககுப் பழிொங்கும் தண்லனக
வகாள்லக ( Retributive Theory of
Punishment)

அ எசசரிப்புத தண்லனக வகாள்லக
ஆ பழிககுப் பழிொங்கும் தண்லனக வகாள்லக
இ சீர்திருததத தண்லனக வகாள்லக

பழிககுப்
பழிொங்கும்
தண்லனக
வகாள்லக என்பது மற்வறாருெ ககு ஒருென்
இலழதத
துன்பதலதக
குற்றொளியான
அெ ம்
அ பவிககும்படி
வசய்ெதாகும்
இகவகாள்லகயின்படி
கணணுககுக
கண
பல்லுககுப்
பல்
என்பலதப்
வபாதுொக
வநாககும்வபாது இது பழிொங்கும் தண்லன
என்பலத அறியலாம் எ கா வசாழர் ெரலாற்றில்
ம நீதிசவசாழனின்
மகனான
இளெரசன்
வதர்ககாலில் ஒரு பசுவின் கன்றிலனக வகான்ற
குற்றததிற்குத
தண்லனயாக
அவத
வதர்ககாலில் மகலனயும் இட்டுக வகான்ற
மன்னனின் வசயலலச சான்று காட்்லாம்

அ எசசரிப்புத தண்லனக வகாள்லக
(Deterrent Theory of Punishment)
குற்றம்
வசய்தெலனத
தணடிககும்
முலறயில் அெ ககு அளிககப்படும் தண்லன
மற்றெர்களுககு
எசசரிகலகயாக
இருகக
வெணடும் என்பர் எ கா ஆடு திருடியதற்காக நீ
தணடிககப்ப்வில்லல எதிர்காலததில் ஆடுகள்
திருடுவபாகாமல் இருககததான் இததண்லன
எனத தீர்ப்பளிததல்
இகவகாள்லகயில் சில குலறபாடுகள்
உள்ளன
இகவகாள்லகயின்படி
மற்றெர்
நல ககான வெறுங்கருவியாகத தனிமனிதன்
பயன்படுததப்படுகிறான் ஒருெலனப் பிறருககு
முன்மாதிரியாகக
காட்டுெதுதான்
இகவகாள்லகயின்
அடிப்பல்யாகும்
இது
தனிமனித நிலலலயவி்ச சமூகததிற்கான
அெனது
நிலலலயவய
ெலியுறுததுகிறது
சிலவெலளகளில் குற்றம் இலழததெலன நீதிபதி
தணடிகக முற்படு ம்வபாது மற்றெர்களுககு
இததண்லன எசசரிகலகயாக இருககவெணடும்
என்வறணணி மிகககடுலமயாகத தணடிககலாம்
மிகககுலறொகவும் தணடிககலாம் இரணடுவம
சரியன்று எதிர்காலததில்
குற்றம் வநராமல்
தடுப்பதாகவும் குற்றொளிலயத திருததுெதாகவும்
தண்லன அலமெவத சிறநததாகும்

குற்றங்களால் சமுதாயம் அழிெலத யாரும்
ஏற்கமுடியாது
மனிதச சமுதாயம் அழிநதால்
மனிதன் விலங்லகவி்வும் கீழ்நிலலலய அல்ய
வநரிடும்
என்பதால்
குற்றங்களுககுக
கடுலமயான தண்லனகள் ெழங்கப்படுெலதத
தவிர்ககககூ்ாது என்பர் இகவகாள்லகயிலும்
சில குலறபாடுகள் காணப்படுகின்றன பழிககுப்
பழி
ொங்குதல்
என்பது
உணர்சசியின்
அடிப்பல்யில் நிகழும் வசயலாகும் இது அறிவில்
முதிர்நத சான்வறார்கள் ொழும் சமுதாயததிற்குப்
வபாருநதுெதன்று எனலாம்
குற்றொளி அககுற்றதலத எதற்காகச
வசய்தான் அெலனத தணடிப்பது சமூகததிற்கு
நன்லம பயககுமா எததலகய தண்லனலய
அெ ககு ெழங்குெது பாதிககப்பட்்ென் வசய்த
குற்றததின் பின்னணி என்ன வபான்றெற்லறத
தீர
ஆராயாமல்
பழிககுப்
பழிொங்கும்
வநாககததில் தண்லனகலள அளிககககூ்ாது

ஒரு குற்றொளி முதன்முலறயாக ஒரு
குற்றதலதச வசய்யும்வபாது
அககுற்றதலத
அென் மீணடும் வசய்யமாட்்ான் என்ற நிலலயில்
நீதிபதி அெலன எசசரிகலக வசய்யலாம்
மிகககுலறநத தண்லனலயயும் ெழங்கலாம்
அல்லது தணடிககாமவலவயகூ் விட்டுவி்லாம்
ஆனால் மற்றெர்கலள எசசரிககும் ெலகயில்
தண்லன
விதிககும்வபாது
சற்றுக
கடுலமயாகவெ நீதிபதி தண்லன விதிப்பார் ஒவர
குற்றதலதத திரும்பத திரும்பச வசய்ய வநர்நதால்
அககுற்றொளிககுக கடுலமயான முலறயில்
தண்லன ெழங்கததான் வெணடும்

இ சீர்திருததத தண்லனக வகாள்லக
(Reformative Theory of Punishment)

குற்றம்
வசய்தெலனத
திருததும்
ெலகயில்
தண்லன
அலமயவெணடும்
என்பது
இகவகாள்லகயின்
வநாககமாகும்
இகவகாள்லகலய
மககள்
அலனெரும்
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ஏற்றுகவகாள்கின்றனர் குற்றம் புரிநதெலனயும்
மனிதனாக மதிதது அென் நன்லமலயயும்
மனங்வகாணடு தண்லன அளிககப்ப்வெணடும்
என்று இநதக வகாள்லகயினர் கருதுகின்றனர்

குற்றொளிகளுவம உ்லியல் மற்றும் உளவியல்
குலறபாடுகளினால் குற்றம் வசய்தெர்கள் அல்லர்
வமலும்
எல்லாக குற்றங்களும் சமுதாய
ஏற்றததாழ்வுகளால் ஏற்பட்்லெவய என்பலதயும்
முழுலமயாக ஏற்றுகவகாள்ளமுடியாது என்பர்

குற்றவியல் ஆய்வுகள் ஒருென் ஏன் குற்றம்
வசய்கிறான் என்பதற்கான காரணங்கலளக
கண்றிய முலனகின்றன உ்ற்குலறகளும்
மனககுலறகளும்
குற்றங்களுககுக
காரணமாகின்றன என்று கண்றிநதுள்ளனர்
சமுதாயததில்
நிலவும்
ஏற்றததாழ்வுகவள
மனிதலனக குற்றொளியாககுகின்றன என்றும்
கருதுகின்றனர்

நிலறவுலர
தனிமனிதன் சமுதாயம் நாடு ஆகிய
மூன்றும்
ஒன்வறாவ்ான்று
வகாணடுள்ள
வதா்ர்பு இப்பா்ப்பகுதியில் விளககப்பட்டுள்ளது
தனிமனித ககுரிய
சமுதாயப்
பணபுகள்
பட்டியலிப்பட்டுள்ளன
தன்னலம்
பிறர்நலம்
வபாதுநலம் ஆகிய மூெலக அறகவகாள்லககள்
வதளிொகக கூறப்பட்டுள்ளன குடும்ப ொழ்வொடு
வதா்ர்புல்ய அறவநறிகள் பிள்லளகளுககும்
வபற்வறார்களுககும்
உரிய
உரிலமகள்
க்லமகள் குடும்பததின் சிறப்புகள் ஆகியலெ
விளககப்பட்டுள்ளன
மனிதனின் அடிப்பல்
உரிலமகள் பட்டியலி்ப்பட்டுள்ளன நற்பணபுகளின்
ெலககள் தண்லன விளககம் அதன் ெலககள்
ஆகியனவும் விரிொக விளககப்பட்டுள்ளன

குற்றொளிகளின் உ்ல்நலம் உளநலம்
ஆகியெற்லறப் வபாருட்படுததி ஒரு வநாயாளிககு
மருததுெர் எவ்ொறு சிகிசலச அளிககின்றாவரா
அவதவபால் குற்றம் புரிநதெலனயும் வநாயாளியாகப்
பாவிதது அெலனச சீர்திருததும் ெலகயில்
அெ ககுத தண்லன தரப்ப்வெணடும்
சீர்திருததத தண்லனக வகாள்லகயிலும்
குலறபாடுகள்
உள்ளன
எல்லாக

சில

மதிப்பீடு
சரியான வில்லயத வதர்நவதடுதது எழுதுக
1. ஒருெலரவயாருெர் காணாமவலவய நட்புகவகாண்ெர்களுககு எடுததுககாட்்ாக விளங்கியெர்கள்
அ பாரி கபிலர்
இ அதியமான்
2.

ஆ வகாப்வபருஞ்வசாழன் பிசிராநலதயார்
லெயார்

ஈ குமணன் வபருஞ்சிததிரனார்

பல குடும்பங்களின் இலணப்வப சமுதாயம் என்று கூறியெர்
அ

வெல்ட்

ஆ இமா வெல் கான்ட்

இ பிளாட்வ்ா

ஈ அரி ்ாட்டில்

3. வபாருததுக
கூற்று

கூறியெர்

அ மககள் ஏற்படுததிய அரசியலலமப்வப நாடு

1. அரி ்ாட்டில்

ஆ மககள் உரிய சட்்விதிகலள ெகுதது ஆள்ெவத நாடு

2. பாரதியார்

இ ஒருெ ககு உணவில்லலவயனில் உலலக அழிப்வபாம்

3. பிலன்ட்சிலி

ஈ பல குடும்பங்களின் இலணப்வப சமுதாயம்

4. உட்வரா வில்சன்

அ அ 1 ஆ 2 இ 3 ஈ 4
இ அ 4 இ 2 இ 1 ஈ 3

ஆ
ஈ

அ 2 ஆ 1 இ 3 ஈ 4
அ 3 ஆ 4 இ 2 ஈ 1
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4. பின்ெரும் கூற்லறயும் காரணதலதயும் படிததுச சரியான வில்லயத வதர்நவதடுகக
கூற்று

உங்கள் குழநலதகள் உங்களி்மிருநது வதான்றியிருககலாம் ஆனால் அெர்கள் உங்கள்
உல்லமகள் அல்லர் கலில் ப்ரான்

காரணம் தம்முல்ய குழநலதயாயிருநதாலும் அதன்மீது உரிலம வகாள்ெதற்கு ஓர் அளவு உணடு

5.

அ கூற்று சரி காரணமும் சரி

ஆ கூற்று தெறு காரணமும் தெறு

ஆ கூற்று தெறு காரணம் சரி

ஈ கூற்று சரி காரணம் தெறு

அழுககாறு அொவெகுளி இன்னாசவசால் நான்கும்
இழுககா இயன்றது அறம் இககுறட்பாவில் அழுககாறு என்பது
அ வபராலச

ஆ கடுஞ்சினம்

இ வபாறாலம

ஈ கடுஞ்வசால்

6. தன்னலம் வகாண்ெர்கலளக கடுகுள்ளம் வகாண்ெர்கள் என்று கூறியெர்
அ பாரதிதாசன்

ஆ பாரதியார்

இ

லெயார்

ஈ திருெள்ளுெர்

7. குடும்ப அலமப்பு மூலம் நிலறவுவசய்து வகாள்ளககூடியெற்றுள் வபாருததமானெற்லறத வதர்நவதடுகக
அ உ்ல் அறிவு ஆன்மீகத வதலெகள்

ஆ அறிவு உள்ளம் ஆன்மீகத வதலெகள்

இ ஆன்மீகம் உணவு அறிவுத வதலெகள்

ஈ உ்ல் உள்ளம் அறிவுதவதலெகள்

8. மனித உரிலம நாளாகக வகாண்ா்ப்படும் நாள்
அ டிசம்பர் 5.

ஆ நெம்பர் 20

இ டிசம்பர் 10

ஈ நெம்பர் 30

9. பின்ெரும் கூற்லறயும் காரணதலதயும் படிததுச சரியான வில்லயத வதர்நவதடுகக
கூற்று

தாவயாருததி தன்மகலனப் வபற்வறடுதத வபாழுலதககாட்டிலும் அெலனச
சான்வறான் எனப் பிறர் கூறும்வபாது மிகக மகிழ்சசியல்ொள்

காரணம்

சமுதாயததில் சிறநத பணபுநலன்கள் வகாண் சான்வறார்கவள அலனெராலும்
மதிககப்படுகின்றனர்

அ கூற்று சரி காரணம் தெறு

ஆ கூற்று சரி காரணம் சரி

இ கூற்று தெறு காரணம் தெறு

ஈ கூற்று தெறு காரணம் சரி

10. பிறலரப் பற்றிய நற்பணபுகளுள் வபாருநதாதெற்லறத வதர்நவதடுகக
அ வமாழிப்பற்று நாட்டுப்பற்று

ஆ மனிதவநயம் அறசவசயல்கள்

இ தன்ன்ககம் வநர்லம

ஈ நீதி நியாயம்

11. நமககாக ஒரு வபான் லகம் காததிருககிறது எனக கூறியெர்
அ காரல் மார்க

ஆ லிவயா ்ால் ்ாய்

இ உட்வரா வில்சன்

ஈ கலில்

ப்ரான்

குறுவினா
1. சமுதாயம் ெலரயறு
2. குடும்பததின் மூெலக ொழ்வியல் சிறப்புகள் எனக குறிப்பி்ப்படுென யாலெ
3. பாவெநதர் சின்னவதார் கடுகுள்ளம் என்று யாலரக குறிப்பிடுகிறார்
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4. மகன் தநலதககு வசய்யும் நன்றிக க்ன் எனத திருககுறள் குறிப்பிடுெது யாது
5. க்லம என்பதன் வபாருள் யாது
6. நல்வலாழுககம் வசாற்வபாருள் விளககம் தருக
7. தியாகம் என்றால் என்ன

சிறுவினா
1. ஒரு நாடு எப்வபாது நன்னா்ாகிறது
2. தனிமனிதன் சமுதாயம் இெற்றின் அடிப்பல்யில் உருொகும் மூெலக நலக வகாள்லககள் யாலெ
3.

க்லமக வகாள்லக பற்றி இமா வெல் கான்ட் கூறுெது என்ன

4. ஆளுலமப் பணபு என்றால் என்ன
5.

பிலழ குறிதது அறவநறி ொழ்வு கூறுெது யாது

6. ஐம்வபருங்குற்றங்கள் எனத திருெள்ளுெர் குறிப்பிடுென யாலெ
7. அறொழ்வில் சிககல்கள் எவ்ொறு வதான்றுகின்றன

வநடுவினா
1. தனிமனித ககு இருகக வெணடிய சமுதாயப் பணபுகளாகக காநதியடிகள் கூறுெனெற்லறப்
பட்டியலிடுக
2. மனிதனின் முதன்லமயான உரிலமகளுள் எலெவய ம் மூன்லற விளககி எழுதுக
3. நற்பணபு என்றால் என்ன அதன் ெலககள் யாலெ விளககுக
4. தண்லன என்றால் என்ன அதன் ெலககளுள் ஒன்றான சீர்திருதத தண்லனக வகாள்லகலய
விளககுக
5

குடும்பததின் முதன்லமயான சிறப்புகளுள் மழலலசவசல்ெமும் ஒன்று இககூற்லற நிறுவுக

6. குடும்பததின் வசயல்பாடுகலளத வதாகுதவதழுதுக
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அலகு

9

ெ ா ல்சா

கள்

கற்றல் வநாககங்கள்
வதாழில்சார் அறங்கள் பற்றி அறிதல்
வதாழில்சார் அறங்களின் வதலெலய அறிதல்
வதாழில்சார் அறங்கலளப் பின்பற்றுெதால் ஏற்படும் பயன்கலளத வதரிநது
வகாள்ளுதல்
வதாழில்சார் அறங்கலளப் பின்பற்றாலமயால் ஏற்படும் விலளவுகலளப் புரிநது
வகாள்ளுதல்
வதாழில்சார் அறம் ஆகும் ொடிகலகயாளருககு
நியாயமான விலலயில் வபாருள்கலள ெழங்குதல்
பணியாளர்கலள உரிய மதிப்பு்ன் ந்ததுதல்
கணணியமான முலறயில் லாபம் ஈட்டுதல்
முலறயாக ெரி வசலுததுதல் வபான்றலெ
வதாழில்சார் அறங்கள் எனலாம்

நுலழவு ொயில்
மனிதன் சமூகததில் நன்வனறிகவளாடு
ொழ்ெது மட்டுமல்லாமல் தான் ஏற்றுகவகாண்
வசய்வதாழிலிலும் அறவநறிகலளப் பின்பற்றி
ொழவெணடும்
ஒருென்
எநதத
வதாழில்
வசய்தாலும் அதில் அென் அல்யும் பயலனவி்
மற்றெர்களும் மிகுநத பயன் வபறவெணடும்
அதுவெ அதவதாழிலுககுச சிறப்பாகும்

வதாழில்சார் அறம் வதாழிற்கூ்ங்கள்
வசயல்படும் முலறயில் ஏற்படும் தெறுகலளக
கலளநது சரியான நல்முலறகலளப் பின்பற்றச
வசய்ெதாகும்

இப்பகுதியில்
பல்வெறு
வதாழில்
வசய்வொர்ககான
வதாழில்சார்
அறங்கள்
விளககப்பட்டுள்ளன எடுததுககாட்்ாகக கல்வி
மருததுெம் ெணிகம் சட்்ம் அரசியல் வபான்ற
துலறகளில் ஈடுபடுவொர் பின்பற்ற வெணடிய
வதாழில்அறங்கள் பற்றிய வநறிமுலறகள் விரிொக
விளககப்பட்டுள்ளன

வதாழிற்கூ்ங்களிலும் நிறுெனங்களிலும்
அறவியல்
நல்முலறகலளத
வதா்ர்நது
கணகாணிதது உயர் மதிப்பீடுகலளப் பின்பற்றச
வசய்ெவத வதாழில்சார் அறம் எனலாம்
வதாழில்சார்
அறம்
பற்றிய
வபாதுக
கருததுகளுககு
இலயய
தனிமனிதர்களும் நிறுெனங்களும் தமககான
அறவியல் வகாட்பாடுகலள ெகுததுச வசயல்படுதல்
சிறப்பாகும்

வதாழில்சார் அறம் வசாற்வபாருள் விளககம்
வதாழில்சார் அறம் என்பது வதாழில்
வதா்ர்பான
வகாள்லககலளயும்
பின்பற்ற
வெணடிய நல்முலறகலளயும் கூறுெதாகும்
வதாழில் புரிவொரின் தனிமனித ஒழுககம்
உயர்நிலல
விழுமியங்கள்
சட்்ங்கலளப்
பின்பற்றும்முலற வபான்றெற்லறக குறிப்பிடுெவத

பரநத சமூகக கணவணாட்்தது்ன்
வதாழில்சார் அறங்கலள உருொககவெணடும்
முலனவொரும்
நிர்ொகிகளும்
வதாழில்
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பணியாளர்களும் தங்கள் பணிலயச வசவ்ெவன
வசய்ெதற்கு
ெழிகாட்டுெவத
வதாழில்சார்
அறங்களின் முதன்லம வநாககமாகும்
வதாழில்துலறயின் வசயல்பாடுகள் தனி
மனித கவகா
சமூகததிற்வகா
தீங்கு
விலளவிப்பதாக இருககககூ்ாது
ஒவ்வொரு
வதாழிலுககும் அலதச சார்நதுள்வளாருககும்
வசயல்பாட்டு ெலரயலறகள் உணடு அததலகய
ெலரயலறகலளப் புரிநதுவகாணடு வசயலாற்ற
வெணடும் சமூகப் வபாருளாதாரச சூழல்களுககு
ஏற்றொறு
வதாழில்சார்
அறங்கள்
ெகுககப்ப்வெணடும் சூழலின் மாற்றங்களுகவகற்ப
அலெ ஆய்வுககுட்படுததப்பட்டுத வதலெயான
திருததம் அவ்ெப்வபாது வமற்வகாள்ளப்ப் வெணடும்

வதாழிற்சாலல

இததலகய நிறுெனங்கள் வதாழிலின்
நீண் கால ெளர்சசி பணியாளர் நலன் சமூக
நலன் வபான்றெற்லறக கருததில் வகாணவ்
முககிய முடிவுகலள எடுககின்றன அறவியல்ெழி
ந்ககும்
நிறுெனங்கள்
வதா்ககததில்
கடினமான சூழ்நிலலலயச சநதிகக வநரிட்்ாலும்
காலப்வபாககில் வெற்றிகரமான நிறுெனங்களாக
நிலலததுவிடுகின்றன

வதாழில்சார் அறங்களின் வதலெ
விழுமியங்கலளப்
வபணும்
நிறுெனதவதாடு வதா்ர்புவகாள்ள மனிதர்கள்
விரும்புெர்
அததலகய
நிறுெனங்களில்
பணியாற்றுெதில் ஆர்ெம் காட்டுெர் தங்கள்
பணததிற்கு
மதிப்பளிதது
வநர்லமயாகச
வசயல்ப்க
கூடிய
நிறுெனங்களின்
தயாரிப்லபவய மககள் ொங்குெர் இதனால்தான்
பல நிறுெனங்கள் தாங்கள் தயாரிககும்
வபாருள்கள்
தரமானலெ
என்றும்
பாதுகாப்பானலெ
என்றும்
விளம்பரம்
வசய்கின்றன

வதாழில்சார் அறப்பணபுகள்
வநர்லமயும் பிறலர மதிததலும் வதாழில்
சார்நத
அறப்பணபுகளாக
உள்ளன
ஒரு
நிறுெனததின்
வசயல்தலலெராயி ம்
உயர்
அதிகாரியாயி ம்
வதாழில்நியதிகளுககும்
ஒழுகலாறுகளுககும் அெர்கள் கட்டுப்ப் வெணடும்
அததலகய
ந்தலத
ஊழியர்களுககு
முன்மாதிரியாக
அலமெது்ன்
அெர்கள்
அறங்கலளப் பின்பற்றுெதற்கும் ஊககமளிககும்
நிறுெனததின் அறங்கள் அலனததும் ந்தலத
விதிகளாக ெகுககப்பட்டு முலறயாக அலெ
ஆெணப்படுததப்ப் வெணடும் வநர்லம தரம்
பாதுகாப்பு பணியாளர்களின் நலம் வபான்றெற்லற
அலெ வபண வெணடும் இததலகய அறங்கள்
சரியாகப் பின்பற்றப்படுகின்றனொ எனத வதா்ர்நது
வமலாணலம அலமப்புகளால் கணகாணிககப்ப்
வெணடும் இலெ பற்றிய வதளிொன அறிகலககளும்
வதாழில்
நிறுெனங்களுககுத
வதா்ர்நது
அ ப்பப்ப் வெணடும்

