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மேல்நிலை முதைாம் ஆண்டு – அரசியல் அறிவியல்
அைகு – 1 அரசியல் அறிவியலின் அறிமுகம்
அரசியல் என்பது அலைவருக்கும் இன்றியலேயாததாகும்.
ேகிழ்ச்சி பற்றிய அரிஸ்டாட்டிலின் கருத்து: ேகிழ்ச்சி என்பது வாழ்க்லகயின் ஒரு முக்கியோை அம்சம்
என்பது அரிஸ்டாட்டிலின் கருத்தாகும். ஒரு ேனிதன் தற்காலிக இன்பத்லத மதடுவதில் மேரத்லத
சசைவிடுவலதக் காட்டிலும், நிரந்தரோை ேகிழ்ச்சிலய மதடுவமத சிறந்தது என்பது அரிஸ்டாட்டிலின்
கருத்தாகும். ஒருவனின் ேகிழ்ச்சி என்பது சபாருள் அடிப்பலடயிைாைவற்றில் இல்லை என்பதும்
அவனுலடய முழுலேயாை திறலே ேற்றும் உண்லேயாை தன்லேலய அறிந்து சகாள்வதில் தான்
இருக்கிறது என்பதும் அரிஸ்டாட்டிலின் கருத்தாகும். சுருங்கக் கூறின் ேகிழ்ச்சி என்பது ஒருவனின்
உள்மேமய இருக்கிறமத தவிர சவளியில் இல்லை என்பது அவரின் கருத்து. அரிஸ்டாட்டிலின் புகழ்சபற்ற
கருத்தாக்கம் ஒன்று பின்வருோறு “ேனிதனின் உயிர்வாழ்தலின் மோக்கம் ேற்றும் சபாருமே ேகிழ்ச்சிலய
மதடுவமதயாகும்”.
இந்திய அேவில் திருக்குறலே எழுதிய திருவள்ளுவலர ோம் முதல் அரசியல் சிந்தலையாேர்களில்
ஒருவர் எைக் கருத முடியும். சபா.ஆ.மு.300-இல் சகௌடில்யரால் எழுதப்பட்ட அர்த்தசாஸ்திரம் என்ற நூல்
மிகவும் பழலேயாை நூைாக இருந்தாலும் அது “அரசியல் சபாருோதாரம்” என்பதில் அதிகம் கவைம்
சசலுத்துகிறது. ஆைால் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் அதிகோக அரசியல் ஆளுலேலயப் பற்றி மபசுகிறது.
சபா.ஆ.மு.300-இல் வடஇந்தியாலவ ஆண்ட சந்திர குப்த சேௌரியர் என்பவரின் முதைலேச்சராக
இருந்தவர்தான் சகௌடில்யர். அவர் எழுதிய நூலின் சபயர்தான் அர்த்த சாஸ்திரம். சேஸ்கிருதத்தில் அர்த்தம்
என்றால் “சபாருள்” சாஸ்திரம் என்றால் “அறிவு” சுருக்கோக கூறிைால் அர்த்தசாஸ்திரம் என்பது ஒரு
அரசியல் சபாருோதார நூல் ஆகும்.
திருக்குறளில் இருந்து ோம், அரசின் கூறுகள், இைட்சிய அரசின் தன்லேகள், ேல்ை அரசரின் குணக்கூறுகள்,
அலேச்சர்களுக்காை தகுதிகள், அரசு அைவைர்கலே மதர்ந்சதடுக்கத் மதலவயாை தகுதிகள் அதிகார
ஒப்பலடப்பு மபான்ற பைவற்றிலை அறிய முடிகிறது. திருக்குறளில் அரசு, ேற்றும் அரசன் ஆகிமயாரின்
தன்லேகள் ேற்றும் பண்பு ேைன்கள் பற்றி இலறோட்சி என்ற ஓர் அதிகாரம் முழுவதும் எழுதப்பட்டுள்ேது.
“பலடகுடி கூழ்அலேச்சு ோட்பரண் ஆறும்
உலடயான் அரசருள் ஏறு” (குறள் - 381) – என்று கூறுகிறார். அதாவது ஒரு அரசன் சிறந்து விேங்குவதற்கு
ஆறு அடிப்பலடக்கூறுகள் அலேந்திருக்க மவண்டுசேை திருவள்ளுவர் கூறுகிறார்.
1. சிறந்த பலட.
2. ேல்ை குடிேக்கள்,
3. ேல்ை மூைவேங்கள்
4. அறிவார்ந்த அலேச்சர்கள்.
5. சிறந்த பாதுகாப்பு மிக்க அரண்கள்.
6. ேட்பு ோடுகளின் ஆதரவு ஆகிய ஆறும் சிறந்த அரசனுக்கு மவண்டுசேைக் கூறுகிறார்.
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அமத மபாை அரசராக இருக்க மவண்டுபவர் என்சைன்ை குணேைன்கலேப் சபற்றிருக்க மவண்டுசேை
திருவள்ளுவர் கூறுகிறாசறனில்,
“அஞ்சாலே ஈலக அறிவூக்கம் இந்ோன்கும்
எஞ்சாலே மவந்தர்க்கியல்பு” (குறள் - 382)
ஓர் என்பவன்,
1. துணிவு; 2. ஈலகக்குணம்; 3. சபாது அறிவு; 4. சசயலூக்கம், அவசியம் என்று கூறுகிறார்.
“தூங்காலே கல்வி துணிவுலடலே இம்மூன்றும்
நீங்கா நிைைாள் பவர்க்கு” (குறள் - 383)
நிைத்லத ஆளும் அரசனுக்கு,
1. காைம் தாழ்த்தாத தன்லே.
2. கல்வியுலடலே.
3. ேல்ை காரியங்கலே சசய்வதற்காை துணிவுலடலே ஆகிய மூன்றும் அவசியோை குணம் என்கிறார்
திருவள்ளுவர்.
இதுமபாைமவ ஒரு ோடு சிறந்த ோடாக விேங்குவதற்கு என்சைன்ை தன்லேகள் அலேந்திருக்க
மவண்டுசேன்பதலை,
“உறுபசியும் ஓவாப்பிணியும் சசறுபலகயும்
மசராதியல்வது ோடு” (குறள் - 734)
என்ற குறளில் உண்ண உணவில்ைாத பஞ்சநிலை, தீராத பை மோய்கள், எப்மபாதும் தாக்குவதற்கு
தயாராக இருக்கும் பலக ோடுகள் ஆகிய மூன்றும் இல்ைாேல் இருக்க மவண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார்.
“இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த
வகுத்தலும் வல்ைது அரசு” (குறள் - 385)
என்ற குறளில் வருவாலய அலடயாேம் காணுதலும், அதலை திறலேயாக திரட்டுவதும், திரட்டிய
வருவாலய அரசுக்கருவூைத்தில் பாதுகாத்து லவப்பதும், அவ்வாறு பாதுகாத்த சசல்வத்லத ேக்களுக்கு
முலறயாக வழங்குதலும் சசய்ய வல்ைது தான் சிறந்த அரசு என்று வள்ளுவர் கூறுகிறார்.
அதிகாரம்:
எல்ைா சமூகத்திலும் ஒரு குறிப்பிட்ட அேவிைாை அதிகாரம் இருக்கிறது. அது ஒமர மேரத்தில் ஒருவராமைா
அல்ைது ஒரு குழுவிைாமைா லகயாேப்படுகிறது. – காரல் ோர்க்ஸ்
அதிகாரம் என்பது ஒரு குழு ேற்சறாரு குழுவின் சசயல்பாடுகள் ேற்றும் மபாக்குகலேத் தங்களின்
விருப்பத்திற்கு ஏற்ப ோற்றியலேக்கும் உறவுமுலறமய ஆகும். – மடவிட் ஈஸ்டன்
அதிகாரம் மேலும் அதிகாரங்கலே உருவாக்கி சகாள்கிறது. அதிகாரமே உயர்குடியிைவாதத்தின் லேய
மகாட்பாடாகும். – ராபர்ட் மிச்சசல்ஸ்
அரிஸ்டாட்டில் ேக்கோட்சிலய அரசாங்க முலற என்றார். இருப்பினும் ேக்கோட்சிலய அரிஸ்டாட்டில்
கும்பைாட்சி என்ற சபாருளில் புரிந்து சகாண்டார். தூய அரசியல் அலேப்பு என்பது இலத விட மிகவும் சிறந்த
ேற்றும் நிலையாை அரசாங்க முலற எை நிலைத்திருப்பார்.
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தூய அரசியல் அலேப்பு (Polity): தூய அரசியல் அலேப்பில் மேைாை அதிகாரம் என்பது சபருவாரியாக
ேக்களிடம் இருப்பதுடன் அது சபாது ேன்லேக்காகப் பயன்படுகிறது.
அரசியல் அறிவியல் என்பது அரசின் மதாற்றம், மேம்பாடு, மோக்கம் ேற்றும் அதன் பல்மவறு அரசியல்
பிரச்சலைகலேப் பற்றி அறிந்து சகாள்வதாகும். – மகரிஸ் (Garris). அரசியலைக் கற்றல் என்பது
ஒருங்கிலணக்கப்பட்ட ஓர் அரசுடன் ேக்களின் வாழ்க்லகக்கு உள்ே சதாடர்பிலை படிப்பதாகும் செரால்ட் ைாஸ்கி (Harold Laski). அரசியல் அறிவியல் என்பது அரசாங்கம் ேற்றும் அரசியல் சபாருோதாரம்
என்பலவகலே

வேம்,

உயிரியல்

வாழ்க்லக,

இயற்கணிதம்,

வலரகணிதம்,

விண்சவளி

மபான்றவற்மறாடு சதாடர்புபடுத்தி படிப்பதாகும் – சீமை (Seeley). அதிகாரம் வடிவலேத்து பங்கிடப்படுவலத
அனுபவ விசாரலண சசய்வமத அரசியல் அறிவியல் ஆகும் - செரால்ட் ைாஸ்சவல்(Harold Lasswell).
அரசியல் அறிவியல் என்பது கடந்த காைத்லத வரைாற்று ரீதியாகவும், நிகழ் காைத்திலை பகுப்பாய்வு
ரீதியாகவும், எதிர்காைத்திலை ேன்சைறி ரீதியாகவும் படிக்க உதவும் ஒரு பாடோகும் – சகட்டல் (Gettel).
ஒரு சமுதாயத்தின் எல்லைக்குள் ஒரு ேகரத்திற்மகா, ஒரு அரசுக்மகா, ஒரு மதசத்திற்மகா அந்த
சமுதாயத்தில் நிைவும் பற்றாக்குலறயாை ேனிதவேம், சபாருளியல் வேம் மபான்றவற்றிலை ேனித
மதலவகளுக்கும், ேனித விருப்பங்களுக்கும் ஏற்ப முலறப்படுத்தி வழங்கும் சசயல்முலறமய அரசியல்
ஆகும் - மடவிட் ஈஸ்டன் (David Easton).
“எதிர்காைத்திலை ேம்பிக்லகமயாடு சந்திப்மபாம்” ”Tryst with Detiny”
ஜவெர்ைால் மேருவின் வரைாற்று புகழ் மிக்க உலரயாை “எதிர்காைத்திலை ேம்பிக்லகமயாடு
சந்திப்மபாம்” என்ற உலர குறித்து 14.08.1947 அன்று இந்து ோளிதழில் சவளியாை சசய்தி பின்வருோறு
– நீண்ட வருட காைோக ோம் ேம்பிக்லகமயாடு காத்திருந்த எதிர்காைம் இப்மபாது ேேக்கு முழுலேயாக
கிலடக்கவில்லை எனினும் மிகவும் கூடுதைாகமவ உறுதிசோழியாக வந்து வாய்ந்துள்ேது” எை துவங்கிய
பண்டித

ஜெர்ைால்

மேரு

அரசலேப்பு

நிர்ணய

சலபயில்

அன்றிரவு

பதவிமயற்கவிருந்த

உறுப்பிைர்களுக்காை உறுதிசோழி தீர்ோைத்தின் மபாது பின்வருோறு கூறுகிறார். “உைகமே உறங்கி
சகாண்டிருக்கும் மபாது இந்தியா இந்த ேள்ளிரவில் விழித்சதழுந்திருக்கிறது. பழலேயிலிருந்து புதுலே
மோக்கி பயணிக்கத் தயாராகிவிட்மடாம். நீண்ட காைம் ஒடுக்கி லவக்கப்பட்ட ஒரு மதசத்தின் ஆன்ோ
உயிர்ப்பித்திருக்கிறது. இந்த சேயத்தில் இந்திய மதசத்திற்கும், இந்திய ேக்களுக்கும் மசலவ சசய்ய ோம்
தியக உணர்வுடன் சிை உறுதிசோழிகலே எடுத்துக்சகாள்ே மவண்டிய நிலையில் இருக்கிமறாம்”.
“சுதந்திரமும், அதிகாரமும் ேேக்கு சபாறுப்புணர்விலை அதிகோகக் சகாண்டு வந்துள்ேது. அந்த
சபாறுப்புணர்வு இலறயாண்லேயுள்ே ேக்கலே பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இலறயாண்லே சகாண்ட இந்த
அலவயிடம் வழங்கப்பட்டுள்ேது. இந்த சுதந்திரத்லத ோம் பை வலிகலேயும், துன்பங்கலேயும்,
துயரங்கலேயும் தாங்கி, கைத்த இதயத்துடமைமய சபற்று இருக்கிமறாம். இவற்றுள் பை வலிகள் இன்னும்
சதாடரமவ சசய்கின்றை. எப்படியிருப்பினும் கடந்த காைம் முடிவுக்கு வந்து புதிய எதிர்காைம் ேம் கண் முன்
வந்துள்ேது. இந்தியாவுக்காை ேேது மசலவ மகாடிக்கணக்காை இந்திய ேக்கலே அவர்களின் வறுலே,
அறியாலே, பிணி, சேத்துவமின்லே ஆகியலவகளிலிருந்து மீட்சடக்க சசய்யும் மசலவலய சபாறுத்மத
அலேயும். இந்த தலைமுலறயின் மிகச்சிறந்த ேனிதர்கோக ோம் வாழ விரும்பிைால் இந்தியர்கள்
ஒவ்சவாருவரின் கண்களில் இருந்து வழியும் கண்ணீலர துலடப்பதற்கு முன் வரமவண்டும். அது ேேது
சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு கூட இருக்கைாம். கண்ணீரும். துன்பங்களும் சதாடரும் வலர ேேது பணிகளும்
ஓயப்மபாவது கிலடயாது. ஆகமவ ேம் கைவுகலே ேைவாக்க ோம் மேன்மேலும் கடிைோக உலழக்க
மவண்டும். இக்கைவுகள் இந்தியாவுக்காைது ேட்டுேல்ை, உைகிற்காைது, உைகின் அலைத்து மதசங்கள்
ேற்றும் ேக்கள் ஒன்றாக இருப்பதால் தனித்து இயங்குவலத கற்பலை கூட சசய்ய முடியாது. அலேதி
என்பது பிரிக்க முடியாதது. சுதந்திரமும் அது மபாைத்தாமை, தற்சபாழுது வேமும் அப்படிமய ஆகும்.
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மபரழிவும் அப்படிமய இருப்பதால் இந்த ஒமர உைகில் அவற்றிலை தனித்தனி பாகங்கோகப் பிரிக்க
முடியாது”.
அரசியல் அறிவியல்: அரசு அரசாங்கம் ேற்றும் அரசியல் பற்றிய அறிவியல் பூர்வ படிப்மப அரசியல் அறிவியல்
எைைாம். அரசியல் அறிவியல் என்பது அலைத்து விலடகலேயும் தன்ைகத்மத சகாண்ட முழு நிலறவாை
அறிவியைாக இல்லை. அசேரிக்க அரசியல் அறிவியல் சித்தலையாேர்களின் அறிவியல் பூர்வ அணுகு
முலறகளுக்குப் பிறகுதான் “அரசியல் அறிவியல்” எைப் சபயரிட்டு அலழக்கப்பட்டது. எனினும் தூய
அறிவியல் பாடங்கோை இயற்பியல், மவதியியல், உயிரியல் மபான்ற பாடங்களுக்கு இலணயாக இந்த
அரசியல் அறிவியல் பாடத்திலைக் கருத முடியாது. ஆகமவ, ேனித ேடத்லதலயப் பற்றியதாக இருப்பதால்
ேற்சறாரு புறத்தில் அரசியல் அறிவியல் என்பது அரசு ேற்றும் அரசாங்கத்லதப் பற்றிய அறிவியைாகும் எை
வாதிட்டைர். அரசியல் அறிவியல் பாடத்திலை ஓர் சமூக அறிவியல் பாடம் என்று அலழப்பது தான்
சபாருத்தோைதாக இருக்கும்.
நீ யாராக மவண்டுோைாலும் இருக்கைாம். நீ எப்படியாக மவண்டுோைாலும் ோற விரும்பைாம் நீ
அரசியலின் மீது ஆர்வம் இல்ைாேல் கூட இருக்கைாம். ஆைால் அரசியல் உன் மீது ஆர்வோக இருக்கிறது!
– ோர்ஷல் சபர்ேன் (marshall Bermen)
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. “பாலிடிக்ஸ்” என்ற வார்த்லத “சபாலிஸ்”(Polis) சசால்லிலிருந்து வந்தது. இந்த “சபாலிஸ்” என்ற
சசால்லின் சபாருள்
(அ) ேகர அரசு (ஆ) காவல் பலடகள் (இ) அரசியல் (ஈ) காவல் அரசு
2. “அரசியல் என்பது யார், எதலை, எப்மபாது, எப்படிப் சபறுகிறார்கள்” என்ற அரசியலின் லேயக்
கருத்திலைக் கூறியவர்.
(அ) செரால்ட் ைாஸ்கி (ஆ) செரால்டு ைாஸ்சவல்
(இ) சார்ைஸ் ஈ சேர்ரியம் (ஈ) பிரான்க் குட்ேவ்
3. மடவிட் ஈஸ்டனின் கருத்துப்படி அரசியல் என்பது
(அ) விழுமியங்கலே அதிகாரபூர்வோக பங்கீடு சசய்வதாகும்
(ஆ) மூைவேங்கலே அதிகாரபூர்வோக பங்கீடு சசய்வதாகும்
(இ) அதிகாரத்திலை அதிகாரபூர்வோக பங்கீடு சசய்வதாகும்
(ஈ) வலிலேலய அதிகார பூர்வோக பங்கீடு சசய்வதாகும்
4. இந்திய அேவில் மிகப்பழலேயாை அரசியல் சிந்தலையாேர் எை யாலரக் கூறைாம்?
(அ) சகௌடில்யர் ேற்றும் திருவள்ளுவர் (ஆ) வால்மீகி ேற்றும் வராகமிகிரர்
(இ) சரகர் ேற்றும் சுசுருதர் (ஈ) வியாசர் ேற்றும் ஆரியபட்டர்
5. “சட்ட அங்கீகாரம்” என்ற சசால் எந்த கருத்தாக்கத்துடன் சதாடர்புலடயது
(அ) சட்டப்படிப்பு (ஆ) அரசு ேற்றும் அரசாங்கம்
(இ) சட்டப்படியாை சசாத்து உரிலே (ஈ) வலிலே ேற்றும் அதிகாரம்
6. “அதிகாரம் அதிகாரத்லத ஈன்சறருக்கிறது என்றும் அதுமவ உயர்குடியிைவாதத்தின் லேயக்கருத்தாக
விேங்குகிறது” என்று கூறியவர்
(அ) ராபர்ட் மிட்சசல்ஸ் (ஆ) செரால்ட் ைாஸ்கி
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(இ) மடவிட் ஈஸ்டன் (ஈ) சார்ைஸ் ஈ சேர்ரியம்
7. “அரசியல் அறிவியலின் தந்லத” எை அலழக்கப்படுபவர் யார்?
(அ) அரிஸ்டாட்டில் (ஆ) சாக்ரடிஸ் (இ) பிோட்மடா (ஈ) ோக்கியவல்லி
8. “ேனிதன் இயற்லகயில் ஒரு அரசியல் விைங்கு” என்று கூறியவர் யார்?
(அ) பிோட்மடா (ஆ) ஜீன் மபாடின் (இ) அரிஸ்டாட்டில் (ஈ) ோக்கிய வல்லி
9. அரசியல் அறிவியலை ேதம் சார்ந்த அணுகு முலறயிலிருந்து சசயைறிவிைாை கூர்மோக்கலுடன் கூடிய
ேதச்சார்பற்ற பார்லவக்கு ோற்றியவர் யார்?
(அ) தாேஸ் ொப்ஸ் (ஆ) நிக்மகாமைா ோக்கியவல்லி
(இ) ஜான் ைாக் (ஈ) சஜ.சஜ.ரூமசா
10. “வரைாறு என்பது கடந்த காை அரசியல்” என்றும் “அரசியல் என்பது நிகழ்காை வரைாறு” என்றும்
கூறியவர் யார்?
(அ) செரால்ட் ைாஸ்சவல் (ஆ) ஃப்ரீமேன்
(இ) சார்ைஸ் ஈ சேர்ரியம் (ஈ) ஜான் ோர்ஷல்
விலடகள்:
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. (அ) ேகர அரசு 2. (ஆ) செரால்டு ைாஸ்சவல் 3. (அ) விழுமியங்கலே அதிகாரபூர்வோக பங்கீடு
சசய்வதாகும் 4. (அ) சகௌடில்யர் ேற்றும் திருவள்ளுவர் 5. (ஈ) வலிலே ேற்றும் அதிகாரம் 6. (அ) ராபர்ட்
மிட்சசல்ஸ் 7. (அ) அரிஸ்டாட்டில் 8. (இ) அரிஸ்டாட்டில் 9. (ஆ) நிக்மகாமைா ோக்கியவல்லி 10. (ஆ) ஃப்ரீமேன்

அைகு – 2 அரசு
அரசின் சமூக ஒப்பந்தக் மகாட்பாட்டிலை மூன்று முக்கிய ஒப்பந்தவியைாேர்கள் உருவாக்கிைார்கள்.
அவ்மூவருமே ேனிதர்கள் அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க மவண்டியது அவசியம் என்பலத ஒப்புக்
சகாண்டைர். ஆைால் அககட்டுப்பாடு எந்த அேவில் இருக்க மவண்டும் எை ஒவ்சவாருவரும் தத்தேது
வழியில் தீர்ோனித்தைர். அம்மூவர் 1.ொப்ஸ், 2.ைாக், 3.ரூமசா.
அரசியல்
சிந்தலையாேர்

ேனிதனின் இயல்பு

ொப்ஸ்

ேனிதர்கள்
மபார்ச்சூழல்
ஒவ்சவாருவரும்
பிறரிடம் ஓோய்கலேப்
மபான்று பலகலேயுடன்
இருக்கக்கூடியவர்கள்

சைவியதான்
ஆட்சியாேர்)

(ஒற்லற

ைாக்

ேனிதனுக்கு
தனிேனிதச்
முழுலேயாை சுதந்திரம் சசாத்துக்கள்
பாதுகாப்பாைதாக
உண்டு
இல்லை

சபாது
கூட்டலேப்பு

ேைக்
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ேனிதன் முழுலேயாை பாதுகாப்பு
ேற்றும் அரசு
சுதந்திரம் சகாண்டவன் அறசேறி கிலடயாது
விருப்பத்தின்
ஆைால்
அவன்
ேடத்தப்படும்
ஒழுக்கக்மகடாைவன்

ரூமசா

சபாது
வழி

அரசு வலரயலற: அரசு எைப்படுவது “குடும்பங்கள் ேற்றும் கிராேங்கள் ஒன்றிலணந்து அவற்றின்
மோக்கத்திற்காகவும்,

அலவகளின்

ேகிழ்ச்சியாை,

ேரியாலதக்குரியதுோை

வாழ்க்லக

ேற்றும்

முழுலேயாை சுய சார்பு சகாண்ட வாழ்க்லக முலறயிலை வாழ உதவும் ஓர் அலேப்பு அரசாகும்” எை
வலரயறுத்தார் - அரிஸ்டாட்டில்
அரசு என்பது “சபாதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட நிைப்பரப்பிலை ஆக்கிரமித்து வாழும் மிகப் சபரிய
எண்ணிக்லகயிைாை ேனிதர்களின் சபருந்திரள், தம்மிலும் எண்ணிக்லகயில் குலறவாக இருக்கும்
ேனிதர்கள் மீது ஆதிக்கம் சசலுத்துதலை நியாயப்படுத்தும் அலேப்பாகும்” - ொைந்து (Holland).
அரசிலை வலரயறுக்கும் மபாது “ேனித வர்க்கத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கிைர் ஒரு அலேப்பாக இருந்து
சசயல்படுவமத அரசு” என்கிறார் – பர்சஜஸ் (Burgess).
“அரசு

என்பது

வலரயறுக்கப்பட்ட

அரசாங்க

வடிவில்

நிைப்பரப்பின்

தனிேனிதன்

மீது

அவர்கள்

அல்ைது

சங்கங்கள்

ஒன்றிலணந்து

இலணவதாகும்.

தங்கலே

அரசியல்

ஒரு

ரீதியாக

அலேத்துக்சகாள்வது அரசு ஆகும்” – சிட்ஜ்விக் (Sidgwick).
அரசு என்பது “ஓர் ேக்கள் கூட்டோைது வலரயறுக்கப்பட்ட நிைப்பரப்பில் வசித்துக் சகாண்டு, அவர்கள்
சவளி சக்திகளுக்கு கட்டுப்படாேல் ஒரு முலறயாை அரசாங்கத்லதப் சபற்று தங்களுக்குள் ஏற்பட்ட
இயல்பாை கீழ்படிதலை அரசிற்கு சசலுத்துதல்” எை விேக்குகிறார் – கார்ைர் (Garner).
“அரசு என்பது ஓர் நிைப்பரப்பில் அலேந்த சமுதாயோகும். அது அரசாங்கம் ேற்றும் குடிேக்கள் எை
பிரிக்கப்பட்டுள்ேது. இவற்றிற்கு இலடமயயாை உறவுகள் மேன்லேயாை அதிகாரத்லத வலுக்கட்டாயோக
பயன்படுத்துவதன் மூைோகத் தீர்ோனிக்கப்படுகிறது” – ைாஸ்கி (Prof. Laski)
பிோட்மடாவின் கருத்துப்படி ஒரு இைட்சிய அரசின் ேக்கள் சதாலக என்பது 5040 ஆகும். இந்த 5040 என்ற
எண்ணிக்லகயிலை ஏன் அவர் சதரிவு சசய்தார் சதரியுோ? இதற்கு முக்கிய காரணம் இந்த 5040 என்ற
எண்லண 1 முதல் 12 வலரயிைாை எந்த எண்ணாலும் வகுக்கைாம். உதாரணோக, இந்த எண்ணிலை
12-ல் வகுத்தால் மீதம் உள்ேது 2 என்ற எண் ேட்டுமே! சேருக்கடியாை காைங்களில் ேக்கலே சிறு சிறு
குழுக்கோகப் பிரித்து அவர்களுக்குரிய தனித்தனி அறிவிப்புகள் தருவதற்கு வசதியாகமவ இந்த 5040
என்ற இந்த ேக்கள் சதாலக எண்ணிக்லக பிோட்மடாவிைால் மதர்வு சசய்யப்பட்டது.
நிைப்பரப்பின் மீதாை இலறயாண்லேயின் சபயரால் ேக்கள் ஒரு அரசின் நிைப்பரப்பிலிருந்து ேற்சறாரு
அரசின் நிைப்பரப்பிற்கு சசல்வது கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ேது. ஆைால் ஒரு ோட்டில் இருந்து சகாண்டு நீங்கள்
இலணயத்லதப் பயன்படுத்தி ேற்சறாரு ோட்டில் உள்ேவருடன் சதாடர்பு சகாள்ே முடியும். அரசின் பிராை
உரிலேயாை இலறயாண்லேயின் பார்லவயில், இதலை நீங்கள் எவ்வாறு காண்கிறீர்கள்? முகநூல்
(Facebook), கீச்சகம் (Twitter) ேற்றும் வலைசயாளி (YouTube) மபான்ற சமூக வலைதேங்கள் சிை
ோடுகளில் ஏன் தலட சசய்யப்படுகின்றை என்பலத ஆராயவும்.
அரசு
சமுதாயம் மதான்றிய
அலேப்பு மதான்றியது

சமுதாயம்
பின்ைமர
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அரசின் எல்லை வலரயறுக்கப்பட்டது

சமுதாயோைது பரப்சபல்லை பரந்ததாகும்.

அரசுக்கு ஒரு நிலையாை நிைப்பரப்பு உண்டு

சமுதாயத்திற்கு எை
எதுவும் இல்லை

அரசு என்பது அரசியல் சார்ந்த அலேப்பாகும்

சமுதாயம் என்பது ஓர் சமூக அலேப்பாகும்

அரசிற்கு
சட்டங்கலே
அதிகாரம் உள்ேது

நிலையாை

நிைப்பரப்பு

ேலடமுலறப்படுத்தும் சமுதாயத்திற்கு அத்தலகய அதிகாரங்கள் எதுவும்
இல்லை

மவறுபாடுகள்
அரசு என்பது ேக்கள் சதாலக, நிைப்பரப்பு, அரசாங்கம் என்பது அரசின் ோக்கு கூறுகளில்
அரசாங்கம் ேற்றும் இலறயாண்லே ஆகிய ோன்கு ஒன்றாகும்
கூறுகலேக் சகாண்டதாகும்.
அரசு மூை அதிகாரங்கலே சபற்றதாகும்

அரசாங்கத்தின்
அதிகாரங்கள்
சபற்றலவயாகும்

அரசிடமிருந்து

அரசு
என்பது
நிரந்தரோைது
என்பதுடன் அரசாங்கம் என்பது தற்காலியோைதாகும். ேக்கள்
விருப்பத்தின்
மபரில்
அரசாங்கங்கள்
என்சறன்லறக்கும் நீடித்திருப்பதாகும்
ோற்றப்படைாம்
அரசு என்பது காண முடியாததும், புைைாகாததும் அரசாங்கம்
என்பது
ஆகும்
காணக்கூடியது

உறுதியாைது

ேற்றும்

பணிகள்: இடர்காப்பு ேற்றும் பாதுகாப்பு பணிகள். சபாருோதார பணிகள், அத்தியாவசிய மசலவகலே
வழங்குதல்.
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. “அரசு” என்ற சசால்லை முதன் முதலில் பயன்படுத்திய அரசியல் அறிஞர் யார்?
(அ) நிக்மகாமைா ோக்கியவல்லி (ஆ) பிோட்மடா (இ) அரிஸ்டாட்டில் (ஈ) ைாக்
2. “சைவியதான்” என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?
(அ) ொப்ஸ் (ஆ) ைாக் (இ) ரூமசா (ஈ) ோர்கந்மதா
3. கீழ்வருபலவகளில் எது அரசிலுள்ே குடிேக்களின் தகுதிலய நிர்ணயிக்கும் முக்கிய காரணியாக
கருதப்படுகிறது?
(அ) நிைப்பரப்பு (ஆ) அரசாங்கம் (இ) இலறயாண்லே (ஈ) ேக்கள் சதாலக
4. கீழ்வருபலவகளில் எது அரசின் அதிகாரத்துவத்லத கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரோக கருதப்படுகிறது?
(அ) அரசலேப்பு (ஆ) ேதம் (இ) நீதிேன்றத்தீர்ப்பு (ஈ) ேக்கள்
5.

