தமிழ்நாடு அரசு

மேல்நிலை முதலாம் ஆண்டு

அரசியல் அறிவியல்
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பள்ளிக் கல்வித்துறை
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1.
மாநில கல்லூரி, சென்னை
2. அரசு கலை கல்லூரி, க�ோயம்புத்தூர்
3. திருவள்ளுவர் அரசு கலை கல்லூரி, இராசிபுரம்,
4. 	ல�ோகநாத நாராயணசாமி அரசு கலை கல்லூரி, ப�ொன்னேரி,
திருவள்ளுவர் மாவட்டம்.
5. அரசு கலை கல்லூரி, திருவெறும்பூர், திருச்சி
6. அரசு கலை கல்லூரி, சேலம்-07
7. இராஜேஸ்வரி வேதாசலம் அரசு கலை கல்லூரி, செங்கல்பட்டு
8. 	சென்னை கிறிஸ்துவ கல்லூரி, தாம்பரம், சென்னை.
9. 	பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் கல்லூரி, உசிலம்பட்டி, மதுரை
10. பெரியார் அரசு கலை கல்லூரி, கடலூர்-1
11. 	பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் நினைவு கல்லூரி, கமுதி, இராமநாதபுரம்
மாவட்டம்.
12. SIET மகளிர் கல்லூரி, தேனாம்பேட்டை, சென்னை.
13. அண்ணா ஆதர்ஸ் மகளிர் கல்லூரி, சென்னை.

A. 1) அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகள்

இளங்கலை (B.A)
முதுகலை (M.A)
இளமுனைவர்(M.Phil)
முனைவர் (Ph.D)
நமது மாநிலத்தில் பல்வேறு அரசு கல்லூரிகள், அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகள் மற்றும்
பல்கலைக் கழகங்களில் அரசியல் அறிவியல் பாடம் கற்பிக்கப்படுகிறது.






பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடிந்தவுடன் கீழ்கண்ட படிப்புகளை மாணவர்கள்
படிக்கலாம்.

A. அரசியல் அறிவியல் பாடத்தில் உயர்கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகள்

1. டெல்லி பல்கலைக் கழகம்
2. பாண்டிச்சேரி பல்கலைக் கழகம்
3. ஹைதராபாத் பல்கலைக் கழகம்
4. இந்திரா காந்தி திறந்தநிலை பல்கலைக் கழகம், புதுடெல்லி
5. காந்தி கிராம கிராமிய நிகர்நிலை பல்கலைக் கழகம்,
திண்டுக்கல்
6. ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக் கழகம், புதுடெல்லி

அரசியல் அறிவியல் பாடம் பல மத்திய பல்கலைக் கழகங்களில்
கற்பிக்கப்படுகின்றது. எடுத்துக்காட்டு.

A. 3) மத்திய பல்கலைக் கழகங்கள்

1.	சென்னை பல்கலைக் கழகம், சென்னை
2. அண்ணாமலை பல்கலைக் கழகம், சிதம்பரம்
3. மதுரை காமராஜர் பல்கலைக் கழகம், மதுரை
4.	பாரதியார் பல்கலைக் கழகம், க�ோயம்புத்தூர்
(அஞ்சல் வழி கல்வி மட்டும்)
5.	அழகப்பா பல்கலைக் கழகம், காரைக்குடி
(அஞ்சல் வழி கல்வி மட்டும்)
6.	தமிழ்நாடு திறந்தநிலை பல்கலைக் கழகம், சென்னை
7.	மன�ோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக் கழகம்,
திருநெல்வேலி (அஞ்சல் வழி கல்வி மட்டும்)

நமது மாநிலத்தில் பல்வேறு பல்கலைக் கழகங்களில் அரசியல்
அறிவியல் பாடம் கற்பிக்கப்படுகிறது அவையாவன:

A. 2) மாநில பல்கலைக் கழகங்கள்

அரசியல் அறிவியல் மாணவர்களுக்கு ஏராளமான வாய்ப்புகள் உள்ளன. இவ்வாய்ப்புகளை உயர்கல்வி மற்றும் 
வேலை வாய்ப்பு என என்று இரண்டு வகைகளாக நாம் காணலாம்.

அரசியல் அறிவியலில் வேலை வாய்ப்புகள்
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 இ
 க்கல்வி நிறுவனம் மும்பை. ஹைதராபாத், கவுகாத்தி, துர்காபூர் ஆகிய இடங்களில்
வளாகங்களை க�ொண்டுள்ளது.

A. 7) டாடா சமூக அறிவியல் கல்வி நிறுவனம் (TISS)

புகழ்பெற்ற ப�ொருளாதார வல்லுனரான முனைவர். மால்கம் எஸ்.ஆதிசேசய்யா இக்கல்வி
நிறுவனத்தை சென்னை அடையாறில் த�ொடங்கினார்.
இங்கு சமூக அறிவியல் பாடங்களில் ஆய்வு படிப்புகளை மாணவர்கள் மேற்கொள்ளலாம். அரசியல்
அறிவியல் பாடத்தில் அரசியல் அமைப்புகள், ஆட்சி மற்றும் அதிகார பகிர்வு, வறுமை, பாகுபாடு,
சமத்துவமின்மை,பாலினம்,சாதி மற்றும் பாரபட்ச முறைகளைப் பற்றிய படிப்புகள் ப�ோன்றவற்றில்
மாணவர்கள் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளலாம்.

A. 6) சென்னை மேம்பாட்டுப் படிப்புகளுக்கான நிறுவனம்.
(MADRAS INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES).

 தேசிய அளவிலான நுழைவுத்தேர்வில் வெற்றிபெற்றால் மட்டுமே இப்பல்கலைக் கழகத்தில்
சேர முடியும். முதுகலைப் படிப்பிற்கு கல்வி உதவித் த�ொகையை இப்பல்கலைக் கழகம்
வழங்குகிறது. பல்கலைக் கழக மானியக்குழுவினால் நடத்தப்படும் தேசிய தகுதித் தேர்வில்
வெற்றி பெறும் மாணவர்களுக்கு ஆய்வுப்படிப்பில் ஈடுபடும்போது கல்வி உதவித்தொகை
வழங்கப்படுகிறது.
இது ஒரு உறைவிடப் பல்கலைக் கழகமாகும். விருப்பப்படும் மாணவருக்கு விடுதி
வசதி உள்ளது. மத்திய அரசாங்கம் அதிக நிதி வழங்குவதால் உலகத்தரமான கல்வி
கிடைக்கப்பெறுகிறது.
இப்பல்கலைக் கழகத்தில் அருமையான ஒன்பது மாடி நூலகம் உள்ளது.
இது ஒரு மத்தியப் பல்கலை கழகம் மட்டுமல்ல, உண்மையிலேயே தேசிய
பல்கலைக் கழகமாகும். எல்லா மாநிலங்களிலிருந்தும் மாணவர்கள் வந்து இங்கு
படிக்கின்றனர்.

 இ
 ப்பல்கலைக்கழகத்தின் முதுநிலை, இளமுனைவர் பட்டப்படிப்புகள் அரசியல் அறிவியல்
பாடத்திலும் பன்னாட்டு அரசியல் பாடத்திலும் வழங்கப்படுகின்றன.

 ம
 த்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் தேசிய கல்வி நிறுவன தரவரிசையில்
இந்தியாவில் இரண்டாவது இடத்தில் இப்பல்கலைக் கழகம் உள்ளது.

A. 5) ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக் கழகம், புதுடெல்லி

இந்திய த�ொழில்நுட்ப நிறுவனம், சென்னை (IIT) ஐந்து வருட ஒருங்கிணைந்த முதுகலை பட்ட
வகுப்புகளை மேம்பாட்டுப் படிப்புகள் மற்றும் ஆங்கில படிப்புகள் ஆகிய பாடங்களில் நடத்துகின்றது.

A. 4) ஒருங்கிணைந்த பட்ட படிப்புகள்

 இ
 ந்திய காவல் பணி (IPS) அதிகாரிகள் காவல் உதவி கண்காணிப்பாளார், மாவட்ட
காவல் கண்காணிப்பாளர், காவல் மண்டல தலைவர், காவல்துறை தலைமை.

 இ
 ந்திய ஆட்சி பணி (IAS) அதிகாரிகள் உதவி ஆட்சியர், ஆட்சியர், இணைச் செயலர்,
துறைச் செயலர், முதன்மைச் செயலர் தலைமைச் செயலர் ப�ோன்ற பதவிகளில் பணி
செய்வார்கள்.

 ம
 த்திய அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையம் (Union Public Service Commission )
மத்திய அரசு பணிகளுக்காக பல்வேறு தேர்வுகளை நடத்துகின்றது. இவைகளில்
குடிமைப் பணி தேர்வு என்பது மிக முக்கியமான தேர்வாகும். ஏறக்குறைய 24
வகையான மத்திய அரசு பணிகளுக்காக குடிமைப் பணி தேர்வு நடத்தப்படுகின்றது.
இந்திய ஆட்சி பணி (IAS), இந்திய காவல் பணி (IPS), இந்திய வெளியுறவு பணி(I FS)
ப�ோன்ற உயரிய பணிகளுக்கு இத்தேர்வு நடத்தப்படுகின்றது.

B. 1) மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (UPSC)

 அரசு சாரா நிறுவன மேலாண்மை.

 அரசியல்
 ஊடகத்துறை
 கல்வித்துறை (பள்ளிகள், கல்லூரிகள், பல்கலைக்
கழகங்கள் மற்றும் ஆய்வு நிறுவனங்களில் கற்பித்தல் பணி)
 சமூகப்பணி
 காவல் நிர்வாகம்
 நீதித்துறை
 மற்ற ப�ோட்டி தேர்வுகள்

அரசியல் அறிவியல் மாணவர்களுக்கு ஏராளமான வேலை வாய்ப்புகள்
உள்ளன. அவர்கள் கீழ்கண்ட துறைகளில் சாதிக்கலாம்.
 நிர்வாகம்

B. வேலை வாய்ப்புகள்.

 அ
 ரசியல் அறிவியல் மாணவர்கள் இக்கல்வி கூடத்தில் பல்வேறு தலைப்புகளில்
ஆய்வுப்படிப்பை மேற்கொள்ளலாம். மேம்பாட்டு படிப்புகள் சட்டம், உரிமைகள் மற்றும்
அரசமைப்பிலான ஆளுகை, சமூகப்பணி, ப�ொதுக் க�ொள்கை மற்றும் ஆளுகை
மனிதவள மேம்பாடு, பாலின படிப்புகள் ப�ோன்றவைகளில் ஆய்வுப்படிப்புகளை
மாணவர்கள் மேற்கொள்ளலாம்.

 சமூக மற்றும் மனிதசேவையில் திறமைசாலிகளை உருவாக்குவது இக்கல்வி
நிறுவனத்தின் ந�ோக்கமாகும்.
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இயக்குநர் ப�ோன்ற பதவிகளில் பணி செய்வார்கள்.
இந்திய வெளியுறவு பணி (IFS) அதிகாரிகள் மூன்றாம் செயலர், இரண்டாம் செயலர்,
முதன்மை செயலர், வெளியுறவு செயலர் ப�ோன்ற பதவிகளில் பணி செய்வார்கள்.
குடிமை பணி தேர்வு மூன்று கட்டங்களில் நடத்தப்படுகிறது. அவை முதல் நிலை தேர்வு,
முதன்மை தேர்வு மற்றும் நேர்காணல் ஆகியவையாகும்.இம்மூன்று நிலைகளிலும் அரசியல்
அறிவியல் பாடம் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில் ஏழு தாள்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். மதிப்பெண்கள்
ப�ொதுஅறிவுத்தாள் 250 மதிப்பெண்ணை பெற்றிருக்கிறது. இது முற்றிலும் இந்திய அரசியல்,
சர்வதேச உறவுகள் சம்மந்தப்பட்ட தாளாகும். மேலும், கட்டுரைத்தாளுக்கு 250 மதிப்பெண்கள்
உள்ளன. பெரும்பாலும் அரசியல் அறிவியல் பாடங்களில் இருந்தே கேள்விகள் உள்ளன.
மேலும் அரசியல் அறிவியலை விருப்பப்பாடமாக எடுத்தால் இரண்டு விருப்பப்பாட
தாள்களுக்கு ம�ொத்தமாக 500 மதிப்பெணகள் உள்ளன. முதன்மைத் தேர்வுக்கு கணக்கில்
எடுத்துக்கொள்ளப்படும் 1750 மதிப்பெண்களில் குறைந்தது 500 மதிப்பெண்கள் (இரண்டாவது
ப�ொது அறிவுத்தாள் மற்றும் கட்டுரைத்தாள்) அரசியல் அறிவியல் பாடத்தில் இருந்து
வருகின்றன. அரசியல் அறிவியலை விருப்பப்பாடமாக எடுத்தால் 1000 மதிப்பெண்களுக்கான
வினாக்களுக்கு விடையளிப்பது எளிது.

நமது மாநில அரசுக்கு பணியாளார்களை தேர்வு செய்வதற்காக TNPSC எழுபது வகையான
தேர்வுகளை நடத்துகிறது. குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 4, கிராம நிர்வாக அலுவலர் ப�ோன்ற பதவிகள்
இவற்றில் முக்கியமானவை ஆகும். இத்தேர்வுகளில் ப�ொது அறிவு அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
ஏறக்குறைய 20 சதவீத கேள்விகள்இந்திய அரசியல் மற்றும் சர்வதேச உறவுகளில் இருந்து
கேட்கப்பெறுகின்றன.

B. 2) தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC)

குடிமைப்பணித் தேர்வில் கடைசிநிலை நேர்காணலாகும். இதற்கு 275 மதிப்பெண்கள் உள்ளன.
அரசியல் அறிவியல் பாடத்திலிருந்து அதிக அளவில் கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன.

நேர்காணல் (Personal Interview)



முதன்மை தேர்வு(Main Exam)

இது தகுதி காண் தேர்வாகும். இதில் இரண்டு தாள்கள் உள்ளன. அவை ப�ொது அறிவு மற்றும்
திறனறிவு தாள்கள் ஆகும். ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நான்கு பதில்கள் இருக்கும் சரியான பதிலை
மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுத்து OMR விடைத்தாளில் நிரப்பவேண்டும். ஏறக்குறைய இருபது சதவீத
கேள்விகள் அரசியல் அறிவியல் பாடத்தில் இருந்து கேட்கப்படுகின்றன.

முதல் நிலை தேர்வு (Preliminary Test)






TNPSC நடத்தும் தேர்வுகளில் மிகமிக முக்கியமானது குரூப் 1 தேர்வு ஆகும். உதவி
ஆட்சியர், மாவட்ட கண்காணிப்பாளர், உதவி காவல் கண்காணிப்பாளர், மாவட்ட
வேலை வாய்ப்பு அதிகாரி, மாவட்ட தீயணைப்பு அதிகாரி, வணிகவரி உதவி ஆணையர்
ப�ோன்ற பணிகளுக்காக இத்தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. இத்தேர்வு மூன்று நிலைகளில்
நடத்தப்படுகிறது. அவை முதல் நிலைத் தேர்வு, முதன்மைத் தேர்வு மற்றும் நேர்காணல்
ஆகியவையாகும். இந்திய அரசமைப்பு, தமிழக அரசியல், சர்வதேச உறவுகள்
ஆகியவற்றிலிருந்து பெரும்பாலும் கேள்விகள் அதிக அளவில் கேட்கப்பெறுகின்றன.
இக்கேள்விகளை அரசியல் அறிவியல் மாணவர்கள் நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்ளலாம்.
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வணையத்தின் பிற பணி ஆட்சேர்ப்பு தேர்வுகளிலும்
குறிப்பிட்ட சதவீதத்திலான அரசியல் அறிவியல் கேள்விகள் கேட்பது உறுதியாகும்.

தமிழகப் பள்ளிகளில் ஆசிரியராகப் பணிபுரிவதற்கு ஆசிரியர் தேர்வுவாரியம் (Teachers
Recruitment Board) நடத்தும் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறவேண்டும்.







அரசியல் அறிவியல் மாணவர்களுக்கு ஊடகத்துறையில் வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக
உள்ளன. அச்சு ஊடகம், செய்தி, த�ொலைக்காட்சி ஊடகங்கள், வலைதள ஊடகங்கள்
என்று பல்வேறு தளங்களில் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
ப�ொதுவாக ஊடகங்கள் அரசியல், சமூகம், சுற்றுச்சூழல், பண்பாடு, சர்வதேச நிகழ்வுகள்
ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகின்றன. அரசியல் அறிவியல் பயின்றவர்கள்
பெரும்பாலும் இத்தளங்களில்தான் பயணிக்கின்றனர்.
ஊடகத்துறையில் சிறப்புறுவதற்கு அரசியல் அறிவியல் பாடம் உறுதுணையாக நிற்கும்.
அரசியல் அறிவியலில் இளங்கலை முடித்தபின் ஊடகவியலை மாணவர்கள் பயிலலாம்.

B. 5) ஊடகங்களில் வாய்ப்புகள்



B. 4) பள்ளி கல்வி பணி

தமிழக கல்லூரிகளில் உதவிப் பேராசிரியர் மற்றும் இணைப் பேராசியர் என்று இரண்டு
வகை ஆசிரியர் பதவி நிலைகள் உள்ளன. பல்கலைக்கழகங்களில் உதவிப் பேராசிரியர்,
இணைப் பேராசிரியர் மற்றும் பேராசிரியர் ஆகிய மூன்று பதவி நிலைகள் உள்ளன.
கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் பேராசிரியராக பணியாற்ற வேண்டுமென்றால்
தமிழ்நாடு அரசின் மாநிலத் தகுதி தேர்வைய�ோ அல்லது பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின்
தேசிய தகுதித் தேர்வைய�ோ எழுத வேண்டும். அரசியல் அறிவியல் பாடத்தில் முதுகலை
முடித்தவர்கள் இத்தேர்வுகளை எழுதலாம்.

B. 3) கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியர் பணி
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அரசியல் அறிவியலும், சட்டமும் மிகவும் நெருங்கிய பாடங்களாகும். பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில்
அரசியல் அறிவியல் படிக்கும் மாணவர்கள் சட்டக் கல்லூரிகளில் ஐந்து வருட ஒருங்கிணைந்த
சட்டப்படிப்பில் (Bachelor of Arts & Bachelor of Law (B.A. B.L) படிக்கலாம் அல்லது கல்லூரி
படிப்பை முடித்த பிறகு மூன்று வருட (Bachelor of Law (B.L) சட்டப்படிப்பில் சேரலாம்.
சட்டப்படிப்பை படிக்கும் மாணவர்கள் Common Law Admission Test (CLAT) மற்றும் All India
Law Entrance Test (AILET) எழுத வேண்டும்.
தமிழகத்தில் அரசு சட்டக் கல்லூரிகள் க�ோயம்புத்தூர், மதுரை, திருச்சிராப்பள்ளி, செங்கல்பட்டு,
திருநெல்வேலி, சென்னை ஆகிய ஊர்களில் உள்ளன. இக்கல்லூரிகள் டாக்டர். அம்பேத்கார்
சட்டப்பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
தேசிய அளவில் முக்கிய சட்டக் கல்லூரிகள் பல உள்ளன.
1. இந்திய சட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் தேசிய சட்ட பள்ளி, பெங்களூர்
2. தேசிய சட்டப்பள்ளி, ஜ�ோத்பூர்.
3. தேசிய சட்டப்பல்கலைக்கழகம், ப�ோபால்.
4. தேசிய சட்டக்கல்லூரி, மும்பை.
5. தில்லி பல்கலைக்கழகத்தின் சட்டப்புலம்.
6. NALSAR சட்டப் பல்கலைக்கழகம், ஹைதராபாத்.
7. தேசிய சட்டப்பள்ளி, திருச்சிராப்பள்ளி
சட்டக் கல்வி முடித்தபிறகு மாணவர்கள் வழக்குரைஞராக பணியாற்றலாம்.
உயாநீதி மன்ற, உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளாகவும் பணியாற்றலாம்.

B. 7) சட்டத்துறையில் வாய்ப்புகள்

அரசியல் அறிவியல் மாணவர்கள் தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வுக்குழுமம் நடத்தும்
தேர்வுகளை எழுதி சார்பு ஆய்வாளர், இரண்டாம் நிலை காவலர், இரண்டாம் நிலை
சிறைக்காவலர் மற்றும் தீயணைப்போர் ப�ோன்ற பணிகளில் சேரலாம்.

B. 6) காவல் சேவைப் பணி

1.	இந்திய ப�ொதுத்தகவல் த�ொடர்பு நிறுவனம், புதுதில்லி (Indian Institute of Mass
Communication)
2. ஆசிய இதழியல் கல்லூரி, சென்னை (Asian College of Journalism)







சர்வதேச அளவில்
1. http://www.columbia.edu
2. http://www.yale.edu
3. http://anu.edu.au
4. http://www.cam.ac.uk

தேசிய அளவில்
1. http://www.jnu.ac.in
2. http://www.mids.ac.in
3. http://www.tiss.edu
4. http://www.unom.ac.in

அரசியல் அறிவியல் நிறுவனங்களின் இணையதளங்கள்:

உலக அளவில் புகழ்மிக்க பல்கலைக் கழகங்களில் அரசியல் அறிவியல் மற்றும்
பன்னாட்டு உறவுகள் பற்றிய பாடங்கள் கற்பிக்கப்படுகின்றன..
1. ஹார்வர்டு பல்கலைக் கழகம், அமெரிக்கா
2. பிரின்ஸ்டன் பல்கலைக் கழகம், அமெரிக்கா
3. கலிப�ோர்னியா பல்கலைக் கழகம், அமெரிக்கா
4. பெர்க்லே பல்கலைக் கழகம், அமெரிக்கா
5. யேல் பல்கலைக் கழகம், அமெரிக்கா
6. ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக் கழகம், இங்கிலாந்து
7. ஆஸ்திரேலியா தேசிய பல்கலைக் கழகம், ஆஸ்திரேலியா
அரசியல் அறிவியல் மாணவர்களுக்கு சர்வதேச வேலைவாய்ப்புகள் பெருமளவில்
உள்ளன. ஐக்கிய நாடுகள் சபை, உலக வங்கி, உலக வர்த்தக நிறுவனம், சர்வதேச
நீதி மன்றம் ப�ோன்றவற்றில மாணவர்கள் பணியாற்றலாம்.
அரசியல் அறிவியல் பாடம் என்பது ஒரு நீச்சல் வீரனின் திறமை ப�ோன்றது. நீச்சல்
அடிக்கும் திறன் இருந்தால் ஆற்றிலும் நீந்தலாம், கடலிலும் நீந்தலாம். அரசியல்
அறிவியல் மாணவர்கள் அறிவு, எண்ண ஓட்டம் மற்றும் திறமைகளிலிருந்தால் நமது
மாநிலத்திலும், நாட்டிலும், உலகத்திலும் என எங்கும் சாதிக்கலாம்.

D. 9) பன்னாட்டு அளவிலான கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகள்

ப�ொருளடக்கம்
அலகு

தலைப்பு

பக்கம்

1

அரசியல் அறிவியலின் அறிமுகம்

2

அரசு

20

3

அரசியல் அறிவியலின் அடிப்படைக்
கருத்தாக்கங்கள் - பகுதி I

33

4

அரசியல் அறிவியலின் அடிப்படைக்
கருத்தாக்கங்கள் - பகுதி II

52

5

மக்களாட்சி

72

6

அரசாங்கத்தின் வகைப்பாடுகள்

93

7

அரசியல் சிந்தனை

115

8

அரசியல் க�ொள்கைகள் – பகுதி I

148

9

அரசியல் க�ொள்கைகள் – பகுதி II

177

10

ப�ொதுக்கருத்து மற்றும் கட்சி முறை

196

11

தேர்தல் மற்றும் பிரதிநிதித்துவம்

211

12

உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள்

233

13

சமூக நீதி

255

14

தமிழகத்தில் அரசியல் வளர்ச்சி

277

15

தமிழக அரசியல் சிந்தனைகள்

292

மின்னூல்

மதிப்பீடு

மாதம்

1
ஜூன்

ஜூலை

ஆகஸ்ட்

அக்டோபர்

நவம்பர்
டிசம்பர்

இணைய வளங்கள்

பாடநூலில் உள்ள விரைவுக் குறியீட்டைப் (QR Code) பயன்படுத்துவ�ோம்! எப்படி?
•

உங்கள் திறன் பேசியில் கூகுள் playstore க�ொண்டு DIKSHA செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து நிறுவிக்கொள்க.

•

	செயலியை திறந்தவுடன், ஸ்கேன் செய்யும் ப�ொத்தானை அழுத்தி பாடநூலில் உள்ள விரைவு குறியீடுகளை ஸ்கேன் செய்யவும்.

•

திரையில் த�ோன்றும் கேமராவை பாடநூலின் QR Code அருகில் க�ொண்டு செல்லவும்.

•

ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம். அந்த QR Code உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின் பாட பகுதிகளை பயன்படுத்தலாம்.

குறிப்பு: இணையச்செயல்பாடுகள் மற்றும் இணைய வளங்களுக்கான QR code களை Scan செய்ய DIKSHA அல்லாத ஏதேனும் ஓர்
QR code Scanner ஐ பயன்படுத்தவும்.
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இந்திய மக்களாகிய நாம் உறுதியான
ஒருமனதானத் தீர்மானத்துடன் இந்தியாைவ
இைறயாண்ைம மிக்க, மக்களாட்சி, சமதர்ம,
மதச்சா�பற்ற குடியரசாக உருவாக்குகிேறாம்.
ேமலும்
இந்தியாவின்
அைனத்து
குடிமக்களுக்குமான
வைகயில்
சமூக,
ெபாருளாதார மற்றும் அரசியல் நீதிையயும்,
சுதந்திரமான
முைறயில்,
ெவளிப்பாடு,
நம்பிக்ைக, விசுவாசம் மற்றும் வழிபாடு,
ஆகியவற்றுடன் தகுதி மற்றும் வாய்ப்புகளில்
அைனவருக்கும் சமத்துவம், மக்களிைடேய
சேகாதரத்துவம்
மற்றும்
தனிமனித
மாண்ைபயும்
வளர்ப்பதுடன்
நாட்டின்
ஒற்றுைமைய ஓங்கச் ெசய்வதற்கு அரசைமப்பு
நிர்ணயச் சைபயில் 1949, நவம்பர் 26-ம் நாளில்
ஏற்றுக்ெகாண்டு இயற்றி இந்த அரசைமப்பிைன
எங்களுக்காக நாங்கேள அளிக்கின்ேறாம்.
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அலகு

1

அரசியல் அறிவியலின் அறிமுகம்

1.1 அரசியல் அறிவியலின் ஹபடாருள, வெ்ரய்் மற்றும் கதடாற்்ம்
அரசியல்

அரசியல் என்றடால் என்ன? எனது சிறு ்வயது முததல ததநீர்
க்்கள், உண்வகஙகள், தபருநதுகள், இபபடி எஙதக தபடானடாலும்
இநத ்வடார்த்்த்ய அடிக்கடி தகட்கிதறதன!... இத்னபபற்றி
தபசும்தபடாகதல்லடாம்
பலரும்
மிகவும்
தீவிரமைடாக
மைடாறிவிடுகிறடார்கத்ள!... அதனடாதலதய நடானும் இநத அரசியல்
என்றடால் என்ன என்ப்த கதரிநது ககடாணத் ஆக த்வணடும்!!



்வரலடாறு மைற்றும் தத்து்வம் தபடான்ற பிற
து்றகளு்ன் ஒருஙகி்ணக்கபபட்டிருநதது
எனலடாம்.

கற்்லின் கநடாககஙகள

 இநத அறிமுக அத்தியடாயம் அரசியல்
என்பதன் கபடாருள் மைற்றும் மைக்களின்
்வடாழ்வில்
அது
எநத
விதமைடான
தடாக்கத்தி்ன ஏற்படுத்துகிறது என்ற
நுணணறி்்வத் தரு்வதடாகும்.
 அரசியல் அறிவியலின்
்வ்ரய்றக்்ளயும் மைற்றும் அதன்
மைடாறி்வரும் தன்்மையி்னயும்
ஆரடாய்தல்.
 அரசியல் அறிவியலின் பரபகபல்்ல்ய
வி்ளக்குதல்
 அரசியல் அறிவிய்லப படிபபதில்
உள்்ள பல்த்வறு அணுகுமு்றக்்ள
க்வளிக்ககடாணர்தல்
 அரசியல் அறிவியலுக்கும் பிற ெமூக
அறிவியல் படா்ஙகளுக்கும் உள்்ள
உறவி்ன வி்வடாதித்தல்

அரசியல்
என்பது
அடிபப்்யில்
நன்கனறி்யப பற்றிய கல்வியடாகும். அரசியல்
படா்த்தின்
படார்்்வ
அரசு
பற்றிய
கருத்தடாக்கஙகள், அரசியல் நிறு்வனஙகள்,
அ்வற்றின் கெயல்படாடுகள் தபடான்ற்வற்தறடாடு,
அரசுகளுக்கி்்தயயடான
உறவுமு்றகள்
பற்றியதடாகவும் மைட்டுதமை இருநதது.19-ஆம்
மைற்றும் 20-ஆம் நூற்றடாணடுகளில் அரசியல்
படா்த்தின் படார்்்வயடானது சுதநதிரம் மைற்றும்
ெமைத்து்வம் ஆகிய இரணடிற்கும் இ்்தயடான
பிரச்ெ்னக்்ளச் சுற்றிதய இருநது ்வநதது. 21ஆம் நூற்றடாணடில் அரசியல் படா்த்தின்
்மையக்கரு சுதநதிரம் மைற்றும் படாதுகடாபபு ஆகிய
இரணடிற்கும்
இ்்தயயடான
தமைடாதல்கள்
பற்றியதடாகத்வ இருநது ்வருகிறது. இது தவிர
தமைம்படாடு,
சுற்றுச்சூைல்
நி்லத்தன்்மை,
படாலின ெமைத்து்வம், பன்னடாட்டு அ்மைதி மைற்றும்
ஒத்து்ைபபு
தபடான்ற்்வ
அரசியலின்
முக்கியமைடாகக்
கருதபப்டாத
பிற
்மையக்
கருக்க்ளடாக இருநதன.

அரசியல்
என்ற
கெடால்
கிதரக்க
கமைடாழியில் நகர அரசு என்ற கபடாருள்படும்
“கபடாலிஸ”
(Polis)
என்ற
கெடால்தலடாடு
கநருஙகிய கதடா்ர்பு்்யதடாகும். அரசிய்லக்
கற்பது
என்ப்த
கபடா.ஆ.மு.
ஐநதடாம்
நூற்றடாணடில்
கிதரக்கத்தில்
்வடாழ்நத
பி்ளடாட்த்டா (Plato) (428 BCE - 347 BCE) மைற்றும்
அரிஸ்டாட்டில் (Aristotle) (384 BCE - 322 BCE)
ஆகிய
அரசியல்
தத்து்வஞடானிகளின்
அ்ளபபரிய
பஙகளிபபினடால்
கதடா்ஙகப
பட்்தடாகும். இருபதடாம் நூற்றடாணடிற்கு முன்பு
்வ்ரயிலும் அரசிய்லக் கற்றறி்வது என்பது

அரசியல் என்பது
அ்ைவெருககும்
இன்றிய்மயடாததடாகும்

்வரலடாற்றுக்கடாலம் முததல அரசியலின்
்மையக்கருத்து
பற்றி
அரசியல்
தத்து்வஞடானிகளுக்கு
இ்்தய
மைடாறுபட்்
கருத்துக்கத்ள
நிலவி
்வநதது.
அரசியல்
1
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அறிவியலின் தந்தை அரிஸ்டாட்டில் அரசியல்
பற்றிய உண்மைகள் மற்றும் அரசுக்கும்
மக்களுக்கும் உள்ள உறவு முறைகளையும்
முறைப்படி
படித்து
அறிந்துக�ொள்வதே
அரசியல் பாடத்தின் முக்கிமான பணி என்கிறார்.
அவர்
மேலும்
பல்வேறு
அரசியல்
முறைமைகளைப்
பற்றி
வகைப்படுத்தி
விளக்குகிறார். அரசியல் பாடத்தின் உருவாக்கம்
மற்றும்
மேம்பாட்டுக்கு
பிளாட்டோவும்,
அரிஸ்டாட்டிலும்
பெரும்
பங்களிப்பாற்றியுள்ளனர். அரிஸ்டாட்டில் தனது
குருவான
பிளாட்டோவின்
அரசியல்
வகைப்பாட்டினை மேலும் வரலாற்று ரீதியாக
பகுப்பாய்வு செய்து விளக்கியுள்ளார். இவர்கள்
இருவரும் பல்வேறு வகையான அரசாங்கங்கள்
எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதனை புரிந்து
க�ொள்ள முயற்சி செய்தனர்.

Machiavelli) செயலறிவிலான கூர்நோக்குதல்
மற்றும் பட்டறிவின் (empiricism) அடிப்படையில்
அரசியல் அமைப்புகள் மற்றும் அரசியல்
நடத்தைகள் பற்றிய தனது மதச்சார்பற்ற
அணுகுமுறையின் மூலம் நவீன அரசியல்
அறிவியல் பாடத்திற்கு அடிக�ோலினார் என்று
கூறலாம்.
அமெரிக்க அரசியல் அறிவியல்
அறிஞர் ஹெரால்ட் லாஸ்வெல் (Harold Lasswell)
என்பாரின் கூற்றுப்படி அரசியல் அறிவியல்
என்பது “யார், எப்போது, எதனை, எப்படி
அடைகிறார்கள்?”
என்பது
பற்றியதாகும்.
“எல்லா சமூகங்களும் வேறுபட்ட தங்களின்
விருப்பங்களையும்,
தேடல்களையும்
அடைவதற்கு முயற்சிப்பதும், இந்த வேறுபட்ட
தேடல்களின் விளைவாக எழும் ம�ோதல்களை
ஒழுங்குபடுத்த உருவானதே அரசியல்” என்றும்
கூறுகிறார். மேலும், தற்கால சமூகங்களில்
காணப்படும் பற்றாக்குறை மூலவளங்களை
அதிகமான தேவைகளுக்கு முறையாக மற்றும்
திறமையாக பகிர்ந்து அளிப்பதே அரசியல்
எந்திரம் என்பதும் உணரப்பட வேண்டிய
செய்தியாகும்.
காரல்மார்க்சின்(KarlMarx)
கூற்றுப்படி “அரசியல் என்பது அரசியல்
அதிகாரம் மற்றும் வகுப்பு ம�ோதல்கள்”
பற்றியதாகும். இதனையே டேவிட் ஈஸ்டன்
(David Easton) “விழுமியங்களை அதிகாரப்
பூர்வமாக ஒதுக்கீடு செய்தல்” (Authoritative
Allocation of Values) என்று கூறுகிறார்.

இடைக்காலத்தில் புனித ர�ோமானிய
பேரரசின் காலத்தில் அரசியல் அதிகாரம்
முழுவதும் பேராலயங்களின் கட்டுப்பாட்டில்
இருந்ததால் அரசியல் பற்றி பேசும் இடமாக
பேராலயம்
இருந்தது.
புனிதஅகஸ்டினின்
நூலான ‘கடவுளின் நகரம்’ (The City of God)
எனும் படைப்பில், அரசியல் தத்துவம் என்பது
மதத்தின்
ஒரு
அங்கமாகவே
வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இடைக்கால
ஐர�ோப்பிய தத்துவஞானிகள் மற்றும் கிரேக்க
சிந்தனையாளர்கள் அனைவருமே அரசியல்
என்பதனை அரசின் ஒரு அங்கமாகக் கருதாமல்
மதம் மற்றும் பக்தி சார்ந்ததாகவும், சமூகம்
சார்ந்ததாகவும்
மட்டுமே பார்த்து வந்தனர்
என்பது இங்கே குறிப்பிடத்தகுந்ததாகும்.
இத்தாலிய மறுமலர்ச்சிக் காலத்தின்
ப�ோது நிக்கால�ோ மாக்கியவல்லி, (Niccolo

அரசியல் அறிஞர்கள் பலரும் அரசியல்
என்பதனை
அதிகாரம்,
முறையான
ஒழுங்கமைவு, மற்றும் நீதி ஆகியவற்றை
அடிப்படையாக வைத்தே விவரித்துள்ளனர்.
விதிமுறைகளை
உருவாக்கி,
நடைமுறைப்படுத்தவும்
அதன்
மூலம்
மனிதர்களின் செயல்பாடுகளை/நடத்தையை

மகிழ்ச்சி பற்றிய அரிஸ்டாட்டிலின் கருத்து
மகிழ்ச்சி என்பது வாழ்க்கையின் ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்பது அரிஸ்டாட்டிலின்
கருத்தாகும். ஒரு மனிதன் தற்காலிக இன்பத்தை தேடுவதில் நேரத்தை செலவிடுவதைக்
காட்டிலும், நிரந்தரமான மகிழ்ச்சியை தேடுவதே சிறந்தது என்பது அரிஸ்டாட்டிலின்
கருத்தாகும். ஒருவனின் மகிழ்ச்சி என்பது ப�ொருள் அடிப்படையிலானவற்றில் இல்லை
என்பதும் அவனுடைய முழுமையான திறமை மற்றும் உண்மையான தன்மையை
அறிந்துக�ொள்வதில்தான் இருக்கிறது என்பதும் அரிஸ்டாட்டிலின் கருத்தாகும். சுருங்கக்
கூறின் மகிழ்ச்சி என்பது ஒருவனின் உள்ளேயே இருக்கிறதே தவிர வெளியில் இல்லை
என்பது அவரின் கருத்து. அரிஸ்டாட்டிலின் புகழ்பெற்ற கருத்தாக்கம் ஒன்று பின்வருமாறு
“மனிதனின் உயிர்வாழ்தலின் ந�ோக்கம் மற்றும் ப�ொருளே மகிழ்ச்சியை தேடுவதேயாகும்”
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ஆட்ககடாள்்ள ்வல்ல ஆற்றல் எதுத்வடா அதுத்வ
அதிகடாரம் எனபபடும். அதிகடாரம் ெட்்பபடிதயடா
அல்லது
ெட்்பபடி
இல்லடாமைதலடா
கூ்
இருக்கலடாம். இஙதக அதிகடாரம் மைற்றும்
அதிகடாரத்து்வம்
என்ற
இரணடு
கருத்தடாக்கஙகளுக்கி்்தய
உள்்ள
த்வறுபடாட்டி்ன
நடாம்
அறிநதுககடாள்்ள
த்வணடியது அ்வசியமைடாகும். ெட்் அஙகீகடாரம்
இல்லடாமைல் க்வறும் ஒபபுத்ல மைட்டுதமை
கபற்றத்ன “அதிகாரம்” (Power) என்றும், ெட்்
அஙகீகடாரம்
கபற்ற
கெயல்படாட்டி்ன
“அதிகாரத்துவம்”(Authority)
எனலடாம்.
அதிகடாரம்
என்பது
அஙகீகரிக்கபபட்்

நிறு்வனஙகளின்
மூலம்
கெயல்படுத்தபபடும்தபடாது மைக்கள் அத்ன
ஏற்றுக்ககடாள்கின்றனர்.
அரசியல் என்பது அரசியல் அ்மைப்ப
உரு்வடாக்கும்
கட்்்மைபபு,
விதிமு்றகள்,
்வழிமு்றகள்,
கெயல்மு்றகள்
மைற்றும்
ந்்மு்றகள் பற்றியதடாகும். கபரும்படான்்மையடான
மைக்கள் ஒரு சிலரடால் ஆ்ளபபடும்தபடாது
அத்த்கய அரசு இயநதிரம் நியடாயமைடானதடாக
அ ் மை ந தி ரு க் க த ்வ ண டி ய து
அ்வசியமைடானதடாகும். எனத்வ அதிகடாரத்தி்ன
கெயல்படுத்தும்தபடாது அது நீதியின் மீது
அர்த்தெடாஸதிரம். ெமைஸகிருதத்தில் அர்த்தம்
என்றடால் ‘கபடாருள்’ ெடாஸதிரம் என்றடால் ‘அறிவு’
சுருக்கமைடாக
கூறினடால்
அர்த்தெடாஸதிரம்
என்பது ஒரு அரசியல் கபடாரு்ளடாதடார நூல்
ஆகும்.

மடாணவெர: அய்யடா! நமைது கலநது்ரயடா்லில்

அரசிய்லபபற்றி
குறிபபிடும்தபடாகதல்லடாம்
கிதரக்க சிநத்னயடா்ளர்க்ளடான பி்ளடாட்த்டா
மைற்றும் அரிஸ்டாட்டி்லப
பற்றி குறிபபிடுகிறீர்கத்ள!
இநதிய அ்ளவில் முதல்
அரசியல் சிநத்னயடா்ளர்
என யடா்ரக் குறிபபி்லடாம்
அய்யடா!

மடாணவெர: அய்யடா! அபபடிகயனில் அரசியல்
அறிவியலுக்கு திரு்வள்ளு்வரின்
என்னக்வன்று கூறுஙகள்!