உயர்விழுமியங்களு்ன் இயங்கும் ஒரு
நிறுெனததில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் தங்கள்
நிறுெனதலதப் பற்றிப் வபருமிதம் வகாள்ெர்
அநத
நிறுெனததின்
இலககுக லளயும்
புகலழயும் ெளர்தவதடுப்பதில் ஊககதது்ன்
வசயல்படுெர் வபாதுமககளின் மதிப்புககுரிய
அநநிறுெனததின்
மனிதெள
நிர்ொகி
ஊழியர்களாலும் விரும்பப்படுொர் தாம் பணி
வசய்யும்
நிறுெனததின்
சமூகக
கணவணாட்்தலதயும் உயர் விழுமியங்கலளயும்
தம்
ஊதியதலதவி்
வமலானதாகப்
பணியாளர்கள் கருதுெர்
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கல்வி அறம்

நல்முலறகலளப் பற்றிய புரிதல் உலக
அலமதி வபான்ற கருததுகலளக கல்வியின்
மூலம் ெளர்தவதடுததல்

மனிதலன மனிதனாக மாற்றுெதற்குக
கல்வி இன்றியலமயாதது ஒவ்வொரு மனித ம்
தனது இலககுகலள அல்ெதற்குக கல்வி
உறுதுலண புரிகிறது இசசமூகததில் ஆசிரியர்
பணி என்பது ஓர் உன்னதமான அறப்பணியாகும்
இப்பணிககுப் பல அறங்கள் உள்ளன விருப்பு
வெறுப்பின்றி அலனெருககும் அறிெளிப்ப லத
இலககாககி ஆசிரியர்கள் கற்பிககவெணடும்
ஆசிரியர்கலள
மதிதது
அெர்களது
அறிவுலரகலள ஏற்று மாணெர்களும் கற்க
வெணடும்

மககளின் வதலெகலளயும் நம்பிகலககலளயும்
புரிநதுவகாணடு வசயல்ப்ல்
ஆசிரியர்
பணிககுத
வதலெயான
அறிொற்றல் தனிததுெமான திறலமகள்
கற்பிததலில் ஆழ்நத ஈடுபாடு உலகியல்
அறிவு வபான்ற தகுதிகலளப் வபற்றிருததல்
ஆசிரியரின்
தனிப்பட்்
நற்பணபுகளும்
கற்பிககும்
திற வம
அெருககுரிய
நன்மதிப்லபச சமூகததில் வபற்றுததரும்
என்பலத அறிநதிருததல்

ஆசிரியர் மாணெர் உறவு
கல்விப்பணிகளில் காலநதெறாலம
பா்ங்கலளக
கற்பிப்பதற்குத
முன்வனற்பாட்டு்ன் வசல்லுதல்

வதசியக கல்வி ஆராய்சசி மற்றும் பயிற்சி நிறுெனம்
புதுதில்லி (NCERT)

தகுநத

அன்வபாடும் அரெலணப்வபாடும் மாணெர்கலள
அணுகுதல்

ஆசிரியர்கள் அணுகுமுலற

மாணெர்களி்ம் சாதி மதம் இனம் வமாழி
வபாருளாதாரம் பாலினம் நாடு வபான்ற
வெறுபாடுகலளக காட்்ாலம

ஆசிரியர்கள்
தம்
ெகுப்பலறகளில்
உற்சாகமூட்டும் ெலகயிலும் மாணெர்கள் மனம்
கலநது பங்வகற்கும் ெலகயிலும் கற்பிககும்
முலறலயப் பின்பற்றவெணடும் அப்வபாதுதான்
மாணெர்களது பல்ப்பாற்றல் வெளிப்படும்

மாணெர்களின் உ்ல் தகுதி உணர்வுத
திறன் அறிவு ெளர்சசி சமூக உணர்வு ஒழுகக
வநறிககான
ெழிகாட்்ல்களில்
கெனம்
வசலுததுதல்

ஒவ்வொரு குழநலதககும் தரமான கல்வி
வபறும் உரிலம உணடு என்பலத உணர்ததுதல்

மாணெர்களின் தனிப்பட்் மற்றும் சமூகப்
பின்புலங்கலளப் புரிநதுவகாணடு அெற்றின்
அடிப்பல்யில் அெர்களுககுக கற்பிததல்

ஒட்டுவமாதத மனிதெள ெளர்சசிககும் கல்வி
பயன்படும் என்பலத ஏற்றுகவகாள்ளுதல்

ஏற்றுகவகாள்ளப்பட்் ெழிமுலறகலளத தவிர
வெறு எவ்ெலகயிலும் கல்வி கற்பிப்பதற்காக
மாணெர்களி்ம் கட்்ணம் வபறாலம

குடியாட்சி சமூக நீதி சமய நல்லிணககம்
வபான்ற குறிகவகாள்களின்மீது நம்பிகலகலய
ஏற்படுததுதல்

மாணெர்கலளப்
பற்றிய
தனிப்பட்்
தகெல்கலளப் வபற்வறாலரத தவிரப் பிறர்
எெரி்மும் வெளிப்படுததாலம

நாட்டின் ெளமான பணபாட்டுப் பின்புலங்கள்
குறிதத
அறிவு
நாட்டுப்பற்று
உலக
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ஆளுலம
விளககமாகத
திகழும்
வமய்ப்பாடுகள் மூலம் மாணெர்களுககுத
தகுநத முன்மாதிரியாகத திகழ்தல்

வபாறுப்புணர்வு்ன்
வெணடும்

ஆசிரியர்கள்

ெழிந்தத

உயர்கல்வி கற்கும் மாணெர்களுககுச
சமூகம் குறிததுப் பற்பல வகள்விகள் எழும் அதன்
காரணமாகச சுதநதிரமான சிநதலனயுள்ள
மாணெர்கள் சமூகச வசயல்பாடுகளில் கெனம்
வசலுததத வதா்ங்குெர் இது பிற்காலததில்
சமூகததில் பற்பல மாற்றங்கலள ஏற்படுததக
கூடும் இததலகய வபாறுப்புணர்வு உள்ள இளம்
சமுதாயதலத உருொககுெவத கல் ரி மற்றும்
பல்கலலககழகங்களின் உன்னத வநாககமாதல்
வெணடும்

மாணெர்களின் கல்வி ெளர்சசி அல்லது
குலறபாடுகள்
குறிதது
அவ்ெப்வபாது
வபற்வறார் அல்லது காப்பாளர்களுககுத
வதரியப்படுததல்
மாணெர்களின்
தன்னம்பிகலகலயக
குலலககும்படியாகப் வபற்வறார் அல்லது
காப்பாளர்களி்ம் வபசாதிருததல்
கல்விககூ்தலதச சமூக வமம்பாட்டிற்குத
வதலெயான அறிவு தகெல்கள் திறன்கள்
முதலியெற்லற
ெளர்ககும்
மனிதெள
நிறுெனமாகக கருதுதல்

உணலமலயயும் பககுெதலதயும் கல்வி
ொயிலாக அல்ய விலழயும் மாணெர்களின்
கல்விப்பயணததில் சிறநத ெழிகாட்டியாகத திகழ
வெணடியது ஆசிரியரின் க்லமயும் வபாறுப்பும்
ஆகும் இததலகய பணபுகலள ெளர்தவதடுககும்
ெலகயில் அலனததிநதியக கல் ரி மற்றும்
பல்கலலககழகப் வபராசிரியக கூட்்லமப்பு
ஆசிரியர்களுககான அறவியல் வகாட்பாடுகலள
ெடிெலமததுத தநதுள்ளது அலெ ெருமாறு

சமூகச சிககல்கலளப் புரிநதுவகாள்ெது்ன்
அெற்லற எதிர்வகாள்ெதற்குரிய திறன்களு்ன்
இருததல்
கல்விப்பணி வமம்பாட்டிற்கான தகுதி பயிற்சி
ஆய்ெரங்கம் கருததரங்கம் விொதங்கள்
ஆகியெற்றில் வதா்ர்நது பங்வகற்றல்

பல்கலலககழகங்களும்
கல் ரிகளும்
வபராசிரியர்கள் கல்விப்பணி சார்நத தம்
க்லமகலளச வசவ்ெவன வசய்ெதற்கு உகநத
சூழ்நிலலலய ஏற்படுததித தரவெணடும்

ஒவ்வொரு மாணெனின் கல்விததகுதிலயயும்
தனிததிறன்கலளயும்
ெளர்தவதடுப்பதில்
பங்காற்றுதல்
மாணெர்களின்
அறிவுதவத்ல்
திறலனக
கூர்லமப்படுததி அெர்களின் ஆககததிறலன
வமம்படுததுெவத உணலமயான கல்வியாகும்

பல்கலலககழக உயர் அதிகாரிகள் கல் ரி
நிர்ொகிகள்
கல்விததுலறலயச சார்நத
வசயலர்கள் இயககுநர்கள் வபற்வறார்கள்
பாதுகாெலர்கள் மாணெர்கள் மற்றும் பிற
பணியாளர்கள் என அலனெருககும் உரிய
அறகவகாட்பாடுகள் வதளிொக ெலரயறுககப்
பட்டு ெழங்கப்படுதல் வெணடும்

உயர்கல்வி
உயர்கல்விததுலறயில்
பணிபுரியும்
ஆசிரியர்கள்
எதிர்காலச
சமூகததிற்கு
ெழிகாட்டும் முன்மாதிரிகளாகத திகழவெணடும்
மனிதெளத
துலறயின்
இதயங்களான
இலளவயாலரப் வபணும் வபாறுப்புமிககெர்களாகத
தம்லமத தகெலமததுகவகாள்ள வெணடும்
உயர்கல்வி பயிலெரும் மாணெர்களின் பதின்ம
ெயது காரணமாக
எதிர்மலறச சகதிகள்
இெர்கலளத தெறாகப் பயன்படுததிகவகாள்ள
அ மதிககக கூ்ாது இளம் சமூதாயததினலரப்

கல்விப்பணியில்
ஈடுபட்டுள்ள
துலணவெநதர்கள் பதிொளர்கள் பல்கலலக
கழக மற்றும் கல்வி நிறுெனத தாளாளர்கள்
வபற்வறார்கள்
மாணெர்கள்
ஆகிய
அலனெருககும் உரிய ந்தலத விதிகள்
ெகுததளிககப்ப் வெணடும் அப்வபாதுதான்
உயர்கல்வி
நிறுெனங்கள்
அரசியல்
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தலலயீடுகளுகவகா
மற்ற
சமூக
நிறுெனங்களின்
அழுததங்களுகவகா
இ்நதராது சுதநதிரமாகச வசயல்பட்டுக
கல்விப்பணியில் திற ்ன் திகழ முடியும்

இெற்லற அல்ெதற்கு ொழ்நாள் முழுெதும்
வதா்ர்நது கல்வி கற்றவல சிறநத ெழியாகும்

மருததுெ அறம்
இநதிய
மருததுெததுலற
மிகவும்
வதான்லமயானது மருததுெர்களுககான கல்வி
வநாலயக கண்றியும் திறன் வநாயாளிகலள
அணுகும்முலற வபான்றலெ பற்றிய இநதிய
மரபுசார் மருததுெ அறிவு மிகவும் ெளமானதாகும்

அறிவியல்
மனிதனின்
திறலமகலள
ெளர்தவதடுககும் கருவி மட்டுமன்று அதுவெ
ொழ்வியல் பழககமாகவும் மாறவெணடும்
கூர்தத
அறிவுததிறன்
நன்ன்தலத
ஏற்றுகவகாண் வசயல்களில் முழுஈடுபாடு
வபான்றலெ
அறிவியல்
கல்வியினால்
கில்ககும் கூடுதல் நன்லமகளாகும்

மருததுெககல்வி மாணெர்கள் தம் துலறயில்
முழுப் பற்று் ம் ஒப்பளிப்வபாடும் இருப்வபாம்
என்று உறுதிவமாழி எடுததுகவகாள்ள வெணடும்

கல்வி கற்பது என்பது அறிவு ெளர்சசியு்வனா
திறன் வமம்பாட்டு்வனா நின்றுவி்ககூ்ாது
மற்றெர்களுககாக
ொழ்ெதற்கும்
மற்றெர்கவளாடு ொழ்ெதற்கும் அது உதெ
வெணடும் சிநதலனலயயும் வசயலலயும்
கூர்லமப்படுததாத கல்வி அறம் இல்லாத
அதிகாரப்வபாககுள்ள
மனிதர்கலளவய
உருொககும்
அன்பும்
பணபுமுள்ள
மனிதர்கலள உருொககுெதற்கு அறப்பணபு்ன்
கூடிய கல்விவய வதலெயாகும்

மருததுெப்பயிற்சியின்வபாது
கற்றல்
கற்பிததல் உலரயாடுதல் ஆகிய ெழிகளில்
மருததுெககல்விலய வமம்படுததிகவகாள்ள
வெணடும்

தனி மனிதன் சமூகம் நாடு ஆகியெற்றின்
எதிர்காலதலதத தீர்மானிததுக கட்்லமககும்
ெல்லலமயு்ன் கல்விககூ்ங்கள் உள்ளன
இதில் பங்வகற்கும் கல்வியாளர்களுககுக
க்லமயும் வபாறுப்பும் மிகுதி
உணலம
வநர்லம அலமதி அகிம்லச அன்பு ஆகிய
உயரிய விழுமியங்களின் அடிப்பல்யில்
தமககுத
தாவம
அறகவகாட்பாடுகலள
ெகுததுகவகாணடு
கல்வியாளர்கள்
பணியாற்றவெணடும்

கனிவொடும் கருலணவயாடும் வநாயாளிலயக
கெனிகக வெணடும்

வநாயாளியின்
உ்லுறுப்புகலள
அறிவொளியால்
ஆய்நதறிபெராக
மருததுெர்கள் திகழவெணடும்
வநாயாளியின் உ்ல்நிலலலய ஆய்நதறிநத
பிறவக
அெருககுரிய
மருததுெதலதத
வதா்ங்க வெணடும்

மருததுெர்கள்
வெணடும்

அறெழியில்

வசயல்ப்

கல்வியின்
வநாககம்
முழுலமயான
மனிதலன உருொககுெதாகும் தனி மனிதனாக
குடும்ப உறுப்பினனாக சமூக மனிதனாக நாட்டின்
நல்ல
குடிமகனாக
புதியனெற்லறக
கணடுபிடிப்பெனாக ஆய்வியல் அறிஞனாக
எதிர்காலச சமூக உருொககம் குறிதத கனவுகள்
உள்ளெனாகத தான் வபற்ற கல்வியால் வமம்பாடு
அல்பெனாக மாணென் இருககவெணடும்
51

Unit 9.indd 51

30/08/18 5:36 PM

இயற்லகப் வபரி்ர்க காலங்களில் ஏற்படும்
வதாற்றுவநாய்களிலிருநது பாதுகாப்பதற்குத
வதலெயான உ்னடி மருததுெ லமயங்கலள
எப்வபாழுதும்
ஆயததநிலலயில்
லெததிருததல்

உங்களுககுத வதரியுமா?
சில

மருததுெர்கள்

வநாயாளியின்

உ்லலக குணப்படுததுெர் சிலர் மனதலதக
குணப்படுததுெர் ஆனால் இரணல்யும்
சமமாகக கருதி மருததுெம் வசய்ெவத சிறநத
மருததுெ

முலற

என்கிறார்

வபார் தீவிரொத ந்ெடிகலககள் வபான்ற
எதிர்பாராத
இ்ர்களின்வபாது
தரமான
மருததுெம்
ெழங்குெதற்குத
தயாரான
நிலலயில்
மருததுெததுலறலய

கிவரககத

தததுெ ஞானி பிளாட்வ்ா

உலகச சுகாதார நிறுெனம் பரிநதுலரததுள்ள
மருததுெ அறங்கள்
அலனெருககும் ஆவராககியம்
இலகலக வநாககிச வசயல்படுதல்

ஆயததப்படுததுதல்
மருததுெக கல்வி ஆராய்சசி வபான்றெற்றில்
வதா்ர்நது கெனம் வசலுததி மருததுெக கல்வி
நிறுெனங்கள் மருததுெமலனகள் ஆரம்பச
சுகாதார
நிலலயங்கள்
வபான்றெற்றில்
மனிதெளக
குலறபாடு
ஏற்ப்ாமல்
கணகாணிததல்

என்ற

பசசிளங்குழநலதகளுககும்தாய்மார்களுககும்
முன் ரிலம அளிததல்
பிறப்பு இறப்பு விகிதங்கலளக குலறததல்
பசசிளங்குழநலதகள்/சிறார்கள் வபான்வறாரின்
இறப்பு விகிதங்கலளக குலறததல்

மருததுெ
முலறயில்
ெளர்நத / ெளரும்
நாடுகளுககு இல்யிலான இல்வெளிலயக
குலறப்பதற்குத வதா்ர்நது முயற்சி எடுததல்

வபறுகால
இறப்பு
விகிதங்கலளக
குலறப்பதற்கான
ெழிமுலறகலளக
கண்றிநது வசயல்படுததுதல்

ெளர்நத / ெளரும் நாடுகளில் குடும்ப நலம்
வபணுெதில் காணப்படும் வெறுபாடுகலள
நீககுதல்

நகர்ப்புற/ கிராமப்புறப் பகுதிகளில் குடும்பநல /
உ்ல்நல லமயங்கலள ஏற்படுததி முலறயாகப்
வபணல்

மருததுெ முலறகளான சிததா ஆயுர் வெதம்
யுனானி வபான்றெற்றில்
உயர்ஆய்வுகள்
வமற்வகாணடு
அதன்
சிறப்புகலளப்
வபாதுமககள் அலனெரும் அறியச வசய்ய
வெணடும்

உயிருககு ஊறுவிலளவிககககூடிய வதாற்று
வநாய்கள்/ வதாற்றா வநாய்கலளக கண்றிநது
அெற்றிற்கு ஏற்ற தடுப்புமுலறகலளயும் வநாய்
நீககும் முலறகலளயும் வமற்வகாள்ளுதல்

மருததுெரின் வபாறுப்புணர்வுகள்
வநாயாளிகளுககு மருநதுகளால் ஏற்படும்
பககவிலளவுக லளக குலறப்பவதாடு அலெ
பற்றிய
விழிப்புணர்லெயும்
ஏற்படுதத
வெணடும்

எநவநரததிலும் உயிர் காககும் மருநதுகள்
தட்டுப்பாடின்றிக கில்கக ெழிெலக வசய்தல்
மாநில / மாெட்் அளவில் தரமான மருததுெம்
ெழங்கப்படுகின்றதா
எனத
வதா்ர்நது
கணகாணிததல்

வநாய்கள்
வதா்ர்பான
அலனதலதயும்
மருததுெரி்ம் வநாயாளி ஒளிவுமலறவின்றித
வதரிவிககவெணடும்

நாடு முழுெதும் உள்ள மககள் அலனெருககும்
மருததுெக காப்பீடு அளிததல்
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ொடிகலகயாளர் பணியாளர் சிறுெணிகர்
பங்குதாரர்கள்
க் தவி ெழங்கிவயார்
அரசலமப்பினர் ஆகிவயாரின் நலன்கலளப்
பாதுகாககவெணடும்
சட்்
நியதிகளுககுட்பட்டுப்
பணபாட்டு
விழுமியங்களு்ன்
வதாழில்நிறுெனங்கள்
வசயலாற்றவெணடும்
வதாழில் நிறுெனத தலலெர்கள்
தம்
நிறுெனங்களின் அறவியல் வகாட்பாடுகலளச
வசயல்படுததுெதில்
முன்மாதிரிகளாகத
திகழவெணடும்

இநதிய மருததுெக கழகம் புதுதில்லி

உங்களுககுத வதரியுமா?
இநதிய
மருததுெக
கழகம்
(MEDICAL COUNCIL OF INDIA - MCI)
1934ஆம் ஆணடு வதாற்றுவிககப்பட்்து
இது இநதியாவிலுள்ள மருததுெர்களுககான
ந்தலத விதிகலளத தீர்மானிககிறது

ெணிக அறவியல் குறிதத முலறயான கல்வி
அறிவுல்யெராகவும் அறிநத அறிலெச
வசயல்படுததத
தகக
நல்முலறகலள
அறிநதெராகவும் நிறுெனத த லலெர்கள்
இருககவெணடும்
ெணிக அறங்கள் சூழ்நிலலககு ஏற்பவும்
நிறுெனங்களின் தன்லமகவகற்பவும் அலெ
வசயல்படும் நாடுகளின் நல கவகற்பவும்
மாறும் தன்லமயுல்யன ெளரும் நாடுகள்
இததலகய ெணிக அறகவகாட்பாடுகலளப்
பின்பற்றுெதில் பின்தங்கிவயயுள்ளன

ெணிக அறம்
ெணிகச
வசயல்பாடுகளாலும்
ெணிக
முடிவுகளாலும் ஏற்படும் தீலமகலள விலககிப்
வபாதுநன்லம கருதும் ெரம்புகலளத வதாழில்
நிறுெனங்கள் ெகுததுகவகாள்ெதும் தம்
க்லமலயயும் வபாறுப்புணர்லெயும் அறிநது
வசயல்படுெதும் ெணிக அறமாகும்

ஒவ்வொரு
நிறுெனமும்
அதன்
உயர்அதிகாரிகளும்
பணியாளர்களும்
நிறுெனதலத ந்ததிச வசல்ெதற்கு என்று
ெகுககப்பட்் அறவியல் நல்முலறகலளயும்
வகாள்லககலளயும்
பின்பற்றி
ந்ததல்
வெணடும்

ெணிக அறததிற்குரிய முதன்லம விதிகள்
ெணிக அறம் என்பது அணலமககாலததில்
வதான்றிய கருததாகும்
ெளர்நத நாடுகள் இததலகய கருததாககங்கள்
குறிதத விழிப்புணர்லெ ஏற்படுததுெதிலும்
அெற்லறச வசயல்படுததுெதிலும் சிறநத
முன்மாதிரிகளாக உள்ளன

சட்் ெலரவுகளுககும் மனித நியதிகளுககும்
கட்டுப்பட்டு
ந்ப்பவதாடு
அெற்லற
மீறுெதற்கான சூழல்கலளயும் கெனமாக
ஆராய்நது அெற்லறத தவிர்ககவெணடும்
இகக்லமகளிலிருநது
பிறழும்
ெணிக
நிறுெனங்கள் காலப்வபாககில் மதிப்பிழநது
விடும்

தம் வதாழில்களில் வசய்யவெணடியெற்லற
ஏற்றுகவகாணடும்
வசய்யககூ்ாதெற்லற
விலககியும் உரிய விதிகலள ெகுததும்
சமூகநீதி மற்றும் வபாதுநன்லம கருதியும்
ெணிக நிறுெனங்கள் வசயல்ப் வெணடும்
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வதாழில் / ெணிக நிறுெனங்கள் தாம் ஈட்டும்
வபாருளில் குறிப்பிட்் ஒரு வதாலகலயச
சமூகததிற்காகச வசலவிடுெது கட்்ாயமாகும்
லகம் சுகாதாரம் கல்வி நிறுெனங்களின்
உள்கட்்லமப்பு வமம்பாடு கிராமப்புற வமம்பாடு
சாலல ெசதி குடிநீர் ெசதி ஆராய்சசி
வபான்றெற்றிற்குப் வபருநிறுெனங்கள் நிதி
உதவி வசய்யவெணடும்

உங்களுககுத வதரியுமா?
2005ஆம் ஆணடு அகவ்ாபர் 12ஆம்
நாள் தகெல் அறியும் உரிலமசசட்்ம்
நல்முலறப்படுததப்பட்்து இசசட்்ததின்
மூலம்
வபாது நிறுெனங்கள் சார்நத
தகெல்கலள அறிநதுவகாள்ெதும் வபாது
மககளின் உரிலமயாகிறது

ெணிகததின் சிறப்புப் பற்றிப் பின்ெருமாறு
பட்டினப்பாலல கூறுகிறது

பாதுகாப்பு உரிலம
தகெல் வபறும் உரிலம

வநடுநுகததுப் பகல்வபால
நடுவுநின்ற நல்வநஞ்சிவனார்
ெடுஅஞ்சி ொய்வமாழிநது
தமவும் பிறவும் ஒப்ப நாடிக
வகாள்ெதூஉம் மிலகவகாளாது
வகாடுப்பதூஉம் குலறவகா்ாது
பல்பண்ம் பகர்நது வீசும்
பட்டினப்பாலல 206 – 211)

வதர்வு வசய்யும் உரிலம
வகள்வி வகட்கும் உரிலம
வநர்லமயற்ற ெணிகததிலிருநது பாதுகாககும்
உரிலம
இழப்பீடு வபறும் உரிலம
தூய்லமயான சுற்றுசசூழல் வபறும் உரிலம
அடிப்பல் ெசதிகள் வபறும் உரிலம

பண் விலலககு மிலகயாக வொ குலறயாக வொ
வகாடுககாமல் ெணிகம் வசய்யவெணடும் என்கிறது
பட்டினப்பாலல

வா கம் ெசய்வார்க்கு வா கம் ேப
பிறவும் தமேபால் ெசயின் குறள் 120)

இசசட்்ததின்படி
வபாருள்களுககு
இருககவெணடிய தகுதி (Quality), அளவு
(Quantity), ஆற்றல் (Potency), தூய்லம (Purity),
தரம் (Standard) ஆகியன இல்லாதவத குலறபாடு
(Defect) எனப்படும் இககுலறபாடுகள் இல்லாமல்
மககளுககுப் வபாருள்கலள ெழங்கவெணடும்
இககுலறபாடுகள் காணப்பட்்ால் நுகர்வொர்
பாதுகாப்புச சட்்ததின்கீழ் அநதநத மாெட்்
நுகர்வொர் நீதிமன்றங்கலள அணுகித தமககு
ஏற்பட்் குலறபாடுகலளத தீர்ததுகவகாள்ளலாம்

ப்

என்கிறார்
ெள்ளுெர்
மற்றெர்களுல்ய
வபாருலளத
தம்வபாருள்
வபாலப்
வபணி
அறெழியில் ெணிகம் வசய்ெவத வமலானது
என்பது அெரது கருததாகும்

நுகர்வொர் உரிலமகள்
நுகர்வொர்
ஏமாற்றப்படுெலதத
தடுககும்வபாருட்டு
இநதியாவில்
நுகர்வொர்
பாதுகாப்புச சட்்ம் (Consumer Protection Act),
1986ஆம்
ஆணடு
வகாணடு
ெரப்பட்்து
இசசட்்ததின் மூலம் நுகர்வொர் ஒவ்வொருெருககும்
கீழ்ககாணும் உரிலமகள் ெழங்கப்பட்டுள்ளன

வதசியத தர நிர்ணய அலமப்பு
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நீதிமன்றததில் கணணியமான வசாற்கலளப்
பயன்படுததவெணடும்

உங்களுககுத வதரியுமா?