“நிைப்பரப்பின்

மீதாை

இலறயாண்லே

அல்ைது

அரசின்

இலறயாண்லே

என்பது

அதன்

எல்லைக்குட்பட்ட பகுதி அலைத்திற்கும், சவளிோடுகளின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து முழுலேயாை சுதந்திரம்
அலடவது என்பமத ேவீை அரசுகளில் வாழ்வின் அடிப்பலடக் சகாள்லகயாகும்” என்று கூறியவர்.
(அ) எலியட் (ஆ) மபாடின் (இ) ஆஸ்டின் (ஈ) ோக்கியவல்லி
6. கீழ்க்கண்டவர்களில் “ேவீை இலறயாண்லே மகாட்பாட்டின் தந்லத” எை அலழக்கப்படுபவர் யார்?
(அ) ஜீன் மபாடின் (ஆ) ஹியுமகா குமராஹியஸ் (இ) ஆஸ்டின் (ஈ) ோக்கிய வல்லி
7. கீழ்வருபலவகளில் எது ேவீை அரசின் பணிகலே சார்ந்தது அல்ை?
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(அ) இடர்காப்பு ேற்றும் பாதுகாப்பு (ஆ) சபாருோதார பணிகள்
(இ) அத்தியாவசிய மசலவகலே வழங்குதல் (ஈ) ேதக் கடலேகள்
8. தமிழக அரசாங்கத்தின் எந்த தலைசிறந்த திட்டம் இந்தியாவின் பிற ோநிைங்களில் பின்பற்றப்படுகிறது?
(அ) ேதிய உணவு திட்டம் (ஆ) ேலழநீர் மசகரித்தல்
(இ) தாலிக்குத் தங்கம் திட்டம் (ஈ) பள்ளி ோணவர்களுக்காை மிதிவண்டி
9. இந்தியாவின் அரசலேப்பில் ேக்கள் ேை அரசு பற்றிய சிந்தலைலய உள்ேடக்கிய பகுதி
(அ) பகுதி IV (ஆ) பகுதி III (இ) பகுதி I (அ) பகுதி II
விலடகள்:
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. (அ) நிக்மகாமைா ோக்கியவல்லி 2. (அ) ொப்ஸ் 3. (அ) நிைப்பரப்பு 4. (அ) அரசலேப்பு 5. (அ) எலியட் 6. (அ)
ஜீன் மபாடின் 7. (ஈ) ேதக் கடலேகள் 8. (அ) ேதிய உணவு திட்டம் 9. (அ) பகுதி IV

அைகு – 3 அரசியல் அறிவியலின் அடிப்பலடக் கருத்தாக்கங்கள் பகுதி – I
இலறயாண்லே: “இலறயாண்லே என்பது ஒட்டு சோத்த, ேற்றும் தலடயில்ைாத அரசின் அதிகாரோகும்.
மேலும் அதீத கட்டலேத்தன்லே உலடயதாகவும் காணப்படுகிறது” – ஜீன் மபாடின் (Jean Bodin).
ஓர் ேரோைது தான் முலே விடுவலத ோற்றித் தர முடியாதலதப் மபான்று இலறயாண்லேலயயும்
ோற்றித் தர இயைாது. இது ஓர் ேனிதன் தன்லை அழித்துக் சகாள்ோேல் தைது உயிர் அல்ைது
ஆளுலேலய ோற்றித் தர இயைாதலதப் மபான்றதாகும். – லைபர்.
ேக்கள் இலறயாண்லே எைப்படுவது சபரும்பான்லே வாக்காேர்களின் அதிகாரோகும். மேலும் இவ்வலக
அதிகாரோைது, வாக்குரிலே சசயல்படக்கூடிய ோட்டில் வாக்காேர்கள் பல்மவறு வழிமுலறகளின்
வாயிைாக சவளிப்படுத்தும் விருப்போகும். – கார்ைர் (Dr.Garner).
இலறயாண்லேயின்

வலககள்:

சபயரேவு

ேற்றும்

உண்லேயாை

இலறயாண்லே,

சட்ட

இலறயாண்லே, அரசியல் இலறயாண்லே, ேக்கள் இலறயாண்லே.
சபயரேவு
ேற்றும் சட்ட இலறயாண்லே
உண்லேயாை
இலறயாண்லே

அரசியல்
இலறயாண்லே

ேக்கள் இலறயாண்லே

அ) ஆதிகாைத்தில் பை
அரசுகளில் முடியாட்சிமய
இருந்தது.
ேன்ைர்கள்
உண்லேயாை
இலறயாண்லேலயப்
சபற்று ஆண்டு வந்தைர்.

அரசின்
அதிகாரத்துவோைது
இறுதிக் கட்டலேகலே
சவளியிட சட்டப்படியாை
அதிகாரம் உண்டு

பிரதிநிதித்துவ
ேக்கோட்சியில்
அரசியல்
இலறயாண்லே
என்பது ஒட்டுசோத்த
ேக்கலேயும்
குறிப்பதாகும்

ேக்கள் இலறயாண்லே
என்பது
சபாது
மேைாைவர்கோகப்
பாவிக்கின்றது

ஆ)
பிசரஞ்சு
புரட்சி சுட்ட
அதிகாரத்துவம்
(1789)
முடியாட்சிலய பலடத்தவர்கள்
மூைம்
முடிவுக்கு
சகாண்டு சட்டத்லத நிலறமவற்றி
சசயல்படுத்துவதால் இது

அரசியல்
இலறயாண்லே
என்பது
சபாது
ேக்கலேக்

ஆதிகாைங்களில் ேக்கள்
இலறயாண்லேயாைது,
முடியாட்சியின்
ஏமதச்சதிகாரத்லத
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வரைாற்று சட்ட
ஆகும்

இ)
ேன்ைர்
சபயரேவிலும்,
ேந்திரிசலப
உண்லேயாை
இலறயாண்லேலயயும்
சபற்றிருந்தது

இயக்குைரகமுலற

இலறயாண்லே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய எதிர்க்கும்
அதிகாரம்
சபற்ற விேங்கியது
வர்க்கத்லத
குறிப்பதாகும்

ஆயுதோக

சட்ட
இலறயாண்லே
எப்மபாதும்
உறுதியாகவும், ஆற்றல்
பலடத்ததாகவும்
முழுலேயாகவும்
இலறயாண்லேயாேரின்
அதிகாரம் சபற்றதாகவும்
விேங்குகிறது.

ஆட்சியலேப்பிலை

தூக்கி

எறிந்த

பின்ைர்,

சேப்மபாலியன்

உண்லேயாை

ேலடமுலற இலறயாண்லே (De-Facto) சபற்று விேங்கிைார். ஸ்சபயினில், சட்ட இலறயாண்லேலய
மவமராடு கலைத்து, ப்ராங்மகா ேலடமுலற இலறயாண்லேலய (De-Facto) லகயகப்படுத்திைார்.
அக்மடாபர் 28, 1022-இல் ேடந்த கறுப்புச் சட்லட புரட்சிக்கு பின்ைர், முமசாலினி சட்டப்பூர்வோை பிரதே
அலேச்சராக அதிகாரம் சபற்றார். இவர் ோடாளுேன்றத்லதக் லகப்பற்றி அதன் மூைம் இத்தாலிலய ஆட்சி
சசய்தார். ோடாளுேன்றம் சட்ட இலறயாண்லேலயயம், முமசாலினி ேலடமுலற இலறயாண்லேலயயும்
(De-Facto) சபற்று ஆட்சி அரங்மகறியது. மேலும் ஹிட்ைரும், சஜர்ேனியில் இச்சசயல்பாட்லடமய
பின்பற்றிைார். இவர் சட்ட இலறயாண்லேலய லகயகப்படுத்தியதுடன் ேட்டுேல்ைாது. ேலடமுலற
இலறயாண்லேலயப் (De-facto) சபற்று ஆட்சி சசய்தார்.
ஜான் ஆஸ்டின் (1780-1859): இங்கிைாந்து ோட்லட சார்ந்த சட்ட வல்லுைராக இவர் சட்ட இலறலேக்கு
தன்னுலடய நீதிபரிபாைைமும் விரிவுலரகள் (1832) என்ற நூலில் விேக்கம் அளித்துள்ோர். இவர்
ஒருலேவாத இலறயாண்லே மகாட்பாட்டின் தீவிர ஆதரவாேர் ஆவார்.
இந்திய அரசலேப்பு ேற்றும் இலறயாண்லே: இந்திராகாந்தி Vs ராஜ்ோராயணன் (1975) வழக்கில்,
“இந்தியா என்பது, இலறயாண்லே சபாருந்திய, ேக்கோட்சிக் குடியரசு என்றும், இதுமவ அடிப்பலட கூறாக
அரசலேப்பின்படி

காணப்படுகிறது”

என்றும்

கூறியுள்ேது.

அரசலேப்பின்படி

இலறயாண்லே

என்பது

அரசலேப்பின்

மேற்கூறியவற்றின்

மூைம்,

முக்கிய

விேங்குவதுடன்

அம்சோக

இந்திய

முகப்புலரயின் மூைோக ேக்கமே இலறயாண்லே மிக்கவர்கள் என்பது சதரிய வருகிறது. சுருங்கக்கூறின்,
இலறயாண்லே என்பது அரசலேப்லபச் சார்ந்துள்ேது. ேக்கமே அத்தலகய அரசலேப்பின் இறுதி
ஆதாரோக விேங்குகின்றைர்.
சேத்துவ சமுதாயத்லத உருவாக்குவது என்பது ேலடமுலறயில் சாத்தியமில்ைாத கற்பலைவாத
ேம்பிக்லகயாகத் சதரிந்தாலும் அதலைப் புறக்கணிக்கும்பட்சத்தில், அலேப்சபதிர்வாதமும், குழப்பமும்
ஏற்பட்டு ேக்கள் ேை அரசு என்பது சபாருேற்றதாகிவிடும். ோறுபட்ட பின்ைணியிலிருந்து படிக்கும்
ோவணர்களுக்கு சேத்துவம், சேத்துவமின்லே, சமூகம் பற்றிய கருத்துகலே அறிந்து சகாள்ே வாய்ப்பு
ஏற்படுத்தப்படுகிறது. சபண்கள், சிறுபான்லேயிைர், தாழ்த்தப்பட்மடார், ோற்று சோழி சார்ந்த குழுேங்கள்,
மபான்மறாரின் சேத்துவத்திற்காை மபாராட்டங்களின் மதலவயிலை கண்டறிதல். மதசத்தின் குடிேகைாக
நீதிலய நிலை ோட்டி சேத்துவத்லத உருவாக தனிேனிதர்களின் பங்மகற்பிலை மேம்படுத்தவும், மதசிய
இைக்காக இலத நிர்ணயிப்பது அவசியோகும்.
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சபருேேவில் இருக்கக்கூடிய ஏலழ வர்க்கமும், சிறியேவில் வாழும் பணக்காரவர்க்கமும் உள்ே அரசில்,
அரசாங்கத்தின் சசயல்பாடுகள் பணக்கார வர்க்கத்தின் உலடலேகலே பாதுகாக்கும் சபாருட்மட அலேயும்
- செரால்ட் ைாஸ்கி (Herold Laski).
சேத்துவத்தின் வலககள்: சமூக சேத்துவம், குடிலே சேத்துவம், அரசியல் சேத்துவம், இயற்லக சேத்துவம்,
சபாருோதார சேத்துவம்.
சமூக சேத்துவம்: சேோை வாய்ப்புகள், சலுலககள்.
குடிலே சேத்துவம்: ேதம் ேற்றும் ேம்பிக்லககள் மபான்றவற்றின் அடிப்பலடயில் பாகுபாடு இல்ைாதிருத்தல்.
அரசியல் சேத்துவம்: அதிகாரத்துவத்லத அணுகுவதற்காை வாய்ப்பு. வாக்குரிலே
இயற்லக சேத்துவம்: இயற்லக உரிலேகள்.
சபாருோதார சேத்துவம்: சசல்வ வேம்.
அகிம்லச அடிப்பலடயிைாை அசேரிக்க குடிலே உரிலேகள் இயக்கத்தின் ஈடு இலணயற்ற தலைவராக
ோர்ட்டின்

லூதர்கிங்

ஜீனியர்

கருதப்படுகிறார்.

1950

ேற்றும்

1960-களில்

சமூக

நீதிக்காக

கறுப்பிைத்தவர்கள், அசேரிக்காவில் ஏற்படுத்திய சே உரிலேகலேப் சபறுவதற்காை புரட்சிமய குடிலே
உரிலேகள்

இயக்கோகும்.

இந்தியாவில்

டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்மபத்கர்

துவங்கிய

மகாடிக்கணக்காை

தாழ்த்தப்பட்ட ேக்களின் விடுதலைக்காை இயக்கோைது வரைாற்று சிறப்புமிக்கதாக இந்தியாவில்
கருதப்படுகிறது. மேலும் இவ்வியக்கம் சமூக சேத்துவத்திற்காை விலதயாகும்.
சசல்வ வேங்களில் உள்ே மவறுபாடுகலே அகற்றி, ஒவ்சவாரு ஆணுக்கும், சபண்ணுக்கும், ோட்டின்
வேலேகளில் சேோை பங்லக அளிப்பது சபாருோதார சேத்துவோகும் - ப்லரஸ் பிரபு.
சபாருோதார சேத்துவமின்லேயும், அரபு ோடுகளில் எழுச்சியும்: ஒரு ோட்டின் நிலைத்தன்லேக்கு வறுலே
என்னும் பிரச்சலை அச்சுறுத்தைாக இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு துனீஷியாவில் ேலடசபற்ற “ேல்லிலகப்”
புரட்சியில் ஆச்சரியப்படும்

விதோக, அந்ோட்டு ேக்கள் ஏமதச்சதிகார ஆட்சிலய

எதிர்த்தது

அரபு

உைகத்லதமய அதிர்ச்சிகுள்ோக்கியது. 29 ோட்கள் ேடந்த புரட்சியில், அந்ோட்டில் 23 வருடங்கள் ஆட்சி
சசய்ய “சபன் அலி” என்பவரின் சர்வாதிகார ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி லவக்கப்பட்டது. முெேத் புவாஸ்ஸி
என்ற மவலைவாய்ப்பு கிலடக்காத ேனிதலர காவைர்கள் துன்புறுத்தியதால் அவர் டிசம்பர் 17, 2010-ஆம்
ோள், சிடி புஸித் என்ற துனீஷிய ேகரத்தில் தீக்குளித்து தற்சகாலை சசய்து சகாண்டது ஒட்டுசோத்த
புரட்சிக்கு வித்திட்டது. ேக்கள் இதன் விலேவாக “ேல்லிலகப் புரட்சிலய” சதாடங்கிைார்கள். (ேல்லிலக,
துனிஷியாவின் மதசிய ேைராகும்). சபாருோதார வாய்ப்பில்ைாலே ேற்றும் சதாடர்ச்சியாை காவைர்
துன்புறுத்தலிலும் சிக்கித் தவித்த, அந்ேகரத்து ேக்கள், “ஒரு லகயில் அலைமபசிலயயும், ேற்சறான்றில்
பாலறலயயும்” சகாண்டு புரட்சிலய மேற்சகாண்டைர். மகாபம், விரக்தி, இணக்கேற்ற சூழ்நிலை ேற்றும்
ேக்கோட்சி மகாரிக்லகக்காை ஒன்றிலணந்த இந்த அலையாைது அரபு ோடுகள் அத்தலைலயயுமே
உலுக்கியது. அரபு உைகத்தில் எழுந்த இந்த கிேர்ச்சிப் மபாராட்டம் ேக்கோட்சிக்கும், சர்வாதிகாரத்திற்கும்
இலடமய ேடந்த மபாராட்டம் ேட்டுேல்ை. ோறாக இப்புரட்சியாைது நியாயேற்ற சபாருோதார முலறலேலய
எதிர்த்து உண்டாை ோசபரும் எதிர்ப்புப் புரட்சியாக அலேந்தது.“பசிமயாடு வாழும் ஒரு ேனிதனுக்கு சுதந்திரம் என்ை ேன்லேலய அளிக்கமுடியும்? அவைால் அந்த
சுதந்திரத்லத சாப்பிடமவா அல்ைது குடிக்கமவா முடியாது – தாேஸ் ொப்ஸ்.
“தனியாருக்கு இலடமயயாை பரிோற்றங்கள் அரசாங்க தலையீடுகோை கட்டுப்பாடு, சலுலககள், வரி,
ோனியம் மபான்றலவ இல்ைாேல் சுமூகோகவும், சுதந்திரோகவும் ேடக்கும் சபாருோதார முலறலேமய
தாராேேயக் சகாள்லக (Laisszr Faire) எைப்படும்”

Winmeen E Learning

10

Political Science

Book Back Questions

சேத்துவம் உரிலே (உறுப்பு 14-18): சட்டத்தின் முன் சேம் (உறுப்பு-14). ேத அடிப்பலடயிைாை
பாகுபாடுகளுக்கு தலட (உறுப்பு-15). சபாது மவலைவாய்ப்பில் சே வாய்ப்புரிலே (உறுப்பு-16). தீண்டாலே
ஒழிப்பு (உறுப்பு-17). பட்டங்கள் ஒழிப்பு (உறுப்பு-18).
சுதந்திரம் என்பது அடக்குமுலறயிலிருந்தும், சவளிகட்டுப்பாடுகளிலிருந்தும் விடுசபறும் விடுதலை நிலை
ஆகும். “எஜீஸ்சடம் சஜைரிஸ்” (இைத்தின் வார்த்லத) எனும் சட்ட சோழியில் கூறுவதுயாசதனில்
“சுதந்திரம்” என்ற சசால் உறுப்பு 19-ல் உள்ே சபாதுவாை வார்த்லதயாகும். உறுப்பு 21-ல் “சுதந்திரம்”
என்ற சசால்லுக்கு முன்பாக “தனிப்பட்ட” என்னும் குறிப்பிட்ட வார்த்லத ேட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டது.
ேனிதர்கள் சிறப்பாக சசயல்படும் வாய்ப்பிற்குரிய சூழ்நிலைலய நிர்வகிப்பமத சுதந்திரம் ஆகும் - செரால்ட்
ைாஸ்கி.
அலைவருக்குமே சுதந்திரத்லதப் பற்றிய சதளிவற்ற பார்லவகள் உண்டு. அது அவரவர்களின்
விருப்பத்லதப் சபாறுத்து அலேகிறது. பத்து ேபர்கள் சுதந்திரத்லதப் பற்றி கருத்துலரக்கிறார்கள் எனும்
மபாது ஒரு மவலே எந்த இருமவறு ேபர்களும் அவர்களின் சுதந்திரத்லதப் பற்றிய வலரயலறயில்
ஒன்றுவது இல்லை. மேலும் சுதந்திரத்தின் கருப்சபாருலேயும் அவர்கள் விரும்பிய வலகயில் சதளிவாகக்
கூறுவதில்லை. இந்தப் சபாதுப்பலடயாை அறிவியல் சார்பில்ைாத சசாற்பிரமயாகத்திலைமய இயற்லக
சுதந்திரம் என்கிமறாம் - ஆர்.என்.கில்ரீஸ்ட் (R.N.Gilchist).
ஒரு சசம்ேறியாட்டின் கழுத்லத பிடித்திருக்கும் ஓோலே, மேய்ப்பவன் துரத்தியடிக்கிறான். அதற்காக அந்த
சசம்ேறியாடு அவனுக்கு ேன்றிலய சதரிவிக்கிறது. ஆைால் அந்த ஓோமயா, அவலை சுதந்திரத்லத
ஓழிப்பவன் எை குலற கூறுகிறது. ஏசைனில் குறிப்பாக அந்த ஓோய்க்கும், கறுப்பு சசம்ேறியாட்டிற்கும்
சுதந்திரம் சதாடர்பாை ஒத்த கருத்துகள் அலேவதில்லை. இலதப் மபாைமவ தான் ேனித இைத்திற்கு
இலடமயயும் தற்சபாழுது சுதந்திரத்லதப் பற்றிய மவறுபாடுகள் உள்ேை – ஆப்ரகாம் லிங்கன் (Abharam
Lincoln)
சுதந்திரத்லத தவறாகப் பயன்படுத்துவதாலும், மேலும் சுதந்திரத்தின் மூைம் அதிகாரத்லத தவறாகப்
பயன்படுத்துவதாலும் சுதந்திரத்திற்கு ஆபத்தாை நிலை உருவாக்கப்படைாம். - மஜம்ஸ் ோடிசன்.
சுதந்திரம் என்பது ேனிதர்கலே மோக்கி வருவது அல்ை, ோறாக ேனிதர்கமே சுதந்திரத்லத மோக்கி எழுச்சி
சகாண்டு சசல்ை மவண்டும். ேகிழ்வுடன் வாழ்வதற்காக சிரேப்பட்டு சபறப்படுகின்ற சுதந்திரம் ஓர்
ஆசீர்வாதோகும்.
சுதந்திரமதவி சிலைக்சகன்று ஒரு குறிக்மகாள் உள்ேது. அது விடுதலைலய பற்றிய உைகோவிய
நிலைவூட்டைாகவும், அசேரிக்க குடிேக்களுக்கு ேம்பிக்லக அளிப்பதாகவும் அலேந்துள்ேது.
அடிப்பலட உரிலேகள்: சேத்துவ உரிலே (உறுப்பு 14-18), சுதந்திர உரிலே (உறுப்பு 19-22), சுரண்டலுக்கு
எதிராை உரிலே (உறுப்பு 23-24), ேதச்சுதந்திர உரிலே (உறுப்பு 25-28), பண்பாடு ேற்றும் கல்வி
உரிலே (உறுப்பு 29-30), அரசலேப்பு பரிகார உரிலேகள் (உறுப்பு 32-35).
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. இலறயாண்லேயின் தந்லத எைக்கூறப்படுபவர் யார்?
(அ) மபாடின் (ஆ) ஆஸ்டின் (இ) பிோட்மடா (ஈ) அரிஸ்டாட்டில்
2. ஒருலேவாத இலறயாண்லே மகாட்பாட்லட எடுத்துலரத்தவர்
(அ) ஆஸ்டின் (ஆ) செகல் (இ) ேரியம் (ஈ) வில்மைாலப
3. ேக்கோட்சியில் இலறயாண்லேயின் உலறவிடோக இருப்பது
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(அ) அரசு (ஆ) அரசாங்கம் (இ) ேக்கள் (ஈ) ஊடகம்
4. “ோன்தான் அரசு” எை கூறியவர் யார்?
(அ) மஜம்ஸ் II (ஆ) சேப்மபாலியன் I (இ) லூயிஸ் XIV (ஈ) பிஸ்ோர்க்
5. “இரட்லட குடியுரிலே” காணப்படும் ோடு
(அ) அசேரிக்கா (ஆ) சீைா (இ) ஜப்பான் (ஈ) ஆஸ்திமரலியா
6. “இலறயாண்லே என்பது சபாது விருப்பத்லத உலறவிடோகக் சகாண்டதாகும்” எை கூறியவர்
(அ) ரூமசா (ஆ) டி.எச்.கிரின் (இ) ஆஸ்டின் (ஈ) மபாடின்
7. “சுதந்திரம்” என்ற நூலை எழுதியவர்
(அ) மஜ.எஸ்.மில் (ஆ) ைாக் (இ) ரூமசா (ஈ) மபாடின்
8. “சட்டத்தின் ஆட்சி” என்பதன் முக்கிய மோக்கம் உறுதிப்படுத்துவது என்ைசவனில்
(அ) பத்திரிக்லக சுதந்திரம் (ஆ) குடிேக்களின் சுதந்திரம்
(இ) சுதந்திரோை நீதித்துலற (ஈ) மேற்கூறிய அலைத்தும்
9. இந்திய அரசலேப்பிலுள்ே அடிப்பலட உரிலேகள் சபறப்பட்ட ோடு
(அ) அசேரிக்கா (ஆ) பிரான்ஸ் (இ) பிரிட்டன் (ஈ) ரஷ்யா
10. “ேதம் என்பது மபாலத சபாருள்” எை கூறியவர் யார்?
(அ) ோர்க்ஸ் (ஆ) கலிலிமயா (இ) ரஸ்ஸல் (ஈ) பகத் சிங்
11. “மூைதைம்” என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?
(அ) ோர்க்ஸ் (ஆ) கிரமபாட்கின் (இ) ஓவன் (ஈ) மேதாஜி
விலடகள்:
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. (அ) மபாடின் 2. (அ) ஆஸ்டின், 3. (ஆ) அரசாங்கம் 4. (இ) லூயிஸ் XIV 5. (அ) அசேரிக்கா 6. (அ) ரூமசா 7.
(அ) மஜ.எஸ்.மில் 8. (ஈ) மேற்கூறிய அலைத்தும் 9. (அ) அசேரிக்கா 10. (அ) ோர்க்ஸ் 11. (அ) ோர்க்ஸ்

அைகு – 4 அரசியல் அறிவியலின் அடிப்பலடக் கருத்தாக்கங்கள் – பகுதி II
இங்கிைாந்து சட்ட நிபுணராை ஏ.வி.லடசி “சட்டத்தின் ஆட்சி” என்ற கருத்தாக்கத்திலை 19-ஆம்
நூற்றாண்டில் மேலும் பிரபைப்படுத்தியவர் ஆவார். அரசியல் அலேப்புச் சட்டத்தின் அறிமுகும் என்ற நூலில்
கூறியுள்ோர்.

முற்காை

தத்துவ

ஞானிகளுக்கு

“சட்டத்தின்

ஆட்சி”

என்னும்

சசாற்சறாடர்

அறிமுகமில்ைாவிட்டாலும் அக்கருத்தாக்கத்திலை அரிஸ்டாட்டில் எனும் ஞானி “சட்டமே ஆளுலே புரிய
மவண்டும்” எை எழுதியுள்ேலத காணைாம்.
தனியார் சட்டத்தின் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தனி ேபர்கோகவும், அவர்களுக்கு மேைாகவும், இலடமயயும் ஓர்
பாரபட்சமில்ைாத ேடுவராக அரசு இருக்கிறது. - ொைந்து (Holland)
சட்டம் - நீதி ஆகியவற்றுக்கு இலடமயயாை சதாடர்பு: சமூகத்தில் நீதிலய அலடவது சட்டத்தின்
குறிக்மகாள் ஆகும். நீதி என்பது எது சரி, எது தவறு, எது ேல்ைது, எது சேத்துவம் மபான்றலவகலே
விேக்கக்கூடிய ஓர் புைைாகாத கருத்தாகும். எைமவ ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் எது சரியாைமதா
அல்ைது எது நியாயோைமதா அலதச் சசய்வதாகும்.
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சட்டம் பற்றிய கருத்துகள்:
சட்டம் என்பது இலறயாண்லேயின் கட்டலே. – ஜான் ஆஸ்டின் (John Austin)
நீதி நிர்வாகத்லத சசயல்படுத்துவதற்காக அரசு அங்கீகரித்த விதிமுலறகளின் சதாகுப்மப சட்டம் ஆகின்றது.
– சல்ோண்டு
சட்டங்கள் இல்லைசயன்றால் அங்மக சுதந்திரம் இல்லை. – ஜான்ைாக்
சட்டத்தின் மோக்கங்கள்: அடிப்பலட ேனித உரிலேகலே பாதுகாத்தல். நியாயத்லத ஊக்குவித்தல்.
சச்சரவுகலே தீர்த்தல். நீதிலய ஊக்குவித்தல். ஒழுங்லகயும், நிலைத்தன்லேலயயும் ஏற்படுத்துதல்.
விரும்பத்தகுந்த சமூக ேற்றும் சபாருோதார ேடத்லதலய ஊக்குவித்தல். சபரும்பான்லே விருப்பத்லத
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல் (சிை பிரச்சலைகளில்). சிறுபான்லேயிைரின் உரிலேகலேப் பாதுகாத்தல்.
“தனிேனிதனின் ேல்சைாழுக்கத்திற்கு சரிசேோக இயங்கக் கூடியது ேல்ைரசாகும். அரசியல் உடற்கூறில்
ஏமதனும் ஒரு பகுதி பாதிக்கின்றமபாது, ஒட்டுசோத்த உடலும் பாதிப்புறும்”. – பிோட்மடா (Plato)
சட்ட

நிபுணர்களின்

கருத்துக்கள்

சபரும்பாைாை

மேரங்களில்

சட்டோகமவ

கருதப்படுகிறது.

உதாரணத்திற்கு, இங்கிைாந்தில் மகாக் ேற்றும் ப்ோக் ஸ்மடானின் விேக்கவுலரகள் (Coke and Blackstone),
அசேரிக்காவின் ஸ்மடாரி ேற்றும் சகன்ட் (Story and Kent), இந்தியாவின் விஜ்ோமைஸ்வரா ேற்றும்
அபரார்கா (Vijnaneswaa and Aprarka) ஆகிமயாரின் விேக்கவுலரகலேக் கூறைாம். - அப்பாதுலர
நீதிசேறியாைது ேல்லியல்பு கடலேகலேப் பற்றியது, ஆைால் அரசால் இயற்றப்படும் சட்டமோ சட்டக்
கடலேகலே பற்றியதாகும்.
நீதிசேறி: சமூக எதிர்ேலறகோை ேது, சூது, திருட்டு, வழிப்பறி, சகாலை, சகாள்லே, மபான்றலவகலே
கட்டுப்படுத்தும் சமூக உறுப்புகள் நீதிசேறி எைப்படுகிறது. நீதிசேறிகள் சதாடர்பாை சட்டங்கள் எப்மபாதும்
நிலையாைலவகோகும்.
சட்டமும், ஒழுங்கும் நீதிலய நிலைோட்டுவதற்காக இயங்குகிறது. இலத சசய்ய தவறும்பட்சத்தில், சமூக
வேர்ச்சிலய தடுக்கும் ஆபத்தாை தடுப்பு அலணகோக இலவ ோறுகின்றை. – ோர்டின் லூதர்கிங் ஜீனியர்
தற்காை அரசாைது, நீதிசேறி, ேதம் ேற்றும் இயற்லக சட்டத்தின் ைட்சியவாத அடிப்பலடயில் நீடிக்கிறது
எைைாம். அமத சேயத்தில் அரசு, தைது சுய பாதுகாப்பிற்காக மேற்குறிப்பிட்ட ஒன்லறமயா அல்ைது
அலைத்லதயுமோ மீறுகிறது. – மகாட்ஸீ
வயதாை சபற்மறார், முதிமயார் பராேரிப்பு ேற்றும் ேைன் சார்ந்த சட்டம் (MWPSC Act) 2007-ல்,
முதியவர்கள்

ேற்றும்

சபற்மறார்

ேைனுக்காக

இயற்றப்பட்டது.

இச்சட்டத்தின்படி,

முதிமயாருக்கு

துரிதோகவும், பயனுள்ேதாகவுோை நிவாரணத்லத வழங்க “பராேரிப்பு தீர்ப்பாயத்திலை” (Maintenance
Tribunal) நிறுவியது. இச்சட்டத்தின்படி, பராேரிப்பு என்பது உணவு, உடுத்த உலட, இருப்பிடம் ேற்றும்
ேருத்துவ சிகிச்லசலயயும் உள்ேடக்கியது ஆகும். இச்சட்டத்தின் ஒமர நிபந்தலையாக, எவசரல்ைாம் தன்
சசாந்த

வருோைத்திலும்,

இருக்கிறார்கமோ

அவர்கள்

உலடலேயின்

மூைமும்

இப்பராேரிப்பின்

கீழ்

தன்லை

பராேரிக்க

உட்படுவார்கள்.

இயைாதவர்கோக

இச்சட்டத்தின்

மூைம்

பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அதிக பட்ச பராேரிப்புச் சசைவாக ோதம் ₹ 10,000 அளிக்க கட்டாயோக்கப்பட்டது.
பராேரிப்புத்

சதாலகயாைது,

உரிலே

மகாருபவர்களின்

மதலவகள்

ேற்றும்

அவர்கள்

இயல்பு

வாழ்க்லகலய வாழ்வதற்காை மதலவகலேப் சபாருத்தும் அலேகிறது. சபற்மறார்களும், முதிமயார்களும்
அரசாங்கத்தின் இச்சலுலகலய அனுபவிக்க, பராேரிப்பு தீர்ப்பாயத்தின் முன் பராேரிப்பு அதிகாரியிடம்
தங்கள்

விருப்பங்கலே

முலறயிடைாம்.