இநதிய அ்ளவில் திருக்குற்்ள
எழுதிய திரு்வள்ளு்வ்ர நடாம் முதல் அரசியல்
சிநத்னயடா்ளர்களில் ஒரு்வர் எனக் கருத
முடியும்

ஆசிரியர:

பஙகளிபபு

ஆசிரியர: திருக்குறளில் இருநது நடாம், அரசின்
கூறுகள், இலட்சிய அரசின் தன்்மைகள், நல்ல
அரெரின் குணக்கூறுகள், அ்மைச்ெர்களுக்கடான
தகுதிகள்,
அரசு
அலு்வலர்க்்ள
ததர்நகதடுக்கத் தத்்வயடான தகுதிகள்,அதிகடார
ஒபப்்பபு தபடான்ற பல்வற்றி்ன அறிய
முடிகிறது. திருக்குறளில் அரசு, மைற்றும் அரென்
ஆகிதயடாரின் தன்்மைகள் மைற்றும் பணபு
நலன்கள் பற்றி இ்றமைடாட்சி என்ற ஓர்
அதிகடாரம் முழு்வதும் எழுதபபட்டுள்்ளது.
“ப்்குடி கூழ்அ்மச்சு நட்பரண ஆறும்
உ்்யடான் அரசருள ஏறு” (கு்ள -381)
என்று கூறுகிறடார். அதடா்வது ஒரு அரென்
சிறநது வி்ளஙகு்வதற்கு ஆறு அடிபப்்க்
கூறுகள்
அ்மைநதிருக்க
த்வணடுகமைன
திரு்வள்ளு்வர் கூறுகிறடார்.
(1) சிறநத ப்்
(2) நல்ல குடிமைக்கள்
(3) நல்ல மூல்வ்ளஙகள்
(4) அறி்வடார்நத அ்மைச்ெர்கள்
(5) சிறநத படாதுகடாபபு மிக்க அரணகள்
(6) நட்பு நடாடுகளின் ஆதரவு ஆகிய ஆறும்
சிறநத
அரெனுக்கு
த்வணடுகமைனக்
கூறுகிறடார்.

மடாணவெர: அய்யடா!

பைநதமிழ் இலக்கியம்
ஒன்று இநதியடாவின் முதல் அரசியல் நூலடாக
கருதபபடு்வத்னக் தகட்க மிகவும் ஆர்்வமைடாக
இருக்கிறது.

ஆசிரியர: கபடா.ஆ.மு. 300-இல் ககௌடில்யரடால்

எழுதபபட்் அர்த்தெடாஸதிரம் என்ற நூல்
மிகவும் பை்மையடான நூலடாக இருநதடாலும் அது
‘அரசியல் கபடாரு்ளடாதடாரம்’ என்பதில் அதிகம்
க்வனம்
கெலுத்துகிறது.
ஆனடால்
திரு்வள்ளு்வரின்
திருக்குறள்
அதிகமைடாக
அரசியல் ஆளு்க்யப பற்றி தபசுகிறது.
மடாணவெர:
ஓ!
அபபடிஙக்ளடா
அய்யடா!
ககௌடில்ய்ரப பற்றி ககடாஞ்ெம் கெடால்லுஙகள்
அய்யடா!
ஆசிரியர:
மைகிழ்ச்சி!
க ப டா . ஆ . மு . 3 0 0 - இ ல்
்வ ் இ ந தி ய டா ் ்வ
ஆண் ெநதிர குபத
கமை்ளரியர் என்ப்வரின்
மு த ல ் மை ச் ெ ர டா க
இ ரு ந த ்வ ர் த டா ன்
ககௌடில்யர். அ்வர் எழுதிய நூலின் கபயர்தடான்
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அதத தபடால அரெரடாக இருக்க த்வணடுப்வர்
என்கனன்ன குணநலன்க்்ளப கபற்றிருக்க
த்வணடுகமைன திரு்வள்ளு்வர் கூறுகிறடாகறனில்,

“உறுபசியும் ஓவெடாபபிணியும் ஹசறுப்கயும்
கசரடாதியல்வெது நடாடு” (கு்ள -734)
என்ற குறளில் உணண உணவில்லடாத
பஞ்ெநி்ல, தீரடாத பல தநடாய்கள், எபதபடாதும்
தடாக்கு்வதற்கு தயடாரடாக இருக்கும் ப்கநடாடுகள்
ஆகிய மூன்றும் இல்லடாமைல் இருக்க த்வணடும்
என்று ்வலியுறுத்துகிறடார்.

“அஞசடா்ம ஈ்க அறிவூககம் இந்நடான்கும்
எஞசடா்ம கவெந்தரககியல்பு”. (கு்ள -382)
ஓர் அரென் என்ப்வன்,
(1) துணிவு (2) ஈ்கக்குணம் (3) கபடாது அறிவு
(4) கெயலூக்கம், அ்வசியம் என்று கூறுகிறடார்
“தூஙகடா்ம கல்வி துணிவு்்்ம இம்மூன்றும்
நீஙகடா நிலைடாள பவெரககு” (கு்ள -383)
நிலத்்த ஆளும் அரெனுக்கு
(1) கடாலம் தடாழ்த்தடாத தன்்மை
(2) கல்வியு்்்மை
(3) நல்ல
கடாரியஙக்்ள
கெய்்வதற்கடான
துணிவு்்மை ஆகிய மூன்றும் அ்வசியமைடான
குணம் என்கிறடார் திரு்வள்ளு்வர்.
இதுதபடாலத்வ ஒரு நடாடு சிறநத நடா்டாக
வி்ளஙகு்வதற்கு
என்கனன்ன
தன்்மைகள்
அ்மைநதிருக்க த்வணடுகமைன்பத்ன,

“இயற்்லும் ஈட்்லும் கடாத்தலும் கடாத்த
வெகுத்தலும் வெல்லது அரசு” (கு்ள -385)
என்ற குறளில் ்வரு்வடா்ய அ்்யடா்ளம்
கடாணுதலும், அத்ன திற்மையடாக திரட்டு்வதும்,
திரட்டிய
்வரு்வடா்ய
அரசுக்கருவூலத்தில்
படாதுகடாத்து ்்வபபதும், அவ்வடாறு படாதுகடாத்த
கெல்்வத்்த
மைக்களுக்கு
மு்றயடாக
்வைஙகுதலும் கெய்ய ்வல்லது தடான் சிறநத அரசு
என்று ்வள்ளு்வர் கூறுகிறடார்.
மடாணவெர: இநதியடாவின் பைம்கபரும் அரசியல்
அறிவியல் நூல்கள் குறித்து தஙகளி்மிருநது
கதரிநதுககடாண்தில் மிகவும் மைகிழ்ச்சி அய்யடா.

மு்றயடான ஒழுஙக்மைவு, மைற்றும் நீதி
ஆகிய்்வ அரசியல் படா்த்தின் அடிபப்்
கருத்தடாக்கஙகள் ஆகும். 19 -ஆம் நூற்றடாணடின்
இறுதியிலிருநது அரசியல் குறித்த கல்விபபுல
படிபபு
அரசியல்
அறிவியல்
என
அ்ைக்கபப்லடாயிற்று.

அதிகடாரம் என்பது……
எல்லடா ெமூகத்திலும் ஒரு
குறிபபிட்்
அ்ளவிலடான
அதிகடாரம் இருக்கிறது. அது
ஒதர தநரத்தில் ஒரு்வரடாதலடா
அல்லது ஒரு குழுவினடாதலடா
்கயடா்ளபபடுகிறது. - கடாரல் மடாரகஸ

அரசியல் அறிவியல்
தற்கடாலத்தில் ‘அரசியல்’ என்ற படா்ம்
‘அரசியல்
அறிவியல்’
என்ற
கபயரில்
புதியகதடாரு தனித்து இயஙகும் படா்மைடாக
மைடாறியுள்்ளது. பண்்ய கிதரக்கத்தின் சிறிய
நகர அரசுகளின் வி்வகடாரஙக்்ளக் குறிபபது
அரசியல் என்ற கெடால்லடாகும். ஆனடால்
இபதபடாது
அரசியல்
என்ற
கெடால்
”அரெடாஙகஙகளின் தற்கடால பிரச்ெ்னக்்ளப
பற்றியது” என ஆேம் கில்கிறிஸ்ட் (Adam
Gilchrist) என்ற அறிஞர் கூறுகிறடார். ஒரு்வன்
தனக்கு அரசியலின்மீது ஆர்்வம் உள்்ளது
என்று அ்வன் அரசியல் பிரச்ெ்னகள்,
ெட்்மியற்றல், கதடாழிலடா்ளர் பிரச்ெ்னகள்,
கட்சி ந்்வடிக்்ககள் ஆகிய்வற்றின் மீதும்
ஆர்்வமைடாக இருக்கிறடான் என்பதத கபடாரு்ளடாகும்.
ஆனடால் அரசியல் கல்வி என்பது தற்கடால
அரசியல் நிகழ்வுகளிலிருநது த்வறுபட்்தடாகும்.
தமைலும் ஒரு நடாட்டின் அரசியல் என்பது

அதிகடாரம் என்பது ஒரு
குழு மைற்கறடாரு குழுவின்
கெயல்படாடுகள்
மைற்றும்
தபடாக்குக்்ளத் தஙகளின்
விருபபத்திற்கு
ஏற்ப
மை டா ற் றி ய ் மை க் கு ம்
உறவுமு்றதய ஆகும்.
- க்விட் ஈஸ்ன்
அதிகடாரம் தமைலும்
அதிகடாரஙக்்ள உரு்வடாக்கி
ககடாள்கிறது. அதிகடாரதமை
உயர்குடியின்வடாதத்தின்
்மைய தகடாட்படா்டாகும்.
- ரடாபரட் மிச்ஹசல்ஸ
கட்்்மைக்கபபட்்தடாக இருக்க த்வணடியது
முக்கியமைடாகும்.
இவ்வடாறடாக
அதிகடாரம்,
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மற்றொரு
நாட்டின்
அரசியலிருந்து
வேறுபட்டதாகும்.
இந்தியாவில்
அரசியலைப்பற்றி நாம் புரிந்துக�ொண்டிருப்பது
மாதிரியே உலகின் எல்லா நாடுகளிலும்
அரசியல் இருப்பதில்லை. அது நாட்டுக்கு நாடு
வேறுபடும். ஆனால் ‘அரசியல் அறிவியல்’
என்பது உலகம் முழுவதும் ஒரே ப�ொருளில்
அறியப்படுகிறது.
அதனால்தான்
இப்பாடத்தினை
அரசியல்
என்று
அழைப்பதைக்காட்டிலும் அரசியல் அறிவியல்
என்று அழைப்பதே சிறப்பானது ஆகும்.
1948-ல் பிரான்சு நாட்டின் பாரிஸ் நகரில்
கூடிய அரசியல் அறிஞர்கள் இப்பாடத்தினை
அரசியல்
அறிவியல்
என்று
மட்டுமே
அழைப்பது என்பதில் ஏற்புடைய கருத்தினைக்
க�ொண்டிருந்தனர். எனவே ஒரே பாடத்தினை
‘அரசியல்’ என்றும் ‘அரசியல் அறிவியல்’
என்றும் இரண்டு பெயர்களில் அழைக்காமல்
இனி அரசியல் அறிவியல் என்று அழைப்பதே
சரியானதாகும்.

நிலையான
நிறுவனங்கள் சார்ந்த
படிப்பாக
மட்டுமே
இருந்த
அரசியல்
பாடத்தினை சமுதாயப் பிரச்சனைகளைப் பற்றி
படிக்கும்
பாடமாக
மாற்றியமைக்க
அமெரிக்காவின்
முன்னாள்
ஜனாதிபதிஉட்ரோ வில்சன் (Woodrow Wilson) என்ற
அறிஞரும், பிரான்க் குட்னவ் (Frank Goodnow)
என்ற அறிஞரும் பெரும் முயற்சிகளை
எடுத்துக்கொண்டனர்.
அமெரிக்காவின்
சிகாக�ோ பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரிந்த
ஆர்தர் பென்ட்லி (Arthur Bentley) என்ற அறிஞர்
இப்பாடத்தை
விழுமியங்கள்
நீக்கிய
நடுநிலையான அரசியல் பகுப்பாய்வு செய்யும்
ஆற்றல் பெற்றதாக (value-free analysis of politics)
மாற்றியமைக்க பெரும்பாடு பட்டவர் ஆவார்.
மேலும் சார்லஸ் ஈ. மெர்ரியம் (Charles
E.Merriam)
என்ற
அறிஞர்
இப்பாடத்தை
செயலறிவிலான
கூர்நோக்குதல்
மற்றும்
அளவீடுகளை
உள்ளடக்கியதாகவும்
மாற்றியமைக்க
பெரும்
முயற்சிகளை
எடுத்துக்கொண்டார். இம்முயற்சியில் சார்லஸ்
ஈ. மெர்ரியத்தின் (Charles E. Merriam) “அரசியல்
அதிகாரம்” என்ற நூலும்,
ஹெரால்ட்
லாஸ்வெல் என்பாரின் “அரசியல்: யார்,
எப்போது, எதனை, எப்படி அடைகிறார்கள்?”
(Politics: Who Gets What, When, How?) என்ற நூலும்
அரசியலின் மையக் கருத்தாக அதிகாரம்
என்னும் அம்சத்தினை உருவாக்கின.

இப்பாடத்தினை ஒரு தனித்தியங்கும்
துறை சார்ந்த பாடமாக மாற்றியமைத்த
பெருமை அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டையே
சாரும். அதுவரையிலும் இப்பாடம் தத்துவம்,
வரலாறு, சட்டம், ப�ொருளியல் ப�ோன்ற
பாடங்களில் ஒரு துணைப்பாடமாகக்தான்
இருந்து வந்தது. 1880-ல் ஜான் W. பர்ஜெஸ்
(John W Burgess) என்பவர் க�ொலம்பிய
பல்கலைக்கழகத்தில் அரசியல் அறிவியல்
பாடத்திற்கென தனியாக ஒரு துறையை
உருவாக்கிய
ப�ோதுதான்
இப்பாடம்
தன்னாட்சியான துறையாக உருவானது என்று
கூறலாம். அதன் பின்பு படிப்படியாக வளர்ச்சி
பெற்று 1920-களில் உலகின் பெரும்பாலான
பல்கலைக் கழகங்களில் இப்பாடத்திற்கென
தனியான
துறைகள்
ஏற்படுத்தப்பட்டன.
தத்துவம்,
சட்டம்,
வரலாறு
ப�ோன்ற
பாடங்களின் கீழ் இயங்கிவந்த அரசியல்
பாடத்தினை
தனிப்பெரும்
பாடமாக
மாற்றியமைத்த
பெருமை
முழுவதும்
அமெரிக்க அரசியல் அறிஞர்களையே சேரும்.
இப்பாடம்
அதன்
பிறகும்,
இரண்டாம்
உலகப்போர் நடைபெறும் காலம் வரையிலும்
கூட மிகவும் முறைசார்ந்ததாகவும் நிறுவனம்
சார்ந்த
அணுகுமுறையிலும்
மட்டுமே
இருந்தது.

1920- களிலும் 1930-களிலும் ஐர�ோப்பா
மற்றும் ஆசிய நாடுகளில் நிலவிய முற்றதிகார
ஆட்சிகள் மற்றும் இரண்டாம் உலகப்போரின்
விளைவாக இந்த அரசியல் அறிவியல் பாடம்
தனது அமைப்புகள் மற்றும் நடைமுறைகளின்
மீதான கவனத்திலிருந்து மாறி அரசியல்
கட்சிகள், அழுத்தக்குழுக்கள், உயர்குடியினர்
நடத்தை,
தேர்தல்
விருப்ப
நடத்தைகள்,
வாக்காளர் நடத்தை என ஒரு நடத்தையியல்
(Behavioralism)
பாடமாக மாறியது. இதன்
விளைவாக
‘நடத்தையியல்’ (Behavioralism)
என்ற ஒரு
புதிய
பாடம் பிறந்தது.
‘நடத்தையியல்’ என்ற இந்த ச�ொல் உளவியல்
பாடத்திலிருந்து பெறப்பட்டதாகும். அதன் பிறகு
1960- களில் ‘பின்தோன்றிய நடத்தையியல்’
(Post-Behavioralism) என்ற புதிய பாடமும்
பிறந்தது. நடத்தையியல் என்பது அளவுக்கு
அதிகமான பழமைவாத அணுகுமுறைகளை
உருவாக்கியதாலேயே இந்த புதிய முறையான
5
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பின்்வரும் நடான்கு அடிபப்்க் கூறுகளில்
க்வனம் கெலுத்தினர்.

“பின்ததடான்றிய ந்த்்தயியல்” உரு்வடானது.
இதில் ஒரு விந்த என்னக்வனில் இபபுதிய
தபடாக்கி்ன தமைம்படுத்தி உரு்வடாக்கிய டேவிட்
ஈஸ்ேன் (David Easton) என்ப்வதர ந்த்்தயியல்
புரட்சியி்ன கதடா்க்கி ்்வத்தடார். த்விட்
ஈஸ்னின் கருத்துபபடி ந்த்்தயியல் என்பது
யதடார்த்தம்
மைற்றும்
உண்மைத்தன்்மை
ஆகிய்வற்றுக்கு எதிரடானதடாக மைடாறிவிட்்தடாக
கருதபபட்்து.
ஆகத்வ
பின்ததடான்றிய
ந்த்்தயியல்
என்பது
ஆய்வுகள்,
விழுமியஙக்்ள
மைட்டுதமை
முழு்மையடாக
ெடார்நதிருக்கடாமைல்
துல்லியத்தன்்மை்யயும்
ெடார்நதிருக்க
த்வணடும்
என்ப்த
்வலியுறுத்துகிறது.
இவ்வடாறடாக
அரசியல்
அறிவியலின் அறிவுெடார் புரட்சி என்பது
ெமூகவியல், மைடானு்வியல் மைற்றும் உ்ளவியல்
ஆகிய்வற்்ற உள்்ள்க்கியதடாக அ்மைநதது.
தமைலும் இநத அறிவுெடார் புரட்சியடா்ளர்கள்
பை்மை்வடாத
கருத்துக்க்்ளயும்,
குறுகிய
தநடாக்கம் ககடாண் அணுகுமு்றக்்ளயும்
தீவிரமைடாக எதிர்த்தனர். முற்கடால அரசியல்
அறிஞர்கள் அரசு, அரசின் கூறுகள், அரசின்
நிறு்வனஙகள்,
அ்்வகளின்
மு்றயடான
கட்்்மைபபுகள் தபடான்ற்வற்்ற படித்தனதர
தவிர மைனிதர்களின் அரசியல் ந்த்்த்யயும்
அ்வர்களுக்குள் உள்்ள உறவுமு்ற்கள்
குறித்தும்
படிக்கவில்்ல.
எனத்வதடான்
தற்கடால
அரசியல்
பகுபபடாய்்வடா்ளர்கள்

 பல்மு்னப
பரபகபல்்ல்ய
உள்்ள்க்கு்வதற்கடான ஒரு தத்ல்
 யதடார்த்தத்திற்கடான தத்ல்
 கதளிவும் சுருக்கமும் கபறு்வதற்கடான
தத்ல்
 அறிவுபபூர்்வ ்வரி்ெமு்றக்கடான தத்ல்
கலந்து்ரயடா்ல்
மடாணவெர -1 :
என்ன
?
அ ரி ஸ ் டா ட் டி ல்
மை க் க ்ள டா ட் சி ் ய
த மை டா ெ மை டா ன
அரெடாஙக மு்ற
என்றடாரடா?
மடாணவெர -2 : ஆமைடாம்! இருபபினும்
மைக்க்ளடாட்சி்ய அரிஸ்டாட்டில் கும்பலடாட்சி
என்ற கபடாருளில் புரிநது ககடாண்டார். தூய
அரசியல் அ்மைபபு என்பது இ்த வி்
மிகவும் சிறநத மைற்றும் நி்லயடான அரெடாஙக
மு்ற என நி்னத்திருபபடார்.
மடாணவெர -1 : அபபுறம்……. தூய அரசியல்
அ்மைபபு (Polity) என்றடால் என்ன?
மடாணவெர -2 : தூய அரசியல் அ்மைபபில்
தமைலடான அதிகடாரம் என்பது கபரு்வடாரியடாக
மைக்களி்ம் இருபபது்ன் அது கபடாது
நன்்மைக்கடாகப பயன்படுத்துகிறது.
மடாணவெர -1 : ஓ! அபபடியடா..!.!

ஹசயல்படாடு

அரசியல் அறிவியலின் வெ்ரய்்

 அரிஸ்டாட்டில் (Aristotle) ஒரு மைடாகபரும்
சிநத்னயடா்ளரடாக கருதபபடு்வதற்கடான
கடாரணம் என்ன? வி்வடாதிக்கவும்.
 பி்ளடாட்க்டாவும், அரிஸ்டாட்டிலும் (Plato
and Aristotle) கிதரக்கத்தின் ெமூக, அரசியல்
மைற்றும் கபடாரு்ளடாதடார ்வடாழ்க்்கயில்
கபரும்
தடாக்கத்தி்ன
ஏற்படுத்தி
உள்்ளதடாக
கருதபபடு்வது
ஏன்?
வி்வடாதிக்கவும்.
 சடாரலஸ ஈ ஹமரரியம் (Charles E. Merriam),
உட்டரா வில்்சன் (Woodrow Wilson) மைற்றும்
ஆர்தர்
ஹபன்ட்லி
(Arthur
Bentley)
ஆகிதயடா்ரபபற்றியும் அ்வர்கள் எழுதிய
நூல்க்்ளபபற்றியும்
படித்து
அறிநதுககடாள்க.

அரசியல் அறிவியல் பற்றி பல்த்வறு
அறிஞர்கள்
மைடாறுபட்்
வி்ளக்கஙக்்ள
அளித்துள்்ளனர். கார்்னர் (Garner) இத்ன
‘அரசி்ம் ஆரம்பித்து அரசி்தமை முடியும் ஒரு
படா்ம்’ என்கிறடார், ‘லீகாக்’கும் ‘சீடல’வும்
(Leacock) (Seeley) இபபடா்ம் ‘அரெடாஙகத்தி்னப
பற்றி படிக்கும் படா்ம்’ என்கின்றனர். ரடாபென்
(Robson) மைற்றும் லாஸ்ஹவல் (Lasswell) ஆகிய
இரு்வரும் இபபடா்ம் ‘அதிகடாரம் மைற்றும்
கெல்்வடாக்கு ஆகிய்்வக்்ளப பற்றிய படிபபு’
என்கின்றனர். சில அறிஞர்கள் இத்ன
ஒருஙகி்ணக்கபபட்்
மைனித
ெமூகத்தின்
அரசியல் அம்ெஙக்்ளப படிக்கும் படா்ம்
என்கின்றனர்.
இவ்வடாறடாக
இபபடா்த்தின்
பரபகபல்்லயடானது
பலமு்னகளிலும்
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வளர்ந்துக�ொண்டே
வருகிறது.
அரசியல்
அறிவியல் என்பது வரலாற்றுப்பூர்வமாக அரசு,
அதன் அமைப்புகள், சட்டங்கள், அதன்
செயலாக்கங்கள்
பற்றிய
படிப்பாகவே
அறியப்பட்டது.
நடத்தைசார்
புரட்சிக்குப்

பின்னர் தனிமனிதர்கள் மற்றும் குழுக்களின்
அரசியல்
நடத்தைகளும்
இதன்
அங்கமாகிவிட்டன.
அரசியல்
அறிவியல்
பாடத்தில்
அண்மைக்காலத்தில்
சேர்ந்துக�ொண்ட
கருத்தாக்கம்
‘ஆளுகை’
(Governance) என்பதாகும்.

அரசியல் அறிவியல் என்பது அரசின் த�ோற்றம், மேம்பாடு, ந�ோக்கம் மற்றும் அதன்
பல்வேறு அரசியல் பிரச்சனைகளைப் பற்றி அறிந்து க�ொள்வதாகும். - கேரிஸ் (Garris)
அரசியலைக் கற்றல் என்பது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஓர் அரசுடன் மக்களின் வாழ்க்கைக்கு
உள்ள த�ொடர்பினை படிப்பதாகும். - ஹெரால்ட் லாஸ்கி (Harold Laski)
அரசியல் அறிவியல் என்பது அரசாங்கம் மற்றும் அரசியல் ப�ொருளாதாரம்
என்பவைகளை வளம், உயிரியல் வாழ்க்கை, இயற்கணிதம், வரைகணிதம், விண்வெளி
ப�ோன்றவற்றோடு த�ொடர்புபடுத்தி படிப்பதாகும். - சீலே (Seeley)
அதிகாரம் வடிவமைத்து பங்கிடப்படுவதை அனுபவ விசாரணை செய்வதே அரசியல்
அறிவியல் ஆகும். - ஹெரால்ட் லாஸ்வெல் (Harold Lasswell)
அரசியல் அறிவியல் என்பது கடந்த காலத்தை வரலாற்று ரீதியாகவும், நிகழ் காலத்தினை
பகுப்பாய்வு ரீதியாகவும், எதிர்காலத்தினை நன்னெறி ரீதியாகவும் படிக்க உதவும் ஒரு
பாடமாகும். - கெட்டல் (Gettel)
ஒரு சமுதாயத்தின் எல்லைக்குள் ஒரு நகரத்திற்கோ, ஒரு அரசுக்கோ, ஒரு தேசத்திற்கோ
அந்த சமுதாயத்தில் நிலவும் பற்றாக்குறையான மனிதவளம், ப�ொருளியல் வளம்
ப�ோன்றவற்றினை மனித தேவைகளுக்கும், மனித விருப்பங்களுக்கும் ஏற்ப முறைப்படுத்தி
வழங்கும் செயல்முறையே அரசியல் ஆகும். - டேவிட் ஈஸ்டன் (David Easton)
அரசியல் அறிவியல் என்பது க�ோட்பாடு
மற்றும்
செயல்முறை
ஆகியவற்றை
பற்றியதாகும்.
இது
அரசியல்
முறைமைகளையும்,
அரசியல்
நடத்தைகளையும் விவரித்து பகுப்பாய்கிறது.
அரசின் த�ோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி பற்றி
கண்டறிகிறது. அரசுக்கும் அதன் கீழ் உள்ள
சங்கங்கள்
மற்றும்
நிறுவனங்கள்
ஆகியனவற்றுக்கும் உள்ள த�ொடர்பினைப்
படிக்கிறது. அரசியல் சூழல்களில் ஆடவர்
மற்றும்
மகளிர்
ஆகிய�ோர்
என்ன
செய்கிறார்கள் என்பதனை
விளக்குகிறது.
ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இப்பாடம் வரலாறு
மற்றும் தத்துவம் ஆகிய பாடங்கள�ோடு
இணைந்து செயல்பட்டது.
1903- இல்
த�ோன்றிய ‘அமெரிக்க அரசியல் அறிவியல்
கழகம்’ (American Political Science Association)
இப்பாடத்தினை வரலாறு, ப�ொருளியல் மற்றும்
பல
சமூக
அறிவியல்
பாடங்களின்
பிடியிலிருந்து மீட்டெடுத்து ஒரு தனிப்பாடமாக
உருவாக வழிவகை செய்தது. பிற்காலத்தில்
அதிகமான அறிவியல் அணுகுமுறை ஏற்பட்ட
பிறகு
இப்பாடம்
உளவியல்
மற்றும்

1.2. அரசியல்
அறிவியலின்
தன்மை
(Nature of Political Science)
மனிதன் என்பவன் ஒரு சமூக விலங்கு
ஆவான். மனிதன் தனிமையைவிட பிறருடன்
இருப்பதையே விரும்புகிறான். மனிதன் தனது
பரந்துபட்ட தேவைகளுக்கும், திருப்திக்கும் சக
மனிதனைச் சார்ந்தே வாழவேண்டியுள்ளது.
அதனால் மனிதர்கள் எப்போதும் சமூக
குழுக்களாகவே
வாழ
வேண்டியுள்ளது.
சமூகத்தின்
ஒரு
அங்கமாக
விளங்கும்
மனிதர்கள் ப�ொதுவான நடத்தை விதிகளை
கடைபிடித்தே
வாழவேண்டியுள்ளது.
இத்தகைய
சமுதாயம்
முறையாக
ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு
விதிமுறைகளையும்,
கட்டுப்பாடுகளையும்
க�ொண்டுள்ளதால்
அதனை ஏற்பது மிகவும் நன்றாகும். இவ்வாறு
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட
சமுதாயம்,
அரசு,
சட்டம், தனிமனித உரிமைகள், குழுவில் உள்ள
உரிமைகள்
ஆகியவைகளைப்
பற்றியே
அக்கறை
க�ொண்டுள்ளது.
இவ்வாறாக
அரசியல் அறிவியல் என்பது மனித இனத்திற்கு,
அரசு
மற்றும்
அரசாங்கத்துடனான
த�ொடர்பினை முக்கியமாக விளக்குகிறது.
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நிகழ்
ஆய்வு

“எதிர்காலத்தினை நம்பிக்கைய�ோடு சந்திப்போம்” “Tryst with Destiny”
ஜவஹர்லால் நேருவின் வரலாற்று புகழ் மிக்க உரையான
“எதிர்காலத்தினை நம்பிக்கைய�ோடு சந்திப்போம்” என்ற உரை
குறித்து 14.08.1947 அன்று இந்து நாளிதழில் வெளியான செய்தி
பின்வருமாறு -

”நீண்ட வருட காலமாக நாம் நம்பிக்கைய�ோடு காத்திருந்த
எதிர்காலம் இப்போது நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கவில்லை
எனினும் மிகவும் கூடுதலாகவே உறுதிம�ொழியாக வந்து
வாய்த்துள்ளது” என துவங்கிய பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு
அரசமைப்பு நிர்ணய சபையில் அன்றிரவு பதவியேற்கவிருந்த உறுப்பினர்களுக்கான
உறுதிம�ொழி தீர்மானத்தின் ப�ோது பின்வருமாறு கூறுகிறார்.
“உலகமே
உறங்கிக�ொண்டிருக்கும்போது
இந்தியா
இந்த
நள்ளிரவில்
விழித்தெழுந்திருக்கிறது. பழமையிலிருந்து புதுமை ந�ோக்கி பயணிக்கத்தயாராகிவிட்டோம்.
நீண்ட காலம் ஒடுக்கி வைக்கப்பட்ட ஒரு தேசத்தின் ஆன்மா உயிர்ப்பித்திருக்கிறது. இந்த
சமயத்தில் இந்திய தேசத்திற்கும், இந்திய மக்களுக்கும் சேவை செய்ய நாம் தியாக
உணர்வுடன் சில உறுதிம�ொழிகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருக்கிற�ோம்”.
“சுதந்திரமும்,
அதிகாரமும்
நமக்கு
ப�ொறுப்புணர்வினை
அதிகமாகக்கொண்டுவந்துள்ளது. அந்த ப�ொறுப்புணர்வு இறையாண்மையுள்ள மக்களை
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இறையாண்மை க�ொண்ட இந்த அவையிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சுதந்திரத்தை நாம் பல வலிகளையும், துன்பங்களையும், துயரங்களையும் தாங்கி, கனத்த
இதயத்துடனேயே பெற்று இருக்கிற�ோம். இவற்றுள் பல வலிகள் இன்னும் த�ொடரவே
செய்கின்றன. எப்படியிருப்பினும் கடந்த காலம் முடிவுக்கு வந்து புதிய எதிர்காலம் நம் கண்
முன் வந்துள்ளது.
இந்தியாவுக்கான நமது சேவை க�ோடிக்கணக்கான இந்திய மக்களை அவர்களின்
வறுமை, அறியாமை, பிணி, சமத்துவமின்மை ஆகியவைகளிலிருந்து மீட்டெடுக்க செய்யும்
சேவையை ப�ொறுத்தே அமையும். இந்த தலைமுறையின் மிகச்சிறந்த மனிதர்களாக நாம்
வாழ விரும்பினால் இந்தியர்கள் ஒவ்வொருவரின் கண்களில் இருந்து வழியும் கண்ணீரை
துடைப்பதற்கு முன்வரவேண்டும். அது நமது சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு கூட இருக்கலாம்.
கண்ணீரும், துன்பங்களும் த�ொடரும்வரை நமது பணிகளும் ஓயப்போவது கிடையாது.
ஆகவே நம் கனவுகளை நனவாக்க நாம் மேன்மேலும் கடினமாக உழைக்க வேண்டும்.
இக்கனவுகள் இந்தியாவுக்கானது மட்டுமல்ல, உலகிற்கானது, உலகின் அனைத்து தேசங்கள்
மற்றும் மக்கள் ஒன்றாக இருப்பதால் தனித்து இயங்குவதை கற்பனை கூட செய்ய முடியாது.
அமைதி என்பது பிரிக்க முடியாதது. சுதந்திரமும் அது ப�ோலத்தானே, தற்பொழுது வளமும்
அப்படியே ஆகும். பேரழிவும் அப்படியே இருப்பதால் இந்த ஒரே உலகில் அவற்றினை
தனித்தனி பாகங்களாகப் பிரிக்க முடியாது”.
முன்பக்கத்தில் உள்ள நேருவின் பேச்சிலிருந்து நீ உணர்ந்து க�ொண்ட கருத்துக்களின்
அடிப்படையில் கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளி.
1. ‘எதிர்காலத்தை நம்பிக்கைய�ோடு சந்திப்போம்’ என்ற ச�ொற்றொடரிலிருந்து நீ என்ன
புரிந்து க�ொள்கிறாய்?
2. நேரு வெளிச்சமிட்டுக்காட்டியிருக்கும் இந்தியாவின் சவால்களில் எவையேனும்
மூன்றினை குறிப்பிடுக.
3. நமது அன்றாட வாழ்வில் சுதந்திரம், அதிகாரம், பாதுகாப்பு, அமைதி ப�ோன்றவை முக்கிய
அடிப்படை அம்சங்களாக கருதப் படுவது பற்றி கலந்துரையாடுக.
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மைடானு்வியல்
தபடான்ற
படா்ஙகத்ளடாடு
கநருஙகிய கதடா்ர்பில் இருநதது. ந்த்்தயியல்
புரட்சி ஏற்பட்் பிறகு இபபடா்ம் தனிமைனிதன்,
குழுக்கள்
ஆகிய்வற்றின்
ந்த்்தகள்
பற்றி
ஆய்நதது.
பின்னர்
ததடான்றிய
ந்த்்தயியலடால்
இபபடா்ம்
ெமூகத்தின்
அன்றடா்
பிரச்ெ்னக்்ளயும்,
அரசியல்
உண்மைக்்ளயும் பற்றிய படிபபடாக மைடாறியது.

அரசியல்
அறிவியல்
படா்த்தின்
பரபகபல்்ல்ய
தமைற்கண்
நடான்கு
உபத்லபபுகளில்
அ்க்கிவி்
முடியடாது
என்பதடால் பின்்வரும் ப்வி்ளக்கம் அரசியல்
அறிவியலின்
பரநத
பரபகபல்்ல்ய
வி்ளக்குகிறது.

ஹசயல்படாடு
பி்ளடாட்க்டா மைற்றும் அரிஸ்டாட்டில்
ஆகிதயடாரின் முக்கியமைடான ப்்பபுக்்ளப
பட்டியலிடுக.
1.3 அரசியல் அறிவியலின் பரபஹபல்்ல
(Scope of Political Science)
அரசியல்
அறிவியல்
படா்த்தின்
பரபகபல்்ல என்பது இநதப படா்த்தின் ்வரம்பு
மைற்றும் படா் உள்்ள்க்கஙகள் பற்றியதடாகும்.
இது அடிபப்்யில் ‘அரசு’ என்ப்தப பற்றி
படிபபது
மிகவும்
பரநத
பகுதிக்்ள
ககடாண்தடாகும். ‘அரசு’ என்பது ஒரு குறிபபிட்்
எல்்லப
பகுதிக்குள்
தனது
கெடாநத
மைக்களின் மு்றயடான மைற்றும் மைகிழ்ச்சியடான
்வடாழ்வுக்கு ்வழிகெய்யும் அரெடாஙகத்்தயும்
ககடாண்தடாகும்.
மைனித
ந்த்்த
என்பது
நி்லயடாக
இல்லடாமைல்
மைடாறிக்ககடாணத்யிருபபதடால்
இபபடா்த்தின்
ப ர ப க ப ல் ் ல
க த டா ் ர் ந து
விரி்வ்்நதுககடாணத் கெல்கிறது. இபபடா்ம்
ஒவக்வடாரு மைனிதனுக்கும் அ்வனு்ன் மைற்ற
மைனிதர்களுக்கும்
உள்்ள
கதடா்ர்பி்னப
பற்றிய
ெட்்மைடாக்கல்
பற்றி
படிபபதடால்,
இதன் பரபகபல்்லயடானது கபடாருளியல்,
்வணிகவியல்,
ெமூகவியல்,
ெட்்ம்
என
பல்வ்கயடாக
விரி்வ்்நது
ககடாணத்
கெல்கிறது.

அரc
அரசாகm
(State and
Government)

அரcய
ேகாபா
(Political
Theory)

அரcய
nவனக
(Political
Institutions)

அரcய
இயகvய
Political
Dynamics

தமதk
அரck உள
ெதாடp (Relations
between the
individual
and the state)

சவேதச
உறvக
சவேதச சட
(International
Relations and
International
Law)

ெபாtெகாைகக
(Public Policy)

அரசியல் அறிவியல் படா்மைடானது அரசு
மைற்றும் அரெடாஙகஙகளின் பிரச்ெ்னக்்ளப
பற்றி
முக்கியமைடாகப
படிக்கிறது.
தனது
குடிமைக்க்்ள
ஆள்்வதற்கடான
ெட்்ஙக்்ள
உரு்வடாக்கும்
அதிகடாரத்தி்ன
அரசு
கபற்றுள்்ளது. அரசு தனது அதிகடாரஙக்்ள
அரெடாஙகஙகள் மூலமைடாக கெயல்படுத்துகிறது.
அரெடாஙகம் என்பது அரசின் ஒரு முக்மை ஆகும்.
அரசு
என்பது
அரெடாஙகஙக்்ள
உள்்ள்க்கியதடாக இருபபதடால் பி்ளணட்சிலி
(Bluntschli) தபடான்ற அரசியல் தகடாட்படாட்்டா்ளர்கள்
அரசியல்
அறிவியலின்
பரபகபல்்ல்ய
மிகவும் கு்றத்து அது ‘அரசு’ என்ப்தப பற்றி
மைட்டும் படிபபதடாக கூறுகின்றனர். அரெடாஙகம்
என்பது அரசின் ஒரு பகுதிதய ஆகும். அதத
ெமையம் கடார்ல் ்டாஷ் (Karl Deutsch) தபடான்ற
அறிஞர்கள் ‘அரசியல் அறிவியல் என்பது
அரெடாஙகஙக்்ளப பற்றி மைட்டுதமை படிபபது’
என்கின்றனர். கஹரடால்ட் லடாஸகி (Harold Laski)
தபடான்ற அறிஞர்கள் ‘அரசியல் அறிவியல்
என்பது அரசுகள் மைற்றும்
அரெடாஙகஙகள்
ஆகிய
இரண்்யும்
படிபபதடாக’
்வடாதிடுகின்றனர். அரசு மைற்றும் அரெடாஙகம்
ஆகிய
இரணடுக்கும்
அடிபப்்யடான
த்வறுபடாடுகள்
இருநதடாலும்
அ்்வகளின்
பரபகபல்்லக்்ள ஆயும்தபடாது ஒன்றி்ன
விட்டு
மைற்ற்த
தனியடாகப

1948-ல் ந்நத பன்னடாட்டு அரசியல்
அறிவியல்
ெஙகமைடாநடாடு
இபபடா்த்திற்கு
பின்்வரும் பரபகபல்்லக்்ள குறிபபிட்்து.
 அரசியல் தகடாட்படாடு
 அரசியல் நிறு்வனஙகள்
 அரசியலின் இயக்கவியல்
 பன்னடாட்டு உறவுகள்
9

11th Std Political Science Tamil_Unit-1.indd 9

2/6/2020 4:29:16 PM

படிக்க முடியாது. அரசியல் அறிவியலின்
பரப்பெல்லையானது, அரசின் கடந்த காலம்,
நிகழ்
காலம்
மற்றும்
எதிர்கால
வளர்ச்சிகளையும் அரசின் மேம்பாட்டினையும்
பற்றிப் படிப்பதாகக் கூறலாம்.
அரசியல் க�ோட்பாடு என்பது அரசியல்
அறிவியலின் ஒரு முக்கியமான பகுதியாகக்
கருதப்படுகிறது. அரசியல் க�ோட்பாடு என்பது
அரசியல் சிந்தனைகள் மற்றும் அரசியல்
தத்துவங்களை
உள்ளடக்கிய
அரசியல்
அறிவியலின்
முக்கிய
கருத்தாக்கங்களை
விவரிக்கும்
ஒரு
பாடமாகும்.
அரசியல்
அறிவியல்
பாடமானது
அரசியல்
நிறுவனங்களின் தன்மை, அமைப்பு மற்றும்
செயல்பாடு ஆகியவைகளைப் பற்றியதாகும்.
இப்பாடம் மேலும் பலவகையான அரசமைப்புச்
சட்டங்களையும் மற்றும் பிற அரசாங்கங்களை
ஒப்பிட்டு பகுப்பாய்வு செய்யும் பணியினையும்
செய்கிறது. இப்பாடத்தின் பரப்பெல்லை தற்கால
அரசியல் மற்றும் அரசாங்கங்களின் சக்திகளை
உள்ளடக்கியதாக அமைந்துள்ளது. இப்பாடம்
அரசியல் கட்சிகள், தன்னலக்குழுக்கள் மற்றும்
அழுத்தக்குழுக்கள் ஆகியவைகளைப் பற்றி
படிப்பதாகவும்
அமைந்துள்ளது.
அரசியல்
இயக்கவியல் பற்றிய செயலறிவிலான கற்றலாக
தனிமனிதர்கள்,
குழுக்கள்
மற்றும்
நிறுவனங்கள் ஆகிவைகளின் நடத்தைகள்
பற்றியும் ஆராய்கிறது. முக்கியமாக அரசியல்
அறிவியல் என்ற பாடம் தனி மனிதனுக்கும்,
அரசுக்கும் உள்ள உறவுமுறைகளின் மீது
பெரிதும் ஆர்வம் காட்டுகிறது. இதன் விளைவாக
தற்கால அரசியல் அறிஞர்கள் அரசியல்
அறிவியலின்
நடத்தையியல்
மற்றும்
முறைமை
அணுகுமுறையின்
அடிப்படையில்,
அரசியல்
அறிவியல்
பாடத்தின்
பரப்பெல்லையை
மிகவும்
விரிவுபடுத்தியுள்ளனர். இதனால் ‘அரசியல்
சமூகமயமாதல்’, ‘அரசியல் பண்பாடு’, ‘அரசியல்
மேம்பாடு’, ‘முறைசாரா அமைப்புகள்’, ‘அழுத்தக்
குழுக்கள்’
ப�ோன்றவைகளும்
அரசியல்
அறிவியல்
பாடத்தின்
பரப்பெல்லைக்குள்
வருகின்றன.