எதிர்ததரப்பினரின் நற்வபயருககுக களங்கம்
ஏற்படுததும் வசயல்களில் ஈடுப்ககூ்ாது

உலக அளவில் வபாருள்களின் தரதலத
உறுதி வசய்ெதற்கு உலகததர அலமப்பு (ISO)
1947 ஆம்
ஆணடில்
வ�னிொவில்
வதா்ங்கப்பட்்து
இநதியத தர நிர்ணய
அலமப்பு
நுகர்வொர்
நலன்
உணவு
மற்றும் வபாதுவிநிவயாக அலமசசகததின்
ஆளுலமககுட்பட்் ஓர் அலமப்பாகும்

தாததா பாட்டி தநலத தாய் கணென்
மலனவி மகன் மகள் வபரன் வபததி உ்ன்
பிறப்புகள் உ்ன்பிறப்புகளின் ொரிசுகள்
மாமனார் மாமியார் தநலத மற்றும் தாயாரின்
உ்ன்பிறப்புகள்
அெர்களது ொரிசுகள்
வபான்ற உறவினர்களில் எெவர ம் நீதி
அரசராக இருககும்வபாது அநத நீதி மன்றம்
ொதா்ககூ்ாது

உங்களுககுத வதரியுமா?
ஒவ்வொர் ஆணடும் மார்ச 15 ஆம் நாள் உலக
நுகர்வொர் தினமாகவும் டிசம்பர் 24ஆம்
நாள் வதசிய நுகர்வொர் தினமாகவும்
வகாண்ா்ப்படுகிறது

பணிபுரியும் நிறுெனததிற்குச சாதகமாகவொ
எதிராகவொ ொதா்ககூ்ாது
தாவம சாட்சியாக
ொதா்க கூ்ாது

சட்்அறம்

இருககும்

ெழககில்

தம் ொடிகலகயாளரி்ம் ெழககு வதா்ர்பான
விெரங்கலள ெழககு வதா்ங்கியது முதல்
வெளிப்பல்யாகவும்
முழுலமயாகவும்
வதரிவிககவெணடும்
தம் ொடிகலகயாளர் தம்மி்ம் நம்பிகலக
லெததுப் பரிமாறிகவகாண் தகெல்கலள
ஒருவபாதும் முலறவக்ாகப் பயன்படுததக
கூ்ாது
ொடிகலகயாளரின் நலம் வநர்லம கணணியம்
ஆகியெற்லறப் பாதுகாப்பது ெழககுலரஞரின்
க்லமயாகும்

இநதிய ெழககுலரஞர் கழகம்

நீதிமன்றததில்
ெழககுலரஞர்கள்
சுயமரியாலதயு் ம்
வெணடும்

ெழககாடும்வபாது
கணணியதது் ம்
ந்நதுவகாள்ள

தம் வசாநத மதிப்பீடுகளின் அடிப்பல்யில்
ெழககுகலள அணுகககூ்ாது
தகுநத சாட்சியங்கள் இல்லாமல் எெரும்
தணடிககப்ப்ககூ்ாது இதில் ெழககுலரஞர்
உறுதியாக இருககவெணடும்

நீதிமன்றச சட்் திட்்ங்கலள மதிதது ந்கக
வெணடும்
நீதிமன்றங்களால்
மட்டுவம
சமூகததின்
உரிலமகள் பாதுகாககப்படுகின்றன என்பலத
உணர்நதுவகாள்ள வெணடும்

குற்றஞ் சாட்்ப்பட்்ெருககு எதிராகக குற்றம்
வதா்ர்பான சாட்சி தகெல் வபான்றெற்லற
ெழககாடுபெர் மலறததுலெதது அப்பாவிகள்
தண்லனககு உள்ளாகும்படி வசய்யககூ்ாது

வசாநத விருப்பததின் அடிப்பல்யிவலவய
ெழககுகலள எடுதது ொதா்வெணடும்
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உங்களுககுத வதரியுமா?
இநதிய ெழககுலரஞர் கழகம் Bar
Council Of India – 1961 ஆம் ஆணடு
வதாற்றுவிககப்பட்்து இது இநதியாவிலுள்ள
ெழககுலரஞர்களுககான
ந்தலத
விதிகலளத தீர்மானிககிறது
ொடிகலகயாளருககும் தமககும் இல்யிலான
தகெல் பரிமாற்றங்கலள
ெழககுலரஞர்
வநரில்யாகவொ மலறமுகமாகவொ எெருககும்
வதரிவிககககூ்ாது

வசன்லன உயர் நீதிமன்றம்

வதாழில்நுட்ப அறம்
நவீனத தகெல் கருவிகலளப் பயன்படுததிப்
வபாதுமககளின் நல்முலறச சிககல்களுககுத
தீர்வு காணபவத வதாழில் நுட்பமாகும் தகெல்
வதாழில்நுட்ப ெளர்சசியால் உலகம் சுருங்கி ஒரு
கிராமமாக மாறிவிட்்து வதாழில்நுட்பததின் புதிய
கணடுபிடிப்புகள் மற்றும் வசலெகள் அறவியல்
சார்நத சிககல்கலளத வதாற்றுவிககின்றன
இதத லகய அறம் சார்நத சிககல்களுககுத தீர்வு
காண
விலழெது
தகெல்
வதாழில்நுட்ப
அறமாகும்

ொடிகலகயாளருககு ெழககு வதா்ர்பாகக
கூறிய அறிவுலரகள் பற்றி வெளியில்
ெழ்ககுலரஞர் வபசககூ்ாது
ொடிகலகயாளருககு ெழககு வதா்ர்பான
வசலவுகள்
குறிதது
அவ்ெப்வபாது
வதரியப்படுததவெணடும்
எதிர்ததரப்பினருககுத தாம்ெழங்கிய சட்்
அடிப்பல்யிலான
உறுதிவமாழிகலளக
காப்பற்றவெணடும்

வதாழில்நுட்ப
நிறுெனங்களின்
வமன்வபாருள்கலளச சநலதப்படுததும் வெகததில்
அறவியல் வநறிமுலறகலளப் பின்பற்றாத வபாகவக
நிலவுகிறது ெலரயறுககப்பட்் வநறிமுலறகள்
இல்லாதவபாது சிலர் அறியாலமயாலும் பலர்
சட்்ங்கலளப் பின்பற்றாமலும் தெறு வசய்ெதற்கு
ெழி ஏற்பட்டுவிடுகிறது இவ்ொறு நல்வபறும்
நிகழ்வுகள் குறிதத விழிப்புணர்லெ ஏற்படுததித
வதாழில்சார் அறம் வதலெப்படுகிறது

ெழககுலரஞர் எெரும் தமது வதாழில் குறிதது
விளம்பரம் வசய்யககூ்ாது
சட்்ததிற்குப் புறம்பான ெழககுகளுககுத தம்
சட்் அறிலெப் பயன்படுததககூ்ாது
ெழககுலரஞர்கள்
தம்
வதாழிலலப்
வபாருள் ஈட்டுெதற்கான ெழியாக மட்டுவம கருதக
கூ்ாது மாறாகப் பாதிககப்பட்்ெர்களுககுத
வதலெயான சட்் உதவிகலளயும் அறிவுலரலயயும்
ெழங்கித தம் ொதத திறனால் உரிய தீர்ப்புகள்
கில்ககச வசய்யவெணடும்

வதாழில்நுட்பததின் மூலம் சமுதாயதலதக
கணகாணிப்பதும் கட்டுப்படுததுெதும் எெலரயும்
பாதிககாதொறு அலமயவெணடும் இலத உறுதி
வசய்ெவத வதாழில்நுட்பப் பணிசார் அறமாகும்

ெழககுலரஞர்களின்
கணணியம்
வநர்லம மனசசான்றுககுக கட்டுப்பட்டு ந்ககும்
நன்ன்தலத ஆகியெற்றால் மட்டுவம சமூகம்
பயன்வபறும் எனவெ ஒட்டுவமாததச சமூகமும்
சட்்ததின்ெழி நீதி நியாயம் ஆகியெற்லறப்
வபறுெதற்குச சட்் அறங்கள் துலணநிற்க
வெணடும்

தற்சார்பு
கணணியம்
நாணயம்
சொல்கலள
எதிர்வகாள்ளுதல்
வபான்றலெ
வசலெததுலறயின் அடிப்பல் அறங்களாகும்
ஆனால் வதாழில்நுட்பததுலறயின் இததலகய
அடிப்பல் அறவியல் வநறிகளுககு மாறான
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யல்

ம்

ம்

ய ம்

மககள் எல்வலாரும் கூடி ந்ததும்
அரசியலுகவக அறம் சிறப்பாக வெணடும்
உ்ம்பின் நன்லமககு இரதத ஓட்்ம் எப்படிக
கட்்ாயம் வெணடுவமா அதுவபால உலக
நன்லமககு அறததின் அடிப்பல் கட்்ாயம்
வெணடும் அறம் யாவரா சில துறவிகளின்
வபசசு என்பது வபாய் ொழ்கலகச சட்்ம்
என் ம் வதளிவு வெணடும் அரசியல் அல்லல்
விலளப்பதற்வகல்லாம்
முதல்காரணம்
அறமாகியஅடிப்பல்லயப்புறககணிப்பதுதான்
என்று உணரவெணடும் காற்று ஊவரல்லாம்
வகட்டிருககும்வபாது நம் நுலரயீரலில் மட்டும்
தூய்லம
நிலெவெணடும்
என்று
எதிர்பார்ககலாமா
வபாதுொழ்கலகயாகிய
அரசியலில் அறதலதப் புறககணிததபிறகு
தனி ொழ்கலகயில் மட்டும் அறதலதப்
வபாற்றமுடியுமா
வெளிககாற்றின்
தூய்லமலயக வகடுககாமல் காப்பது முதல்
க்லம அலத விட்டு மூசலசப் பிடிததுத
திணறிப் பயன் என்ன
மு ெரதராசனார்

அதிகாரம் என்பது ஒன்று அறிவு ஞானம்
என்பது வெவறான்று
ஒரு வதசம் வசல்ல
வெணடிய திலசலயத தீர்மானிப்பெர்கள்
அதில் ொழும் மககளின் கணணியம்
தலலெர்களின்
கணணியம்
அரசியல்
கட்சிகளின்
கணணியம்
என்று
தனிததனியாகப் பார்கக வெணடியதில்லல
நாடு வசல்ல வெணடிய எதிர்காலப் பாலதவய
எல்வலாருககும்
எல்லாெற்றுககும்
வபாதுமானது
அம்வபதகர்
வசயல்பாட்டினால்
பலவித இ்ர்ப்பாடுகலளச
சமூகம்
சநதிகக
வநரிடுகிறது
வதாழில் நுட்பததுலறயில் வமன்வபாறியாளவர
வதாழில்
நுட்பதலத
உருொககுபெராகவும்
பாதுகாப்பெராகவும் இருககிறார்
வதாழில்நுட்பதலத வமலாணலம வசய்யத
வதா்ர்நது
கணகாணிககவெணடும்
மனித
குலததின் நிலலதத நன்லமககு பயன்படுதத
அறவியல் ெலியுறுததுகிறது சமூகம் சுற்றுசசூழல்
மற்றும் மனிதனின் பணபட்் ொழ்விற்கு மிகப்வபரிய
அசசுறுததலாகத
தகெல்வதாழில்நுட்பங்கள்
உள்ளன அநத அசசுறுததலலப் வபாககும்
ெலகயில் வதாழில்நுட்ப அறங்கள் வசயல்படுததப்ப்
வெணடும்

விலகும்வபாதும்
அரசின்
வகாள்லககள்
குடிமககளுககு உகநததாக இல்லாதவபாதும்
அறம் சார்நத சிககல்கள் எழுகின்றன இது
வபான்ற சூழ்நிலலயில் அரசியல் அறம் சார்நத
சிககல்களுககுத தீர்வு காண முலனெதும்
அரசியல் வசயல்பாடுகள் மீதான அறததீர்வுகலள
ெழங்குெதும் அரசியல் அறம் எனப்படும்
அரசியல் அறம் அரசியல் தலலெர்கள் மற்றும்
அெர்களின்
அணுகுமுலறகள்
பற்றி
விொதிப்பதும் அரசின் வகாள்லககள் மற்றும்
சட்்ங்கள் குறிதது விளககுெதுமாகும்

அரசியல் அறம்
அரசியலின்
வநாககம்
குடிமககள்
அலனெரும் அலமதியாகவும் ஒற்றுலமயு் ம்
நல்ொழ்வு ொழ்ெதற்கான சூழலல உருொககித
தருெதாகும்
குடிமககலள
வநறிப்படுததி
நல்லவதாரு சமுதாயதலத உருொககுெதும்
அரசின் க்லமயாகும் அரசியலில் ஈடுபடுவொர்
தம் க்லமகள் மற்றும் வபாறுப்புகளிலிருநது
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திருககுறளில் அரசியல் அறம்

ஐநது அணிகலன்களில் எவ்விதக குலறவும்
இல்லாமல் நிலறவு்ன் ஆட்சி வசய்ெது வெநதன்
மற்றும் ஆட்சியாளர்களின் க்லமயாகும்

திருககுறளில் நாடு அரசன் ஆட்சிமுலற
குடிமககள் பல் முதலியெற்றின் இயல்புகள்
கூறப்பட்டுள்ளன

பல்குடி கூழ்அலமசசு நட்புஅரண ஆறும்
உல்யான் அரசருள் ஏறு
குறள் 381
பல்ெலிலம நற்குடிமககள் உணவுெளம்
நல்ல அலமசசர் நல்ல நணபர் காெல் நிலலகள்
ஆகிய ஆறும் உல்யெவர ஆட்சி வசய்யத
தகுநதெர் என்றும் ெள்ளுெர் கூறுகிறார்

ஆங்குஅலமவு எய்தியக கணணும் பயமின்வற
வெநதுஅலம வில்லாத நாடு

குறள் 740)

ஒரு
நாட்டில்
எல்லா
நலங்களும்
ெளங்களும் அலமநதிருப்பி ம் நல்வெநதன்
ஆட்சியில் இல்லாவிடில் அநநாடு எவ்ெலகயிலும்
பயனில்லாத நா்ாகும் என்கிறார் ெள்ளுெர்
பிணியின்லம வசல்ெம் விலளவுஇன்பம் ஏமம்
அணிஎன்ப நாட்டிற்குஇவ் லெநது
குறள் 738
வநாயின்லம வசல்ெம் நல்ல விலளசசல்
இன்பம் தகக காெல் ஆகிய ஐநதும் நாட்டிற்கு
அணிகலன்கள் என்று ெள்ளுெர் கூறுகிறார் இநத

நிலறவுலர
வதாழில்சார் அறம் கல்வி அறம் மருததுெ அறம்
ெணிக அறம் நுகர்வொர் உரிலமகள் சட்்அறம்
வதாழில்நுட்ப அறம் அரசியல் அறம் ஆகியன
இப்பா்ததில் விளககப்பட்டுள்ளன

மதிப்பீடு
சரியான வில்லயத வதர்நவதடுதது எழுதுக
1. பின்ெருெனெற்றுள் வதாழில்சார் அறங்கள் எனக குறிப்பி்ப்படுபலெ
1) தனிமனித ஒழுககம் உயர்நிலல விழுமியங்கள்
2) உயர்நிலல விழுமியங்கள் சட்்ங்கலளப் பின்பற்றல்
3) சட்்ங்கலளப் பின்பற்றல் தனிமனித ஒழுககம்
4) அரசியல் வநறிமுலறகள் வதாழில் துலற
அ 1, 2 சரியானலெ

ஆ 1, 4 சரியானலெ

இ 1, 2, 3 சரியானலெ

ஈ 1, 3, 4 சரியானலெ

2. பின்ெருெனெற்றுள் வதாழில்சார் அறததிற்குப் வபாருநதாத கூற்லறத வதர்நவதடுகக
அ வதாழில் அறங்கலளப் பரநத கணவணாட்்தது்ன் உருொகக வெணடும்
ஆ வதாழில்துலறயின் வசயல்பாடுகள் தீங்கு விலளவிப்பனொக இருததல் கூ்ாது
இ சமூக வபாருளாதாரச சூழலுகவகற்றொறு ெகுககப்ப் வெணடும்
ஈ சூழலின் மாற்றங்களுகவகற்ப அவ்ெப்வபாது திருததம் வமற்வகாள்ள வெணடியதில்லல
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3. பின்ெருெனெற்றுள் தனிமனிதன் சமூகம் நாடு ஆகியெற்றின் எதிர்காலதலதத தீர்மானிககும்
முதன்லம நிறுெனதலதத வதர்நவதடுகக
அ வதாழில்நிறுெனம்

ஆ பயிற்சி நிறுெனம்

இ கல்வி நிறுெனம்

ஈ குடிலம நிறுெனம்

4. இநதிய மருததுெக கழகம்
அ 1940

வதாற்றுவிககப்பட்் ஆணல்த வதர்நவதடுகக

ஆ 1934

இ 1394

ஈ 1834

5. பின்ெரும் கூற்றுககுப் வபாருததமற்ற வதா்ர் எது
ஆசிரியர் பணிககுத வதலெயானலெ
அ அறிொற்றல்

ஆ தனிததுெமான திறலமகள்

இ உள்ளார்நத ஈடுபாடுகள்

ஈ ெணிகச வசயல்பாடுகள்

6. சரியாகப் வபாருததப்பட்டுள்ள வில்ககுறிப்லபத வதரிவு வசய்க
அ உலக நுகர்வொர் தினம்

1. டிசம்பர் 24

ஆ கல்வி ெளர்சசி நாள்

2. அகவ்ாபர் 12

இ தகெல் அறிவும் உரிலமச சட்்ம்

3. � லல 15

ஈ இநதிய வதசிய நுகர்வொர் தினம்

4. மார்ச 15

அ அ 1

ஆ 2

இ 3

ஈ 4

ஆ அ 2

ஆ 1

இ 4

ஈ 3

இ அ 3

இ 2

ஈ அ 4

ஈ 3

இ 1
இ 2

ஈ 4
ஈ 1

7. ஒவ்வொரு நிறுெனமும் தங்களின் தயாரிப்புகலளத தரமானலெ பாதுகாப்பானலெ என
அ வியாபாரம் வசய்கின்றன

ஆ விளம்பரம் வசய்கின்றன

இ இறககுமதி வசய்கின்றன

ஈ ஏற்றுமதி வசய்கின்றன

8. வபாருநதாத வில்லயக கண்றிக
அ நீதிமன்றததில் கணணியமான வசாற்கலளப் பயன்படுதத வெணடும்
ஆ பணிபுரியும் நிறுெனததிற்கு எதிராக ொதா்லாம்
இ எதிர்தரப்பினரின் நற்வபயருககுக களங்கம் ஏற்படுததும் வசயல்களில் ஈடுப்க கூ்ாது
ஈ வசாநத விருப்பததின் அடிப்பல்யிவலவய ெழககுகலள எடுதது ொதா் வெணடும்
9. வதாழில்துலறயில் வதாழில்நுட்பதலத உருொககுபெர்
அ பணியாளர்

ஆ வமன் வபாறியாளர்

இ வதாழிலாளர்

ஈ கணகாணிப்பாளர்
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10. கூற்று

பிணியின்லம வசல்ெம் விலளவின்பம் ஏமம்
அணி என்ப நாட்டிற்குஇவ் லெநது குறள்

விளககம் வநாயின்லம வசல்ெம் நல்ல விலளசசல் இன்பம் தகக காெல் ஆகிய ஐநதும் நாட்டிற்கு
அணிகலன்கள் இெற்றில் எவ்வித குலறவும் இல்லாமல் நிலறவு்ன் ஆட்சி வசய்ெது
வெநதன் மற்றும் ஆட்சியாளரின் க்லம
அ கூற்று சரி விளககம் தெறு

ஆ கூற்று சரி விளககம் சரி

இ கூற்று தெறு விளககம் தெறு

ஈ கூற்று சரி விளககம் வபாதுமானதன்று

குறுவினா
1. வதாழில்சார் அறம் குறிப்பு ெலரக
2. மருததுெமுலறபற்றிப் பிளாட்வ்ா கூறியது யாது ?
3. ெணிக அறம் என்றால் என்ன ?
4. தகெல் அறியும் உரிலமசசட்்ம் எப்வபாது எதற்காகக வகாணடுெரப்பட்்து ?
5. ISO உலகத தர அலமப்பினால் நீவிர் அல்யும் நன்லமகள் யாலெ ?
6. மாணெர்களின் பல்ப்பாற்றல் வெளிப்ப் ஆசிரியர் பின்பற்ற வெணடிய அணுகுமுலற யாது ?
7. மருததுெரின் வபாறுப்புணர்வுகள் யாலெ ?
சிறுவினா
1.