இச்சட்டத்தின்படி,

வழக்கறிஞர்கள்,

தீர்ப்பாயத்தின்

முன்

எவருக்காகவும் வாதாட இயைாது. முதிமயார் ேைலைப் பாதுகாக்கும் சபாறுப்பில் இருக்கக்கூடிய யாமரனும்
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ேன்கறிந்மத அவர்கலே லகவிடும்பட்சத்தில், ₹ 5,000 அபராதமோ அல்ைது மூன்று ோதம் சிலற
தண்டலைமயா அல்ைது மேற்கூறிய இரண்டு தண்டலையுமோ வழக்கப்படைாம்.
உரிலேகளின் வலககள்: இயற்லக உரிலேகள், நீதிசேறி உரிலேகள், ஒப்பந்த உரிலேகள், சட்ட
உரிலேகள், ேனித உரிலேகள்.
மஜம்ஸ் மேடிசன் இந்த “உரிலேகள் ேமசாதா”லவ அறிமுகப்படுத்திைார். இது, அவர் 1776இல் சவளியிட்ட
புகழ்சபற்ற சவர்ஜீனியா ேனித உரிலேகள் பிரகடைத்தின் அடிப்பலடயில் அலேந்தது ஆகும். உரிலேகள்
ேமசாதா என்பது இங்கிைாந்தின் ேகாசாசைம் (Magna Carta) (1215) ேற்றும் ஆங்கிை உரிலேகள் ேமசாதா
(1689) ஆகியவற்றில் இருந்து சபறப்பட்டது. – மஜம்ஸ் மேடிசன்
அரசலேப்பு நிர்ணய சலபயாைது இந்திய அரசலேப்புச் சட்டத்திலை வலரயலற சசய்ய 2 ஆண்டுகள் 11
ோதங்கள் 20 ோட்கள் எடுத்துக்சகாண்டது.
அடிப்பலட உரிலேகள்: சேத்துவ உரிலேகள், ேத உரிலேகள், மபச்சுரிலே, சுரண்டலுக்கு எதிராை
உரிலேகள், அரசலேப்புச் சட்ட பரிகார உரிலேகள், பண்பாடு ேற்றும் கல்வி உரிலேகள்.
அரசுக்கு ஆற்ற மவண்டிய கடப்பாடுகள்: ேண்பர்களுடன் விலேயாடுதல், மதர்தல் மேரத்தில் வாக்களித்தல்,
சமகாதர/சமகாதரிக்கு கற்பித்தல், அரசுக்கு வரி சசலுத்துதல், சபாது பணியில் மசருதல், அவசர காைத்தில்
இராணுவத்தில் பணிபுரிதல்.
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. எந்த உரிலே ஒருவர் தன்னுலடய கருத்திலை சபாது சவளியில் சதரிவிக்க வழிவலக சசய்கிறது?
(அ) சுதந்திர உரிலே (ஆ) கல்வி உரிலே
(இ) சுதந்திரோக சவளிப்படுத்தும் உரிலே (ஈ) ேத உரிலே
2. வாழும் உரிலே, சுதந்திரம் ேற்றும் சேத்துவம் ஆகியலவ எவ்வாறு அலழக்கப்படுகிறது?
(அ) அரசியல் உரிலேகள் (ஆ) குடிலேயியல் உரிலேகள்
(இ) சட்ட உரிலேகள் (ஈ) இயற்லக உரிலேகள்
3.

உரிலேகலே

பாதுகாத்து

ஆதரிப்பதற்காை

பன்ைாட்டு

ேற்றும்

மதசிய

சட்டங்கள்

ேற்றும்

உடன்படிக்லககள் என்பலவ.
(அ) அடிப்பலட உரிலேகள் (ஆ) உரிலேகள் ேமசாதா
(இ) இயற்லக உரிலேகள் (ஈ) ேனித உரிலேகள்
4. அரசலேப்பு நிர்ணய சலபயின் வலரவு குழு யாருலடய தலைலேயின் கீழ் அலேக்கப்பட்டது?
(அ) Dr. பி.ஆர்.அம்மபத்கர் (ஆ) பண்டித ஜவெர்ைால் மேரு
(இ) சர்தார்வல்ைபாய் பட்மடல் (ஈ) இராமஜந்திர பிரசாத்
5. சுதந்திரம் ேற்றும் சேத்துவம் என்ற இரண்டு உரிலேகள் கண்டிப்பாக மதலவப்படும் ஆட்சி முலற
(அ) சபாதுவுலடலே (ஆ) ேக்கோட்சி (இ) முடியாட்சி (ஈ) வகுப்புவாதம்
6. ோட்டின் பாதுகாப்பு கருதி ஒருவலர தடுப்பு காவலில் லவப்பது.
(அ) ஆட்சகாணர்வு ஆலண (ஆ) நீதிக்கட்டலே ஆலண
(இ) தடுப்புக்காவல் (ஈ) தலட ஆலண
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7. உச்சநீதி ேன்றத்தின் மூைம் குடிேக்களுக்கு அரசலேப்புச் சட்ட பரிகாரம் சபறுவதற்கு எந்த உறுப்பு
வழிவலக சசய்கிறது.
(அ) உறுப்பு 21 (ஆ) உறுப்பு 15 (இ) உறுப்பு 32 (ஈ) உறுப்பு 18
8. அலைவருக்கும் சபாதுவாை குடிலேயியல் சிவில் சட்டம் என்பலத எதன் மூைோக அலடயாேம்
காண்கிமறாம்.
(அ) அடிப்பலட கடலேகள் (ஆ) அடிப்பலட உரிலேகள்
(இ) அரசின் வழிகாட்டு சேறிமுலறகள் (ஈ) ேனித உரிலேகள்
விலடகள்:
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. (இ) சுதந்திரோக சவளிப்படுத்தும் உரிலே 2. (இ) சட்ட உரிலேகள் 3. (ஈ) ேனித உரிலேகள் 4. (அ) Dr.
பி.ஆர்.அம்மபத்கர் 5. (ஆ) ேக்கோட்சி 6. (ஆ) நீதிக்கட்டலே ஆலண 7. (இ) உறுப்பு 32 8. (இ) அரசின்
வழிகாட்டு சேறிமுலறகள்

அைகு – 5 ேக்கோட்சி
ேக்கோட்சி – தத்துவவாதிகளின் வலரயலற: ேக்கோட்சி என்பது ஒரு ேகிழ்ச்சியாை அரசாங்க
வலகயாகும். இவ்வலக அரசில் எவ்வேவு குழப்பங்கள் இருந்தாலும் எந்த வித பாகுபாடுமின்றி அலைவரும்
சேோக ேடத்தப்படுவதற்கும் அதன் மூைம் சேத்துவ சமுதாயத்திற்குோை வழி உள்ேது. – சாக்ரடீஸ்
(Socrates)
ஓர் அரசின் ேகிலேமய அதன் ேக்கோட்சியில் உள்ே சுதந்திரம்தான். எைமவ ேக்கோட்சியாைது
இயற்லகயாகமவ அரசில் சுதந்திரம் இருக்குோறு உருவாக்கப்பட்டுள்ேது. – பிோட்மடா (Plato)
ஓர் ேக்கோட்சி அரசலேப்பின் அடித்தேமே சுதந்திரம் தான். ேக்கள் இலத விரும்பக் காரணமே, இந்த
அரசலேப்பில் தான் அலைவருக்கும் சேோை அேவில் சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டிருக்கும். – அரிஸ்டாட்டில்
(Aristotle)
ேக்கோட்சி என்பது சமூக, சபாருோதார ேற்றும் அரசியல் தேத்தில் வாழும் ஓர் நிதர்சைம்/சேய்லேயாகும்.
– G.D. மகாவார்டு மகால்
1. ேக்கோட்சி என்பது ேக்கோல் ேடத்தப்படும் அரசாங்கம், குறிப்பாக சபரும்பான்லே ேக்கோல் ஆகும்; 2.
ேக்கோட்சி அரசாங்கத்தில் மேைாை அதிகாரம் ேக்களிடம் இருக்கும். இந்த அதிகாரத்லத ேக்கள்
மேரிலடயாகமவா அல்ைது ேலறமுகோகமவா தங்கள் பிரதிநிதிகலே மதர்ந்சதடுக்க பயன்படுத்துவர்.
இங்கு மதர்தல்கள் சீராை இலடசவளியிலும் ேற்றும் சுதந்திரோகவும் ேலடசபறும். - தாேஸ் சஜஃபரசன்
ேக்கோட்சிமய சேதர்ேத்திற்காை பாலத ஆகும். – கார்ல் ோர்க்ஸ் (Karl Marx)
ேக்கோட்சி என்பது ேக்கோல் ேக்களுக்காகமவ ேக்கோைாை அரசாங்க முலற ஆகும். – ஆப்ரகாம் லிங்கன்
எளிமயாருக்கும் வலிமயாருக்கும் சே வாய்ப்பு வழங்குதல் ேக்கோட்சியில் ேட்டுமே ேலடசபறும் என்பமத
என் கருத்து. இது வன்முலறயற்ற வழியில் ேட்டுமே சாத்தியப்பட மவண்டும். – ேகாத்ோ காந்தி (Mahatma
Gandhi) ராபர்ட் டாலின் மகாட்பாட்டில் பின்பு ஒரு திருத்தம் சசய்யப்பட்டது. அசேரிக்காவில் ேக்கோட்சி
சசயல்படும் விதத்லத சிறப்பாக விவரிப்பதற்காக உருக்குலைந்த குழுவாட்சி என்ற மகாட்பாட்டிலை
முன்னிறுத்த அந்த திருத்தத்லத ராபர்ட் டால் சசய்தார்.
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மேபாே ோட்டில் ஏப்ரல் புரட்சியும், ேக்கோட்சியும்: ஏப்ரல் ோதம் 2006-ஆம் ஆண்டு ஏழு கட்சி கூட்டணி
என்ற ேக்கோட்சிலய ஆதரிக்கின்ற தலைவர்கள் மேபாே தலைேகராை காட்ோண்டுலவ சுற்றி ஏழு
இடங்களில் எதிர்ப்பு கூட்டங்கலே ேடத்த ேக்களுக்கு அலழப்பு விடுத்தைர். அலத ஏற்று கூடிய
ைட்சக்கணக்காை மேபாே ோட்டு ேக்கள் எமதச்சாதிகார முடியாட்சிலய முடிவுக்கு சகாண்டு வரவும்,
முழுலேயாை ேக்கோட்சிலய சகாண்டு வரவும் மேபாே ோட்டு முடியரசுடன் மபாராடத் சதாடங்கிைர்.
முன்சைப்மபாதும் இல்ைாத அேவுக்கு இருந்த இந்த மபாராட்டம் அரசர் கியாமைந்திராலவ (King Gyanendra)
பதவி விைக லவத்து ேக்கோட்சிக்கு வழி வகுத்தது.
பூடானில் ஒரு வரைாற்று சிறப்பு மிக்க ோற்றம்: பூடானின் ோன்காவது அரசர் ஜிக்மே சிங்மயா வாங்சக்
(Jigme Singye Wangchuck) பூடானின் 20 ோவட்டங்களுக்குப் பயணம் சசய்தார். ஒரு வரைாற்று சிறப்பு மிக்க
ோற்றத்லத விேக்கமவ அந்த பயணம். பூடானின் அரசர் அந்ோடு பரம்பலர முடியாட்சியிலிருந்து
ோடாளுேன்ற ேக்கோட்சி முலறக்கு ோற மவண்டியதன் அவசியத்லத இந்த பயணத்தில் ேக்களிடம்
எடுத்துலரத்தார். அவர் 2006-ம் ஆண்டு, தான் 34 ஆண்டுகாைோக அேர்ந்திருந்த அரியாசைத்லத
துறந்தார். பூடான் ோடு ோடாளுேன்ற ேக்கோட்சி முலறக்கு ோறியது. அரசின் தலைவராக பூடான்
ேன்ைரின் ேகன் ஜிக்மே மகசர் ேம்சகயில் வாங்சக் (Jigme Khesar Namgyel Wangchuck), சபாறுப்மபற்றார்.
இப்சபாழுது

பூடான்

ோடாளுேன்ற

ேக்கோட்சிலய

சகாண்டுள்ேது

ேற்றும்

அரசர்

ஜிக்மே

ஓர்

அரசலேப்பிைாை ேன்ைராவார்.
அரசலேப்பின் 73-வது ேற்றும் 74-வது சட்ட திருத்தத்திற்குப் பிறகும் இந்தியாவின் சிை கிராேங்களில்
உள்ோட்சித் மதர்தமை பை ஆண்டுகோக ேலடசபறாேல் உள்ேது.
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. ேக்கோட்சி என்ற சசால்லின் சபாருள்
(அ) ேக்களின் ஆட்சி (ஆ) ேக்களின் அதிகாரம் (இ) புரட்சி (ஈ) குழுவாட்சி
2. ேக்கோட்சி என்பது
(அ) அரசாங்க வலக (ஆ) சட்டத்தின்படி ஆட்சி
(இ) அரசியல் அலேப்பு (ஈ) ேக்களின் அதிகாரம்
3. ேக்கோட்சி அடிக்மகாடிட்டு காட்டும் சகாள்லக
(அ) ேக்களின் ஆட்சி (ஆ) அரசலேப்பின் படி ஆட்சி (இ) மதர்தல் (ஈ) ஆளும் விதி
4. சமூக ேக்கோட்சி வலுவாக ேம்புவது யாசதனில்
(அ) சேவாய்ப்பு ேற்றும் சுதந்திரம் (ஆ) ேனித உரிலேகள் (இ) சே தர்ேம் (ஈ) சுதந்திரம்
5. மேரடி ேக்கோட்சி இங்கு ேலடமுலறயில் உள்ேது
(அ) சுவிட்சர்ைாந்து கூட்டாட்சி குடியரசு (ஆ) ரஷ்யா
(இ) அசேரிக்க ஐக்கிய ோடுகள் (ஈ) சீைா
6. சபாருோதார ேக்கோட்சி எதலை முக்கிய அடிப்பலடயாகக் சகாண்டுள்ேது.
(அ) சபாருோதார உரிலேகள் ேற்றும் சமூக சேத்துவம் (ஆ) பணியிட ேக்கோட்சி
(இ) சதாழிைாேர் உரிலேகள் (ஈ) மவலைவாய்ப்பு உறுதி
7. தீவிர முன்மைற்றவாத ேக்கோட்சிலய முன்சோழிந்த முன்மைாடி அரசியல் சிந்தலையாேர்
(அ) எம்.என்.ராய் (ஆ) மேரு (இ) காந்தி (ஈ) அம்மபத்கர்
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8. தீவிர முன்மைற்றவாத ேக்கோட்சி எதுவாக ேம்பப்படுகிறது?
(அ) ேக்களின் அதிகாரம் (ஆ) உள்ளுர் சமூகத்தின் ஆட்சி
(இ) சட்டத்தின் ஆட்சி (ஈ) பங்மகற்பு ேக்கோட்சி
9. பாதுகாப்பு ேக்கோட்சி எதலை அடிப்பலடயாக சகாண்டுள்ேது?
(அ) சேத்துவம் (ஆ) சுதந்திரம் (இ) உரிலேகள் (ஈ) சமூக பாதுகாப்பு
10. ோர்க்சிய மகாட்பாடாைது ேக்கோட்சிலய இந்த சமூக சூழலில் காண்கிறது.
(அ) சமூகம் (ஆ) சமூக குழு (இ) வர்க்க பகுப்பாய்வு (ஈ) முதைாளித்துவ வர்க்கம்
11. ேக்கோட்சியின் எந்த மகாட்பாடு முதைாளித்துவத்தின் வீழ்ச்சிலய ஆதரித்து சமூகத்தின் புரட்சிகர
ோற்றத்திற்கு அலற கூவல் விடுத்தது.
(அ) சதான்லே மகாட்பாடு (ஆ) சேத்துவ மகாட்பாடு
(இ) ோர்க்சிய மகாட்பாடு (ஈ) உயர்ந்மதார் குழாம்
12. பன்லேத்துவ அரசாங்கத்தின் மூைம் எலத ஏற்படுத்திய குறிப்பிட்ட ேைன்கலே பாதுகாக்கிறது.
(அ) சமூக சேநிலை (ஆ) மபாட்டி சேநிலை
(இ) சபாருோதார சேநிலை (ஈ) அரசியல் சேத்துவம்
13. இந்திய ேக்கோட்சியின் சிறப்பம்சங்களுள் ஒன்று
(அ) குடிேக்களின் பங்மகற்பு (ஆ) ோடாளுேன்ற ேக்கோட்சி
(இ) இரகசிய வாக்குச்சீட்டு (ஈ) மேற்கூறிய அலைத்தும்
விலடகள்:
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. (அ) ேக்களின் ஆட்சி 2. (அ) அரசாங்க வலக 3. (அ) ேக்களின் ஆட்சி 4. (அ) சேவாய்ப்பு ேற்றும் சுதந்திரம்
5. (அ) சுவிட்சர்ைாந்து கூட்டாட்சி குடியரசு 6. (அ) சபாருோதார உரிலேகள் ேற்றும் சமூக சேத்துவம் 7. (அ)
எம்.என்.ராய் 8. (அ) ேக்களின் அதிகாரம் 9. (ஈ) சமூக பாதுகாப்பு 10. (இ) வர்க்க பகுப்பாய்வு 11. (இ) ோர்க்சிய
மகாட்பாடு 12. (ஆ) மபாட்டி சேநிலை 13. (ஆ) ோடாளுேன்ற ேக்கோட்சி

அைகு – 6 அரசாங்கத்தின் வலகப்பாடுகள்
அரசாங்கத்தின் உறுப்புகள்: சட்டேன்றம், சசயைாட்சி, நீதிேன்றம்.
கட்டுப்பாடுகள் ேற்றும் சேநிலைகள் (குடியரசுத் தலைவர் முலற) ஐக்கிய அசேரிக்க குடியரசு – Checks
and Balances (Presidential form)
சசயைாட்சிப் பிரிவு (குடியரசுத் சட்ட ேன்றப் பிரிவின் மீதாை
தலைவர்
சட்டங்கலேச் கட்டுப்பாடுகள்:
சசயல்படுத்துகிறார்)
சட்டங்கலே முன்சோழியைாம்.
சட்டங்கலே
ரத்து
சசய்தல்
காங்கிரசின் சிறப்புக் கூட்டத்
சதாடர்களுக்கு
அலழக்கைாம்.
நியேைங்கள்
சசய்தல்.
சவளிோட்டுைாை
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நீதித்துலற பிரிவின்
கட்டுப்பாடுகள்:

மீதாை

கூட்டாட்சி
நீதிபதிகலே
நியமிக்கிறார். கூட்டாட்சியிலுள்ே
குற்றவாளிகளுக்குப்
சபாது
ேன்னிப்பு வழங்குதல்.
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உடன்படிக்லககளுக்காை
மபச்சுவார்த்லதயில் ஈடுபடுதல்

சட்டேன்றப் பிரிவு (காங்கிரஸ் சசயைாட்சிப் பிரிவின்
சட்டங்கலே வருவாக்குகிறது)
கட்டுப்பாடுகள்:

மீதாை நீதித்துலறப் பிரிவின்
கட்டுப்பாடுகள்:

மீதாை

குடியரசுத் தலைவரின் ரத்து
அதிகாரங்கலே மீறிச் சசயல்படும்
அதிகாரமிக்கதாகும்.
சசயைாட்சியின் நியேைங்கலே
உறுதிசசய்தல்.
உடன்படிக்லககளுக்கு ஒப்புதல்
அளித்தல்.
மபாலர
பிரகடைப்படுத்துதல்.
நிதி
ஒதுக்கீடு சசய்தை. குடியரசுத்
தலைவலர
பதவி
நீக்க
ேலடமுலறயின்
மூைம்
அகற்றுதல்.

கூட்டாட்சியின்
கீழலே
நீதிேன்றங்கலே
உருவாக்குதல். நீதிபதிகலேப்
பதவி நீக்க முலறயின் மூைம்
அகற்றுதல்.
நீதித்துலறயின்
முடிவுகலே மீறும் அதிகாரம்
சகாண்டதுடன்
சட்டத்திருத்தத்திலை
முன்சோழியைாம்.
கூட்டாட்சி
நீதிபதிகளின் நியேைங்கலே
அங்கீகரித்தல்.

நீதித்துலறப்
பிரிவு
(உச்ச சசயைாட்சிப் பிரிவின் மீதாை
நீதிேன்றோைது சட்டங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள்: சசயைாட்சியின்
ேடவடிக்லககலே
விேக்கேளித்தல்)
அரசலேப்பிற்கு
முரணாைதாக
பிரகடைப்படுத்துதல்

சட்ட ேன்றப் பிரிவின் மீதாை
கட்டுப்பாடுகள்:

“எந்த

ஒரு

ேனிதனும்

தைக்கு

சதரியாத

அல்ைது

சட்ட
ேன்றத்தின்
ேடவடிக்லககலே
அரசலேப்பிற்கு முரணாைதாக
பிரகடைப்படுத்துதல்.

அனுபவம்

இல்ைாத

துலறயில்

சசயல்பட

விரும்புவதில்லை, அரசாங்கம் என்ற கடிைோை ேற்றும் மிகுதியாை திறன் மதலவப்படும் துலறயில்
ஈடுபட தேக்குத் தகுதி உள்ேதாகக் கருதி அலைவரும் சசயல்பட விரும்புகின்றைர்” – சாக்ரடீஸ்.
அதிகாரத்தில்
எண்ணிக்லக

உள்மோர் ேக்கள் ேைம்

சுயேைம்

ஓன்று

முடியாட்சி

சகாடுங்மகால் ஆட்சி

சிைர்

பிரபுக்கள் ஆட்சி

சிறுகுழுவின் ஆட்சி

பைர்

தூய அரசியல் அலேப்பு முலற ேக்கோட்சி அல்ைது கும்பல் ஆட்சி
(Polity)

இங்கிைாந்தின் முடியாட்சிமய மிகப் பழலே வாய்ந்த அரசாங்க வடிவோகும். முடியாட்சியில் ேன்ைர் அல்ைது
ராணி அரசின் தலைவராக இருப்பார். இங்கிைாந்து முடியாட்சியாைது அரசலேப்பிைாை முடியாட்சி எை
அலழக்கப்படுகிறது.

ேன்ைர்

அரசினுலடய

தலைவராக

இருந்தாலும்,

சட்டமியற்றக்கூடிய

தகுதி

மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ோடாளுேன்றத்திடமே உள்ேது என்பது இதன் சபாருோகும்.
அரசாங்கத்தின் வலகப்பாடு பற்றி அரிஸ்டாட்டில்: அரிஸ்டாட்டில் இரண்டு அடிப்பலடகளின் இலணவில்
அவர் பகுப்பாய்ந்த அரசலேப்புக்கலே வலகப்படுத்தியுள்ோர்.
கூட்டாட்சி ேற்றும் ஒற்லறயாட்சி அரசாங்கத்திற்கிலடமயயாை மவறுபாடுகள்:
வ.எண்

ஒற்லறயாட்சி

Winmeen E Learning

கூட்டாட்சி
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1.

ஒரு அடுக்கு
அைகுகள்

2.

சபரும்பாலும் ஒற்லற குடியுரிலே

3.

துலண அைகுகள்
இயைாது

4.

அதிகாரப் பகிர்வு என்பது கிலடயாது

அதிகாரப்பகிர்வு என்பது இருக்கும்

5.

அதிகாரப் குவிப்பு

அதிகாரப் பரவைாக்கம்

வ.எண்

அரசாங்கம்

ேற்றும்

சுதந்திரோகச்

ோடு

ோடாளுேன்றம்

1.

இஸ்மரல்

மேசசட்

2.

சஜர்ேனி

பன்டஸ்டாக்

3.

ஜப்பான்

டயட்

4.

ோர்மவ

ஸ்மடார்டிங்

5.

மேபாேம்

ராஷ்டிரிய பஞ்சாயத்து

வ.எண்

துலண இரண்டு அடுக்கு அரசாங்கம்
இரட்லடக் குடியுரிலே
சசயல்பட கூட்டாட்சி அைகுகள் ேத்திய அரசுக்கு உட்பட்டு
சசயல்பட மவண்டும்

ோடு

ோடாளுேன்றம்

1.

பாகிஸ்தான்

மதசிய சலப

2.

ரஷ்யா

டூோ

3.

அசேரிக்கா

காங்கிரஸ்

4.

சதன் ஆப்பிரிக்கா

ோடாளுேன்றம்

5.

சுவிட்சர்ைாந்து

கூட்டாட்சி சலப

வ.எண்

1.

வலகயிைம்

அரசாங்கத்தின் முலறகள்

வலககள்

ோடுகள்

குடியரசு தலைவர்
அரசாங்கம்

முலற அசேரிக்கா

ோடாளுேன்ற
அரசாங்கம்

முலற இங்கிைாந்து இந்தியா

மேரடி ேக்கோட்சி

சுவிட்சர்ைாந்து

ேலறமுக ேக்கோட்சி

இந்தியா
முழுலேயாை முடியாட்சி –
பஃலரன்

முடியாட்சி

அரசலேப்பிைாை முடியாட்சி
– ஜப்பான்
காேன் சவல்த் பகுதிகள் ஆஸ்திமரலியா

2.
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சர்வதிகாரம்

ஹிட்ைரின்
சஜர்ேனி,
முமசாலியின் இத்தாலி

ேதச்சார்பின்லே

இந்தியா
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பாகிஸ்தான், ஈரான், வாடிகள்,
மேபாேம்

சேய ஆட்சி
3.

4.
5.

நிைப்பரப்பு சார்ந்த அதிகாரப் ஓரலவ சட்டேன்றம்
பங்கீடு
ஈரலவ சட்டேன்றம்

சீைா

சசயைாட்சியின் வலககள்

ஓற்லற சசயைாட்சி ோதிரி

அசேரிக்கா

பன்லே சசயைாட்சி ோதிரி

பிரான்சு

சுதந்திரோைது

அலைத்து
ோடுகள்

நீதித்துலறயின் வலககள்

இங்கிைாந்து,
இந்தியா

அசேரிக்கா,

ேக்கோட்சி

அர்ப்பணிப்பு உறுதியுலடயது முன்ைாள் மசாவியத் ரஷ்யா
குடியரசு
6.

சேகிழாதது
எழுதப்பட்டது

அரசலேப்பின் தன்லே

சேகிழும்/சேகிழா

ேற்றும் அசேரிக்கா
இந்தியா

சேகிழும் தன்லேயுலடயது இங்கிைாந்து
ேற்றும் எழுதப்படாதது
7.

அரசின் தன்லே (மோக்கம், முதைாளித்துவம்
ைட்சியம்
ேற்றும்
சகாள்லககள்
சபாதுவுலடலே
அடிப்பலடயிைாைது)
சேதர்ேம்

அசேரிக்கா
கியூபா, சீைா, வடசகாரியா
ரஷ்யா

ோடாளுேன்ற முலற அரசாங்கத்திற்கும், குடியரசுத்தலைவர் முலற அரசாங்கத்திற்கும் இலடமயயாை
மவறுபாடுகள்:
வ.எண்

குடியரசுத் தலைவர் முலற அரசாங்கம்

1.

குடியரசுத்தலைவர்
ேக்கோல்
மதர்ந்சதடுக்கப்படுகிறார்

2.

குடியரசுத்
சபற்றவர்

3.

தலைவமர

மேரடியாக ோடாளுேன்றத்தில்
சபரும்பான்லேலயக்
சகாண்ட அரசியல் கட்சியின் தலைவமர பிரதே
ேந்திரியாவார்
மேைாை

அதிகாரம்

அதிகாரப் பிரிவிலை

அதிகாரப் பிரிவிலை கிலடயாது
லேயப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்

அதிகாரம்

4.

சுதந்திரோை கிலேகள்

ஓன்றுடன் ஒன்று கைந்த பணிகலே உலடய
சுதந்திரோை கிலேகள்

5.

குடியரசுத் தலைவமர அரசின் தலைவராவார்

குடியரசுத் தலைவமர அரசின் தலைவராவார்

6.

குடியரசுத்
தலைவமர
தலைவைாவார்

7.

குடியரசுத் தலைவமர தலைலேப் பணிலய கூட்டுத்தலைலே
ஏற்கிறார்
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மேைாை

ோடாளுேன்ற முலற அரசாங்கம்

அதிகாரம் ேத்திய சட்டேன்றமே
சகாண்டதாகும்

அரசாங்கத்தின் பிரதேேந்திரிமய அரசாங்கத்தின் தலைவராவார்
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குடியரசுத் தலைவர் ோடாளுேன்றத்திற்கு ோடாளுேன்றத்தில் கூட்டுப் சபாறுப்புணர்வு
(காங்கிரஸ்) சபாறுப்பாைவர் கிலடயாது
ேற்றும் தனிப்சபாறுப்புணர்வு உண்டு
“உைக வங்கி – உைக மேம்பாட்டு அறிக்லக 1997: ோறிவரும் சூழலில் அரசின் நிலை”
இந்த அறிக்லகயாைது மவகோக ோறிவரும் உைக சூழலில் அரசு எவ்வலகயில் ோட்டின் வேர்ச்சியில்
சிறப்பாகப் பங்களிக்கைாம் என்பலதக் குறித்ததாகும். அரசு என்ை சசய்ய மவண்டும், எவ்வாறு சசய்ய
மவண்டும் என்பதுடன் அரசு தன்லை எவ்வாறு மேம்படுத்திக் சகாள்ேைாம் என்பை குறித்தும்
இவ்வறிக்லகயில்

விவாதம்

சசய்யப்பட்டுள்ேது.

லேயப்படுத்தப்பட்ட

திட்டமிடல்

ேற்றும்

கைப்பு

சபாருோதாரம் சார்ந்த அரசாங்கங்கள் தற்மபாலதய காைகட்டத்தில் சந்லத சார்ந்த பங்கிலைக்
குலறத்துக்சகாண்டு வருகின்றை. இதற்குத் மதால்வியில் முடியும் அரசின் தலையீடுகள் காரணோகும்.
இவ்வறிக்லக மேற்கூறிய கருத்துக்கு எதிராக சிை முக்கியோை தருணங்களில் அரசின் தலையீடு
சந்லதயில் மதலவ என்பலத வலியுறுத்துகிறது. சபாருோதாரம் சார்ந்த நிறுவைச் சூழலில் சட்டத்தின்
ஆட்சிலயச் சசயல்படுத்தும் பங்கு அரசிற்கு உள்ேது. மேலும் ோட்டின் மேம்பாட்டிற்கு அரசின் சந்லத சார்ந்த
தலையீடு அத்தியாவசியம் எை கருதுகிறது. அரசாங்கத்லத குலறந்த பட்ச அரசாக சுருக்குவதற்கு இது
எதிர்ப்பு சதரிவிக்கிறது. மேலும் தனியார் சதாழில்கள் ேற்றும் தனிேனிதர்களின் சசயல்பாடுகளுக்கு தகுந்த
ஊக்கம் ேற்றும் ஆதரவிலை ேல்கும் சிறப்பாை அரமச மேம்பாட்டிற்குத் மதலவ எை விேக்குகிறது.
இவ்வறிக்லக

அரசிற்கு

சசயல்பாடுகலேயும்,

சிை

அதன்

சீர்திருத்தங்கலே

திறன்கலேயும்

வலியுறுத்துகிறது.

சேன்படுத்துதலில்

கவைம்

முதைாவதாக,
சசலுத்துதல்

அரசின்
ேற்றும்

இரண்டாவதாக, அரசின் திறன்கலே மேம்படுத்துவதற்கு அரசு நிறுவைங்கலே ோற்றியலேப்பதற்காை
வழிமுலறகலே கண்டுணர மவண்டும். இவ்வறிக்லகயின்படி, பின்வரும் ஐந்து அடிப்பலடப் பணிகலே
அரசாங்கம் தைது மோக்கங்கோக மேற்சகாள்ே மவண்டும். இலவ இல்லைசயன்றால் நிலையாை,
வறுலேயில்ைாத

ேற்றும்

அலைவருக்குோை

வேர்ச்சிலய

ோம்

அலடவது

சாத்தியேற்றதாகும்.

அலவயாவை 1.ோட்டில் அடிப்பலடச் சட்டத்லத நிறுவுதல். 2.மபரியல் சபாருோதார நிலைத்தன்லேலய
பாதுகாத்தல். 3.அடிப்பலடக் கட்டலேப்பு ேற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பில் முதலீடு சசய்தல். 4.சமூகத்தில் எளிதில்
இைக்காகும் நிலையில் உள்ேவர்கலே பாதுகாத்தல். 5.சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பு.
அரசாங்கத்திலிருந்து

ஆளுலக

வலர:

கூட்டு

ஆளுலக

அடிப்பலடயிைாைது.