மற்றும் அரசாங்கம் சாராத நிறுவனங்களின்
அரசியல்
பிரச்சனைகளின்
மீதான
ப�ொதுக்கொள்கைகளை வகுப்பது பற்றியும்
அரசியல்
அறிவியல்
பாடம்
தனது
பரப்பெல்லையில் உள்ளடக்கியுள்ளது.
1.4. அரசியல் அறிவியல் என்பது ஒரு
அறிவியலா? அல்லது ஒர் கலையா?
(Is Political Science, a Science or an
Art?)
அரசியல் அறிவியல் என்ற இந்த பாடம் ஒரு
கலைப் பாடமா? அல்லது ஒரு அறிவியல் பாடமா?
என்பது பற்றியான ஒரு பெரிய விவாதமே
அரசியல் அறிவியல் அறிஞர்களிடையே நிலவி
வருகிறது. சில அறிஞர்கள் இப்பாடமானது அரசு
மற்றும் அரசாங்கம் என்பது பற்றிய ஒரு
அறிவியல் பாடம் என்று கருதுகின்றனர். மற்றும்
சிலர�ோ இப்பாடத்தினை மிகவும் பின்தங்கிய
நிலையிலுள்ள ஒரு கலைப் பாடம் என்கின்றனர்.
இப்பாடத்தின்
தன்மை,
வழிமுறைகள்,
அணுகுமுறைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்
அறிவியல்
தன்மை
மிகவும்
குறைவாக
காணப்படுவதால் அகஸ்டே க�ோம்டே (Auguste
Comte) மற்றும் மைட்லேன்ட் (Maitland) ப�ோன்ற
அறிஞர்கள் இப்பாடத்தினை ஒரு கலைப்
பாடமாகக்
கருதுகின்றனர்.
ஏனெனில்
இப்பாடத்தில் த�ொடர்ச்சி, மேம்பாட்டுதன்மை,
அடிப்படை தெளிவு ப�ோன்றவைகளும், உலகம்
முழுவதும் ஒப்புக்கொள்ளக் கூடிய ப�ொதுவான
க�ொள்கைகளும்,
அறிவியல்
பூர்வ
அணுகுமுறைகளும், பரிச�ோதனை முறைகளும்
மிகவும் குறைவாகவே இருக்கிறது என்று
இவர்கள்
வாதிடுகின்றனர்.
மேலும்
நம்பகத்தன்மை, சரிபார்ப்புத்தன்மை, தெளிவு,
துல்லியம் ப�ோன்ற தூய அறிவியலின் கூறுகள்
இப்பாடத்தில் இல்லை என்பதும் இவர்களின்
வாதமாகும். தூய அறிவியல் பாடங்களான
இயற்பியல், வேதியியல், ப�ோன்ற பாடங்களில்
உள்ளது
ப�ோல
காரணங்களையும்
விளைவுகளையும்
(Cause
and
Effect)
த�ொடர்புப்படுத்தி
உருவாக்கும்
ப�ொதுக்கோட்பாடுகள்
உலகம்
முழுதும்
இப்பாடத்தில்
ஒரே
மாதிரியாக
இல்லை
என்பதனால் இப்பாடத்தினை ஒரு கலைப் பாடம்
என்றே பல அறிஞர்களும் கருதுகின்றனர்.
இப்பாடத்தினை ஒரு கலைப் பாடமே என்று
வாதிடுவ�ோர் மத்தியில் அரிஸ்டாட்டில்தான்

மேலும்
அரசியல்
அறிவியலின்
பரப்பெல்லையின் கீழ் தூதாண்மை (Diplomacy),
பன்னாட்டுச்
சட்டங்கள்,
பன்னாட்டு
அமைப்புகள்
ப�ோன்றவைகளும்
உள்ளடங்கியுள்ளன. அரசாங்கம் சார்ந்த
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இதனை ஒரு மேலான அறிவியல் என்று
முதன்முதலாக அழைத்தார். ப்லன்ட்சிலி (Bluntschli),
மாண்டெஸ்கியூ (Montesquieu), ப�ோடின், (Bodin),
ஹாப்ஸ் (Hobbes) ப�ோன்ற அறிஞர்கள் இந்த
கருத்தினை ஒப்புக்கொண்டு இப்பாடம் ஒரு
அறிவியல் பாடமே என்கின்றனர். முனைவர்
கார்னர் (Dr.Garner) ப�ோன்றோர் இப்பாடத்திலும்
முறைமையான அணுகுமுறை, உற்றுந�ோக்கல்,
பரிச�ோதனை
ப�ோன்றவை
இருப்பதாக
கூறுகின்றனர். தூய அறிவியல் பாடங்களில்
உள்ளதுப�ோல
உலகம்
முழுவதும்
ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட க�ோட்பாடுகள் அரசியல்
அறிவியல் பாடத்தில் முழுக்க இல்லாமல்
ப�ோனாலும் கூட இந்த அரசியல் அறிவியல்
பாடத்திலும் பல கருத்துக்களை ப�ொதுமைப்படுத்தி
நிரூபிக்க முடியும் என்பது இவர்களின் கருத்தாகும்.
உதாரணமாக சமூக நல மேம்பாட்டுக்கும்,
பன்மைத் தன்மை க�ொண்ட சமுதாயங்களுக்கும்
மக்களாட்சியே சிறந்த ஆட்சிமுறை என்ற கருத்து
ப�ொதுவானதாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த
கருத்து முடிவு முற்காலம், இடைக் காலம்,
நவீனகாலம் ஆகியவற்றில் பல்வேறு வகையான
ஆட்சி முறைகளை ஆய்வுக்கு உட்படுத்திய
பின்னரே உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால் அதே
சமயத்தில் இப்பாடத்தின் தன்மை, வழிமுறை,
க�ோட்பாடுகள் ஆகியன பற்றி ஒத்த கருத்துக்களை
ஏற்படுத்த முடியவில்லை. ஏனெனில் இப்பாடத்தில்
அரசியல் நிறுவனங்கள் அனைத்திலுமே மனித
உறவுகள் த�ொடர்பில் இருக்கின்றன. மனிதன�ோடு
த�ொடர்புடைய
எந்த
ஒரு
செயல்பாடும்

நிலையானதாக இல்லாமல் மாறக்கூடியதாகும்.
இந்த
காரணத்தாலேயே
இப்பாடத்திற்கு
முழுமையான
அறிவியல்
என்ற தகுதியினை க�ொடுக்க இயலவில்லை.
எப்படியிருப்பினும்
ஏகாதிபத்தியம்,
காலனியாதிக்கம்,
சமத்துவமின்மை,
எழுத்தறிவின்மை,
வறுமை
ப�ோன்றவை
சமுதாயத்தினை பெரிதும் பாதிக்கும் காரணிகள்
என்பதை அனைத்து அரசியல் அறிஞர்களும்
ஏகமனதாக ஒப்புக்கொள்கின்றனர்.
அதேப�ோல ‘காரணங்கள் மற்றும் அதன்
விளைவுகள்’ பற்றிய தூய அறிவியல் க�ோட்பாடு
அரசியல் அறிவியலுக்கு ப�ொருந்தாது என்று
கூறினாலும் ‘வறுமை, வேலையின்மை ப�ோன்ற
காரணிகள் புரட்சியினை ஏற்படுத்திவிடும்’
என்பது அரசியல் அறிவியலிலும் ‘காரண
விளைவுக் க�ோட்பாடு’ (Cause and Effect Theory)
உள்ளதைக் காட்டுகிறது. எனவேதான் சில
அரசியல் அறிஞர்கள் இப்பாடத்தினை ஒரு
அறிவியல்
பாடம்
என
த�ொடர்ந்து
கூறிவருகின்றனர்.
எப்படியிருப்பினும், அரசியல் அறிவியலை
இயற்கை அறிவியலுடன் ஒப்பிட முடியாமல்
இருந்தாலும்
அது
அரசு
மற்றும்
அரசாங்கத்துடனான
தனிமனிதர்களின்
உறவினைப் பற்றிய ஓர் சமூகவியலாகும்.
அரசியல் அறிவியல் என்பது கலையா அல்லது
அறிவியலா என்பது கற்பதற்கு எடுத்துக்
க�ொண்ட
ப�ொருள்
மற்றும்
அதனைக்
கற்றறிய பயன்படுத்தும் அணுகுமுறையைப்
ப�ொறுத்ததாகும்.

 அரசியல் அறிவியல் என்றால் என்ன?
நா பcயாக
அரcய ேபcவைத
இr kேற
nt
அரசு அரசாங்கம் மற்றும் அரசியல் பற்றிய அறிவியல் பூர்வ
படிப்பே அரசியல் அறிவியல் எனலாம்.
 அரசியல் அறிவியல் பாடம் எதுவாக இல்லை?
அரசியல் அறிவியல் என்பது அனைத்து விடைகளையும்
தன்னகத்தே க�ொண்ட முழுநிறைவான அறிவியலாக இல்லை.
 அரசியல் அறிவியல் ஓர் அறிவியலா? அவ்வாறெனில், அது
எங்ஙனம் அறிவியல் தன்மையுடையதாகிறது?
‘அரசியல்’ என்ற இந்த பாடம் அமெரிக்க அரசியல் அறிவியல் சித்தனையாளர்களின் அறிவியல்
பூர்வ அணுகு முறைகளுக்குப் பிறகுதான் “அரசியல் அறிவியல்” எனப் பெயரிட்டு
அழைக்கப்பட்டது. எனினும் தூய அறிவியல் பாடங்களான இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல்
ப�ோன்ற பாடங்களுக்கு இணையாக இந்த அரசியல் அறிவியல் பாடத்தினைக் கருத முடியாது.
ஆகவே, மனித நடத்தையைப் பற்றியதாக இருப்பதால் மற்றொரு புறத்தில் அரசியல் அறிவியல்
என்பது அரசு மற்றும் அரசாங்கத்தைப் பற்றிய அறிவியலாகும் என வாதிட்டனர்.அரசியல்
அறிவியல் பாடத்தினை ஓர் சமூக அறிவியல் பாடம் என்று அழைப்பதுதான் ப�ொருத்தமானதாக
இருக்கும்.
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1.5 அரசியல் அறிவியலை படிப்பதற்கான
அணுகுமுறைகள்
அணுகுமுறை என்பது ஒரு அரசியல்
நிகழ்வினைக் கண்டுணர்ந்து பின்பு அதனை
விளக்குவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆகும்.
அரசியல் அறிவியலை பற்றி அறிந்து க�ொள்ள
பல்வேறு
அணுகுமுறைகள்
உள்ளன.
அவைகளை பாரம்பரிய அணுகுமுறைகள்

மற்றும் தற்கால அணுகுமுறைகள் என்று
இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கலாம். பாரம்பரிய
அணுகுமுறைகள் என்பவை அனுமானங்கள்
மற்றும் கருத்தறிவு அடிப்படையிலானவை.
தற்கால அணுகுமுறைகள் என்பவை அனுபவ
அறிவு
மற்றும்
அறிவியல்
தன்மையை
அடிப்படையாக க�ொண்டவை ஆகும்.

பழ±கால பார¤பrய அkmைறக

நvன அkmைறக

தtவாத அkmைற
mkய cதைனயாளக :
pளாேடா, அrடா, lேயா
ரா (Exponents: Plato, Aristotle,
Leo Strauss)

சmகvய அkmைற
mkய cதைனயாளக :
ேம ஐவ, ஆ ம ேகrய
(Exponents: Mac lver, Almond Gabriel)

உளvய அkmைற
mkய cதைனயாளக :
kரகா¤ ேவல, ேடv rம§

வரலா¾¿ அkmைற
mkய cதைனயாளக :
மாkயவl, சைப§
(Exponents: Machiavelli, Sabine)

Exponents: Graham Wallas, David Truman

ெபாrய அkmைற
mkய cதைனயாளக : கார
மா, pரெடr எ±ெக
(Exponents: Karl Marx, Friedrich Engels)

சடpவ அkmைற
mkய cதைனயாளக ;
cேசேரா, j§ ேபா§, ஜா§ ஆ§
(Exponents: Cicero, Jean Bodin, John
Austin)

நடைதyய அkmைற
mkய cதைனயாளக :
ேடv ஈட§ , ராப ஏ தா

n¿வன அkmைற
mkய cதைனயாளக :
ெஹரா லாk, ஆத ெப§l,
ேஜ¤ pைர(Exponents: Harold Laski,
Arthur Bentley, James Bryce)

(Exponents: David Easton, Robert A Dahl)

மாcய அkmைற
mkய cதைனயாளக :
vளாmெல»§,அேடா»ேயா
kரா¤k (Exponents: V I Lenin,
Antonio Gramsci)

மற்றும் மன�ோதத்துவ அல்லது நன்நெறி சார்ந்த
அணுகுமுறை என்றும் கூறலாம். இந்த
அணுகுமுறைப்படி அரசு, அரசாங்கம் மற்றும்
மனிதனின் அரசியல் நடத்தையைப் பற்றிய
படிப்பானது சில இலக்குகள், நீதிநெறிகள்
மற்றும் உண்மைகள், ஆகியவற்றை அடைவதில்
நெருங்கிய த�ொடர்பு க�ொண்டுள்ளது. இந்த
அணுகுமுறைப்படி இந்த அரசியல் அறிவியல்

I. பாரம்பரிய அணுகுமுறை (Traditional
Approach)
அ) தத்துவார்த்த அணுகுமுறை
(Philosophical Approach)
இந்த அணுகுமுறைதான் அரசியலைக்
கற்பதற்கான
மிகவும்
பழமையான
அணுகுமுறையாகும். இதனை அனுமானங்கள்
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பாடம் நன்நெறி உலகத்தோடு நெருக்கமாக
க�ொண்டு செல்லப்படுகிறது.
ஆனால் இந்த
அணுகுமுறை மிகவும் மேல�ோட்டமானதாகவும்
மிகுந்த யூகங்கள் அடிப்படையிலானதாகவும்
இருப்பதாக பல விமர்சகர்கள் கருதுகிறார்கள்.
ஆ) வரலாற்று அணுகுமுறை
(Historical Approach)

குறுகிய பார்வையிலானது என்பதுடன் சட்டம்
மற்றும் ஒழுங்கினைச் செயல்படுத்துவதைத்
தவிர
அரசுக்கு
பல்வேறு
பணிகள்
உள்ளனவென்றும், சட்டம் என்பது தனி மனித
வாழ்வின் ஒரே ஒரு அம்சம் பற்றியதாகும்
என்றும், சட்டத்தை வைத்தே மனிதனின்
அரசியல் நடத்தையை முழுமையாகப் புரிந்து
க�ொள்ள
முடியாது
எனவும்
குறிப்பிடப்படுகின்றனர்.

இந்த அணுகுமுறையானது ‘அரசியல்
அறிவியல்’ என்ற இந்த பாடம் கடந்த
காலங்களில் அரசுகளும், அரசாங்கங்களும்,
அரசியல் நிறுவனங்களும் எவ்வாறு த�ோன்றி
படிப்படியாக வளர்ச்சி பெற்று வளர்ந்து
வந்தன என்பதை அறிந்துக�ொள்வதில் இருந்து
த�ொடங்குகிறது.
தனி
மனிதர்களும்,
அவர்களின்
தனிப்பட்ட
விருப்பங்களும்
எவ்வாறு அரசியல் அமைப்புகளின் வெற்றி
த�ோல்விகளுக்கு
காரணமாக
இருந்தன
என்பதைப்பற்றியும், அதனால் கற்றுக்கொண்ட
பாடங்கள் எவ்வாறு எதிர்கால அரசியல்
அமைப்புகளுக்கு உதவின என்பதும் இந்த
அணுகுமுறையினால்
பெறப்படும்
சில
தகவல்களாகும்.
தற்கால
அரசியல்
பிரச்சனைகளைப் புரிந்து க�ொள்வதற்கு அதே
ப�ோன்ற வரலாற்று நிகழ்வுகள் அறியப்பட்டன.
இதனை
விமர்சிப்பவர்கள்
கூறுவது
என்னவென்றால் பழங்காலத்தைப் பற்றிய பல
தகவல்கள் பிரகாசமாக த�ோன்றிய ப�ோதிலும்
அவைகளில்
சில
மேல�ோட்டமான
ஒற்றுமைகள் தந்து பல சமயங்களில் நம்மை
தவறான பாதைக்கு க�ொண்டு சேர்த்து விடும்
என்பது இவர்களின் வாதமாகும்.

ஈ) நிறுவனம் சார்ந்த அணுகுமுறை
(Institutional Approach)
அரசியலின் முறையான அமைப்புகளான
சட்டமன்றம், நீதித்துறை மற்றும் செயலாட்சித்
துறை ஆகிய துறைகளின் செயல்பாடுகளின்
அடிப்படையில்
அரசியல்
அறிவியலை
அணுகுவது
நிறுவனம்
சார்ந்த
அணுகுமுறையாகும். இந்த அணுகுமுறையை
கட்டமைப்பு அணுமுறை (Structural Approach)
என்றும்
சிலர்
கூறுகிறார்கள்.
இந்த
அணுகுமுறையில்
பல்வேறு
முறைசாரா
அமைப்புக்களைப் பற்றி படிப்பத�ோடு பல்வேறு
வகையான
அரசாங்கங்களும்
ஒப்பீட்டு
முறையில்
படிக்கப்படுகின்றன.
இந்த
அணுகுமுறையில் முறை சார்ந்த மற்றும்
முறை சாராத அமைப்புக்களை மட்டும்
கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்கிறார்களே தவிர
அதனுடன்
த�ொடர்புடைய
மனிதர்களின்
நடத்தையினை
கவனத்தில்
எடுத்துக்
க�ொள்வதில்லை என்பது ஒரு குறைபாடாகும்.
II நவீன அணுகுமுறைகள்
(Modern Approach)

இ) சட்ட பூர்வ அணுகுமுறை
(Legal Approach)

அ) சமூகவியல் அணுகுமுறை
(Sociological Approach)

அரசியல் அறிவியலைப் பற்றி கற்பது
என்பது அரசினால் ஒர் அரசியல் அமைப்பினை
நிர்வகிக்க
உருவாக்கப்பட்ட
சமூக
நிறுவனங்களுடனான த�ொடர்புடையதாகும்.
மேலும் அரசு என்பது சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு
பற்றியதாக
இருப்பதால்
அரசியல்
க�ோட்பாட்டாளர்கள் நீதித்துறை நிறுவனங்கள்
மீது அதிகக் கவனம் செலுத்துகின்றனர். இந்த
அணுகுமுறையானது சட்டத்தினை, உருவாக்கி
அதனை செயல்படுத்தும் ஒரு நிறுவனமாகவே
அரசினைப் பார்க்கின்றது. சில அரசியல்
விமர்சகர்கள் இந்த அணுகுமுறை மிகவும்

சமூகவியல் அணுகுமுறையானது சமூக
உறுப்பினர்களின் அரசியல் நடத்தையை சமூக
சூழலில்
புரிந்து
க�ொள்வது
குறித்து
வலியுறுத்துகிறது. அரசு என்பது அடிப்படையில்
ஒரு சமூக உயிரினமாகும். எனவே, அரசியல்
என்பதை சமூக காரணிகளின் மூலம் புரிந்து
க�ொள்ளமுடியும்.
ஆனால்,
அரசியல்
அறிஞர்கள் சிலர் அரசியல் அறிவியல்
பாடத்தில் சமூகவியல் பிரச்சனைகளுக்கு
அதிகக் கவனம் மற்றும் அதிக முக்கியத்துவம்
க�ொடுப்பது
அரசியல்
அறிவியலின்
தனித்தன்மைக்கு ஏற்புடையதன்று என்று
கருதுகின்றனர்.
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செலுத்துகிறது.
இந்த
அணுகுமுறை
அரசியலை
முறைமைவாதம்
மற்றும்
கருத்தறிவுவாதத்தின்
அடிப்படையில்
கற்பதலிருந்து விலகி மனிதனின் அரசியல்
நடத்தையை படிப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது.
இருந்தப�ோதிலும் சில அரசியல் அறிவியல்
விமர்சகர்கள் நடத்தையியல் அணுகுமுறை
அரசியல் அறிவியல் பாடத்தை அறிவியல்
முறைகளின் தவறான கருத்தாக்கப் புரிதல�ோடு
அணுகுவதாக குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

ஆ) உளவியல் அணுகுமுறை
(Psychological Approach)
உளவியல்
அணுகுமுறையானது
அரசியல் மற்றும் சமூக நிறுவனங்கள்
உளவியல் விதிமுறைகளின் அடிப்படையில்
இயங்க
வேண்டுவதின்
அவசியத்தை
விளக்குகின்றன. இவ்வணுகுமுறை அரசியல்
தலைவர்களைப்
பற்றிய
உளவியல்
பகுப்பாய்வினால்
அரசியலைப்
பற்றி
குறிப்பிடத்தகுந்த அறிவு வெளிப்படுவதாக
அனுமானிக்கிறது. இருந்தப�ோதிலும் இந்த
அணுகுமுறையானது சமூகவியல், சட்டம்
மற்றும்
ப�ொருளியல்
காரணிகளை
புறந்தள்ளுகிறது
என்பது
இந்த
அணுகுமுறையின்
ஒரு
குறையாகக்
கருதப்படுகிறது.

உ) மார்க்சிய அணுகுமுறை (Marxist
Approach)
பிற
தற்கால
அணுகுமுறைகளைக்
காட்டிலும்
மார்க்சிய
அணுகுமுறை
அடிப்படையில் மிகவும் வேறுபட்டதாகும்.
இந்த
அணுகுமுறையானது
வர்க்கப்
ப�ோராட்டத்தில் அரசு என்பது ஒரு தவிர்க்க
முடியாத விளைவினால் உருவான அமைப்பு
என்று கூறுகிறது. மேலும் அரசியல் மற்றும்
ப�ொருளியல் சக்திகள் ஆகியவை ஒன்றோடு
ஒன்று த�ொடர்பு க�ொண்டவை என்பதனையும்,
இவை இரண்டையும் ஒன்றினைப் பிரிக்க
முடியாது என்பதனையும் விளக்குகிறது. இந்த
அணுகுமுறை ப�ொருளியல் காரணிகளுக்கு
அளவுக்கு
அதிகமான
முக்கியதுவம்
க�ொடுப்பதாகவும்,
பிற
முக்கியமான
காரணிகளை இந்த அணுகுமுறை கவனத்தில்
எடுத்துக் க�ொள்ளவில்லை என்பதும் இந்த
முறையை பற்றிய விமர்சகர்களின் கருத்தாகும்.

இ) ப�ொருளியல் அணுகுமுறை
(Economical Approach)
	ப�ொருள்களின்
உற்பத்தி
மற்றும்
பகிர்ந்தளித்தல் ஆகிய இரண்டும் ஒரு அரசுக்கு
மிக
முக்கியமான
பணிகள்
என்பதால்
அரசியல்
அறிவியலை
ப�ொருளியல்
அடிப்படையில்தான் படிக்க வேண்டும் என்று
கூறுவது ப�ொருளியல் அணுகுமுறையாகும்.
ப�ொருளாதார
விவகாரங்களை
ஒழுங்குபடுத்தும் அரசின் பங்கு மற்றும்
அரசினுடைய அரசியல் நடைமுறையுடனான
ப�ொருளாதாரத்தின் த�ொடர்பு பற்றியும் இந்த
அணுகுமுறை
வலியுறுத்துகிறது.
ஒரு
மனிதனின் அரசியல், மற்றும் ப�ொருளாதார
வாழ்வினை
புரிந்து
க�ொண்டு
த�ொடர்புபடுத்துவது
இந்த
அணுகுமுறையாகும். இருந்தப�ோதிலும் இந்த
அணுகுமுறையில்
ப�ொருளாதார
விவாகரங்களை மட்டுமே கருத்தில் க�ொண்டு
உளவியல்
மற்றும்
சமூகவியல்
பிரச்சனைகளைப் புறந்தள்ளுவது என்பது ஒரு
குறைபாடாகும்.

மேற்கண்ட பல அணுகுமுறைகளையும்
பகுப்பாய்வு செய்து பார்க்கிறப�ோது, ஒவ்வொரு
அணுகுமுறையிலும் ஒருசில குறைபாடுகள்
இருப்பினும் ஒவ்வொரு விதத்தில் அவை
முக்கியமானவைதான் என்பதும், அரசியல்
அறிவியலை முழுமையாகப் புரிந்து க�ொள்ள
இந்த
அணுகுமுறைகள்
அனைத்துமே
பயன்படுகின்றன என்பதும் உணரப்படுகிறது.
III அரசியல் அறிவியலுக்கும் பிற சமூக
அறிவியல்களுக்கும்
இடையேயான
த�ொடர்பு

ஈ) நடத்தையியல் அணுகுமுறை
(Behavioural Approach)
நடத்தையியல்
அணுகுமுறையானது
அரசியல் நடத்தை என்பதனை மையமாகக்
க�ொண்டதாகும். ஓர் அரசின் கீழ் வாழும்
மனிதர்களின்
மனப்பாங்கு
மற்றும்
முன்னுரிமைகளை
அரசியல்
சூழலில்
கற்பதற்கு இந்த அணுகுமுறை அதிகக் கவனம்

அ) அரசியல் அறிவியல் மற்றும் வரலாறு
(Political Science and History)
அரசும்
அதன்
நிறுவனங்களும்
வரலாற்றின் படிப்படியான வளர்ச்சியால்
உருவானவை ஆகும். அரசு தனக்குரிய பல
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ப�ொதுவான
சட்டங்களையும்,
க�ொள்கைகளையும் வரலாற்று உண்மைகளின்
அடிப்படையிலேயே
கண்டறிந்துள்ளது
என்பது உண்மை ஆகும். அரசியல் வரலாறு
என்பது அரசியல் நிகழ்வுகளையும், அரசியல்
இயக்கங்களையும் விவரிப்பதாகும். ஃபிரிமேன்
(Freeman) என்பவரின் கூற்றுப்படி “வரலாறு
என்பது கடந்தகால அரசியல், அரசியல் என்பது
நிகழ்காலத்தின் வரலாறு” என்பது ஒரு
சரியான மற்றும் ப�ொருத்தமான விளக்கமாகும்.
ஜான் சீலே (John seeley) தனது மேற்கோளில்
“அரசியல் அறிவியல் இல்லாத வரலாறு பழம்
இல்லாத மரம் என்றும் அதேப�ோல வரலாறு
இல்லாத அரசியல் அறிவியல் என்பது வேர்
இல்லாத மரமாகும்” என்று விளக்குகிறார்.
இந்த
உதாரணம்
இந்த
இரண்டு
பாடங்களுக்கும் உள்ள நெருங்கிய உறவு
முறையை தெளிவாக உணர்த்துகிறது.

கட்டுப்படுத்தும் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள் ஆகியவற்றை உருவாக்குவதுடன்,
நீதிநெறி முறைமைய�ோடும் த�ொடர்புடைய
அறவியலாகும். அறவியல் என்பது நீதி
முறைமையின் அறிவியலாகும். அதேப�ோல
அரசியல் அறிவியல் என்பது அரசியல்
முறைமையின் அறிவியல் ஆகும். அரசியல்
அறிவியல் மற்றும் அறவியல் ஆகிய இரண்டு
பாடங்களும் மனித சமுதாயத்தை மிகவும்
சரியான மற்றும் மாண்பான வாழ்வினை
ந�ோக்கி நெறிப்படுத்துவனவாகும்.
ஈ) அரசியல் அறிவியல் மற்றும் சமூகவியல்
(Political Science and Sociology)
அரசியல் அறிவியலும், சமூகவியலும்
ஒன்றோடு ஒன்று நெருங்கிய த�ொடர்புடைய
பாடங்களாகும். அரசு மற்றும் பிற அரசியல்
நிறுவனங்கள் அனைத்தும் எவ்வாறு த�ோன்றி
வளர்ந்தன
என்பதன்
அடைப்படைத்
தகவல்களை சமூகவியல் பாடமே நமக்கு
தரமுடியும். அரசியல் அறிவியல் பாடத்தினை
க�ொள்கை அறிவியல் (Policy science) பாடம்
என்றும்
கூறுகின்றனர்.
அரசின்
ப�ொதுக்கொள்கை (Public Policies)களை வகுக்க
மக்களின் சமூக தேவைகளைப் பற்றிய அறிவு
மிகவும் அவசியமாகத் தேவைப்படுகிறது.
சமூகவியல் அறிவு இல்லாமல் எந்தவ�ொரு
நாட்டின்
அரசியலையும்
சிறப்பாக
நடத்தமுடியாது. அதேப�ோல சமூகவியலுக்கு
அரசியல் அறிவியிலானது அரசின் அமைப்பு
மற்றும் பணிகள், அரசின் திட்டங்கள் மற்றும்
க�ொள்கைகள்
சமுதாயத்தை
எவ்வாறு
பெருமளவில் பாதிக்கிறது என்பன பற்றிய
தகவல்களைத் தருகிறது.

ஆ) அரசியல்
அறிவியல்
மற்றும்
ப�ொருளியல் (Political Science and
Economics)
	ப�ொருளியல்
என்பது
அரசியல்
அறிவியலின் ஒரு கிளைப்பிரிவு என்று
பண்டைய
கிரேக்கர்கள்
கருதினார்கள்.
அவர்கள் அரசியல் அறிவியல் பாடத்தினை
அரசியல் ப�ொருளாதாரம் (Political Economy)
என்றே அழைத்தனர். அரசியல் ப�ொருளாதாரம்
என்ற பாடமானது அரசியல் நிறுவனங்களும்,
அரசியல்
சூழல்களும்
ப�ொருளியலுடன்
நெருங்கிய
உறவுமுறையில்
இருப்பதனை
விளக்குகிறது.
நாட்டிலுள்ள
ஒவ்வொரு
குழுக்களும்
தங்களது
ப�ொருளியல்
விருப்பங்களை நிறைவு செய்து க�ொள்ள
அரசியல் செயல்பாடுகளையும், அரசியல்
சூழல்களையும்
தங்களுக்கு
சாதகமாகப்
பயன்படுத்தக்கொண்டு செயல்படுகிறார்கள்.
இந்த இரண்டு பாடங்களையும் இணைக்கும்
பல கருத்துக்கள் பாடத்தில் இருக்கின்றன.
இவை
ஒரே
ந�ோக்கம்
க�ொண்டதாக
இருப்பதுடன் மக்களுக்கு சிறந்த வாழ்வினைத்
தரும் ந�ோக்கமுடையதாகும்.

உ) அரசியல் அறிவியல் மற்றும் உளவியல்
(Political Science and Psychology)
உளவியல் என்பது மனித நடத்தையின்
அனைத்து அம்சங்களையும் பற்றி படிக்கும்
ஒரு பாடமாகும். அரசியல் அறிவியல் என்பது
மனிதர்களின் அரசியல் நடவடிக்கைகளைப்
பற்றிய ஒரு பாடமாகும். உளவியல் என்பது
தனிமனிதர்கள்
மற்றும்
குழுக்களின்
குறிப்பிட்ட நடத்தைப் பாங்கிற்கு முக்கியத்துவம்
அளிக்கிறது. உளவியல் பாடம் அரசியல்
கட்சிகளின் நடத்தை மற்றும் அரசிலுள்ள பிற
குழுக்களின் செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றினை
புரிந்து க�ொள்ள அரசியல் அறிவியலுக்கு

இ) அரசியல் அறிவியல் மற்றும் அறவியல்
(Political Science and Ethics)
அறவியல்
என்பது
நெருங்கிய
த�ொடர்புடைய
தனிமனிதர்களுடைய

அரசியல�ோடு
சமுதாயத்தில்,
நடத்தையைக்
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உதவி கெய்கிறது. படார்க்கர் (Barker) என்ற
அறிஞர் கூறியது தபடால “மைனிதர்களின் பல
புதிரடான ந்்வடிக்்கக்்ளபபற்றி அறிநது
ககடாள்ளும்
வி்்பபகுதி
உ்ளவியல்
படா்த்திதலதய உள்்ளது”. நமைது முன்தனடார்கள்
உயிரியல்
அடிபப்்யில்
சிநதித்தடார்கள்
என்றடால்
நடாம் உ்ளவியல் அடிபப்்யில்
சிநதிக்கிதறடாம் என்கிறடார்.

அறிவியலடானது அரசு, அதன் அஙகஙகள்
மைற்றும் நிறு்வனஙக்்ள ஆரடாய்கிறது. தமைலும்
அரசியல் அறிவியல் படா்த்தில் ெமூகம்,
பணபடாடு, கபடாரு்ளடாதடாரம் மைற்றும் உ்ளவியல்
கடாரணிகள் அதிகம் கலநதுள்்ளன. பிற ெமூக
அறிவியல் படா்ஙகள் அ்னத்திலிருநதும்
அரசியல்
அறிவியல்
படா்ம்
நி்றய
கருத்துக்க்்ளயும்,
தக்வல்க்்ளயும்
கபற்றிருநதடாலும் அதிகடாரத்தின் மீதடான அதன்
தனிக்க்வனம் அத்ன பிற து்றகளி்மிருநது
த்வறுபடுத்திக்
கடாட்டுகிறது.
அரசியல்
அறிவியல் என்ற இபபடா்த்தில், அதிகடாரம்,
ஒபபீட்டு அரசியல், பன்னடாட்டு உறவுகள்,
அரசியல் தகடாட்படாடுகள், கபடாதுச்ெட்்ஙகள்,
கபடாதுக்ககடாள்்ககள்,
என
அரசியல்
அறிவியலில்
பல
உட்பிரிவுபபடா்ஙகளில்
க்வனம்
கெலுத்தபபடுகிறது.
அரசியல்
அறிவிய்லக் கற்பதன் மூலமைடாக அரசியல்
ந்்மு்றகள், அரெடாஙக மு்ற்மை மைற்றும்
குடிமைக்களின் ்வடாழ்வில் அது எஙஙனம்
தடாக்கத்தி்ன
ஏற்படுத்துகிறது
என்பதன்
அடிபப்்க்்ளப புரிநது ககடாள்்ள முடியும்.

ஊ) அரசியல்
அறிவியல்
மற்றும்
ஹபடாதுநிரவெடாகம் (Political Science and
Public Administration)W
அரசியல்
அறிவியலும்,
கபடாது
நிர்்வடாகமும் மிகவும் கநருஙகிய கதடா்ர்பு்்ய
படா்ஙக்ளடாகும். கபடாது நிர்்வடாகபபடா்த்தில்
்வரும் ‘கபடாது’ என்ற ்வடார்த்்த அரெடாஙகத்்த
குறிக்கும். கபடாது நிர்்வடாகம் என்பது அரசு
ெடாரடா அ்மைபபுக்்ளயும் உள்்ள்க்கியதடாகும்.
கபடாது நிர்்வடாகம் என்பது அரெடாஙகத்தின்
ககடாள்்கக்்ள
கெயல்படுத்து்வதடாகும்.
அரசியல்
அறிவியல்
என்பது
கபடாதுக்
ககடாள்்க
உரு்வடாக்க
ந்்மு்றயடாகும்.
அரசியல் அறிவியல் மைற்றும் கபடாது நிர்்வடாகம்
ஆகிய இரணடு து்றகளின் தநடாக்கஙகளுதமை
ஒபபு்மை உள்்ள்்வயடாகும். இ்்வ இரணடுதமை
்வ்ளஙக்்ளத்
தகுநத
மு்றயில்
பயன்படுத்து்வது்ன்
ெமூக
நல்ன
தமைம்படுத்துகின்றன. இவ்வடாறு அரசியல்
அறிவியல் படா்ம் என்பது ஆளு்க (Governance)
என்பத்ன மு்றயடாகப படிக்க உதவும்
ஒருபடா்மைடாகும். அரசியல் அறிவியல் படா்த்தில்
அறிவியல்
பூர்்வமைடான
மு்றகளும்,
கெயலறிவிலடான
பகுபபடாய்வும்
கெயல்படுத்தபபடுகின்றன.
அதில்
கெயலறிவிலடான புலனடாய்வுகள் இருபபினும்,
துல்லியமைடான
முன்கணிபபுகள்
மிகவும்
கு்ற்வடாகத்வ
உள்்ளன.
அரசியல்

ஹசயல்படாடு
 அரசியல் எவ்வடாறு உனது அன்றடா்
்வடாழ்வில் தடாக்கத்தி்ன ஏற்படுத்துகிறது
என்ப்தபபற்றி சிறுகுறிபபு எழுதுக.
 உனக்கு மிகவும் விருபபமைடான அரசியல்
சிநத்னயடா்ளரின்
்வடாழ்வு
மைற்றும்
ப்்பபுக்்ளப
பற்றிய
ப்ஙக்்ள
தெகரிக்கவும். அரசியல் அறிவியலுக்கு
அ்வரு்்ய
பஙகளிபபி்னப
பற்றி
்வகுபபில் அ்ன்வருக்கும் வி்ளக்கவும்.

குறிபபி்த்தகக கமற்ககடாள

நீ யடாரடாக த்வணடுமைடானடாலும் இருக்கலடாம். நீ எபபடியடாக த்வணடுமைடானடாலும் மைடாற
விரும்பலடாம். நீ அரசியலின் மீது ஆர்்வம் இல்லடாமைல் கூ் இருக்கலடாம். ஆனடால் அரசியல் உன்
மீது ஆர்்வமைடாக இருக்கிறது!
- மடாரஷல் ஹபரமன் (Marshall Bermen)
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அறிவதுடன்

அருஞ்சொற்பொருள்: Glossary
அரசியல்

முறைமைகள்

பல்வேறு
அடிப்படையில்

பாடம்.

Systems):

நடத்தையியல்

சட்டங்களின்

அமைக்கப்படும்

நடவடிக்கைகளைப்

பற்றி அறிவியல் பூர்வமாகப் படிக்கும் ஒரு

(Political

அரசமைப்புச்

அரசியல்

அரசியல்

(Behaviouralism):

நடத்தையினை முன்கணித்து நடுநிலையுடன்

வேறுபட்ட

அரசாங்க வகைகளாகும்.

அதனை அளவிடுதலாகும்.

அர்த்தசாஸ்த்திரம் (Arthasastra): ப�ொ.ஆ. மு.

பின்தோன்றிய

நடத்தையியல்

Behaviouralism)

:

3-ஆம்

நூற்றாண்டில்

க�ௌடில்யரால்

ப�ொருத்துமை மற்றும் துல்லியத்தன்மையை

நிர்வாக ஆளுகை பற்றிய நூலாகும்.

வலியுறுத்தி உருவானதாகும்.

நகர அரசு (City-State): ஒரு நகரத்தில் வாழும்

பிரபுக்களாட்சி (Aristocracy) : சமூகத்தின் உயர்

சிறிய சமூகம் சார்ந்த குறைவான மக்கள்

நிலையில்

த�ொகைக்கான ஒரு சிறிய அரசு.

த�ொடர்பான

ப�ொதுவாக

அதிகாரம்

செயல்பாடாகும்

அதிலும்

அல்லது

ஓர்

(Authority):

நிறுவனத்தால்

மக்களாட்சி

பூர்த்தி

தங்களுக்காக

தனிநபர்

மக்களின்

:

செய்ய

உருவாக்கிய

மக்களே
ஒரு

ஆட்சி

முறையாகும்.

சட்டபூர்வமாக

முற்றதிகாரம்

(Totalitarianism)

:

மனிதனின்

அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் கட்டுப்படுத்த

அது சட்டபூர்வ அதிகாரப் பயன்பாடு எனவும்

வல்ல முழுமையான அதிகாரம் க�ொண்ட அரசு

அழைக்கப்படுகிறது.

உள்ள ஆட்சி முறை.

நம்பிக்கை (Tryst): சில நேரங்களிலும் அல்லது
இடங்களிலும்

(Democracy)

விருப்பத்தினை

பயன்படுத்தப்படும் சக்தி அல்லது அதிகாரம்

சில

ஆள்வதற்குத்

நடத்தப்படும் ஒரு ஆட்சி முறை.