மனிதர்கலள உருொககுெதற்கு அறப்பணபு்ன்கூடிய கல்வி வதலெ

இககூற்லற விளககுக

2. சட்் அறம் என்றால் என்ன அ து எப்வபாது உருொககப்பட்்து ?
3. தகெல் வதாழில்நுட்ப அறம் என்றால் என்ன ?
4. வதாற்றுவநாயின்வபாது நீவிர் கல்ப்பிடிகக வெணடியனெற்லறக கூறுக
5. நுகர்வொர் ஒவ்வொருெருககும் ெழங்கப்படும் உரிலமகள் யாலெ ?
6. அறிவியல் கல்வியினால் கில்ககும் கூடுதல் நன்லமகள் யாலெ ?
வநடுவினா
1. இன்லறய உலகில் வதாழில்சார் அறங்களின் வதலெலய விளககுக
2. உலக சுகாதார நிறுெனம் பரிநதுலரததுள்ள மருததுெ அறங்கள் யாலெ ?
3. ெழககுலரஞர்கள் பின்பற்ற வெணடிய வநறிமுலறகலளப் பட்டியலிடுக
4. உயர்கல்வியில் ஆசிரியர்களுககான அறவியல் வகாட்பாடுகலள விளககுக
5. ெணிக அறததிற்கு அடிப்பல்யான முதன்லம விதிகலள எடுததுலரகக
6. மனிதலன மனிதனாக மாற்றும் கல்வியால் நீவிர் அல்யும் நன்லமகள் யாலெ ?
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அலகு

10

ெ

ை

கா
பா கள்

கற்றல் வநாககங்கள்







காந்தியடிகளின் அறக்ேகாட்பாடுகைள அறிதல்.
சமய நல்லிணக்கத்தின் ேதைவையப் புரிந்துெகாள்ளுதல்.
சுயமரியாைத இயக்கத்தின் ேநாக்கத்ைத அறிந்துெகாள்ளுதல்.
சுற்றுச் ல் பாதுகாப்பிற்கான ெசயல்பாடுகைள ெதரிந்துெகாள்ளுதல்.
இரா
வ அறத்தின் இன்றியைமயாைமைய ெதரிந்துெகாள்ளுதல்.
இன்ைறய உலகில் ெப
யத்தின் க்கியத்துவத்ைத அறிதல்.

நுலழவு ொயில்
அணணல்
காநதியடிகளின்
அறகவகாட்பாடுகளான உணலம அகிம்லச
சததியம்
சர்வொதயம்
ஆகியன
விளககப்படுகின்றன அெரின் சமுதாய அறம்
சமயவநறி
சமயநல்லிணககம்
ஆகிய
கருததுகளும் கூறப்பட்டுள்ளன மனிதவநயம்
ெலரயலற ெள்ளலாரின் அறொழ்வு சுயமரியாலத
இயககம்
வதாற்றுவிதத
வபரியாரின்
அறஞ்சார்
குறிகவகாள்கள்
ஆகியலெயும்
எடுததுலரககப்பட்டுள்ளன சூழலியல் அறம்
இராணுெ அறம் விலங்கு நல அறம் சார்நதும்
வபணணிய
அறம்
சார்நத
கருததுகளும்
முன்லெககப்படுகின்றன

மகாதமா காநதி

காநதிய
அறகவகாட்பாடுகள்
அலனததிற்கும்
அடிப்பல்யாக
அலமெது
உணலம மற்றும் அகிம்லச என்ற இரணடு
அறவநறிகவள ஆகும் இநதியா மட்டுமன்றி
உலகவம வியககும்படி அன்பு அகிம்லச சததியம்
தர்மம் தூய்லம க்லம தியாகம் எளிலம
புலன்ககம் நம்பிகலக வபான்ற நற்பணபுகலளச
சிறுெயது முதற்வகாணடு ொழ்நாள் இறுதிெலர
பின்பற்றியெர் காநதியடிகள்

காநதிய அறம்
இநதியாவில்
வதான்றிய
சமூகச
சீர்திருததொதிகளுள்
குறிப்பி்ததககெர்
காநதியடிகள்
இெர் உணலம அகிம்லச
ஆகியெற்லறத தம் ொழ்வின் அலனதது
நிலலகளிலும் பின்பற்றி வெற்றி கண்ெர்
இெற்றின் மூலம் இநதியாலெ ஒரு சிறநத
அகிம்லச நா்ாக உலகறியச வசய்தார்

அகிம்லச என் ம் அணுகுமுலறயின்
மூலம் சமூகப் பிரசசலனகளுககு அறெழியில்
தீர்வு கண்ார் அகிம்லசெழிப் வபாராட்்ததின்
மூலம் ஆங்கிவலயரி்மிருநது இநதியாவிற்கு
விடுதலல வபற்றுத தநதார்
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உணலம
உங்களுககுத வதரியுமா?

அ ற வி ய லு க கு
அ டி ப் ப ல ் ய ா ன து ம்
முதன்லமயானதும்
உணலமவய என்கிறார்
காநதியடிகள் உணலமவய க்வுள் என்றும்
குறிப்பிடுகிறார் உணலம என்பது அலனெரும்
ஏற்கும் ஒன்றாகும் க்வுலள ஏற்காவதாரும்
உணலமலய ஏற்கின்றனர் உணலம அன்றா்
ொழ்வில் அலனெருககும் நன்லம பயப்பதாகும்
க்வுளின்
இயல்புகளாகிய
இருப்புநிலல
உணர்வுநிலல ஆனநதம் என்பனவும் மாறாத
உணலமகளாகும்

இருபதாம் ற்றாணடில் அலமதி ெழிப் புரட்சி
கண்ெர் காநதியடிகள் அறம்பற்றிக கூறும்
காநதியடிகளார்
சமயதலதயும்
ஆன்மீகதலதயும்
அறதது்ன்
இலணககின்றார் அறம் சமய அடிப்பல்
வகாண்து வதய்வீகமானது புலன் இன்பம்
நா்ாதது
ொழ்வுககு உயிரானது
தன்னலமற்றது
வசல்ெவிருப்பற்றது
தியாகம் வசய்ெது
பிறர்கவகன ொழ்ெது
என்பன காநதியடிகளார் காணும் அறததின்
அடிததளங்களாகும்

உங்களுககுத வதரியுமா?

அறவியல் எணணங்கள் வசயல்ெடிெம்
வபறாவிட்்ால்
பயனற்றதாகிவிடும்
உ்லாற்றால்
அறிொற்றல்
இரணல்ககாட்டிலும் ஒழுகக ஆற்றவல
உலகுககு நல்லது

அரிசசநதிரன்
உணலமககாகவும்
சததியததிற்காகவும்
அரசாட்சி
நாடு
அரணமலன மலனவி மகன் வசல்ெம் என
அலனதலதயும்
இழநது
பல
வசாதலனககுட்பட்்வபாதும்
உணலம
வபசுெலதக
லகவி்வில்லல
இது
சிறுெயதிவலவய காநதியடிகலள மிகவும்
கெர்நதது

கல்ப்பிடிகக வெணடும் அதற்கான ஆற்றல்
ஒவ்வொரு மனிதனி்மும் உள்ளது மனிதலரத
திருதத வெணடுவமன்றால் அெர்மீது அன்பு
வசலுததி அகிம்லச ெழிநின்று திருததிவி்லாம்
என்கிறார் காநதியடிகள் சமயங்களில் கூறப்படும்
அகிம்லசக வகாட்பாடுகளுககுக காநதியடிகள்
புதிய விளககம் கண்ார்

அன்பு அல்லது அகிம்லச மூலமாக
மட்டுவம
க்வுலள
உணரலாம்
வமலும்
மனிதர்களுககுச வசய்யும் வதாணடுகள் மூலமும்
இலறெலனக
காணலாம்
என்கிறார்
மனிதர்களுககுச வசய்யும் வதாணவ் மனிதலன
மனிதவனாடு இலணககககூடிய வசயலாகும்
சமூகத வதாணடுககு அப்பாற்பட்் மகிழ்சசி
என்பது இவ்வுலகில் இல்லல

சதயாகிரகம்
சதயம் கிரகம் சதயாகிரகம் சதயம்
உணலம கிரகம் பற்றுதல்
சததியாகிரகம்
என்றால் உணலமலய உறுதியாகப் பற்றுதலாகும்
வமலும் உணலமககாக அறெழியில் அலமதியாக
எதிர்ப்லபத வதரிவிப்பதுமாகும்
உணலமவய
க்வுளாக இருப்பதால் அறெழியில் வபாராடித
தீலமலய
வெல்லுெவத
சதயாகிரகம்
எனப்படுகிறது

அகிம்லச
தனிமனிதன் பிற உயிர்களுககு எணணம்
வசால் வசயல் ஆகியெற்றால் தீங்கு விலளவிககாத
வசயவல அகிம்லச ஆகும் காநதியடிகளின்
கருததுப்படி சததியமும்
அகிம்லசயும் ஒரு
நாணயததின் இரணடு பககங்களாகும் அகிம்லச
வநறிலயத தனிமனிதநிலல முதல் குடும்பம்
சமுதாயம் நாடு என அலனதது நிலலகளிலும்

சததியாகிரகதலதக
கல்ப்பிடிப்பெர்
தீலமலய நன்லமயின் மூலமும் வகாபதலத
அன்பின் மூலமும் வபாய்ம்லமலய உணலமயின்
மூலமும் ென்முலறலய அகிம்லசயின் மூலமும்
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உங்களுககுத வதரியுமா?

உங்களுககுத வதரியுமா?
மகாதமா

காநதியடிகள்

வ த ன் ன ா ப் பி ரி க க ா வி ல்
கருப்பர் இன மககளின்
விடுதலலககாகப் பாடுபட்்
மார்டின்
தர்
கிங்
காநதியடிகளின் அகிம்லச
வநறிலயப் பின்பற்றி வெற்றி
கண்ார்

சததியாகிரகக

வகாள்லகலயக கல்ப்பிடிதது முதன்முதலில்
வெற்றி

கண்து

வதன்னாப்பிரிககாவில்தான்

அநத அறெழி வெற்றிவய இநதிய விடுதலலப்
வபாராட்்ததிற்கும் விததிட்்து

வெற்றி வகாள்ளவெணடும் அகிம்லச என்பது
வகாலழகளின்
ஆயுதமன்று
அது
வீரம்
உல்யெர்கள் மட்டுவம லகயாளககூடியதாகும்
எளிலம அலமதி துறவு தியாகம் புலன்ககம்
அன்பு இரககம் ஆகிய பணபுகலள உல்யெராகச
சதயாகிரகி திகழவெணடும் சதயாகிரகியாகத
திகழ விரும்புபெர் தம் வதலெகலளக குலறததுக
வகாள்ளவெணடும் அலனதது மனிதர்கலளயும்
பாகுபாடில்லாது
மதிததும்
சமய
நல்லிணககதது் ம் ொழ வெணடும் அகிம்லச
தனிமனித ொழ்கலகககான ந்தலத மட்டுமன்று
அரசியல் மற்றும் சமூகப் வபாருளாதார ொழ்வுககும்
ஏற்புல்யதாகும் இதுவெ உலகப் பணபாட்டிற்குக
காநதியடிகளின் வகால்யாகும்

சர்வொதயம்
சர்வொதயம் என்ற வசால்லின் வபாருள்
அலனெருககும் வமம்பாடு என்பதாகும் ஒரு
நாட்டிலுள்ள மககள் அலனெருககும் அலனததும்
கில்கக வெணடும் என்பவத சர்வொதயம் ஆகும்
சமுதாயததில் கல்நிலலயில் இருப்பெர்களும்
கல்வி அரசியல் வபாருளாதாரம் சமூகம் மற்றும்
சமயத துலறகளில் ஏற்றம் வபற வெணடும் என்பவத
இதன் வநாககமாகும் இககருதலதவய வமலல
நாட்டு அறிஞரான வஹன்றி S.L. வபாலக �ான்
ர கினின்
கல்ய ககும் கல்தவதற்றம்
என்ற
ல் ெலியுறுததுகிறது
இந லலக
காநதியடிகள் படிதததன் மூலம் சர்வொதயததின்
அடிப்பல் உணலமகலளத வதரிவு வசய்தார்

சததியாகிரகததின் பணபுகள்
•

வகாண்
வகாள்லகயில்
வபருலமயும்
முயற்சியில் கணணியமும் வகாணடிருததல்

•

வெளிப்பல்யான எணணதது் ம் திறநத
மனதது் ம் வசயலாற்றுதல்

•

எதற்கும் கலங்காது அசசதலத வெற்றி
வகாள்ளும் திறன் வபற்றிருததல்

•

உணலம
ஈடுபாடும்
வகாணடிருததல்

•

மனம் ொககு வசயல் இம்மூன்லறயும்
ஒருங்கிலணததுச வசயலாற்றுதல்

•

தன்ன்ககம் வபாறுலம க்வுள் நம்பிகலக
முதலியெற்லறக வகாணடிருததல்

வசயலுறுதியும்

•

அ்ககம் எளிலம தியாக மனப்பான்லம
ஆகிய அரிய குணங்கலளப் வபாற்றுதல்

•

திரு்ாலம பிறர் வபாருலள விரும்பாலம
பிரம்மசசரியதலதக கல்ப்பிடிததல்

வஹன்றி S.L. வபாலக �ான் ர கின்
சர்வொதயம் என்பது
முழுலமயான
ெளர்சசி அல்லது அலனதது நிலலகளிலும்
மனிதன்
அல்யும்
முழுெளர்சசி
எனவும்
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வபாருள்படும் அலனததுச சமூகததினருககும்
எல்லா ெலக நலன்கலளயும் வபற்றுத தருெவத
சர்வொதயம் ஆகும் அலனததுத வதாழிலுககும்
சமமதிப்பு
எதவதாழிலலயும்
மதிததல்
அலனெருககும்
உ்ல்
உலழப்பு
என்பன
சர்வொதயக வகாள்லகயின் சிறப்புக கூறுகளாகும்

உயிர்
உ்ல்
மனம்
ஆகிய
மூன்றின்
ஒருங்கிலணநத ெளர்சசிககும் உறுதுலணயாக
இருககும் என்றார் வதாழிற்கல்விதான் நாட்டுககு
நலன் தரும் என்றும் காநதியடிகள் கருதினார்
ஒரு நாட்டில் ொழும் மககளில்வய
பிறப்பாவலா
சாதி மற்றும் மதங்களாவலா
வெறுபாடு இருப்பின் அது சமூக ஒற்றுலமககு
ஏற்புல்யதன்று மனிதன் சக மனிதலன வநசிகக
எணணம் வசால் வசயல் மூன்றும் ஒவர
வநர்கவகாட்டில் ஒழுகவெணடும்
இயற்லகவயாடு
இலயநத
எளிய
ொழ்கலகவய இன்ப ொழ்கலக என்பலதத தாமும்
உணர்நது உலகிற்கும் காநதியடிகள் உணர்ததினார்
ஒவ்வொரு மனித ம் அறெழியில் நின்று பிறலர
ெருததாது தனது வதலெகளுககு ஏற்பப் வபாருள்
ஈட்் வெணடும் ஈட்டிய வபாருலள அளவொடு
வசலவிட்டுப் பிறருககும் வகாடுகக வெணடும் எளிய
உணவு எளிய ஆல் எளிய ொழ்வு எல்லாரி்ததும்
அன்பு
எனக
காநதியடிகள்
எளிலமயின்
இலககணமாய் ஆசிரம ொழ்வு ொழ்நதார் அெர்
தமககுரிய வெலலகள் அலனதலதயும் தாவம
வசய்துவகாண்ார் அெரின் எளிய ொழ்கலகதான்
அெருககு மகததான ஆற்ற லலக வகாடுதது
மகாதமாொக அெலர உயர்ததியது

காநதியடிகளின் சமுதாய அறங்கள்
நாட்டிலுள்ள அலனெரும் சவகாதரர்கவள
பிறப்பு என்பது இனம் வமாழி சமயம் சாதி என்ற
அலனதலதயும் க்நத ஒன்று என்பலத
அலனெரும் உணரவெணடும் உணலமககுமுன்
அலனெரும் சமம் எனவெ க்வுளுககு முன்பும்
அலனெரும் சமம் என்ற காநதியடிகளின் கருதது
சமுதாய ஒற்றுலமககு அடிப்பல்யானதாகும்
ஆணகளுககு
நிகராகப்
வபணகள்
மதிககப்ப்வெணடும் வபணகள் அலனததுத
துலறயிலும் சம உரிலம வபறவெணடும் என்பதில்
இெர் உறுதியாக இருநதார் மககளின் உ்ல்
உள்ளம் ஒழுககம் வபாருள் ஆகியெற்றுககு மது
ஊறு விலளவிப்பதால் மதுவிலகலகக கடுலமயாக
ெலியுறுததினார் வதா்ககககல்வி தாய்வமாழியில்
பயிற்றுவிககப்ப்வெணடும் என்றார் கல்வி என்பது
வபாருளாதாரததிற்கு மட்டுமல்லாது மாணெனின்

உங்களுககுத வதரியுமா?
ச

உங்களுககுத வதரியுமா?
1.

காந்திய
ம்
இருபதாம் ற்றாணடில் அலமதி ெழிப் புரட்சி
கண்ெர் காநதியடிகள்
அறம்பற்றிக
கூறும்
காநதியடிகளார்
சமயதலதயும்
ஆன்மீகதலதயும்
அறதது்ன்
இலணககின்றார் அறம் சமய அடிப்பல்
வகாண்து வதய்வீகமானது புலன் இன்பம்
நா்ாதது
ொழ்வுககு உயிரானது
தன்னலமற்றது
வசல்ெவிருப்பற்றது
தியாகம் வசய்ெது
பிறர்கவகன ொழ்ெது
என்பன காநதியடிகளார் காணும் அறததின்
அடிததளங்களாகும்
அறவியல்
எணணங்கள் வசயல்ெடிெம் வபறாவிட்்ால்
பயனற்றதாகிவிடும்
உ்லாற்றால்
அறிொற்றல் இரணல்ககாட்டிலும் ஒழுகக
ஆற்றவல உலகுககு நல்லது

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ாய தி
பா
கள்
(Seven deadly sins)
உலழப்பில்லாத வசல்ெம்
(Wealth without work)
மனசசான்றில்லாத மகிழ்சசி
(Pleasure without conscience)
பணபில்லாத அறிவு
(Knowledge without character)
அறமில்லாத ெணிகம்
(Business without morality)
மனிதவநயமில்லாத அறிவியல்
(Science without humanity)
தியாகமில்லாத சமயம்
(Religion without sacrifice)
வகாள்லகயில்லாத அரசியல்
(Politics without principle)
யங் இநதியா 22.10.1925,
(மகாதமா காநதி)
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காநதியடிகளின் சமயவநறி
காநதியடிகள்
சிறுெயதிலிருநவத
எம்மதமும் சம்மதம் என்ற வகாள்லகயுல்யெர்
ஒருெருல்ய சிககல்களுககாக அலனெரும்
க்வுளி்ம் கூட்டுப் பிரார்ததலன வசய்யும்வபாது
அலனெரி்மும் ஒற்றுலமயுணர்வு ஏற்பட்டு அநத
ஒற்றுலமயின் ெலிலமயால் க்வுலளக காணலாம்
என்ற கருதது அலனெராலும் ஏற்கப்பட்்து
மனிதனி்முள்ள
விலங்குததன்லமலயத
திருததிச சீர்வசய்ெவத ஒழுககம் என்றும் அலதத
தருெது சமயம் என்றும் காநதியடிகள் கூறினார்
சமயததின் சாரவம ஒழுககம் சமயமில்லாத
ொழ்வு துடுப்பு இல்லாத ப்கு வபான்றது என்றும்
கருதினார் வெத உபநி்தங்கள் மகாவீரர்
அறிவுலரகள் வபளததப் பி்கங்கள் வதாரா
லபபிள் திருககுரான் கிரநதசாகிப் வபான்ற பல
சமய புனித
ல்களில் உள்ள கருததுகள் ஒரு
சமயததெருககு மட்டுவம உரியலெ அல்ல உலக
மககள் அலனெரும் கற்றுணர்நது பின்பற்ற
வெணடியனொகும்
என்றும்
காநதியடிகள்
ெலியுறுததினார்

ஆல் அணிகலன்களில் அழகு இல்லல
உணலமயாகப் பணியாற்றுெதில்தான் அழகு
உள்ளது

•

பிறலரத தாழ்ததுபென் எெவனா
பிறரால் தாழ்ததப்படுொன்

இலட்சியததிற்காக உலழப்பெலன யாராலும்
வெல்ல முடியாது

•

நமககுத வதரிநத உணலமப்படி ொழ்நதால்
வபாதும்
நமது உணலம எதுவென்று
க்வுளுககுத வதரியும்

•

ஒழுககமில்லாத
இல்லல

•

ஐம்புலன்கலள
அ்ககாமல்
அ்கக முடியாது

கல்வியால்

பயன்

ஏதும்

மனதலத

சமய நல்லிணககம்
அல்லது மத
நல்லிணககம் (Religious harmony) என்பது ஒரு
நாட்டில் அெரெர் தங்கள் சமயதலதப் பின்பற்றி
ொழும்வபாது பிற சமயம் சார்நத மககளின்
நம்பிகலககலளயும் உணர்வுகலளயும் மதிதது
ஒருெருகவகாருெர் அன்பு வசலுததி ஒற்றுலமயு்ன்
ொழ்ெதாகும் மககளில்வய சமய நல்லிணககம்
ெளர நமது அரசியல் அலமப்புச சட்்ம்
மககளுககுப் பல உரிலமகலள ெழங்கியுள்ளது
பல
ற்றாணடுகளாகவெ பல சமயததெர் பல
இனததெர் பல வமாழியினர் பல பணபாட்டு
மரபினர் ொழும் பன்லமச சமூகமாகவெ நம் நாடு
திகழ்நது ெருகிறது பன்லமச சமூகததில் சமய
நல்லிணககம் இருநதால் மட்டுவம அலமதியும்
மகிழ்சசியும் நிலவும் எனவெ சமய நல்லிணககவம
நம் நாட்டின் ஒற்றுலமககும் இலறயாணலமககும்
ெலுொன அடிததளமாகிறது
சமய நல்லிணககததிற்குத தல்யாக
இருப்பலெ வகாள்லக வெறுபாடுகள் அல்ல
சமயங்களுககில்வய காணப்படும் ஆதிகக
மனப்பான்லம வெறுப்பு பலகலம வபாறாலம
நம்பிகலகயின்லம வபான்றலெயாகும் இெற்லறக
கலளய
மனிதர்களில்வய சமய சமரசம்
வெணடும்

மகாதமா காநதியடிகளின் மணிவமாழிகள்

•

•

சமய நல்லிணககம்

மதங்களில்வய
பல
வெறுபாடுகள்
இருநதாலும் உணலமலயத தவிர வெறு
எதுவும் நிலலததிருப்பதில்லல என்பதில்
அலனததுச சமயங்களும் ஒன்றுபட்டுள்ளன
ஒவ்வொருெரும்
தாங்கள்
விரும்பிய
சமயங்களில்
இலணநது
அதற்குரிய
ெழிபாட்டு முலறகலளப் பின்பற்றி ொழ
உரிலமகள் ெழங்கப்பட்டுள்ளன

அன்பு
தன்ன்ககம் உள்ளெனி்ததில்
உணலமலயக காணலாம்

உணலமயான அன்பு தியாகம் தரும் பலலன
விரும்பாது

வபான்றலெ மகாதமா காநதியடிகளின்
மணிவமாழிகளில் வபாற்றததககனொகும்

உங்களுககுத வதரியுமா?