சேகிழ்வாைது.

சவளிப்பலடயாைது. புதுலேயாைது. துணிந்து முடிசவடுப்பது. ேக்களுக்காைது. உள்மோக்கமுலடயது.
மகாபன் மெகன் பருவநிலை உச்சிோோடு 09.12.2009/P.8 ேற்றும் 18.12.2009/P.10: 197 ோடுகள்
பசுலே வாயுக்கலே படிப்படியாக நீக்க ஒப்புசகாண்டை. இது கரியமிை வாயுலவவிட ஆயிரம் ேடங்கு
மோசோை வாயுக்கலே குலறத்து புவி சவப்பேயோதலை தடுக்கும் சட்டப்பூர்வோை ஒப்பந்தோகும்.
மூன்று குழுவிைாை ோடுகள்: அசேரிக்கா மபான்ற வேர்ந்த ோடுகள் தங்களின் லெட்மரா ப்ளுமரா
கார்பன் பயன்பாட்டிலை 2019-ஆம் ஆண்டுவாக்கில் பத்து சதவீதம் 2011-2013-ஆம் அேவிலிருந்து
குலறப்பதுடன் 2036-ஆம் ஆண்டுவாக்கில் என்பத்து ஐந்து சதவீதம் வலர குலறக்க மவண்டும்.
இரண்டாவது குழுவாைது சீைா ேற்றும் சிை ஆப்பிரிக்க ோடுகலேக் சகாண்ட வேரும் ோடுகள்
இம்ோற்றத்திலை 2024-ஆம் ஆண்டிற்குள் சசய்து முடிக்க உறுதி பூண்டுள்ேை. இலவ 2020-2022ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுலகயில் பத்து சதவீதோவது 2029-ஆம் ஆண்டுவாக்கில் குலறப்பதுடன் இதலை
நீட்டித்து 2045-ஆம் ஆண்டுவாக்கில் எண்பத்து ஐந்து சதவீதம் வலர குலறக்க மவண்டும் எை
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் மூன்றாவது குழுவாக, வேரும் ோடுகோை இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஈரான்,
ஈராக் ேற்றும் வலேகுடா ோடுகள் உள்ேை. இலவ இந்ேலடமுலறலய 2028-ல் சதாடங்குவதுடன்
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2024-2026-ல் அேவிலிருந்து கணக்கிடும் மபாது பத்து சதவீதம் வலர 2032-ல் குலறக்க மவண்டும்.
இது 2047-ல் எண்பத்து ஐந்து சதவீதோக இருக்க மவண்டும்.
கிகாலி (ருவாண்டா) – Kigali (Rwand): புவி சவப்பேயோயதலைத் தடுப்பதற்காை ஒரு முக்கியப் படியாக
200 ோடுகளின் பிரதிநிதிகள் சந்தித்து குளிர்ப்பாதைப் சபட்டி ேற்றும் காற்றுப் பதனி ஆகியவற்றில்
பயன்படுத்தப்படும்

அச்சுறுத்தைாை

பசுலே

வாயுக்கலே

படிப்படியாக

நீக்குவதற்கு

ஒப்பந்தம்

மேற்சகாண்டைர். 1987-ஆம் ஆண்டு ஓமசான் படைப் பாதுகாப்பிற்காக மேற்சகாள்ேப்பட்ட ோண்ட்ரீயல்
சேறிமுலறகளில் திருத்தம் மேற்சகாள்ேப்பட்டு பணக்கார ோடுகள், வேரும் ோடுகலேக் காட்டிலும்
விலரந்து ேடவடிக்லக எடுக்க மவண்டும் எை ஏற்றுக்சகாள்ேப்பட்டது. ருவாண்டாவின் தலைேகர்
கிகாலியில் இரவு முழுவதும் கண்விழித்து லெட்மரா ப்ளுமரா கார்பன் உற்பத்தி ேற்றும் நுகர்விலை
படிப்படியாக குலறப்பதற்காை ஒப்பந்தத்லத உருவாக்கும் இறுதி கட்டத்தில் இருந்த பிரதிநிதிகள்
ேகிழ்வுடன் லகதட்டி இதலை வரமவற்றைர். இருப்பினும் சிை பிரதிநிதிகள் இந்தியா, பாகிஸ்தான் ேற்றும்
வலேகுடா ோடுகள் ஆகியலவ இம்ோற்றத்திலை பிற ோடுகலேக் காட்டிலும் பின்மை மேற்சகாள்வதற்கு
வருத்தம் சதரிவித்தைர். ோர்ஷல் தீவுகள் என்ற குட்டி பசிபிக் ோட்டின் பிரதிநிதி கூறுலகயில் “இது
ோர்ஷல் தீவுகள் முழுலேயாக விரும்பியதாக இல்ைாவிடினும், சிறந்த ஒப்பந்தோகும்” என்றார். லெட்மரா
ப்ளுமரா கார்பன்கள் அகற்றப்பட்டால் 2100-ஆம் ஆண்டுவாக்கில் புவிசவப்பேயோதல் 0.5 சதவீதம்
குலறயும் எை 2015-ல் மேற்சகாள்ேப்பட்ட ஆய்வு சதரிவிக்கிறது. இருப்பினும் இந்தியா மபான்ற அதிக
உஷ்ணோை தட்பசவப்ப நிலைலய சகாண்ட வேரும் ோடுகள் லெட்மரா ப்ளுமரா கார்பன்களுக்கு
ோற்றாக அம்மோனியா, தண்ணீர் அல்ைது லெட்மரா ப்ளுமராசைபீன்ஸ் (Hydro Fluroefins) மபான்ற
வாயுக்கலே பயன்படுத்திைால் சசைவிைம் அதிகரிக்கும். இந்த ஒப்பந்தம் அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்ைர்
இந்திய சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் பருவ நிலை ோற்ற அலேச்சகத்லதச் மசர்ந்த அஜய் ோராயண் ஜா
கூறுலகயில் “இதில் சசைவிைப் பிரச்சலை, சதாழில் நுட்ப பிரச்சலை, நிதிப்பிரச்சலை ஆகிய உள்ேை”
என்கிறார். அவர் மேலும் கூறுலகயில் “எந்த ஒப்பந்தோக இருந்தாலும் அது ஒரு பக்கத்திலிருந்து
சேகிழ்வாைதாக இருக்க மவண்டுமே தவிர ேறுபக்கத்தில் இருந்தல்ை என்பலத ோம் வலியுறுத்த
விரும்புகிமறாம் என்றார். ஓமசான் படைத்லத லெட்மரா ப்ளுமரா கார்பன்களின் முன்மைாடியாை
குமோமரா ப்ளுமரா கார்பன்கள் அழிப்பலத உணர்ந்த விஞ்ஞானிகள் அவற்றிலை ோண்ட்ரியல்
சேறிமுலறகளின் அடிப்பலடயில் லகவிட்டைர். தற்சபாழுது சரியாகி வரும் ஓமசான் படைத்திற்கு
லெட்மரா ப்ளுமரா கார்பன்கள் பாதுகாப்பாைலவயாக சதரிந்தாலும் முக்கிய பசுலே வாயுவாை கரியமிை
வாயுலவ விட சவப்போக்குதலில் ஆயிரம் ேடங்கு மோசோைதாக இருக்கிறது.
ஓர் உைகோவிய பார்லவ என்பது உங்கலே ோன், எைது குடும்பம், எைது பள்ளி, எைது சமூகம், எைது
கிராேம், எைது ோவட்டம், எைது ோநிைம் அல்ைது ோன் வாழும் ோடு என்பலதத் தாண்டி சிந்திக்க
லவக்கிறது. சசய்திகளில் வரும் பிரச்சலைகள் உைகோவிய தன்லேயுள்ேலவயாகும். உதாரணோக
சுற்றுச் சூழல் பிரச்சலைலயக் கூறைாம். சபரும்பாலும் உைகோவிய பிரச்சலைக்கு ஓர் உைகோவிய தீர்வு
மதலவப்படுகிறது. பருவநிலை ோற்றம் என்ற உைகோவிய பிரச்சலைலய உள்ளுர் தீர்வுகோல் சரி
சசய்ய இயைாது. இருப்பினும் உள்ளுரில் மேற்சகாள்ேப்படும் ேடவடிக்லககள் உைகோவிய தீர்விற்கு
வழிசசய்ய உதவுகிறது. பருவநிலை ோற்றம் சதாடர்பாை பிரச்சலைக்கு, உதாரணோக உள்ளுர்
அேவிைாை விழிப்புணர்விலை சதரு ோடகங்கள், கண்காட்சி, ேனிதச் சங்கிலி ேற்றும் சுவசராட்டி
பிரச்சாரம் மபான்றவற்றின் மூைோக ேக்கலே உைகோவிய அேவில் சிந்திக்க லவத்து உள்ளுர் அேவில்
சசயல்பட லவக்கிறது எைைாம்.
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ேல்ை அரசாங்கம்: ஒரு மித்த கருத்திைாை திலசப்மபாக்கு. சிறப்பாைது ேற்றும் சசயல்திறன் வாய்ந்தது.
சட்டத்தின் ஆட்சிலயப் பின்பற்றுகிறது. சேநீதிப்பங்கிைாைது ேற்றும் உள்ேடக்கியது. சபாறுப்பாைது.
பங்மகற்கிைாைது. ேறுசோழி பகிர்தல். சவளிப்பலடயாைது.
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. “ோடாளுேன்ற முலற அரசாங்கம்” என்பது
(அ) அலேச்சரலவ அரசாங்கம் (ஆ) சபாறுப்பாை அரசாங்கம்
(இ) சவஸ்ட் மினிஸ்டர் அரசாங்கம் (ஈ) இலவ அலைத்தும்
2. கீழ்க்கண்டவற்றில் கூட்டாட்சி அரசாங்கத்துடன் சதாடர்பில்ைாத பண்பியல்பு எது?
(அ) எழுதப்பட்ட அரசலேப்பு (ஆ) சேகிழும் அரசலேப்பு
(இ) அரசலேப்பின் மேைாை தன்லே (ஈ) சுதந்திரோை நீதித்துலற
3. இந்திய கூட்டாட்சி முலற எந்த ோட்டின் ோதிரியிைாைது?
(அ) கைடா (ஆ) இங்கிைாந்து (இ) அசேரிக்கா (ஈ) ஜப்பான்
4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ேனிதவே மேம்பாட்டுக் குறியீட்டில் (HDI) உள்ே மூன்று குறியீடுகள் யாலவ?
அ. வாழ்க்லகத்தரம், ஆ.கல்வி, இ.சராசரி ஆயுட்காைம். ஈ. சுற்றுச் சூழல் நிலை.
(அ) அ, ஆ ேற்றும் ஈ ேட்டும் (ஆ) அ, ஆ ேற்றும் இ ேட்டும்
(இ) அ ேற்றும் ஆ ேட்டும் (ஈ) இலவ அலைத்தும்
5. கீழ்க்கண்ட இயல்புகளில் இந்திய ோடாளுேன்ற முலற அரசாங்கம் சசயல்பட அடிப்பலடயாைலவ
யாலவ?
(அ) சபயரேவிைாை ேற்றும் உண்லேயாை சசயைாட்சி
(ஆ) கீழலவக்குப் சபாறுப்பாை சசயைாட்சி
(இ) உண்லேயாை சசயைாட்சியாக பிரதேர் இருத்தல்
(ஈ) இலவ அலைத்தும்
6. கீழ்க்கண்டவற்றில் எக்காரணங்களுக்காக ேேது அரசலேப்பிலைத் மதாற்றுவித்தவர்கள் இங்கிைாந்து
ோடாளுேன்ற முலறயிலைத் மதர்ந்சதடுத்தைர்?
1.அம்முலறலேயுடைாை பரிச்சயம்.
2.அதிக சபாறுப்புணர்வு.
3.அதிகாரப்பிரிவிலை.
4.பன்முகத்தன்லேயுள்ே இந்திய சமுதாயம்
(அ) 1,2,4 ேட்டும் (ஆ) 1,2,3 ேட்டும் (இ) 2,3,4 ேட்டும் (ஈ) இலவ அலைத்தும்
7. அரசலேப்பின் அம்சங்கள் ேற்றும் ேலடமுலறகள் சசயல்படுத்தப்படுவலத மேற்பார்லவயிடும் கூட்டாட்சி
அலேப்பு எது?
(அ) சட்டேன்றம் (ஆ) சசயைாட்சி (இ) நீதித்துலற (ஈ) அலேச்சரலவ
8. அசேரிக்க ஐக்கிய ோடுகளிலுள்ே அரசாங்க முலற:
(அ) ோடாளுேன்ற முலறயிைாைது (ஆ) குடியரசுத்தலைவர் முலறயிைாைது
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(இ) முழுலேயாை முடியாட்சி (ஈ) வலரயறுக்கப்பட்ட முடியாட்சி
9. எழுதப்பட்ட ஒமர அரசலேப்பு இல்ைாத முக்கிய ோடு எது?
(அ) ரஷ்யா (ஆ) ஈரான் (இ) சஜர்ேனி (ஈ) இங்கிைாந்து
விலடகள்:
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. (ஈ) இலவ அலைத்தும் 2. (ஆ) சேகிழும் அரசலேப்பு 3. (அ) கைடா 4. (ஆ) அ, ஆ ேற்றும் இ ேட்டும் 5. (ஈ)
இலவ அலைத்தும் 6. (அ) 1,2,4 ேட்டும் 7. (ஆ) சசயைாட்சி 8. (ஆ) குடியரசுத்தலைவர் முலறயிைாைது 9.
(ஈ) இங்கிைாந்து

அைகு – 7 அரசியல் சிந்தலை
பிோட்மடா

(கி.மு.(சபா.ஆ.மு.427-(கி.மு)

சபா.ஆ.மு.347):

சாக்ரடீசின்

ோணவர்.

அகாசடமிலயத்

மதாற்றுவித்தார் - இது முதைாவது உயர்கல்வி நிறுவைோகும். தற்சபாழுது வலர தைது பலடப்புகள்
நீடித்திருக்க கூடிய முதைாவது மேற்கத்திய சிந்தலையாேர். சாக்ரடீலசப் பற்றி ோம் அறிவதன் சபரும்
பகுதி பிோட்மடாவின் பலடப்புக்கோல் ஆகும். இவ்வுைலகப் புரிந்து சகாள்ே கணிதம் அடிப்பலடயாைது
என்ற பிதாகாசின் கருத்திலை ஏற்றுக்சகாண்டார்.
ேனிதன் அரசு
பகுத்தறிவு ஆளும் வர்க்கம்
உத்மவகம் இராணுவ வர்க்கம்
உணவு ோட்டம் துலண வர்க்கம்
ஒவ்சவாரு தத்துவ ஞானியும் அவர் வாழ்ந்த காைத்தின் சவளிப்பாடாவார். கிமரக்கத்தின் மிகப்சபரும்
ஞானியாை சாக்ரடீசின் படுசகாலையால் பிோட்மடா ேக்கோட்சியின் மீது அவேதிப்புக் சகாண்டார்.
அதைால் ேக்கோட்சிக்குப் பதிைாக தத்துவ ஞானிகளின் ஆட்சி மீது ேம்பிக்லக சகாண்டார்.
ேனிதன் என்பவன் இயற்லகயாகமவ ஓர் அரசியல் விைங்கு! இயற்லகயில் ஒரு ேனிதன் அரசு இல்ைாேல்
வாழ முடியாது! அவ்வாறு அரசின்றி வாழ்பவன் ேனித குைத்திற்கு மேைாைவன் அல்ைது கீழாைவன்
ஆவான்! - அரசியல் என்ற நூலில் அரிஸ்டாட்டில்.
முழுலே என்பது பகுதிகளின் சதாகுப்லபவிட மிகுதியாைதாகும். – அரிஸ்டாட்டில் (Aristotle)
அேவு

தரம்

வலக

சிறந்த வடிவம்

திரிந்த வடிவம்

ஒன்று

முடியாட்சி

சகாடுங்மகாைாட்சி

சிைர்

பிரபுக்கோட்சி

சிறுகுழு ஆட்சி

பைர்

தூய ஆட்சி அலேப்பு முலற

ேக்கோட்சி

சட்டம் என்பது சமூக அக்கலறயுடன் உள்ே ேபரால் சபாது ேைனுக்காக பகுத்தறிவின் அடிப்பலடயில்
குறிப்பிட்ட விதிமுலறகலே ஏற்படுத்துவதன்றி மவமறான்றுமில்லை. – தாேஸ் அக்விைாஸ் (Thomas
Aqunas)
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ஓர் இேவரசன் அரசிலைக் லகப்பற்றி நிர்வகிக்கும் பணியிலை சசய்ய முற்படுவதால் அவரது முலறகள்
எப்சபாழுதுமே மேன்லேயாைதாகக் கருதப்படுவதுடன் அலைத்து தரப்பிைராலும் பாராட்டப்படுகிறார்.
ோக்கியவல்லி (இேவரசன்) ோக்கியவல்லியின் முலறலே (Machiavelli’s Method): ோக்கியவல்லிலயப்
சபாறுத்தவலர வரைாற்று முலறமய அரசியல் அறிவியலைக் கற்கும் சரியாை முலறயாகும். இவர் ேனித
விருப்பங்கள் ேற்றும் மபரார்வம் ஆகியலவ எப்சபாழுதும் ஒமர ோதிரியாைலவ எைக்கூறுகிறார்.
வாழ்விலுள்ே சம்பவங்கலே ஒப்பிடும் மபாது ேனித இைம் ஒமர ோதிரியாை பரிகாரங்கலேத் மதட
முலைவதுடன் ஒமர ோதிரியாை ேடத்லதலய மீண்டும் சகாண்டிருக்கின்றை எைக்கூறுகிறார். ஆகமவ
கடந்த காைத்லதப் படித்தறிவது என்பது தற்காைத்லதப் புரிந்து சகாள்வதுடன் எதிர்காைத்திற்காை
முன்கணித்தலை மேற்சகாள்வலத எளிலேயாக்குகிறது என்கிறார். அவர் அரசியலை வரைாறு ேற்றும்
சேய்லேவாத அடிப்பலடயில் கற்பதுடன் குறிப்பாக அரசியல் ேடத்லதலயக் கற்றறிவதற்கு சசயைறிவு
முலறயிலைச் சார்ந்துள்ோர். அவர் ேடத்லதயியலின் முன்மைாடியாக விவரிக்கப்படுகிறார். இேவரசன்
ேற்றும்

உலரக்மகாலவ

ஆகிய

இரண்டிலுமே

இம்முலறயிலை

அவர்

பின்பற்றுகிறார்.

அவர்

அதிகாரத்திலை லகயகப்படுத்தி, பாதுகாத்து விரிவாக்கம் சசய்யும் கருவிமய அரசியல் என்பதுடன்
அவற்றிலை அலடவதற்காக இம்சேய்யாை உைகில் உள்ே ேக்களின் அறிவுத்திறனுக்குத் தக்கவாறு
அணிதிரட்டி அலடவதாகக்கருதுகிறார். ோக்கிவல்லியின் முலறயாைது உய்த்தறிதல் அல்ைது அறிவியல்
முலறயாக அலழக்கப்படுகிறது. இதற்காை அடிப்பலட யாசதனில் அவர் பல்மவறு அரசியல் ஆட்சி
காைங்களின் ேனிதனின் தன்லே பற்றிய ேலடமுலற அல்ைது வரைாற்று அனுபவங்களின் அடிப்பலடயில்
முடிவுலரகலே எட்டுகிறார். அரசியலைப் பகுதிதறியும் சிை நீதிசேறிகளுக்கு ோற்றாக ேனித ேடத்லதயின்
பாங்கில் கவைம் சசலுத்துவதில் அவருலடய சுயத்தன்லே உள்ேது. இருப்பினும் ோக்கியவல்லியின்
முலறயாைது

மேமைாட்டோை

அறிவியல்

ேற்றும்

வரைாற்று

முலறயாகும்

எை

விேர்சகர்கள்

குறிப்பிடுகின்றைர். அவர் குறிப்பிட்டவற்றிலிருந்து சபாதுவாைவற்லற (Particular to General) மோக்கிய
ேலடமுலறயிைாை உய்த்தறிதல் முலறயிலைப் (Inductive Method) பின்பற்றவில்லை. அமத மேரத்தில்
“சபாதுவாைவற்றிலிருந்து

குறிப்பிட்டவற்றிற்காை

(Genral

to

Particular)

ேலடமுலறயில்

சகாணர்முலறயிலையும் (Deductive Method) பின்பற்றவில்லை. அவர்கலேப் சபாறுத்தவலரயிலும்
ோக்கியவல்லி அரசியல் தத்துவத்தின் லேயப் பிரச்சலைகலே எப்சபாழுதும் சதாடவில்லை. உதாரணோக
அரசு

நீடித்தலுக்காை

நியாயவாதம்

ேற்றும்

அரசியல்

மகாட்பாட்டின்

அடிப்பலடகள்

ேற்றும்

வலரயலறகலேக் குறிப்பிடைாம். அவருலடய பார்லவ பரந்ததாக இருந்தாலும் ேலடமுலற அரசியலின்
மதலவகலேத் தாண்டி அவர் எப்சபாழுதும் பார்த்ததில்லை. “அரசுகலேக் கண்டறிய ேற்றும் சீர்திருத்த ஓர்
ஆட்சியாேர் மதலவ. அலவ நிறுவப்பட்ட பின்ைர் தாங்கிப் பிடிப்பதில் குடியரசிைாை அரசாங்கங்கள்
சிறந்தலவயாகும்”.
“அச்சமும் ோனும் இரட்லடயர்கோகப் பிறந்தவர்கள் – ொப்ஸ் (Hobbes).
ேனிதகுைம் முழுலேக்கும் உள்ே சபாதுவாை ேைச்சார்பாக ோன் முன்லவப்பது யாசதனில் அவர்கள்
அதிகாரத்தின் மேை சகாண்டுள்ே இலடவிடாத ேற்றும் ஓய்வற்ற விருப்பம் ஆகும். அவ்விருப்பம் அவர்கள்
ேரணத்தின் மபாதுதான் முடிவுக்கு வருகிறது - ொப்ஸ்
பிறர் உைக்கு பாதகோைவற்லற சசய்வதற்கு முன் நீ அவர்களுக்குப் பாதகோைவற்லறச் சசய்துவிடு –
ொப்ஸ் (Hobbes).
அச்சம் ேற்றும் சுதந்திரம் ஆகியலவ நிலையாைது ஆகும். சுதந்திரம் ேற்றும் மதலவகள் ஆகியலவ
நிலையாைது ஆகும். சேர்ப்பித்தல் என்பது ேேது கடப்பாடு ேற்றும் சுதந்திரம் ஆகும் இரண்லடயும்
உள்ேடக்கியதாகும். சட்டத்தின் அலேப்லபச் சார்ந்மத பிற சுதந்திரங்கள் உள்ேை.
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சசாத்திலைப் பாதுகாப்பலதத் தவிர அரசாங்கத்திற்கு மவறு மோக்கம் கிலடயாது. – ஜான் ைாக் (John
Locke).
ேனிதனின் சுதந்திரோகப் பிறக்கிறான், ஆைால் எங்சகங்கு காணினும் அவன் விைங்கிடப்பட்டிருக்கிறான்.
ஒரு ேனிதன் தன்லைமய பிறரின் எஜோைராக எண்ணுகிறான். எனினும் பிறலரக் காட்டிலும் மிகவும்
அடிலேயாகமவ சதாடர்ந்து காணப்படுகிறான். – ரூமசா (Rousseau).
பயன்பாட்டுவாதம் என்பது அதிக எண்ணிக்லகயிைாைவர்களின் அதிகப்படியாை ேகிழ்ச்சியாகும். மஜம்ஸ்
மில் ேற்றும் சஜமரமி சபந்தாம் ஆகிய பயன்பாட்டு சிந்தலையாேர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் மஜ.எஸ்.மில்
சகாண்டு வரப்பட்டாலும் பயன்பாட்டு வாத்திலைப் பற்றிய ோறுபட்ட சிந்தலையிலை அவர் தந்தார்.
உைகத்

சதாழிைாேர்கமே

ஒன்றுபடுங்கள்

நீங்கள்

இழப்பதற்கு

உங்கள்

விைங்கிலைத்

தவிர

மவமறான்றுமில்லை. – காரல் ோர்க்ஸ் (Karl Marx).
தற்சபாழுது வலரயிைாை அலைத்து சமுதாயங்களின் வரைாறுமே வர்க்கப் மபாராட்டத்தின் வரைாறாகும்.
– காரல் ோர்க்ஸ் (Karl Marx).
ோர்க்சியவாதத்தின் மீதாை தற்காை விவாதங்களின் முக்கிய அடிப்பலடச் சால்புகள் தற்காைச் சமுதாயத்தில்
உருவாகும் சிை முக்கிய வடிவங்களிைாை பிேவுகலே அலடயாேம் காட்டுகின்றை. இவ்வலக
விவாதங்கள் புதிய ோர்க்சியவாதத்தின் எழுச்சிக்கு வலக சசய்கின்றை.
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. “குடியரசு” என்னும் நூலிலை எழுதிய தத்துவ ஞானியின் சபயர்
(அ) ோர்க்ஸ் (ஆ) அரிஸ்டாட்டில்
(இ) பிோட்மடா (ஈ) புனித தாேஸ் அக்விைாஸ்
2. “அரிஸ்டாகிள்ஸ்” என்பது யாருலடய இயற்சபயராகும்.
(அ) சாக்ரடீஸ் (ஆ) பிோட்மடா (இ) அரிஸ்டாட்டில் (ஈ) சசமைாமபான்
3. அரசியல் அறிவியலின் தந்லத யார்?
(அ) சாக்ரடீஸ் (ஆ) பிோட்மடா (இ) அரிஸ்டாட்டில் (ஈ) சசமைாமபான்
4. “திருச்சலப நிலறஞர்” எைப் பிரபைோக அறியப்படுபவர் யார்?
(அ) புனித தாேஸ் அக்விைாஸ் (ஆ) பிோட்மடா
(இ) அரிஸ்டாட்டில் (ஈ) சசமைாமபான்
5. “லிவி மீதாை உலரக்மகாலவ” என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
(அ) புனித தாேஸ் அக்விைாஸ் (ஆ) ோக்கிய வல்லி
(இ) அரிஸ்டாட்டில் (ஈ) சசமைாமபான்
6. தத்துவார்த்தோை சுதந்திரத்துவத்தின் தந்லத யார்?
(அ) புனித தாேஸ் அக்விைாஸ் (ஆ) ோக்கியவல்லி
(இ) ோர்க்ஸ் (ஈ) ஜான் ைாக்
7. “அரசியல் சபாருோதாரத்தின் சகாள்லககள்” என்ற பலடப்பின் ஆசிரியர் யார்?
(அ) புனித தாேஸ் அக்விைாஸ் (ஆ) தாேஸ் ொப்ஸ்
(இ) ஜான் ஸ்டூவர்ட் மில் (ஈ) பிோட்மடா
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8. “உலழக்கும் வர்க்கத்தின் மவதாகேம்” எை அலழக்கப்படும் பலடப்பு எது?
(அ) அரசியல் சபாருோதாரத்தின் சகாள்லககள் (ஆ) மூைதைம்
(இ) உபரி ேதிப்புக் மகாட்பாடு (ஈ) பிரான்சின் வர்க்கப் மபாராட்டம்
9. “பாட்டாளிகளின் சர்வாதிகாரம்” என்னும் கருத்திலைப்பிரகடைப்படுத்தியவர் யார்?
(அ) ோர்க்ஸ் (ஆ) புனித தாேஸ் அக்விைாஸ்
(இ) தாேஸ் ொப்ஸ் (ஈ) ஜான் ஸ்டூவர்ட் மில்
விலடகள்:
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. (இ) பிோட்மடா 2. (ஆ) பிோட்மடா 3. (இ) அரிஸ்டாட்டில் 4. (அ) புனித தாேஸ் அக்விைாஸ் 5. (ஆ)
ோக்கியவல்லி 6. (ஈ) ஜான் ைாக் 7. (இ) ஜான் ஸ்டூவர்ட் மில் 8. (ஆ) மூைதைம் 9. (அ) ோர்க்ஸ்

அைகு – 8 அரசியல் சகாள்லககள் பகுதி I
ஜான்ைாக்: பாரம்பரியத் தாராேவாதத்தின் தந்லத. உயிர், விடுதலை, தனிச்nசசாத்துகள் சேஉரிலே.
ோன் உங்களுக்கு உறுதி சோழியளிக்கிமறன். எைக்கும் உறுதி சோழியளிக்கிமறன். அசேரிக்க ேக்களின்
புதிய ஒப்பந்தத்தின் பேரில்” – பிராங்கிளின் ரூஸ்சவல்ட்
பிராங்கிளின் ரூஸ்சவல்ட் மிக நீண்ட காைங்கள் அசேரிக்காவின் அதிபராக இருந்தவர். அசேரிக்காவின்
முன்மைற்றத்திற்கு அருலேயாக பணியாற்றிைார். சபாருோதார ேந்த நிலையில் இருந்து தைது புதிய
ஒப்பந்த திட்டத்தின் மூைம் அசேரிக்காலவ மீட்சடடுத்தார். மகாடிக்கணக்காை ேக்கள் இன்லறக்கும்
அவரால் ஊக்குவிப்படுகின்றைர். அவர் மபாலிமயா மோயிைால் கடுலேயாக பாதிக்கப்பட்டவர் ஆவார்.
அசேரிக்காவின் அதிபர் மதர்தலில் 1932-ஆம் ஆண்டு மபாட்டியிட்டு சவற்றி சபற்றார். ேக்களிலடமய
வாக்குகலே மசகரிப்பதற்காக அவர் உணர்ச்சிகரோக மபசிைார். சக்கர ோற்காலியில் வரும் ோன் மீண்டும்
அசேரிக்காலவ முன்மைற்றம் என்னும் சக்கரத்தில் அேர்த்துமவன் என்று கூறிைார். வாழ்க்லகயில்
இன்ைல்கலே சோளித்து சவற்றிச் சிகரங்கலே சதாடுவது எப்படி என்பதற்கு இைக்கணோக ருஸ்சவல்ட்
இன்லறக்கும் விேங்குகிறார்.
அரசின் பணிகள்: மேர்ேலறத் தாராே வாதம் - கல்வி, உடல்ேைம், சதாழிற்சாலை, மபாக்குவரத்து, நியாய
விலைக்கலட.
சமூகம் என்று ஒன்று கிலடயாது. தனி ஆண்கள், சபண்கள் ேற்றும் குடும்பங்கள் ேட்டுமே உள்ேை. –
ோர்கசரட் தாட்சர்.
இந்த உைகில் ேக்கலே சேோக பார்ப்பதற்கும், ேக்கலே சேோக ஆக்குவதற்கும் மிக சபரிய வித்தியாசம்
உள்ேது. – பிசரட்ரிக் மெயக்.
ஆல்சபர்ட் மஜோக் தைது புத்தகத்திற்கு “அரசு, ேேது எதிரி” என்று சபயர் சூட்டிைார்.
காரல் பாப்பர் - பிோட்மடாலவ சவளிப்பலடயாை சமூகத்தின் முதல் எதிரி என்று “Open Society and its
Enemies” என்ற தைது நூலில் விேர்சித்தார்.
சேகாைத் தாராே வாதம்:
தத்துவ ஞானிகள் - பிசரட்ரிக் மெயக். ஆல்சபர்ட் மஜ.ோக். மில்டன் ஃபிரிட் சேன். எம்.ஓக்ஸாட்
தலைவர்கள் - சராைால்டு ரீகன். ோர்கசரட் தாட்சா. பி.வி.ேரசிம்ேராவ். லேக்மகல் மகார்பமசவ்.
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“வரைாற்றின் முடிவும் கலடசி ேனிதனும்” – பிரான்சிஸ் புக்கிமயாோ.
விோடிேர் சைனின் - 1924-ஆம் ஆண்டு இயற்லக எய்திைார். அவருலடய உடல் இரஷ்யாவின்
தலைேகராை ோஸ்மகாவில் இன்று வலர பதனிடப்பட்டு லவக்கப்பட்டுள்ேது. அவருலடய பூத உடல்
இரசாயைப் சபாருள்கள் மூைோகப் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆரம்பத்தில், உடல் பாதுகாப்புக்காை
சசைலவ அரமச ஏற்றுக்சகாண்டது. 1991-ஆம் ஆண்டு சைனின் உருவாக்கிய ோடாை USSR உலடந்த
பிறகு சபாது ேக்களின் ேன்சகாலடயால் உடல் பாதுகாக்கப்படுகிறது. அவருலடய பூத உடலை,
அவருலடய அன்லையின் கல்ைலறக்கு அருகில் அடக்கம் சசய்ய மவண்டும் என்று சிைர் மகாருகின்றைர்.
உருவத்தில் மதசியவாதம் அலேப்பில் சேதர்ேவாதம்” - மஜாசப் ஸ்டாலின்
எல்ைா அரசியல் அதிகாரமும் துப்பாக்கியின் பீப்பாயில் இருந்து வருகிறது. – ோமவா.
பண்லடய காை சீை சிந்தலையாேர் கன்ஃபுசியஸ் தைது கவிலதயில்: “நூறு ேைர்கள் ேைரட்டும், நூறு
கருத்துக்கள் மபாட்டியிடட்டும். சபாருள் எல்மைாருக்கும் சிந்திக்கும் சுதந்திரம் வழங்கப்பட மவண்டும். 1956ஆம்

ஆண்டு

ோமவா

இதலை

அேல்படுத்திைார்.