குறிப்பாக அரசாங்கம் த�ொடர்பானது எனலாம்.
அதிகாரத்துவம்

இருக்கும்

தகுதியானவர்கள் என அறியப்பட்ட சிலரால்

அரசியல் நடத்தை (Political Behaviour): அரசியல்
என்பது

நடத்தையியலின்

பழமைவாதத்திற்கு எதிராக உருவானதுடன்

எழுதப்பட்ட அரசியல் ப�ொருளியல் மற்றும்

நடத்தை

(Post-

சிறுகுழுவாட்சி (Oligarchy) : ஒரு சிறு குழு

எதிர்காலத்தினை

திறமைய�ோடு சந்திக்க செய்யும் ஏற்பாடு.

அனைத்து அதிகாரங்களையும் பெற்று ஊழல்

அரசியல்

முறையாகும்.

இயக்கவியல்(Political

மற்றும் சுயநலம் அடிப்படையில் ஆளும் ஆட்சி

Dynamics):

அரசியல் நிறுவனங்கள் ஒரு நிலையிலிருந்து
மற்றொரு

நிலைக்கு

ஏகாதிபத்தியம் (Imperialism) : ஒரு பேரரசு

த�ொடர்ச்சியாக

மாறிக்கொண்டே இருக்கும் தன்மை..

அல்லது

அரசியல் (Politics): நாட்டின் நிர்வாகம் மற்றும்

அதனைத் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது

அதன்

உள்நாட்டு

உறவுகள்

மற்றும்

பற்றியும்,

மற்றும்

கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மற்றொரு

நாட்டின்

மீத�ோ அல்லது அதன் நிலப்பரப்பின் மீத�ோ

சார்ந்த பாடம் எனலாம்.

அல்லது மக்களின் மீத�ோ கட்டுப்பாடு செலுத்தி

அரசியல் அறிவியல் (Political Science): அரசு
முறைமைகளை

அதிகார

காலனியாதிக்கம் (Colonialism) : ஒரு நாடு தனது

கலை அல்லது அரசாங்கம்பற்றிய அறிவியல்

அரசாங்க

ஆதிக்க

அல்லது சார்பு நாடாக்குவதாகும்.

ஆளுகையைப் பற்றியும் படிக்க உதவும் ஒரு

மற்றும்

தனது

வரம்பினை வேற�ொரு நாட்டின் மீது செலுத்தி

வெளிநாட்டு

அரசாங்கம்

நாடு

அதனை ஆட்சி செய்வது ஆகும்.

பற்றி
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மதிப்பிடுதல் (Evaluation)
I. சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும் :
1. ‘பாலிடிக்ஸ்’ என்ற வார்த்தை “ப�ொலிஸ்” (Polis) ச�ொல்லிலிருந்து வந்தது. இந்த “ப�ொலிஸ்” என்ற
ச�ொல்லின் ப�ொருள்.
(அ) நகர அரசு
(இ) அரசியல்

(ஆ) காவல்படைகள்
(ஈ) காவல்அரசு

2. “அரசியல் என்பது யார், எதனை, எப்போது, எப்படிப் பெறுகிறார்கள்” என்ற அரசியலின் மையக்
கருத்தினைக் கூறியவர்
(அ) ஹெரால்ட் லாஸ்கி
(இ) சார்லஸ் ஈ மெர்ரியம்

(ஆ) ஹெரால்டு லாஸ்வெல்
(ஈ) பிரான்க் குட்நவ்

3. டேவிட் ஈஸ்டனின் கருத்துப்படி அரசியல் என்பது
(அ) விழுமியங்களை அதிகாரபூர்வமாக பங்கீடு செய்வதாகும்
(ஆ) மூலவளங்களை அதிகாரபூர்வமாக பங்கீடு செய்வதாகும்
(இ) அதிகாரத்தினை அதிகாரபூர்வமாக பங்கீடு செய்வதாகும்
(ஈ) வலிமையை அதிகாரபூர்வமாக பங்கீடு செய்வதாகும்
4. இந்திய அளவில் மிகப்பழமையான அரசியல் சிந்தனையாளர் என யாரைக் கூறலாம்?
(அ) க�ௌடில்யர் மற்றும் திருவள்ளுவர்
(ஆ) வால்மீகி மற்றும் வராகமிகிரர்
(இ) சரகர் மற்றும் சுசுருதர்
(ஈ) வியாசர் மற்றும் ஆரியபட்டர்
5. ‘சட்ட அங்கீகாரம்’ என்ற ச�ொல் எந்த கருத்தாக்கத்துடன் த�ொடர்புடையது
(அ) சட்டப்படிப்பு
(ஆ) அரசு மற்றும் அரசாங்கம்
(இ) சட்டப்படியான ச�ொத்து உரிமை	 (ஈ) வலிமை மற்றும் அதிகாரம்
6. ‘அதிகாரம் அதிகாரத்தை ஈன்றெடுக்கிறது என்றும்
மையக்கருத்தாக விளங்குகிறது’ என்று கூறியவர்
(அ) ராபர்ட் மிட்செல்ஸ்	
(இ) டேவிட் ஈஸ்டன்

அதுவே

உயர்குடியினவாதத்தின்

(ஆ) ஹெரால்ட் லாஸ்கி
(ஈ) சார்லஸ் ஈ மெர்ரியம்

7. ‘அரசியல் அறிவியலின் தந்தை’ என அழைக்கப்படுபவர் யார்?
(அ) அரிஸ்டாட்டில்
(இ) பிளாட்டோ	

(ஆ) சாக்ரடிஸ்
(ஈ) மாக்கியலல்லி

8. ‘மனிதன் இயற்கையில் ஒரு அரசியல் விலங்கு’ என்று கூறியவர் யார்?
(அ) பிளாட்டோ	
(இ) அரிஸ்டாட்டில்

(ஆ) ஜீன் ப�ோடின்
(ஈ) மாக்கிய வல்லி

9. அரசியல் அறிவியலை மதம் சார்ந்த அணுகுமுறையிலிருந்து செயலறிவிலான கூர்நோக்கலுடன்
கூடிய மதச்சார்பற்ற பார்வைக்கு மாற்றியவர் யார்?
(அ) தாமஸ் ஹாப்ஸ்	
(இ) ஜான் லாக்

(ஆ) நிக்கோல�ோ மாக்கியவல்லி
(ஈ) ஜெ.ஜெ.ரூச�ோ
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10. “வரலாறு என்பது கடந்தகால அரசியல்” என்றும் “அரசியல் என்பது நிகழ்கால வரலாறு” என்றும்
கூறியவர் யார்?
(அ) ஹெரால்ட் லாஸ்வெல்
(இ) சார்லஸ் ஈ மெர்ரியம்

(ஆ) ஃப்ரீமேன்
(ஈ) ஜான் மார்ஷல்

II பின்வரும் வினாக்களுக்கு குறுகிய விடையளி
1. அரசியல் என்ற வார்த்தை த�ோன்றிய விதத்தினை வரையறுக்கவும்.
2. ‘எதிர்காலத்தினை நம்பிக்கைய�ோடு சந்திப்போம்’ என்ற வார்த்தையின் மூலம் நீ புரிந்து
க�ொள்வது என்ன?
3. அதிகாரம் பற்றிய கார்ல் மார்க்சின் கருத்தினை விவரிக்கவும்.
4. ‘மகிழ்ச்சி’ என்பது பற்றிய அரிஸ்டாட்டிலின் கருத்துக்களை எழுதுக.
5. நேருவினால் கூறப்பட்டுள்ள ஏதேனும் மூன்று சவால்களைப் பட்டியலிடுக.
6. ‘மதச்சார்பின்மை’ என்னும் கருத்தாக்கத்தினைப் பற்றி எழுதுக.
7. பின் த�ோன்றிய நடத்தையியலின் அடிப்படைக் கருத்தாக்கத்தினை விளக்குக.
III பின்வரும் கேள்விகளுக்கு சுருக்கமான விடையளி
1. அரசியல் அறிவியலின் தன்மையை விளக்குக.
2. ‘அதிகாரம்’ என்ற கருத்தாக்கத்தினை விளக்குக.
3. அரிஸ்டாட்டிலுக்கும், பிளாட்டோவுக்கும் உள்ள த�ொடர்பினைக் கூறுக.
4. அரசியல் அறிவியலின் தத்துவார்த்த அணுகுமுறை பற்றி கூறுக.
5. “அரசியல் இல்லாத வரலாறு பழமில்லாத மரம், வரலாறு இல்லாத அரசியல் வேர் இல்லாத
மரம்” என்ற ஜான் சீலேவின் கருத்தினை விளக்குக.
6. அரசியல் அறிவியலில் சட்டபூர்வ அணுகுமுறை பற்றி விளக்குக.
IV பின்வரும் கேள்விகளுக்கு விரிவான விடையாளி:
1. அரசியல் அறிவியல் என்பது கலையா அல்லது அறிவியலா என்பதை நிறுவுக.
2. அ
 ரசியல் அறிவியலுக்கும் பிற சமூக அறிவியல் பாடங்களுக்கும் உள்ள உறவுமுறைகளை
விவரி.
3. அரசியல் அறிவியலின் பாரம்பரிய அணுகுமுறைகள் பற்றி எழுதுக.
4. பின் த�ோன்றிய நடத்தையியலின் அடிப்படைக் க�ொள்கைகளை விளக்கு.
5. அரசியல் பாடம் மதவாதத்தின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட சூழல் பற்றி எழுதுக.
மேற்கோள் நூல்கள் (Reference books)

1. Robert Garner, Peter Ferdinand, Stephen Lawson, Introduction to Politics, Oxford
University Press, New York, 2009.
2. O.P. Gauba, An Introduction to Political Theory, Macmillan Publishers India Ltd,
New Delhi, 2009.
தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பல்கலைக்கழக வெளியீடுகள்
1. அரசியலுக்கு ஓர் அறிமுகம் – ர�ோஜர் எச் ஸ�ோல்ட்டா
2. அரசியல் க�ோட்பாடுகள் - பெ. நடராசன்
3.அடிப்படை அரசியல் க�ோட்பாடுகள் – ஞா.வெர்ஜின் சிகாமணி
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அைகு

2

அரசு

அன்பு மாணவர்கய்ள, முந்தய பாைததில் அரசியல் அறிவியல் பாைத்த
பற்றிய ஓர் அறிமுகத்த சபற்றிருப்பீர்கள். அரசியல் அறிவியல் எதனுைன்
சதாைர்பு்ையது என்று சிநதிததீர்க்ளா?
தாவரவியல் பாைததின் மூேம் தாவரஙக்்ளப்
பற்றியும், �மூகவியல் பாைததின் மூேம் �மூகத்தப்
பற்றியும் அறிநது சகாள்ளும் யபாது அரசியல்
அறிவியல் பாைம் மூேமாக எத்ன நாம் அறிநது
சகாள்கியறாம்? குறிப்பாக அரசியல் அறிவியல்
படிப்பானது எ்தப் பற்றியது?

அறிமுகம



அரசியல் அறிவியல் என்பது அர்�ப்
பற்றிய படிப்பாகும். நாம் அ்னவரும் ஓர்
அரசின் கீழ வாழநது வருகியறாம். இநத
உேகம் என்பது பல்யவறு அரசுகள் அைஙகிய
ஓர் வடிவமாகும். அரசு என்ற எண்ணம்
அல்ேது கருததாக்கமானது வரோற்று ரீதியாக
பார்தயதாயமயானால் ஒவசவாரு பகுதியிலும்
அதன் அரசியல், பண்பாடு, மதம் மற்றும்
சபாரு்ளாதார
சூழநி்ேக்ளால்
உருவானயதயாகும். இன்று அரசு என்ற ச�ால்
நவீன அர்�யய குறிக்கிறது. நவீன அர�ானது,
ஆள்யவார் மற்றும் ஆ்ளப்படுயவா்ர மடடும்
உள்்ளைக்கிய நவீன காேததுக்கு முன்பிருநத
அரசுக்்ள விை முற்றிலும் மாறுபடைதாகும்.
எனயவ, எது அரசு? எது அரசு அல்ே?
என்ப்தப் பற்றிய ஒரு �ரியான புரிதல்
அரசியல்
அறிவியல்
மாணவர்களுக்கு
அவசியம் ஆகிறது.
2.1 அரசு என்்ப்தன்
வ்ரய்ை

க்பொருள்

கறைலின் சநொக்கஙகள்

 'அரசு' குறிதது வி்ளக்கமான புரித்ே
தரும் இவவததியாயம் கீழகாணும்
த்ேப்புக்்ளக் சகாண்ைது.
 அரசியல் அறிவியல் ஆய்வுகளின்
முக்கிய சபாருள், குறிப்பாக அரசு
மற்றும் அதன் ச�யல்பாடுகள் என்ன
என்ப்தப் புரிநது சகாள்ளுதல்
 அரசு
குறிதது
பல்யவறு
சிநத்னயா்ளர்களின் கருததுக்்ள
அறிதல்
 அரசின்
கூறுக்்ள
உஙகளுக்கு
அறிமுகப்படுததுதல்
 �மூகம், அரசு மற்றும் அர�ாஙகம்
ஆகியவற்றிற்கு
இ்ையயயான
சதாைர்்ப அ்ையா்ளம் காணுதல்
 நவீன அரசு, மக்கள் நே அரசு மற்றும்
சமன்்ம அரசு குறிதத கருததுக்்ள
அறிதல்

மைறறும

யமலும்,
‘ஒரு
மனிதன்
அரசு
எனும்
அ்மப்பிற்குள்
வாழவது,
அவன்
மனிதததன்்மயுைன்
வாழவது, இ்வ
இரண்டும் ஒன்யற’ என அரிஸ்ைாடடில்
கருதினார். நவீன ச�ால்ோன அரசு (State)
என்பது ‘ஸ்யைடைஸ்’ (Status) எனும் ச�ால்லில்
இருநது
உருவானதாகும்.
நிக்யகாயோ

அரசு என்பது உேக்ளாவிய ஏ்னய
�மூக அ்மப்புக்்ளவிை, மிகவும் �க்தி
வாய்நததாகும். அரசு இயற்்கயாக யதான்றிய
அ்மப்பாகும். ‘மனிதன் (மானிைர்) ஓர் �மூக
விேஙகு என்பதுைன் மனிதர்கள், அரசியல்
�ார்நது இருப்பது அவர்களின் இயல்பான
தன்்ம என அரிஸ்ைாடடில் கூறுகிறார்.
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மாக்கியவல்லி (1469 –
1527) எனும் அறிஞர்
முதன் முதலில் அரசு
எ
னு
ம்
ச � ொ ற் பி ர ய �ோ க த ் தைத்
தமது
படைப்புக்களில்
ப ய ன்ப டு த் தி ன ா ர் .
ம னி த ர்க ள்
வ ா ழ ்வ த ற்கா ன
அடிப்படையினை க�ொண்டுள்ளதனாலேயே
அரசு ஒரு இன்றியமையாத அமைப்பாகக்
கருதப்படுகிறது.
அரசு
என்பது
மனித
சமுதாயத்திற்கு நல்வாழ்வினை ஏற்படுத்தித்
தருவதற்காக
நீடிக்கிறது.
மனிதர்களின்
ந�ோக்கங்கள், ஆசைகள், மற்றும் விருப்பங்கள்
ஆகியவை அரசு எனும் அமைப்பின் மூலமே
செயல் வடிவம் பெறுகின்றன. மனிதர்களுக்கு
அத்தியாவசியமான
அமைப்பாக
அரசு

கருதப்பட்டாலும்,
அரசு
என்பதற்கான
வரையறை இதுதான் என எந்த இருவேறு
சிந்தனையாளர்களும்
கருத்தின்
அடிப்படையில் ஒத்துப்போவது கிடையாது.
இந்த கருத்து வேறுபாடு அரசு குறித்த
ஆய்வினை மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமானதாகவும்,
ஆர்வமிக்கதாகவும் ஆக்குகிறது. உதாரணமாக,
அரசியல் அறிவியலில் சமூக ஒப்பந்தக்
க�ோட்பாடு உள்ளது. தாமஸ் ஹாப்ஸ், ஜான்
லாக் மற்றும் ஜீன் ஜாக்குவஸ் ரூச�ோ ஆகிய
மூவரும் சமூக ஒப்பந்த சிந்தனையாளர்கள்
என அறியப்படுகின்றனர். மனிதர்களை அரசு
தனது
கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருக்க
வேண்டும் என்பது இவர்களின் உள்ளார்ந்த
கருத்தாகும்.
ஆனால்
அக்கட்டுப்பாட்டின்
எல்லையினைக்
குறித்து
அம்மூவருக்கு
இடையே
ஒருமித்த
கருத்து
என்பது
காணப்படவில்லை.

எம்மைக் கண்டுக�ொள்...
அரசின் சமூக ஒப்பந்தக் க�ோட்பாட்டினை
மூன்று
முக்கிய
ஒப்பந்தவியலாளர்கள்
உருவாக்கினார்கள். அம்மூவருமே மனிதர்கள்
அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டியது
அவசியம் என்பதை ஒப்புக் க�ொண்டனர். ஆனால்
அக்கட்டுப்பாடு எந்த அளவில் இருக்கவேண்டும் என ஒவ்வொருவரும் தத்தமது வழியில்
தீர்மானித்தனர். அம்மூவர் யாவர்?
அரசியல்
சிந்தனையாளர்

மனிதனின் இயல்பு

இயற்கையின் நிலை

சமூக ஒப்பந்தம்

ஹாப்ஸ்

மனிதர்கள் ஒவ்வொருவரும்
பிறரிடம் ஓநாய்களைப் ப�ோன்று
பகைமையுடன்
இருக்கக்கூடியவர்கள்

ப�ோர்ச்சூழல்

லெவியதான்
(ஒற்றை ஆட்சியாளர்)

லாக்

மனிதனுக்கு முழுமையான
சுதந்திரம் உண்டு

தனி மனிதச் ச�ொத்துக்கள்
பாதுகாப்பானதாக இல்லை

ப�ொது நலக்
கூட்டமைப்பு

ரூச�ோ

மனிதன் முழுமையான
சுதந்திரம் க�ொண்டவன் ஆனால்
அவன் ஒழுக்கக்கேடானவன்

பாதுகாப்பு மற்றும்
அறநெறி கிடையாது

அரசு ப�ொது
விருப்பத்தின் வழி
நடத்தப்படும்

அரc
மக/மக
ெதாைக

அரசா க

nலபரp

இைறயாைம
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ஆகியவற்றைக் க�ொண்டிருக்க வேண்டும்;
அரசு அதன் மக்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது;
பிற நாடுகளுடன் பன்னாட்டு உறவுகளையும்
நடத்த வல்லதாகும். இதன் விளைவாக, ஓர்
அரசினை பிற அரசுகள் அங்கீகரித்தல் என்பது
ஒரு அரசின் சட்டப்பூர்வ தன்மைக்கு மிக
முக்கியமாகும்.

2.2 அரசின் முக்கிய கூறுகள்
அரசு என்பது மக்கள் மீது அளப்பரிய
ஆதிக்கம் செலுத்தவல்ல அதிகாரத்துவம்
க�ொண்ட
அமைப்புகளின்
த�ொகுப்பாகும்.
எனவே, அனைத்து நவீன அரசுகளும் ஒருபுறம்
அரசின் அளப்பரிய கேள்விக்கு அப்பாற்பட்ட
அதிகாரத்தினையும், மறுபுறம் குடிமக்களின்
சுதந்திரம் மற்றும் சலுகைகளையும் தமது
அரசமைப்பு
சட்டத்தின்
வாயிலாக
சமன்படுத்துவதைக்
காணலாம்.
எனவே
அரசமைப்பு சட்டம் என்பது அரசின் அளப்பரிய
அதிகாரத்துவம் செலுத்தும் தன்மையினை
கட்டுப்படுத்தும்
ஒரு
முகமையாக
கருதப்படுகிறது.

மக்கள் தொகை
மக்கள்தான்
அரசை
உருவாக்குகிறார்கள்.
அரசுக்கு
மக்கள்
த�ொகை அவசியமாகும். தத்துவ ஞானி
பிளாட்டோவின் கூற்றுப்படி ஓர் இலட்சிய
அரசில்
5040
குடிமக்கள்
வாழ்வது
ப�ோதுமானது
என்று
அறுதியிட்டார்.
அரிஸ்டாட்டிலின்
கூற்றுப்படி
மக்கள்
த�ொகையினை துல்லியமாகக்
கூறாமல்,
மிகக்குறைவாகவ�ோ
அல்லது
மிக
அதிகமாகவ�ோ
இருக்கக்கூடாது என்று
மட்டும் அறிவுறுத்தினார். அதாவது ஓர் அரசு
தன்னிறைவு பெறுவதற்கு ஏற்றவகையிலும்,
அதே நேரத்தில் திறம்பட ஆட்சி செய்வதற்குத்
தகுந்த வகையிலும் மக்கள் த�ொகை இருக்க

மான்டிவீடிய�ோ மாநாட்டில் 1933-ல்
நடைபெற்ற அரசுகளின் உரிமைகள் மற்றும்
கடமைகளின் மீதான
மாநாடு, அரசு
என்பதனைப்பற்றிய ஓர் அடிப்படை புரிதலை
அளித்தது. அரசு என்பது ஓர் நிரந்தர
மக்கள்தொகை,
ஓர்
வரையறுக்கப்பட்ட
நிலப்பரப்பு மற்றும் அந்நிலப்பரப்பின் மீது
ஆளுமை
செலுத்தும்
அரசாங்கம்

அரசு - வரையறை
 அரசு
எனப்படுவது
"குடும்பங்கள்
மற்றும் கிராமங்கள் ஒன்றிணைந்து
அவற்றின்
ந�ோக்கத்திற்காகவும்,
அவைகளின்
மகிழ்ச்சியான,
மரியாதைக்குரியதுமான
வாழ்க்கை
மற்றும் முழுமையான சுய சார்பு
க�ொண்ட வாழ்க்கை முறையினை வாழ
உதவும் ஓர் அமைப்பு அரசாகும்” என
வரையறுத்தார். -அரிஸ்டாட்டில்
 
அரசு என்பது "ப�ொதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட
நிலப்பரப்பினை ஆக்கிரமித்து வாழும்
மிகப்
பெரிய
எண்ணிக்கையிலான
மனிதர்களின் பெருந்திரள், தம்மிலும்
எண்ணிக்கையில் குறைவாக இருக்கும்
மனிதர்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துதலை
நியாயப்படுத்தும்
அமைப்பாகும்".
ஹாலந்து (Holland)
 
அரசினை வரையறுக்கும் ப�ோது ‘மனித
வர்க்கத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கினர்
ஒரு அமைப்பாக இருந்து செயல்படுவதே
அரசு’ என்கிறார். - பர்ஜெஸ் (Burgess)
 ‘அரசு என்பது அரசாங்க வடிவில்

தனிமனிதன்
அல்லது
சங்கங்கள்
இணைவதாகும். ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட
நிலப்பரப்பின்மீது
அவர்கள்
ஒன்றிணைந்து
தங்களை
அரசியல்
ரீதியாக அமைத்துக்கொள்வது அரசு
ஆகும்’. - சிட்ஜ்விக் (Sidgwick)
 
அரசு என்பது " ஓர் மக்கள் கூட்டமானது
வரையறுக்கப்பட்ட
நிலப்பரப்பில்
வசித்துக் க�ொண்டு , அவர்கள் வெளி
சக்திகளுக்கு
கட்டுப்படாமல்
ஒரு
முறையான அரசாங்கத்தைப் பெற்று
தங்களுக்குள்
ஏற்பட்ட
இயல்பான
கீழ்படிதலை அரசிற்கு செலுத்துதல்" என
விளக்குகிறார். - கார்னர் (Garner)
 
“அரசு என்பது ஓர் நிலப்பரப்பில் அமைந்த
சமுதாயமாகும். அது அரசாங்கம் மற்றும்
குடிமக்கள் என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவற்றிற்கு இடையேயான உறவுகள்
மேன்மையான
அதிகாரத்தை
வலுக்கட்டாயமாக
பயன்படுத்துவதன்
மூலமாகத்
தீர்மானிக்கப்படுகிறது”
என்கிறார். - லாஸ்கி (Prof. Laski)
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2011 ஆம ஆண்டு மைக்கள் க்தொ்கக் கணக்ககடுபபு : மைக்கள் க்தொ்க 121.02 சகொடி

vவரபய தயாrகபட
ெமாத ெமாக - 16
பyc ைகேய தயாrகபட ெமாக - 18

2001 - 201 1 ஆ மக
கணெகpைன vடv
18.1 ேகா மக ெபrkyளைத
இ¡த கணெகp காkறt.

ஒ ெமாத ஆ ெப பாlன vkத
2001ஆ ஆlr¡t 201 1 ஆ ஆ
வைரyலான பதாக 7 pக
அtகrt 940 pைய எyளt.

இ¡tயாv மக ெதாைக : 1901-2011
ேகா

காkத க பயபா - 8,000 ெமr டக
உபகரண க பயபா – 10,500 ெமr டக

2001 p vவர
பாlன vkத: 933
532.2

495.5

(51.74%)

(48.28%)

588.5.5

mlய
(48.48%)

1901 ‘11 ‘21

‘31 ‘41

யவண்டும் என அரிஸ்ைாடடில் கருதினார்.
ரூய�ா ஓர் இேடசிய அரசு என்பது 10,000
மக்கள்
சதா்கயு்ையதாக
இருததல்
யவண்டும் என்று கூறினார்.

‘81

‘91 2001 ‘11

31.67

27.81

25.13

(51.54%)

25.21

623.7

mlய

23.84

ஆக ெபக

38.17

2001 p vவர
பாlன vkத: 940

43.92

mlய mlய

54.82

ஆக ெபக

121.02

ெமாத கணெகபாளக - 0.27 ேகா

102.87

ெமாத ெசலv - r.2,200 ேகாக
ஒெவாr நபrகான ெசலv - r.18.19

2001 - 201 1 ஆkய பதா
கணெகpதா அத m¡ைதய
பதாக கணெகpகைள
காl kைறவான மகெதாைக
வள°c vkதtைன பtv ெச±த
mத பதா கணெகபாk.

84.64

1872ஆ ஆ ெதாட k தேபாt
15வt p vவர கணெகp

இ¡tயாv மக ெதாைக
121.02 ேகா எ¤ கணkடபடt.
இt அெமrகா, இ¡ேதாேன¦யா,
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ஸ்பார்டைா்வ மனதில் ்வததுக்சகாண்டு
மக்கள் சதா்க எண்ணிக்்கயி்ன முடிவு
ச�ய்தனர். நவீன காே அரசுகள் மக்கள்
சதா்க எண்ணிக்்கயில் யவறுபடுகின்றன.
இநதியாவின் 2011-ஆம் ஆண்டின் மக்கள்
சதா்க கணக்சகடுப்பின்படி 121.02 யகாடி
மக்க்்ளக் சகாண்டுள்்ளது.

பி ்ள ா ட ய ை ா வி ன்
கருததுப்படி ஒரு இேடசிய அரசின்
மக்கள்சதா்க
என்பது
5040
ஆகும்.
இநத 5040 என்ற
எண்ணிக்்கயி்ன ஏன் அவர் சதரிவு ச�ய்தார்
சதரியுமா? இதற்கு முக்கியக் காரணம் இநத
5040 என்ற எண்்ண 1 முதல் 12 வ்ரயிோன
எநத எண்ணாலும் வகுக்கோம். உதாரணமாக,
இநத எண்ணி்ன 12-ஆல் வகுததால் மீதம்
உள்்ளது 2 என்ற எண் மடடுயம! சநருக்கடியான
காேஙகளில் மக்க்்ள சிறு சிறு குழுக்க்ளாகப்
பிரிதது
அவர்களுக்குரிய
தனிததனி
அறிவிப்புகள் தருவதற்கு வ�தியாகயவ இநத
5040 என்ற இநத மக்கள் சதா்க எண்ணிக்்க
பி்ளாடயைாவினால் யதர்வு ச�ய்யப்படைது.

நிைப்பரபபு
மக்கள் வசிக்க இருப்பிைம் அதாவது
நிேப்பகுதி அவசியமாகிறது. யமலும் மக்கள்
தஙக்்ள �மூக மற்றும் அரசியல் அடிப்ப்ையில்
தயார்படுததிக்சகாள்்ள
நிேப்பகுதி
யத்வயாகிறது. நிேப்பகுதி என்பது அநநாடடின்
நிேம்,
நீர்,
ஆகாயம்
ஆகியவற்்ற
உள்்ளைக்கியதாகும். நவீன அரசுகள் அவற்றின்
நிேப்பகுதி
அ்ளவில்
யவறுபடுகின்றன.
குடியுரி்மக்கு நிேப்பகுதி முக்கியமானதாகும்.
மக்கள் சதா்க என்ற கூற்றி்னப் யபால்
நிேப்பகுதி என்பதற்கு குறிப்பிடை அ்ளவு என்பது
கி்ையாது. சிறிய மற்றும் சபரிய நிேப்பகுதிகள்
சகாண்ை அரசுகள் உள்்ளன. 'நிேப்பரப்பின்
மீதான இ்றயாண்்ம அல்ேது அரசின்

பி்ளாடயைா, அரிஸ்ைாடடில் யபான்ற
முற்காே சிநத்னயா்ளர்கள் சிறிய கியரக்க
நகர அரசுக்ளான
ஏசதன்ஸ் மற்றும்
23

11th Std Political Science Tamil_Unit-2.indd 23

2/5/2020 1:05:14 PM

மேலான தன்மை' என்பது அந்தந்த அரசின்
எல்லைப்
பகுதிக்குள்
சுதந்திரமாகவும்,
வெளியிலிருந்து எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லாமல்
இருப்பதும் தான். இதுவே நவீன அரசுமுறை
வாழ்வின் அடிப்படைக்கொள்கையாகும் என
பேராசிரியர் எலியட் கூறுகிறார்.

அரசாங்கம்
என்பது
அரசின்
அரசியல்
அடிப்படையிலான
ஒருங்கிணைப்பாகும்.
பேராசிரியர் அப்பாதுரை (A.Appadurai) “அரசின்
விருப்பங்களை உருவாக்கி வெளிப்படுத்தி
உடன் நிறைவேற்றும் ஓர் முகமையாக
அரசாங்கம்
விளங்குகிறது”
என
குறிப்பிடுகிறார். சி.எப்.ஸ்ட்ராங் (C.F. Strong)
என்பவர்,
“சட்டத்தை
இயற்றி
அதனை
அமல்படுத்த அரசுக்கு மேலான அதிகாரம்
தேவைப்படுகிறது” என்று கூறுகிறார்.

இந்திய அரசின் நிலப்பகுதி 32,87,263
சதுர கில�ோ மீட்டர் ஆகும். இது உலக அளவில்
கிட்டத்தட்ட 2.4% நிலப்பரப்பு ஆகும். இந்திய
அரசமைப்பின் முதல் உறுப்பு இந்தியாவின்
நிலப்பரப்பைப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளது.

இறையாண்மை
இறையாண்மை
என்பது
ஓர்
அரசின்
நான்காவது
அடிப்படை
கூறாகும்.
இறையாண்மை என்பதன் ப�ொருள் மேலான
மற்றும்
இறுதியான
சட்ட
அதிகாரம்
என்பதாகும்.
எந்த
சட்ட
அதிகாரமும்
இறையாண்மையை விட உயர்ந்ததாக இருக்க
முடியாது. நவீன அரசுகள் த�ோன்றும்போது
அதனுடன் இறையாண்மை என்ற கருத்தும்
உருவாக்கப்பட்டது. இறையாண்மை எனும்
ச�ொல்
இலத்தீன்
ம�ொழிச்சொல்லான
‘சூப்பரானஸ்’
(Superanas)
என்பதிலிருந்து
பெறப்பட்டது. அதற்கு உயர்ந்த அதிகாரம்
என்று ப�ொருளாகும். த�ொன்றுத�ொட்டு வரும்
புரிதலின்படி
இறையாண்மை
என்பது
முழுமையானது,
நிரந்தரமானது,
அனைவருக்குமானது, பிரிக்க முடியாதது,
தனித்துவமானது
மற்றும்
மாற்றித்தர
இயலாதது என்பன ப�ோன்ற பண்புகளை

நிலப்பரப்பின் மீதான இறையாண்மையின்
பெயரால்
மக்கள்
ஒரு
அரசின்
நிலப்பரப்பிலிருந்து மற்றொரு அரசின்
நிலப்பரப்பிற்கு செல்வது கட்டுப்படுத்தப்
பட்டுள்ளது.
ஆனால் ஒரு நாட்டில் இருந்து க�ொண்டு
நீங்கள்
இணையத்தைப்
பயன்படுத்தி
மற்றொரு நாட்டில் உள்ளவருடன் த�ொடர்பு
க�ொள்ள முடியும். அரசின் பிரதான
உரிமையான
இறையாண்மையின்
பார்வையில், இதனை நீங்கள் எவ்வாறு
காண்கிறீர்கள்?
முகநூல்
(Facebook),
கீச்சகம் (Twitter) மற்றும் வலைய�ொளி (You
Tube) ப�ோன்ற சமூக வலைதளங்கள் சில
நாடுகளில் ஏன் தடை செய்யப்படுகின்றன
என்பதை ஆராயவும்.
அரசாங்கம்
அரசாங்கம்
செயல்படக்கூடிய

உள்ளடக்கியுள்ளது.
பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஜீன் ப�ோடின் (Jean
Bodin)
(1530
-1597)
என்பவர்
நவீன
இறையாண்மைக்
க�ோட்பாட்டின்
தந்தையாவார். ஹெரால்டு லாஸ்கியின் (Harold
Laski) கருத்துப்படி ‘அரசு இறையாண்மை
உடையதாக இருப்பதால்தான் பிற மனிதக்
கூட்டமைப்புகளிலிருந்து வேறுபடுகிறது’.
2.3 சமுதாயம், அரசு மற்றும் அரசாங்கம்

என்பது
அரசின்
ஓர்
முகமையாகும்.

செயல்பாடு
 
இந்திய
அரசாங்கத்தினால்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள
செய்தித்தாள்
விளம்பரங்களைப் பார்த்து பின்வரும்
வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.
 
‘அரசு’ என்ற ச�ொல்லை நீ எவ்வாறு
புரிந்து க�ொள்கிறாய்?
 
உங்களுடைய தினசரி வாழ்க்கையில்
அரசாங்கத்தினால் ஏற்படும் ஏதேனும்
ஐந்து தாக்கங்களைப் பட்டியலிடுக.
 
ஒவ்வொருவருக்குமான
விதிகளை
அரசானது சட்டத்தின் வடிவில் இயற்ற
வேண்டியது ஏன் அவசியமாகிறது
என்று நீ கருதுகிறாய்?

சmக

அரc

அரசாக

24

11th Std Political Science Tamil_Unit-2.indd 24

2/5/2020 1:05:14 PM

சமுதாயம்,
எவ்வாறு

அரசு, அரசாங்கம்
ஒன்றுடன்

-

ஒரு சரி செய்ய இயலாத சீரழிவைத் தடுக்கும்
ப�ொருட்டே,
மனிதர்கள்
ஒன்றுபட்டு,
பகுத்தறிவின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் அரசு
எனும் மாட்சிமை ப�ொருந்திய வலிமைய�ோடு
இருக்கக்கூடிய அமைப்பின் அவசியத்தினை
உணர்ந்தனர்.

இவை
ஒன்று

த�ொடர்புடையதாக உள்ளன?
மனிதர்கள்
வேட்டையாடி
வாழ்ந்த
வரலாற்று
ரீதியிலான
பண்டைய
நிலையிலிருந்து பரிணாம வளர்ச்சியடைந்து,
ஒரு இடத்தில் நிலையாய் குடி க�ொண்டு
வாழும் நிலைக்கு வந்த பின்பு, ஒவ்வொருவரும்
ப�ொருட்களை உற்பத்தி செய்யத் த�ொடங்கினர்.
குடும்பங்களின் செறிவு சமூகம் எனவும்,
சமூகங்களின் செறிவு நாம் இன்று காணும்
சமுதாயமாகவும் ஆனது. தனிநபர்கள், தங்கள்
உளவியல் தேவைக்காக மற்றவரை சார்ந்து
இருந்ததினால் குடும்பம் எனும் அமைப்பில்
வாழ்ந்து வந்தனர்.

மனிதர்கள் ஒருவருக்கொருவர் தம்மை
அழித்துக்கொள்வதிலிருந்து
அவர்களை
காக்கும்
ந�ோக்கிலேயே
அதிகாரங்கள்
குவிக்கப்பட்டு
அவ்வதிகாரங்களை
நிர்பந்திக்கும் அதிகாரமும் க�ொண்ட ‘அரசு’
எனும் அமைப்பு த�ோற்றுவிக்கப்பட்டது. நவீன
அரசுகளில்
மனிதர்கள்
மீதான
இக்கட்டுப்பாடுகள், சட்டத்தின் வழியாக உரிய
விதிமுறைகள்
மூலம்
மேற்கொள்ளப்
படுகின்றன. மக்களாட்சியில் இச்சட்டங்கள்
சட்டமன்றத்தால் இயற்றப்படும்.

குடும்பங்கள், தங்கள் பாதுகாப்பிற்காகவே
சமூகம் எனும் கட்டமைப்பின் கீழ் வந்தன.
இவ்வாறு
அமையப்பெற்ற
சமூகங்கள்,
தங்களின்
மேம்பட்ட
பாதுகாப்பிற்காக
சமுதாயம்
எனும்
அமைப்பினைத்
த�ோற்றுவித்தன.

இயற்றப்பட்ட சட்டங்கள், செயலாட்சி துறை
மூலமாக
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டும்,
நீதிமன்றத்தால்
இச்சட்டங்களின்
சட்டபூர்வத்தன்மை
மற்றும்
நீதிபரிபாலனத்தன்மை
ஆகியன
ஆய்வு
செய்யப்பட்டும் வருகின்றன. சட்டமியற்றுதல்,
இயற்றிய சட்டத்தை அமலாக்குதல் மற்றும்
அதற்கு
விளக்கமளித்தல்
ஆகியன
அரசாங்கத்தின் பணிகளாகும்.

சமுதாயம் சீரழிந்து ப�ோகும் ப�ோது,
அதன் தாக்கம் சமூகக்குழுக்களின் மீதும்
ஏற்படும். சமூகங்கள் சிதைவு பெறும்போது
குடும்பங்களும்
சிதையத்தொடங்கும்.
குடும்பங்கள்
சிதையத்துவங்கினால்,
ஒவ்வொருவரும் துன்புற நேரிடும். இவ்வாறு
அரசு
சமுதாயம் த�ோன்றிய பின்னரே அரசு என்ற
அமைப்பு த�ோன்றியது.

சமுதாயம்
சமுதாயமானது அரசு த�ோன்றுவதற்கு
முன்னரே த�ோன்றியது.

அரசின் எல்லை வரையறுக்கப்பட்டது.

சமுதாயத்தின் பரப்பெல்லை பரந்ததாகும்.

அரசுக்கு ஒரு நிலையான நிலப்பரப்பு உண்டு.

சமுதாயத்திற்கு என நிலையான நிலப்பரப்பு
எதுவும் இல்லை.

அரசு என்பது அரசியல் சார்ந்த அமைப்பாகும்.

சமுதாயம் என்பது ஒர் சமூக அமைப்பாகும்.

அரசிற்கு சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தும்
அதிகாரம் உள்ளது.

சமுதாயத்திற்கு அத்தகைய அதிகாரங்கள்
எதுவும் இல்லை.

அரசு
மற்றும்
சமுதாயத்தின்
உறுப்பினராகும்
தன்மை
என்பது
ஒன்றேயாகும். ஆனால் அவை இரண்டும்
தத்தமது ந�ோக்கங்களில் மாறுபடுகின்றன.
அரசு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஆனால் ஒரே
ஒரு
ந�ோக்கத்திற்காக
உள்ளது.
ஆனால்
சமுதாயம்,
எண்ணிலடங்காத

ந�ோக்கங்களுக்கானதாகும். அவற்றில் சில
பெரிய ந�ோக்கங்கள் மற்றும் சில சமயம் சிறிய
ந�ோக்கங்கள்
உள்ளன.
சமுதாயத்தின்
ந�ோக்கங்கள் ஆழ்ந்ததாகவும், பரந்ததாகவும்
காணப்படுகின்றன.
அரசு என்பது சட்டம் சார்ந்த ஒற்றை
அமைப்பாகும். ஆனால் சமுதாயம் என்பது பல
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அமைப்புகளை உள்ளடக்கியதாகும். அரசு
மக்களின் மீது தன் அதிகார வலிமையை
பயன்படுத்தி
அவர்களை
கீழ்ப்படிய
வைக்கிறது. ஆனால் சமுதாயம�ோ மக்களின்
மனமுவந்த
செயல்பாட்டையே
ஊக்குவிக்கிறது. சமுதாயத்தின் பல்வேறு
தேவைகளே அது இசைவான வழியில்
செயல்படும்
முறையை
தேவையானதாக்குகிறது.
சமுதாயத்தில்
பல்வேறு அமைப்புகள் இருப்பதால், ஒருவர்
தான் கட்டாயப்படுத்தப்படுவதாக கருதினால்
அதிலிருந்து விடுபட்டு
வேறு அமைப்பில்
தம்மை
இணைத்துக்
க�ொள்வதற்கு
வாய்ப்புள்ளது. நிர்ப்பந்தத்தின்
மூலமாக
அமைப்புகள் செயல்பட முடியாது. இதன்

வாயிலாக,
வலியுறுத்தும்
அதிகாரமற்ற
அரசும்,
மக்களை
அவர்களின்
சுய
விருப்பத்துடன்
தன்னகத்தே
வைத்துக்
க�ொள்ளும் தூண்டல் இல்லாத சமுதாயமும்
வீழ்ச்சியடையும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து
க�ொள்ளலாம்.
அரசு மற்றும் அரசாங்கம்
பேச்சு வழக்கில் அரசும், அரசாங்கமும்
ஒரே
ப�ொருளில்
பயன்படுத்தப்பட்டு
வருகின்றன. ஆனால் உண்மையில் அரசு
என்பதும்
அரசாங்கம்
என்பதும்
வெவ்வேறானவை
ஆகும்.
பின்வரும்
அட்டவணையிலிருந்து
அரசிற்கும்,
அரசாங்கத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை
அறியலாம்.