•

•

அென்
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உலகிலுள்ள ஒவ்வொரு சமயததினரும் பிற
சமயங்களின் வகாள்லககள்
வகாட்பாடுகள்
மற்றும் தததுெங்கலளப் பற்றித வதரிநதுவகாணடு
அெற்றின்
உணர்வுகலளயும்
உயர்நத
பணபுகலளயும் மதிககவெணடும் ஒரு நாட்டில்
வமாழி சமய பணபாட்டுப்பன்லம இருப்பது
என்பது தவிர்கக முடியாததாகும் அெரெர் சமய
உரிலமகலளயும் வநறிகலளயும் முலறயாகப்
பின்பற்றி ொழ்நதுெநதால் சமயப் பூசலற்ற
சமததுெச சமுதாயம் உருொகும்

சமயநல்லிணககம்
நல்லிணககததிற்கும்

சமூக

சமுதாய

ெளர்சசிககும்

அடிப்பல்யாக உள்ளது இலத நன்குணர்நத
ெள்ளலார் இராமகிரு ணர் விவெகானநதர்
காநதியடிகள்
முதலாவனார்
சமய
நல்லிணககதலத

ெலியுறுததியுள்ளனர்

நல்லிணககம்
சமயங்கலளயும்

என்பது

சமய

அலனததுச

உணலமயானதாக

ஏற்கும்

மனநிலலயாகும்
ஏவனனில்
அலனததுச
சமயங்களின்
அடிப்பல்
உணலமகளும்
ஒன்றாகவெ உள்ளன அெற்றின் ச்ங்குகள்
சம்பிரதாயங்கள்
நல்முலறகள்
மட்டுவம
வெறுபடுகின்றன
அலனததுச சமயங்களும்
க்வுள் என்ற க்லலத வதடிச வசல்லும் பல்வெறு
நதிகள் எனத தாயுமானெர்
ெள்ளலார்
இராமகிரு ணர் எனப் பலரும் கூறியுள்ளனர்
எனவெ சமய நல்லிணககம் இககாலததின்
வதலெயாகும்

உங்களுககுத வதரியுமா?
இநதுககள் நாகூராண்ெர் மசூதிககுச
வசல்ெதும் வெளாங்கணணித திருசசலபககு
வசல்ெதும் பிற சமயங்கவளாடு வகாணடுள்ள
சமய
நல்லிணககததிற்குச
சிறநத
எடுததுககாட்்ாகும்

அலனததுச சமயங்களும் மனித ககு
மிக உயரிய நிலலலயக வகாடுததுள்ளன
மனிதர்கள் அலனெரும் க்வுள் தன்லமலய
அல்ய
முடியும்
என்பலத
அலனததுச
சமயங்களும் ெலியுறுததுகின்றன இலதவய
காநதியடிகளும் பரிநதுலரததுள்ளர்

இராமகிரு ணர்

விவெகானநதர்

உங்களுககுத வதரியுமா?
இநதியாவின் முன்னாள் பிரதமர் ரா வ் காநதி
அெர்களின் பிறநத தினமான ஆக ட் 20
சமய நல்லிணகக நாளாகக கல்ப்பிடிககப்
படுகிறது

இநது திருகவகாயில்

நாகூர் தர்கா

ஒரு மனிதன் எநதச சமயதலதச
சார்நதெனாக
இருநதாலும்
அெலன
மகிழ்விப்பதும் அெனது பசிககு உணெளிப்பதும்
துயர் துல்ப்பதுவம மிகசசிறநத சமூகத வதாணடு
என்று நபிகள் நாயகம் கூறுகிறார் எல்லாச
சமயங்களிலும் உள்ள நல்ல கருததுகலள

வெளாங்கணணித திருசசலப
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மககளுககு எடுததுலரதது அெற்லற எல்லா
மககளும்
பின்பற்றும்
ெலகயில்
அறியச
வசய்ெதால்
உலகளாவிய
சமததுெமும்
சவகாதரததுெமும் ஏற்படுெது உறுதியாகும்
இதனால் சமய நல்லிணககம் வமம்படும் எனலாம்

உங்களுககுத வதரியுமா?
ெள்ளலாரின்
வகாள்லக
சீெகாருணயமும்
ஆன்மவநய
ஒருலமப்பாடுவம
ஆகும்
எல்லா
உயிர்களுககும் எவ்வித வெறுபாடும் இன்றி
இரககம் காட்டிச சமமமாகப் பாவிதது
அன்பு்ன் ஒதது ொழ்தல் வெணடும் என்பவத
ெள்ளலார் காட்டிய ெழியாகும் சமயவபதம்
மதவபதம்
சாதிவபதம்
ெருணாசிரமம்
ஆகியெற்லறக கட்வ்ாடு வெறுதது ஒதுககிய
கருலணயாளர் ெள்ளலார் உலக உயிர்கள்
அலனதலதயும் மனிதவநயததாலும் அருள்
உணர்ொலும் ஒப்ப மதிதது ஒழுகிய சிததர்
ச்ங்குகலளயும் சமயததின் வபயரால் நிகழும்
பலியிலனயும்
முற்றாகக
கணடிததெர்
கணமூடிப் பழககவமலாம் மணமுடிப்வபாக
புலாலலத
தவிர்ககவெணடும்
என்று
வபாதிததெர்
உயிர்களுககு இரககம்
காட்டினால்தான் இலறென் நம்மி்ம் இரககம்
காட்டுொன் என்று ஆன்மவநயம் வகாள்ளச
வசய்த ஆன்வறார்
சமததுெம் வபசிய
சான்வறார்
பசிவபாககும் வபரறதலத
ெலியுறுததிய அருட்வசல்ெர்
எல்லா
உயிர்களி்ததும் பரிவும் இரககமும் அன்பும்
அருளும் பல்ததெர்
இெர் மககளின்
நல்ொழ்வுககாக
ஏற்படுததிய
அலமப்புகளாென 1. சததிய தருமச சாலல
2. சததிய ஞான சலப 3. சமரச சுதத
சன்மார்கக சங்கம்

மனிதவநயம்
பிற உயிர்கள்மீது அன்பு வசய்தல் பரிவு
காட்டுதல் மன்னிததல் ஒற்றுலமலயப் வபணல்
பலகெ ககும் நன்லம வசய்தல் வபான்ற உயரிய
பணபுகலள உள்ள்ககியவத மனிதவநயம் ஆகும்
இததலகய மனிதவநயப் பணபுகலளப் பணல்ய
தமிழர்கள் தாங்கள் வமற்வகாண் வபார்முலற
முதற்வகாணடு பல்வெறு சமூக வநறிமுலறகளிலும்
பின்பற்றினர் வபார் அறங்கலள மதிததுப்
வபாற்றியது வபாலவெ ொழ்வியல் அறங்களிலும்
மனிதவநயதலதப் வபாற்றிக காததனர் இதற்குச
சங்க இலககியம் சான்றாகிறது

மனிதவநயம் ெலரயலற

முழுலமயாக ஒப்பளிககும் உயர்நத உள்ளவம
மனித வநயததிற்கு அடிப்பல்யாகும்
ெ்

உலகில் மனித வநயதலதப் பற்றி அதிகம்
வபசுெலதவி் மனிதவநயமிகக உலகாக இலத
மாற்றுெவத நமது க்லமயாகும்

ர் இராமலிங்க அடிகளார்

ொடிய பயிலரக கண்வபாவதல்லாம் ொடிவனன்
என்று அலனதது உயிர்கள் மீதும் வபரும்பரிவு
காட்டினார் ெள்ளலார் ஆறறிவு வபற்ற மனிதன்
சக மனிதனி்ம் மட்டுமல்லாமல் அலனதது
உயிரினங்களி்மும் கருலணவயாடும் அன்வபாடும்
ந்நதுவகாள்ெவத
மனித
வநயம ா கு ம்
ம ற் ற ெ ர் க ளு க கு உதவுெதற்காகத தன்லனவய

மனிதனின்
சிககல்கலளயும்
துன்பங்கலளயும் சகமனிதர்களால் மட்டுவம
தீர்ககமுடியும் நமது தமிழ்ப் பணபாட்ல்ப்
வபாறுததெலரயில் கணியன் பூங்குன்றனாரின்
யாதும் ஊவர யாெரும் வகளிர் என்ற பா்லில்
67

Unit 10.indd 67

30/08/18 5:55 PM

உலகளாவிய மனிதவநயம் ெலியுறுததப்படுகிறது
தற்காலததில் நிகழும் வபரும்பாலான சமூகப்
சிககல்களுககு மனிதவநயவம தீர்ொக அலமயும்

சுயமரியாலதயு்ன் ொழவெணடும் எனப் வபரியார்
விரும்பினார்
இலதச
சாதிப்பதற்காக
உருொககப்பட்் வத சுயமரியாலத இயககமாகும்
இதுவெ வபரியாரின் உயிர்நாடியாக விளங்கியது
மககள் உள்ளங்களில் நீங்காத இ்தலதப்
பிடிததெர் தநலத வபரியார் இெர் மிகசசிறநத சமூகச
சீர்திருததொதியாகத திகழ்நதார் இெர் பல்வெறு
காலககட்்ங்களில்
பல்வெறு
சமூகச
சிககல்களுககாக மிகுநத துணிவு்ன் வபாராடி
வெற்றி கணடு சமூக நீதிலயப் வபரியார்
நிலலநாட்டினார்
வதசநலன்
கருதித
தம்
குடும்பதலதவய பல சமூகநீதிப் வபாரட்்ங்களில்
ஈடுபடுததினார் ஆதலால் இெர் சமுதாயச சிற்பி
என்றும் அலழககப்பட்்ார் இெரது துணிசசலான
வபாராட்்ங்களுள் மிகவும் குறிப்பி்ததககது
லெககம் வபாராட்்ம் இெர் தமிழக மககளுககு
மட்டுமல்லாது வகரளா ொழ் மககளுககாகவும்
வபாராடிச சிலற வசன்று வெற்றி கண்ார்

குடும்ப உறவினர்களி்மும் மனிதவநயம்
காககப்ப் வெணடும் குடும்பததில் ெயதானெர்கள்
குழநலதகள்
வநாயுற்றெர்கள்
மனெளர்சசி
குன்றியெர்களி்ததும்
மனிதவநயதவதாடு
ந்நதுவகாள்ள வெணடும் குடும்பததில் மனிதவநயம்
இல்லாதவபாது
சமூகததிலும்
மனிதவநயம்
அற்றுப்வபாகிறது எனவெ மனிதவநயம் குடும்பம்
சமூகம் நாடு ஆகிய அலனததிலும் பின்பற்றப்ப்
வெணடும் என்கிறார் காநதியடிகள்

சுயமரியாலத அறம்
வபரியார் ஒரு சிநதலனக களஞ்சியம்
சமூகச சீர்திருததச வசம்மல் ஆொர் க்வுள் மறுப்பு
வபண விடுதலல எழுததுச சீர்திருததம் தீண்ாலம
ஒழிப்பு எனப் பல பய ள்ள சீர்திருததங்கலள
நல்முலறப்படுததப் வபரியார்அரும்பாடுபட்டுள்ளார்
மககளில்வய சுயமரியாலத சமததுெம் மற்றும்
சவகாதரததுெம் ஓங்கி ெளர வெணடும் என்பவத
இெரின் உயிர் மூசசாக இருநதது

லெககம் வீரர்
வகரள மாநிலததின் திருொங்கூரில் உள்ள
‘லெககம் என்ற ஊரில் குறிப்பிட்் ெகுப்லபச
சார்நத மககளுககு மட்டும் அவ்வூரின் முககிய
வீதிகளில்
ந்ப்பதற்கும்
அங்குள்ள
ஆலயங்களுககுள்வள வசன்று ெழிப்வும் அ மதி
மறுககப்பட்டிருநதது இலத அறிநத தநலத வபரியார்
அங்குச வசன்று திருொங்கூர் மன்னருககு எதிராகப்
வபாராடி அவ்வூர் மககளின் உரிலமகலள மீட்டுத
தநதார் சமூக நீதிககாக மிகுநத துணிசசலு்ன்
மன்னலரவய எதிர்ததுப் வபாராடி வெற்றி கண்
இசவசயலலப் பாராட்டி இெருககுத திரு வி க
என்ற பட்்தலத
அெர்கள் ‘லெககம் வீரர்
அளிததார்

தநலத வபரியார்

ஒவ்வொரு சாதியும் முன்வனறவெணடும்
என்றில்லாமல் ஒட்டுவமாததச சமூகமும் முன்வனற
வெணடும் என்கிறார் தநலத வபரியார் சமூகததில்
உயர்வு தாழ்வு நீங்கி உணலமயறிவு ெளரவெணடும்
சமததுெம் நிலலககவெணடும் சமூக ஒற்றுலம
ெலிலம வபறவெணடும் இதற்கு ஒவ்வொருெரும்

திரு வி க
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வெணடும்
உரிய
ெயதுககு
வமல்தான்
வபணகளுககுத திருமணம் வசய்யவெணடும்
மணமான
வபணகளுககு
மணவிலககு
வசய்துவகாள்ளும்
உரிலம
வெணடும்
லகம்வபணகளுககு மறுமணம் வசய்துவகாள்ளும்
உரிலம வெணடும் வபணகளுககுச வசாததுரிலம
வதாழில் ந்தத உரிலம சிறுெர்களுககுக
கட்்ாயக கல்வி ஆசிரியர் பணியில் வபணகலள
மட்டுவம நியமிததல்
தாய்வமாழிக கல்வி
சுயமரியாலதத திருமணம் மற்றும் முழுலமயான
வபண விடுதலல வபான்ற சமுதாய முன்வனற்றச
வசயல்திட்்ங்கள் இவ்வியககததின் அடிப்பல்
வநாககங்களாகும்

உங்களுககுத வதரியுமா?
1938 ஆம் ஆணடு நெம்பர் மாதம் 13
ஆம் நாள் வசன்லனயில் மலறமலல
அடிகளின்

மகளான

நீலாம்பிலக

திருமதி
அம்லமயார்

தலலலமயில் வபணகள் மாநாடு நல்வபற்றது
இம்மாநாட்டில் லெககம் வீரர் ஈ வெ ரா அெர்கள்
கலநதுவகாணடு

வபணணுரிலமககாக

எழுசசியுலரயாற்றினார்

இம்மாநாட்டின்

இறுதியில் திருமதி நீலாம்பிலக அம்லமயார்
இெருககுப்
ெழங்கினார்

வபரியார்

என்ற

அன்றுமுதல்

பட்்தலத

அலனெராலும்

சுயமரியாலத இயககததின் நல்விலளவுகள்

வபரியார் என்வற அலழககப்படுகிறார்

சமுதாயததில்
இலளஞர்கள்
பலர்
விழிப்புணர்வு வபற்றார்கள் வபண பிள்லளகள்
வபருமளவில் கல்வி கற்க முற்பட்்னர் திருமணங்களில்
உள்ள வதலெயற்ற ச்ங்குகள் நீங்கின ஏலழ
எளிவயார்
வபாருட்வசலவின்றித
தங்கள்
குழநலதகளுககுத திருமணம் வசய்தனர் சாதியு்ன்
கூடிய பட்்ப்வபயர்கள் குலறயத வதா்ங்கின

சுயமரியாலத இயககம்
இநத இயககததின் முககிய வநாககம்
சமூகததில் சமததுெம் ஏற்ப் வெணடும் என்பதாகும்
கல்வி உணவு உல் நீதி வெலலொய்ப்பு பதவிகள்
என அலனததிலும் சமததுெம் வெணடும் என்பவத
இகவகாள்லகயின் லமயககருததாகும் மனிதன்
என்பென் மானம் உள்ளெவன என்பலத உணர்நது
ஒவ்வொரு மனித ம் சக மனித ககு மதிப்பளிகக
வெணடும்
மககளுககுள்
சமததுெமும்
சவகாதரததுெமும் ஓங்கி ெளரவெணடும் மககள்
அலனெரும் அறிவும் மரியாலதயும் மிககெர்களாக
ொழவெணடும் என்றார் வபரியார் மனிதனாய்ப் பிறநத
ஒவ்வொருெ ம்
சுயமரியாலதககு
உரிலமயுல்யென் என்பது வபரியாரின் உறுதியான
கருததாகும் சமூகததிலுள்ள அடிததட்டு மககள்
அலனெரும் சுயமரியாலத வபற்றுத தங்கள்
உரிலமலய நிலலநாட்்வெணடும் எனப் வபரியார்
கூறினார் தம் ொழ்நாளின் வபரும்பகுதிலயச
சுயமரியாலத
இயககததிற்காகவெ
அெர்
ஒதுககினார்

சூழலியல் அறம்
இநதப் பூமி முழுெதிலும் மககள் ொழும்
இ்ங்கலளயும்
அவ்வி்ங்களில்
உள்ள
உயிரினங்கள்
மற்றும்
உயிரற்றெற்லறயும்
குறிககும் ஒருங்கிலணநத ஒரு வசால்லாகச
சூழலியல் (Ecology) பயன்படுததப்படுகிறது
இது நீர் உணவு காற்று நிலம் க்ல் மலல காடு
சூரிய ஒளி எனப் பலெற்லறயும் குறிப்பிடுெதாகும்
இசசூழலியல் என்பது மனிதன் வதான்றுெதற்கு
முன்வப இங்குள்ளதாகும்
உலகத வதாற்றததிற்குக காரணமாகப்
வபருவெடிப்புக வகாள்லக (The Big Bang Theory)
மாறாநிலலக வகாள்லக (The Steady State
Theory) துடிப்புகவகாள்லக (The Pulsating
Theory or The Oscillating Universe Theory)
என்ற
மூன்லறப்
பகுததறிொளர்
முன்லெககின்றனர்
இம்மூன்றி ள் இன்று

சுயமரியாலத இயககததின் வநாககம்
சாதிப்
பட்்ங்கலளயும்
சமய
அல்யாளககுறிகலளயும் மககள் விட்வ்ாழிகக
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வபரும்பாவலாரால்
ஏற்றுகவகாள்ளப்படுெது
வபருவெடிப்புக வகாள்லக ஆகும்

உலகச சுற்றுசசூழல் நாள் (World Environment
Day)’ எனக வகாண்ா்ப்படுகிறது இநத நாலள
நாம் வகாண்ாடினால் மட்டும் வபாதாது சுற்றுச
சூழலலப் வபணுவொம் என்ற உறுதிவமாழிலய
ஒவ்வொருெரும் தம் ொழ்நாள் பணியாகக கருதி
ஏற்றுகவகாள்ளவெணடும்
அப்வபாதுதான்
இவ்வுலகம் தூய்லமயும் அழகும் வபற்றுச
சிற்றுயிர்களும் வபருயிர்களும் ஒருங்கிலணநது
ொழ்ெதற்கான தகுதிலயப் வபறும்
இநதத
தகுதிலயக கற்றுததருெவத சூழலியல் அறமாகும்

உங்களுககுத வதரியுமா?
யல் ா பா டி
ைககள்
காற்றுவெளி மாசுபாடு (Air Pollution)
இரதத மாசுபாடு (Blood Pollution)
நீர் மாசுபாடு (Water Pollution)
க்ல் மாசுபாடு (Marine Pollution)
மண மாசுபாடு (Soil Pollultion)
உணவு மாசுபாடு(Food Pollution)
கதிரியகக மாசுபாடு (Radioactive Pollution)
வெப்ப மாசு (Heat Pollution)
ஹார்வமான் மாசுபாடு (Harmone Pollution)
ஒளி மாசுபாடு (Light Pollution)
இலரசசல் மாசுபாடு (Noise Pollution)
வநகிழி மாசுபாடு (Plastic Pollution)
மலனயக மாசுபாடு (Indoor Pollution)
தி்ககழிவு மாசுபாடு (Solid Waste Pollution)
பூசசிகவகால்லி மாசுபாடு (Pesticide Pollution)

நமது சுற்றுசசூழலலப் பாதுகாப்பதற்குப்
பின்ெரும்
சூழல்
அறசவசயல்பாடுகள்
அறிஞர்களால் பரிநதுலரககப்படுகின்றன
ஒரு மனித ககு ஒரு மரம்
என்ற
வகாள்லகலயப் பின்பற்றவெணடும்
பயிர்நிலததிற்காகத
தாெரங்கலள
அழிககககூ்ாது
வீடு கட்டுெதற்காகக காட்டு மரங்கலள
வெட்்ககூ்ாது
மணணரிப்லபயும்
மணணள்ளலலயும்
தவிர்ககவெணடும்
வெட்ல்யாடுெலத விட்வ்ாழிககவெணடும்
எநதிர
மற்றும்
ொகன
இலரசசலலக
குலறககவெணடும்
உ் ககு்ன் கழிவுகலள அகற்றுெதும்
இன்றியலமயாததாகும்
எரிவபாருள்களின் பயன்பாட்ல்யும் புலக
வெளிவயறுெலதயும் கட்டுப்படுததவெணடும்
இடுகாடுகளும்
சுடுகாடுகளும்
ஊருககு
வெளிவய அலமககப்ப் வெணடும்
இயற்லகலயச
சுரணடும்
வபராலசலயக
லகவி்வெணடும்

வபருவெடிப்புக
வகாள்லகப்படி
ஏறககுலறய 20 பில்லியன் ஆணடுகளுககு
முன்னர்
பருப்வபாருள்கள்
அலனததும்
துணடுகளாகத திலசகள்வதாறும் வெடிதது
விணமீன் ெடிெத திரளாகச சிதறின என்றும்
இவ்விணமீன் திரள்களில்யிலான இல்வெளி
வதா்ர்நது அதிகரிததுக காலப்வபாககில் இலெ
முழுெதுமாக மலறநவதாழிநதுவிடும் என்றும்
இறுதியில்இப்வபரண்ததில்வபாருவளாஆற்றவலா
உயிரினவமா நில்லா என்றும் வபருவெடிப்பாளர்
கருதுகின்றனர் இலத ஏற்கத தயங்குவொரும்
இங்குத வதா்ர்நது நிகழும் சூழல் மாசுபாட்்ால்
உலகம் அழியலாம் என்ற அறிவியலாளர்
கருதது்ன் முழுநிலலயில் உ்ன்படுகின்றனர்