சீை

ேக்களின்

ஆமைாசலை,

கருத்துக்கள்

சபாதுவுலடலே கட்சிக்கு மவண்டும் என்று அவர் கூறிைார்”.
கைாச்சாரப் புரட்சி: 1960களில் ோமவா தைது அதிகாரத்லத பைப்படுத்துவற்காக புதிய புரட்சிகர
இயக்கத்லதத் சதாடங்கிைார். ோணவர்கள், விவசாயிகள், இராணுவ வீரர்கள் ஆகிமயாலரக் சகாண்டு
சிவப்பு காவைர்கலே உருவாக்கிைார்.
“பூலை கருப்பா, சிவப்பா என்பது முக்கியேல்ை. அது எலிலய பிடித்தால் மபாதும்” – சடங் ஜியாசபங்.
எல்ைா ேனிதர்களும் அறிவு ஜீவிகமே ஆைால் சமூகத்தில் அறிவு ஜீவிகளின் பணிலய எல்மைாரும்
சசய்வது இல்லை – ஆண்டனிமயா கிராம்ஸி.
கிராம்சி ேவீை அரசியல் சிந்தலையாேர்களில் மிகுந்த சிந்திக்கும் திறன் சகாண்ட ஒருவராவார்.
இத்தாலியின் பாசிச அரசாங்கம் அவலரச் சிலறயில் அலடத்தது. 20 ஆண்டுகளுக்கு இவரது மூலேயின்
சசயல்பாட்லட நிறுத்தி லவக்க மவண்டும் என்று நீதிேன்றம் ஆலணயிட்டது. சிலறயில் லகயில் கிலடத்த
காகிதத்தில் தைது கருத்துக்கலே கிராம்சி எழுதிைார். பின்ைர் சிலறயில் இருந்து அந்த குறிப்புகள் சவளி
உைகத்திற்கு கடத்தி வரப்பட்டை. ஆகமவ அவரது புத்தகத்திற்கு “சிலறச் சாலை குறிப்மபடுகள்” (Prision
Notebook) எைப் சபயரிடப்பட்டது.
“வாழ்க்லக முலறலய ோற்றுவதற்கு ேனிதர்கலே உருவாக்கி, ோற்றி, தயார்படுத்துவதற்கு சகாள்லக
இன்றியலேயாதது” – லூயி அல்துஸர்.
“புரட்சிகள் சகாடுங்மகாைாட்சியின் சகாடுலேலய குலறக்கவில்லை. இன்சைாரு சகாடுங்மகாைனிடம்
தான் ஆட்சிலய ஒப்பலடத்துள்ேை. – ஜார்ஜ் சபர்ைார்ட் ஷா.
இந்தியாவில் முதல் பிரதேர் ஜவெர்ைால் மேரு ஃமபபியன் சேதர்ே வாதத்தின் ஆதரவாேர் ஆவார்.
மவறுபாடுகள்:
சபாதுவுலடலேவாதம்

சேதர்ேவாதம்

புரட்சி ோற்றத்தின் ேருத்துவச்சி ஆகும். மபரு பரிணாே ோற்றங்கமே ேன்லேலய தருகின்றை.
காைத்தில் அன்லையரிடம் இருந்து ேருத்துவச்சி நீடித்து நிற்கின்றை. புரட்சி மதலவயில்லை.
குழந்லதலய உைகிற்கு எடுத்து வருகிறாள். புரட்சி
ோற்றத்தின் மூைம் புதிய சமூகத்லத உைகிற்கு
சகாண்டு வருகிறது.
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பணக்கார
வர்க்கம்
ஏலழ
வர்க்கத்லத அரலச ோம் அழிக்கக் கூடாது அரலச ேக்கோட்சி
சுரண்டுவதற்காை கருவிமய தான் அரசாகும். ேற்றும் ேக்கள் ேைன் அடிப்பலடயில் ோற்றி
ஆகமவ ோம் அரலச அழிக்க மவண்டும்
அலேக்க மவண்டும்.
வர்க்கம்
மபாராட்டம்,
ேனித
ோற்றத்தின் அடிப்பலட சக்தியாகும்.

வரைாற்றில் வன்முலறயாை
மதலவயில்லை

வர்க்கப்

மபாராட்டம்

தனி சசாத்துரிலே ோற்றப்பட மவண்டும். சமூக
ேைனுக்காக சசாத்துரிலே மீது கட்டுப்பாடுகலே
விதிக்க மவண்டும்

தனி சசாத்துரிலே அழிக்கப்பட மவண்டும்

வரைாற்று சபாருள் முதல் வாதம் வரைாற்லற வரைாற்று சபாருள் முதல் வாதம் ேட்டுமே ேனித
விேக்கும். சபாருோதாரம் தான் ேனிதலை வரைாற்லற விேக்காது. கைாச்சாரம், ேதம்,
அரசியல்
மபான்ற
காரணிகளும்
ேனித
இயக்குகிறது
வரைாற்லற தீர்ோனிக்கின்றை.
“மிகச்

சிறிய

ோட்டில்

கூட

ஒருவலரசயாருவர்

ேக்கள்

சதரிந்திருப்பதில்லை,

சந்திப்பதில்லை,

மகள்விப்படுவதில். இருந்தசபாழுதிலும் ஒவ்சவாருவருலடய எண்ணத்திலும் சமூகத்தின் நிலைவுகள்
இருக்கின்றை. சமூகங்கலே உண்லே – சபாய் என்று மவறுபடுத்த மவண்டியதில்லை. எவ்வாறு ேக்கள்
எண்ணத்தில், ேைதில் நிலைக்கப்பட்டு இருக்கின்றை என்பதுதான் முக்கியம்” – சபைடிக்ட் ஆண்டர்சன்.
உய்கர் பிரிவிலைவாதம்: சின்ஜியாங் சீைாவின் வடமேற்கு எல்லைப்புற ோகாணம் ஆகும். சீை சோழியில்
சின்ஜியாங் என்றால் புது எல்லை என்பது சபாருோகும். இங்கு வசிக்கும் பூர்வகுடி ேக்கள் உய்கர்
முஸ்லிம்கள் ஆவர். சீை அரசாங்கம் தங்களுக்கு எதிராை அரசியல் சபாருோதார பாகுபாட்லடப்
பின்பற்றுவதாக இம்ேக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றைர். சீை சபரும்பான்லே ேக்கோை ென்ஸ் இை ேக்கள்
உய்கர்

ோநிைத்தில்

குடிமயறிவருகின்றைர்.

பூர்வகுடிகளின்

அேவு

குலறந்து

வருகின்றது.

இம்ோநிைத்தில் சோத்த ேக்கள் சதாலகயில் 6 சதவீதோக இருந்த ென்ஸ் ேக்கள் தற்சபாழுது 40
சதவீதோக அதிகரித்துவிட்டைர். மேலும் ேத ரீதியாகவும் சீை அரசாங்கம் தங்களுக்கு எதிராக
சசயல்படுகிறது என்று பூர்வகுடி ேக்கள் கூறுகின்றைர். தாடி வேர்க்கக் கூடாது, வாகைங்களில் பயணம்
சசய்யும் சபண்கள் பர்தா அணியக்கூடாது என்று அரசாங்கம் ேதத்திற்கு எதிராை ேடவடிக்லககலே
திணப்பதாக ேக்கள் கூறுகின்றைர். இந்த பிரிவிலைவாதத்திற்கு எதிராக சீை அரசாங்கம் கடுலேயாை
ேடவடிக்லககலே எடுத்து வருகின்றது.
மதசியவாதத்திற்கு எதிராை சவால்கள்: உள்ோட்டு சவால்கள், சவளிோட்டு சவால்கள்.
சவளிோட்டு சவால்கள்: WTO. சர்வமதச குடிமயற்றம். சர்வமதச பிராந்திய அலேப்புகள். ஐக்கிய ோடுகள்.
தீவிரக் சகாள்லககள். சுற்றுசூழல் பிரச்சலைகள். தகவல் சதாழில் நுட்பம்.
ஆர்.எம்.மேக்லகவர் பாசிசத்லத கீழ், ேடு வர்க்கங்களின் இயக்கம் என்று வர்ணித்தார்.
பாசிச சகாள்லக, ேக்கோட்சி, சேதர்ேவாதம் ேற்றும் சபாதுவுலடலேயவாதத்திற்கு எதிராக மதான்றியது.
ேக்கோட்சியும், சேதர்ேவாதமும் ேவீை காைத்தின் முற்மபாக்கு சிந்தலைலய பிரதிபலித்தை. பாசிசம்
இதற்கு எதிராக சசயல்பட்டது.
பாசிசம் சதாழில்சார் அரசு சகாள்லக என்று அலழக்கப்பட மவண்டும். சதாழில் நிறுவைங்களும் அரசின்
அதிகாரமும் பாசிசத்தில் இலணந்துள்ேை. – சபனிமடா முமசாலினி.
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. அரசு ஒரு அவசியோை தீலே என்று கருதிய சகாள்லக எது?
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(அ) எதிர்ேலறத் தாராேவாதம் (ஆ) மேர்ேலறத் தாராேவாதம்
(இ) ோர்க்சியம் (ஈ) அதிகாரம் இல்ைா சகாள்லக
2. மேர்ேலறத் தாராேவாதம் அரலச எவ்வலகயாை கருவியாக கருதியது?
(அ) சட்ட ஒழுங்கு (ஆ) சுரண்டல் (இ) சமூக ேைன் (ஈ) புரட்சி
3. புதியத் தாராேவாதத்லத ஆதரித்தவர்கள்
(அ) ோக் (ஆ) ோசிக் (இ) பிசரட்ரிக் மெயக் (ஈ) மேற்கண்ட எல்மைாரும்
4. மேைாதிக்கம் என்ற கருத்லத வலியுறுத்தியவர் யார்?
(அ) காரல் ோர்க்ஸ் (ஆ) சைனின் (இ) ஆண்டனிமயா கிராம்சி (ஈ) ோமவா மசதுங்
5. சபாதுவுலடலேவாத கட்சி சபாதுவுலடலேவாத புரட்சியின் முன்ைணியில் இருந்து சசயல்பட
மவண்டும் என்று கூறியவர் யார்?
(அ) காரல் ோர்க்ஸ் (ஆ) சைனின் (இ) ோமவா (ஈ) ஸ்டாலின்
6. சபாதுவுலடலேவாத சகாள்லகக்கு ோமவா வழங்கிய மிக முக்கிய பங்கு
(அ) சபாதுவுலடலேவாதம் சீைேயோதல் (ஆ) வரைாற்று சபாருள் முதல் வாதம்
(இ) உபரி ேதிப்பு (ஈ) மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை
7. சரியாக சபாருத்துக:
1. சபர்ைாட்ஷா - அ. கற்பலை சேதர்ேவாதம்
2. இராபர்ட் ஓவன் - ஆ. பரிணாே வேர்ச்சி சேதர்ேவாதம்
3. எட்வர்ட் சபர்ன்ஸ்சடன் - இ. கில்டு சேதர்ேவாதம்
4. மகால் - ஈ. ஃமபபியன் சேதர்ேவாதம்
(அ) 1-அ, 2-ஆ. 3-இ, 4-ஈ (ஆ) 1-ஈ, 2-அ, 3-ஆ. 4-இ
(இ) 1-அ, 2-ஈ, 3-இ, 4-ஆ (ஈ) 1-இ, 2-ஆ, 3-ஈ, 4-அ
8. ஃமபபியன் சேதர்ேவாதம் எவருலடய சபயரால் உருவாக்கப்பட்டது?
(அ) மராோனிய சஜைரல் (ஆ) ரஷ்யன் சஜைரல்
(இ) ஆங்கிமைய சஜைரல் (ஈ) இந்தியன் சஜைரல்
9. கில்டு சேதர்ேவாதம் கீழ்கண்டவற்றில் எலத வலியுறுத்தியது?
(அ) ேவீைோக்கப்பட்ட இலடக்காை கில்டு அலேப்பு
(ஆ) கல்வி மபான்ற பணிகலே சசய்யும் அரசு
(இ) அலேதியாை வழியில் ோற்றம்
(ஈ) மேற்கூறிய அலைத்தும்
10. கீழ்க்கண்டவர்களில் சபாதுவுலடலேவாத சிந்தலைலய ஆதரிக்காதவர் யார்?
(அ) காரல் பாப்பர் (ஆ) காரல் ோர்க்ஸ் (இ) லுயி அல்துசர் (ஈ) ஆண்டனிமயா கிராம்சி
11. கீழக்கண்டவற்றில் இந்திய வலகயாை சேதர்ேவாதம் எது?
(அ) சிண்டிகலிசம் (ஆ) ஃமபபியன் சேதர்ேவாதம்
(இ) சேதர்ே வடிவ சமுதாயம் (ஈ) கில்டு சேதர்ேவாதம்
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12. மதசியவாதத்லத “கற்பலை சமூகங்கள்” என்று வர்ணித்தவர் யார்?
(அ) காரல் டியுட்ஸ்ச் (ஆ) சபைடிக்ட் ஆண்சடர்சன் (இ) லேக்கல் ோன் (ஈ) அந்மதாணி கிடன்ஸ்
13. “பாட்டாளிக்கு தந்லத ோடு என்று ஒன்று இல்லை” எை கூறியவர் யார்?
(அ) சபைடிக்ட் ஆண்சடர்சன் (ஆ) காரல் டியுட்ஸ்ச் (இ) அரிஸ்டாடில் (ஈ) காரல் ோர்க்ஸ்
14. “எைது மபாராட்டம்” என்ற நுலை எழுதியவர் யார்?
(அ) காரல் ோர்க்ஸ் (ஆ) பிோட்மடா (இ) அடால்ஃப் ஹிட்ைர் (ஈ) ஆடம் ஸ்மித்
15. ோசிசம் எலத ஆதரித்தது?
(அ) ஆரிய இை உயர்வு (ஆ) மதசிய சேத்துவம் (இ) யூத இை உயர்வு (ஈ) ஐமராப்பிய உயர்வு
16. கூற்று (அ): கிராம்சி மேைாதிக்கத்லத ஆதரிக்கிறார்
காரணம் (கூ): முன்மைறிய ோடுகள் வேர்ந்து வரும் ோடுகள் மீது ஆதிக்கத்லத சசலுத்தைாம்
மேற்கூறிய இரண்டு வாக்கியங்களுள் ஒன்று கூற்றாகவும் (கூ) ேற்சறான்று காரணோகவும் (கா) உள்ேது.
இந்த சூழலில் கீழ்க் கண்டலவகளுள் எது சரியாைது என்று கூறுக.
(அ) கூற்று (கூ) காரணம் (கா) இரண்டுமே சரி, கூற்றுக்காை சரியாை விேக்கோக காரணம் உள்ேது.
(ஆ) கூற்று ேற்றும் காரணம் இரண்டுமே சரி ஆைால் கூற்றுக்காை சரியாை விேக்கோக காரணம்
இல்லை
(இ) கூற்று சரி ஆைால் காரணம் தவறு
(ஈ) கூற்று தவறு ஆைால் காரணம் சரி
விலடகள்:
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. (அ) எதிர்ேலறத் தாராேவாதம் 2. (இ) சமூக ேைன் 3. (ஈ) மேற்கண்டஎல்மைாரும் 4. (இ) ஆண்டனிமயா
கிராம்சி 5. ஆ) சைனின் 6. (ஆ) வரைாற்று சபாருள் முதல் வாதம் 7. (ஆ) 1-ஈ, 2-அ, 3-ஆ. 4-இ 8. (அ)
மராோனிய சஜைரல் 9. மேற்கூறிய அலைத்தும் 10. (அ) காரல் பாப்பர் 11. (இ) சேதர்ே வடிவ சமுதாயம் 12.
(ஆ) சபைடிக்ட் ஆண்சடர்சன் 13. (ஈ) காரல் ோர்க்ஸ் 14. (இ) அடால்ஃப் ஹிட்ைர் 15. (அ) ஆரிய இை உயர்வு
16. (இ) கூற்று சரி ஆைால் காரணம் தவறு

அைகு – 9 அரசியல் சகாள்லககள் – பகுதி II
அதிகாரம் இருக்கும் இடத்தில் விடுதலை இருக்காது – பீட்டர் கிமராமபாட்கின்
அலேப்சபதிர் - எல்ைா வலகயாை அதிகாரங்களும் மதலவயற்றது. விரும்பத்தகாதது. ஆகமவ ேனிதர்கள்
ேற்றும் குழுக்களின் ஒருங்கிலணப்பால் பரஸ்பர ஒத்துலழப்புடன் புதியமதர் சமுதாயத்லத பலடக்க
மவண்டும். அலேப்சபதிர் குழப்போகாது அலேப்சபதிர் அராஜகம் ஆகாது. அலேப்சபதிர் சுய உரிலே
மகாட்பாட்டின்படி வாழ்க்லகலய மேற்சகாள்வதாகும். அலேப்சபதிர் ஆதரவாேர்கள் எவ்வித விதிவிைக்கும்
இல்ைாேல் அதிகார அத்துமீறல்கலே எதிர்ப்பவர்கள் ஆவர்.
சபண்களும் ேனிதர்கமே என்ற தீவிர கருத்துக்குப் சபயர் தான் சபண்ணியம். ஆணிற்கும், சபண்ணிற்கும்
உள்ே சேத்துவத்லதயும் முழு ேனிதத்துவத்லதயும் கண்டு சகாள்பவர் தான் சபண்ணியவாதி ஆவார். –
குமேரிஸ்டீபன்.
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சபண்ணியத்தின் உண்லேயாை சபாருள்: உண்லேயாை சபண்ணியம், தவறாக புரிந்து சகாள்ேப்பட்ட
சபண்ணியம்.
சுற்றுச்சூழல் சபண்ணியம்: “ோம் சபண்கள் தலைலேயில் புவியில் அலேதியாை வருங்காைத்லதப்
சபறுமவாம் அல்ைது ேேக்கு வருங்காைம் என்ற ஒன்மற இல்ைாேல் மபாகும்” – வந்தைா சிவா.
சபண்ணியம்: தாராேவாதப் சபண்ணியம். ோர்க்சியவாதப் சபண்ணியம். சுற்றுச் சூழல் சபண்ணியம்.
தீவிரவாதப் சபண்ணியம். பின் காைனியப் சபண்ணியம்.
இராபர்ட் டி.புட்ைம் என்ற அறிஞர் சமுதாய வாதம் மதான்றுவதில் முக்கிய பங்காற்றிைார். சபௌலிங்
எைப்படும் விலேயாட்லட புட்ைம் ஆய்வு சசய்தார். பை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சபரும்பான்லேயாை
அசேரிக்கர்கள் சபௌலிங் விலேயாடிைார்கள். தங்களிலடமய சமூக சதாடர்புகள், அறிவு, திறலேகள்
ஆகியவற்லற

வேர்த்துக்

சகாள்வதற்கு

சபௌலிங்

விலேயாட்லட

பயன்படுத்திக்

சகாண்டைர்.

ோேலடவில் சதாலைக்காட்சி, வலைத்தேம் மபான்ற புதிய வசதிகள், சபாழுதுப்மபாக்கு கருவிகள்
மதான்றிை. அதிகோக இந்த புதிய சதாழில்நுட்ப சபாழுதுப்மபாக்குகளில் ேக்கள் ஆர்வம் சசலுத்திைர்.
சபௌலிங் விலேயாட்டு ேக்களிலடமய சசல்வாக்லக இழந்தது. ேக்களின் சமூக ேடவடிக்லககள்,
சதாடர்புகள் ேலறயத் சதாடங்கிை. காைப்மபாக்கில் அரசியல் ஆர்வமும் ேக்களிலடமய குலறந்தது.
ேக்கோட்சி வலுவாக இருக்க மவண்டும் என்றால் ேக்களிலடயிைாை சமூகத் சதாடர்புகள் அதிகோக
மவண்டும்.
சமுதாயவாதம்: உரிலேகள் ேற்றும் கடலேகலே சேநிலைப்படுத்துதல்.
கடவுள் இறந்துவிட்டார், அவலர ோம் சகான்று விட்மடாம். – பிரட்ரிக் நீட்மச.
உைகில் உண்லேகள் என்று எதுவும் கிலடயாது. விேக்கங்கள் ேட்டுமே உள்ேை. – பிரட்ரிக் நீட்மச.
தகர்ப்பலேப்பு: “வாசிப்பதற்கும், விேக்குவதற்கும், எழுதுவதற்கும் ஆை விதிகள்” – ஜாக் சடரிடா
எல்மைாருலடய மதலவகலேயும் இயற்லகயால் பூர்த்திச் சசய்ய முடியும். ஒருவருலடய மபராலசலயயும்
அதைால் பூர்த்தி சசய்ய முடியாது – ேகாத்ோ காந்தி.
பயன்பாட்லடக் குலறத்தல்(Reduce). ேறுபயன்பாடு (Reuse). ேறுசுழற்சி (Recycle).
தவறாை பார்லவ ேனி முன்னிறுத்தல் ேனித அகந்லத EGO.
சரியாை பார்லவ உயிர் முதன்லே சேத்துவம் சூழல் முதன்லே ECO.
ேனிதர்கள் சுற்றுச்சூழலின் பகுதிகோவர். சவற்றியாேர்கள் கிலடயாது – ஆல்மடா சைமபால்ட்.
புவி ேேக்குச் சசாந்தோைது கிலடயாது. ோம் தான் புவிக்கு சசாந்தோைவர்கள்.
ஆழச்சூழலியல் - மேமைாட்டோை சூழலியல் கருத்து முரண்பாடுகள்
ஆழச்சூழலியலின் எட்டு முக்கிய கருத்துகளின் மேமைாட்டோை சுழலியலின்
சுருக்கம்
கருத்துகளின் சுருக்கம்

எட்டு

முக்கிய

1. புவியில் உள்ே எல்ைா உயிரிைங்களும் 1. புவியில் உள்ே அலைத்து உயிரிைங்களும்
அடிப்பலட ேதிப்லப சபற்று இருக்கின்றை.
ேனிதனின் மதலவக்காக உள்ேை
2. இவ்வுைகில் உள்ே எல்ைா உயிரிைங்களும் 2. சிறிய உயிரியைங்கலே விட ேனிதன் மபான்ற
(சிறியலவமயா, சபரியலவமயா) புவியின் சிறப்பு சபரிய உயிரிைங்கள் தான் முக்கியோைலவகள்
தன்லேக்கு முக்கிய பங்லக ஆற்றுகின்றை.
ஆகும்

Winmeen E Learning

32

Political Science

Book Back Questions

3. ேனிதர்கள் தங்கேது அடிப்பலட மதலவக்கு 3. ேனிதர்கள் எல்ைா இயற்லக வேங்கலேயும்,
ேட்டுமே ேற்ற உயிரிைங்கலேப் பயன்படுத்த உயிரிைங்கலேயும்
தங்கேது
சபாருோதார
மவண்டும்
ேைனுக்காக பயன்படுத்தைாம்
4. உைகில் ேனித ேக்கள் சதாலகலய குலறப்பது 4. ேனித ேக்கள் சதாலக கட்டுப்பாடு இன்றி
ேற்ற உயிரிைங்களின் ேைனுக்கு ேல்ைது ஆகும்
வேரைாம்
5. உைகில் ேனிதனின் தலையீடு அதிகோகவும், 5. சதாழில் நுட்ப வேர்ச்சி எல்ைா சிக்கல்கலேயும்
மோசோகவும் உள்ேது
நீக்கும்
6. சபாருோதாரம், சதாழில்நுட்பம், சகாள்லக 6. சபாருளியல் வாதமும், நுகர் கைாச்சாரமும் ேனித
ஆகிய துலறகளில் ேனிதனின் சகாள்லககள் சமூகத்லத ஆே மவண்டும்
உடைடியாக, தீவிரோக ோற்றப்பட மவண்டும்
7. வாழ்க்லகயின் நிலைலய விட வாழ்க்லக தரம் 7. ேனிதனின் வாழ்க்லக நிலை
முக்கியோைது
சகாண்மட இருக்க மவண்டும்

உயர்ந்து

8. மேற்கண்ட உண்லேகலே உணர்ந்த 8. சுற்றுச்சூழல் பிரச்சலைகலே நிபுணர்களிடம்
அலைவரும் ோற்றத்லத சகாண்டு வர முயற்சிக்க விட்டுவிட மவண்டும். அவர்கள் தீர்வுகலே
வழங்குவார்கள்.
ேற்றவர்கள்
சூழலியப்
மவண்டும்
பிரச்சலைகளில் தலையிடக் கூடாது.
அரசியல் மகாட்பாட்டியலில் சூழலியல்: சமூகச் சூழலியல், ேவீைச் சூழலியல், ஆழச் சூழலியல்.
சமூகச் சூழலியல்: சூழலிய சேதர்ேவாதம் சூழலியலின் சேதர்ேவாதம். சூழலிய அலேப்சபதிர்வாதம்
அதிகாரம் சூழலியலின் எதிரி. சூழலியப் சபண்ணியம் ஆணாதிக்க சேதர்ே சூழலியலின் எதிரி.
சவட்டப்பட்ட ேரத்லத விட சவட்டுண்ட ேனித உயிர் முக்கியோைது அல்ை.
சுற்றுச்சூழல் தான் நிரந்தர சபாருோதாரம் ஆகும். – சுந்தர்ைால் பகுகுணா.
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. அலேப்சபதிர்வாதக் சகாள்லக கீழ்க்கண்டவற்றில் எதலை ஆதரிக்கவில்லை?
(அ) அராஜகத்லத ஆதரிக்க மவண்டும்
(ஆ) இக்சகாள்லக ஒழுங்லக ஆதரிக்கின்றது
(இ) ேனிதர்கள் பரஸ்பர ஒத்துலழப்புடன் ேன்றாக வாழ்வார்கள்
(ஈ) அரலச எதிர்க்கின்றது.
2. கீழ்க்கண்டவற்றில் அதிகாரமில்ைாக் சகாள்லகலய ஆதரித்தவர் யார்?
(அ) காரல் ோர்க்ஸ் (ஆ) மஜாசப் பிசரௌதான் (ஆ) ஆதம் ஸ்மித் (ஈ) ஜான் ைாக்
3. அலேப்சபதிர்வாதக் சகாள்லக எந்த அலேப்லப சுரண்டல் தன்லே உள்ேது எை எதிர்த்தது?
(அ) அரசு (ஆ) தனிச்சசாத்துக்கள் (இ) ேதம் (ஈ) மேற்கண்ட அலைத்தும்
4. சபண்ணியம் யாருலடய திறன், சக்தி ஏற்றத்லத ஆதரிக்கின்றது?
(அ) சபண்கள் (ஆ) குழந்லதகள் (இ) சிறுபான்லேயிைர் (ஈ) பழங்குடி ேக்கள்
5. தனிப்பட்ட வாழ்விலும் அரசியல் என்பதன் சபாருள்
(அ) ோம் அரசியலில் தலைவர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்லகலய விவாதிக்க மவண்டும்
(ஆ) ோம் அரசியலில் மேர்லேலய எதிர்ப்பார்க்க மவண்டும்
(இ) ோம் குடும்பத்திலும், அரசியலிலும் சபண்களுக்காை அரசியல் உரிலேகலேப் பற்றி மபச மவண்டும்
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(ஈ) ோம் அரசியல் வாதிகளின் தனிப்பட்ட வாழ்க்லகலயப் புறக்கணிக்க மவண்டும்.
6. பின் ேவீைத்துவத்தின் தந்லத யார்?
(அ) ஜான் சடரிடா (Jacques Derrida) (ஆ) மிசல் பூக்மகா (Michel Foucault)
(இ) பிரீட்ரிக் நீட்மச (Friedrich Nietzsche) (ஈ) காரல் ோர்க்ஸ் (Karl Marks)
7. ஆழுச் சூழலியல் என்ற கருத்லத உருவாக்கியவர் யார்?
(அ) மிசல் பூக்மகா (Michel Foucault (ஆ) இராபர்ட் டி புட்ேம் (Robert D Putnam)
(இ) ஆட்ரி ைார்ட் (Audre Lorde) (ஈ) ஆர்மை நிமயஸ் (Arne Naess)
8. பின் ேவீைத்துவம் பற்றிய தவறாை கருத்து எது?
(அ) ேவீைத்லத நிராகரிக்கின்றது
(ஆ) உண்லே என்று ஒன்று இல்லை. உண்லேகள் என்பது தான் சரி
(இ) சர்வமதச வாதத்லத எதிர்க்கின்றது
(ஈ) தனித்துவ வாதத்லத நிராகரிக்கின்றது
9. பின் ேவீைத்துவம் எதனுடன் சதாடர்பு உள்ேது?
(அ) அலடயாே அரசியல் (ஆ) மதசிய அரசியை
(இ) சர்வமதச அரசியை (ஈ) வர்க்க அரசியல்
10. சமுதாய வாதம் எதலை ேம்புகிறது?
(அ) ேதம் (ஆ) சமுதாயம் (இ) வர்க்கம் (ஈ) சோழி
11. சமுதாயவாதத்தின் படி ேனிதன்
(அ) அணுலவப் மபான்று தனிலேயாைவை (அ) சுயேைோைவை
(இ) ேதவாதி (ஈ) மேர்ேலற உரிலேகள் உள்ேவன்
12. சமுதாயவாதம் ஆதரிப்பது
(அ) இயற்லக உரிலேகள் (ஆ) தார்மீக உரிலேகே
(இ) மேர்ேலற உரிலேகள் (ஈ) சபாருோதார உரிலேகள்
13. சபாருத்துக:
1. ேவீைச் சூழலியை அ.உயிர் முதன்லே சேத்துவம்
2. ஆழச்சூழலியல் ஆ.ேறுசுழற்சி
3. மேமைாட்டோை சூழலியல் இ.ேரத்லத கட்டிப்பிடி இயக்கம்
4. சிப்மகா இயக்கம் ஈ.நீடிய முன்மைற்றம்
14. அப்பிக்மகா இயக்கம் என்பது
(அ) காப்பாற்றுவதற்காக ேரங்கலேக் கட்டிப்பிடிங்கள்
(ஆ) ஏலழ ேக்களுக்கு உணவு சகாடுங்கள்
(இ) எளிமயாருக்குக் கல்விலய கற்றுத் தாருங்கள்
(ஈ) ேக்களின் மோய்கலேச் சரியாக்குங்கள்
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15. இந்தியா, ேமிபியா மபான்ற ோடுகளுக்கு சபாருத்தோை சபண்ணியம் எது?
(அ) பின்காைனியப் சபண்ணியம் (ஆ) தாராேவாதப் சபண்ணியம்
(இ) தீவிரப்சபண்ணியம் (ஈ) ோர்க்சியப் சபண்ணியம்
விலடகள்:
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. (அ) அராஜகத்லத ஆதரிக்க மவண்டும் 2. (ஆ) மஜாசப் பிசரௌதான் 3. (ஈ) மேற்கண்ட அலைத்தும் 4. (அ)
சபண்கள் 5. (இ) ோம் குடும்பத்திலும், அரசியலிலும் சபண்களுக்காை அரசியல் உரிலேகலேப் பற்றி மபச
மவண்டும் 6. (இ) பிரீட்ரிக் நீட்மச (Friedrich Nietzsche) 7. (ஈ) ஆர்மை நிமயஸ் (Arne Naess) 8. (ஈ) தனித்துவ
வாதத்லத நிராகரிக்கின்றது 9. (அ) அலடயாே அரசியல் 10. (இ) வர்க்கம் 11. (ஈ) மேர்ேலற உரிலேகள்
உள்ேவன் 12. (இ) மேர்ேலற உரிலேகள் 13. 1-ஈ, 2-அ, 3-ஆ, 4-இ 14. (இ) எளிமயாருக்குக் கல்விலய
கற்றுத் தாருங்கள் 15. (அ) பின்காைனியப் சபண்ணியம்