அரசு

அரசாங்கம்

அரசு என்பது மக்கள் த�ொகை, நிலப்பரப்பு,
அரசாங்கம் மற்றும் இறையாண்மை ஆகிய நான்கு
கூறுகளைக் க�ொண்டதாகும்.

அரசாங்கம் என்பது அரசின் நான்கு கூறுகளில்
ஒன்றாகும்.

அரசு மூல அதிகாரங்களை பெற்றதாகும்.

அரசாங்கத்தின் அதிகாரங்கள் அரசிடமிருந்து
பெற்றவையாகும்.

அரசு என்பது நிரந்தரமானது என்பதுடன்
என்றென்றைக்கும் நீடித்திருப்பதாகும்.

அரசாங்கம் என்பது தற்காலிகமானதாகும். மக்கள்
விருப்பத்தின் பேரில் அரசாங்கங்கள்
மாற்றப்படலாம்.

அரசு என்பது காண முடியாததும், புலனாகாததும்
ஆகும்.

அரசாங்கம் என்பது உறுதியானது மற்றும்
காணக்கூடியது.

நகர்வானது
சமுதாயம்,
அரசு
மற்றும்
அரசாங்கம் ப�ோன்றவற்றை பற்றிய புரிதல் மீது
கடுமையான
தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தியது.
உதாரணமாக, இந்திய சமுதாயத்தை சீர்திருத்த
இராஜாராம்
ம�ோகன்ராய்
மேற்கொண்ட
முயற்சிகள்
ப�ோன்றவை
இந்திய
சிந்தனையாளர்கள்
மீது
மேற்கத்திய
நவீனத்துவத்தின்
தாக்கம்
நேரடியாக
இருந்ததற்கு சான்றாகும்.

நவீன அரசு
நவீன அரசைப் பற்றி தெரிந்து க�ொள்ளும்
முன்னர் உங்களுக்கு நவீனத்துவம் பற்றிய
புரிதல் வேண்டும். நவீனத்துவம் என்றால்
என்ன? நவீன அரசு என்றால் என்ன?
நவீனத்துவம் என்பதனை வரலாற்று
அடிப்படையில்
பார்த்தால்
மரபுகளை
கேள்விக்குட்படுத்தி அதன் மூலம் காலம்
த�ொட்டு வந்த நம்பிக்கைகளை, பழக்கங்களை,
சமூக
பண்பாட்டு
நெறிமுறைகளை
நிராகரிக்கும் காலகட்டம் நவீனத்துவமாகும்.
தனி
மனிதத்துவத்திற்கு
முன்னுரிமை,
சமத்துவம், சுதந்திரம், வாழ்வின் ஒவ்வொரு
நிலையிலும்
அறிவியல்
மனப்பாங்கினை
வளர்த்தல் ப�ோன்றவற்றிற்கு நவீனத்துவம்
அடித்தளமிட்டது. நவீனத்துவம் மக்களை
விவசாயம்
சார்ந்த
நிலையிலிருந்து
த�ொழில்மயம், நகரமயம், மதச்சார்பின்மை
ந�ோக்கி வழி நடத்தியது. இந்த அறிவார்ந்த

அரசியல்
அறிவியல்
பாடத்தில்
நவீனத்துவமானது
அரசு,
சுதந்திரம்,
சமத்துவம், நீதி முதலிய கருத்தாக்கங்களின்
மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. நவீன அரசின்
அறிவுப் பூர்வமான அடித்தளம் பெரும்பாலும்
1648-ஆம் ஆண்டில் கைய�ொப்பமிடப்பட்ட
“வெஸ்ட் பாலியா உடன்படிக்கை” (Treaty of
Westphalia)யின் விளைவு என்றே கூறப்படுகிறது.
நவீன
அரசின்
சிந்தனை
19-ஆம்
நூற்றாண்டில் ஐர�ோப்பிய காலனிமயமாக்கம்
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மூலம் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளுக்குக்
க�ொண்டு செல்லப்பட்டது. இரண்டாம் உலகப்
ப�ோருக்கு பின் சுதந்திரம் பெற்ற காலனி
நாடுகள்
இன்றளவும்
காலனியாதிக்க
காலத்திற்கு பிந்தைய (Post- Colonial States)
அரசுகள் என அறியப்படுகின்றன. இவ்வாறு
சுதந்திரம்
பெற்ற
தெற்காசிய
நாடுகள்
காலனியாதிக்க
காலத்திற்குப்
பிந்தைய
அரசுகள் என்னும் குடையின் கீழ் வருகின்றன.
இவ்வாறு
உலகெங்கிலும்
உள்ள
காலனியாதிக்க
காலத்திற்கு
பிந்தைய
அரசுகளை
ஒன்றோடு
ஒன்று
ஒப்பீடு
செய்யலாம்.
இவ்வாறான
ஒப்பீடுகள்
அவ்வரசுகளின் ஆட்சி முறைமைகளின் சாதக
பாதகங்களை அறிந்து க�ொள்ள உதவும். அதன்
மூலம் அவ்வரசுகளின் ஆட்சி முறைமைகளை
மேம்படுத்த இயலும்.

நவீன அரசின் ஆளுகை க�ொள்கை
என்பது அதன் செயல்கள் மக்களின் நலனை
பேணுவதாக
இருக்கிறதா
என்பதாகும்.
இவ்வாறு
அத்தியாவசிய
சேவைகளை
செய்துதரும்
அமைப்பாக
நவீன
அரசு
இயங்குகிறது. நவீன அரசு கீழ்காணும் மூன்று
முக்கிய செல்பாடுகளை மையமாக க�ொண்டது
என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்றாகும்.
இடர்காப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு பணிகள்
அரசுகள்
இன்றைய
உலகளாவிய
சூழலில் ‘இடர்காப்பு’ என்பதனை பன்மடங்கான
நிலைப்பாடுகளில் ப�ொருள் க�ொள்கின்றன.
மனித
இடர்காப்பு
ப�ோன்ற
ச�ொற்கள்
குடிமக்களின்
நலனே
முதன்மையானது
என்பதையே
குறிக்கிறது.
தத்துவஞானி
இம்மானுவேல் காண்ட் அவர்களின் “நிரந்தர
அமைதி“ எனும் சிந்தனையின் படி உலக
நாடுகள் ஒன்றிணைந்து ‘பன்னாட்டு சங்கம்’
எனவும் பின்னாளில் ‘ஐக்கிய நாடுகள் சபை’
எனவும் ஒன்றிணைந்து இடர்காப்பு மற்றும்
பாதுகாப்பு முதலியவற்றை விவாதித்து உலக
அமைதியை பேணுகின்றன.

2.4 நவீன அரசுகளின் பணிகள்
நவீன அரசு என்பது வளர்ச்சியடைந்த
அரசு
ஆகும்.
அது
தனது
மக்களை
பாதுகாப்பாகவும், பத்திரமாகவும் வைத்துக்
க�ொள்ள முயல வேண்டும். அரசு தனது
எல்லைகளின்
பாதுகாப்பினை
உறுதி
செய்யவேண்டும். தனது எல்லைகளுக்குள்
வெளிநாட்டவர் எவரும் உட்புகாத வண்ணம்
பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
சந்தையின்
தேவைகளனைத்தும்
நன்கு
கட்டமைக்கப்பட்ட பேரியல் ப�ொருளாதார
கட்டமைப்பு
மூலம்
சமுதாயத்துடன்
ஒன்றிணைக்கப்பட
வேண்டும்.
‘முதலில்
மக்கள் நன்மை’ என்பதே அரசின் தாரக
மந்திரமாக இருக்கவேண்டும்.

ப�ொருளாதார பணிகள்
அரசியல் முறைமையின் ப�ொருளாதார
செயல்பாடுகளில்
தலையிடவேண்டிய
கடமையில் நவீன அரசுகள் உள்ளன. மக்கள்
தங்களின்
திறனை
உணர்ந்து
மேம்படுத்திக்கொள்ள
ஏதுவாக
அரசு
அவர்களுக்கு ஆதரவு தரவேண்டும். நலிவுற்ற
பிரிவினர் மற்றும் நுகர்வோரின் நலன்களை
பாதுகாத்தல், லாபம் ஈட்ட இயலாத துறைகளில்
முதலீடு செய்வது ப�ோன்றவை நவீன அரசின்
ப�ொருளாதார பணிகளாக கருதப்படுகிறது.

பக

அத்தியாவசிய சேவைகளை வழங்குதல்
'கருவறையிருந்து கல்லறை வரை' நவீன
அரசு அதன் குடிமக்களை கவனித்துக் க�ொள்ள
வேண்டும். உணவு, சுத்தமான குடிநீர், கல்வி,
சுகாதாரம், மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு ஆகியன
அரசின் முதன்மையான ப�ொறுப்புகளாகும்.
இந்திய
அரசாங்கம்
மற்றும்
மாநில
அரசாங்கங்கங்களின்
பல்வேறு
நலத்
திட்டங்கள் இந்த திசையில் இருப்பதை நீங்கள்
காணலாம். தமிழக அரசாங்கத்தின் மதிய
உணவு திட்டம் மற்றும் அரசுப் பள்ளிக்
குழந்தைகளுக்கான
சத்துணவுத்
திட்டம்
ஆகியவை
நாட்டின்
பிற
பகுதிகளில்

இடகாp ம
பாtகாp பக
ெபாrளாதார
பக
அ tயாவcய
ேசைவகைள வழkத
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பின்பற்றப்படுவது
இதற்கு
தக்கசதாரு
�ான்றாகும். நவீன அரசு மக்களின் நே்னப்
யபணுவதால் “மக்கள் நே அரசு” எனும்
மற்றுசமாரு கருததாக்கம் யதான்றியது

வழஙகுவதற்கான சகாள்்க (3) கு்றநதபட�
நல்
வாழக்்க்ய
தஙக்ளால்
ஏற்படுததிக்சகாள்்ள
இயோதவர்களுக்கு,
அவவாறான வாழக்்கயி்ன ஏற்படுததித
தருதல் ஆகியனவாகும். சுதநதிரததிற்கு முன்பு
இநதியா ஆஙகியேயர் ஆடசியின் கீழ ஒரு
காேனிததுவ அர�ாக இருநதது. இநதியர்கள்
ஆஙகியேய முடியாடசியின் கீழ இருநதனர்.
நம் நாடு சுதநதிரம் அ்ைநததும், நாம் நமது
அர�்மப்பி்ன உருவாக்கியனாம்.
நமது
அர�்மப்பானது யமற்கததிய மக்கள் நே
அரசின் சிநத்னக்்ள உள்வாஙகியதாகும்.

2.5 மைக்கள் நை அரசு என்ை கருத்்தொக்கம
(Concept of Welfare State)
இநதிய
அர�்மப்பின்
'அரசு
வழிகாடடி சநறிமு்றகள்', யமற்கு ஐயராப்பிய
நாடுகளின் மக்கள் நே அரசு பற்றிய
சிநத்ன்ய
பிரதிபலிப்ப்த
கவனிதது
இருக்கிறீர்க்ளா? குடி்ம உரி்மகள் மற்றும்
அரசியல் உரி்மகள் குறிதத அம்�ஙகள்
அர�்மப்பின்
அடிப்ப்ை
உரி்மகளில்
்வக்கப்படடுள்்ளயபாது, �மூக, சபாரு்ளாதார
யமம்பாடடி்ன வலியுறுததும் வழிமு்றகள்
நான்காம்
பகுதியில்
‘அரசு
வழிகாடடி
சநறிமு்றகள்’ எனும் த்ேப்பின் கீழ
அ்மநதுள்்ளது எதனால் என்று அறிவீர்க்ளா?
அதன் காரணசமன்ன? அர�்மப்பில் உள்்ள
அடிப்ப்ை
உரி்மயின்
பகுதியாக
சபாரு்ளாதார உரி்மகள் ஏன் இல்்ே?

கசயல்்பொடு
 மகாதமா காநதி ஊரக
யவ்ேவாய்ப்புததிடைம்,
கல்வி உரி்ம �டைம்,
யதசிய உணவு பாதுகாப்பு
�டைம்
ஆகியவற்றின்
அ வ சி ய த தி ் ன
ஆ ர ா ய வு ம் .
இததிடைஙகளில்
உறுதி
ச � ய் ய ப் ப ட டு ள் ்ள
உரி்மகள், �டை பூர்வ
உரி்மக்ளா?
அல்ேது
அடிப்ப்ை உரி்மக்ளா?
 மக்கள் நே அரசு எனும்
கருததாக்கததிற்கு
யஜ.எஸ.
மில
மற்றும்
எச்.யஜ.்லாஸகி
அளிதத
பஙகளிப்புகள் குறிதது விவாதி.

கு்றநதபட� மக்கள்சதா்க மற்றும்
அயத யநரததில்
வ்ளஙகள் மிகுதியாக
இருப்பது, மக்கள் நே அரசு மாதிரியின் (Welfare
State Model) சவற்றி்ய தீர்மானிக்கும் முக்கிய
காரணமாகும். ஸ்யகண்டியநவியா நாடுகள்
மக்கள்
நே
அரசிற்கு
சிறநத
எடுததுக்காடடுக்ளாக
இருக்கின்றன.
இநதியாவின் அர�்மப்பு ஒர் நே அரசி்ன
நிறுவ
முயல்கிறயபாதிலும்,
வ்ளஙகள்
யபாதா்ம,
அயத
�மயம்
சபருகும்
மக்கள்சதா்க ஆகிய்வ மக்கள் நே அரசின்
இேக்குக்்ள எடை த்ையாக உள்்ளது.

2.6 கமைன்்மை அரசு என்ை கருத்்தொக்கம
(Concept of Soft state)
யநாபல் பரிசு சபற்ற சபாரு்ளாதார
நிபுணர் குன்னர் மிர்ைால் (Gunner Myrdal)
யமற்கததிய அரசுகளுைன் ஆசிய அரசுக்்ள
ஒப்பிடும்யபாது, ஆசிய அரசுகளில் நிேவும்
�முதாய ஒழுஙகீனஙகள் ஆசிய அரசுக்்ள
சமன்்ம
அரசுக்ளாக
ஆக்குவ்த
கண்ைறிநதார். �மூக ஒழுஙகீனம், ஊழல்
மற்றும் மிகப்பேவீனமான �டை அமோக்கம்
ஆகியன
சமன்்ம
அரசின்
முக்கிய
தன்்மக்ளாகும்.

‘மக்கள் நே அரசு என்ற கருததாக்கம்
இரண்ைாம் உேகப் யபாருக்குப் பின்னர், யமற்கு
ஐயராப்பாவில் ஏற்படைதாகும். மக்கள் நே
அரசில்,
அர�ாஙகததினு்ைய
முதன்்ம
சிநத்ன என்பது மனித வ்ளர்ச்சியில் ஒரு
முக்கிய பஙகாற்றயவண்டும் என்பதாகும்.
குடிமக்களின்
நல்வாழவிற்கான
பாதுகாப்பு மற்றும் யமம்பாடடி்ன யபணுதல்
நே
அரசின்
பஙகாகும்.
குடிமக்களின்
சபாரு்ளாதார
மற்றும்
�மூக
நேன்
பின்வருவனவற்றின் அடிப்ப்ையிோனதாகும்.
(1) வாய்ப்புகளில் �மததுவம் எனும் சகாள்்க
(2)
சபாரு்ளாதார
வ்ளஙக்்ள
�மமாக

முழு
வ்ளர்ச்சி
சபறாத
ஆளு்ம
திறன்கள்
சகாண்ை
காேனியாதிக்க
காேததிற்கு பிந்தய நாடுகள் ‘சமன்்ம
அரசுக்ளாக
வ்கப்படுததப்படுகின்றன.
தரநி்ேக்்ள க்ைபிடிக்கா்ம, ஒழுக்கத்த
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பராமரிக்க இயோ்ம, �டை அமோக்கம்
ச�ய்ய
இயோ்ம
யபான்ற்வ
நமது
நாடடி்ன சமன்்ம அர�ாக மாற்றிவிடுகிறது.
தனது மக்க்ளாடசி பண்புக்்ள சமன்யமலும்
யமம்படுததிக்சகாள்்ள ஒரு சமன்்ம அர�ால்
இயேயவ இயோது.

அதிகாரவர்க்கம்,
திடைமிடும்
து்றகள்
யபான்ற்வ
இறக்குமதி
ச�ய்யப்படடு
நிேவியல் சூழலுக்யகற்ப காேனியாதிக்க
காேததியேயய மாற்றப்படடு ச�யல்படடுக்
சகாண்டிருநதாலும் வ்ளர்ச்சி என்பது மிக
மநதமாகயவ இருப்ப்த காண முடிகிறது.
வ்ளர்ச்சி
யவகம்
மிக
சமதுவாகயவ
இநநாடுகளில்
இருப்பதற்கான
காரணம்
என்ன? இத்ன எடுததுக்காடடி ஹம்�ா
ஆோவி (Hamza Alavi) பாகிஸ்தான் மற்றும்
வஙகயத�ம்
ஆகிய
நாடுகளின்
ஆளு்கததன்்ம
சநருக்கடியி்ன
வி்ளக்குகிறார். காேனியாதிக்க காேததிற்கு
பிந்தய
நாடுகளின்
ச�யல்பைாத
தன்்மயி்ன வி்ளக்கும்சபாருடடு மி்க
யமம்பாடடு அரசு எனும் கருததாக்கம்
பயன்படுகிறது. காேனியாதிக்கக் காேததின்
யபாதும்,
அதற்கு
பின்னரும்
சதாைரும்
அதிகாரவர்க்க
ஆளு்கக்கடை்மப்பு
மூேமாக
‘மி்க
யமம்பாடடு
அரசு’
புரிநதுசகாள்்ளப்படுகிறது.

ஒரு மாணவராக நீஙகள் காணும்
�முதாய ஒழுஙகீனஙக்்ளயும், அவற்்ற சீர்
ச�ய்வதற்காக உஙகளின் வழிமு்றக்்ளயும்
படடியலிடுக.

கசயல்்பொடு
 யமற்கததிய நாடுகளில், கருவிலிருக்கும்
குழந்தயின்
பாலினத்த
அறிநதுசகாள்ளுதல் என்பது யபறுகாே
மருததுவ
ந்ைமு்றயின்
ஒரு
பகுதியாக
வி்ளஙகுகிறது.
கருவுற்ற
தாய்மார்கள்
பிறக்கப்யபாகும்
தம்
குழந்த்களின்
பாலினத்த
முன்னயர
சதரிநது
சகாள்வது
வழக்கமான ஒன்றாகும்.
 ஆனால் இநதியாவில் குழந்த பிறக்கும்
முன்னயர
அதன்
பாலினத்த
சதரிவிப்பயதா,
சதரிநதுசகாள்்ள
முயற்சிப்பயதா
தண்ை்னக்குரிய
குற்றமாகும்.
“கருவிலிருக்கும்
குழந்தகளின்
பாலினத்த
கண்ைறிதல்
த்ைச்�டைம்”
[PreConception and Pre-Natal Diagnostic
Techniques (PCPNDT) Act] எனும் �டைம்
மூேம்
கருவிலிருக்கும்
சிசுவின்
பாலினத்த
கருவுற்று
இருக்கும்
சபண்ணிற்யகா, அவரது உறவினருக்யகா
ச�ால், ச�யல் மற்றும் பிற குறியீடுகள்
வழியாக
சதரிவிப்பது
குற்றமாக
அறிவிக்கப்படடுள்்ளது. ஏன்?
2.7 மி்க
சமைம்பொட்டு
அரசு
கருத்்தொக்கம (Concept of
Developed State)

காேனியாதிக்க
காே
அடி்மதத்்ளயில்
இருநது
இநநாடுகள்
விடுபடைாலும், புதிதாக சபறப்படை அரசியல்
சுதநதிரததின் தாக்கததி்ன அநநாடுகளில்
உள்்ள
நிர்வாகக்கடை்மப்புகள் எநத
வ்கயிலும் உள்வாஙகவில்்ே. ஐயராப்பிய
காேனியாதிக்க �க்திகள் இரட்ை யவைமிடடு,
தஙகள் நாடடு ஆயராக்கிய அரசியலி்ன
தஙகள்
ஆளு்கயின்
கீழ
உள்்ள
காேனியாதிக்க நாடுகளுக்கு வழஙகவில்்ே.
அவர்களின் நாடுகளில் அரசுகள் என்ப்வ
குடிமக்களின் அரசியல் வாழவு, சுதநதிரம்
மற்றும் சபாரு்ளாதார சுதநதிரம் யபான்ற
உரி்மக்்ள நி்ே நாடடி மக்களுக்கு அதீத
சுதநதிரம்
வழஙகிய
அ்மப்பாகக்
கருதப்படைன. மக்கள் அரசி்ன தஙகள்
‘ச�ல்ே பிராணி’ யபான்று கருதினர். ஆனால்,
அயத ஐயராப்பியர்கள் அதற்கு யநர் எதிராக,
தஙகளின்
காேனியாதிக்க
நாடுகளில்
அர�்மப்புகள்
சகாடூரமானதாக
இருக்குமாறு வடிவ்மததனர். அதிகாரக்
குவிப்பு
என்பது
சபரும்
அ்ளவில்
காேனியாதிக்க அரசின் வ�ம் இருநதது.
இதனால்
காேனியாதிக்கம்
ச�ய்யப்படை
நாடுகளில்
இருநது
மிக
எளிதாக
ச�ல்வஙக்்ள சுரண்டி அவர்கள் தஙகள்

என்ை
Over

சதற்காசிய அரசுகள் சபரும்பாலும்
நவீன மக்க்ளாடசி தததுவததின் படி இயஙகும்
அரசுக்ளாகும். ஆனால், அ்வ வ்ளர்ச்சியில்
யமற்கததிய நாடுக்்ள விை பின் தஙகி
இருப்பதன் காரணம் யாது? இநநாடுகளின்
ஆளு்க அ்மப்புக்ளான நாைாளுமன்றம்,
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பிந்தைய
அரசுகள்
எனவும்
இவை
அழைக்கப்படுகின்றன. அரசின் கட்டமைப்பை
ப�ொறுத்தவரை
காலனியாதிக்கத்திற்குப்
பிந்தைய அரசுகளில் காலனியாதிக்க கால
அரசுகளின் இயல்புகள் அப்படியே உள்ளன.
ஆனால்
தற்பொழுது
அரசின்
கட்டமைப்புகளுடைய
குறிக்கோள்கள்
காலத்திற்கு ஏற்றாற்போல் மாறிவிட்டதைக்
காணலாம்.
ப�ொதுவாக,
காலனியாதிக்கத்திற்குப் பிந்தைய அரசுகளில்
அதிக
அளவிலான
வறுமை,
அரசியல்
நிலையற்றத்தன்மை, மற்றும் ஆளுகையில்
திறனின்மை ப�ோன்றவை காணப்படுகிறது.
நவீன அரசுக்கும், மரபுசார் அதிகாரத்தை
தன்னகத்தே க�ொண்டுள்ள சமுதாயத்திற்கும்
உள்ள முரண்பாடுகளே இதற்கு காரணம்
எனலாம்.

நாட்டிற்கு
க�ொண்டு
செல்ல
முடிந்தது.
காலனியாதிக்க
நாடுகளில்
அவர்கள்
உருவாக்கி வைத்திருந்த
அதிகாரவர்க்கம்
இதற்கு மிக சிறப்பாக உதவி புரிந்தது. நாட்டைச்
சுரண்ட உதவிய இவ்வகை அமைப்புகளை
நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பின்னரும், பெரும்
மரபாகவே கருதி பிந்தைய ஆட்சியாளர்கள்
த�ொடர்ந்தனர். அதிகாரவர்க்கமும் தன்னை
பெரிய
அளவில்
உருமாற்றமும்
செய்துக�ொள்ளவில்லை.
சமுதாயம் மற்றும் அதன் ப�ொருளாதாரம்
நவீனமயமாக்கப்படாத நிலையில் அவற்றை
கட்டுப்படுத்தும் மாட்சிமை பெற்ற அமைப்பான
அரசு மட்டும் நவீனமாக்கப்பட்டால், அது
அரசையும்
அதன்
அங்கமான
சமுதாயத்தினையும்
ஒன்றோட�ொன்று
த�ொடர்பில்லாத இரு வேறு கூறுகளாக ஆக்கி
விடும்.
இது
அரசு
இயந்திரத்திற்கும்,
மக்களுக்கும் ஒரு பெரிய இடைவெளியினை
ஏற்படுத்திவிடும்.
இவ்வகையான
பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சியில், மக்களுக்கு
எது நன்மை பயக்கும் என்பது மக்களால்
தீர்மானிக்கப்படமாட்டாது.
அதற்குமாறாக
செல்வாக்கு மிக்க ஒரு சிலரால் மட்டுமே
தீர்மானிக்கப்படும்.
வங்கதேசம்
மற்றும்
பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளில் நிலவும்
இத்தகைய
தன்மையினை
'இராணுவ
அதிகாரவர்க்க
சிறுகுழுவாட்சி’
எனும்
ச�ொற்றொடர்
மூலம்
ஹம்சா
ஆலாவி
விளக்குகிறார். 'இராணுவ அதிகாரவர்க்கத்தின்
சிறுகுழுவாட்சி'
என்பது
இந்தியாவின்
உரிமங்கள்
ஆட்சியை
(Licence
Raj)
ஒத்துள்ளதாகும்.
காலனியாதிக்க
கால
அனுபவத்தில் இருந்து இந்தியாவில் த�ொடரும்
அதிகாரக்குவிப்பு
குறித்த
கவலைகள்
த�ொடர்ந்து
மத்திய
அரசாங்கத்தின்
கவனத்திற்கு வருவதைக் காணலாம்.

உலகின்
புதிய
பகுதிகளுக்குள்
நுழைந்த காலனியாதிக்கச் சக்திகள், அங்கே
நிலவிய
பாரம்பரிய
மரபுகள்
மற்றும்
பண்பாட்டினை
அழித்ததுடன்
தங்கள்
மரபுகளையும் பண்பாட்டினையும் த�ொடர்ந்து
திணித்தவாறு
இருந்தனர்.
இவ்வாறு
இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மரபுகள் மற்றும்
பண்பாடுகளுடன் மாற்றத்திற்கு உள்ளான
மக்கள், தங்கள் நாடு விடுதலை அடைந்தவுடன்,
காலனியாதிக்க அடையாளங்களை துறந்து
தங்களுக்கென
சுய
அடையாளங்களை
ஏற்படுத்தும்
உடனடி
கட்டாயத்திற்கு
தள்ளப்பட்டனர்.
அதனால்
ஏற்பட்ட
முரண்பாடுகளைக்
களைந்து
அவர்கள்
தன்னம்பிக்கையுடன் தங்களின் புதிய தேசிய
அடையாளத்தினை ஏற்படுத்திக் க�ொள்ள
வேண்டியதாயிற்று.
இது
காலனியாதிக்கத்திற்குப் பிந்தைய அரசுகளில்
ஆள்வோருக்கும்,
ஆளப்படுவ�ோருக்கும்
இடைவெளி ஏற்பட ஒரு முக்கிய காரணமானது.
இன்றளவும் காலனியாதிக்கத்திற்குப் பிந்தைய
அரசுகளில்
ஆள்வோர்
அன்னிச்சையாக
நடந்து க�ொள்வதைக் காணலாம்.

2.8 காலனியாதிக்க காலத்துக்கு பிந்தைய
அரசு என்ற கருத்தாக்கம் (Concept of postcolonial state)
இரண்டாம் உலகப்போருக்கு பின்னர்
காலனியாதிக்கத்தின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டு
உருவான
புதிய
தேசிய
அரசுகள்
காலனியாதிக்கத்திற்குப் பிந்தைய அரசுகள்
என
அழைக்கப்படுகின்றன.
மேம்பாட்டு
அரசுகள் எனவும் காலனியாதிக்கத்திற்குப்

அருஞ்சொற்பொருள்: Glossary
அரசு(State):
அரசு
என்பது
குறிப்பிட்ட
நிலப்பரப்பையும் அதில் வாழும் மக்களையும்
குறிப்பதாகும் .
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அரசாங்கம்
(Government):
ஒரு
நாட்டை
அதிகாரம்
பெற்ற
மக்கள்
குழுவால்
அதிகாரப்பூர்வமாக கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பே
அரசாங்கம் ஆகும்
சமுதாய ஒப்பந்தக் க�ோட்பாடு (Social Contract
Theory): மனிதன் இயற்க்கை நிலையில்
தங்களுக்குள்
ஏற்படுத்திக்
க�ொண்ட
ஒப்பந்தமே சமுதாய ஒப்பந்தமாகும்.
சமுதாயம்(Society):
மக்கள்
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய குழுவாக
இணைந்து, பணிகளை எப்படி பங்கிட்டுக்
க�ொள்வது, எந்த முடிவுகளை எப்படி எடுப்பது
ப�ோன்றவைகளை
அவர்களுக்குள்ளேயே
தீர்மானித்துக்கொள்ளும் தன்மை படைத்த ஓர்

அமைப்பு சமுதாயம் எனப்படும்.
தனிமனிதத்துவம்
(Individualism):
அரசின்
கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து அப்பாற்பட்டு ஓர்
தனிமனிதனின் சுதந்திரமான செயல்பாடுகளை
உறுதி செய்யும் க�ோட்பாடு.
ஸ்கேண்டிநேவியா(Scandinavia): இது வடக்கு
ஐர�ோப்பாவில் உள்ள டென்மார்க், நார்வே,
ஸ்வீடன்
ஆகிய
மூன்று
நாடுகளின்
ஒருங்கிணைந்த பகுதியைக் குறிப்பதாகும்.
இயற்கை நிலை (State of Nature): சமுதாயத்தில்
எவ்விதமான முறைப்படுத்தப்பட்ட அரசாங்க
வடிவமும்
இல்லாமல்
த�ொன்மையான
நிலையில் காணப்படுவது ஆகும்.

மதிப்பிடுதல் (Evaluation)
I) சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
1. ‘அரசு’ என்ற ச�ொல்லை முதன் முதலில் பயன்படுத்திய அரசியல் அறிஞர் யார்?
அ) நிக்கோல�ோ மாக்கியவல்லி
இ) அரிஸ்டாட்டில்

ஆ) பிளாட்டோ
ஈ) லாக்

2. ‘லெவியதான்’ என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?
அ) ஹாப்ஸ்
இ) ரூச�ோ	

ஆ) லாக்
ஈ) மார்கந்தோ

3. கீழ்வருபவைகளில் எது அரசிலுள்ள குடிமக்களின் தகுதியை நிர்ணயிக்கும்
முக்கிய காரணியாக கருதப்படுகிறது?
அ) நிலப்பரப்பு
இ) இறையாண்மை	

ஆ) அரசாங்கம்
ஈ) மக்கள் த�ொகை

4. கீழ்வருபவைகளில் எது அரசின் அதிகாரத்துவத்தை கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரமாக கருதப்படுகிறது?
அ) அரசமைப்பு
இ) நீதிமன்றத்தீர்ப்பு

ஆ) மதம்
ஈ) மக்கள்

5. “நிலப்பரப்பின் மீதான இறையாண்மை அல்லது அரசின் இறையாண்மை என்பது அதன்
எல்லைக்குட்பட்ட பகுதி அனைத்திற்கும், வெளிநாடுகளின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து முழுமையான
சுதந்திரம் அடைவது என்பதே நவீன அரசுகளில் வாழ்வின் அடிப்படைக் க�ொள்கையாகும்” என்று
கூறியவர்
அ) எலியட்	
இ) ஆஸ்டின்

ஆ) ப�ோடின்
ஈ) மாக்கியவல்லி

6. கீழ்க்கண்டவர்களில் “நவீன இறையாண்மை க�ோட்பாட்டின் தந்தை” என அழைக்கப்படுபவர் யார்?
அ) ஜீன் ப�ோடின்
இ) ஆஸ்டின்

ஆ) ஹியுக�ோ குர�ோஹியஸ்
ஈ) மாக்கிய வல்லி

7. கீழ்வருபவைகளில் எது நவீன அரசின் பணிகளை சார்ந்தது அல்ல?
அ) இடர்காப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு
இ) அத்தியாவசிய சேவைகளை வழங்குதல்

ஆ) ப�ொருளாதார பணிகள்
ஈ) மதக் கடமைகள்
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8. தமிழக அரசாங்கத்தின்
பின்பற்றப்படுகிறது?

எந்த

தலைசிறந்த

அ) மதிய உணவு திட்டம்
இ) தாலிக்குத் தங்கம் திட்டம்

திட்டம்

இந்தியாவின்

பிற

மாநிலங்களில்

ஆ) மழைநீர் சேகரித்தல்
ஈ) பள்ளி மாணவர்களுக்கான மிதிவண்டி

9. இ
 ந்தியாவின் அரசமைப்பில் மக்கள் நல அரசு பற்றிய சிந்தனையை உள்ளடக்கிய பகுதி
அ) பகுதி IV
இ) பகுதி I

ஆ) பகுதி III
ஈ) பகுதி II

II) கீழ்வரும் கேள்விகளுக்கு மிக சுருக்கமாக பதில் அளிக்கவும்.
1. அரசியல் அறிவியல் பாடத்தின் ந�ோக்கங்கள் யாவை?
2. நவீன அரசின் சிறப்பியல்புகளை குறிப்பிடுக.
3. ஒப்பந்த க�ோட்பாட்டுடன் த�ொடர்புடைய சிந்தனையாளர்களின் பெயர்களை எழுதுக.
4. அரசின் அடிப்படை கூறுகள் யாவை?
5. இறையாண்மையின் பண்புகளைக் குறிப்பிடுக.
6. நவீன மக்களாட்சியில் செயலாட்சித் துறை, சட்டமன்றத் துறை மற்றும் நீதித்துறையின் பணிகள்
யாவை?
7. ‘காலனியாதிக்க காலத்திற்குப் பிந்தைய அரசுகள்’ என்றால் என்ன?
8. ‘மென்மை அரசு த�ோன்றுவதற்கான காரணிகள் யாவை?
III) கீழ்வரும் கேள்விகளுக்கு சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.
1. ஹாப்ஸ், லாக் மற்றும் ரூச�ோவின் கருத்து சிந்தனைகளை ஒப்பிட்டு வேறுபடுத்திக் காண்க.
2. அரசு உருவாவதற்கு பங்களிக்கும் காரணிகள் யாவை?
3. அரசு மற்றும் சமுதாயம் ஆகியவற்றினை வேறுபடுத்துக.
4. அரசு மற்றும் அரசாங்கத்திற்கு இடையேயான வேறுபாடுகள் யாவை?
5. “நவீனத்துவம்” என்பது பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.
6. நவீன அரசுகளின் பணிகளைக் கூறுக.
IV) விரிவான விடையளிக்கவும்
1. நவீன அரசின் பணிகள் பற்றி விவரி
2. சமுதாயம், சந்தை மற்றும் அரசு ஆகியவைகளிடையே உள்ள த�ொடர்பினை விவாதி.
3. அரசு பற்றிய முறையான படிப்புக்கு நவீனத்துவத்தின் தாக்கத்தினால் உண்டான விளைவுகளை
ஆய்க.
4. ‘மக்கள் நல அரசு’ என்ற கருத்து பற்றி விவரி.
5. ‘மிகை மேம்பாட்டு அரசுகள்’ உருவாக்கத்தில் உள்ள அம்சங்களை வெளிப்படுத்துக.

மேற்கோள் நூல்கள் (Reference books)

1. Introduction to Political Science, R. G Gettel, Ginn and Company, New York
2. Political Theory: An Introduction, Rajesh Bhargava & Ashok Acharya, Pearson, New
Delhi
3. Political Science: An Introduction, Michael G. Roskin et al, Pearson, New Delhi
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அலகு

அரசியல் அறிவியலின் அடிப்படைக்
கருத்தாக்கங்கள் பகுதி-I

3

3.1 இறையாண்மை
அறிமுகம்
3.1.1. இறையாண்மையை

பற்றி

Leanpub
 

நாம்

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்

இ ற ை ய ா ண ் மை 
என்பதன்
ப�ொருள் 
மற்றும் பண்புகள்
 இ ற ை ய ா ண ் மை யி ன்
வகைகள் மற்றும் அம்சங்கள்
 பன்மைவாதத்தின் ப�ொருள், மற்றும் 
த�ோற்றம்

விவாதிப்போம்
ஒரு நாடு தன்னிச்சையாக, தன்
மக்களைக் கட்டுப்படுத்திப் பாதுகாக்கும்போது
இறையாண்மையைப் 
பெற்றிருப்பதாகக் 
கருதப்படுகிறது. அவ்வாறு செயல்படும்போது,
அந்நாட்டினை அதிகாரம் வாய்ந்ததாகவும்,
சுயசார்புள்ளதாகவும்  ஏனைய
நாடுகள் 
அங்கீகரிக்கின்றன. இறையாண்மை  என்பது
“சூப்பரானஸ்”(superanus)
என்ற 
லத்தீன்
வார்த்தையிலிருந்து த�ோன்றியதாகும். இது
ஆங்கிலத்தில் 'மிக உயர்ந்த' அல்லது 'மேலான'
என்றும் ப�ொருள்படுகிறது.

இறையாண்மை என்றால் என்ன?
“இறையாண்மை என்பது ஒட்டும�ொத்த,
மற்றும் 
தடையில்லாத
அரசின்
அதிகாரமாகும். மேலும் 
அதீத
கட்டளைத்தன்மை 
உடையதாகவும் 
காணப்படுகிறது“.- ஜீன் ப�ோடின் (Jean Bodin)

ர�ோமானிய நீதிபதிகளும், மக்களும் 
இடைக்காலத்தில் இறையாண்மையை “சம்மா
ப�ொடெஸ்டாஸ்”(Summa
Potestas):
என்றும் 
“ ப ் ளெ னி டீ யூ ட ்பொட ெ ஸ்டா ஸ் ” ( P l e n i t u d e
Potestas) என்ற வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தி,
அரசின் மேலான  தன்மையை  பெயரிட்டு
அழைத்தனர்.
அரசியல் 
அறிவியலில் 
“இறையாண்மை” என்ற ச�ொல் ப�ோடின் என்ற 
அறிஞர் எழுதி 1576-ல் வெளியான  குடியரசு
என்ற 
நூலில் 
முதன்
முதலாகப் 
பயன்படுத்தப்பட்டது.
ஒரு
நாட்டின்
உறுதித்தன்மை,
அந்நாட்டின்
இறையாண்மையை  அடிப்படையாக க�ொண்டு
நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

3.1.2 இறையாண்மையின் பண்பியல்புகள்:
(அ) நிரந்தரமானது (Permanence)
இறையாண்மையின் முக்கிய பண்பாக
அதன் நிரந்தரத்தன்மை   திகழ்கிறது. அரசு
இயங்கும் வரை  இறையாண்மை  நீடிக்கிறது.
மன்னர் இறப்பதாலும், அரசாங்கம் செயல் 
இழந்து ப�ோவதாலும் 
இறையாண்மை 
பாதிக்கப்படுவதில்லை.
இதன்
எதிர�ொலியாகவே, “மன்னர் இறந்துவிட்டார்,
ஆனாலும்  அரசபீடம்  நீண்டு வாழ்க” என்று
இங்கிலாந்து குடிமக்கள் கூறுகின்றார்கள்.
(ஆ) பிரத்திய�ோகமானது (Exclusiveness)

அரசமைப்பு  என்பது  அரசு த�ொடர்பான 
சட்டங்களையும்,  
விதிகளையும் 
எடுத்துரைக்கிறது. மேலும் 
அரசமைப்பு
என்பது
அரசின்
இறையாண்மையை 
ப்பிரதிநிதித்துவபடுத்துவதாகும்.
இந்திய
அரசமைப்பின்
முகவுரையில் 
கூறப்பட்டதுப�ோல, இறையாண்மை  என்றால்,
அரசு எந்த  துறை சார்ந்த சட்டத்தினை
உருவாக்கினாலும் 
அது
அரசமைப்பின்
வரையறைகளுக்கு
உட்பட்டதாக
இருக்க 
வேண்டும்.

ஒர்
சுதந்திர
அரசில்,
இரண்டு
இறையாண்மைகள் 
இயங்காது,
அப்படி
இருக்குமேயானால்  அரசின் ஒற்றுமையானது
சீர்குலைந்துவிடும்.
(இ) அனைத்தையும்
முழுமையாக
உள்ளடக்கியது (All comprehensiveness)
ஒவ்வொரு
தனிமனிதனும்  மற்றும் 
தனிமனிதர்கள் 
அங்கம் வகிக்கக்கூடிய
குழுமமும் 
அரசின்
இறையாண்மைக்கு
உட்பட்டதாகும்.
குழுமங்கள் 
அல்லது
சங்கங்கள்  அதிக வலிமை வாய்ந்ததாக
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இருந்தாலும், பணம் படைத்ததாக
இயங்கினாலும் 
இறையாண்மையின்
அதிகாரத்தைத் தடுக்கவ�ோ  அல்லது அதற்குக் 
கீழ்படியாமல�ோ இருக்க முடியாது.