சூழலியல் அறம் என்பது மா ்
அறமாகும்
சுற்றுசசூழலலப் வபணுெதன்
ொயிலாகத
தம்லமவய
மனிதர்கள்
வபணிகவகாள்கின்றனர்
இது வதா்ர்பாகப்
புலிட்சர் விருலத (Pulitzer Award), 1979 மற்றும்
1991ஆம்
ஆணடுகளில்
தம்
உயிரியல்
ஆய்வுகளுககாகப் வபற்ற உலகப்புகழ் ொய்நத
அறிஞர் எட்ெர்ட் ஆ பார்ன் வில்சன் ெலியுறுததும்
சூழல் அறககருததும் எணணததககதாகும்

இததலகய மாசுபாடுகள் அலனதலதயும்
தவிர்ததால் மட்டுவம இநதப் பூமியும் இங்கு ொழும்
மனிதர்கள்
உள்ளிட்்
அலனததுெலக
உயிரினங்களும் வநாயின்றி நீண் ஆயுளு்ன்
ொழ
முடியும்
இலத
அலனெருககும்
நிலனவூட்டுெதற்காகவெ ஒவ்வொர் ஆணடும்
உலகம் முழுெதிலும் � ன் மாதம் 5ஆம் நாள்
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மா ்ததிற்குப் பல்லுயிர்ப் பன்லமயின்
பங்களிப்லப
அறிநது
அலதப்
பயன்
வகாள்ளும்வபாது அதன் ஒவ்வொரு துகளும்
எவ்ெளவு விலல மதிப்பற்றது என்பது நமககு
விளங்கும்
என்கிறார் எட்ெர்ட் ஆ பார்ன்
வில்சன்

என்றும்
மனிதர்களின்
நலன்களுககாக
விலங்குகலள
ெலதககவொ
அழிககவொ
கூ்ாவதன்றும்
கருததுலரததனர்
இது
பயன்பாட்டுக கருததியலுககு எதிரானதாகும்

விலங்குநல அறம்
மனிதர்களுககும்
விலங்குகளுககும்
இல்யிலான
உறலெ
விளககுெதும்
புரிநதுவகாள்ள
முலனெதும்
விலங்குநல
அறமாகும் இது விலங்குகளின் ொழ்வுரிலம
அெற்றின் வமம்பாடு
காட்டுயிர்ப் வபணல்
விலங்குககல்வி விலங்குநலச சட்்ம் உயிரிரககம்
மற்றும்
உயிர்வநயக
வகாள்லககலளயும்
உள்ள்ககியதாகும்
விலங்குகளின் மாணலபக குலலப்பதாகவும்
தார்மீக
மீறலாகவும்
விலங்குெலதலயக
வகாள்ளலாம்
ஓணான்
அடிததல்
ெணணததுப்பூசசிகளின் சிறலகப் பிய்ததல்
வபான்ெணல்ப்
பிடிததல்
நாயின்மீது
கல்வலறிதல் மாட்ல் அடிததல் கழுலத ொலில்
பட்்ாசு கட்டுதல் கிளிலயப் பிடிததுக கூணடில்
அல்ததல் எனச சிறார்ப் பருெததில் நம்லமயும்
அறியாமல் நாம் பல்வெறு உயிரிகளுககுத தீங்கு
வசய்திருககிவறாம்
இலெ இன்று சட்்ப்படி
தண்லனககுரிய குற்றங்களாகும்

1992இல்
விலங்குகள்
என்பலெ
வபாருள்கள் அல்ல அலெ உயிர்கள் என்ற சட்்த
திருதததலதச
சுவிட்சர்லாநது
நாட்டினர்
நிலறவெற்றினர்
2013இல் இநதியச சட்்ம் மனிதர்களு்ன்
ஒப்பலெதது
எணணததகக
உயிரிகளாக
்ால்பின்கலள
ஏற்றுகவகாண்து்ன்
மனிதர்களுககுள்ள
அலனததுரிலமகலளயும்
அெற்றுககும் உறுதிவசய்தது

நமது
அன்றா்
ொழ்வில்
உரிய
விழிப்பின்றிச வசய்யும் பல்வெறு வசயல்களால்
விலங்குநலததுககுத வதா்ர்நது நாம் வகடு
வசய்கிவறாம் என்பலத உணரவெணடும் இதலன
உணரத தலலப்பட்் நிலலயில் 1866ஆம் ஆணடு
விலங்குெலதத தல்சசட்்தலத அவமரிககர்கள்
வகாணடுெநதனர்
விலங்குகலள
ஆய்வுப்
வபாருள்களாகப் பயன்படுததுெதால் அெற்றுககு
ஏற்படும்
துன்பங்கலளவி்
மனிதர்களுககு
விலளயும்
நன்லமகவள
அதிகவமன்று
அறிவியலாளர் ொதாடினர் இது பயன்பாட்டுக
மறுதத
இதலன
ஏற்க
கருததியலாகும்
உயிரிரககக வகாட்பாட்்ாளர்கள் உயிரினங்கள்
அலனததுககும் உயிர்ொழும் உரிலமயுணடு

அலசயும் வசாததுககளாகக கருதப்பட்்
விலங்குகளுககு
உணர்வுயிரிகள்
என்ற
அல்வமாழிலய
2014இல் சட்்ததிருததம்
மூலமாகப் பிரான் நாட்டினர் ெழங்கியுள்ளனர்
வநதர்லாநது நி சிலாநது
வீ்ன்
இங்கிலாநது வ�ர்மனி ஆ திரியா ஆகிய
நாடுகளில் ஒரங்குட்்ன் வகாரில்லா சிம்வபன்சி
ஆகிய மூன்றும் மனித ககு ஒப்பானலெ எனக
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கருதப்பட்டு ஆய்ெகச வசாதலனகளில் அெற்லறப்
பயன்படுததக
கடுலமயான
தல்கள்
விதிககப்பட்டுள்ளன

கருதியும்
எவ்விலங்லகயும்
 எககாரணம்
லகவிடும் வசயல் மூன்றுமாதச சிலறத
தண்லனககுரியது
 கட்டிலெதவதா உணவி்ாமல் ெலததவதா
குடிநீலர மறுதவதா தங்குமி்ம் தராமவலா
விலங்குகலளப்
பல
மணிவநரம்
துன்புறுததுெது
தண்தவதாலகககும்
சிலறததண்லனககும் உரியதாகும்

உங்களுககுத வதரியுமா?
ன வி

க

கள்

ெ

ா

ன

பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலல

 குரங்குகலள ெளர்ப்பதும் காட்சிப்வபாருள்
ஆககுெதும்
தல்
வசய்யப்பட்டுள்ளன
வெடிகலக
ெட்்ரங்குகளில்
அல்லது
வதருககளில் விதலத காட்டும் வபாருட்டுக
குரங்கு சிறுதலத கரடி புலி சிங்கம் காலள
ஆகிய விலங்குகலளப்
பயிற்சிகள்ெழித
துன்புறுததககூ்ாது

காடுகளின் பரப்பளவு குலறதல்
ெனததாெரங்கள் அழிககப்படுதல்
ெறட்சி மற்றும் காட்டுத தீ
வெட்ல்யாடுதல்
வதாற்றுவநாய்கள்

பூங்காககளில்
குப்லபகலள
 உயிரியல்
வீசுதலும்
விலங்குகலளச சீணடுதலும்
விலங்குகளுககு உணவிடுதலும் வதாநதரவு
வசய்தலும் குற்றமாகும் இககுற்றததிற்கு
பாய்
25,000
தண்தவதாலகயும்
மூன்றாணடுச
சிலறததண்லனயும்
விதிககப்பட்டுள்ளது

மின்வெலிகள்
இநதிய அரசியல் அலமப்புச சட்்ததின்
21ஆம் பிரிவின்கீழ் 2000ஆம் ஆணடில் வகரள
உயர்நீதிமன்றம் ெழங்கிய தீர்ப்பின்படி வெடிகலக
ெட்்ரங்கில் (Circus) உள்ள விலங்குகளுககும்
பாதுகாப்பு உறுதி வசய்யப்பட்டுள்ளது

பிடிததல்
ெலலயில்
 விலங்குகலளப்
அகப்படுததல்
நஞ்சூட்்ல்
தாககுதல்
அல்லது துன்புறுதத முலனதல் முதலிய
குற்றங்கள்
பாய்
25,000
தண்தவதாலகககும் ஏழாணடுச சிலறத
தண்லனககும் உரியன

நமது நணபர்களான விலங்குகளி்ம்
இரககம் காட்டுெது்ன் அெற்றின் உரிலமகலள
இனங்காணபதும்
பாதுகாப்பதும்
நமது
அடிப்பல்க க்லமகளாகும் 1960ஆம் ஆணடு
விலங்குெலதத தல்சசட்்ததில் 2012இல்
வமற்வகாள்ளப்பட்் திருதததில் 15 ஆம் பிரிவு
உயிருள்ள
விலங்குகலளக
கல்வி
ஆய்வுகளுககாகககூ்ப் பயன்படுததககூ்ாது
என இநதிய அரசு தல் வசய்துள்ளது

இநதிய
அரசியல்
அலமப்புச
ெழங்கியுள்ள விலங்கு உரிலமகள்

 முட்ல்கலள உல்ததல் அல்லது இ்ம்
வபயர்ததல் ஊர்ென மற்றும் பறலெகளின்
ொழ்வி்ங்கலளச சிலதததல் அலெ ொழும்
மரங்கலள வெட்டுதல் அல்லது அதற்காக
முலனதல் ஆகியன வெட்ல்யாடுெதற்கு
இலணயான குற்றங்களாகக கருதப்பட்டு
பாய்
25,000
தண்தவதாலகயும்
ஏழாணடுச
சிலறததண்லனயும்
விதிககப்படும்

சட்்ம்

 அலனதது உயிர்களி்மும் பரிவு காட்டுெது
ஒவ்வொரு
இநதியக
குடிமகனின்
அடிப்பல்க க்லமயாகும்

ஆய்வுககுட்படுததித
 விலங்குகலள
தயாரிககப்பட்் ஒப்பலனப் வபாருள்களுககும்

 வதருவில் திரியும் விலங்குகலளக காயப்
படுததுெதும் வகால்ெதும் சட்்ப்படி குற்றமாகும்
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வமதுொகச வசல்லுங்கள்
ெழியில் தண ர் ொததுகள் அல்காதத
முட்ல்கள் கி்ககலாம்
கால்கள் வமாதிவி்ாதிருககட்டும்

அெற்லற இறககுமதி வசய்ெதற்கும் தல்
வசய்யப்பட்டுள்ளது
விலங்கு நல அறம் என்பது ஒரு நவீனக
கருததியல் மட்டுமன்று
இது பழநதமிழ்
இலககியங்களிலும்
சிறப்பாக
ெலியுறுததப்பட்டுள்ளலதக காணகிவறாம் தாய்
தநலத முதலிய உறவுநிலலகலள ஆநிலரககும்
வபாருததிப் பசுங்கன்றின் துயரததுககாகப் பரிநது
இன்வன ெருகுெர் என்று ஆறுதல் கூறுகிறாள்
முல்லலப்பாட்டில் ெரும் ஆய்மகள்

இததலகய உயிர்வநயம் என்றுமுள வதன்தமிழின்
மா ்கவகால்யாகும்

இராணுெ அறம்
இராணுெ அறம் என்பது அலனததுெலக
இராணுெசவசயல்பாடுகலளயும்
குறிப்பதாகக
வகாள்ளலாம்
இராணுெ
அறததிற்குக
கீழ்ப்படிதல்
என்பது
மிகவும்
இன்றியலமயாததாகும்
இது
குறிப்பாகக
வபார்ககாலங்களில்
கல்ப்பிடிககப்
வெணடியதாகும் நவீன அறிவியல் கருவிகலளப்
பயன்படுததும் திற ம் விழிப்பும் ஒழுங்கும்
இங்குத வதலெப்படுகின்றன இதவதலெலயப்
வபாறுப்புணர்வு்ன் நிலறவெற்றுெலத இராணுெ
அறம் ெலியுறுததுகிறது

சிறுதாம்பு வதாடுதத பசலலக கன்றின்
உறுதுயர் அலமரல் வநாககி ஆய்மகள்
நடுங்குசுெல் அலசதத லகயள் லகய
வகாடுங்வகால் வகாெலர் பின்னின்று உய்ததர
இன்வன ெருகுெர் தாயர் என்வபாள்

முல்லலப்பாட்டு 16-12)

இவதா
ெநதுவிட்்னர்
உங்கள்
அன்லனயர் எனக கன்றுககுப் பரிநது வபசும்
இம்முல்லலப் பாட்டின் ஆய்மகள் விலங்குகள்
மீது மா ்ர் வசலுதத வெணடிய உயிர்வநயப்
பணபுககுச
சிறநத
சான்றாகிறாள்
சிற்றுயிர்களுககும் துன்பம் வநராதொறு ொழ்ெவத
பழநதமிழர் பணபாடு ஆகும் இதன் பிழிலெப்
பின்ெரும் நற்றிலணப் பா்லிலும் காணலாம்

உங்களுககுத வதரியுமா?
இ ா

தி கான

கள்

பற்றுறுதி (Loyalty)
க்லம (Duty)
மதிப்பு (Respect)

புணரி வபாருத பூமணல் அல்கலர
ஆழி மருங்கின் அலென் ஓம்பி
ெலென் ெள்பு ஆய்நது ஊர நற்றிலண 8-6 :11)

தன்னலமற்ற வதாணடு
(Selfless Service)
மாணபு (Honour)
நம்பிகலக (Integrity)

க்ற்கலர
மணலில்
வதவராட்டிச
வசல்பென் அங்குள்ள நணடுகளுககுத துன்பம்
வநராதொறு
குதிலரகலளத
திருப்புகிறான்
என்கிறார் உவலாசசனார் இததலகய உயிர்வநயம்
உலவகார் அலனெரும் வியககததககதாகும்
இககருததின் இன்வனாரு வகாணதலதக கவிஞர்
இன்குலாப் பவுர்ணமி இரவில் என்ற தம்
கவிலதயில் பின்ெருமாறு வெளிப்படுததியுள்ளார்

மனத துணிவு (Personal Courage)

இ ா
தி பா ப வி க டியா
விதிகை
ா ெ ா க ாம்
 ஒரு குறிப்பிட்் சூழலில் பல்கலளக
களமிறகக வெணடிய வநருககடியுள்ளதா
என்பலதத வதளிொக அறிநத பிறவக
அததலகய
ந்ெடிகலகலய
வமற்வகாள்ளவெணடும்

பவுர்ணமி இரவின் ப்குககாரவர
நதிநீலர அலலககும் நாணல் புதர்கலள
விலககிச வசல்லகயில்
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வபணணிய அறம்

வபாரிடும்வபாது கல்ப்பிடிகக வெணடிய
வநறிமுலறகலளக
கணடிப்பாகப்
பின்பற்றவெணடும்



எளிய குடிமககளின் உயிர்களுககு ஊறு
ஏற்ப்ாத
ெலகயில்
தாககுதல்
ந்ெடிகலககலளக
கட்டுகவகாப்பு்ன்
லகயாளவெணடும்



ஒரு நாட்டின் மாணபுககும் கணணியததிற்கும்
இழுககு ஏற்ப்ாத முலறயில் இராணுெ
ந்ெடிகலகலயத தவிர்ககமுடியாலமககான
நியாயங்கலளப் பகுததறிவுக வகாட்பாட்டிற்குப்
வபாருநதுமாறு
ஆட்சிததலலெர்கள்
வபாதுவெளியில் விளககவெணடும்



நவீனப் வபார்தவதாழில்நுட்பக கருவிகலளப்
பயன்படுததுலகயில்
அலெ நல்முலற
இராணுெ
அறவிதிகளுககு
முரணப்ாமலிருப்பலத உறுதி வசய்துவகாள்ள
வெணடும்



அலமதிலய
நிலலநாட்டுெதற்காக
வமற்வகாள்ளப்படும் இராணுெ ந்ெடிகலககள்
இரு தரப்பிலுமுள்ள வெகுமககளின் அடிப்பல்
உரிலமகளுககுக
வகடு
வசய்யாதொறு
ஒழுங்குபடுததப்படுதல் சாலசசிறநததாகும்



சட்்ததின் அடிப்பல்யிலும் நியாயததின்
அடிப்பல்யிலும்
இராணுெ
முடிவுகள்
எடுககப்ப்வெணடும்



குழநலதகள்
வபணகள்
முதிவயார்
எளிவயார்
பாதுகாககவெணடும்



ெழிபாட்டி்ங்கள்
ெரலாற்றுசசின்னங்கள்
நிலனவில்லங்கள் நுலகங்கள் பூங்காககள்
மருததுெமலனகள்
கலலககூ்ங்கள்
முதலியெற்லறத தாககககூ்ாது

ஆணகவளாடு வபணகளும் சரிநிகர்
சமானமாக ொழும் சமததுெச சூழலல வநாககித
தற்கால உலகம் வசன்றுவகாணடிருககிறது
இசசூழலில்
சமூகததின்
சரிபாதியான
வபணணினததின்
சிககல்கலளப்
வபசவும்
அெற்றுககுத தீர்வு காணவும் உதவும் ஒரு
வகாட்பா்ாகப் வபணணியதலத ெலரயறுககலாம்
இப்வபணணியம்ெழிப் வபணநலம் வபணுெது
வபணணிய அறமாகும்
வபணணிருப்புககான
நியாயங்கலளப்
வபணணின் கணவணாட்்ததில் ெழியாகக
காணபதும்
வபணகளின்
சமததுெதலதயும்
ெளர்சசிலயயும் ெலியுறுததுெதும் வபணகளின்
சார்பாகப் வபாராடுெதும் எல்லா நிலலகளிலும்
வபணகளின்
பங்வகற்லப
உறுதிவசய்ெதும்
வபணணிய அறகவகாட்பாட்டின் இலககுகளாகும்
உங்களுககுத வதரியுமா?
சமததுெம் என்பது வபாராடிப் வபறும்
ஏவதா ஒரு கருததியல் இல்லல அது ஒரு
வதலெ
புவியீர்ப்பு
விலச
வபான்று
இயற்லகயானது
ஆணகளும்
வபணகளுமாகப்
பூமியில்
கா ன்றி
நிற்பதற்கு அது வெணடும்
அலனததுப்
பணபாடுகளிலும் உள்ள வபண வெறுப்பு
என்பது மா ்ததின் உணலம இயல்பன்று
அது ஒரு சமநிலலக குலலவெ
வ�ா
வெ்ன்
வபணணியம் முலனெர் இரா
பிவரமா தமிழ்ப் புததகாலயம்

வநாயாளிகள்
முதலிவயாலரப்



சரியான
முடிவுகலளத
தெறான
காரணங்களுககாகவொ
தெறான
முடிவுகலளச சரியான காரணங்களுககாகவெ
வமற்வகாள்ெலதத தவிர்ககவெணடும்

சமூக எழுசசியின் ஒரு பகுதியாகவும் ஓர்
அறிொர்நத
வகாள்லகயாகவும்
வபாராட்்க
கருவியாகவும் நியாயமான எதிர்ப்புணர்ொகவும்
வபண விடுதலல பற்றிய கருததியல் உருொனதாகக
கூறலாம்



வபார்கலகதிகலளக குற்றொளிகலளப்வபால்
ந்ததககூ்ாது அரசியல் லகதிகலளத
சட்்ங்களுககுட்பட்டு
தணடிப்பதற்குரிய
அெர்கலள அணுகவெணடும்

ெழிெழியாக ெநத நியாயங்கள் வதா்ர்நது
உருொககப்பட்் மதிப்புகள் விதிககப்பட்் வநறிகள்
கற்பிககப்பட்் புனிதங்கள் வபான்ற அலனதலதயும்
வபணணிய அறம் வகள்வி வகட்கிறது
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உரிய இ்ம் உரிய பங்கு உரிய மதிப்பு உரிய
ஊதியம் உரிய உரிலம உரிய அதிகாரம்
முதலியெற்லறப்
வபணணிய
அறம்
உறுதிவசய்கிறது

வபணணியம்
Feminism),
சீர்திருததப்
(Reformist Feminism), தலலலம வெண்ாப்
வபணணியம் (Anarcha Feminism), அலமப்லப
மறுககும் வபணணியம் (Rebellion Feminism),
புரட்சிகரப்
வபணணியம்
(Revolutionary
Feminism), ென்முலற எதிர்ப்புப் வபணணியம்
(Anti-Violence
Feminism),
கருப்பினப்
வபணணியம் (Black Feminism), சூழல்
வபணணியம் (Eco-Feminism) எனப் பலொறாகப்
வபணணிய இயககங்கலளப் வபணணியொதிகள்
பகுததுள்ளனர் இநதப் வபணணிய இயககங்கள்
உலகம்
முழுெதிலும்
பரவிப்
வபண
உரிலமகளுககாகப்
வபாராடி
ெருகின்றன
இெற்லற முதல் கட்்ப் வபணணியம் இரண்ாம்
கட்்ப்
வபணணியம்
மூன்றாம்
கட்்ப்
வபணணியம் என மூன்றாகப் பகுககலாம்

உ்லால்
உள்ளததால்
வமாழியால்
கருததால்
வசயலால்
விலளொல்
ஆணுககிலணயாகத
தன்லனயும்
வபண
வெளிப்படுததிகவகாள்ெலதப் வபணணிய அறம்
ெரவெற்கிறது
வபணகளின் இயல்பான விருப்பங்கள்
உள்ளததுணர்வுகள்
அெற்றின்
முறிவுகள்
சிலதவுகள்
அழுததங்கள் முதலியெற்லறப்
பல்ப்பிலககியங்கள்
மற்றும்
பிற
கலல
வெளிப்பாடுகளின்ெழிப்
பதிவுவசய்ெலதப்
வபணணிய அறம் ஊககுவிககிறது

முதல் கட்்ப் வபணணியம்
Feminism)

வபாதுவமாழி என்பது வபரிதும் ஆண
வமாழியாகவெ உள்ளது ஆண வமாழியின்
வசாற்கள் வபணலணக வகலி வசய்ெதாகவும்
அெளின் இருப்புககுரிய மதிப்லப மறுப்பதாகவும்
உள்ளன இநநிலலயில் ஒரு புதிய வபண வமாழியின்
வதலெலயப் வபணணிய அறம் ெலியுறுததுகிறது
எ கா Chairman – Chairperson, Chairwoman,
Chair; ஆசிரியன் ஆசிரிலய ஆசிரியர் மாணென்
மாணவி மாணெர்

(First

Wave

வபண கல்வி
பாலினச சமததுெம்
வபாலதப்வபருள் மறுப்பு வபணணடிலம ஒழிப்பு
முதலியெற்லறக
குறிகவகாளாககிப்
வபணணியததின் முதல் அலல (1900- 1830),
உலகம் முழுெதும் எழுநதது இது வபண பற்றிய
மரபுெழிக
கருததுகலளப்
வபாதுநிலலயில்
எதிர்ததது அடிப்பல்யான மனித உரிலமகலளவய
இது வகாரியது