அைகு – 10 சபாதுக்கருத்து ேற்றும் கட்சி முலற
ஓர் ேக்கோட்சியில் அரசியல் கட்சிகளின் மூைோகமவ சபாதுக்கருத்துக்கள் வழிேடத்தப்படுகின்றை.
ஓர் அரசியல் கட்சி என்பது ேக்களின் ஒன்றிலணந்த ஒரு குழுவாக மதர்தலில் மபாட்டியிட்டு அரசாங்கத்தில்
அதிகாரத்லதக் லகப்பற்றுகிறது. அவர்கள் சமுதாயத்திற்காை கூட்டு ேைலை ஊக்குவிப்பதற்காை சிை
சகாள்லககலேயும், திட்டங்கலேயும் ஒப்புக்சகாள்கிறார்கள்.
கட்சி முலறகள்: ஒரு கட்சி முலற, இரு கட்சி முலற, பை கட்சி முலற.
ேக்கோட்சியில் அரசியல் கட்சிகளின் பங்கு: அரசியல் கட்சியின் சபாதுப்பதவிகளுக்காக மவட்பாேர்கலே
மதர்ந்சதடுத்து

மதர்தலில் நிறுத்துகின்றை. அலவ

கட்சியின்

சபயரில் அரசாங்க

அதிகாரிகளின்

ேடவடிக்லககலே ஒருங்கிலணத்து, ஒருதரப்படுத்த முயற்சி சசய்கின்றை. பை அரசியல் அறிஞர்கள்
கட்சிகள் ேக்காேட்சிக்கு அவசியம் என்று ேம்புகிறார்கள். அரசியல் கட்சி என்பது ேக்கேது இலறயாண்லே
ேற்றும் சபரும்பான்லே ஆட்சியின் பிரதாை கருவியாக ஒரு சிைரால் கருதப்படுகிறது. அரசியல் கட்சிகள்
ஒழுங்காக மவலை சசய்யும் சபாழுது, ேக்களின் இலறயாண்லேக்காை அவசியோை கருவிகோக அலவ
இருக்கைாம்.
அரசியல் கட்சிகமே ேக்கோட்சியின் உந்து சக்திகள் ஆகும்.
சபாதுக்கருத்திலை உருவாக்குவதற்கு அரசியல்வாதிகள் தங்கேது மபச்சாற்றல் ேற்றும் தலைலேத்
திறன்கலேப் பயன்படுத்துகின்றைர்.
இரு கட்சி முலற: உைகம் முழுவதும் அரிதாைது ஆகும். மதசிய ேற்றும் உள்ோட்சி அேவில் சேோை
நிலையில் உள்ேது. மதர்தல் அலேப்பு (முலறலே). சவற்றி சபற்றவர் அலைத்லதயும் எடுத்துக் சகாள்வர்.
வீணாக்கப்பட்ட வாக்கு. முன்னுரிலே அடிப்பலடயிைாை அலேப்பு. மதர்தலுக்கு முன் பரந்த கூட்டணிகள்
அலேக்கப்படுகின்றை. வாக்காேர்களின் கருத்து. மூன்றாவது கட்சியிைருக்கு வாக்குச் சீட்டில் இடம்
சபறுவது கடிைோக உள்ேது.
சதன்ைாப்பிரிக்காவின் அரசலேப்பு: 18 வயதில் அலைவருக்கும் வாக்குரிலே. சபாதுவாை வாக்காேர்
பட்டியல். வழக்கோை மதர்தல். சபாறுப்புணர்வு, பதிலுலரத்தல் ேற்றும் சவளிப்பலடயாை அரசாங்கத்லத
உறுதிப்படுத்த பை கட்சி முலற ேக்கோட்சி அவசியம்.
தலைலேப் பண்பும், சுற்றலும் ஒன்மறாடு ஒன்று இன்றியலேயாதலவ – ஜான்.எஃப்.சகன்ைடி
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I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. அரசியல் அதிகாரத்லத அலடவமத சபாது மோக்கோக சகாண்ட ேக்கள் குழு என்பது
(அ) அரசியல் கட்சி (ஆ) தன்ைைக்குழு
(இ) பிரிவிலைக் குழு (ஈ) அரசியல் தலைலேத்துவம்
2. கீழ்க்கண்டவற்றில் அரசியல் கட்சியில் முக்கிய அங்கம் எது?
(அ)தலைவர்கள் (ஆ) சதாண்டர்கள் (இ) சசயல் உறுப்பிைர்கள் (ஈ) இலவ அலைத்தும்
3. கீழ்க்கண்டவற்றில் அரசியல் கட்சியின் சசயல்பாடு எது?
(அ) மதர்தலில் மபாட்டியிடுவது (ஆ) அரசாங்கத்லத அலேப்பது, இயக்குவதும்
(இ) சபாதுக்கருத்துக்கலே உருவாக்குதல் (ஈ) இலவ அலைத்தும்
4. அரசாங்கத்லத இயக்கும் அரசியல் கட்சி என்பது
(அ) ஆளும் கட்சி (ஆ) தன்ைைக் குழு (இ) எதிர்க்கட்சி (ஈ) பிரிவிலைக் குழு
5. அரசியல் கட்சிகளின் எழுச்சியுடன் மேரடியாக இலணக்கப்பட்டுள்ேது ----------------(அ) பிரதிநிதித்துவ ேக்கோட்சிகளின் மதாற்றம்
(ஆ) சபரிய அேவிைாை சமுதாயங்கள்
(இ) அரசாங்கத்லத தடுத்து நிறுத்துவதற்கும், ஆதரவு தருவதற்குோை வழிமுலற
(ஈ) இலவ அலைத்தும்
6. ஒரு கட்சி சகாண்ட அலேப்பு முலற சகாண்ட ோடு
(அ) சீைா (ஆ) இங்கிைாந்து (இ) அசேரிக்கா (ஈ) பிரான்சு
7. இரு கட்சி முலற சகாண்ட ோடு
(அ) பாகிஸ்தாை (ஆ) இந்தியா (இ) இங்கிைாந்து (ஈ) இலவ எதுவும் இல்லை
8. கீழ்க்கண்டவற்றில் ஒரு கட்சி முலறலயக் சகாண்ட ோடு எது?
(அ) சீைா (ஆ) வடசகாரியா (இ) கியூபா (ஈ) இலவ அலைத்தும்
9. கீழ்க்கண்டவற்றில் பை கட்சி முலறலயக் சகாண்ட ோடு எது?
(அ) இந்தியா (ஆ) பாகிஸ்தான் (இ) பிரான்ஸ் (ஈ) இலவ அலைத்தும்
10. காங்கிரசு கட்சியின் மதர்தல் சின்ைம் என்ை?
(அ) தாேலர சின்ைம் (ஆ) லக சின்ைம் (இ) யாலை சின்ைம் (ஈ) கடிகார சின்ைம்
11. “தாேலர” எந்த கட்சியின் அரசியல் சின்ைோக உள்ேது?
(அ) இந்திய மதசிய காங்கிரசு (ஆ) பகுஜன் சோஜ் கட்சி
(இ) பாரதிய ஜைதா கட்சி (ஈ) சி.பி.ஐ.(எம்)
12. சபாதுக்கருத்து என்பது முக்கிய பங்கு வகிப்பது ---------(அ) ேக்கோட்சி முலறயில்
(ஆ) சர்வாதிகார முலறயில்
(இ) ேக்கோட்சி ேற்றும் சர்வாதிகார முலற ஆகிய இரண்டிலும்
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(ஈ) சுமூகோக சசயல்படும் அலைத்து வலகயாை அரசியல் முலறலேகளிளும்
13. ஐக்கிய அசேரிக்க ோடுகளின் முக்கிய அரசியல் கட்சிகள் எலவ?
(அ) சுதந்திர ேற்றும் ேக்காேட்சிவாதிகள் (ஆ) குடியரசு ேற்றும் ேக்கோட்சிவாதிகள்
(இ) ேக்கோட்சி ேற்றும் சேதர்ேவாதிகள் (ஈ) குடியரசு ேற்றும் சபாதுவுலடலேவாதிகள்
14. மதர்தலியல் எலத பற்றி லகயாளிகிறது?
(அ) மதர்தல் ேற்றும் மதர்தல் குறித்த புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு
(ஆ) கருத்து கணிப்புகள் ேற்றும் மதர்தலுக்கு பிந்லதய வாக்சகடுப்புகள்
(இ) சபாதுக்கருத்து
(ஈ) மேமை உள்ே அலைத்தும்
15. கூற்று (கூ) : அரசியல் கட்சிகள் சபாதுக்கருத்திலை ஒன்றிலணக்கின்றை.
காரணம் (கா): சபாதுக்கருத்து மதர்தல் முடிவுகளில் தாக்கத்லத ஏற்படுத்துகிறது
மேற்கூறிய இரண்டு வாக்கியங்களுள் ஒன்று கூற்றாகவும் (கூ) ேற்சறான்று காரணோகவும்
(கா) உள்ேது. இந்த சூழலில் கீழ்க் கண்டலவகளுள் எது சரியாைது என்று கூறுக.
(அ) கூற்று (கூ) காரணம் (கா) இரண்டுமே சரி, கூற்றுக்காை சரியாை விேக்கோை காரணம் உள்ேது.
(ஆ) கூற்று ேற்றும் காரணம் இரண்டுமே சரி ஆைால் கூற்றுக்காை சரியாை விேக்கோை காரணம்
இல்லை
(இ) கூற்று சரி ஆைால் காரணம் தவறு
(ஈ) கூற்று தவறு ஆைால் காரணம் சரி
விலடகள்:
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. (அ) அரசியல் கட்சி 2. (ஈ) இலவ அலைத்தும் 3. (ஈ) இலவ அலைத்தும் 4. (அ) ஆளும் கட்சி 5. (ஈ) இலவ
அலைத்தும் 6. (அ) சீைா 7 (ஈ) இலவ எதுவும் இல்லை 8. (ஈ) இலவ அலைத்தும் 9. (அ) இந்தியா 10. (ஆ)
லக சின்ைம் 11. (இ) பாரதிய ஜைதா கட்சி 12. (ஈ) சுமூகோக சசயல்படும் அலைத்து வலகயாை அரசியல்
முலறலேகளிளும் 13. (ஆ) குடியரசு ேற்றும் ேக்கோட்சிவாதிகள் 14. (ஈ) மேமை உள்ே அலைத்தும் 15. (அ)
கூற்று (கூ) காரணம் (கா) இரண்டுமே சரி, கூற்றுக்காை சரியாை விேக்கோை காரணம் உள்ேது

அைகு – 11 மதர்தல் ேற்றும் பிரதிநிதித்துவம்
இந்திய அரசலேப்பின் பகுதி XV உறுப்புகள் 324-329 மதர்தலைப் பற்றியதாகும்.
ேக்கேலவக்கும், ோநிை சட்டப்மபரலவகளுக்கும் வயது வந்மதார் வாக்குரிலேயின் அடிப்பலடயில்
மதர்தல்கள் ேடத்தப்பட மவண்டும் எை இந்திய அரசலேப்பின் உறுப்பு 326 விேக்குகிறது.
மதர்தல்கள் சதாடர்பாை புள்ளி விவரங்கள் ேற்றும் முடிவுகலே கற்றறியும் கல்விமய மதர்தலியல் ஆகும்.
FPTP (எப்.பி.டி.பி) என்பது பன்லேவாத/சபரும்பான்லேவாத வாக்காேர் முலறயில் எளிலேயாை
வடிவோகும். இதில் ஒரு மவட்பாேர் சசல்ைத் தகுந்த வாக்குகளில் பிற மவட்பாேர்கலேவ விட அதிக
வாக்குகலே சபற்றிருந்தாமை சவற்றி சபற்றவர் ஆவார். அறுதிப் சபரும்பான்லே சபற மவண்டிய
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அவசியமில்லை. இந்த முலற ஒரு உறுப்பின் சதாகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் வாக்காேர்க்ே
கட்சிக்காக அல்ைாேல் மவட்பாேருக்காகமவ வாக்களிக்கின்மறாம்.
சதாகுதி வாக்கு என்பது ஓர் பன்லேத்துவ/சபரும்பான்லே முலறலேயில் பல் உறுப்பிைர் ோவட்டங்களில்
பயன்படுத்தப்படுவதாகும். இதில் மதர்ந்சதடுக்கப்பட மவண்டிய மவட்பாேர்களுக்குத் தகுந்த வாக்குகள்
வாக்காேர்களுக்கு இருக்கும். அதிகபட்ச எண்ணிக்லகயிைாை வாக்குகலேப் சபற்ற மவட்பாேர் சவற்றி
சபறுகிறார். சபாதுவாக கட்சிகலேக் காட்டிலும் மவட்பாேருக்காக ேக்கள் வாக்களித்தாலும் சபரும்பாைாை
முலறலேகளில் ேக்கள் தங்களின் விருப்பத்திற்குத் தக்கவாறு வாக்களிக்கின்றைர்.
இருசுற்று முலற என்பது ஓர் பன்லேத்துவ/சபரும்பான்லே முலறயாகும். இதில் முதல் சுற்றில் எக்கட்சி
அல்ைது

மவட்பாேருக்கும்

அறுதிப்சபரும்பான்லே

(50

சதவீதத்திற்கு

மேல்

ஒரு

சதவீதமேனும்

சபற்றிருத்தல்) சபறாத நிலையில் இரண்டாவது சுற்று மதர்தல் ேலடசபறும். இரு சுற்று முலற எப்மபாது
சபரும்பான்லே, பன்லேத்துவ வடிவம் எடுக்குசேனில், ஒருமவலே இரண்டாம் சுற்றில் இரண்டு
மவட்பாேர்களுக்கு

மேல் மபாட்டியிடும்

நிலையில் அதிக

வாக்குகள்

சபற்று சவற்றி சபறுபவர்

மதர்ந்சதடுக்கப்படுவார். இதில் அவர்கள் அறுதிப்சபரும்பான்லே சபற்றிருந்தாலும் கணக்கில் எடுத்துக்
சகாள்ேப்படுவதில்லை.
பஞ்சாயத்துகலேப் மபான்று மூன்றில் ஒரு பங்கு இட ஒதுக்கீடு சபண்களுக்கு ோடாளுேன்றத்திலும்
இருக்க மவண்டாோ?
இந்திய மதர்தலின் அடிப்பலட சகாள்லககள்: சதாகுதிக்கு ஓர் வாக்காேர் பட்டியல் இருக்கும். ஓர்
சதாகுதிக்கு மேல் யாரும் வாக்காேராகத் தங்கலே பதிவு சசய்ய இயைாது. பதிசைட்டு வயது நிரம்பிய
இந்திய குடிேக்கள் அலைவருக்கும் வாக்களிக்கும் உரிலே வழங்கப்பட்டுள்ேது.
மதர்தல் என்பது வயது வந்மதார் வாக்குரிலேயின் அடிப்பலடயில் இருக்க மவண்டும். பட்டியல்
இைத்தவர்/பழங்குடியிைர்
சட்டப்மபரலவகளில்

ஆகிமயாருக்காை

அரசுகள்

ஏற்படுத்த

இட

ஒதுக்கீட்டிலை

மவண்டும்.

ேக்கேலவ

வகுப்புவாரி,

தனி

அல்ைது

ோநிை

அல்ைது

சிறப்பு

பிரதிநிதித்துவத்திற்காை அம்சங்கள் கிலடயாது.
எந்த அரசலேப்புச் சட்ட திருத்தத்தின் மூைோக இந்திய குடிேக்களின் வாக்களிக்கும் வயது இருபத்தி
ஒன்றிலிருந்து பதிசைட்டாகக் குலறக்கப்பட்டது.
இந்தியாவின் முதைாவது சபாதுத் மதர்தல்கள் பற்றி நீங்கள் அறிந்து சகாள்ே மவண்டியலவ. இந்தியா
சுதந்திரேலடந்த பின்ைர் 1951-52ஆம் ஆண்டில் சபாதுத் மதர்தல்கள் ேலடசபற்று முதைாவது ேக்கேலவ
மதர்ந்சதடுக்கப்பட்டது. சோத்தமுள்ே 489 ேக்கேலவ இடங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி 364 இடங்களில்
சவற்றி சபற்றது. இது சோத்த வாக்குப்பதிவில் 45 சதவீதோகும். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 16 இடங்களில்
சவற்றி சபற்று இரண்டாமிடம் சபற்றது. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதேராக ஜவெர்ைால் மேரு
பதவிமயற்றார். இத்மதர்தலில் 67.6 சதவீத வாக்குப்பதிவு ேலடசபற்றது. 54 கட்சிகள் மதர்தலில்
மபாட்டியிட்டை. ஏறத்hழ ோன்கு ோதங்கள் மதர்தல் ேலடசபற்றது. அக்மடாபர் 25, 1951, முதல் பிப்ரவரி 21,
1952 வலர இத்மதர்தல்கள் ேடந்தை. 26 இந்திய ோநிைங்கள் ேற்றும் 401 சதாகுதிகளில் மதர்தல்
ேலடசபற்றது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
இந்திய மதர்தல் ஆலணயத்தின் அலேப்பு: பை உறுப்பிைர்கலேக் சகாண்ட அலேப்பு. நியேைம் ேற்றும்
பதவிக்காைம். புதவி நீக்கம்.
பை உறுப்பிைர்கலேக் சகாண்ட அலேப்பு: தலைலேத் மதர்தல் ஆலணயாேர். இரண்டு மதர்தல்
ஆலணயாேர்கள்.
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நியேைம் ேற்றும் பதவிக்காைம்: குடியரசுத் தலைவரால் நியேைம். ஆறுவருடங்கள் அல்ைது 65 வயது
(இதில் முந்லதயது).
பதவி நீக்கம்: தலைலேத் மதர்தல் ஆலணயாேர்கள் - பதவிநீக்க ேலடமுலற. பிற மதர்தல்
ஆலணயாேர்கள் - தலைலேத் மதர்தல் ஆலணயாேரின் பரிந்துலர.
தமிழகத்தில் ேலடசபற்ற சட்டேன்றத் மதர்தல் விவரங்கள்
மதர்தலின்
சலபயின் பதவிக்காைம்
எண்ணிக்லக

மதர்தல் மததிகள்

1.

1952-1957

1952 ஜைவரி 2,5,8,9,11,12,16, 21 ேற்றும் 25 (9 ோட்கள்)

2.

1957-1962

1957 ோர்ச் 1,4,6,8 ேற்றும் 11 (5 ோட்கள்)

3.

1962-1967

1962 பிப்ரவரி 17,19,21 ேற்றும் 24 (4 ோட்கள்)

4.

1967-1971

1967 பிப்ரவரி 5,16 ேற்றும் 21 (3 ோட்கள்)

5.

1971-1976

1971 ோர்ச் 1,4 ேற்றும் 7 (3 ோட்கள்)

6.

1977-1980

1977 ஜீன் 12 ேற்றும் 14 (2 ோட்கள்)

7.

1980-1984

1980 மே 20 ேற்றும் 31 (2 ோட்கள்)

8.

1985-1986

1984 டிசம்பர் 24 ( 1 ோள் ேட்டும்)

9.

1989-1991

1969 ஜைவரி 21 (1 ோள் ேட்டும்)

10.

1991-1996

1991 ஜீன் 16 (1 ோள் ேட்டும்)

11.

1996-2001

1996 ஏப்ரல் 27 ேற்றும் மே 2 (2 ோட்கள்)

12.

2001-2006

2001 மே 10 (1 ோள் ேட்டும்)

13.

2006-2011

2006 மே 8 (1 ோள் ேட்டும்)

14.

2011-2016

2011 ஏப்ரல் 13 (1ோள் ேட்டும்)

15.

2016 தற்மபாதுவலர

2016 மே 16 (1 ோள் ேட்டும்)

அரசியலைத் தூய்லேப்படுத்துவதற்காை உச்ச நீதிேன்றத்தின் வரைாற்றுச் சிறப்பு மிக்க தீர்ப்பு. ஜீலை 11,
2013ல் உச்ச நீதிேன்றம் சவளியிட்ட ஓர் வரைாற்றுச் சிறப்பு மிக்க தீர்ப்பில் சிலற அல்ைது காவல்
துலறயிைரின் விசாரலணயில் இருக்கும் ஒருவர் சட்ட ேன்றம் அல்ைது ோடாளுேன்றத் மதர்தலில்
மபாட்டியிட முடியாது எை தீர்ப்பளித்துள்ேது. ஒரு ோள் முன்ைதாக, ஜீலை 10,2013-ல் அமத அேர்வு
வழங்கிய தீர்ப்பில் தங்களின் மீது குற்றப்பத்திரிக்லக தாக்கல் சசய்யப்பட்டிருப்பின், ோடாளுேன்ற,
சட்டப்மபரலவ அல்ைது சட்டேன்ற மேைலவ உறுப்பிைர்கள் குற்றங்களுக்காை தண்டலை பற்றிய தீர்ப்பு
வழங்கப்பட்டவுடன் அப்சபாதுப் பதவிகலே வகிப்பதிலிருந்து தகுதி நீக்கம் சசய்யப்படுவர். இப்பிரிவு
ோடாளுேன்ற ேற்றும் சட்டேன்ற உறுப்பிைர்கள் தம்மீது குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டு தண்டலைக்காை தீர்ப்பு
வழங்கப்பட்டால் உயர்நீதி ேன்றத்தில் மேல் முலறயீடு சசய்வதற்கு மூன்று ோத காை அவகாசம் வழங்கும்.
ேக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்தின் பிரிவு 8(4) ஐ இந்த அேர்வு நிராகரிப்பு.
சவளிப்பலடயாக வாக்களிக்கும் முலற என்பது லககலே உயர்த்துவதன் மூைம் பிரதிநிதிகலேத்
மதர்ந்சதடுக்கும் முலறயாகும். ரகசிய வாக்சகடுப்பு முலறயில் ஓர் வாக்காேர் தைது வாக்கிலைப் பிறர்
அறியாதவாறு வாக்குப்சபட்டி அல்ைது மின்ைணு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் அளிக்கிறார்.
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‘மோட்டாலவ’ப் மபான்று முன்ைமர மவசறாரு அம்சம் இருந்தலத நீங்கள் அறிவீர்கோ? அது “எதிர்ேலற
வாக்களித்தல்”(Negative Voting) எை அலழக்கப்படுகிறது. மேற்கண்டவர்களுள் எவருமில்லை (None of the
above NOTA) மதர்தலில் மபாட்டியிடும் அலைத்து மவட்பாேர்கலேயும் நிராகரிக்கும் வாக்கேரின் உரிலே.
மின்ைணு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில் தரப்பட்டுள்ே மவட்பாேர்கள் பட்டியலின் இறுதியில் மோட்டா வாய்ப்பு
தரப்பட்டுள்ேது.
மோட்டாலவ அனுேதிக்கும் ோடுகலே அறிவீர்கோ? சகாைம்பியா, உக்லரன், பிமரசில், வங்கமதசம்,
பின்ைாந்து, ஸ்சபயின், ஸ்வீடன், சிலி, பிரான்ஸ், சபல்ஜியம் ேற்றும் கிரீஸ் ஆகிய ோடுகள் மோட்டாலவப்
பின்பற்றிை. சிை சேயங்களில் அசேரிக்காவும் இதலை அனுேதித்தது. 1975-ம் ஆண்டு முதல் சடக்சாஸ்
ோகாணம் இந்த அம்சங்கலேப் பின்பற்றி வருகிறது.
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. “வாக்குரிலே” என்னும் சசால் -------- ஆகியவற்றிலிருந்து மதான்றியதாகும்.
(அ) ஆங்கிமைா-பிசரஞ்சு (ஆ) ஆங்கிமைா-இந்தியன்
(இ) ஆங்கிமைா-சஜர்ேன் (ஈ) ஆங்கிமைா-இத்தாலியன்
2. இந்திய அரசலேப்பின் பகுதி XV ------ பற்றியதாகும்.
(அ) மதர்தல்கள் (ஆ) குடியுரிலே
(இ) அடிப்பலட உரிலேகள் (ஈ) அரசு வழிகாட்டி சேறிமுலறகள்
3. “மதர்தலியல்” என்பது ------- பற்றிய கல்வியாகும்
(அ) மதர்தல்கள் (ஆ) அரசலேப்பு (இ) அரசு (ஈ) உரிலேகள்
4. -------- என்பது பன்லேத்துவ சபரும்பான்லே மதர்தல் முலறகளின் எளிலேயாை வடிவோகும்.
(அ) முதலில் நிலைலயக் கடந்து சசல்லுதல் (ஆ) சதாகுப்பு வாக்கு
(இ) கட்சி சதாகுப்பு வாக்கு (ஈ) வலரயறுக்கப்பட்ட வாக்கு முலற
5. முதைாவது வலரயலற ஆலணயச் சட்டம் நிலறமவற்றப்பட்ட ஆண்டு ----------- ஆகும்.
(அ) 1952 (ஆ) 1963 (இ) 1973 (ஈ) 2002
6. தகுதியுள்ே வாக்காேர்களின் பட்டியல் ------- எை அலழக்கப்படுகிறது.
(அ) வாக்காேர் பட்டியல் (ஆ) பரப்புலர பட்டியல்
(இ) வாக்களிப்பு பட்டியல் (ஈ) நியேைப் பட்டியல்
7. இந்திய குடிேக்களின் வாக்களிக்கும் வயதிலை 21 லிருந்து 18 ஆக குலறந்த அரசலேப்பு சட்டத்திருத்தம்
எது?
(அ) 61 (ஆ) 42 (இ) 91 (ஈ) 73
8. இந்தியாவிற்கு ஒமர மதர்தல் ஆலணயம் மவண்டும் எைக்கூறும் அரசலேப்பு உறுப்பு எது?
(அ) உறுப்பு 324 (ஆ) உறுப்பு 256 (இ) உறுப்பு 370 (ஈ) உறுப்பு 360
9. 52வது அரசலேப்புச் சட்டத்திருத்தம், 1985 ---------- பற்றியதாகும்.
(அ) கட்சித்தாவல் தலடச்சட்டம் (ஆ) மதர்தல் முலறகள்
(இ) மதர்தல் சீர்த்திருத்தங்கள் (ஈ) மதர்தல் பரப்புலர
10. ஓர் உறுப்பிைரின் ேலறவு அல்ைது பதவி விைகைால் வரும் மதர்தல் ------- எை அலழக்கப்படுகிறது.
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(அ) இலடத்மதர்தல் (ஆ) ேறுமதர்தல் (இ) மதர்தல் ரத்து (ஈ) வார்டு மதர்தல்
11. பஞ்சாயத்து அலேப்புகளில் சபண்களுக்கு --------- இடங்கள் ஒதுக்கீடு சசய்யப்பட்டுள்ேை.
(அ) 1/3 (ஆ) 1/4 (இ) 2/3 (ஈ) 3/4
12. இந்தியாவின் தலைலேத் மதர்தல் ஆலணயாேலர -------- நியமிக்கிறார்.
(அ) இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் (ஆ) உச்சநீதிேன்ற தலைலே நீதிபதி
(இ) பிரதேர் (ஈ) தலைலேச்சசயைாேர்
13. இந்திரஜித் குப்தா குழு, 1998 ---------- சதாடர்பாைதாகும்.
(அ) மதர்தல் சீர்த்திருத்தங்கள் (ஆ) கட்சித்தாவல் (இ) FPTP முலற (ஈ) ரகசிய வாக்சகடுப்பு
14. இந்தியாவில் முதைாவது சபாதுத் மதர்தல்கள் ------------ ஆண்டு ேலடசபற்றது
(அ) 1952 (ஆ) 1951 (இ) 1950 (ஈ) 1947
15. அரசின் நிதியுதவியுடைாை மதர்தல்கலே -------- குழு ஆதரித்தது.
(அ) இந்திரஜித் குப்தா குழு (ஆ) மவாரா குழு (இ) தார்குந்த குழு (ஈ) டங்கா குழு
16. கூற்று (கூ): இந்திய ோடாளுேன்றம் ஈரலவகலேக் சகாண்டதாகும்.
காரணம் (கா): கீழலவயாக ேக்கேலவயும், மேைலவயாக ோநிைங்கலேயும் உள்ேை.
(அ) (கூ) ேற்றும் (கா) இரண்டு உண்லேயாகும். (கா) என்பது (கூ) என்பதன் சரியாை விேக்கோகும்
(ஆ) (கூ) ேற்றும் (கா) இரண்டும் உண்லேயாகும். (கா) என்பது (கூ) யின் சரியாை விேக்கம் அல்ை.
(இ) (கூ) என்பது உண்லேயாகும். (கா) என்பது தவறாகும்
(ஈ) (கூ) என்பது தவறாகும். (கா) என்பது உண்லேயாகும்.
விலடகள்:
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. (அ) ஆங்கிமைா-பிசரஞ்சு 2. (அ) மதர்தல்கள் 3. (அ) மதர்தல்கள் 4. (அ) முதலில் நிலைலயக் கடந்து
சசல்லுதல் 5. (அ) 1952 6. (அ) வாக்காேர் பட்டியல் 7. (அ) 61 8. (அ) உறுப்பு 324 9. (அ) கட்சித்தாவல்
தலடச்சட்டம் 10. (அ) இலடத்மதர்தல் 11. (அ) 1/3 12. (அ) இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர் 13. (அ) மதர்தல்
சீர்த்திருத்தங்கள் 14. (ஆ) 1951 15. (அ) இந்திரஜித் குப்தா குழு 16. (அ) (கூ) ேற்றும் (கா) இரண்டு
உண்லேயாகும். (கா) என்பது (கூ) என்பதன் சரியாை விேக்கோகும்.