விரும்பிய எதையும் சாதிக்கக்  கூடியதாக
விளங்குகிறது.
(ஏ) சுயமானத்தன்மை (Originality)
இறையாண்மை  தனது அதிகாரத்தினை
சுய உரிமையினை மையமாகக் க�ொண்டு
பெற்றிருக்கிறதே  தவிர, யாருடைய தயவிலும் 
அல்ல.

(ஈ) மாற்றித்தர இயலாதது (Inalienability)
இறையாண்மை  என்பது அரசின் உயிர்
மற்றும்  ஆன்மாவாக விளங்குகிறது. இது
அரசை  அழிக்காமல்  இறையாண்மையை 
மாற்றித்தர முடியாததாக விளங்குகிறது.

3.1.3 இறையாண்மையின் இரண்டு
அம்சங்கள்:

(உ) ஒற்றுமை
மற்றும்
எக்காலத்திலும்
நீடித்திருக்கும் தன்மை (Unity and
Everlasting)

(அ) உட்புற இறையாண்மை
(Internal Sovereignty)
இவ்வகையான  இறையாண்மை, ஓர்
அரசுக்கு
உட்பட்டு வாழும்  அனைத்து
தனிமனிதர்கள் 
அல்லது
அவர்கள் 
சார்ந்த 
அனைத்து சங்கங்களையும் 
கட்டுப்படுத்துவதற்குரிய
முழு
அதிகாரத்தையும் பெற்றுள்ளது.

இறையாண்மையின்
தனித்தன்மை 
அதன் ஒற்றுமையில் உள்ளது. இறையாண்மை 
என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட  காலத்திற்கு மட்டும் 
செயல்படுவதில்லை. மாறாக அது அரசு
இயங்கும் வரை 
நீடித்திருக்கும் 
அழியாததன்மை க�ொண்டதாகும்.

(ஆ) வெளிப்புற இறையாண்மை
(External Sovereignty)

(ஊ) பிரிக்கமுடியாதது (Indivisibility)
இறையாண்மை என்பது பிரிக்க முடியாத
தன்மையைக் க�ொண்டதாகும்.   இத்தன்மையே 
இறையாண்மையின்
உயிர�ோட்டமாக
விளங்குகிறது.

எளிமையாகக் 
கூறவேண்டுமெனில் 
வெளிப்புற  இறையாண்மை  என்பது தேசிய
விடுதலையாகும். அனைத்து நாடுகளும் தங்கள் 
வெளியுறவு க�ொள்கையை  நிர்ணயிப்பதற்கும்,
அதிகாரம் படைத்த 
கூட்டணிய�ோடு
இணைவதற்கும்  முழு அதிகாரம்  பெற்று
செயல்படுகின்றன. ஒவ்வொரு அரசும்  ஏனைய
அரசுகளை சாராமல்  சுதந்திரமாக இயங்குவது

(எ) முழுமைத்தன்மை (Absoluteness)
இறையாண்மை 
என்பது
நிபந்தனையற்றதாகவும்,
அளவிட 
முடியாததுமாக விளங்குகிறது. மேலும்  இது
கீழ்பணிதலுக்கு
அப்பாற்பட்டது.
தான்

வெளிப்புற இறையாண்மை எனப்படும்.
குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

ஓர்
மரமானது
தான்
முளை விடுவதை  மாற்றித்தர
முடியாததைப் ப�ோன்று
இறையாண்மையையும் 
மாற்றித்தர
இயலாது. இது ஓர் மனிதன் தன்னை 
அழித்துக் க�ொள்ளாமல்  தனது உயிர்
அல்லது
ஆளுமையை  மாற்றித்
தர
இயலாததைப் ப�ோன்றதாகும். -லைபர்

மக்கள்  இறையாண்மை  எனப்படுவது
பெரும்பான்மை வாக்காளர்களின்
அதிகாரமாகும். மேலும் 
இவ்வகை 
அதிகாரமானது, வாக்குரிமை செயல்படக்கூடிய
நாட்டில் வாக்காளர்கள் பல்வேறு
வழிமுறைகளின் வாயிலாக வெளிப்படுத்தும் 
விருப்பமாகும். - கார்னர் (Dr. Garner)
பெற்று சட்டத்தை 
நிறைவேற்றும் 
இறையாண்மையாகும்.
சட்டப்படியான இறையாண்மை
(De-jure sovereignty)
இவ்வகை  இறையாண்மை  உண்மையாக
நடைமுறையில்  இல்லாது, சட்டபூர்வமாக
மட்டுமே காணப்படுவதாகும்.

3.1.4 இறையாண்மையின் வகைகள்
“நடைமுறை மற்றும் சட்டப்படியான
இறையாண்மை”
நடைமுறை இறையாண்மை
(De-facto sovereignty)
இவ்வகை  இறையாண்மை சட்ட  பூர்வமாக
இல்லாது,
உண்மையான  அதிகாரத்தைப் 
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இைறயாைமy வைகக

ெபயரளv ம
உைமயான
இைறயாைம
பெயரளவு மற்றும்
உண்மையான
இறையாண்மை

சட
இைறயாைம

அரcய
இைறயாைம

சட்ட
இறையாண்மை

அரசியல்
இறையாண்மை

மக
இைறயாைம

மக்கள்
இறையாண்மை

அ) ஆதிகாலத்தில் பல

அரசின்

பிரநிதித்துவ மக்களாட்சியில்   மக்கள் இறையாண்மை 

அரசுகளில் முடியாட்சியே 

அதிகாரத்துவமானது

அரசியல் இறையாண்மை 

என்பது ப�ொது

இருந்தது. மன்னர்கள் 

இறுதிக் கட்டளைகளை

என்பது ஒட்டும�ொத்த 

மக்களை

உண்மையான 

வெளியிட சட்டப்படியான 

மக்களையும் குறிப்பதாகும்.

மேலானவர்களாகப் 

இறையாண்மையைப் 

அதிகாரம் உண்டு.

பாவிக்கின்றது

பெற்று ஆண்டு வந்தனர்
ஆ) பிரெஞ்சு புரட்சி (1789)

சட்ட அதிகாரத்துவம் 

அரசியல் இறையாண்மை 

ஆதிகாலங்களில் மக்கள் 

முடியாட்சியை முடிவுக்கு

படைத்தவர்கள் மூலம் 

என்பது ப�ொது மக்களைக் 

இறையாண்மையானது,

க�ொண்டு வந்த ஒரு

சட்டத்தை நிறைவேற்றி

கட்டுப்படுத்தக் கூடிய

முடியாட்சியின்  

வரலாற்று நிகழ்வாகும்.

செயல்படுத்துவதால் இது

அதிகாரம் பெற்ற வர்க்கத்தை 

ஏதேச்சதிகாரத்தை 

சட்ட இறையாண்மை 

குறிப்பதாகும்.

எதிர்க்கும் ஆயுதமாக

ஆகும்.

விளங்கியது.

இ) மன்னர்

சட்ட இறையாண்மை 

பெயரளவிலும்,

எப்போதும் உறுதியாகவும்,

மந்திரிசபை உண்மையான  ஆற்றல் படைத்ததாகவும் 
இறையாண்மையையும் 

முழுமையாகவும் 

பெற்றிருந்தது.

இறையாண்மையாளரின்
அதிகாரம் பெற்றதாகவும் 
விளங்குகிறது.

இங்கே ஒரு சுவாரசியமான தகவல்!
இயக்குனரகமுறை ஆட்சியமைப்பினை தூக்கி எறிந்த பின்னர், நெப்போலியன் உண்மையான 
நடைமுறை இறையாண்மையை  (De-facto) பெற்று விளங்கினார். ஸ்பெயினில், சட்ட 
இறையாண்மையை வேர�ோடு கலைத்து, ப்ராங்கோ  நடைமுறை இறையாண்மையை  (De-facto)  
கையகப்படுத்தினார். அப்டோபர் 28, 1922-இல் நடந்த கறுப்புச்சட்டை புரட்சிக்கு பின்னர், முச�ோலினி
சட்டப்பூர்வமான  பிரதம அமைச்சராக அதிகாரம்  பெற்றார். இவர் நாடாளுமன்றத்தைக் கைப்பற்றி
அதன் மூலம்  இத்தாலியை  ஆட்சி செய்தார். நாடாளுமன்றம் சட்ட  இறையாண்மையையும்,
முச�ோலினி   நடைமுறை இறையாண்மையையும்  (De-facto) பெற்று ஆட்சி அரங்கேறியது. மேலும் 
ஹிட்லரும், ஜெர்மனியில்  இச்செயல்பாட்டையே  பின்பற்றினார். இவர் சட்ட  இறையாண்மையை 
கையகப்படுத்தியதுடன் மட்டுமல்லாது, நடைமுறை இறையாண்மையைப்  (De-facto) பெற்று ஆட்சி
செய்தார்.
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ஜான்ஆஸ்டின்
(1780-1859)
இங்கிலாந்து
நாட்டை சார்ந்த 
சட்ட வல்லுனரான  இவர் சட்ட 
இறைமைக்கு
தன்னுடைய
நீதிபரிபாலனமும் 
விரிவுரைகள் 
(1832) என்ற நூலில் விளக்கம் அளித்துள்ளார்
இவர்
ஒருமைவாத
இறையாண்மை 
க�ோட்பாட்டின் தீவிர  ஆதரவாளர் ஆவார்.

புரட்சிகளையும்,
எதிர்நடவடிக்கைகளையும் 
சந்தித்து இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட எதிர்வினை
என்பது மேலான  மற்றும்  இறையாண்மை 
மிக்க  அரசுக்கு எதிராகத் த�ோன்றியதால் 
புரட்சி
ஏற்பட்டு
அதன்
விளைவாகப் 
பன்மைவாதம் மலர்ந்தது.

3.1.5 பன்மைவாதம் என்றால் என்ன?

முக்கியத்துவத்தையும், அதன் சுயாட்சி
க�ோரிக்கையையும் தாங்கி நிற்கிறது.

பன்மைவாதம் முக்கியமானதா?

 பன்மைவாதம் என்பது, கூட்டமைப்புகளின்

பன்மைவாதம்  என்பது ஒருமைவாத
இறையாண்மைக் க�ோட்பாட்டை  எதிர்த்து
உருவான வலிமை வாய்ந்த  இயக்கமாகும்.
இவ்வகை  இறையாண்மை  அரசினுடைய
மேலான மற்றும் அளவில்லாத அதிகாரத்திற்கு
வகை செய்கின்றது.

 மக்களாட்சி

மலர வேண்டுமெனில்,
இறையாண்மை  மிக்க  அரசானது சட்ட 
அதிகாரத்துவத்திற்கு
கட்டுப்படாததாக
இருத்தல் அவசியமாகும்.

 இறையாண்மையில் 

ஏற்படும் 
பிரிவினைகள்  என்பது அதன் அழிவுக்கு
வழிவகுப்பது
உறுதியாகிறது.
இறையாண்மை  இல்லாத தருணத்தில் 
சமுதாயத்தில்  அமைப்பெதிர்வாத சூழலே 
இருக்கும்.

அரசிற்கு
முன்னரே, பல சமூக,
அரசியல், பண்பாடு மற்றும்  ப�ொருளாதாரம் 
சார்ந்த  அமைப்புகள், சமுதாயத்தில்  அங்கம் 
வகித்து
இருக்கின்றன.
உதாரணத்திற்கு
குடும்பம்  மற்றும் தேவாலயங்கள்  அரசு
த�ோன்றுவதற்கு முன்பே செயல்பட்டு வந்தன.

பன்மைவாதத்தின் மீதான குற்றச்சாட்டுகள்
யாவை?

பன்மைவாதக் க�ோட்பாட்டின்
சிந்தனையாளர்கள்

 இறையாண்மை  மிக்க  அரசு ஒற்றுமையை 

 ஹெரால்ட் ஜெ. லாஸ்கி (Herold J. Laski)

ஏற்படுத்தி, சமுதாயத்தில் 
செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் அனைத்துக் 
கூட்டமைப்புகளையும் 
ஒன்றுபடுத்தி
ஒழுங்குமுறைப்படுத்துகிறது.

 ஜெ.என்.பிக்கீஸ் (J.N. Figgis)
 எர்னஸ்ட் பார்க்கர் (Ernest Barker)

 பன்மைவாத நம்பிக்கைக்கு ஒவ்வாததாக

 ஜி.டி.ஹெச்.க�ோல் (G.D.H.Cole)

அரசே சட்டங்களை இயற்றுகிறது.

 மேக் ஐவர் (Mac Iver)

 கூட்டமைப்புகளின்

எண்ணிக்கை 
மிகுதியாக
அதிகரிக்கும் பட்சத்தில்,
மக்களை பாதுகாப்பதற்கு அரசின் தேவை 
இன்றியமையாததாகிறது.

பன்மைவாதக் க�ோட்பாட்டின் த�ோற்றம்
மக்கள்  நல அரசானது, மக்களின்
தேவைகளை
நிறைவேற்றாத ப�ோது,
இந்திய அரசமைப்பு மற்றும் இறையாண்மை

இந்திராகாந்தி Vs ராஜ்நாராயணன்(1975) வழக்கில், “இந்தியா என்பது, இறையாண்மை 
ப�ொருந்திய, மக்களாட்சிக்  குடியரசு என்றும், இதுவே  அடிப்படைப்  கூறாக அரசமைப்பின்படி
காணப்படுகிறது” என்றும்  கூறியுள்ளது. மேற்கூறியவற்றின் மூலம், இந்திய அரசமைப்பின்படி
இறையாண்மை  என்பது அரசமைப்பின்   முக்கிய அம்சமாக விளங்குவதுடன் முகப்புரையின்
மூலமாக மக்களே  இறையாண்மை  மிக்கவர்கள்  என்பது தெரியவருகிறது. சுருங்கக்கூறின்,
இறையாண்மை  என்பது அரசமைப்பைச் சார்ந்துள்ளது. மக்களே  அத்தகைய அரசமைப்பின்
இறுதி ஆதாரமாக விளங்குகின்றனர்.
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3.2.1 சமத்துவம் என்பதன் ப�ொருள்

3.2 சமத்துவம்

சமத்துவம் என்பது
“ இ க் கு வ ா லி ஸ் ”
(aequalis)
என்ற 
வ ா ர்த ் தை யி லி ரு ந் து
உருவானதாகும்.
இது
“நியாயமான“
என்று
ப�ொருள்படுகிறது. ஒரே 
மாதிரியான 
உரிமைகள், சலுகைகள்,
நிலைகள், வாய்ப்புகள்  மற்றும்  நடத்தப்படும் 
முறைகள் ப�ோன்றவை, சமூகத்தில் 
மக்களுக்குச் சமமான 
உரிமையுடன்
கிடைத்தல் 
ஆகியவை சமத்துவத்தை 
குறிப்பதாகும். மேலும் சமத்துவம் பங்கீட்டு
க�ொள்கையாக பாவிக்கப்பட்டு உரிமைகள்,
வாய்ப்புகள், நடத்தும்  முறைகள்  ஆகியவை 
பயனாளிகளுக்கு
நியாயமான  முறையில் 
வழங்கப்படுதலைக் குறிக்கிறது.

அறிமுகம்

சமத்துவத்தினை புரிந்து க�ொள்ளுதல்
மனிதர்கள்  அனைவரும் சமம்  என்ற 
கருத்து இன்று வரை  புரியாத புதிராகவே 
விளங்குகிறது. சமத்துவத்தை  விரும்புகின்ற 
நாடானது சமூக மாற்றத்தை  ஏற்படுத்துவதற்கு
சட்டங்களை
உருவாக்குகிறது. வளர்ந்த 
நாடனாலும், வளர்ச்சிகுன்றிய நாடானாலும்,
சமத்துவம் த�ொடர்பான சட்டம் ப�ோதுமானதாக
இல்லை. பன்மைத்துவ சமுதாயம் 
நிலைநாட்டப்பட்டுவிட்டதால் சமத்துவ சட்டம் 
அதிகமாக
எதிர்க்கப்படுகிறது.
அரசியல் 
க�ோட்பாட்டில் அமைந்துள்ள சுதந்திரம் மற்றும் 
உரிமைகள்  என்ற க�ொள்கைகள் சமத்துவம் 
என்ற  மூன்றாவது க�ொள்கை  அமைவதற்கு
காரணமாக உள்ளன. உரிமைகள்  என்பவை 
குடிமக்களுக்கும், மக்கள்  குழுமங்களுக்கும் 
அரசால் 
விநிய�ோகம் செய்யப்படுவதை 
சமத்துவ க�ொள்கையே நிர்ணயிக்கிறது.

Leanpub


மேலும் பங்கீட்டுக் க�ொள்கை  என்பது,
அனைவரையும், அனைத்து சூழ்நிலைகளிலும் 
ஒரே  மாதிரியாக நடத்துவதல்ல, மாறாக
சமமாக  இல்லாதவர்களை சமமற்ற வகையில்  
நடத்துதலும் சமத்துவ க�ொள்கையில்  ஒரு
அம்சமாகும். ஆகவே சமத்துவம்  என்பது சம
நீதியை  அடிப்படையாக க�ொண்டதாகவும் 
விளங்குகிறது.
3.2.2. சமத்துவத்தின் முக்கியத்துவம்
ஏன் சமத்துவம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக
கருதப்படுகின்றது?
சமத்துவ க�ொள்கையானது,
மனிதர்களை, நிறம், பாலினம், இனம், தேசம் 
ப�ோன்றவைகளின்  பாகுபாடு காட்டாமல் 
சமமான  மதிப்புடன் நடத்தும்  அரசியல் 
லட்சியமாக சமத்துவம் 
விளங்குகிறது.
மனிதநேயம்  எவ்வாறு ப�ொதுவானத�ோ, அதே 
ப�ோன்று சகமனிதர்களை மரியாதையுடனும்,
மனிதாபிமானத்துடனும்  நடத்த வேண்டியது
அவசியம்  என  சுதந்திரம் வலியுறுத்துகிறது.
இம்மனிதநேய நம்பிக்கையே  அனைத்துலக
மனித உரிமைகள்  பிரகடனம்  உருவாக
காரணமாக அமைந்தது.
சமூக அமைப்புகளையும், அரசுகளையும் 
எதிர்த்துப் ப�ோராட சமத்துவ முழக்கம் மிகவும் 
உதவிகரமாய் 
இருந்தது.
ஏனெனில் 
நவீனயுகத்தில் பணி, செல்வவளம்,   நிலை 
மற்றும் சலுகை  அடிப்படையில்  தற்பொழுதும் 
பிரிவினை இருக்கத்தான் செய்கிறது.

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்

 சமத்துவ சமுதாயத்தை உருவாக்குவது
என்பது
நடைமுறையில் 
சாத்தியமில்லாத
கற்பனைவாத
நம்பிக்கையாகத் தெரிந்தாலும் 
அதனைப்  புறக்கணிக்கும்பட்சத்தில்,
அமைப்பெதிர்வாதமும்,
குழப்பமும் 
ஏற்பட்டு மக்கள்  நல அரசு என்பது
ப�ொருளற்றதாகிவிடும்.
 மாறுபட்ட 
பின்னணியிலிருந்து
படிக்கும் மாணவர்களுக்கு சமத்துவம்,
சமத்துவமின்மை, சமூகம் பற்றிய
கருத்துகளை
அறிந்து க�ொள்ள 
வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது.
 பெண்கள்,
சிறுபான்மையினர்,
தாழ்த்தப்பட்டோர், மாற்று ம�ொழி
சார்ந்த  குழுமங்கள், ப�ோன்றோரின்
சமத்துவத்திற்கான ப�ோராட்டங்களின்
தேவையினை கண்டறிதல்.
 தேசத்தின் குடிமகனாக நீதியை  நிலை 
நாட்டி சமத்துவத்தை  உருவாக்க 
தனிமனிதர்களின் பங்கேற்பினை
மேம்படுத்தவும், தேசிய இலக்காக
இதை நிர்ணயிப்பது அவசியமாகும்.
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மற்றும ஆபபிரிகக கணைங்களில, சைமத்து்க
பகாள்க்ய
நி்லநாட்ைக
காலனியாதிககத்திற்கு
எதிராக
புரட்சி
நிகழ்த்தப்பட்ைது.
இதன்
பதாைர்சசியாக,
்மற்கூறிய
சைமுதாயங்களில
விளிமபு
நி்லககுத் தளைப்பட்ை்ர்களும, ப்பணகளும
தங்களின்
சைமத்து்த்திற்காக
புரட்சி்ய
்மற்பகாணைைர்.

காட்சிகற்ள விவாதிககவும்

சைமத்து்ம
என்்பது
தற்ப்பாழுது
உலபகங்கிலும
ஏற்றுகபகாளைககூடிய
மாப்பரும லட்சிய்ாதமாக உலக அைவில
சைட்ைங்களிலும,
அரசை்மபபிலும
ஏற்றுகபகாளைப்பட்டுளைது.
இவ்ாைாை
புரட்சிகளும,
எழுசசிகளும
ஆங்காங்்க
எழுநத்்பாதிலும சைமத்து்மின்்ம என்்பது
உலக சைமுதாயத்தில தற்ப்பாழுதும உளைது
என்்ப்த ப்ளிப்ப்ையாை உண்ம ஆகும.
அ்ைத்து
நாடுகளிலும
வீடு
மற்றும
்சைதிமிகக ்ாழ்க்கககு நடு்் சைரி்ர
்பாரமரிககப்பைாத கழி்்ைகளும, குடிநீரற்ை
நி்லயும பகாணை ்பளளிகள உளைை.
உ்ண்்
வீ்ணடிககும
சிலரும,
்பசிகபகாடு்மயால
்ாடும
சிலரும
இருககின்ை நி்ல ்பலவித சைங்கைங்க்ை
அளிககிைது.
சைட்ைப்படியாை
உத்திர்ாதங்களுககும, ந்ைமு்ையில நாம
்பார்ப்ப்ற்றிற்கும
இ்ை்ய
நி்ைய
்்று்பாடுக்ைக கா்ணலாம.
இநதியா, தன் அரசை்மபபின் மூலமாக
்ப்ணககார்ர்ககத்திற்கும,
ஏ்ை
்ர்ககத்திற்கும
இ்ை்யயாை
இ்ைப்ளியி்ை கு்ைப்பதற்கு இயன்ை
்்ரயில
முயற்சிக்ை
்மற்பகாணடு
்ருகிைது.
3.2.3. ்சமைத்துவத்தின் பரிமைாணஙகள்
்சமைத்துவம் என்ைால் என்்ன?
மனித
்ாழ்க்கயாைது
்பல்்று
்்ற்று்மகளுககி்ையில
அ்மநதுளைது.
மனிதர்களுககி்ை்ய நிைம, இைம ்்பான்ை
்்ற்று்மகள
இருப்ப்த
நமமால
ஏற்றுகபகாளை
முடியாது.
மைசைாட்சியின்
அடிப்ப்ையில
த்ைாைது
எை
பதரிநத்்பாதிலும,
சைக
மனிதர்களி்ை்ய
மரியா்தயும, அங்கீகாரமும மறுககப்படு்து
்்த்ைககுரிய நிகழ்வு ஆகும. எநத ஒரு
சைமுதாயமும அ்ைத்து மகக்ையும சைரிசைமமாக

18-ஆம நூற்ைாணடில நிலபபிரபுத்து்
ஆட்சி்யயும, முடியாட்சி்யயும எதிர்த்து,
“சுதநதிரம, சைமத்து்ம, சை்காதரத்து்ம“ என்ை
முைககத்்த பிபரஞ்சு புரட்சியாைர்கள ஓங்கி
முைங்கிைர். 20-ஆம நூற்ைாணடில ஆசிய
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நடத்துவது இல்லை. மனிதர்களுக்கிடையேயான 
தேவைகள், திறமைகள்  மாறுபடுகின்ற  ப�ொழுது  
அனைத்து மக்களையும் சரிசமமாக பார்ப்பதும்,
பாவிப்பதும்  இயலாததாகக்  கருதப்படுகிறது.
சமமாக
உள்ளவர்கள் சமமில்லாமல் 
நடத்தப்படுவதும், சமமில்லாதவர்களை சமமாக
நடத்துவதும், அநீதிக்கு வழி வகுக்கின்றன.
இயற்கை 
அடிப்படையிலான 
ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு
அப்பாற்பட்டு சமூக
ரீதியான  பிறப்பு, செல்வவளம், அறிவு, மதம் 
ப�ோன்றவைகளில் சமத்துவமின்மை 
காணப்படுகிறது.

 சமூகத்தின் பலன்கள்  அனைவருக்கும் 
சமமான  அளவில்  கிடைக்கும்படியாகவும்,
எந்தவ�ொரு   அடிப்படையிலும்  யாரையும் 
இதனை அடையவிடாமல் தடுக்கக்கூடாது.
ஒரு
மனிதனின்
பிறப்பினை
அடிப்படையாகக் க�ொண்ட 
ஏற்றத்தாழ்வுகள், ஆகியவை பாரம்பரியம் 
மற்றும் 
மரபுவழி
காரணங்களின்
அடிப்படையிலான 
ஏற்றத்தாழ்வுகள் 
அர்த்தமற்றவையாகும்.

 ப�ொருளாதார மற்றும் சமூக சுரண்டல் 
இல்லாத சமுதாயமாக விளங்குதல்.

எவ்வித வரலாற்றின்
இயக்கமும்,
சமத்துவத்தை ந�ோக்கி செல்வது இல்லை.
ஏனெனில்  ஓர்
ஏற்றத்தாழ்வு
நிலையை 
சரிசெய்கின்றப�ோது மற்றொரு ஏற்றத்தாழ்வு  
நிலை உருவாகுகிற சூழ்நிலை நிலவுகிறது. இதன்
விளைவாக அறியப்படுவது என்னவென்றால்,
அழிக்கப்படுகின்ற 
ஏற்றத்தாழ்வுநிலை 
நியாயமற்றதாகவும்,
புதியதாக
உருவாக்கப்படுகின்ற நிலை நியாயமானதாகவும் 
கருதப்படுகிறது. இதனால்   அரசியல், சமூக
மற்றும்  கல்வி சமத்துவத்தை வலுப்படுத்தவும்,
ஒருமுகப்படுத்தவும்,
புதிய
தலைமுறை
கடமைப்பட்டிருக்கிறது.
சுதந்திரத்தைப�ோன்று,
சமத்துவ க�ொள்கையும் நேர்மறை மற்றும் 
எதிர்மறை க�ோணங்களையும் 
பெற்று
விளங்குகிறது. எதிர்மறை சமத்துவம்  என்பது
யாருக்கும் எந்தவித சலுகைகளும் காட்டாத சமூக
நிலையையும், நேர்மறை சமத்துவம்  என்பது
அனைவருக்கும் சமமான வாய்ப்புகள்  உள்ள 
சமூக நிலையையும்  பற்றியதாகும்.
லாஸ்கியின்
(Laski)
கூற்றுப்படி
சமத்துவத்தின் விளக்கம்
 இது சலுகைகள்  இல்லாத நிலையாகும்.  
இது சமுதாயத்தில் வாழும்  ஒருவருடைய
விருப்பமானது வேற�ொருவருடைய
விருப்பத்திற்கு சமமாக கருதப்படுகின்ற 
சூழ்நிலை  ஆகும். சமுதாயத்தில் வாழும் 
அனைவருக்கும்  உரிமைகள் சமமானதாக
வழங்கப்படும். இதுவே சமத்துவ  உரிமை 
ஆகும்.
 ப�ோதுமான வாய்ப்புகள்  அனைத்து
மக்களுக்கும் வழங்கப்படுதல். ஒவ்வொரு
தனிமனிதனும் தன் ஆளுமைத்தன்மையை 
உணருவதற்கு வாய்ப்பான சூழ்நிலைகளை
உருவாக்கித்தருதல்.

பெருமளவில்  இருக்கக்கூடிய
ஏழை வர்க்கமும், சிறியளவில் 
வாழும் பணக்காரவர்க்கமும் 
உள்ள அரசில், அரசாங்கத்தின்
செயல்பாடுகள் பணக்கார
வர்க்கத்தின் உடைமைகளை
பாதுகாக்கும் ப�ொருட்டே அமையும்.
– ஹெரால்ட் லாஸ்கி (Herold Laski)
பார்க்கரின் கூற்றுப்படி சமத்துவம்:

 அனைவருக்கும் அடிப்படை சமத்துவம்
 சமமான வாய்ப்புகள்
 வாழ்வுக்கான சமதளத்தை  உருவாக்கும் 

சமத்துவ நிலைகள்
 விளைவுகளின்
அடிப்படையில்  
சமத்துவத்தினை ஏற்படுத்துதல்
வாய்ப்புகளில் சமத்துவம்
சமத்துவம் 
என்பது
அனைத்து
மக்களுக்கும் சம
உரிமைகளையும்,
வாய்ப்புகளையும் 
அளித்து
அவர்களின்
இலக்குகள் 
மற்றும் 
இலட்சியங்களை
அடைவதற்குண்டான 
திறமைகளையும்,
திறன்களையும் வளர்ப்பது ஆகும்.
இயற்கை சமத்துவமின்மை மற்றும் சமூக
சமத்துவமின்மை
இ ய ற ் கை 
ச ம த் து வ மி ன ் மை 
என்பது மக்களுக்கு
இ ட ை யே ய ா ன 
திறன்
மற்றும் 
தி றமை க ளு க் கு
இ ட ை யே ய ா ன வேறுபாட்டினால் 
உருவாகிறது.   இது ப�ோன்ற சமூக
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சமத்துவமின்மையானது,
மக்களுக்கு
வழங்கப்படும் சமமில்லாத வாய்ப்புகள் 
மற்றும்  சில சமுதாயக்  குழுக்களினுடைய
சுரண்டலின் மூலமாக உண்டாக்கப்படுகிறது.
இயற்கை சமத்துவமின்மை 
என்பது
பிறப்பிலிருந்து உருவாகின்ற பல இயல்புகள் 
மற்றும் திறமைகளின் வெளிப்பாடாகும்.

தங்களின் பங்களிப்பினைச் செய்கின்றனர்.
சமீபத்தில்  மறைந்த ஸ்டீபன் ஹாக்கிங்ஸின்
இயற்பியல்  கல்விக்கான பங்களிப்பு, அவருடைய
உடல்  ஊனத்தையும்  தாண்டிய குறிப்பிடத்தகுந்த 
பங்களிப்பாகும். அரசியல் தத்துவஞானிகள் பலர்  
தங்களின் க�ோட்பாடுகள், தத்துவங்கள்  மற்றும் 
சித்தாந்தங்கள்  மூலமாக சமமான  மற்றும் 
நியாயமான சமூகத்தினை
உருவாக்கும் 
வழிமுறைகள் பற்றி எழுதியுள்ளனர்.

ஆனால் சமூக சமத்துவமின்மை  என்பது
சமுதாயத்தினால் சமமற்றமுறையில் 
நடத்தப்படுவதால் 
உண்டாக்கப்படுகின்ற 
நிலையைக்  குறிக்கின்றது. மேலும்  இவ்வகை 
சமத்துவமின்மை  என்பது இனம், ஜாதி, மதம்,
பாலினம், நிறம் ப�ோன்றவற்றின் அடிப்படையில் 
சமுதாயத்தில்  மக்களை வேற்றுமைப்படுத்தி
நடத்துவதால் உருவாகிறது. பலநூற்றாண்டுகளாக
பெண்களுக்கான சம
உரிமைகள் 
மறுக்கப்படுகின்றன. அதேப�ோல, அடிமைத்தனம் 
பற்றிய
எதிர்க்கேள்வி கேட்கப்படும்வரை,
கறுப்பின 
மக்கள்,
அடிமைகளாக
நடத்தப்பட்டார்கள். மேலும்  பிறப்பிலேயே  உடல் 
ஊனமுற்றோராக
பிறந்த 
சிலர்
நவீன 
த�ொழில்நுட்ப வளர்ச்சியின் உதவி க�ொண்டு
இயல்பான  மக்களுக்கு சமமாக சமூகத்திற்கு

நியாயமான முறையில்
தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்காக
அனைவருக்கும் ஒரே
மாதிரியான தேர்வு: தயவு
செய்து அனைவரும் மரத்தில்
ஏறுங்கள்.

பின்வரும் கேலிச்சித்திரத்தை உற்றுந�ோக்கி
அதில் காணப்படும் சமத்துவமின்மையின்
வகைகளை விவரி.

சமtவt வைகக

சmக
சமtவ

kைம
சமtவ

அரcய
சமtவ

இய ைக
சமtவ

ெபாrளாதார
சமtவ

சமத்துவத்தின் வகைகள் அரசியல் சமத்துவம்
சமூக சமத்துவம்
 அ தி க ா ர த் து வத ் தை 
 சமமான வாய்ப்புகள்
அணுகுவதற்கான வாய்ப்பு
 சலுகைகள்  
 வாக்குரிமை
குடிமை சமத்துவம்
இயற்கை சமத்துவம்
 மதம், மற்றும்  நம்பிக்கைகள் ப�ோன்றவற்றின்
 இயற்கை உரிமைகள்
அடிப்படையில் பாகுபாடு இல்லாதிருத்தல்.
ப�ொருளாதார சமத்துவம்
 செல்வ வளம்
சமமான வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும்.
சமூக சமத்துவம்  என்பது சில முக்கிய
அம்சங்களை   உள்ளடக்கியுள்ளது. அவை,
சமூக நிலையை  அடிப்படையாக க�ொண்ட 
பாகுபாட்டினை நீக்குதல், சிலருக்கு மட்டுமே 
உரித்தான  சிறப்புச் சலுகைகளை நீக்குதல் 
மற்றும்  அனைவருக்கும் சமமான  கல்வி
வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தருவது ஆகியவை 
ஆகும்.

சமத்துவத்தின் வகைகள் (Types of Equality)
அ) சமூக சமத்துவம்
 சமூக சமத்துவம்  என்பது பிறப்பு, சாதி,
மதம், இனம், நிறம், பாலினம்  மற்றும் சமூக
நிலை  அடிப்படையாக க�ொண்டு உரிமைகள்,
சலுகைகள் 
மற்றும் வாய்ப்புகளை
வழங்குவதல், பாகுபாடில்லாத சமூக அமைப்பு
ப�ோன்றவை  ஆகும்.
ஒவ்வொருவருக்கும்,
தங்கள்  ஆளுமைகளை மேம்படுத்துவதற்கு
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பிரான்சு நாட்டின் “மனிதர்கள மற்றும
குடிமககளின்
உரி்மப
பிரகைைம”
குறிபபிடு்கயில, “மனிதர்கள சுதநதிரமாக
பிைநத உைன்
எபப்பாழுதும சுதநதிரமாை
மற்றும
சைமமாை
உரி்மக்ை
ப்பற்றிருககிைார்கள” என்று கூறுகிைது. 1948,
டிசைம்பர் 10-ஆம நாைன்று ப்ளியிைப்பட்ை
ஐககிய நாடுகள அசசை்்பயின்
மனித
உரி்மகள பிரகைைம உலகமககளின் சைமூக
சைமத்து்த்்த உறுதி பசையதுளைது.

இ) அரசியல் ்சமைத்துவம்
அரசின்நை்டிக்ககளில்பங்குப்பறு்தற்கு
எத்த்கய
்பாகு்பாடுமின்றி
அ்ைத்து
மககளுககும அளிககப்படும சைமமாை உரி்மகள
அரசியல சைமத்து்ம எைப்படுகிைது. ்யது
்ந்தார் அ்ை்ருககும ்ாககுரி்ம என்்பதன்
மூலம
இநத
அரசியல
உரி்ம
உறுதி
பசையயப்படுகிைது.
குடிமைககளின்
அரசியல்
உரிறமைகற்ள
உறுதி வ்சயயும் பிை காரணிகள்
 ்ாககுரி்ம
 ்தர்தலில ்்பாட்டியிடும உரி்ம
 அரசைாங்கப்பதவிக்ை ்கிப்பதற்காை
உரி்ம.
 அரசைாங்கத்தின்
நை்டிக்ககளுககு
எதிராக மனு பசையதல மற்றும ப்பாது
பகாள்ககள
மீதாை
விமர்சைைம
பசையயும உரி்மகள.
அரசியல சைமத்து்ம என்்பது உண்மயில
மககைாட்சி ்பரி்சைாத்ைகளுககாை ்தர்்ாகும.
அரசியல அதிகாரத்்த மககளி்ை்ய ்பர்
பசைய்தற்கு அரசியல சைமத்து்ம மட்டு்ம
்்பாதாது. ்மலும சைமூக, ப்பாருைாதார சைமத்து்ம
என்்பது அரசியல சைமத்து்த்்த அ்ைய
அ்சியமாகிைது.
ஈ) இயற்றகச ்சமைத்துவம்
மனிதன் பிைககும்்பா்த ொதி, மதம,
இைம, பமாழி, நிைம, ்பால, பிைபபிைம, மற்றும
இருபபிைம ்்பான்ை ஏற்ைத்தாழ்வு இன்றி
இருககும
நி்ல்ய
இயற்்க
உரி்ம
என்கி்ைாம
உ) வபாரு்ளா்தார ்சமைத்துவம்
ப்பாருைாதார
சைமத்து்ம
என்்ப்த
அ்ைத்து மககளும தங்க்ை முழு்மயாக
்மம்படுத்திக
பகாள்தற்கு
நியாயமாை
்ாயபபுகள இருநதால மட்டு்ம நியாயப்படுத்த
இயலும. தகுநத ்்்ல்ாயபபு, உரிய கூலி,
்்பாதுமாை
ஓயவு,
மற்றும
ப்பாருளியல
்மலாண்மயில
சைம்பங்கு
ஆகிய
இ்்ய்ைத்தும
ப்பாருைாதார
சைமத்து்த்தி்ை அர்த்தமுளைதாககுகின்ைை.
்்பராசிரியர்
லாஸகி
ப்பாருைாதார
சைமத்து்த்்த ்பற்றி கூறும ப்பாழுது “அரசியல
சைமத்து்ம என்்பது ப்பாருைாதார சுதநதிரமின்றி,
பமய்மயா்தில்ல என்றும அப்படியிலலாத
நி்லயில ்ைங்கப்படும அரசியல அதிகாரம
என்்பது
ப்பாருைாதார
அதிகாரத்தின்

அகிம்சை
அடிப்ப்ையிலாை
அபமரிகக
குடி்ம
உரி்மகள
இயககத்தின் ஈடுஇ்்ணயற்ை த்ல்ராக
மார்ட்டின்
லூதர்கிங்
ெுனியர்
கருதப்படுகிைார். 1950 மற்றும 1960-களில
சைமூக
நீதிககாக
கறுபபிைத்த்ர்கள,
அபமரிககாவில
ஏற்்படுத்திய
சைம
உரி்மக்ைப ப்பறு்தற்காை புரட்சி்ய
குடி்ம
உரி்மகள
இயககமாகும.
இநதியாவில
ைாகைர்.பி.ஆர்.அம்்பத்கர்
து்ங்கிய ்காடிகக்ணககாை தாழ்த்தப்பட்ை
மககளின் விடுத்லககாை இயககமாைது
்ரலாற்று சிைபபுமிககதாக இநதியாவில
கருதப்படுகிைது. ்மலும இவவியககம
சைமூக சைமத்து்த்திற்காை வி்தயாகும.
ஆ) குடிறமை ்சமைத்துவம்
சிவில என்கின்ை ்ார்த்்த சிவிலஸ
(Civils) அலலது சிவிஸ (Civis) என்ை லத்தீன்
பமாழிசபசைாலலிலிருநது
உரு்ாககப்பட்டு
ஆங்கிலத்தில
“குடிமககள“
எைபப்பயர்
ப்பறுகிைது. குடி்ம சைமத்து்ம எைப்படு்து
சைமமாை
குடி்மயுரி்மகளும,
பிை
சுதநதிரங்களும
ஒரு
குடிமகனுககுத்
தரப்படு்தாகும. குடி்ம சைமத்து்ம என்்பது
அ்ைத்து குடிமககளுககும ஒ்ர மாதிரியாை
குடி்ம சுதநதிரங்கள மற்றும குடி்ம
உரி்மக்ை
உளைைககியதாகும
சைமுதாயத்தில உயர்த்்தார், தாழ்த்்தார், ஏ்ை
,்ப்ணககாரர், ொதி, இை, மத அடிப்ப்ையில
்்று்பாடு காட்டுதல கூைாது என்்பதாகும..

விவா்தம்
'சைட்ைத்தின் ஆட்சி எவ்ாறு குடி்ம
சைமத்து்த்துைன் பதாைர்பு்ையது?'
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கைப்பாவையாகும்” என்று கூறுகிறார்.
இங்கு ப�ொருளாதார சமத்துவம்  என்பது
சமமான வாய்ப்புகளை அனைத்து மக்களுக்கும் 
அளிக்கும் ப�ோது ப�ொருளாதாரம் மேம்பாடு
அடையும்  எனப்  ப�ொருள்படுகிறது. மேற்கூறிய
முறையானது சமதர்மத்தில் சாத்தியமாகுமேயன்றி
லட்சியவாதத்தின்
அடிப்படையில் 
முதலாளித்துவத்தில் நடக்காது எனலாம்.