வபணகளுககுக
கல்வி
உரிலம
மணதவதரிவு உரிலம வசாதது உரிலம வதாழில்
உரிலம ெழிபாட்டு உரிலம மணவிலககு உரிலம
குழநலதப் வபற்லறத தீர்மானிககும் உரிலம
வபறுகால விடுப்பிற்கான உரிலம அரசியல்
பங்வகற்பு உரிலம ஓட்டுநர் உரிலம வெலல
பார்ககும் வபணகள் சங்கம் (Professional
Women’s Club) அலமப்பதற்கான உரிலம எனப்
பல்வெறு உரிலமகலளப் வபணணிய அலமப்புகள்
வபாராடிப் வபற்றுள்ளன

இரண்ாம் கட்்ப் வபணணியம்
Wave Feminism)

(Second

ஆணகளுககு
இலணயாகப்
வபணகளுககும் ொககுரிலம வெலல ொய்ப்பு
பணியி்ப்
பாதுகாப்பு
சம
ஊதியம்
முதலியெற்லறப் வபரிதும் ெலியுறுததுெதாகப்
வபணணியததின் இரண்ாம் கட்்ப் (1900
1960-) அல்நதது இது ஒடுககப்பட்்ெர்களான
நலிநவதாரின்
உரிலமகள்
அலனதலதயும்
தன்வனாடு
இலணததுகவகாணடு
ெலிலமயுற்றது
இவ்ெலகயில் வபணகளின்
அரசியல் பங்வகற்லபயும் இது முன்வனடுததது

மரபுொதப் வபணணியம் (Conservative
Feminism), தாராளொதப் வபணணியம் (Liberal
Feminism), தீவிரொதப் வபணணியம் (Radical
Feminism), சமதர்மப் வபணணியம் (Social
Feminism), பணபாட்டுப் வபணணியம் (Cultural
Feminism), ஆன்மீகப் வபணணியம் (Spiritual
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மூன்றாம் கட்்ப் வபணணியம் (Third Wave
Feminism)

நிறுெனங்கள் ெலியுறுததின அன்பு அருள்
இரககம் பரிவு வதாழலம முதலியெற்லற ெளர்கக
விரும்பிய சான்வறார் வபருமககள் இெற்றுககுச சமய
நிறுெனங்கள் வெண்ாம் என்று கருதிச சமயஞ்சாரா
அறதலதச சிறப்புககுரியதாகப் பரிநதுலரததனர்
இங்குச சமயக கருததியலில் அறம் இல்லல என்பது
வபாருளன்று சமயஞ்சாரா மா ் விழுமியங்களில்
வசறிவும் ஆழமும் கூடிய மனிதப்பணபுகள்
மிகுநதுள்ளன எனப் வபாதுஅறதலதப் வபரிவயார்
விரிவுபடுததுெர்

மா ் உரிலமப்வபாருககான உலரயா்லின்
ஒருபகுதியாக மூன்றாம் கட்்ப் வபணணியம்
(1960
இன்றுெலர அலமகிறது இது ஆண
வெறுப்பில்
விலளயவில்லல
இரண்ாம்
பாலினமாகப்
வபணலணக
கருதிப்
வபணணுககான
உரிலமகலளப்
வபறக
வகஞ்சவில்லல தல்கலளத தாவன உல்ததுத
தனககான
விடுதலலலயத
தாவன
பல்ததுகவகாண்து

பகுததுணடு பல்லுயிர் ஓம்புதல் வலார்
வதாகுததெற்றுள் எல்லாம் தலல
எனத
திருெள்ளுெர்
கூறுெலதச
சமயஞ்சாரா
அறகவகாட்பா்ாகக
கருதலாம்
இதன்
நுணவிளககதலதச சீததலலச சாததனார்
அறம் எனப்படுெது யாவதனக வகட்பின்
உணடியும் உல்யும் உலறயுளும் அல்லது இல்
என்கிறார்
உணடி
வகாடுதவதார்
உயிர்
வகாடுதவதாவர என்றும் உ்ம்லப ெளர்தவதாம்
உயிலர ெளர்தவதாம் என்றும் உணலெயும்
உயிலரயும்
உலலகயும்
ொழ்லெயும்
வபாருட்படுததிச
சான்வறார்
வபசியுள்ளனர்
பசிப்பிணி என் ம் ஒரு பாவி என்றும் லகயது
வகாணடு வமய்யது வபாததி என்றும் அழிபசி
ெருததம் என்றும் அடிப்பல்த வதலெகள்
நிலறவெறாததால் விலளயும் துன்பங்கலளப்
புலப்படுததியுள்ளனர்
இெற்றுககுக க்வுள்
மற்றும் சமயச சிநதலனகலளத தாணடிய
தீர்வுகலள உலக ொழ்விவலவய வத் வெணடும்
எனச சான்வறார் கருதினர் சமூக அலமதிககுச
சமயங்களால்
பங்கம்
ெராமல்
காதது
நல்லிணககதது்ன் மனிதர்கள் அலனெரும்
ஒருங்குகூடிொழும்
இயல்லபவய
அெர்கள்
ெலியுறுததினர்

வபணணிய அறம் என்பது ஆணகளுககு
இலணயாகக கல்வியும் வெலலயும் வசாததும்
வகட்டுப் வபாராடுெது்ன் அலமதி வகாள்ெதில்லல
அது உலகம் முழுெதும் ொழும் அலனதது
மனிதர்களின்
ொழ்வுரிலமகளுககாகவும்
ஒலிககும் ஒரு ெலிலமயான அறககுரலாகும்
இதனால்தான் கார்ல் மார்க
ஒரு சமூகததின்
முன்வனற்றதலத வெள்லளயினப் வபணகளின்
முன்வனற்றதலத
லெதது
மட்டுமல்லாமல்
கருப்பினப் வபணகளின் முன்வனற்றதலதயும்
வசர்தது லெதவத அளவி்வெணடும் எனச சமூக
விடுதலலயின் முழுமுதற்காரணியாகப் வபண
முன்வனற்றதலதப் பரிநதுலரககிறார்

சமயஞ்சாரா அறம்
சாதி மதம் இனம் வமாழி ெட்்ாரம் பால்
பாகுபாடுகலளத தாணடிய நிலலயில் அறம்
என்பது உலகப் வபாதுொனதாகும் இததலகய
வபாதுலம அறம் மனிதகுலம் முழுலமககும்
பயனளிப்பதாகும் இயற்லகலயத வதா்ககததில்
ெழிபட்் மனிதன் அரசு குடும்பம் சமயம் ஆகிய
நிறுென அலமப்புகள் உருப்வபற்றநிலலயில்
இயற்லகலய
மீறிய
கருததுருெங்கலளச
சிலலகளாகவும்
வகாவில்களாகவும்
பிற
ெழிபாட்டுச
சின்னங்களாகவும்
வதாழத
வதா்ங்கினான் இதன் விலளொகச சமயம்
என்பது எளிய மனிதர்களின் அன்றா் ொழ்வில்
குறுககிடும் திட்்ெட்்மான இறுகிய விதிகலளக
வகாண் நிறுென அலமப்பானது

சமயஞ்சாராலம
என்பது
க்வுள்/
சமயங்களின்
மறுப்பு
என்றும்
பல்வெறு
சமயங்களின் இல்வய எநதக குறிப்பிட்்
சார்புநிலலலயயும்
எடுககாத
நல்லிணககம்
என்றும் இருெலகயாகப் வபாருள் கூறப்படுகிறது
மனித
அறிவுப்புலங்களான
தருககவியல்
ந்தலதயியல் நுணணறிவியல் சமூகவியல்

இநத உலலகயும் இங்கு ொழும் ொழ்லெயும்
வபரிதாகக கருதாமல் வசார்கக நரகங்கலளச சமய
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வபான்றெற்றின் அடிப்பல்யில் வதான்றுெவத
சமயஞ்சாரா
அறமாகும்
இகவகாட்பாடுகள்
இயற்லகயிறநத ஆலணகளாவலா சமயங்களாவலா
ஏற்பட்்தல்ல இலெ மனிதவநயம் நல்லிணககம்
சுதநதிரச சிநதலன உள்ள எநத அலமப்புககும்
வபாருநதும்
வதான்லம நியதிகள் சமூக
ஒப்பநதங்கள் சட்் வநறிகள் பணிப் பணபாடு
வபான்ற
பகுததறிவுககுப்
வபாருததமான
ஒழுகலாறுகள் சமயஞ்சாரா அறததிற்குரியன

காரிய
அடிப்பல்யிலான
 காரண
நன்வனறிகலளக காலததிற்கு ஏற்ப மாற்றலாம்
புதுப்பிககலாம்
 தீங்கு பயககாத நன்வனறிகலளவய தனிநபரும்
சமூகமும் பின்பற்ற வெணடும்
 அறமும் பகுததறிவும் உள்ள பணபட்் சமூக
அலமப்லப உருொககவெணடும்
இததலகய
சமயஞ்சாரா
அறககருததுககலளத
திருககுறளிலும்
காணகிவறாம் க்வுள் பற்றிக கூறும்வபாதும் எநதச
சமயக க்வுலளயும் குறிப்பி்ாமல்
தூய
அறிவுல்யென் வமய்யான ஒழுககவநறி உல்யென்
எணெலக
குணமுல்யென்
வெணடுதல்
வெண்ாலம இல்லாதென் எனச சமயப் வபாலற
வபசுகிறார் ெள்ளுெர் அன்புல்லம அருளுல்லம
அ்ககமுல்லம அறிவுல்லம பணபுல்லம
வபாலறயுல்லம
புறங்கூறாலம
ொய்லம
சான்றாணலம
ஊககமுல்லம
இன்னா
வசய்யாலம எனச சமயஞ்சாரா கருததியலின்
அடிப்பல்கலள ெள்ளுெர் ெலரயறுததுள்ளார்
எனவெ
எவ்ெலக ஏற்றததாழ்வும் இன்றி
அலனெரும் உ்ன்பட்டு ொழும் மா ்நல அறவம
சமயஞ்சாரா அறம் எனலாம்

அன்பு வநர்லம உணலம ஒழுககம் ஆகிய
அறங்களும் ென்முலற எதிர்ப்பும் சமயஞ்சார்நத
மற்றும்
சமயஞ்சாராக
கருததியல்களுககுப்
வபாதுொனலெ
தனிமனிதநலலனயும்
சமூகநலலனயும்
முன்லெககும்
அறகவகாள்லககலள ஏற்பதிலும் இெற்றில்வய
ஒற்றுலமயுள்ளது
ஆனால்
க்வுலளயும்
கற்பிதங்கலளயும் சமயஞ்சாரா அறம் ஏற்பதில்லல
இயற்லக க்நத உணலமககுப் புறம்பான எலதயும்
ஏற்றுகவகாள்ளாத சமயஞ்சாரா அறவியலாளரின்
எடுவகாள்கலளப் பின்ெருமாறு வதாகுககலாம்
உங்களுககுத வதரியுமா?
சமயங்களால்
குற்றொளிகள்
உருொெலதத
தடுககமுடியுவம
தவிர
பணபார்நத மனிதர்கலள அெற்றால்
உருொககமுடியாது என்றும் பகுததறிவு
விழுமியங்கவள
சிறநதலெ
என்றும்
கருதுெர் புகழ்வபற்ற உயிரியல் அறிஞரான
பன் வ� வக ட் (Stephen Jay Gould),
இயற்லகயி்மிருநது
வில்கலள
மறுப்வபதும்
வசால்லாமல்
அப்படிவய
ஏற்கமுடியாது என்றும்
பகுததறிவின்
மூலவம அறதலத ெலரயறுகக வெணடும்
என்றும் கூறுகிறார்

நிலறவுலர
அணணல் காநதியடிகளின் அறவநறிகள்
மனிதவநயம் சார்நத அறக கருததுகள் சூழலியல்
அறம் விலங்கு நல அறம் இநதிய அரசியலலமப்புச
சட்்ம் ெழங்கியுள்ள விலங்கு உரிலமகள்
வபணணிய அறம் இராணுெ அறம் சமயஞ்சாரா
அறம்
ஆகியலெ
குறிதது
விரிொக
விளககப்பட்டுள்ளன
மாணாககர்
அறிநதுவகாள்ளும் ெலகயில் பா்ப்பகுதியில்
இ்ம்வபற்றுள்ள
அணலமககால
அறவநறிப்வபாககுகள்
அெர்தம்
ொழ்வில்
கல்ப்பிடிதது
நன்மாணாககராய்
உயர
ெழிகாட்டும் என்பது திணணம்

இயல்பான
நற்பணபுகளின்
 தமககு
அடிப்பல்யில் அறங்கலளத தமககுத தாவம
பல்ககும் ஆற்றல் மனிதர்களுககு உணடு
 அறகவகாட்பாட்்ாளர்கள் எடுககும் முடிவுகள்
வபாதுநலன்கலளக
கருதியதாக
அலமயவெணடும்
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மதிப்பீடு

சரியான விைடையத் ேதர்ந்ெதடுத்து எ துக.
1. இந்தியாைவ, சிறந்த ர் அகிம்ைச நாடாக உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டியவர்
அ) ேநரு

ஆ) காந்தி

இ) வல்லபாய் பட்ேடல்

) தா

.

ர்

2. உ ைமக்காக அறவழியில் அைமதியாக எதிர்ப்ைபத் ெதரிவிப்பது --- என்பதன்
குறிக்ேகாளாகும்.
அ) சர்ேவாதயம்

ஆ) சத்யாகிரகம்

இ) அகிம்ைச

) அறம்

3. மகாத்மா காந்தியடிகள் சத்தியாகிரகக் ெகாள்ைகையக் கைடப்பிடித்து,
நாடு.
அ) இந்தியா

ஆ) அெமரிக்கா

இ) இங்கிலாந்து

தலில் ெவற்றி க

ட

) ெதன்னாப்பிரிக்கா

4. மாணவனின் உயிர், உடல், உள்ளம் ஆகியவற்றின் வளர்ச்சிக்கு உறுதுைணயாக இருப்பது
எது?
அ) ெசல்வம்
5.

ழ்க்கா

ம்

ஆ)

யற்சி

இ) கல்வி

) மனஉறுதி

ற்றுகளில், காந்தியடிகளுக்குப் ெபாரத்த ல்லாத

ற்று எது?

அ) எம்மத ம் சம்மதம் என்ற ெகாள்ைக.
ஆ) மனிதனிட ள்ள விலங்குத்தன்ைமைய விலக்குவேத
இ) எல்லாச் சமயத்தவரின் புனித

க்கம்.

ல்களும் ரு சமயத்தவருக்ேக உரியது அல்ல.

) அைனத்துச் சமயங்களும் கடவுள் என்ற கடைலத்ேதடிச் ெசல் ம் பல்ேவறு நதிகள்.
6. இந்தியாவில் சமயநல்லிணக்கம் கைடப்பிடிக்கப்படும் நாள்
அ) ஆக

ட் – 20

7. வள்ளலாரின்

ஆ) ஆக

ட் -21

இ) ஆக

ட் -22

) ஆக

ட் -24

ற்றுகளுள் சரியானவற்ைறத் ெதரிவு ெசய்க.

1) பைகவனுக்கும் நன்ைம ெசய்ய ேவ
2) வாடிய பயிைரக் க

டும்.

டேபாெதல்லாம் வாடிேனன்.

3) மனிதனுக்குப் பசிக்கு உணவளிக்க ேவ

டும்.

4) மனிதனின் புனிதமான நம்பிக்ைகேய சமயம்
அ) 1, 2 சரியானைவ

ஆ) 2, 3 சரியானைவ

இ) 3, 4 சரியானைவ

) 1, 4 சரியானைவ
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8. ‘யாதும்

ேர யாவரும் ேகளிர்’ என்ற பாடல்வரி வலி றுத்துவது

அ) உலக சமாதானம்

ஆ) ச

க ற்றுைம

இ) மனிதேநயம்

) ேதசபற்று

9. ெபரியாருக்கு ‘ைவக்கம் ரர்‘ என்ற பட்டத்ைத அளித்தவர்
அ) அ

ணா

ஆ) காமரா ர்

10. .ெவ. ராமசா ைய
அ)

த்துெலட்சு

இ) இரா ா

) திரு. வி.க,

தன் தலில் ெபரியார் என அை த்தவர்

அம்ைமயார்

ஆ) லாம்பிைக அம்ைமயார்

இ) சேரா னி அம்ைமயார்

)ம

யம்ைமயார்

குறுவினா
1. ச தாயத்தின்

பாவங்கள் எனக் காந்தியடிகள்

றுவன யாைவ ?

2. சமய நல்லிணக்கம் என்றால் என்ன ?
3. சுயமரியைத இயக்கம் - குறிப்பு வைரக.
4.

லியல் - வைரயறு?

5. சர்ேவாதயம் என்றால் என்ன ?
6. விலங்குநல அறம் என்றால் என்ன ?
7. மனிதனுக்கு ப்பானைவயாகக் கருதப்பட்டு ஆய்வகச் ேசாதைனகளில் பயன்படுத்த
தைடவிதிக்கப்பட்ட விலங்குகள் யாைவ ?
சிறுவினா
1. சத்தியா கிரகம் - வைரயறு.
2. சர்ேவாதயக் ெகாள்ைகயின் சிறப்பம்சங்கைளக் குறிப்பிடுக.
3. ‘ைவக்கம்

ரர்‘ – சிறு குறிப்பு எ துக.

4. சமய நல்லிணக்கம் ற்பட விர் அறிந்தவற்ைறக்
5. உலகச் சுற்றுச்

ல் தினம் ெகா

6. மகாத்மா காந்தியின் ம
7. ெப

றுக.

டாடுவதன் ேநாக்கம் யாது ?

ெமாழிகளுள்

ன்ைறக் குறிப்பிடுக.

ய இயக்கங்களுள் எைவேயனும்

ன்ைறக் குறிப்பிடுக.

ெநடுவினா
1. காந்தியடிகளின் ச தாய அறக்ேகாட்பாடுகைளத் ெதாகுத்து எ துக.
2. ெபரியாரின் சுயமரியைத இயக்கம் பற்றி விளக்குக.
3. மனிதேநயம் குறித்து வள்ளலார்

றும் கருத்துகைளத் ெதாகுத்துக்

றுக.

4. இந்திய அரசியலைமப்புச் சட்டம் வ ங்கி ள்ள விலங்கு நல உரிைமகள் யாைவ ?
5. சுற்றுச்
6. இரா

ைலப் பாதுகாக்க அறி ர்கள் பரிந்துைரத்த ெசயல்பாடுகள் யாைவ ?
வ அறம் வலி றுத்தும் விதிகைள விளக்குக.

7. சமய சாரா அறங்கைள விளக்குக.
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இைணயச்ெசயல்பாடு

காந்தியம்

கதர் ஆைட கதாநாயகனின்
வாழ்வியல் அறிேவாமா !

படிகள்

 ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் உரலி / விைரவுக்குறியீட்ைடப் பயன்படுத்தி mkgandhi என்னும்
இைணயப்பக்கத்திற்குச் ெசல்க.
 திைரயில் ேதான்றும் ENTER என்பைதச் ெசாடுக்கியதும் அவரின் அரசியல், பிரபலமான
ேபச்சுகள், காந்தி மற்றும் கல்வி ேபான்ற அவரது வாழ்வியல்சார்ந்த பல ெதரிவுகள்
ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கும். அவற்ைறத் ேதர்வு ெசய்து, அவரது வாழ்க்ைக மற்றும் ெகாள்ைககைளப்
பற்றி அறிக.
 எடுத்துக்காட்டாக, காந்தி மீது வினாடி வினா என்பைதச் ெசாடுக்கி, அவர் வாழ்ேவாடு
ெதாடர்புைடய வினாக்களுக்கு விைடயளித்து, விைளயாட்டின்வழி அவர் வாழ்வியைல அறிக.
ெசயல்பாட்டின் படிநிைலக்கான படங்கள் :

காந்தியம் இைணய பக்கத்தின் உரலி
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=ta&u=https%3A%2F%2Fwww.mkgandhi.org%2F

* படங்கள் அைடயாளத்திற்கு மட்டுேம.
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பார்ைவ நூல்கள்
வ.எண் நூல்கள்

ஆசிரியர் பெயர்

1.

அறவியல் ஓர் அறிமுகம்

வில்லியம் லில்லி
தமிழாககம்: ககா.க�ா. காந்தி
தமிழ்ாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம்
(ஆவணப் பதிப்பு ஆகஸ்ட் 2017)

2.

அறவியலும் பணபாடும்

முனனவர் கா. அரஙகசாமி.

3.

இந்தியககனை வரைாறு (சிறபககனை)

ககா. தஙககவலு

4.

இந்தியப் பணடினககள்

கு�ரி. முருககசன்

5.

இந்து ச�யத் தத்துவம்

T.M.P. �காகதவன்,
தமிழாககம்: ஞா. இராஜாபகதூர்

6.

இந்துப் பணடினககளில் வரைாறும்
வழிபாட்டு முனறகளும்

ஆசிரியர் குழு
இரா�்ாதன் பதிப்பகம்

7.

இந்து�த இனணப்பு விளககம்

�காவித்துவான்
கக. ஆறுமுக்ாவைர்

8.

உனர்னடத் தமிழில் ஐம்்பருஙகாப்பியஙகள்

வித்துவான் ்ாராணய
கவலுப்பிள்னள

9.

ஐம்்பருஙகாப்பியஙகளுள் மூைமும் ்தளிவும்

ச.கவ. சுப்பிர�ணியன்

10.

கம்பரா�ாயணம்,

அ.ச. ஞானசம்பந்தன்

11.

கீழடி �துனர – சஙககாை தமிழர் ்ாகரிகம்

க.த. காந்திராஜன்

12.

சஙக இைககியம் (ச�யம், வழிபாடு, அரசு, சமூகம்)

முனனவர் அ. பாணடுரஙகன்,
நியூ ்சஞ்சுரி புக ஹவுஸ் (பி)
லிமிட் – 2016.

13.

சஙககாைம் – வாழவியல்

தமிழ்ாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம்
(ஆவணப் பதிப்பு ஆகஸ்ட் 2017)

14.

சஙககாை இனககுழுச் சமுதாயமும்
அரசு உருவாககமும்

்ப. �ானதயன், பானவ
பப்ளிககஷன்ஸ், ்சன்னன -2004.

15.

சமூகவியலின் அடிப்பனடக ககாட்பாடுகள்

பி. கிஸ்பர்ட்,
தமிழாககம்: கஜ. ்ாராயணன்
தமிழ்ாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம்,
(ஆவணப் பதிப்பு ஆகஸ்ட் 2017)

16.

சிந்து்வளி எழுத்து

வி. ்ட்ராஜ்

17.

சிந்து்வளிப் பணபாட்டின் திராவிட அடித்தளம்

ஆர். பாைகிருஷணன்

18.

சீவகசிந்தா�ணி ஒர் ஒப்பறற காப்பியம்

கபராசிரியர்்ஜ. ஸ்ரீசந்திரன்

19.

சீவகசிந்தா�ணி – திருத்தகககதவர் இயறறிய
தமிழப்பல்கனைகழகம்,
சீவகசிந்தா�ணி மூைமும் ்ச்சினார்கினியருனரயும் தஞ்சாவூர்

20.