அைகு – 12 உள்ோட்சி அரசாங்கங்கள்
உள்ோட்சி அரசாங்கங்கள்: ேகரம், கிராேப்புறம்.
ேகரம்: ோேகராட்சிகள். ேகராட்சிகள். ேகரியங்கள். மபரூராட்சிகள். பாலேய வாரியங்கள்
கிராேப்புறம்: ோவட்ட பஞ்சாயத்து. பஞ்சாயத்து யூனியன். கிராே பஞ்சாயத்து. வார்டு.
முழுலேயாை சுகாதாரத்லத மோக்கி: ஒன்றிலணந்த குலறந்த சசைவிைத்திைாை சுகாதார திட்டத்தின்
திருத்தப்பட்ட வழிகாட்டுதல்கள் மூைம் ேனித கழிவுகலே ேனிதர்கமே அகற்றும் முலறலய 2010-ம்
ஆண்டுக்குள் நீக்கும் மோக்கத்தில் உைர் கழிவலறகலே அலேக்க ோனியங்கலே உயர்த்தி வழங்குதல்.
ஜவெர்ைால் மேரு மதசிய ேகர்ப்புற புதுப்பித்தல் திட்டத்தின் கீழ் அலைத்து குடிலசப்பகுதிகளுக்கும்
அடிப்பலட மதலவகலே (குடிநீர், துப்புரவு, கழிவு நீரகற்றல், மின்சாரம், ஆமராக்கியம், சமூக பாதுகாப்பு
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ேற்றும் வீடு வழங்குதல்). (ேகர்புற ஏலழ ேக்களுக்கு அடிப்பலட வசதிகலே வழங்குதல் மேலும்
ஒருங்கிலணந்த வீட்டு வசதி ேற்றும் வேர்ச்சி திட்டம்) மேலும் “ராஜீவ் ஆவாஸ் மயாஜைா” திட்டம் மூைம்
தண்ணீர் வசதியுடன் கூடிய கழிப்பலற ஒவ்சவாரு வீட்டுக்கும் வழங்குதல். ஜவெர்ைால் மேரு மதசிய
ேகர்ப்புற புதுப்பித்தல் திட்டத்தின் கீழ் வடிகால், சுகாதாரம் ேற்றும் உைர் கழிவு மேைாண்லே வசதிகலே
மேம்படுத்துதல் (சிறு ேற்றும் ேடுத்தர ேகரங்களுக்காை கட்டலேப்பு, ஆளுலக ேற்றும் ேகர்ப்புற கட்டலேப்பு
வேர்ச்சி திட்டம்). முழுலேயாை சுகாதார சகாள்லக அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்தியாவின் 2011-ஆம் ஆண்டு கணக்சகடுப்பின்படி ஏறத்தாழ 2,50,000 கிராே பஞ்சாயத்துகள் உள்ேை.
இரட்லட ஆட்சி முஐற மூைோக நிர்வாக துலறகள் ேத்திய அரசுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட துலறகள் எைவும்,
ோகாண அரசுகளுக்கு ோற்றி தரப்பட்ட துலறகள் எைவும் இரு பிரிவுகோக பிரிக்கப்பட்டது. காவல், சட்டம்
ஒழுங்கு, நிதி மபான்ற துலறகள் ஒதுக்கப்பட்ட துலறகள் எைப்படும். அலவ ஆளுேரின் வசம் இருக்கும்.
கல்வி ேற்றும் பிற துலறகள் ோற்றித் தரப்பட்ட துலறகோகும். அலவ மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளிடம்
இருக்கும்.
பஞ்சாயத்து ராஜ் (1959-2009): சபான் விழா ஆண்டு – அக்மடாபர் 02, 1959ஆம் ோள் பண்டித
ஜவெர்ைால் மேரு அவர்கள் ராஜஸ்தான் ோநிைம் ேகவுரில் பஞ்சாயத்து ராஜ்-க்கு அடிக்கல் ோட்டிைர்.
ஊரக இந்தியாலவ ஆள்வதில் இது ஒரு புரட்சிகரோை படியாகும். கிராேங்களின் முழுலேயாை வேர்ச்சி
ேற்றும் ேக்களின் லககளில் அதிகாரத்லத அளித்தல் என்ற மோக்குடைாை இந்த பயணம் அன்று
சதாடங்கியது.
73-வது அரசலேப்பு சட்ட திருத்தத்திைால் (1991) ஏற்படுத்தப்பட்ட மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத் ராஜ் அலேப்பு:
ோவட்ட பஞ்சாயத்துகள் (மதர்ந்சதடுக்கப்பட்மடார் ேற்றும் நியமிக்கப்பட்மடார்). ஊராட்சி ஒன்றிய குழு
(மதர்ந்சதடுக்கப்பட்மடார்). கிராே பஞ்சாயத்து (மதர்ந்சதடுக்கப்பட்மடார்). கிராே சலப (ஒரு கிராேத்தின்
அலைத்து வாக்காேர்களும்) (ஆமைாசலை அலேப்பு)
கிராே சலப கூட்டங்கள் ஆண்டிற்கு ோன்கு முலற ஜைவரி 26 குடியரசு திைம், மே 1 உலழப்பாேர் திைம்,
ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திர திைம் ேற்றும் அக்மடாபர் 2 காந்தி சஜயந்தி ஆகிய ோட்களில் ேடத்தப்படுகிறது.
பதிமைாராவது அட்டவலண (பிரிவு 243G): விவசாயம் ேற்றும் விவசாய விரிவாக்க பணிகள். நிை
மேம்பாடு, நிைச்சீர்திருத்தங்கலே அேல்படுத்துதல், நிைங்கலே ஒருங்கிலணத்தல் ேற்றும் மபணுதல்.
சிறிய நீர் பாசைங்கலே நிர்வகித்தல், நீர் ஆதாரங்கலே மேம்படுத்துதல். கால்ேலட வேர்ப்பு, மகாழி
வேர்ப்பு ேற்றும் பால் பண்லண. மீன்வேம். சமூக காடுகள் ேற்றும் பண்லண காடுகள். சிறு காடுகளின்
மூைோை உற்பத்தி. சிறு சதாழில்கள், உணவு பதப்படுத்தும் சதாழில்கள் உட்பட. காதி, கிராேம் ேற்றும்
குடிலசத் சதாழில்கள். ஊரக வீட்டு வசதி. குடிநீர். எரிசபாருள் ேற்றும் கால்ேலட தீவைம். சாலைகள்,
சிறுபாைங்கள், சபரிய பாைங்கள், படகு, நீர்வழிகள். ஊரக மின்ேயோக்கல் ேற்றும் மின் விநிமயாகம். ேரபு
சாரா எரிசக்தி ஆதாரங்கள். வறுலே ஒழிப்பு திட்டங்கள். சதாடக்க கல்வி ேற்றும் மேல் நிலைக் கல்வி.
சதாழில்நுட்ப பயிற்சி ேற்றும் சதாழில் கல்வி. நூைகங்கள். கைாச்சார ேடவடிக்லககள். சுகாதாரம் ேற்றும்
துப்புரவு ேருத்துவேலைகள், ஆரம்ப சுகாதார லேயங்கள் ேற்றும் ேருந்தகங்கள் உட்பட. குடும்ப ேைன்.
சபண்கள் ேற்றும் குழந்லதகள் மேம்பாடு. சமூக ேைம்; ோற்றுத்திறைாளிகள் ேற்றும் ேை ேைம்
குன்றிமயார் ேைம் உட்பட. ேலிவலடந்த பிரிவிைரின் ேைம் குறிப்பாக பட்டியலிைத்தவர் ேற்றும்
பழங்குடியிைர். சபாது விநிமயாக முலற. சமுதாய சசாத்துக்கலே நிர்வகித்தல்.
ேகராட்சி நிலை

ேக்கள் சதாலக

வலகயிைம் அ

ஒரு ைட்சமும் அதற்கு மேலும்
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வலகயிைம் ஆ

50,000 முதல் 1 ைட்சம் வலர

வலகயிைம் இ

50,000 க்கு கீழ்

அரசலேப்பின் 12-வது அட்டவலண: ேகராட்சியின் அதிகாரமும் - சபாறுப்புகளும்: ேகரத் திட்டங்கள்,
ேகரத்லத வடிவலேத்தல். கட்டங்கலே கட்டுதல், நிைத்லத பயன்படுத்துதலை ஒழுங்குமுலறபடுத்துதல்.
சபாருோதார ேற்றும் சமூக மேம்பாட்டிற்கு திட்டமிடல். சாலைகள் ேற்றும் பாைங்கலே பராேரித்தல். வீட்டு
உபமயாகத்திற்கு

குடிநீர்

விநிமயாகம்

சசய்தல்.

சபாதுச்சுகாதாரம்

ேற்றும்

துப்புரவு

பணிகலே

மேற்சகாள்ளுதல். தீயலணப்பு பணிகள். ேகர்புற காடு ேற்றும் சுற்றுப்புறச் சூழலை பாதுகாத்தல். சமூகத்தில்
ேலிவலடந்மதார், ஊைமுற்மறார், ேைநிலை குன்றியவர்கள் ேைன்கலே பாதுகாத்தல். குடிலசப்
பகுதிகலே மேம்படுத்துதல், தரத்லத உயர்த்துதல். ேகர்புற வறுலே ஒழிப்பு. பூங்காக்கள், மதாட்டங்கள்,
விலேயாட்டு லேதாைங்கள் மபான்ற ேகர்புற வசதிகளுக்கு ஏற்பாடு சசய்தல். கல்வி ேற்றும் கைாச்சார
அம்சங்களின் வேர்ச்சிலய ஊக்குவித்தல். இடுகாடு ேற்றும் சுடுகாடு லேதாைங்கலே பராேரித்தல்.
கால்ேலடக்காை குடிநீர் குட்லடகள் அலேத்தல் மிருகவலதலய தலட சசய்தல். பிறப்பு, இறப்பு
ஆகியவற்றின் பதிவுடன் கூடிய மிக முக்கியோை புள்ளி விவரங்கலேச் மசகரித்தல். மபருந்து
நிறுத்துமிடங்கள், கழிவலற, சாலை விேக்கு மபான்ற சபாது வசதிகலே சசய்து சகாடுத்தல். வலத
கூடங்கள் ேற்றும் மதால் பதனிடும் சதாழில்கலே ஒழுங்குபடுத்துதல்.
ேகரங்கள் எதிர்சகாள்ளும் ஐந்து வலக சவால்கள்: ோோகராட்சிகளில் உள்ே சபாதுப் பயன்பாடு
வசதிகோை சாலைகள், ேலடபாலதகள், மபருந்து நிறுத்தங்கள் ேற்றும் பாதாே சாக்கலட திட்டங்கள்
மபான்றவற்றில் ேவீை காைத்திற்கு ஏற்றவாறு திட்டமிடுதலில் குலறபாடுகள். நிதிசார் சபாறுப்புலடலே
ேற்றும் நிதி ஆதாரங்கள் வலுவற்று இருத்தல். பணியாேர் எண்ணிக்லக, திறலே ேற்றும் மபாட்டியிடும்
தன்லே, நிர்வாக வடிவலேப்பு மபான்ற ேனிதவே மேைாண்லே சதாடர்புலடயலவகள் பைவீைோக
இருத்தை. அதிகாரேற்ற மேயர்கள் ேற்றும் ோேகராட்சி ேன்றங்கள், ேகராட்சிகள் ேற்றும் ோநிை அரசின்
துலறகளில் ஆளுலககள் ஒன்றுக்சகான்று சதாடர்பில்ைாேல் இருத்தல். குடிேக்களின் முலறயாை
பங்மகற்பிற்கு வழியின்லே ேற்றும் சவளிப்பலட தன்லேயற்ற நிதி சசயல்பாடு.
தமிழ்ோட்டில் 12,620 கிராே பஞ்சாயத்தும், 385 ஊராட்சி ஒன்றியமும், 30 ோவட்ட பஞ்சாத்தும் உள்ேது.
பஞ்சாயத்து ராஜ் (1959-2018): தமிழ்ோடு ேகர்ப்புற சட்டங்கள் (ோன்காவது சட்டத்திருத்தம்) ேமசாதா 2018
ேற்றும் தமிழ்ோடு பஞ்சாயத்துகள் (இரண்டாவது சட்டத்திருத்தம்) ேமசாதா 2018 இரண்டும் ஊரக ேற்றும்
ேகர்புற உள்ோட்சி அலேப்புகளின் சிறப்பு அதிகாரங்களின் பதவிக்காைத்லத மேலும் ஆறு ோதங்களுக்கு
நீட்டித்தது.
15 ோேகராட்சிகளும், 152 ேகராட்சிகளும், 561 மபரூராட்சிகளும் தமிழகத்தின் ேகர உள்ோட்சி
அலேப்புகோக உள்ேை.
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. எப்சபாழுது சசன்லை ோேகராட்சி உருவாக்கப்பட்டது?
(அ) 1870 (ஆ) 1882 (இ) 1687 (ஈ) 1992
2. எப்மபாது ரிப்பன் பிரபு தீர்ோைம் ஏற்கப்பட்டது?
(அ) 1992 (ஆ) 1858 (இ) 1882 (ஈ) 1870
3. எதன் மூைம் இரட்லட ஆட்சி முதலில் ஏற்படுத்தப்பட்டது
(அ) இந்திய அரசாங்க சட்டம் 1909 (ஆ) இந்திய அரசாங்க சட்டம் 1919
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(இ) இந்திய அரசாங்க சட்டம் 1935 (ஈ) இந்திய அரசாங்க சட்டம் 1958
4. ேகர்பாலிகா சட்டம் சகாண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு
(அ) 1989 (ஆ) 1990 (இ) 1991 (ஈ) 1992
5. 73 ேற்றும் 74வது சட்டத்திருத்தத்தில் உள்ோட்சி அலேப்பில் சபண்களுக்கு எவ்வேவு இட ஒதுக்கீடு
வழங்கப்பட்டது?
(அ) 45 (ஆ) 50
(இ) 20 (ஈ) சதாகுதியில் சபண்களின் ேக்கள் சதாலகயின் அடிப்பலடயில் வழங்கப்பட்டது
6. ோநிை நிதி ஆலணயத்தின் சபாறுப்புகள்
(அ) வரி வருவாய் ோநிை அரசுக்கும், உள்ோட்சி அலேப்புக்கும் பகிர்தல் சதாடர்பாை பரிந்துலர
(ஆ) மதர்தல் குறித்த பிரச்சலையில் ோநிை அரசுக்கு பரிந்துலரகள்
(இ) நிதி சேருக்கடி நிலை பிரகடணம் குறித்து இந்திய குடியரசு தலைவருக்கு பரிந்துலரத்தல்
(ஈ) ோநிை அரசின் சட்டம் ஒழுங்கு நிதிநிiலை குறித்து முதல்வருக்கும் பரிந்துலரத்தல்
7. ோவட்ட திட்டக்குழு கீழ்வருவைவற்றால் உருவாக்கப்பட்டது
(அ) 73-வது அரசலேப்பு சட்டத்திருத்தம் (ஆ) 73-வது அரசலேப்பு சட்டத்திருத்தம்
(இ) 89-வது அரசலேப்பு சட்டத்திருத்தம் (ஈ) 94-வது அரசலேப்பு சட்டத்திருத்தம்
8. ஜவகர் மராஜ்கர் மயாஜ்ைா
(அ) மவலைவாய்ப்புக்கு உத்திரவாதேளித்தல் அழித்தல்
(ஆ) சபாதுத்துலற வங்கியில் கடன் சபறுதல்
(இ) வீடு கட்டுதல்
(ஈ) சவளிோட்டில் மவலை சபறுதல்
9. எவ்வாறு சடல்லி வேர்ச்சி அலேப்பு 1957 டிசம்பர் 30-ல் உருவாக்கப்பட்டது.
(அ) டில்லி சட்டேன்றத்தின் மூைம் (ஆ) இந்திய குடியரசு தலைவரின் நிர்வாக உத்தரவின் மபரில்
(இ) பாராளுேன்ற சட்டத்தின் மூைம் (ஈ) டில்லியின் துலண நிலை ஆளுேர் மூைம்
10. கீழ் வரும் எந்த மதர்தலில் அரசியில் கட்சிகளுக்கு பங்கு இல்லை?
(அ) ோேகராட்சி மேயல் மதர்தல்
(ஆ) ேகராட்சி மதர்தல்
(இ) பஞ்சாயத்து தலைவர் ேற்றும் வார்டு உறுப்பிைர் மதர்தல்
(ஈ) ோவட்ட வார்டு உறுப்பிைர் மதர்தல்
11. உள்ோட்சி அலேப்பின் தந்லத எை கருதப்படுவர் யார்?
(அ) மேமயா பிரபு (ஆ) ராபர்ட் கிலேவ் (இ) வாரன் செஸ்டிங் (ஈ) ரிப்பன் பிரபு
12. ோநிைங்களில் உள்ோட்சி மதர்தலை ேடத்துவது
(அ) ோநிை மதர்தல் ஆலணயம் (ஆ) இந்திய மதர்தல் ஆலணயம்
(இ) தலைலே மதர்தல் அதிகாரி (ஈ) ோநிை அரசாங்கம்
13. இந்தியா அரசலேப்பில் உள்ோட்சி அரசாங்கம் குறித்த சட்ட விதிமுலறகள் யாலவ?
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(அ) உறுப்பு 40, உறுப்பு 243 முதல் 243 (O), உறுப்பு 243 (P) முதல் 243 ZG
(ஆ) உறுப்பு 300 உறுப்பு 300 A
(இ) உறுப்பு 3, உறுப்பு 43
(ஈ) உறுப்ப 32, உறுப்பு 117 (1)
14. அரசலேப்பு சட்டத்தின்படி மூன்று அடுக்குகலே சகாண்ட பஞ்சாயத் ராஜ் அலேப்பிலை சபாருத்துக:
(அ) கிராே பஞ்சாயத்து-இலடநிலை பஞ்சாயத்து-ோவட்ட பஞ்சாயத்து
(ஆ) ஊராட்சி ஒன்றியம்-ோவட்ட பஞ்சாயத்து-கிராே பஞ்சாயத்து
(இ) ோவட்ட பஞ்சாயத்து-கிராே பஞ்சாயத்து-இலடநிலை பஞ்சாயத்து
(ஈ) கிராே பஞ்சாயத்து-ேகர பஞ்சாயத்து-ோவட்ட பஞ்சாயத்து இலடநிலை பஞ்சாயத்து
15. அ) கூற்று: 73-வது திருத்தத்தின் மூைம் உள்ோட்சி அலேப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டை.
ஆ) காரணம்: ேக்கோட்சியாைது உள்ோட்சி அரசாங்கங்களின் மூைம் அடித்தட்டு ேக்கலே சசன்றலடந்தது.
அலேப்பு விேக்கம் (அ) என்றும் காரணம் (ஆ) எைவும் பின் வருவைவற்றுள் எது சரியாைலவ?
(அ) (அ) ேற்றும் (ஆ) இரண்டு சரியாைது
(ஆ) (அ) ேற்றும் (ஆ) இரண்டு சரியாைது. ஆைால் (ஆ) சரியாை விேக்கம் இல்லை.
(இ) (அ) என்பது சரி ஆைால் (ஆ) சரியாைது
(ஈ) (அ) சரியில்லை ஆைால் (ஆ) சரியாைது
விலடகள்:
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. (இ) 1687 2. (இ) 1882 3. (ஆ) இந்திய அரசாங்க சட்டம் 1919 4. (அ) 1989 5. (இ) 20 6. (அ) வரி வருவாய்
ோநிை அரசுக்கும், உள்ோட்சி அலேப்புக்கும் பகிர்தல் சதாடர்பாை பரிந்துலர 7. (ஆ) 73-வது அரசலேப்பு
சட்டத்திருத்தம் 8. (அ) மவலைவாய்ப்புக்கு உத்திரவாதேளித்தல் அழித்தல் 9. (இ) பாராளுேன்ற சட்டத்தின்
மூைம் 10. (இ) பஞ்சாயத்து தலைவர் ேற்றும் வார்டு உறுப்பிைர் மதர்தல் 11. (ஈ) ரிப்பன் பிரபு 12. (அ) ோநிை
மதர்தல் ஆலணயம் 13. (அ) உறுப்பு 40, உறுப்பு 243 முதல் 243 (O), உறுப்பு 243 (P) முதல் 243 ZG 14.
(ஆ) ஊராட்சி ஒன்றியம்-ோவட்ட பஞ்சாயத்து-கிராே பஞ்சாயத்து 15. (அ) (அ) ேற்றும் (ஆ) இரண்டு சரியாைது

அைகு – 13 சமூக நீதி
இை, ேத, சோழி சிறுபான்லேயிைருக்காை ஐ.ோ.பிரகடைம் - டிசம்பர் 18, 1992
பிரகடைத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்: சிறுபான்லே ேக்கள் தனிப்பட்ட முலறயிலும் சபாதுவாழ்விலும் எந்த
வலகயாை பாகுபாடும் குறுக்கீடும் இன்றி சுதந்திரோக தங்கள் பண்பாட்லடப் பின்பற்றவும், ேதத்லதக்
கலடப்பிடிக்கவும், பிரச்சாரம் சசய்யவும், சோழிலயப் பயன்படுத்தவும் உரிே சபற்றவர்கள் ஆவர்.
சிறுபான்லே ேக்கள் தங்களுக்காை அலேப்புகலே உருவாக்கவும் பராேரிக்கவும் உரிலே உண்டு.
சிறுபான்லேயிைர் தங்கள் வரைாறு, ேரபுகள், சோழி ேற்றும் பண்பாடு பற்றிய அறிலவ வேர்த்துக்
சகாள்ேவும் ஒட்டுசோத்த சமுதாயம் பற்றி அறிந்து சகாள்வதுற்கும் சிறுபான்லே ேக்களுக்கு உரிய
வாய்ப்புகள் அளிக்கப்பட மவண்டும். ஏற்கைமவ உள்ே ேனித உரிலேகள் ேற்றும் அடிப்பலட
சுதந்திரத்திற்கு இந்தப் பிரகடைம் எந்த வலகயிலும் ஊறு விலேவிப்பதாக அலேயக்கூடாது.
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ஜான் ரால்ஸ் சிறந்த பலடப்புகள்: நீதி மகாட்பாடு – 1971. மேர்லேயாை நீதி – 1985. அரசியல் தாராோவியல்
– 1993. ேக்களின் சட்டம் - 1993.
மவறு ோடுகளில் இருந்து புைம் சபயர்ந்து வந்த ேக்களுக்கும் சிை அடிப்பலட உரிலேகலே பை ோடுகள்
உறுதி சசய்துள்ேை. புகலிடம் மகாரிய ேக்கள், தஞ்சம் அலடந்த ேக்கள், அகதிகோக குடிமயறிமயார் எை
பைதரப்பட்ட ேக்களுக்கும் உரிலேகள் உள்ேை. ஐக்கிய ோடுகள் ேன்றத்தின் உறுப்பு ோடுகள் பைரும்
அங்கீகரித்துள்ேைர்.
ோட்டில் இருக்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவிைரின் மேம்பாட்டிற்காக முதல் ஆலணயம் 1953ஆம் ஆண்டு
அலேக்கப்பட்டது. காகா காமைல்கர் அவர்களின் தலைலேயில் அலேயப் சபற்ற இதுமவ சுதந்திர
இந்தியாவில் முதல் பிற்படுத்தப்பட்மடார் ஆலணயம்.
தாழ்த்தப்ட்மடாருக்காை முன்னுரிலேகள்: சசன்லை ோகாண அரசு தாழ்த்தப்பட்ட ேக்களுக்காை நிதி
உதவித்திட்டங்கலே 1885இல் அறிவித்தது. சிை இடங்களில் தாழ்த்தப்பட்மடாருக்காை பள்ளிகலே அரமச
திறந்தது. இதற்கிலடமய, சசங்கல்பட்டு ோவட்ட ஆட்சியர் திரிசேன்கீமர என்பவர் சசங்கல்பட்டு ோவட்ட
தாழ்த்தப்பட்ட ேக்கள் குறித்து ஒரு அறிக்லக தாக்கல் சசய்தார். அதன் சுருக்கம் வருோறு: தாழ்த்தப்பட்ட
ேக்கள் சமூக, சபாருோதார, கல்வி ரீதியாக மிகவும் மோசேலடந்துள்ேைர். அவர்களுக்கு நிைம்
ேறுக்கப்படுகிறது. வீடு கட்டிக் சகாள்ேக் கூட அனுேதிக்கப்படுவதில்லை. கல்வி நிராகரிக்கப்படுகிறது.
தாழ்த்தப்பட்ட ேக்கள் அடிலேகோக விற்கப்படுகிறார்கள். ஏராேோை நிைம் மவண்டுசேன்சற தரிசாகப்
மபாடப்பட்டுள்ேது. இதைால் அரசுக்கு வருவாய் குலறகிறது. இந்த நிைங்கலே தாழ்த்தப்பட்ட ேக்களுக்கு
பிரித்து வழங்கைாம். அவரது அறிக்லகயில் மேலும் பை பரிந்துலரகளும் இருந்தை. இந்த அறிக்லகலய
பரீசிலித்த அரசு 1892இல் தாழ்த்தப்பட்ட ேக்களுக்கு 12 ைட்சம் ஏக்கர் நிைத்லத பிரித்து வழங்கியது. இது
பஞ்சமி நிைம் எை அலழக்கப்பட்டது. இமத மபாை தாழ்த்தப்பட்மடாரின் குழந்லதகளுக்காை பள்ளிகலே
அரசு பஞ்சேர் பள்ளிகள் எை அலழத்தது.
“பஞ்சேர்” என்பது. லவதீக ேதத்தின்படி ோன்கு வர்ணங்களுக்கும் சவளிமய நிறுத்தப்பட்ட ேக்கலேக்
குறிக்கும் சபயர் ஆகும். எைமவ பஞ்சேர் பள்ளிகள் எை அலழப்பலத ஆதிதிராவிடர் பள்ளிகள் எை
அலழக்கப்பட மவண்டும் என்று அமயாத்திதாச பண்டிதர், ே.சிங்காரமவைர் மபான்மறார் கூறிைர்.
இந்திரா சகானி V இந்திய யூனியன் AIR 1993 SC 477: இது ேண்டை குழு வழக்கு எைவும் அலழக்கப்படும்.
பிரதே

ேந்திரி

சோரார்ஜிமதசாய்

தலைலேயில்

1979-ஆம்

ஆண்டு

ஜைவரியில்

பி.பி.ேண்டல்

தலைலேயில், சட்டபிரிவு 340-ன் படி பின்தங்கிய வகுப்பிைருக்காை இரண்டாவது ஆலணயம்
ஏற்படுத்தப்பட்டது. பட்டியல் இைத்தவர் ேற்றும் பழங்குடியிைர் (SC/ST) ேக்கலே தவிர்த்து. இதர பிற்பட்ட
வகுப்பிைர் சோத்த ேக்கள் சதாலகயில் 52% இடம் சபற்றுள்ேைர், அரசு பதவியில் 27 சதவிகிதம் இட
ஒதுக்கீடு சசய்தால் தான் அது பட்டியல் இைத்தவர் ேற்றும் பழங்குடியிைர் (SC/ST) இதர பிற்பட்ட
வகுப்பிைருக்காை (OBC) சோத்த 50 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு ஆகும் எை இந்த ஆலணயம் பரிந்துலர
சசய்தது. ேண்டை ஆலணய அறிக்லக சேர்பித்த பிறகு எந்த ஒரு ேடவடிக்லகயும் ேற்றும் சசயல்பாடும்
இல்லை, பாராளுேன்றத்தில் இருமுலற 1982 ேற்றும் 1983-ஆம் ஆண்டுகளில் ேண்டல் ஆலணயம்
அறிக்லக மீது விவாதம் ேட்டுமே ேலடசபற்றது. 1990-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 13-ஆம் மததி வி.பி.சிங்
அரசாங்கம் ஒரு ஆலணயின் மூைம் ேண்டல் ஆலணயம் அறிக்லகயின் பரிந்துலரலய ஏற்றுக்சகாண்டு
27 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு சமூகத்தில் பிற்பட்ட வகுப்பிைருக்கு இந்திய அரசுப் பணிகளில் வழங்கியது.
1979-ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசாங்கத்தால் பின் தங்கிய வகுப்பிற்காை இரண்டாவது ஆலணயம்
பி.பி.ேண்டல் தலைலேயில் உருவாக்கப்பட்டது. பின்தங்கிய ேக்களின் சமூக, கல்வியிலை மேம்படுத்த
வழிமுலறகள், திட்டங்கள் பற்றிய பரிந்துலரகள் மகட்கப்பட்டை. இந்த ஆலணயம் அரசு பதவிகளில் 27

Winmeen E Learning

46

Political Science

Book Back Questions

சதவிகிதம் சமூக ேற்றும் சபாருோதாரத்தில் ேலிவலடந்த பின்தங்கிய வகுப்லப மசர்ந்த ேக்களுக்கு
அளிக்கப்பட மவண்டும் என்று பரிந்துலரத்தது. 1980-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் ோதம் ேண்டல் ஆலணயம்
அதன் அறிக்லகலய உள்துலற அலேச்சராக இருந்த சஜயில் சிங்கிடம் சேர்பித்தைர் அப்மபாது
பி.பி.ேண்டல் “இந்த அறிக்லகலய தயார் சசய்வதில் அதிகோை உலழப்லப சகாடுத்துள்மோம். மிக
சரியாக

கூறிைால்

ோம்

உன்ைதாை

சடங்லக

சசய்துள்மோம்”

என்று

கூறிைார்.