நிகழ்
ஆய்வு

குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

செல்வ வளங்களில் 
உள்ள 
வேறுபாடுகளை
அகற்றி,
ஒவ்வொரு
ஆணுக்கும்,
பெண்ணுக்கும்,
நாட்டின்
வளமைகளில் சமமான பங்கை  அளிப்பது
ப�ொருளாதார சமத்துவமாகும்”. - ப்ரைஸ் பிரபு

ப�ொருளாதார சமத்துவமின்மையும்,
அரபு நாடுகளில் எழுச்சியும்

ஒரு நாட்டின் நிலைத்தன்மைக்கு வறுமை என்னும் பிரச்சனை அச்சுறுத்தலாக  இருக்கிறது.
உதாரணத்திற்கு துனீஷியாவில்  நடைபெற்ற  ‘மல்லிகைப்’ புரட்சியில்  ஆச்சரியப்படும்  விதமாக,
அந்நாட்டு
மக்கள் 
ஏதேசசதிகார
ஆட்சியை 
எதிர்த்தது
அரபு
உலகத்தையே 
அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. 29 நாட்கள் நடந்த புரட்சியில், அந்நாட்டில் 23 வருடங்கள் ஆட்சி செய்த 
‘பென் அலி’   என்பவரின் சர்வாதிகார ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது. முஹமத்
புவாஸ்ஸி என்ற வேலைவாய்ப்பு கிடைக்காத மனிதரை  காவலர்கள்  துன்புறுத்தியதால்  அவர்
டிசம்பர் 17, 2010-ஆம் நாள், சிடி புஸித் என்ற துனீஷிய நகரத்தில் தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து
க�ொண்டது ஒட்டும�ொத்த  புரட்சிக்கு வித்திட்டது. மக்கள்  இதன் விளைவாக “மல்லிகைப் 
புரட்சியை“ த�ொடங்கினார்கள். (மல்லிகை, துனிஷியாவின் தேசிய மலராகும்). ப�ொருளாதார
வாய்ப்பில்லாமை, மற்றும் த�ொடர்ச்சியான காவலர் துன்புறுத்தலிலும் சிக்கித் தவித்த, அந்நகரத்து
மக்கள், “ஒரு கையில்  அலைபேசியையும், மற்றொன்றில் பாறையையும்” க�ொண்டு புரட்சியை 
மேற்கொண்டனர்.
க�ோபம், விரக்தி, இணக்கமற்ற  சூழ்நிலை  மற்றும்  மக்களாட்சி க�ோரிக்கைக்கான 
ஒன்றிணைந்த  இந்த  அலையானது அரபு நாடுகள்  அத்தனையையுமே  உலுக்கியது. அரபு
உலகத்தில்  எழுந்த  இந்த  கிளர்ச்சிப் ப�ோராட்டம்  மக்களாட்சிக்கும், சர்வாதிகாரத்திற்கும் 
இடையே  நடந்த ப�ோராட்டம்  மட்டுமல்ல. மாறாக இப்புரட்சியானது நியாயமற்ற  ப�ொருளாதார
முறைமையை எதிர்த்து உண்டான மாபெரும் எதிர்ப்புப் புரட்சியாக அமைந்தது.
நன்றி - ப்ரெண்ட்லைன், பிப்ரவரி 26, 2011.
ஊ) வாய்ப்பு மற்றும் கல்வியில் சமத்துவம் :

குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

வாய்ப்பு மற்றும்  கல்வியில் சமத்துவம் 
என்பதன் ப�ொருள்  அரசு என்பது அனைத்து
மக்களுக்கும் சமமான 
மற்றும் 
ஒரே 
மாதிரியான வாய்ப்புகள்  அளிக்க வேண்டும் 
என்பதாகும். அனைத்துக்  குடிமக்களுக்கும் 
தங்களது
ஆளுமைகளை மேம்படுத்திக் 
க�ொள்வதற்காக சமமான  மற்றும்  ஒரே 
மாதிரியான வாய்ப்புகள் 
அரசினால் 
அளிக்கப்படவேண்டும். சாதி, மதம், இனம்,
ம�ொழி,
ஏழை, பணக்காரர், பாலினம் 
ப�ோன்றவற்றை  அடிப்படையாக க�ொண்ட 
பாகுபாடுகள்  நீக்கப்பட வேண்டும். இந்திய
அரசமைப்பு அனைத்து மக்களுக்கும் சமமான 
வாய்ப்புகள்  மற்றும் சமமான  கல்வியை 
அளிக்கிறது.

”பசிய�ோடு வாழும்  ஒரு மனிதனுக்கு
சுதந்திரம் 
என்ன 
நன்மையை 
அளிக்கமுடியும்?
அவனால் 
அந்த 
சுதந்திரத்தை சாப்பிடவ�ோ 
அல்லது
குடிக்கவ�ோ முடியாது.  - தாமஸ் ஹாப்ஸ்
3.2.4 சுதந்திரத்திற்கும்,
சமத்துவத்திற்கும்
இடையேயான உறவுகள்:
சமத்துவம்  இல்லாமல்  சுதந்திரத்திற்கு
எந்தவ�ொரு
விழுமியமும் 
கிடையாது.
இவற்றை பல்வேறு பார்வைகளில்  புரிந்து
க�ொண்டு அரசியல்  சிந்தனையாளர்களான 
ஆக்டன் பிரபு, டி டாக்வில், ஹெரால்டு லாஸ்கி
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(Lord Acton, De Tocqueville and Harold J.Laski)
ப�ோன்றோர்
அறிவார்ந்த  விளக்கங்களை
அளித்துள்ளனர்.

"தனியாருக்கு
இடையேயான 
பரிமாற்றங்கள்  அரசாங்க  தலையீடுகளான 
கட்டுப்பாடு, சலுகைகள், வரி, மானியம் 
ப�ோன்றவை  இல்லாமல்  சுமூகமாகவும்,
சுதந்திரமாகவும்  நடக்கும்  ப�ொருளாதார
முறைமையே  தாராளமயக் க�ொள்கை 
(Laisszr Faire) எனப்படும்."

வேறுபடுத்தி நடத்துதல் மூலம் எவ்வாறு
சமத்துவம் அடையப்படுகிறது?

சமtவ

சமcராக

மற்றும�ொரு ப�ொருளாதார நிபுணரான 
ஆடம் ஸ்மித், “முதலாளிகளுக்கும், த�ொழிலாளர்
சங்கத்தலைவர்களுக்கும் 
இடையே 
சுதந்திரமான ப�ோட்டி நிலவ வேண்டும்“ என்ற 
தனிமனிதத்துவவாதிகளின்
கூற்றை 
ஆதரிக்கிறார். அரசாங்கமானது, ப�ொருளாதாரம் 
த�ொடர்பான  விவகாரங்களில்  தலையிடுவதை 
தனிமனிதத்துவவாதிகள் 
விரும்புவதில்லை.
அரசாங்கத்தினால் தேவை-வழங்கல்  சூத்திரம் 
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
ப�ொருளாதாரம் 
த�ொடர்பான  பிரச்சினைகள்  இந்த  சூத்திரத்தின்
மூலமாக நீங்கும்  என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
ஆனால் ஐர�ோப்பாவில் இதன் மூலம்  ஆபத்தான 
விளைவுப்பயன்களை சந்திக்க நேரிட்டது.

nதசனமான
உ ைம

ஆக்டன் பிரபு, டி டாக்வில் (Lord Acton, De
Tocqueville) ப�ோன்ற  அறிஞர்கள்  சுதந்திர
க�ொள்கையின்
ஆதரவாளர்கள் 
ஆவர்.
‘சுதந்திரம் 
இருக்குமிடத்தில் சமத்துவம் 
இருக்காது எனவும்  அதே ப�ோல சமத்துவம் 
இருக்கும்  இடத்தில்  சுதந்திரம்  இருக்காது’
என்பது மேற்கூறிய சிந்தனையாளர்களின்
கருத்து
ஆகும். ஹெரால்ட்
லாஸ்கி  
சுதந்திரத்தை பற்றி
கூறும்பொழுது,
“சுதந்திரமும்,  சமத்துவமும் ஒன்றுடன் ஒன்று
இணைந்து   இருப்பது நல்லியல்பு” என 
கூறுகிறார். மேலும்  அவர் கூறும்  ப�ொழுது
தடையற்ற  சுதந்திரம்  அளிக்கப்படும்போது,
தனிமனிதர்கள் சக மனிதர்களுக்கு தீங்கு
இழைக்கிறார்கள்.
இவ்வகை 
சுதந்திரம் 
சமுதாயத்தில்  குழப்பத்தை   உண்டாக்குகிறது
என்கிறார்.
19-ஆம் 
நூற்றாண்டில்,
தனிமனிதத்துவவாதிகள் 
“சுதந்திரத்திற்கு“
தவறான வரையறையை  அளித்துவிட்டார்கள்.
அவர்கள்  ப�ொருளாதார சமத்துவத்திற்கு
முக்கியத்துவம்  அளிக்காமல்  அரசாங்கத்தின்
தாராளமயக் க�ொள்கைக்கு மட்டுமே அழுத்தம் 
அளித்தார்கள்  என்று ஹெரால்ட் லாஸ்கி
கூறுகிறார்.

முதலாளிவர்க்கமானது வாய்ப்புகள் 
அனைத்தையும்  அதிகபட்சமான  சுரண்டலுக்குப் 
பயன்படுத்தினால்,
ஏழை வர்க்கத்திற்கும்,
பணக்காரவர்க்கத்திற்குமான 
இடைவெளி
பெரிதும்  அதிகமாகிறது. இதனால்  உழைக்கும் 
வர்க்கம்  அதிகம் பாதிக்கப்படுவதால்  உண்டான 
பின்விளைவு,
தனிமனிதத்துவத்தினை
எதிர்க்கவும்  அதனால் சமதர்மம்  உதயமாகவும் 
காரணமாகிறது.
இவ்வாறு
எழுச்சிபெற்ற 
சமதர்மமானது
தனிமனிதத்துவவாதத்தின்
க�ொள்கைகளை மறுக்க  ஆரம்பித்தது. இந்த 
மாற்றம்  “ப�ொருளாதார சமத்துவமில்லாமல் 
சுதந்திரம்  என்பது ப�ொருளற்றது” என்ற  நிலை 
உருவாக காரணமாக அமைந்தது.
அரசியல் 
சுதந்திரம் 
ஏற்படுவதற்கு
ப�ொருளாதார சமத்துவம் 
மிகவும் 
அத்தியாவசியமாகிறது.
இது சாத்தியம் 
இல்லாதப�ோது,
அரசாங்கமுறையானது
முதலாளித்துவ   மக்களாட்சியாக மாறி அதன்
விளைவாக த�ொழிலாளர் வர்க்கம்  என்பது
வாக்குரிமையை மட்டுமே பெற்று, அதன் மூலம்  
அவர்களுக்கு
எந்தவித பயனுமில்லாமல் 
ப�ோகும்  சூழ்நிலை  உருவாகும். சுதந்திரமும்,  

மேலும் ஹெரால்ட் லாஸ்கி, கூறுகையில் 
“எங்கு பணக்கார வர்க்கம்  – ஏழை வர்க்கம்,
படித்தவர்கள்  – படிக்காதவர்கள்  என்ற 
பிரிவினை இருக்கிறத�ோ, அங்கு கண்டிப்பாக
முதலாளி, பணியாளர் என்ற வகுப்புவாத
நிலையினை
காணமுடியும் 
என்று
தெரிவித்துள்ளார்.
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சமத்துவமும் சமதர்ம மக்களாட்சியில் மட்டுமே 
ஒன்றோடு ஒன்றாக இணைந்து  பயணம் செய்ய 
முடியும். சுதந்திரத்திற்கு ஒரே  ஒரு தீர்வுதான்
உண்டு. அது என்னவெனில் சமத்துவம் 
மட்டுமே. “இதனால் சுதந்திரமும், சமத்துவமும் 
ஒன்றுடன்
மற்றொன்று நெருக்கம் 
பாராட்டுகின்றன“
என்று
கூறுகிறார்
ப�ொல்லார்டு.

த�ொடர்பான 
கருத்தாக்கத்தில் பல
பரிமாணங்கள்  இருந்தாலும், இவ்வகையான 
சமத்துவம் 
நிச்சயமாக சமூக
ஒருங்கிணைப்பிலும், சக�ோதரத்துவத்திலும் 
கால்தடம் பதிக்கும்  என்பதில்  எந்த  ஐயமும் 
இல்லை.
அமைப்பெதிர்வாதிகள்
இவ்வகை க�ொள்கைவாதிகள்  அரசியல் 
சமத்துவத்தை மையப்படுத்தி
தங்கள் 
கருத்தாக்கத்தை வலிமைப்படுத்தியுள்ளார்கள்.
அரசியல் சமத்துவம்  தனிநபர் சுதந்திரத்தை 
வழங்கும்  என்றும், அனைத்து விதமான 
அரசியல் சமத்துவமின்மையும்  எதிர்க்கப்பட 
வேண்டும்  என்றும்  தெரிவிக்கிறார்கள்.
பயன்தரக்கூடிய வளங்களை
கூட்டு
ச�ொத்துடைமை  ஆக்குவதன் மூலம் சமூக
சமத்துவத்தை  அடையலாம்  என்பது அமைப் 
பெதிர்வாத
ப�ொதுவுடைமைவாதிகளின்
(Anarcho-Communists) நம்பிக்கையாகும்.
பாசிசவாதிகள்
மனித குலமே  இன  அடிப்படையிலான 
சமத்துவமின்மையுடன்
இருக்கிறது.
இவ்வுலகில் இப்பாகுபாடு தலைவர், த�ொண்டர்,
நாடுகள் 
மற்றும் பல
இனங்களுக்கு
இடையேயும்  இவ்வுலகத்தில்  காணப்படுகிறது.
ஒரு தேசம�ோ அல்லது இனம�ோ எதுவானாலும்,
அதில்  அங்கம் வகிக்கும்  நபர்கள் சமமாக
பாவிக்கப்படுகிறார்கள். அவர்களின் பிரதான 
அடையாளமே 
அவர்களை
கண்டறிய
பயன்படுகிறது.
பெண்ணியவாதிகள்
பாலின சமத்துவமே 
இக்கொள்கைவாதிகளின் குறிக்கோள்  ஆகும்.
ஆண்களுக்கு சமமாக பெண்களும் சம
உரிமைகள், சமவாய்ப்புகள்  பெறுவத�ோடு
மட்டுமல்லாமல், சமூக,
ப�ொருளாதார
நிலைகளிலும் சம அதிகாரம்  பெறுவதை 
இவர்கள் ஆதரிக்கிறார்கள்.
சூழலியல்வாதிகள்
உயிரி மைய சமத்துவமானது,
வாழ்வின் அனைத்து வடிவங்களும் வாழவும்,
மலர்ந்து வளம் பெறவும் சம உரிமை உள்ளது
என வலியுறுத்துகிறது.
3.2.5 இந்திய அரசமைப்பில் சமத்துவம்

சமத்துவத்தை எவ்வாறு ஊக்குவிக்கலாம்?
சுதந்திர வாதிகளுக்கும்,  
சமதர்மவாதிகளுக்கும் 
இடையேயான 
வேறுபட்டை 
நாம் 
உணரும்பட்சத்தில்,
சமத்துவ  இலக்கை  அடையும் வழிமுறையும் 
நமக்கு தெளிவடைகிறது.
பின்வரும் 
சமத்துவத்தை  ஊக்குவிக்கும்  வழிமுறைகளைப் 
பற்றிய பரந்த  விவாதம்  நம்மை  சில
முறைகளுக்கு வழிகாட்டுகிறது. அவற்றினைப் 
பற்றி தெரிந்து க�ொள்வோம். அவைகள்,
 முறைசார்ந்த சமத்துவத்தை உருவாக்குதல்
 வேறுபடுத்தி
நடத்துதலின்
மூலம் 
சமத்துவத்தை ஏற்படுத்துதல்
 உடன்பாடான  நடவடிக்கைகள்  மூலம் 
சமத்துவம்
ஆண்ட்ரூ ஹேவுட் (Andrew Heywood)
கூறும்
பல்வேறுவகை
சமத்துவ
லட்சியங்களைப் பற்றிய பார்வை:
சுதந்திரவாதிகள்
சுதந்திரவாதிகள்,
நம்புவது
என்னவெனில்  பிறக்கும்போது அனைத்து
மக்களும் சமமாவர். இவர்கள்  நீதிநெறி
அடிப்படையில் சமமாக கருதப்படுகிறார்கள்.  
இது
முறையான சமத்துவத்தை 
உணர்த்துவதாகவும், குறிப்பாக சட்ட  மற்றும் 
அரசியல் சமவாய்ப்புரிமை  என்றாலும், சமூக
சமத்துவம்  என்பது சுதந்திரத்தை  தியாகம் 
செய்து பெறக்கூடியதாகும்.
பழமைவாதிகள்
சமூகம்  இயற்கையிலேயே படிநிலை 
அமைப்புடையது என்றும், சமத்துவம் என்பதை 
எப்போதுமே அடைய முடியாத ஒரு  கற்பனை
இலக்காக கருதுகின்றனர்.
சமதர்மவாதிகள்
சமதர்மச் 
சிந்தனையாளர்கள் 
சமத்துவத்தை 
அடிப்படையான 
விழுமியமாகவும், அதிலும்  குறிப்பாக சமூக
சமத்துவத்தை 
முக்கியமாக
ஒப்புக் 
க�ொள்கிறார்கள். சமூக
மக்களாட்சி

இந்திய அரசமைப்பின் சமத்துவ கருத்தாக்கம்
இந்திய அரசமைப்பின் உறுப்பு - 14-ன்
படி ‘சட்டத்தின்முன் அனைவரும் சமம்  என்றும் 
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பிறப்பிடம், சாதி, மதம், ம�ொழி, இனம், பாலினம்,
நிறம் ப�ோன்றவை  அடிப்படையில் பாகுபாடு
காட்டக்கூடாது என்றும் தெரிவிக்கிறது என்றும்,
இதைப் ப�ோல உறுப்பு - 15, உறுப்பு - 14-ஐ
உறுதிப்படுத்தும் ந�ோக்குடன்
இவ்வகை 
பாகுபாடுகளை தடை செய்துள்ளது. ‘சட்டத்தின்
முன் சமம்’ மற்றும்  ‘சமமான சட்டப் பாதுகாப்பு’
ஆகியவை இந்திய அரசமைப்பின் உறுப்பு - 21-ன்
மூலம் வலிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன்படி
‘எந்தவ�ொரு தனி நபரும், சட்ட நடை முறையன்றி
அவரது வாழ்வு
அல்லது
தனிப்பட்ட 
சுதந்திரத்தினை இழக்க வைக்க  முடியாது’
என்றும் விளக்குகிறது. ஒரு தனிநபரை தண்டிக்க 
வேண்டும் என்றால், அதை சட்டத்தின் நடைமுறை
மூலம்  மட்டுமே செயல்படுத்த  முடியும். இது
ப�ோல ஒருதலைபட்சமாகவ�ோ, பாகுபாடான 
முறையில�ோ  அல்லது சமமற்ற  முறையில் பல

சமத்துவம் உரிமை (உறுப்பு 14 -18)

 சட்டத்தின் முன் சமம் (உறுப்பு -14)
 மத அடிப்படையிலான 
பாகுபாடுகளுக்கு தடை (உறுப்பு -15)

 ப�ொது வேலைவாய்ப்பில் சம
வாய்ப்புரிமை (உறுப்பு -16)

 தீண்டாமை ஒழிப்பு (உறுப்பு -17)
 பட்டங்கள் ஒழிப்பு (உறுப்பு -18)
சில நேரங்களில் 
தனிநபர்களை
வேறுபடுத்தி நடத்துதல்  மூலம், சம உரிமைகள் 
உறுதிசெய்யப்படுவது அவசியமாகிறது. இது
ப�ோலவே சமத்துவம் பாதிக்கப்படாமல்  இருக்க,
அரசாங்கத்தின் மூலம்  சில க�ொள்கைகள் 
அவசியமாகிறது. உதாரணத்திற்கு இந்தியாவில் 
இடஒதுக்கீடு க�ொள்கையும், ஏனைய பிற 
நாடுகளில்  “உடன்பாட்டு
நடவடிக்கை”யும் 
(Affirmative Action) பின்பற்றப்படுகிறது.

தனிமனிதர்களை நடத்துதல�ோ தவறு ஆகிறது’.

3.3 சுதந்திரம்

Leanpub

மனிதர்களுடைய வளர்ச்சிக்கும்,  
அரசின் மேம்பாட்டிற்கும் 
சுதந்திரம் 
அதிமுக்கியமான  அடிப்படைக்  கூறாகும்.
முற்காலத்திலும்,
இடைக்காலத்திலும்,  
இங்கிலாந்து
முடியாட்சி
மக்களுக்குத்
தேவையான  சுதந்திரத்தை  ரத்து செய்தது  
வரலாற்று பதிவாகும். மக்களின் ப�ொறுமையை 
ச�ோதித்த முழுமையான முடியாட்சி புரட்சியை 
சந்திக்க நேரிட்டது. இங்கிலாந்து பேரரசர்
ஜான் பணிய நேர்ந்ததுடன் குடிமக்களுக்கு
சுதந்திரத்தை  அளித்து பதவியை  விட்டு  
விலகியதிற்கு பிறகே இந்த புரட்சி ஓய்ந்தது.

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்

 சுதந்திரத்தின்

ப�ொருள்,
மற்றும் 
முக்கியத்துவத்தினை பல்வேறு
அறிஞர்களின்
கருத்துக்களை
விளக்குவதன்மூலம் அறிமுகப்படுத்துதல்.
 சுதந்திரத்தின் வகைகளை தெரிந்து
க�ொள்வதின் மூலம்  மாணவர்களுக்கு
பல வகையான  சுதந்திரங்களையும்,
அதனைப் பற்றி
அரசினுடைய
கருத்துக்களையும் விளக்குதல்.
 ஒர் சமுதாயத்தில் 
குடிமகனுக்கு
சுதந்திரத்தின் விழுமியங்களைப்  புரிய
வைப்பது மூலம், அரசு மற்றும் அரசமைப்பு  
அதிகாரத்துவம் பற்றியும் 
விளக்கி
சுதந்திரம்  எனும்  கருத்தாக்கத்தின்
முக்கியத்துவத்தினை அறிய வைத்தல்.
 சட்டத்தின்
மூலமான 
கட்டுப்பாடு
என்பதும் ஒரு வகை சுதந்திரம் என்பதை 
மாணவர்களுக்கு ப�ோதித்தல்.
 மக்களாட்சி
மற்றும் 
சுதந்திரமான 
நீதித்துறையும்,
சுதந்திரத்தின்
விழுமியங்களை
உட்புகுத்துவதற்கான 
காரணிகள்  என்றும்,
சுதந்திரத்தின்
பாதுகாவலர்கள் என்றும் புரிய வைத்தல்.

டியூடர்
மற்றும் 
ஸ்டூவர்ட்
பேரரசர்களுக்குப்  பின்னால் வந்தவர்களும் 
முழுமையான 
முடியாட்சி
முறையைத்
த�ொடர்ந்ததால் “உள்நாட்டுப்போர்” வெடித்தது.
சுதந்திர வேட்கையினால் 
உந்தப்பட்டு  
இப்போராட்டத்தில்  அனைத்து குடிமக்களும் 
பங்கேற்றனர். சார்லஸ் மன்னர் சிரச்சேதம் 
செய்யப்பட்டு, பின்னர் க்ரோம்வெல் ஆட்சியில் 
இருந்தப�ோதும்  கூட  மக்களுக்கு தேவையான 
அடிப்படை
சுதந்திரம் 
கிடைக்கவில்லை 
என்பது வரலாற்று நிகழ்வு ஆகும்.
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இவ்வாறு
மக்கள் ப�ோராட்டத்தின்
விளைவாக,
இங்கிலாந்தில் 
1688-இல் 
“மகத்தான  புரட்சி”, முடியாட்சியை  எதிர்த்து
அரங்கேறியது. இதில்  மக்களுக்கு   மகத்தான 
வெற்றி கிடைத்ததுடன் சில காலம் முழுமையான 
முடியாட்சி கட்டுப்படுத்தப்பட்டது.
இ த ற் கு ப் 
பிறகு வெடித்த  ”பிரெஞ்சு புரட்சி” 1789-ல் 
ஏற்பட்டது.
இது பல
மாற்றங்களை
ஏற்படுத்தினாலும்,
மக்களின்
விடுதலை 
வேட்கைக்கு சரியான 
அளவில் 
தீர்வு
ஏற்படாதிருந்தது. ஏனெனில் நெப்போலியனுக்கு
பின்னர்
ஆட்சியில் 
அமர்ந்தவர்களும் 
முடியாட்சியைத் த�ொடர்ந்தார்கள். மூன்றாம் 
நெப்போலியனின் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு மூன்றாவது
பிரெஞ்சு குடியரசு நிறுவப்பட்டது. 1940-இல் 
இதன் வீழ்ச்சிக்குப்  பின்னர் வரிசையாக
நான்காம்  குடியரசும்,
1958-இல்  அதன்
வீழ்ச்சிக்குப்  பின்னர் ஐந்தாம்  குடியரசும் 
நிறுவப்பட்டது.
இதற்கிடையே 
காலனி
ஆதிக்கத்திற்கு
உட்பட்ட 
நாடுகள் 
விடுதலைக்கான  நீண்ட நெடிய புரட்சிக்குப் 
பின்னர் சுதந்திரத்தை  பெற்றன. 19-ஆம் 
நூற்றாண்டில் இத்தாலியும், 20-ம் நூற்றாண்டில் 
இந்தியாவும் மிகுந்த தியாகங்களுக்கு பின்னரே 
தேசிய சுதந்திரம் அடைந்தன.
சுதந்திரத்தின் ப�ொருள் விளக்கம்
சுதந்திரம்  என்பது “லிபர்” என்கிற 
லத்தீன் வார்த்தையிலிருந்து
உருவாகி
ஆங்கிலத்தில்  ”கட்டுப்பாடில்லாதது” என்று
ப�ொருள் 
பெறுகிறது.
“லிபர்”
என்கிற 
வார்த்தைக்கு “தடைகள்  இல்லாத” எனப் 
ப�ொருள்படுகிறது.

 சுதந்திரம் 

என்பது
அ டக் கு மு ற ை யி லி ரு ந் து ம் ,
வெ ளி க ட் டு ப ்பா டு க ளி லி ரு ந் து ம் 
விடுபெறும் விடுதலை நிலை ஆகும்.

 ‘எஜீஸ்டெம் ஜெனரிஸ்’

(இலத்தின்
வார்த்தை)
எனும் சட்டம�ொழியில் 
கூறுவதுயாதெனில்  ‘சுதந்திரம்’ என்ற 
ச�ொல்  உறுப்பு 19-ல்  உள்ள  ப�ொதுவான 
வார்த்தையாகும். உறுப்பு 21-ல் ‘சுதந்திரம்’
என்ற ச�ொல்லுக்கு முன்பாக ’தனிப்பட்ட’
என்னும்  குறிப்பிட்ட வார்த்தை  மட்டுமே 
பயன்படுத்தப்பட்டது.

சுதந்திரத்தின் இரண்டு கட்டங்கள் (Two
Phases of liberty)
நேர்மறை சுதந்திரம் (Positive Liberty)
நேர்மறை சுதந்திரம் என்பது சிலவற்றை 
செய்வதற்கான  சுதந்திரம்  ஆகும்.
இது
தனிமனிதன் தன்னுடைய உரிமைகள்  மூலம் 
ஆளுமை 
தன்மையை மேம்படுத்திக் 
க�ொள்வதற்கு வாய்ப்பளிக்கின்றது.
எதிர்மறை சுதந்திரம் (Negative Liberty)
ஜே.எஸ்.மில்லின் கூற்றுப்படி சுதந்திரம் 
என்பது எதிர்மறையானதாகும். இது சுதந்திரம் 
என்ற  நூலில்  உள்ளது மனிதனின் மீதும்,
அவனது செயல்பாட்டின் மீதும்  எவ்வகை 
கட்டுப்பாடுகளும்  விதிக்கப்படக்  கூடாது
என்கிறார். மேலும்  மனிதனின் பாதையில் 
எவ்வகை  தடைகளும்  இருக்கக்  கூடாது என 
வலுயுறுத்துகிறார்.
சுதந்திரத்தின் வகைகள் (Types of Liberty)

குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

cதtரt
வைகக

மனிதர்கள்  சிறப்பாக செயல்படும் 
வாய்ப்பிற்குரிய சூழ்நிலையை  நிர்வகிப்பதே 
சுதந்திரம் ஆகும்.  - ஹெரால்ட் லாஸ்கி

இயைக
cதtர

சுதந்திரம் த�ொடர்பான அறிஞர்களின்
கருத்துக்கள்
சுதந்திரம்  என்பது தனிமனிதர்கள், தங்கள் 
ஆளுமைத்தன்மையில்  எந்தவித பாதிப்பும் 
இல்லாமல் தங்களை வெளிப்படுத்துவதாகும்.
– ஜி.டி.எச். க�ோல் (G.D.H.Cole)
சுதந்திரம்  என்பதன் ப�ொருள்  தடைகள் 
இல்லாத
நிலை  என்பதல்ல,
மாறாக
சுதந்திரத்தை மேம்படுத்துவதில் உள்ளது
– மகாத்மாகாந்தி (Mahatma Gandhi)

சmக/k ைம
cதtர

ntெந
cதtர

தபட
cதtர

அரcய
cதtர

ெபாrளாதார
cதtர

உநா
cதtர

ேதcய
cதtர

பனா
cதtர
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நடவடிக்கைகளில் 
கலந்து க�ொள்வதும் 
ஆகும். (i) வாக்குரிமை  (ii) தேர்தலில் 
ப�ோட்டியிடும்  உரிமை, (iii) ப�ொதுக்கருத்து
உரிமை  (iv) அரசாங்கத்தின் குறைபாடுகளை
எடுத்துரைக்கும்  உரிமை, (v) மனுசெய்யும் 
உரிமை ப�ோன்றவை ஆகும்.

அ) இயற்கை சுதந்திரம் (Natural Liberty)
ஒருவர்
நினைப்பதைத்
தங்கு
தடையில்லாமல் 
நடத்தி
முடிப்பதற்கான 
சுதந்திரமே  இயற்கை  சுதந்திரம்  ஆகும்.
முற்றிலும் தடைகளில்லாத, கட்டுப்பாடுகளற்ற 
மற்றும் 
ஒருவர்
நினைக்கக்கூடியதை 
செய்யக்கூடிய
சுதந்திரமே 
இயற்கை 
சுதந்திரமாகும்.

ஈ) தனிப்பட்ட சுதந்திரம் (Personal Liberty)
தனிமனிதர்கள்  தாங்கள்  நினைக்கும் 
காரியங்களை செயல்படுத்தும்  நிலையினை
இச்சுதந்திரம்  எடுத்துரைக்கின்றது. மேலும் 
எந்த 
ஒரு
தனிநபரின்
தனிப்பட்ட 
வாழ்க்கையிலும், அடுத்தவர்கள்  குறுக்கிட 
அனுமதிக்காத உரிமையும்  ஆகும். அனைத்து
தனிநபர்களுள்க்குமே உடுத்துதல், உண்ணுதல்,
வாழ்க்கைத்
தரத்தை மேம்படுத்துதல்,
திருமணம்  மற்றும்  குழந்தைகளின் கல்வி
ப�ோன்றவைகளில்  தனிப்பட்ட  உரிமைகள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன.
அரசு,
தனிநபர்
விவகாரத்தில் தலையிடுவது ஆகாது.

அனைவருக்குமே 
சுதந்திரத்தைப் 
பற்றிய தெளிவற்ற பார்வைகள்  உண்டு. அது
அவரவர்களின் விருப்பத்தைப்  ப�ொறுத்து
அமைகிறது. பத்து நபர்கள்  சுதந்திரத்தைப் 
பற்றி கருத்துரைக்கிறார்கள் எனும்போது ஒரு
வேளை
எந்த  இருவேறு
நபர்களும் 
அவர்களின்
சுதந்திரத்தைப் பற்றிய
வரையறையில்  ஒன்றுவது இல்லை. மேலும் 
சுதந்திரத்தின் கருப்பொருளையும்  அவர்கள் 
விரும்பிய வகையில் தெளிவாக் கூறுவதில்லை.
இந்தப் 
ப�ொதுப்படையான 
அறிவியல் 
சார்பில்லாத ச�ொற்பிரய�ோகத்தினையே 
இயற்கை சுதந்திரம் என்கிற�ோம். – ஆர்.என்.
கில்ரீஸ்ட். (R.N.Gilchist)

ஒரு செம்மறியாட்டின்
கழுத்தை 
பிடித்திருக்கும் 
ஓநாயை, மேய்ப்பவன்
துரத்தியடிக்கிறான். அதற்காக
அந்த செம்மறியாடு அவனுக்கு
நன்றியை தெரிவிக்கிறது.
ஆனால் 
அந்த 
ஒநாய�ோ,
அவனை
சுதந்திரத்தை  ஒழிப்பவன்
என  குறை
கூறுகிறது. ஏனெனில்  குறிப்பாக அந்த 
ஓநாய்க்கும், கறுப்பு செம்மறியாட்டிற்கும் 
சுதந்திரம் த�ொடர்பான  ஒத்த  கருத்துகள் 
அமைவதில்லை. இதைப் ப�ோலவே  தான்
மனித இனத்திற்கு இடையேயும் தற்பொழுது
சுதந்திரத்தைப் பற்றிய வேறுபாடுகள் 
உள்ளன. – ஆப்ரகாம்லிங்கன் (Abharam Lincoln)

மக்கள் எதைக் கேட்க
விரும்பவில்லைய�ோ அதைக்
கூறுவதற்கான உரிமையே
சுதந்திரமாகும்.

ஆ) குடிமைச் சுதந்திரம் (Civil Liberty):
சட்டத்தின் ஆட்சியை  பிரதிபலிப்பதே 
குடிமை  சுதந்திரமாகும். இது குடிமக்கள் 
சமுதாயத்தில் 
அனுபவிக்கும் 
சுதந்திரம் 
அரசில்  உள்ளது என்பதைக்  குறிப்பதாகும்.
சட்டத்தின் வரன்முறைகளுக்கு
உட்பட்டு
அச்சுதந்திரம்  அனுபவிக்கப்படுகிறது. குடிமை 
சுதந்திரத்தை, பாதுகாப்பதற்கு
உண்டான 
உத்திரவாதத்தை 
அரசின் சட்டங்கள் 
வழங்குகின்றன.

cதtரைத தவறாக பயபtவதாl ,
ேமl cதtரt mல அtகாரைத
தவறாக பயபtவதாl cதtரtk
ஆபதான nைல உrவாகபடலா .
ேஜ மாச
James Madison

உ) ப�ொருளாதார சுதந்திரம்

இ) அரசியல் சுதந்திரம் (Political Liberty)

ஒருவரின்
அன்றாட 
வாழ்வாதாரத்திற்கான 
உணவை தேடி
க�ொள்ளும்  தனிநபர் சுதந்திரம்  ப�ொருளாதார

அரசியல்  சுதந்திரம்  என்பது குடிமக்கள் 
அரசியல் வாழ்வில் பங்கேற்பதுடன், அரசின்
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சுதந்திரம்  ஆகும். சாதி, நிறம், இனம், மற்றும் 
பாலினம் ப�ோன்றவைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு
சுதந்திரமாக வருவாய் 
ஈட்டுவதே  
ப�ொருளாதார சுதந்திரம் ஆகும்.

சுதந்திரம், இறையாண்மை மற்றும் சட்டம்
ஆகியவை எவ்வாறு ஒன்றுடன் ஒன்று
த�ொடர்புடையது?
அரசு ஒழுங்குமுறையில்  இயங்கினால் 
மட்டுமே சுதந்திரம் செயல்படுகிறது.

ஏ) நிதி சுதந்திரம்
பிரதிநிதித்துவம்  இன்றி வரிவிதிப்பு
கூடாது. தங்களுடைய வரிப்பணம்  எவ்வாறு
செலவிடப்பட வேண்டும். யாருக்குப�ோய் சேர
வேண்டும்  என்பதில் தெளிவு வேண்டும் 
என்பது
நடுத்தர வர்க்கத்தின்
க�ோரிக்கையாகும்.

அரசு சட்டங்களை
இயற்றுகிறது.
இறையாண்மை  மிக்க   அரசு செயல்படுவது
சட்டங்களால்  மட்டுமே  ஆகும். சுதந்திரம்,
இறையாண்மை, மற்றும் சட்டம் ஆகியவற்றிற்கு
இடையே நெருங்கிய த�ொடர்பு காணப்படுகிறது.
சட்டம்
எவ்வாறு
பாதுகாக்கிறது?

ஐ) குடும்பம் சார்ந்த சுதந்தரம்
பெண்களுக்கும்,
குழந்தைகளுக்கும் 
கல்வியுரிமை வழங்க வேண்டும்  என்பதே 
குடும்ப சுதந்திரத்தின் சிறப்பு அம்சங்களாகும்.
க�ொடுமையாக நடத்துதல்  மற்றும்  சுரண்டல் 
ப�ோன்ற 
அநாகரீகமான செயல்களுக்கு
எதிராக அவர்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.

சுதந்திரத்தை

 சட்டம் 
குற்றவாளிகளை
தண்டித்து
தனிமனிதர்களின்
உரிமைகளை
பாதுகாக்கின்றது.
 தனிமனித
உரிமைகள் 
மற்றும் 
கடமைகளுக்கு சட்டம் 
உத்திரவாதம் 
அளிப்பதுடன் அவற்றை பாதுகாக்கவும் 
செய்கிறது. சக மனிதர்களுக்கு, ஒருவர்
தீங்கு விளைவிக்கும்போதும், அவர்களின்
வழியில் குறுக்கீட்டு சீர்குலைக்கும்போதும் 
அரசு அவர்களை தண்டிக்கிறது.

ஒ) தேசிய சுதந்திரம்
ஒரு நாட்டில்  நிலவக்கூடிய சுதந்திர
சூழ்நிலையை தேசிய சுதந்திரம்  என்கிற�ோம்.
ஒரு நாடு இறையாண்மையுடன் கூடிய
நிலையை  அடையும் ப�ோது தேசிய சுதந்திரம் 
இருக்கிறது எனலாம்.

 சுதந்திரத்தின் பாதுகாவலனாக அரசமைப்பு
விளங்குகிறது. அரசின் அதிகாரத்துவத்தை 
கட்டுப்படுத்துவதுடன் மக்களின் அடிப்படை
உரிமைகளையும் பாதுகாக்கின்றது.

சுதந்திரம்  என்பது மனிதர்களை ந�ோக்கி
வருவது அல்ல, மாறாக மனிதர்களே 
சுதந்திரத்தை ந�ோக்கி எழுச்சி க�ொண்டு
செல்ல வேண்டும்.
மகிழ்வுடன்
வாழ்வதற்காக சிரமப்பட்டு பெறப்படுகின்ற 
சுதந்திரம் ஓர் ஆசீர்வாதமாகும்.
- புது தில்லி, மத்திய செயலகத்தில்
ப�ொறிக்கப்பட்டுள்ளது.

சுதந்திரம் எவ்வாறு பாதுகாக்கப்படுகிறது?
அ) மக்களாட்சி
சுதந்திரம்  என்பது
மக்களாட்சியில் 
பாதுகாப்பாக
இருக்கிறது.
மக்களின்
அரசாங்கமாக மக்களாட்சி செயல்படுகிறது.
ஆ) அரசமைப்பு
ஒரு நாட்டின் அரசமைப்பில்  இருந்து
தான் அரசின் அதிகாரத்துவம்/ ஆணையுரிமை 
பெறப்படுகிறது.

ஓ) பன்னாட்டு சுதந்திரம்
உலக நாடுகளிடையே கூட்டாட்சியையும்,
பன்னாட்டு கூட்டுறவையும் மற்றும் பன்னாட்டு
அமைதியையும் பேணுவதையே பன்னாட்டு
சுதந்திரம் ஆகும்

மக்களாட்சியைப் பற்றிய கவிதையாக
இந்திய அரசமைப்பின் முகவுரை விளங்குகிறது.
இது ஒட்டும�ொத்த இந்திய அரசமைப்பினுடைய
அடிப்படை
தத்துவத்தை 
தன்னுள் 
க�ொண்டதாகும்.
அரசாங்கத்தால் 
உருவாக்கப்படுகின்ற சட்டமும், அதனால் 
நிறைவேற்றப்படுகின்ற 
மக்கள் 
நல
நடவடிக்கைகளும்,
மக்கள் 
நலனிற்கு

குறியீட்டு ப�ொருள்
சுதந்திரதேவி சிலைக்கென்று ஒரு
குறிக்கோள்
உள்ளது.
அது
விடுதலையை பற்றிய உலகளாவிய
நினைவூட்டலாகவும்,
அமெரிக்க
குடிமக்களுக்கு
நம்பிக்கை
அளிப்பதாகவும் அமைந்துள்ளது.
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வரையிலும், உயர்நீதிமன்ற  நீதிபதிகள் 
62வயது வரையிலும் பணியாற்றுவார்கள்.