சுறறுச்சூழல்

தி.து. பாைசுப்பிர�ணியன்,
கவஙகடம் ்வளியீடு, ்சன்னன – 2005

21.

சூழல் அறிவியல்

முனனவர் S. ஜான் பிரிட்கடா கச.ச.
திருச்சி – 2004.

22.

னசவமும் னவணவமும்

அருள்மிகு. சஙகர்ாரயணன்

23.

கசாழர் வரைாறு

டாகடர் �ா. இராச�ாணிககனார்
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வ.எண் நூல்கள்

ஆசிரியர் பெயர்

24.

தமிழ இைககியஙகளில் �ானுட
க�ம்பாட்டுச் சிந்தனனகள்

பதிப்பாசிரியர்
முனனவர் கனை. இரா�. ்வஙககடசன்
முனனவர் மு. இராகஜந்திரன்
முனனவர் ககா. விஜய ராகவன்
முனனவர் ்ாஞ்சில். நீை. �ாதவன்
ஆரஞ்சு பப்ளிககஷன்ஸ்,
காஞ்சிபுரம் – 2017.

25.

தமிழ இைககிய வரைாறு

கபராசிரியர் �து.ச. வி�ைானந்தம்

26.

தமிழ இைககிய வரைாறு

மு. வரதராசன்

27.

தமிழ இைககிய வரைாறு

முனனவர் ச. கவ. சுப்பிர�ணியன்

28.

தமிழக கல்்வட்டுககளில் அறவியல் ககாட்பாடுகள் முனனவர் கா. அரஙகசாமி,
்�யயப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம் -2013.

29.

தமிழ்ாட்டு வரைாறு

தமிழ்ாட்டு வரைாறறுக குழு

30.

தமிழ்ாட்டு வரைாறு – சஙககாைம், வாழவியியல்

தமிழ்ாட்டுப் பாடநூல் நிறுவனம்

31.

தமிழக ்ாகரிகமும் பணபாடும்

முனனவர் அ. தட்சிணாமூர்த்தி

32.

தமிழக வரைாறு �ககளும் பணபாடும்

டாகடர் கக.கக. பிள்னள

33.

தமிழக வரைாறும் பணபாடும்

கவதி. ்சல்வம்

34.

தமிழக வரைாறும் பணபாடும்

டாகடர் அ. சுவாமி்ாதன்

35.

தமிழர் கனையும் பணபாடும்

அ.கா. ்பரு�ாள்

36.

தமிழர் ச�யம் தமிழர் கவதம்,
தமிழகத்துக ககாயில்கள்

யு. சுப்பிர�ணியன்

37.

தமிழச் ்சவ்வியல் இைககியஙகள்

முனனவர் ச.கவ. சுப்ர�ணியன்

38.

தமிழர் ்ாட்டு வினளயாட்டுகள்

இரா. பாைசுப்ர�ணியம்

39.

தமிழர் வளர்த்த அழகுக கனைகள்

�யினை சீனி்வஙகடசாமி

40.

தமிழிைககியத்தில் �னித க்யம்

முனனவர் சா. கிருஷணமூர்த்தி
முனனவர் சூ. நிர்�ைா கதவி
உைகத் தமிழாராயச்சி நிறுவனம் – 2005.

41.

தமிழும் பிறபணபாடும்

்த.்பா. மீனாட்சிசுந்தரனார்

42.

திருககுறள்

பரிக�ழைகர் உனர

43.

திருகககாயில் அன�ப்பும் திருவுருவ அன�தியும்

முனனவர் அம்னப �ணிவணணன்

44.

்தன்னிந்திய திருவிழாககள்

பி.ஜி. ்ஜகதீச அயயர்

45.

்டுகறகள்

ச. கிருஷணமூர்த்தி

46.

பரதககனை

டாகடர் பத்�ா சுப்ர�ணியம்

47.

பன்னிரு திருமுனற வரைாறு,
(முதல் ஏழு திருமுனறகள்)

வித்துவான் ்வள்னளவாரணன்

48.

புதிய தமிழ இைககிய வரைாறு, ்தாகுதி- I, II, III
இனடககாை இைககியம்

சிறபி. பாைசுப்ர�ணியம்,
நீைபத்�்ாபன்

49.

்பணணியம் (இந்தியப் ்பணணியவாதிகள்)

கபராசிரியர் இரா. பிகர�ா,

50.

�த்ல்லிணககம்

டாகடர் மு. ்பரியகருப்பு

51.

�னித வாழகனகயும் காந்தியடிகளும்

திரு. வி. கலியாணசுந்தரனார்
ஷாணவி புகஸ். ்பஙகளூரு – 2015.
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கலலசவசாற்கள்

Aesthetics
Air Pollution
Altruistic
Ambition
Anarcha Feminism
Ancestry
Anklet
Anti-Violence Feminism
Appreciation
Archaeology
Architecture
Argument
Art Gallery
Astrology
Astronomy
Bamboo
Barn
Barter / Commodity Exchange
Battle field
Bitumen / Asphalt
Black Feminism
Blood Pollution
Bravery / Heroism / Valor / Bolder
Brotherhood
Cameos
Canvas
Cave Temples
Character
Chariot
Charity
Circus
Civic
Civilization

-

அழகியல்
காற்றுவெளி மாசுபாடு
பிறர் நலம்
இலட்சியம்
தலலலம வெண்ாப் வபணணியம்
பரம்பலர
காற்சிலம்பு/ வகாலுசு
ென்முலற எதிர்ப்புப் வபணணியம்
பாராட்டு
வதால்லியல்
கட்்்ககலல
ொதிடுதல்
கலலககூ்ம்
வ�ாதி்ம்
ொனவியல்
மூங்கில்
தானியக களஞ்சியம்
பண்மாற்று
வபார்ககளம்
நீலககீல்
கருப்பினப் வபணணியம்
இரதத மாசுபாடு
வீரம்
சவகாதரததுெம்
பிரதிலமகள்
கிததான்
குலககவகாயில்
பணபு
வதர்
வதாணடு
வெடிகலக ெட்்ரங்கம்
குடிலம
நாகரிகம்
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Classic
Committed
Community Architect
Compassion
Complex
Conduct
Conduct / Morality / Discipline
Conscience
Conservative Feminism
Consumer
Contrasts
Copper Coins
Copper Plate
Courage
Cowards
Creative
Crescent moon
Crew/Group staggering
Crime
Culture
Cultural Feminism
Curved horn
Customary
Customs
Dedicated
Definition
Destinations
Determination
Devotion
Dignity
Disaster
Discrimination
Discussions
Document
Domestic Business
Donation / Contribution
Draft
Drill Pipe
Duties

-

வசவ்வியல்
ஈடுபாடுமிகக
சமூதாயச சிற்பி
இரககம்
சிககலான
ந்தலத
ஒழுககம்
மனசாட்சி
மரபுொதப் வபணணியம்
நுகர்வொர்
வெற்றுலமகள்
வசப்பு நாணயங்கள்
வசப்புப் பட்்யம்
துணிவு
வகாலழகள்
ஆககததிறன்
பிலற நிலவு
குழுவினர்
குற்றம்
பணபாடு
பணபாட்டுப் வபணணியம்
ெலளொன வகாம்பு
பழககமான
சம்பிரதாயங்கள்
அர்ப்பணிப்பு
ெலரயலற
இலககுகள்
தீர்மானம்
பகதி
கணணியம்
வபரழிவு
பாகுபாடு
விொதங்கள்
ஆெணம்
உள்நாட்டு ெணிகம்
வகால்
ெலரவு
துலளககருவி
க்லமகள்
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Ecology
Eco-Feminism
Economic power
Electronic Device
Emperors
Entrepreneur
Environment
Epic quintet / The five great epics
Equality
Ethics
Excavation
Exhausting
External Life
Factory
Fasting
Fatally / Fate
Feminist
Festival
Field
Fine Arts
Flower garden / Paradise / Oasis
Food Pollution
Forecast
Forest / Jungle
Geographical Code
Golden Age
Golden Temple
Good character
Government Treasury
Granites
Greatness / Honour / Goodness / Norms
Habitual/Habit
Harmone Pollution
Heat Pollution
Hero Stone
Highs and lows
Hospitality
Human rights

-

சூழலியல்
சூழல் வபணணியம்
வபாருளாதார சகதி
மின்னணு சாதனங்கள்
வபரரசர்கள்
வதாழில் முலனவொர்
சுற்றுசசூழல்
ஐம்வபருங்காப்பியங்கள்
சமததுெம்
அறவியல்
அகழாய்வு
தீரககூடிய
புறொழ்வு
வதாழிற்கூ்ம்
வநான்பு
ஊழ்விலன
வபணணுரிலமயாளர்
திருவிழா
கழனி
கவின்கலலகள்
பாலலெனசவசாலல
உணவு மாசுபாடு
முன்னறிவிப்பு
கானகம்
புவியியல் குறியீடு
வபாற்காலம்
வபாற்வகாவில்
நற்பணபு
அரசுக கருவூலம்
கருங்கற்கள்
மாணபுகள்
பழககம்
ஹார்வமான் மாசுபாடு
வெப்ப மாசுபாடு
நடுகல்
உயர்வு தாழ்வு
விருநவதாம்பல்
மனித உரிலமகள்
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Humanity
Hunting
Hymn
Immortality of soul
Indoor Pollution
In memory
Inappropriate nature
Independent power
Indeterminism
Industry
Information
Inoffensive
Inscription
Inseparable
Instinctive
Integrated
Intellectually
Intention
Internal Life
Involvement
Justice
Labour
Legal
Liberal Feminism
Light Pollution
Literature
Livestock
Logic
Logo
Lutes
Maintain
Martyrdom
Material Culture
Measurement
Medical Insurance
Merciful
Metal Sculpture
Mistake
Monitors

-

மனிதவநயம்
வெட்ல்யாடுதல்
பாசுரம்
உயிரின் இறொத தன்லம
மலனயக மாசுபாடு
நிலனொக
தகாத குணம்
சுதநதிர உரிலம
தீர்மானிககப்ப்ாத
வதாழிற்சாலல
தகெல்
புணபடுததாமல்
கல்வெட்டு
இலணபிரியாத
இயல்பூககம்
ஒருங்கிலணநத
அறிவுபூர்ெமாக
உள்வநாககம்
அகொழ்வு
ஈடுபாடு
நீதி
வதாழிலாளர்
சட்்/நீதி
தாராளொதப் வபணணியம்
ஒளி மாசுபாடு
இலககியம்
கால்நல்கள்
அளலெயியல்
சின்னம்
யாழி
பராமரிததல்
வீரமரணம்
புறப்பணபாடு
அளவீடு
மருததுெக காப்பீடு
கருலணயுள்ள
உவலாகச சிற்பங்கள்
பிலழ
கணகாணிதது
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Monolithic
Mood
Moral action
Motive
Mural Art
Musicians
National Unity
Nemesis/Retributive
Neutral slack
Non Material Culture
Noise Pollution
Norms
Numismatics
Ore / Mineral
Origin
Ornament
Overseas Business
Plastic Pollution
Patriot
Peepal Tree
Penal
Personality
Pesticide Pollution
Philosophy
Physical property
Pictography
Pilgrimage
Pillars
Political
Potency
Prison
Professional
Proliferated
Property
Psychology
Psychotic behaviour
Public Welfare
Punishment
Quantity

-

ஒற்லறககல்
மனநிலல
அறசவசயல்
உள்வநாககு
சுெர் ஓவியம்
இலசக கலலஞர்கள்
வதச ஒற்றுலம
பழிககுப்பழி
நடுநிற்றல்
வபாருள்சாராத பணபாடு
இலரசசல் மாசுபாடு
வநறிகள்
நாணயவியல்
தாதுப்வபாருள்
பூர்வீகம்
அணிகலன்
வெளிநாட்டு ெணிகம்
வநகிழி மாசுபாடு
நாட்டுப்பற்றுமிககெர்
அரசமரம்
தண்லனககுரிய
ஆளுலம
பூசசிகவகால்லி மாசுபாடு
தததுெம்
உ்ற்பணபு
சிததிர எழுதது
புனிதப்பயணம்
தூணகள்
அரசியல்
ஆற்றல்
சிலற
வதாழில்சார்
பல்கிப்வபருகி
வசாதது
உளவியல்
உளந்தலத
வபாதுநலம்
தண்லன
அளவு
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Radical Feminism
Radioactive Pollution
Rational
Rebellion Feminism
Reclamation
Reflective
Reform
Reformative
Reformer
Reformist Feminism
Regeneration
Registrars
Rejuvenation
Relief Sculpture
Religion
Religious Harmony
Renaissance
Renunciation
Repetitive
Repository
Resolving
Revolution
Revolutionary Feminism
Rights
Rituals
Rock Art
Roof
Rules/Regulations
Sacrifice
Savor
Sculpture
Seal
Self determinism
Self respect
Self sympathy
Selfishness
Sense of Humility
Service Industry
Simulations

-

தீவிரொதப் வபணணியம்
கதிரியகக மாசுபாடு
பகுததறிவு
அலமப்லப மறுககும் வபணணியம்
மீட்்ல்
மனசசான்று
சீர்திருததம்
சீர்திருதத
சீர்திருததொதி
சீர்திருததப் வபணணியம்
மீட்டுருொககம்
பதிொளர்கள்
புததுணர்வு
புல்ப்புச சிற்பம்
மதம்
மத நல்லிணககம்
மறுமலர்சசி
துறததல்
வதா்ர்நது வசய்தல்
களஞ்சியம்
தீர்ததல்
புரட்சி
புரட்சிகரப் வபணணியம்
உரிலமகள்
ச்ங்குகள்
பாலற ஓவியம்
கூலர
விதிகள்/கட்டுப்பாடுகள்
தியாகம்
நறுமணம்
சிற்பம்
முததிலர
சுயதீர்மானம்
சுயமரியாலத
சுய இரககம்
தன்னலம்
புலன்ககம்
வசலெததுலற
பாெலனகள்/ வபாலச வசய்தல்
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Sin
Social Decay
Social Feminism
Social grassroots
Social Inequality
Social moral character
Social work
Sodic Land
Soil Pollultion
Solidarity
Solid Waste Pollution
Sovereignty
Spirituality
Spiritual Feminism
Spy
Standard
Statue
Stone Carving
Technique
Technology
Tents
The legacy of community
Tiara
Traditional
Treatment
Truthfulness
Uninterrupted / Unrestricted
University
Unreasonably
Untouch ability
Valor
Values
Vice
Virtues
Voluntary
Water Pollution
Wisdom
Worship

பாெம்
சமூகச சீரழிவு
சமதர்மப் வபணணியம்
சமூக அடிததட்டு நிலலகள்
சமூக ஏற்றததாழ்வுகள்
சமூக அறவநறிப்பணபு
சமூகதவதாணடு
களர் நிலம்
மண மாசுபாடு
ஒருலமப்பாடு
தி்ககழிவு மாசுபாடு
இலறயாணலம
ஆன்மீகம்
ஆன்மீகப் வபணணியம்
ஒற்றன்
தரநிலல
தனிச சிற்பம்
கல்வெலலப்பாடு
நுட்பம்
வதாழில்நுட்பம்
பநதல்கள்
சமுதாயததின் மரபு
தலலப்பாலக
வதான்றுவதாட்டு
சிகிசலச
ொய்லம
தல்யற்ற
பல்கலலககழகம்
காரணமற்ற
தீண்ாலம
வீரம்
விழுமியங்கள்
குற்றம்
நல்வலாழுககங்கள்
விரும்பிவயற்றல்
நீர் மாசுபாடு
ஞானம்
ெழிபாடு

-

-

-

-
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ல் ை

ாம்

டு

விய ம் இந்திய ப

கம்

ேமலாய்வாளர் கு

பாட

ைனவர்
ந்தி
து
இைணப்ேபராசிரியர் ப.நி
மாநிலக்கல் ரி, ெசன்ைன .

இ ா ெ ன

ப க

கா பா

பணசா

ைனவர் க ப

ப

இ ா க

ா

ண

துகைல ஆசிரியர், அரசினர் மகளிர் ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெசங்கல்பட்டு, கா சிபுரம் மாவட்டம்.

ரி, நந்தனம், ெசன்ைன.

உதவிப் ேபராசிரியர்
மாேலாலன் கைல மற்றும் அறிவியல் கல்

பாட

ச்சா

துகைல ஆசிரியர், அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி,
கிணத்துக்கடவு, ேகாயம்புத் ர் மாவட்டம்.

ரி, நந்தனம், ெசன்ைன.

கந்ை யா

ல் சா யா

திருமதி

ய

துகைல ஆசிரியர், வ.உ.சி. அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ட்டப்பிடாரம்,
த்துக்குடி மாவட்டம்.

ைனவர் இ ா இ ா

உதவிப் ேபராசிரியர்
அரசினர் ஆடவர் கைலக் கல்

ெ ய

துகைல ஆசிரியர், அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ேபரளம், திருவா ர் மாவட்டம்.

ஆேலாசகர், த ழ்நாடு பாட ல் மற்றும்
கல்வியியல் ப
கள் க கம், ெசன்ைன.
இைணப் ேபராசிரியர்
அரசினர் ஆடவர் கைலக் கல்

ல் உருவாக்கக் கு

துகைல ஆசிரியர், அரசினர் ஆ கள் ேமல்நிைலப்பள்ளி,
ெபான்ேனரி, திருவள் ர் மாவட்டம்.

ைனவர் க
ா
ண
தி
இைணப்ேபராசிரியர் ப.நி
அரசினர் ஆடவர் கைலக் கல் ரி, நந்தனம், ெசன்ைன.

திரு.

பாடும்

துகைல ஆசிரியர், அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி,
க குமைல, த்துக்குடி மாவட்டம்.

ரி, மதுராந்தகம்.

ா இ ா ா

ல் வல் நர் கு

ண

துகைல ஆசிரியர், எ . ஆர். அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி,
நாங்குேநரி, திருெநல்ேவலி மாவட்டம்.

ைனவர்
க ா
இைணப்ேபராசிரியர் மற்றும் துைறத்தைலவர்,
இந்தியப் ப பாடு மற்றும் சுற்றுலாவியல் துைற,
அரசினர் கைலக்கல் ரி தன்னாட்சி கும்பேகாணம், த சா ர் மாவட்டம்.

கா ெ க ா

துகைல ஆசிரியர், இந்து ேமல்நிைலப்பள்ளி,
திருவல்லிக்ேக
, ெசன்ைன.

ைனவர் பா
ா
கைலப்புலத்தைலவர்,
ேபராசிரியர் மற்றும் துைறத்தைலவர்,
சிற்பத்துைற, த ழ்ப்பல்கைலக்க கம் த சா ர்.

ெ ா பால் ா

துகைல ஆசிரியர், அரசினர் ேமல்நிைலப்பள்ளி,
மக ப்பாைளயம், மதுைர மாவட்டம்.

சந்தி

ைனவர்
ா ா,
உதவிப் ேபராசிரியர் மற்றும் இந்தியப் ப பாட்டுத் துைறத்தைவர்,
அருள் கு ப னி ஆ டவர் கைல மற்றும் ப பாட்டுக்கல் ரி,
ப னி, தி டுக்கல் மாவட்டம்.

துகைல ஆசிரியர்,
ஆவிச்சி ேமல்நிைலப்பள்ளி, சாலிகிராமம், ெசன்ைன.

ைனவர் இ இந்தி ா,
உதவிப்ேபராசிரியர் மற்றும் துைறத்தைலவர்.
தத்துவம் சமயம் மற்றும் ப பாட்டுத் துைற,
ம்புகார் கல் ரி தன்னாட்சி , ேமைல ர், நாகப்பட்டிணம் மாவட்டம்.

ைனவர் இ ா பா
ய
உதவிப்ேபராசிரியர், இந்தியப்ப பாட்டுத் துைற,
அருள் கு ப னி ஆ டவர் கைல மற்றும் ப பாட்டுக்கல்
ப னி, தி டுக்கல் மாவட்டம்.

வல் நர்

ைனவர் ா
த ழ்நாடு பாட

ருங்கிைணப்பாளர்

ள்
க துைண இயக்குநர்,
ல் மற்றும் கல்வியியல் ப
கள் க கம், ெசன்ைன.

ருங்கிைணப்பு

இ ா
கம் உதவிப் ேபராசிரியர்,
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், ெசன்ைன.

ரி,

ைனவர்
ப
உதவிப்ேபராசிரியர்,
தத்துவத் துைற, அ ணாமைலப் பல்கைலக்க கம்,
சிதம்பரம், கட ர் மாவட்டம்.

ப

வாய்ப்பு வழிகாட்டல்

க

னித் ெதாழில் ட்பம்

ைனவர்
ச க ச ண துைண இயக்குநர்,
த ழ்நாடு பாட ல் மற்றும் கல்வியியல் ப
கள் க கம், ெசன்ைன.

தி, பட்டதாரி ஆசிரியர்,
ந.உ.நி.ப. இரா ேகாபாலபுரம், புதுக்ேகாட்ைட.
ெபா

வைரபடம்
க.த. காந்திரா ன், ஆய்வு வளைமயர்
த ழ் இைணயக் கல்விக்க கம், ெசன்ைன.
சு.ெவ. ேகாகுலகிரு ணன், ெசன்ைன.
ச. ெக தம், ெசன்ைன.
தன
பக் ரா ன், ெசன்ைன.
நளன் நான்சி ரா ன், ெசன்ைன.

ருங்கிைணப்பு உதவி

இ ா

ா ா
பட்டதாரி ஆசிரியர்,
. . ந. நி. பள்ளி, ெபரிய ேவட்டுவபாைளயம், ெபருந்துைற , ேராடு

லக வளம்

இ ா ெ யந்தி

லகர்,
மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், ெசன்ைன.

வைரகைல வடிவைமப்பு
வி யசாரதி, ரகு, சி.சுகன்யா
In-House - QC
மேனாகர் இராதாகிரு
ேகாபு இராசுேவல்
ெ ரால்டு வில்சன்
ப அரு
காமரா

ன துை

இைடநிைல ஆசிரியர், ராட்சி ன்றிய ெதாடக்கப்பள்ளி,
டி. சானார்பாைளயம், திருப் ர் மாவட்டம்

விைரவுக் குறியீடு ேமலா
இ ா ெ க ா

இைடநிைல ஆசிரியர்
. .ந.நி. பள்ளி, கேணசபுரம் ேபா

ணன்

ெ க

ைமக் கு
ர், திருவ

ணாமைல மாவட்டம்.

பட்டதாரி ஆசிரியர்,
அ.ஆ.ேம.நி. பள்ளி, உத்திரேம ர், கா சிபுரம் மாவட்டம்.

பால்

அட்ைட வடிவைமப்பு
கதிர் ஆறு கம்

வி

ா

பட்டதாரி ஆசிரியர்,
. .ந.நி. பள்ளி, இராக்கிப்பட்டி, ேசலம் மாவட்டம்.

ருங்கிைணப்பு
ரேம
னிசா

தட்டச்சர்
அ. கேண

மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், கு

ஆ. அ

வினி

இந் ல்
.எ .எம் எலிக ட் ேமப்லித்ேதா தாளில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது
ஆப்ெசட் ைறயில் அச்சிட்ேடார்:
ர், திருச்சி மாவட்டம்.
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