அடுத்த

பத்தாண்டுகளுக்கு இந்த ேண்டல் ஆலணய அறிக்லக உள்துலற அலுவைகத்திமைமய இருந்தது. அலத
மதசிய

முன்ைணி

அரசில்

பிரதேராக

இருந்த

வி.பி.சிங்

(1938-2001)

1990-ஆம்

ஆண்டு

ேலடமுலறப்படுத்திைார். அந்த மேரத்தில் ேண்டல் ஆலணய பரிந்துலரகள் சபரும் விவாதங்கலே ோடு
முழுவதும் ஏற்படுத்தியது. மதசிய அரசியலில் சபரும் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டை. சந்தர்ப்பவாத அரசியலை
சசய்வதாக விபி.சிங் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டார். எந்த ஒரு சபரிய மதசிய கட்சியும் ேண்டல் ஆலணய
பரிந்துலரகளுக்கு ஆதரவாக இல்லை. சிை அலேப்புகள் ேற்றும் பிரிவிைர் இந்த பரிந்துலரகலே எதிர்த்து
உச்ச நீதிேன்றத்தில் வழக்கு சதாடுத்தைர். இரு தரப்பு வாதங்கலேயும் பதிமோரு நீதிபதிகலேக் சகாண்ட
உச்ச நீதிேன்ற அேர்வு மகட்ட பின்பு உச்ச நீதிேன்றம் இந்த ேண்டல் ஆலணயத்தின் பரிந்துலரகள்
சசல்லும் எை தீர்ப்பளித்தது. அந்த அேர்வின் சபரும்பான்லே நீதிபதிகள் இந்த 1992-ஆம் ஆண்டு தீர்ப்லப
வழங்கிைர். ஆைால் அமத சேயத்தில் பரிந்துலரகளில் சிை ோற்றங்கலே சசய்ய அரலச உச்ச நீதிேன்றம்
மகட்டுக்சகாண்டது. 1993 சசப்டம்பர் 8ஆம் மததி பணியாேர் ேற்றும் பயிற்சி துலறயின் ஒப்பந்தம்
மேற்சகாள்ேப்பட்டது. இதன் பின் அறிக்லக பற்றிய சர்ச்லச முடிவிற்கு வந்து, திட்டம் சதாடர ஆரம்பித்தது.
சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. தகுதி இருப்பலவ உயிர் வாழும் என்ற மகாட்பாட்லட உருவாக்கியவர்
(அ) சடனிம் (ஆ) ருஸ்சவல்ட் (இ) டார்வின் (ஈ) மேற்கூறிய அலைத்தும்
2. அடிலே வாணிபம் என்பை
(அ) சபண்கள் கடத்தல் (ஆ) குழந்லதகள் கடத்தல் (இ) ேனிதர்கள் கடத்தல் ஈ) அலைத்தும்
3. இைசவறி ஆட்சி என்பை
(அ) ஒரு இைம் ேற்சறாரு இைத்லத அடக்குதல்
(ஆ) கருப்பர் இைம் சவள்லேயர் இைத்லத அடக்குதல்
(இ) சிதரவலர
(ஈ) உயர்குடி சமூகம்
4. ோராயண குரு எந்த ோநிைத்லத சார்ந்தவர்?
(அ) ஆந்திர பிரமதசம் (ஆ) மேற்கு வங்காேம் (இ) ேகாராஷ்டிரா (ஈ) மகரோ
5. லவக்கம் இயக்கத்லத தலைலே தாங்கி ேடத்தியவர்
(அ) சபரியார் (ஆ) ராஜாஜி (இ) மேரு (ஈ) காந்தியடிகள்
6. மதசங்களின் வேம் பற்றிய ஓர் ஆய்வு என்ற நூலை எழுதியவர்
(அ) கீன்ஸ் (ஆ) ஆதம் ஸ்மித் (இ) ரூமசா (ஈ) மபாடின்
7. “மதாட்டாக்கோல் அல்ை வாக்குச் சீட்டிைால்” எை கூறியவர்
(அ) மகஸ்ட்மரா (ஆ) ோமவா (இ) சுபாஷ் சந்திர மபாஸ் (ஈ) பகத் சிங்
8. இட ஒதுக்கீடு சகாள்லகயின் மூைம்
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(அ) உயர்த்துதல் (ஆ) மேம்படுத்துதல் (இ) நீதி வழங்குதல் (ஈ) அலைத்தும்
9. சாதி அலேப்பு மிகப் சபரிய அேவில் இருந்த ேதம்
(அ) கிறிஸ்துவ ேதம் (ஆ) இந்து ேதம் (இ) புத்த ேதம் (ஈ) லஜை ேதம்
10. அம்மபத்கர் எந்த ேதத்திற்கு ோறிைார்
(அ) கிறிஸ்துவ ேதம் (ஆ) இந்து ேதம் (இ) புத்த ேதம் (ஈ) லஜை ேதம்
11. ஒரு நியாயோை சமூகத்தில்
(அ) பாகுபாடு இருக்காது (ஆ) சாதிகள் இருக்காது
(இ) ேதங்கள் இருக்காது (ஈ) மேற்கூறிய அலைத்தும்
12. ேண்டல் ஆலணயம் அலேக்கப்பட்டது
(அ) பட்டியலியைத்தவருக்காக (ஆ) பழங்குடியிைருக்காக
(இ) இதர பிற்பட்ட வகுப்பிைருக்காக (ஈ) பிற்பட்ட வகுப்பிைருக்காக
13. கூற்று: பிராேணரல்ைாமதார், ஆங்கிமையர் காைத்தில் அரசு பதவிகளில் பணியேர்த்தப்பட்டைர்.
காரணம் : 1921-ம் ஆண்டு வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவ சட்டம் இயற்ப்பட்டது.
(அ) கூற்றும் காரணமும் சரி, கூற்றுக்காை சரியாை விேக்கம்
(ஆ) இரண்டுமே சரி, ஆைால் காரணம் சரியாை விேக்கம் இல்லை.
(இ) கூற்று சரி ஆைால் காரணம் தவறு
(ஈ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி
விலடகள்:
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. (இ) டார்வின் 2. (ஈ) அலைத்தும் 3. (அ) ஒரு இைம் ேற்சறாரு இைத்லத அடக்குதல் 4. (ஈ) மகரோ 5. (அ)
சபரியார் 6. (ஆ) ஆதம் ஸ்மித் 7. (ஈ) பகத் சிங் 8. (அ) உயர்த்துதல் 9. (ஆ) இந்து ேதம் 10. (இ) புத்த ேதம் 11.
(அ) பாகுபாடு இருக்காது 12. (இ) இதர பிற்பட்ட வகுப்பிைருக்காக 13. (அ) கூற்றும் காரணமும் சரி,
கூற்றுக்காை சரியாை விேக்கம்

அைகு – 14 தமிழகத்தில் அரசியல் வேர்ச்சி
நிகழ்வுகளின் ோட்குறிப்பு:
1914 – திடாவிடர் கழகத்தின் மதாற்றம்
1916 – சதன்னிந்திய விடுதலைக் கூட்டலேப்பு உருவாக்கப்பட்டது
1917 – நீதிக்கட்சி
1919 – ோண்மடகு சசம்ஸ் மபாஃர்டு சீர்திருத்தங்கள்
1925 – சபரியார் சுயேரியாலத இயக்கத்லதத் மதாற்றுவித்தார்.
1937 – ராஜாஜியின் தலைலேயில் காங்கிரசு அலேச்சரலவ உருவாக்கப்படுதல்
1937 - இந்திய எதிர்ப்புப் மபாராட்டம்
1944 – மசைம் ோோட்டில் நீதிக் கட்சி திராவிடர் கழகம் எை சபயர் ோற்றம் சசய்யப்பட்டது.
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1949 – திராவிட முன்மைற்றக் கழகம் பிறந்தது.
1946 – சசன்லை ோகாணத்தில் த.பிரகாசம் தலைலேயிைாை காங்கிரசு அரசாங்கம் அலேந்தது.
1947 – ஓ.பி.ராேசாமி முதைலேச்சராைார்
1949 – பி.குோரசாமி ராஜா தலைலேயிைாை அலேச்சரலவ அலேந்தது
1952 – முதல் சபாதுத் மதர்தல் ேலடப்சற;றது
1956 - இந்தி – எதிர்ப்புப் மபாராட்டம்
1967 – சி.என்.அண்ணாதுலர தலைலேயின் கீழ் தி.மு.க. அரசாங்கம் அலேக்கப்பட்டது
1969 - சி.என். அண்ணாதுலர காைோைார்
1969 – மு.கருணாநிதி ோநிைத்தின் முதைலேச்சராைார்
1972 – அ.இ.அ.தி.மு.க. எம்.ஜி.இராேச்சந்திரைால் (எம்.ஜி.ஆர்) நிறுவப்பட்டது.
1974 – ோநிை தன்ைாட்சித் தீர்ோைம் சட்டப்மபரலவயில் நிலறமவற்றப்பட்டது
தமிழ் ஆர்வைர்கோல் எல்லிஸ் தமிலழ மேசிப்பவராகவும், வள்ளுவரின் குறலே மிகவும் விரும்புவராகவும்
பாராட்டப்படுகிறார். இவர் பிற தமிழ்ப் பலடப்புகலேயும் மேசிப்பவராக இருப்பினும், எல்லிசின் காைனிய
ேற்றும் ேதப்பின்ைணி அறியப்படவில்லை – பிரான்சிஸ் ஒயிட் எல்லிஸ்
பிறப்பு-மே 7, 1814 கிோடி, இங்கிைாந்து. இறப்பு: ஆகஸ்ட் 28, 1891, சகாலடக்காைல், இந்தியா – ராபர்ட்
கால்டுசவல்.
வ.எண்.

சசன்லை
முதைலேச்சர்கள்

ோகாணம் ஆண்டு

1.

அ.சுப்பராயலு

1920 – 1921

2.

பைகல் ராஜா

1921 – 1926

3.

பி.சுப்புராயன்

1926 – 1930

4.

பி.முனுசாமி

1930 – 1932

5.

மபாப்பிலி ராஜா

1932 – 1937

6.

பி.டி.இராசன்

1936

7.

மக.வி.சரட்டி

1937

8.

சி.இராஜாஜி

1937 – 1939

குறிப்பு: தமிழ்ோடு அரசு ோநிை ஆளுேரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் சசயல்பட்ட வருடம் 1946
அக்மடாபர் 20 முதல் ஏப்ரல் 30)
9.

த.பிரகாசம்

1946 – 1947

10.

ஓ.பி.இராேசாமி

1947 – 1949

முதைலேச்சர்கள் (மதர்தல் ேலடமுலறக்குப் பிறகு)
11.

பி.எஸ்.குோரசாமி ராஜா

1949 – 1952

12.

சி.இராஜாஜி

1952 – 1954

13.

கு.காேராஜ்

1954 – 1957

14.

கு.காேராஜ்

1957 – 1962
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15.

கு.காேராஜ்

1962 – 1963

16.

எம்.பக்தவச்சைம்

1963 – 1967

17.

சி.என்.அண்ணாதுலர

1967 – 1969

18.

மு.கருணாநிதி

1969 -1971

19.

மு.கருணாநிதி

1971 – 1976

20.

எம்.ஜி.இராேச்சந்திரன்

1977 – 1980

21.

எம்.ஜி.இராேச்சந்திரன்

1980 – 1984

22.

எம்.ஜி.இராேச்சந்திரன்

1985 -1987

23.

ஜாைகி இராேச்சந்திரன்

1988

24.

மு.கருணாநிதி

1989 – 1991

25.

சஜ.சஜயைலிதா

1991 – 1996

26.

மு.கருணாநிதி

1996 – 2001

27.

சஜ.சஜயைலிதா

2001 – 2001

28.

ஓ.பன்னீர்சசல்வம்

2001 – 2002

29.

சஜ.சஜயைலிதா

2002 – 2006

30.

மு.கருணாநிதி

2006 – 2011

31.

சஜ.சஜயைலிதா

2011

32.

ஓ.பன்னீர்சசல்வம்

2012 (இலடக்காை)

33.

சஜ.சஜயைலிதா

மே 16, 2016 – டிசம்பர் 5 2016

34.

ஓ.பன்னீர்சசல்வம்

டிசம்பர் 2016 – பிப்ரவரி 2017

35.

க.பழனிச்சாமி

பிப்ரவரி 2017 – சதாடர்கிறார்

சட்டமும் விதிமுலறகளும் ேக்களுக்காகமவ ஏற்பட்டலவ. சட்டத்துக்காவும், விதிமுலறகளுக்காகவும்
ேக்கள் இல்லை. – சபருந்தலைவர் காேராஜ்.
1956-இல் ோநிை ேறுசீரலேப்புச் சட்டத்தின் மூைோக சசன்லை ோகாணத்தில் இருந்து ேலையாேப்
பகுதிகள் மகரோவிற்கும், சதலுங்கு பகுதிகள் ஆந்திரப் பிரதசத்திற்கும், கன்ைடப் பகுதிகள் லேசூர்
ோநிைத்திற்கும் தரப்பட்டது. இங்ஙைம் சசன்லை ோகாணம் தமிழர்களின் ோநிைோக உருவாைது.
காேராஜர் ஓர் நிலையாை ஆட்சிலயத் தந்தார்.
சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. எந்த ஆண்டில் சசன்லை ோகாணம் “தமிழ்ோடு” எை சபயர் ோற்றப்பட்டது?
(அ) 1969 (ஆ) 1975 (இ) 1950 (ஈ) 1965
2. “சசன்லை வாழ் ேக்கள் சங்கம்” நிறுவப்பட்ட ஆண்டு
(அ) 1947 (ஆ) 1849 (இ) 1862 (ஈ) 1860
3. தமிழகத்தில் குைக்கல்வித் திட்டத்லத அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?
(அ) ராஜாஜி (ஆ) ராேசாமி (இ) காேராஜ (ஈ) கருணாநிதி
4. சசன்லைப் பல்கலைக்கழகம் எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டது?
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(அ) 1885 (ஆ) 1947 (ஈ) 1857 (ஈ) 1965
5. ேக்கள் சதாலக அடிப்பலடயில் தமிழகம் இந்தியாவின் ----------வது சபரிய ோநிைோக உள்ேது?
(அ) 15 (ஆ) 7 (இ) 3 (ஈ) 14
6. நீதிக்கட்சியின் முதல் தலைவர் யார்?
(அ) சுப்பராயலு (ஆ) தியாகராயர் (இ) பி.டி.ராஜன் (ஈ) சபாப்பிலி ராஜா
7. “லவக்கம் வீரர்” எை அலழக்கப்படும் தலைவர் யார்?
(அ) கு.காேராஜ் (ஆ) ராஜாஜி (இ) வரதாஜீலு (ஈ) ஈ.சவ.ரா.சபரியார்
8. தமிழகத்தில் சுயேரியாலத இயக்கத்லத மதாற்றுவித்தவர்
(அ) ராஜாஜி (ஆ) திரு.விக. (இ) காேராஜ் (ஈ) ஈ.சவ.ரா.சபரியார்
9. சபாருத்துக:
அ. இந்தி எதிர்ப்பு மபாராட்டம் – 1] 1949
ஆ. தி.மு.க.வின் மதாற்றம் – 2] 1937
இ. ோநிை ேறுசீரலேப்புச் சட்டம் – 3] 1919
ஈ. இரட்லடயாட்சி – 4] 1956
10. “பிராேணரல்ைாமதார் கூட்டறிக்லகயிலை” சவளியிட்டவர்
(அ) சி.ேமடசைார் (ஆ) பி.தியாகராயர் (இ) டி.எம்.ோயர் (ஈ) பைகல் ராஜா
11. “சதன்னிந்திய விடுதலைக் கூட்டலேப்பு” பிற்காைத்தில் எவ்வாறு அலழக்கப்பட்டது?
(அ) நீதிக்கட்சி (ஆ) திராவிடர் கழகம் (இ) தமிழ் கழகம் (ஈ) திராவிடக் கட்சி
12. கூற்று: 1957 சபாதுத்மதர்தலில் குளித்தலையில் சவற்றி சபற்று தமிழக சட்ட ேன்றத்தில் உறுப்பிைராக
கருணாநிதி நுலழந்தார்.
காரணம்: கருணாநிதி தமிழக முதைலேச்சராைார்
அலேப்பு கூற்று (அ) என்றும் காரணம் (ஆ) எைவும் பின் வருவைவற்றுள் எது சரியாைலவ?
(அ) (அ) ேற்றும் (ஆ) இரண்டும் சரியாைது
(ஆ) (அ) ேற்றும் (ஆ) இரண்டும் சரியாைது, ஆைால் (ஆ) சரியாை விேக்கம் இல்லை.
(இ) (அ) என்பது சரி ஆைால் (ஆ) சரியாைது அல்ை
(ஈ) (அ) சரியில்லை ஆைால் (ஆ) சரியாைது
13. கூற்று: ஈ.சவ.ரா.ராேசாமி சுயேரியாலத இயக்கத்லதத் சதாடங்கிைார்.
காரணம்: சுயேரியாலத இயக்கம் என்பது பிராேணர் அல்ைாத சாதிகள் சேோை ேனித உரிலேகோல்
சபறும் மோக்கத்துடன் சதாடங்கப்பட்ட இயக்கோகும்.
அலேப்பு கூற்று (அ) என்றும் காரணம் (ஆ) எைவும் பின் வருவைவற்றுள் எது சரியாைலவ?
(அ) (அ) ேற்றும் (ஆ) இரண்டும் சரியாைது
(ஆ) (அ) ேற்றும் (ஆ) இரண்டும் சரியாைது, ஆைால் (ஆ) சரியாை விேக்கம் இல்லை.
(இ) (அ) என்பது சரி ஆைால் (ஆ) சரியாைது அல்ை
(ஈ) (அ) சரியில்லை ஆைால் (ஆ) சரியாைது
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விலடகள்:
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. (அ) 1969 2. 1852 3. (அ) ராஜாஜி 4. (ஈ) 1857 5. (ஆ) 7 6. (அ) சுப்பராயலு 7. (ஈ) ஈ.சவ.ரா.சபரியார் 8. (ஈ)
ஈ.சவ.ரா.சபரியார் 9. அ-2, ஆ-1, இ-4, ஈ-3 10. (ஆ) பி.தியாகராயர் 11. (அ) நீதிக்கட்சி 12. (ஆ) (அ) ேற்றும் (ஆ)
இரண்டும் சரியாைது, ஆைால் (ஆ) சரியாை விேக்கம் இல்லை 13. (ஆ) (அ) ேற்றும் (ஆ) இரண்டும்
சரியாைது, ஆைால் (ஆ) சரியாை விேக்கம் இல்லை

அைகு – 15 தமிழக அரசியல் சிந்தலைகள்
திருக்குறள் ஓர் ேதச்சார்பற்ற நூல்: திருக்குறலே ோம் படிக்க ஆரம்பித்த உடமைமய அது ஒரு ேதச்சார்பற்ற
நூல் என்ற எண்லேலய ோம் அறியைாம். திருவள்ளுவர் வாழ்ந்த காைத்தில் சபௌத்த ேதம், சீக்கிய ேதம்,
லஜை ேதம், ேற்றும் இந்து ேதம் மபான்ற பை ேதங்கள் இருந்தை. அலதப்மபாைமவ இலற
ேறுப்பாேர்களும் இருந்துள்ேைர். ஆைால் ேதச்சார்பற்ற தன்லே எனும் கருத்தாக்கத்லத யாரும்
அறிந்திருக்கவில்லை. வள்ளுவமர ேத ேம்பிக்லக உலடயவர் தான். கடவுலேப் புகழ்ந்மத பத்து
குறள்கலே சகாைண்ட ஒரு அதிகாரத்லத பலடத்துள்ோர். அவரும் ஒரு ேதத்தில் இருந்திருக்கைாம்.
ஆைால் எந்த ஒரு ேதத்துக்கும் ஆதாரோக இந்நூல் இல்லை. குறிப்பாக சசால்வசதன்றால் எந்த ேதத்லதப்
பற்றியும் குறப்பிடவில்லை.
ஜாதி ேதங்கலேப் பாமராம் - உயர்
ஜன்ேம்இத் மதசத்தில் எய்திை ராயின்
மவதிய ராயினும் ஒன்மற – அன்றி
மவறு குைத்திை ராயினும் ஒன்மற
ோம் சாதி ேதங்கலேப் பார்க்க மவண்டாம், இந்த நிைத்தில் வாழும் அலைத்து ேனிதர்களும் ஒன்மற
அவர்கள் எந்த சாதியிைலர சார்ந்திருந்தாலும் அல்ைது எந்த மவதத்லத மபாதிப்பவராக இருந்தாலும் ோம்
அலைவரும் ஒன்மற அது ேனிதகுைம் ஆகும். – சுப்ரேணிய பாரதியார்.
பாரதியாரின்

“பாஞ்சாலி

திசரௌபதியாகவும்,

சபதம்”

என்பது

ஆங்கிமையலர

ஓர்

தலைசிறந்த

சகௌரவர்கோகவும்

பலடப்பாகும்.
சுதந்திர

இது

இந்தியாலவ

மபாராட்ட

வீரர்கலே

பாண்டவர்கோகவும், உருவகப்படுத்தியிருந்தார். திசரௌபதியின் மபாராட்டம் மூைோக அவர் இந்திய தாய்
ஆங்கிமையர் ஆட்சியின் கீழ் அடிலேப்பட்டுள்ேலத ேலறமுகோக சவளிப்படுத்திைார்.
“சுயராஜ்ய திைம்" சகாண்டாடுவதற்காக 1908-ஆம் ஆண்டு சசன்லையில் மிகப்சபரிய சபாதுக்
கூட்டத்திற்கு இவர் ஏற்பாடு சசய்தார். "வந்மத ோதரம்" "எந்லதயும் தாயும், சஜய் பாரத்" மபான்ற பாரதியாரின்
கவிலதகள் அச்சிட்டு இைவசோக ேக்களுக்கு வினிமயாகிக்கப்பட்டை.
ஆணும் சபணும் சேோகக் கருதப்பட்டால் ேட்டுமே இவ்வுைகம் அறிவு ேற்றும் புத்திக்கூர்லேயில் சிறப்புறும்
- பாரதியார்.
சுப்ரேணிய பாரதியார் (டிசம்பர்) பதிமைாராம் ோளில் 1882-ஆம் ஆண்டு எட்டயபுரம் என்னும் கிராேத்தில்
பிறந்தார். இந்த ஊர் தமிழ்ோட்டில் உள்ே திருசேல்மவலி ோவட்டத்தில் உள்ேது. இவருலடய குழந்லத
பருவ சபயர் சுப்லபயா ஆகும். இவரது தந்லதயார் சின்ைசாமி, தாயார் ைட்சுமி அம்ோள் ஆவார்.
பாரதியார் ஏழு வயதில் தமிழ்க் கவிலதகலே எழுத ஆரம்பித்தார். தன்னுலடய பதிமைாராம் வயதில்
அவருலடய பலடப்புகள் ேற்றும் திறலேகள் கற்றறிந்த அறிஞர்கோல் புகழப்பட்டது. பதிமைாராம் வயதில்
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சுப்லபயா அலைத்து சபருேக்கள் ேற்றும் அறிஞர்கள் கூடியிருக்கும் சலபயில் ஓர் சவால் விட்டார்.
யாமரனும்

என்னுடன்

எந்தவித

முன்ைறிப்பு

ேற்றும்

பயிற்சி

இல்ைாேல்

எந்த

தலைப்பில்

மவண்டுோைாலும் மபச தயாரா? எை சவால்விட்டார். இந்த மபாட்டி எட்லடயபுர அரசலவயில் ஓர் சிறப்பு
அேர்வாக எட்டயபுர அரசரின் தலைலேயில் ேலடசபற்றது. சவாலில் மதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட தலைப்பு “கல்வி”
ஆகும். சுப்லபயா மபச்சுப் மபாட்டியில் சவன்றார். இது சுப்லபயாவின் வாழ்க்லகயில் ஓர் திருப்பு முலையாக
அலேந்தது. இந்த ேறக்க முடியாத நிகழ்வுக்கு பிறகு “எட்டயபுர சுப்லபயா” என்று அலழக்கப்பட்ட அவர்
“பாரதி” என்றும் பிற்காைத்தில் பாரதியார் என்றும் ேரியாலதயுடன் அலழக்கப்பட்டார். “பாரதியார்” என்ற
சபயர் அலைவராலும் குறிப்பாக மதசவாதிகோலும் உைசகங்கிலும் உள்ே மகாடாை மகாடி தமிழ்ப்
பற்றாேர்கோல் ேதியாலதயுடனும் நிலைவு கூறப்படுகிறது. ஜீன் 1897-இல் பாரதியாருக்கு பதிலைந்து
வயது நிரம்பியிருந்த மபாது சசல்ைோளுடன் திருேணம் ேடந்தது. இதன் பிறகு பாரதியார் காசிக்கு சசன்றார்.
அங்கு தைது அத்லத குப்பாள் ேற்றும் ோோ கிருஷ்ணசிவனுடன் இரண்டு ஆண்டுகள் இருந்தார்.
அங்கிருந்த மபாது தான் சேஸ்கிருதம், இந்தி ேற்றும் ஆங்கிை சோழியறிவிலை சபற்றார். அைகாபாத்
பல்கலைக்கழக நுலழவுத் மதர்வில் அவர் சவற்றி சபற்றார். காசியில் தங்கியிருந்தது பாரதியின்
ஆளுலேயில் சபரும் ோற்றங்கலே ஏற்படுத்தியது. முறுக்கு மீலச, சீக்கியர்களின் தலைப்பாலக ேற்றும்
வீறு சகாண்ட ேலடயிலை தைக்மக உரித்தாைதாக்கிைார். இத்தலகய சவளிப்பலடயாை ோற்றங்களும்
பாரதியாரிடம் ஏற்பட்டை.
விமவகாைந்தரின் சீடராை சமகாதரி நிமவதிதாவுடைாை பாரதியாரின் சந்திப்பு சபண்களுக்காை
உரிலேகள் பற்றி சிந்தலைலயப் பாரதியாரிடம் ஏற்படுத்திை. இது சாதியப் பிரச்சலையிலிருந்து சுதந்திரம்
வலரக்கும் ேற்றும் ஆன்மீகம் வலர பாடுபட்டவர். இவர் தற்காை சபண்களுக்கு சக்தி என்கிற
அலடயாேத்லத ஏற்படுத்தியவர். குறிப்பாக ேவீை சபண்களின் அதிகாரம், பைோை, சுதந்திரோை ேற்றும்
ஆண்களுக்கு சேோை பங்குதாரர் என்று சபண்கலே குறிப்பிடுகிறார்.
“ோம் ஆயிரம் பிரிவுகோக மவண்டுோைாலும் பிரிந்து இருக்கைாம். ஆைால், எப்படி இருந்தாலும் அந்நிய
பலடசயடுப்லப நியாயப்படுத்த முடியாது”
பாரதியார் சசப்டம்பர் பதிமைாராம் ோள் 1921-ஆம் ஆண்டு இயற்லக எய்திைார். ஆைால் இவரின் இறுதி
சடங்கில் பதிைான்கு ேபர்கள் ேட்டுமே பங்மகற்றைர். இதற்கு சாதிலய விட்டு தள்ளி லவக்கப்படுமவாம்
என்பதுடன் ஆங்கிமைய அரசாங்கத்தின் அடக்கு முலறயிைால் ஏற்பட்ட பயமே காரணோகும்.
ஈ.சவ.ராேசாமி என்ற இயற்சபயலரக் சகாண்ட தந்லத சபரியார் ஈமராட்டில் சசல்வச் சசழிப்புள்ே வணிகக்
குடும்பத்தில் 1879-இல் பிறந்தார்.

இேலேப் பருவத்திமைமய தைது குடும்பத்திலும், சுற்றியுள்ே

சமுதாயத்திலும் நிைவிய மூட ேம்பிக்லகலய எள்ளி ேலகயாடிய சபரியார், சதாடக்கத்தில் தீவிர அரசியலில்
ஈடுபடவில்லை. ஆைாலும், ஈமராடு ேகர்ேன்றத்தலைவர் மபான்ற சபாறுப்புகலே வகித்தார்.
சபரியார் ஓர் கடவுள் ேறுப்புக் சகாள்லகயுலடய முற்மபாக்காை சமூக சீர்திருத்தவாதி.
சபரியாரின் பலடப்புகள் ேற்றும் ேரபு. சராசரித் தமிழனுக்குப் சபரியார் ஓர் சகாள்லகயாக உள்ோர். சமூக
சேத்துவம், சுயேரியாலத ேற்றும் சோழியின் சபருலேலய முன்னிறுத்தும் அரசியலை வழி ேடத்திைார்.
ஓர் சமூக சீர்திருத்தவாதியாக அவர் சமூகம், பண்பாடு ேற்றும் பாலிை சேத்துவமின்லே மபான்றவற்றில்
கவைம் சசலுத்திைார். அவர் ேக்கள் தங்கள் வாழ்க்லகத் துலணலய மதர்ந்சதடுக்கும் மபாது பகுத்தறிவின்
அடிப்பலடயில் சசயல்பட வலியுறுத்திைார். சபண்கள் அலைவரும் சுதந்திரோக இருப்பதுடன் பிள்லே
சபற்றுக் சகாடுப்பதற்காக எனும் நிலைலய ோற்றி அவர்களுக்கு மவலை சுயேரியாலத இயக்கம்,
சடங்குகேற்ற திருேணங்கலே ஊக்குவித்ததுடன் சபண்களுக்கு சசாத்துரிலே ேற்றும் விவாகரத்து
சசய்யும் உரிலேகளும் வழங்க மவண்டும் எைப்மபாராடிைார். அவர் ேக்கள் தங்களின் சபயருக்கு பின்
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உள்ே சாதிப் சபயலர லகவிடுோறும் அதலைக் குறிப்பிட மவண்டாம் எைவும் மவண்டுமகாள் விடுத்தார்.
1930-களில் பட்டியல் இைத்தவரால் சலேக்கப்பட்ட உணலவ சபாதுக்கூட்டங்களின் பின்ைர் சேபந்தியாக
ேடத்திக் காட்டிைார். காைப்மபாக்கில் சாதி, ேத அரசியல் மவறுபாடுகலேக் கடந்த சபருேதிப்புடன் “சபரியார்”
ேவீை தமிழகத்தின் தந்லதசயை அலழக்கப்படுகிறார்.
சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. அறத்துப்பாடலில் வள்ளுவர் கூறுவது என்ைசவனில்:
(அ) கருத்துக்கள் ேற்றும் அறசேறிகள் (ஆ) பாடல்கள்
(இ) அரசியல் தத்துவஞானி (ஈ) ேக்கள் ேை அரசு
2. சபாருட்பாலில் எத்தலை பகுதிகள் காணப்படுகின்றை?
(அ) 5 (ஆ) 4 (இ) 7 (ஈ) 6
3. பாரதியார் பதிப்பாசிரியாக இருந்த ோளிதழ்
(அ) இந்தியா (ஆ) இேம் இந்தியா (இ) மகசரி (ஈ) திராவிடன்
4. “பாஞ்சாலி சபதம்” என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?
(அ) பாரதியார் (ஆ) திரு.வி.க (இ) கம்பர் (ஈ) பாரதிதாசன்
5. தமிழ்ோடு அரசியல் சிந்தலையாேர்களில் மிகச் சிறந்தவர் யார்?
(அ) பாரதியார் (ஆ) சபரியார் (இ) திருவள்ளுவர் (ஈ) மேற்கூறிய அலைவரும்
6. ஈ.சவ.ராேசாமி பிறந்த வருடம்
(அ) 1879 (ஆ) 1877 (இ) 1878 (ஈ) 1876
7. “சாதிய உணர்வுகோல், திராவிட இைம் ேற்றும் திராவிடர்கள் என்ற ஆரியர்களிடம் அடிலேயாைார்கள்”
என்று கூறியவர்
(அ) சி.என்.அண்ணாதுலர (ஆ) ஈ.சவ.ரா.சபரியார் (இ) சிங்கார மவைர் (ஈ) ேலறேலைஅடிகள்
8. 1923ம் ஆண்டு முதல் இந்திய “மே திைம்” கூட்டத்லத சசன்லையில் ேடத்தியவர்.
(அ) பாரதியார் (ஆ) ஈ.சவ.ரா.சபரியார் (இ) ே.சிங்காரமவைர் (ஈ) ேலறேலை அடிகள்
9. சபரியார் இறந்த வருடம்
(அ) 1971 (ஆ) 1972 (இ) 1973 (ஈ) 1974
10. பாரதியார் பிறந்த இடம்
(அ) எட்டயபுரம் (ஆ) திருச்சி (இ) திருசேல்மவலி (ஈ) சசன்லை
11. சுயேரியாலத இயக்கத்லத தமிழ்ோட்டில் துவங்கியவர் யார்?
(அ) அண்ணாதுலர (ஆ) ஈ.சவ.ரா.சபரியார் (இ) ேலறேலை அடிகள் (ஈ) ே.சிங்காரமவைர்
12. “தமிழ்ோடு என்பது தமிழர்களுக்கு ேற்றும் திராவிட மதசம் என்பது தீராவிடர்களுக்கு” என்ற கூறியவர்
யார்?
(அ) இேங்மகாவடிகள் (ஆ) ஈ.சவ.ரா.சபரியார்
(இ) ே.சிங்காரமவைர் (ஈ) ேலறேலையடிகள்
13. எந்த வருடம் ஆங்கிமைய இந்தியாவில் சதாழிைாேர் பாதுகாப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்டது?
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(அ) 1914 (ஆ) 1924 (இ) 1926 (ஈ) 1928
14. எதற்காக சபரியார் இந்திய மதசிய கங்கிரசில் இருந்து விைகிைார்?
(அ) அகிம்லச (ஆ) வர்ணாசிரே தர்ேம்
(இ) தனி விருப்ப வித்தியாசத்திைால் (ஈ) இலவகள் ஏதும் இல்லை
15. கூற்று: பாரதியார் பாண்டிச்மசரிக்கு சசன்று ேலறந்து வாழ்ந்தார்
காரணம்: பாரதியார் “இந்தியா” என்ற திை ோளிதழின் மூைம் மதசியவாதத்லத விலதத்தார்.
அலேப்பு விேக்கம் (அ) என்றும் காரணம் (ஆ) எைவும் பின் வருவைவற்றுள் எது சரியாைலவ?
(அ) (அ) ேற்றும் (ஆ) இரண்டு சரியாைது
(ஆ) (அ) ேற்றும் (ஆ) இரண்டு சரியாைது. ஆைால் (ஆ) சரியாை விேக்கம் இல்லை.
(இ) (அ) என்பது சரி ஆைால் (ஆ) சரியாைது அல்ை
(ஈ) (அ) சரியில்லை ஆைால் (ஆ) சரியாைது
சபாருத்துக:
1. மசாழர் - 1. ேதுலர
2. மசரர் - 2. சகாங்குோடு
3. பாண்டியர் - 3. காஞ்சிபுரம்
4. பல்ைவர் - 4. உலறயூர்
I. சரியாை விலடலயத் மதர்ந்சதடுக்கவும்:
1. (அ) கருத்துக்கள் ேற்றும் அறசேறிகள் 2. (இ) 7 3. (அ) இந்தியா 4. (அ) பாரதியார் 5. (ஆ) சபரியார் 6. (அ)
1879 7. (ஆ) ஈ.சவ.ரா.சபரியார் 8. (இ) ே.சிங்காரமவைர் 9. (இ) 1973 10. (அ) எட்டயபுரம் 11. (ஆ)
ஈ.சவ.ரா.சபரியார் 12. (ஆ) ஈ.சவ.ரா.சபரியார் 13. (இ) 1926 14. (ஆ) வர்ணாசிரே தர்ேம் 15. (அ) (அ) ேற்றும்
(ஆ) இரண்டு சரியாைது 16. : 1-4, 2-2, 3-1, 4-3
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