உகந்ததா, இல்லையா என்பதை  ஆராய்ந்து
மதிப்பிடும்  தன்மை படைத்தது அரசமைப்பு  
முகவுரையாகும்.
இந்திய
அரசமைப்பின்
ஆன்மாவாக முகவுரை கருதப்படுகிறது.

உ) ப�ொருளாதார இடர்காப்பு
சுதந்திரத்தின்
நிபந்தனையாக
ப�ொருளாதார சுதந்திரம்  அமைகிறது. “ஏழை
மற்றும் பணக்காரர், படித்தவர் மற்றும் 
படிக்காதவர் என்ற  பிரிவினை சமூகத்தில் 
நிலைக்கும் வரையிலும்  எஜமானர் மற்றும் 
பணியாளர் என்ற உறவுமுறை நீடிக்கும்”.

இ) அடிப்படை உரிமைகள்
அரசின்
அதிகாரத்துவத்தை 
வரையறுப்பது அடிப்படை உரிமைகள்  ஆகும்.
தனிமனிதர்களின் ச�ொந்த  விவகாரங்களில் 
அரசாங்கத்தின் தலையீடின்றி இருப்பதற்கு
இவ்வகை உரிமைகள் உறுதியளிக்கின்றன.

ஊ) சட்டத்தின் ஆட்சி
சட்டத்தின் ஆட்சி என்பது இங்கிலாந்து,
அமெரிக்கா, இந்தியா ப�ோன்ற  நாடுகளில் 
நடைமுறையில்  உள்ளது. சாதி, இனம், நிறம்,
மற்றும் 
நம்பிக்கை ப�ோன்றவைகளில் 
வேறுபாடுகள்  இல்லாத சமமான  ஆட்சியே 
சட்டத்தின்
ஆட்சியாகும். சட்டத்தின்
பார்வையில்  அனைவரும் சமம். குற்றங்களில் 
ஈடுபடும் ப�ோது தண்டனைக்கு உள்ளாக  
வேண்டிய
நிலை 
அனைவருக்குமே 
ஏற்படுகிறது.

அடிப்படை உரிமைகள்
சமத்துவ உரிமை (உறுப்பு 14-18)
சுதந்திர உரிமை (உறுப்பு 19-22)
 ரண்டலுக்கு
சு
(உறுப்பு 23-24)

எதிரான 

உரிமை 

மதச்சுதந்திர உரிமை (உறுப்பு 25-28)
பண்பாடு மற்றும் 
(உறுப்பு 29-30)

கல்வி

 ரசமைப்பு பரிகார
அ
(உறுப்பு 32-35)

உரிமை 

எ) அரசியல் கல்வி மற்றும் காலவரம்பற்ற
கண்காணிப்பு

உரிமைகள் 

சுதந்திரம் 
என்பதை 
நிரந்தரமாக
பாதுகாக்க முடியும். கல்வியறிவு பெற்றவர்கள் 
முற்றிலுமாக
உரிமைகளையும் 
கடமைகளையும் பற்றி அறிவர். காலவரம்பற்ற 
கண்காணிப்பு
இருந்தால�ொழிய,
மக்கள் 
தவறுகள் செய்வதை 
நாம் 
கண்டறியமுடிவதில்லை. அரசாங்கம்  தன்
அதிகார எல்லையை மீறி மக்களின் தனிப்பட்ட 
வாழ்வில்  தலையிடும்போது அரசாங்கத்திற்கு
எதிராக மக்கள் புரட்சி செய்கிறார்கள்.

ஈ) அதிகாரப் பரவலாக்கம்
சுதந்திரத்தை பாதுகாப்பதற்கு அதிகாரப் 
பரவலாக்கம் 
அவசியமாகின்றது.
அதிகாரங்கள்  முறையே  மத்திய, மாநில
மற்றும்  உள்ளாட்சி அரசாங்கத்திற்கு பகிர்ந்து
அளிக்கும் பட்சத்தில்  நிர்வாகம்  திறம்பட 
செயலாற்ற இயலும்.
சுதந்திரமான நீதித்துறை
இந்திய
அரசமைப்பு,
நீதித்துறை
சுதந்திரமாக செயல்படத் தகுந்த முறையிலான 
அம்சங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏனெனில் 
சுதந்திரமாக செயல்படும்  நீதித்துறையே,
மக்களின் உரிமைகளையும்  சுதந்திரத்தையும்,  
அரசமைப்பின் மேலான  தன்மையையும் 
பாதுகாக்கிறது.

நிரந்தரச்சட்டம் (Statues) : ஒரு நாட்டின்
சட்டமன்ற  அமைப்பின் மூலமாக எழுதப்பட்ட 
சட்டமாக
ஏற்படுத்தபடுத்தப்படுவதாகும்.
இவை  தகுந்த  விவாதங்களுக்கும்  பின்னர்
நாடாளுமன்ற சட்டங்களில் இணைக்கப்படும்.

 நீதிபதிகளின் நியமனத்திற்கு பாகுபாடற்ற 
நடைமுறை பின்பற்றப்படுகிறது.

சட்டப்படியான (De-jure): சட்டத்தின் மூலமாக
அதிகாரம் பெற்றிருத்தல்.

 நீதிபதிகளுக்கு,
உயர்ந்த 
நிர்ணயித்துள்ளது.

தகுதிகளை

 உச்சநீதிமன்ற 

65 வயது

நீதிபதிகள் 

அருஞ்சொற்பொருள்: Glossary

நடைமுறை (De-facto): உண்மையில்  யார்
ஒருவர் நடைமுறையில் நிலையான அதிகாரம் 
பெற்றிருக்கின்றனர் என்பதாகும்.
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மதிப்பிடுதல் (Evaluation)
I. சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும்.
1. இறையாண்மையின் தந்தை எனக் கூறப்படுபவர் யார்?
(அ) ப�ோடின்
   (ஆ)ஆஸ்டின்
(இ) பிளாட்டோ    (ஈ) அரிஸ்டாட்டில்
2. ஒருமைவாத இறையாண்மை க�ோட்பாட்டை எடுத்துரைத்தவர்
(அ) ஆஸ்டின்
(இ) மரியம்

(ஆ) ஹெகல்
(ஈ) வில்லோபை

3. மக்களாட்சியில் இறையாண்மையின் உறைவிடமாக இருப்பது
(அ) அரசு
(இ) மக்கள்

(ஆ) அரசாங்கம்
(ஈ) ஊடகம்

4. “நான்தான் அரசு” என கூறியவர் யார்?
(அ) ஜேம்ஸ் II    (ஆ) நெப்போலியன் I
(இ)லூயிஸ் XIV    (ஈ) பிஸ்மார்க்
5. ‘இரட்டை குடியுரிமை’ காணப்படும் நாடு
(அ) அமெரிக்கா   (ஆ) சீனா
(இ)ஜப்பான்          (ஈ) ஆஸ்திரேலியா
6. “இறையாண்மை என்பது ப�ொது விருப்பத்தை உறைவிடமாகக் க�ொண்டதாகும்” என கூறியவர்
(அ) ரூச�ோ 
   (ஆ) டி.எச்.கிரின்
(இ)ஆஸ்டின்         (ஈ) ப�ோடின்
7. ‘சுதந்திரம்’ என்ற நூலை எழுதியவர்
(அ) ஜே.எஸ்.மில்
(ஆ) லாக்
(இ) ரூச�ோ
            (ஈ) ப�ோடின்
8. ‘சட்டத்தின் ஆட்சி’ என்பதன் முக்கிய ந�ோக்கம் உறுதிப்படுத்துவது என்னவெனில்
(அ) பத்திரிக்கை சுதந்திரம்
(ஆ)குடிமக்களின் சுதந்திரம்
(இ) சுதந்திரமான நீதித்துறை (ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும்
9. இந்திய அரசமைப்பிலுள்ள அடிப்படை உரிமைகள் பெறப்பட்ட நாடு
(அ) அமெரிக்கா    (ஆ) பிரான்ஸ்
(இ) பிரிட்டன்       (ஈ) ரஷ்யா
10. ‘மதம் என்பது ப�ோதை  ப�ொருள்’  என கூறியவர் யார்?
(அ) மார்க்ஸ்
(இ)ரஸ்ஸல்

(ஆ)கலிலிய�ோ
(ஈ) பகத் சிங்
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11. ‘மூலதனம்’ என்ற நூலை எழுதியவர் யார்?
(அ) மார்க்ஸ்
(இ)ஒவன்

(ஆ)கிரப�ோட்கின்
(ஈ) நேதாஜி

II. கீழ்வரும் கேள்விகளுக்கு மிக சுருக்கமான விடையளிக்கவும்
1. இறையாண்மையை வரையறுக்கவும்.
2. இறையாண்மையின் வகைகள் யாவை?
3. பாகுபாடு பற்றிய குறிப்பு வரைக.
III. கீழ்வரும் கேள்விகளுக்கு சுருக்கமான விடையளிக்கவும்
1. ‘எதிர்மறை சுதந்திரம்’ பற்றிய சிறு குறிப்பு வரைக
2. ‘அமைப்பெதிர்வாதம்’ என்றால் என்ன?
3. ‘சாதிய பாகுபாடு’ பற்றி விவாதிக்கவும்.
4. மனித உரிமைகள் என்றால் என்ன?
IV. கீழ்வரும் கேள்விகளுக்கு விரிவான பதில் அளிக்கவும்
1. இறையாண்மையின் கருத்து மற்றும் சிறப்பியல்புகளை ஆராய்க
2. சுதந்திரத்தின் மீறலுக்கான காரணிகளை விளக்குக
3. இந்திய அரசமைப்பிலுள்ள  சமத்துவத்தை பற்றி விளக்குக.

மேற்கோள் நூல்கள் (Reference books)

1. Agarwal .R.C.Political theory (Principles of Political science), chand & company,
New Delhi, 2005.
2. Rajeev Bhargava & Ashok Acharya (Ed), Political theory: An Introduction, Thomson
press, New Delhi, 2016.
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அலகு

4

அரசியல் அறிவியலின் அடிப்படைக்
கருத்தாக்கங்கள் – பகுதி II
4.1 சட்டம்

Leanpub

4.1.1 அறிமுகம்

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்

 ச ட ்ட த் தி ன்
சாராம்சத்தை அறிந்து
க�ொள்வதன் மூலம்
ம ா ண வ ர ்க ள்
நீதியைப்
பற்றிய
சி ந ்தன ை க் கு
நெருக்கமாதல்.
 சட்டத்தின்
வகைகளை
தெரிந்து
க�ொள்வதன்
மூலம்
மாறுபட்ட
சட்டங்களின்
செயல்பாட்டையும்,
அதனால்
சமூகத்தில்
ஏற்படும்
விளைவுகளையும் புரிய வைத்தல்.
 சட்டத்தின் ஆதாரங்களைப் புரிந்து
க�ொள்ளுதல்.
 சட்டம், அரசு மற்றும் நீதிநெறி
ஆ கி யவைக ளி டையேய ா ன
த�ொடர்பை புரியவைப்பது.

சட்டம் என்றால் என்ன?
அரசால்
அமலாக்கம்
செய்யப்படுகின்ற
விதிமுறைகளின் த�ொகுப்பிற்கு சட்டம் என்று
ப�ொருள்.
அரிஸ்டாட்டில் “சட்டம் செயல்படாத
நிலையில்
மனிதர்கள்
விலங்குகளாக
மாறுகிறார்கள்”
என்று
சரியாக
சுட்டிக்காட்டுகிறார்.
சமுதாயத்தின்
கட்டுக்கோப்பினைப் பாதுகாக்கவும், தேசத்தின்
வளர்ச்சியை மேம்படுத்தவும், சட்டமானது
உலகம் முழுமைக்கும் இன்றியமையாததாகிறது.
சமுதாய ஒழுங்கினைப் பராமரிக்க, சட்டத்தின்
அபரிமிதமான சக்தி மட்டுமே முழு தீர்வாக
விளங்க முடியாது. ஏனெனில் சட்டத்திற்கு
என்று
ஒரு
குறிப்பிட்ட
வரையறை
உள்ளது.
குற்றவாளிகளுக்கு
சட்டம்
க�ொடுங்கோலனாகவும், குடிமக்களுக்கு அதே
சட்டம் பாதுகாவலனாகவும் விளங்குகிறது.
உலகத்தின் ஒரு பகுதியில் சட்டம்,
கடினமானதாகவும் மறுபக்கம் இணக்கமாகவும்
விளங்கக்கூடிய
காரணம்
என்பது
எப்போதும்
சர்ச்சைக்குரியதாகவும்,
விவாதத்திற்குரியதாகவும்
த�ொடர்கிறது.
மேற்கூறிய வாதமும், விவாதமும் தத்தம்
நாடுகளின்
பணிகள்,
குறிப்பாக
தண்டனைகளைப்
ப�ொறுத்து
அமைகிறது.
உதாரணத்திற்கு
மக்களாட்சி
நாடுகளில்
நிறைவேற்றப்படக் கூடிய சட்டம், முற்றதிகார
நாடுகளின் சட்டங்களை விட வேறுபட்டதாகவும்,
மக்கள் நலனுக்காகவுமாக செயல்படுகிறது.
இதை தவிர்த்துத் சட்டம், ஒரு நாட்டு மக்களுக்கு
எந்த அளவிற்கு சுதந்திரத்தை வழங்குகிறது
என்பது
குறிப்பிட்ட
சட்டத்தை
நிர்வகிக்கும்போதும், செயல்படுத்தும் ப�ோதும்
தெரிய வருகிறது. உலகின் எந்த நாட்டிலுமே
சட்டத்தினை
அறியாமை
என்பது
தண்டனையிலிருந்து
தப்பிக்கும்
ஒரு
காரணியாக ஏற்றுக் க�ொள்ளப்படவில்லை.

இங்கிலாந்து சட்ட நிபுணரான ஏ.வி.
டைசி
‘சட்டத்தின்
ஆட்சி’
என்ற
கருத்தாக்கத்தினை 19-ஆம் நூற்றாண்டில்
மேலும்
பிரபலப்படுத்தியவர்
ஆவார்.
அரசியல் அமைப்புச் சட்டதின் அறிமுகம்
என்ற நூலில் கூறியுள்ளார். முற்கால தத்துவ
ஞானிகளுக்கு ‘சட்டத்தின் ஆட்சி’ என்னும்
ச�ொற்றொடர்
அறிமுகமில்லாவிட்டாலும்
அக்கருத்தாக்கத்தினை
அரிஸ்டாட்டில்
எனும் ஞானி ‘சட்டமே ஆளுகை புரிய
வேண்டும்’ என எழுதியுள்ளதை காணலாம்.
குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

தனியார் சட்டத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தனி
நபர்களாகவும்,

அவர்களுக்கு

மேலாகவும்,

இடையேயும் ஓர் பாரபட்சமில்லாத நடுவராக
அரசு இருக்கிறது.

– ஹாலந்து (Holland)

எனவே சட்டத்தின் கருத்தாக்கத்தினை இளைய
தலைமுறைக்கு அறிமுகப்படுத்துவதும், அவை
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அரசமைப்பு வழங்கும் அடிப்படை சட்டங்கள்
மற்றும் ஒழுங்கு முறை என புரிய வைப்பதும்
இன்றியமையாததாகிறது.

உருவானதாகும். சட்டமில்லாத சமுதாயம்
மற்றும்
ஆட்சி,
குழப்பவாதத்திலும்,
கலகத்திலும் முடிவுறும். உன்மையில் சட்டமே
வாழ்க்கையை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. சட்டம்
என்ற ச�ொல் ‘சீரானது‘ என்பதைக் குறிக்கிறது.
அரசியல் அறிவியலில் சட்டம் என்பது மனித
நடவடிக்கைகளை வழிநடத்துகிற விதிகளைக்
க�ொண்ட
த�ொகுப்பு
ஆகும்.
அரசின்
கடமைகளை அரசாங்கம் செயல்படுத்துகிறது.

 சட்டம்
–
நீதி
ஆகியவற்றுக்கு
இடையேயான த�ொடர்பு
-சமூகத்தில் நீதியை அடைவது சட்டத்தின்
குறிக்கோள் ஆகும்.
-நீதி என்பது எது சரி, எது தவறு, எது நல்லது,
எது
சமத்துவம்
ப�ோன்றவைகளை
விளக்கக்கூடிய ஒர் புலனாகாத கருத்தாகும்.

4.1.3 சட்டங்களின் வகைகள்:

-எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் எது
சரியானத�ோ அல்லது எது நியாயமானத�ோ
அதைச் செய்வதாகும்.

kப
சட

சட்டம் பற்றிய கருத்துகள்
 சட்டம்
என்பது
இறையாண்மையின்
கட்டளை	 - ஜான் ஆஸ்டின் (John Austin)
 நீதி நிர்வாகத்தை செயல்படுத்துவதற்காக
அரசு
அங்கீகரித்த
விதிமுறைகளின்
த�ொகுப்பே சட்டம் ஆகின்றது. – சல்மாண்டு
 சட்டங்கள் இல்லையென்றால் அங்கே
சுதந்திரம் இல்லை – ஜான்லாக்

மத
உrைமக
சட
tpய
சட

சட்டத்தின் ந�ோக்கங்கள்:
 அடிப்படை
பாதுகாத்தல்

மனித

ஒபத
சட

உைடைமக
nவாக
சட

சட

குடிமக்களிடையேயான
உறவுகளும்,
அவ்வுறவுகளை
கட்டுப்படுத்தும்
விதிமுறைகளும் தனியார் சட்டத்தின் மூலம்
கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.
ஆ) ப�ொதுவுடைமைச் சட்டங்கள் (PublicLaws)
குடிமக்களுக்கும்,
அரசுக்கும்
இடையேயான உறவுகளை முடிவு செய்வது
ப�ொது சட்டமாகும். இவ்வகை சட்டத்தில் அரசு
நடுவராகவும்,
கட்சிகாரராகவும்
பார்க்கப்படுகிறது.
இ) அரசமைப்பு சட்டங்கள் (Constitutional Laws)
அரசை வழி நடத்தக்கூடிய அடிப்படை
சட்டங்கள் அரசமைப்பு சட்டங்கள் ஆகும்.
அரசாங்கத்தின்
செயல்பாடுகளை
வரையறுத்து,
தெளிவுபடுத்தக்கூடிய
சட்டங்களே
அரசமைப்பு
சட்டங்களாகும்.
உதாரணத்திற்கு, குடியரசு தலைவர் தேர்தல்,
உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகாரம் மற்றும்
ப�ொதுசட்டம், சட்டமன்றத்தால் இயற்றப்படக்
கூடிய நிரந்தர சட்டத்திலிருந்து வேறுபடுகிறது.

 சச்சரவுகளை தீர்த்தல்
 நீதியை ஊக்குவித்தல்
நிலைத்தன்மையையும்

 விரும்பத்தகுந்த
சமூக
மற்றும்
ப�ொருளாதார நடத்தையை ஊக்குவித்தல்
 பெரும்பான்மை
விருப்பத்தை
பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல்
(சில
பிரச்சனைகளில்)
 சிறுபான்மையினரின்
பாதுகாத்தல்.

சட

kறvய
சட

அ) தனியார் சட்டங்கள் (Private Laws)

உரிமைகளை

 நியாயத்தை ஊக்குவித்தல்

 ஒழுங்கையும்,
ஏற்படுத்துதல்

பனா
சட

உரிமைகளைப்

4.1.2. சட்டத்தின் ப�ொருள்
சட்டம் என்கிற வார்த்தை பண்டைய
டியூட்டோனிக்
(Teutonic)
ம�ொழியிலுள்ள
“லாக்“
என்ற
வேர்ச்சொல்லிலிருந்து
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நிர்ணயிக்கும்
சட்டமாகும்.

(ஈ) நிரந்தர சட்டங்கள் (Statute Laws)
நிரந்தர
சட்டங்கள்
என்பவை
மாநில
சட்டமன்றத்தின்
மூலமாகவும்,
ந ா ட ா ளு ம ன ்ற த் தி ன்
மூ ல ம ா க வு ம்
இயற்றப்படும் சட்டங்களாகும். மக்களாட்சி
நாடுகளில் பெரும்பான்மையான சட்டங்கள்
ந ா ட ா ளு ம ன ்ற த் தி ன்
மூ ல ம ா கவே
இயற்றப்படுகின்றன.

சட்டம்,
பன்னாட்டு

பன்னாட்டு
உறவுகளை

ஒழுங்குபடுத்துவதற்கென்று, தனித்தன்மையுடைய
பன்னாட்டு சட்டம் என்ற ஒன்று வழக்கில்
இல்லை. ஆனால் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும்,
உலக ப�ொதுமக்களின் கருத்துமே, ஒவ்வொரு
நாடும்
தங்கள்
இறையாண்மையை
முழுவதுமாக
அனுபவிக்க
வழிவகை
செய்கின்றது.

உ) அவசர சட்டம் (Ordinance)

மேலும் கடல் எல்லை பாதுகாப்பு சட்டம்,
வான்எல்லை சட்டம் என்றும் பன்னாட்டு
சட்டங்களின் பிரிவுகள், தரைவழி, கடல்வழி,
ஆகாய வழி என்று நாடுகளுக்கிடையே
சர்வதேச எல்லைகளை வரையறுக்கிறது.
வான்எல்லைச் சட்டங்களின் மூலம் ஒரு
நாட்டின் ஆகாய விமானம் இன்னொரு
நாட்டின் வான் எல்லையில் பறக்கும்போது
அனுமதி பெற்ற பிறகே பறக்க வழி செய்கிறது.

	ப�ொதுவாக அரசினுடைய சட்டங்களின்
அடிப்படையில், அரசாங்கத்தின் செயலாட்சி
துறை மூலம் இது பிறப்பிக்கப்படுகின்றது.
இவ்வகை சட்டம், குறைந்த கால கட்டமே
நீடிக்கும்.
நாடாளுமன்றம்
இயங்காத
காலங்களிலும்,
அவசர
காலங்களிலும்
குடியரசு தலைவர் மூலம் அவசர சட்டம்
பிறப்பிக்கப்படும்.
ஊ) ப�ொது சட்டங்கள் (Common Laws)

4.1.4 சட்டத்தின் மூல ஆதாரங்கள்:

ப�ொது சட்டங்களானது மரபுகளையும்,
பாரம்பரிய
பழக்க
வழக்கங்களையும்
அடிப்படையாக க�ொண்டது. ஆனால் நிரந்தர
சட்டங்களைப்
ப�ோல
நீதிமன்றங்களால்,
அமலாக்கம்
செய்யக்கூடிய
தன்மை
உடையதாகும்.
ப�ொதுச்
சட்டங்கள்
இங்கிலாந்தில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற
சட்டங்கள் ஆகும்.

வழ k

வழ கா க

சடமற

எ) நிர்வாக சட்டங்கள் (Administrative Laws)
அரசாங்க பணியாளர்களின் அலுவல்
மற்றும்
ப�ொறுப்புகளை
பற்றி
விளக்கமளிப்பதுடன்,
ஆளுகையை
முறைப்படுத்துவதற்கான
சட்டம்
நிர்வாக
சட்டம் எனப்படும். தனி மனிதர்களுக்கும்,
ப�ொதுநிர்வாக அதிகாரிகளுக்கும் இடையே
சட்டத்தையும்,
அதன்
செயல்பாட்டையும்
பிரித்து
நடைமுறைப்படுத்துவது
நிர்வாக
சட்டமாகும்.
மேலும்
இது
அரசாங்க
அதிகாரிகளின் சலுகைகளை பற்றி விளக்கம்
அளிக்க
முயலுகிறது.
குடிமக்களுக்கும்,
அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கும் இடையே சர்ச்சை
ஏற்படும் பட்சத்தில் நிர்வாக நீதிமன்றம்,
நிர்வாக சட்டத்தின் மூலம் தீர்வு காண்கிறது.

- மறக

mvக

சடt
mல ஆதாரக

அvய
vள கvைரக

மத

சமcரா க

அ) வழக்காறுகள் (Customs)
சட்ட
உருவாக்கத்திற்கு
பழக்கவழக்கங்கள்
மிகவும்
உதவி
புரிந்துள்ளன. பழக்கவழக்கங்களின் மூலமாக
பயன்படுத்தப்பட்டுவந்த வழக்காறுகள் யாவும்
நாளடைவில் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு
சட்டமாகின. ஒரு நாட்டின் மரபுகளையும்,
பழக்க வழக்கங்களையும் அரசால் மறுதலிக்க
முடிவதில்லை. இன்றளவில் இங்கிலாந்தின்,
ப�ொது சட்டமானது வழக்காறுகளில் இருந்து
பெறப்பட்டது
என்பது
ஒரு
முக்கிய
உதாரணமாகும். உதாரணத்திற்கு இந்தியாவில்
தமிழ் மக்களிடையே ‘ஏறு தழுவுதல் ’ (Bull

ஏ) பன்னாட்டு சட்டங்கள் (International Laws)
பன்னாட்டு சூழலில் நாகரீகமடைந்த
ந ா டு க ளு க் கு
இ டையேய ா ன
உறவுமு றைகளையும்,
ந டத்தையை யு ம்
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Taming Sport) என்ற ்பண்பாடு சாரந�
விறள்யாட்டாைது
2017-ஆம்
ஆணடு
‘ஜல்லிக்கடடு சட்டம்’ என்ற புதி்ய சட்டம்
உருவா்கக ்காரணமா்க அறமந�து.

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

ஆ) ே்ம் (Religion)
ஆதி்கால சமூ்கங்்கள் பின்பற்றி்ய ம�
சம்பிர�ா்யங்்களும்
அரசினுற்ட்ய,
சட்ட
உருவாக்கத்தில்
ச்பரி�ாை
்பங்ற்க
ஆற்றியுள்ளது.
ச்பரும்்பானறம்யாை
நாடு்களில் ம�்ம சட்டத்தின அடிப்பற்ட்யா்க

தசயல்்பறாடு

அலஙகறா�ல்லூர் –ஜல்லிகடடு

இந� ்ப்டம் ஏறு�ழுவு�ல் என்ற �மிழரின
்பண்பாடு விறள்யாட்டாை ஜல்லி்கடடு ்பற்றி்யது
ஆகும். இது மதுறர மாவட்டம் அலங்்காநல்லூரில்
நற்டச்பறும்.
அலங்்காநல்லூர
என்றால்
ஜல்லி்கடடு எனறும், ஜல்லி்கடடு என்றால்
அலங்்காநல்லூர எனறும் அறழக்கப்படுமளவுககு
அவ்வூரின ்பண்பாடு மற்றும் வரலாற்று்டன
அவ்விறள்யாடடு ஒனறிறணநதுள்ளது. இது
ச்பாதுவா்க ச்பாங்்கல் ச்காண்டா்டப்படும் ஜைவரி
மா�த்தில் �மிழ்கத்தில் நற்டச்பறும் ஒரு �மிழர
்பண்பாடடு விழாவாகும். நம் நாடடில் உள்ள
ஒவ்சவாரு சமூ்கத்திைருககும் வாழ்வ�ற்்காை
உரிறம, சு�நதிரத்திற்்காை உரிறம மற்றும் �ங்்கள் ்பண்பாடற்டயும், மரற்பயும் ்காப்ப�ற்்காை உரிறம
ஆகி்யறவ உணடு. ஆைால் ஜல்லி்கடடு என்பதில் ்பண்பாடடிற்கும், விலங்கு்களின உரிறமககும் இற்ட்்ய
முரண்பாடு ்�ானறி்யது. அரசறமபபின ்பகுதி மூனறில் அடிப்பற்ட உரிறம உறுபபு 29(1) -இல் ்கல்வி
மற்றும் ்பண்பாடு உரிறம்களுககு உத்திரவா�ம் அளிக்கப்படடுள்ளது. 2014 -இல் உச்சநீதிமன்றம்
வழங்கி்ய தீரபபில் “விலங்கு்களும் புலன உணரவு ச்காண்டறவ, ஆ�லால் அடிப்பற்ட உரிறம உறுபபு
29(1) -்படி வாழும் உரிறமற்யப ச்பறுகின்றை எனறும் ஆ�லால் அவற்ற்ற துனபுறுத்துவற� அனுமதிக்க
இ்யலாது” எை தீரபபு கூறி்யது. இந� முரண்பாடு்கள் இவ்விறள்யாடற்ட முற்றப்படுத்துவதில் ்பல்்வறு
விளக்கங்்களுககு வித்திட்டை.
அறமகி்றது. சில சம்யங்்களில், உ்யரநீதிமன்றம்
மற்றும்
உச்சநீதிமன்றங்்களின
தீரபபு்கள்
சட்டங்்களா்க ்பாவிக்கப்படுகின்றை.

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

ஈ)சேச்சீரறாக்கம் (Equity)
சட்டங்்கள் எப்்பாச�ல்லாம், ச�ளிவற்று
சூழ்நிறலககு ச்பாருந�ாமல் இருககி்ற்�ா,
அந�ச் சம்யங்்களில் இந� சம நீதி ்பங்கிலாை
ச்காள்ற்க்களும், நல்லி்யல்பு்களும், ச்பாது அறிவு
அடிப்பற்டயில்
்ப்யன்படுத்�ப்படடு
அககுழப்பமாை
சூழலுக்காைத்
தீரவு
்காணப்படுகி்றது. ஆங்கி்ல்ய சட்டத்தின்படி,
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சமச்சீராக்கம் என்பது இங்கிலாந்து உயர் நீதி
மன்றத்தால் மட்டுமே அமல்படுத்த கூடிய

குடிமக்களுக்கு
ஒழுக்க
விதிகளை
ப�ோதிக்கிறது.
அதேப�ோல,
அரசால்
இயற்றப்படுகின்ற சட்டமும் இந்த லட்சியத்தை
அடைய பாடுபடுகிறது.

விதிகளின் த�ொகுப்பாகும்.
உ) அறிவியல் விளக்கவுரைகள் (Scientific
Commentaries)

சட்டமும் ஒழுக்கமும் ஒன்றோடு ஒன்று
மிகுந்த த�ொடர்புடையன ஆகும்.
ஒழுக்க
விதிமுறைகள்
என்பவை
குடிமக்களின்
நன்னடத்தைகளுக்கு
அடிப்படையாகும்.
நல்லியல்பு அரசு நற்குடிமக்களை பெற்று
சிறந்து
விளங்குகிறது.
நல்லியல்பற்ற
அரசானது, ஒழுக்கம் தவறிய குடிமக்களைப்
பெற்று சீரழியும். அரசின் உயிர்மூச்சான
செயல்பாடாக “நீதி நெறிகள்“ விளங்குகின்றன

சட்ட
வல்லுநர்களின்
அறிவியல்
விளக்கவுரைகள், மற்றும�ொரு சட்டமூலமாக
விளங்குகின்றன. முதன்முதலில் இத்தகைய
அறிவியல் விளக்கவுரைகள் த�ோன்றியப�ோது,
அனைவரும் அதனை ஒரு வாதமாக மட்டுமே
வர்ணித்தார்கள். நாளடைவில் இதன் சிறப்புத்
தன்மையும்,
அதிகாரமும்,
நீதி
மற்றும்
நீதிமன்ற முடிவுகளையும் விட அதிகாரத்துவம்
பெற்று விளங்கியது.

குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

“தனிமனிதனின்
நல்லொழுக்கத்திற்கு
சரிசமமாக இயங்கக்கூடியது நல்லரசாகும்.
அரசியல் உடற்கூறில் ஏதேனும் ஒரு பகுதி
பாதிக்கின்றப�ோது, ஒட்டும�ொத்த உடலும்
பாதிப்புறும்”. – பிளாட்டோ (Plato)

குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

சட்ட நிபுணர்களின் கருத்துக்கள்
பெரும்பாலான நேரங்களில் சட்டமாகவே
கருதப்படுகிறது.
உதாரணத்திற்கு,
இங்கிலாந்தில் க�ோக் மற்றும் ப்ளாக்
ஸ்டோனின் விளக்கவுரைகள் (Coke and
Blackstone),
அமெரிக்காவின்
ஸ்டோரி
மற்றும் கென்ட் (Story and Kent), இந்தியாவின்
விஜ்நானேஸ்வரா
மற்றும்
அபரார்கா
(Vijnaneswaa and Aprarka) ஆகிய�ோரின்
விளக்கவுரைகளைக் கூறலாம்.- அப்பாதுரை

குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

நீதிநெறியானது
நல்லியல்பு
கடமைகளைப் பற்றியது, ஆனால் அரசால்
இயற்றப்படும் சட்டம�ோ சட்டக் கடமைகளை
பற்றியதாகும்.
சட்டத்திற்கும்
நீதிநெறிக்கும்
உள்ள
வேறுபாடுகள் (The Distinction between
Law and Morality)

ஊ) சட்டமன்றம் (Legislature)
தற்காலத்தில்
பெரும்பான்மையான
சட்டங்கள்
சட்டமன்றத்தின்
மூலமே
இயற்றப்படுகிறது. சட்டத்தின் மிக முக்கிய
ஆதாரங்களுள் ஒன்றாக இது உள்ளது. பிற
நாட்டு அரசமைப்புகளில் உள்ள சிறந்த
அம்சங்களைப் பெற்று அதை தன் ச�ொந்த
நாட்டின்
நன்மைக்கு
பயன்படுத்துவதற்கு
சிறந்த உதாரணமாக இந்திய அரசமைப்பு
உள்ளது.
இந்திய அரசமைப்பின் ஆதாரங்கள்:
 இந்திய அரசாங்க சட்டம் 1935
 பிரிட்டன் அரசமைப்பு
 அமெரிக்க அரசமைப்பு
4.1.5. சட்டம் எவ்வாறு அரசுடனும், நீதி
நெறியுடனும்
த�ொடர்பு
க�ொண்டுள்ளது?

 சட்டத்தின்
கட்டளைகளையும்,
கட்டுப்பாடுகளையும்
மீறுபவர்கள்
சட்டத்தினால் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள்.
 சமூக
விதிகளையும்,
சமூக
நீதிநெறிகளையும்
மதியாதவர்களுக்கு
சமூக புறக்கணிப்பு என்பதே மாபெரும்
தண்டனையாக அமைகிறது.
 நீதிநெறி என்பது மனிதர்களின் அக மற்றும்
புற நடவடிக்கைகள் த�ொடர்புடையதாகும்.
ஆனால் சட்டம�ோ மனிதர்களின் புற
நடவடிக்கைகளுடன்
மட்டுமே
த�ொடர்புடையதாகும்.
இதனாலேயே
மனிதர்கள் தங்கள் புற நடவடிக்கைகளின்
மூலம்
சட்டத்தை
மீறும்போது,
தண்டிக்கப்படுகிறார்கள்.

சட்டமும்,
நீதிநெறியும்
சமமாக
பாவிக்கப்படுகிறது.
நீதிநெறியானது
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குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

ப�ொதுக் கருத்து !
ப�ொதுவான நலனுக்கான மக்களின்
கருத்தாகும்.

சட்டமும், ஒழுங்கும் நீதியை
நி லை ந ா ட் டு வ தற்காக
இயங்குகிறது. இதை செய்ய
தவறும்பட்சத்தில்,
சமூக
வளர்ச்சியை
தடுக்கும்
ஆபத்தான
தடுப்பு
அணைகளாக இவை மாறுகின்றன.
-மார்டின் லூதர்கிங் ஜுனியர்

நீதிநெறி என்றால் என்ன?
சமூக எதிர்மறைகளான மது, சூது,
திருட்டு, வழிப்பறி, க�ொலை, க�ொள்ளை,
ப�ோன்றவைகளை கட்டுப்படுத்தும் சமூக
உறுப்புகள்
நீதிநெறி
எனப்படுகிறது.
நீதிநெறிகள்
த�ொடர்பான
சட்டங்கள்
எப்போதும் நிலையானவைகளாகும்.
4.1.6. ப�ொதுக்கருத்தும்,
ஒன்றுக்கொன்று
த�ொடர்புடையவை?

4.2. குடியுரிமை

சட்டமும்
எவ்வாறு

4.2.1 அறிமுகம்
அரசியல் க�ோட்பாட்டில், குடியுரிமை
என்பது குடிமக்களுக்கான சட்டப்பூர்வமான
அங்கீகாரம்
மட்டுமல்லாது,
அரசியல்
செயல்பாடுகளில்
முழுமையாகவும்,
சமமாகவும் பங்கேற்கின்ற உரிமையையும்
அனைத்து குடிமக்களுக்கும் அளிப்பதாகும்.
மக்களாட்சியும், குடியுரிமையும் எப்போதும்
ஒரே நேர்கோட்டில் செல்லக்கூடியது ஆகும்.

மக்களாட்சி நடைமுறையில், தங்களின்
பிரதிநிதிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம்
மக்கள்
அரசியலில்
பங்கேற்பதுதான்,
மக்களாட்சியை
வலிமையுள்ளதாக
மாற்றுகின்றது. சட்ட உருவாக்கத்தில் மக்கள்
நேரடியாக பங்கு பெறவில்லையென்றாலும்,
சட்ட மன்றத்தின் பிரதிநிதிகளை அவர்களே
தேர்ந்தெடுக்கின்றார்கள். இவ்வாறு மக்களால்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
சட்ட
மன்றமானது
மக்களின் விருப்பத்தை பிரதிபலிக்கின்றது.

குடியுரிமையானது
ஒவ்வொரு
நாட்டிற்கும்
வேறுபட்டதாக
இருக்கிறது.
தற்கால
அரசுகளில்,
குடியுரிமையானது,
குடிமக்களுக்கான உரிமைகள் மட்டுமல்லாது
மக்கள்
அரசுக்கு
ஆற்றவேண்டிய
கடமைகளையும்
உள்ளடக்கியதாக
காணப்படுகிறது.

மக்களின் கருத்தை அடிப்படையாகக்
க�ொண்டே
மக்களாட்சியில்
சட்டங்கள்
உருவாக்கப்படுகின்றன.
மக்கள்
தங்கள்
அதிருப்தியையும், க�ோபத்தையும் அமைதியான
ப�ோராட்டங்களின்
மூலமாக
அரசுக்கு
வெளிப்படுத்துகிறார்கள்.
மக்களின்
ப�ொதுநலனும், சமூக மேம்பாடும், ப�ொதுக்
கருத்தின் இரு கண்களாகும்.

இயற்கை குடியுரிமை (Natural Citizenship)
இயற்கையான
குடிமக்கள்
என்பது
இம்மண்ணில்
பிறந்ததன்
மூலமாக
இயற்கையாக அந்த குடியுரிமையை அடைவது
ஆகும்.

குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

தற்கால
அரசானது,
நீதிநெறி, மதம் மற்றும்
இயற்கை
சட்டத்தின்
ல ட் சி ய வ ா த
அடிப்படையில் நீடிக்கிறது
எனலாம்.
அதே
சமயத்தில் அரசு, தனது சுய பாதுகாப்பிற்காக
மேற்குறிப்பிட்ட
ஒன்றைய�ோ
அல்லது
அனைத்தையும�ோ மீறுகிறது. - க�ோட்ஸீ

தகுதி ஆக்கப்பட்டு பெறப்படும் குடியுரிமை
(Naturalized Citizenship)
தங்கியிருத்தல்,
திருமணம்
ப�ோன்றவற்றால் பெறப்படும் குடியுரிமை தகுதி
ஆக்கப்பட்டு பெறப்படும் குடியுரிமை ஆகும்.
அரிஸ்டாட்டிலின் கூற்றுபடி, குடியுரிமை
என்பது பிறப்பிடம், குடும்பம், பரம்பரை மற்றும்
பண்பாட்டைச் சார்ந்து அமைவதாகும்.
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மூலம் ச்ப்றப்படுகி்றது. அரசறமபபின்படி
அரசாங்்கம் குடிமக்கறள இைம், சாதி,
்பாலிைம், பி்றபபி்டம் ்்பான்ற நிறல்களில்
்வற்றுறமப்படுத்�ல் ஆ்காது. ்மலும் ம�ம்
மற்றும் சமாழி சாரந� சிறு்பானறமயிை
மக்களின உரிறம்களும் ்பாது்காக்கப்படுகி்றது.
கலந்துடரயறா்டல்

4.2.2 குடியுரிடே
ேறறும்
�கரஅரசு
(Citizenship and City-State)
கி்ரக்க
மற்றும்
்ராமானி்ய
குடி்யரசு்களில்
முககி்யத்துவம்
ச்பற்்ற
குடியுரிறம
நிலபபிரபுத்துவ
்காலங்்களில்
முற்றிலுமா்க
மற்றந�து.
மறு்படியும்,
மறுமலரச்சி
்காலக்கட்டத்தில்
மனி�த்�னறமயின விரும்்பத்�க்க ்பகுதி்யா்க
குடியுரிறம மலரந�து. ்பணற்ட்ய ஏச�னசின,
ந்கர அரசில் குடியுரிறம என்பது அரசின
்க்டறம்களில் ்பங்்்கற்்ப�ா்க அறி்யப்பட்டது.

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

தசயல்்பறாடு

4.2.3. ேறார்ஷலின ்பகுப்பறாய்வு (Marshall’s
Analysis)

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

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

4.2.5 உலக குடியுரிடே ேறறும் ந்சியக்
குடியுரிடே
்�சி்யக குடியுரிறம என்பது, நாம்
குடியிருககும்
நாடடின
அரசாங்்கம்
நமக்களிககும் ்பாது்காபபும் உரிறமயுமாகும்.
ஆைாலும்
அரசிற்கு
தீரக்கககூடி்ய
பிரச்சிறை்கள் ச்பருமளவில் இருப்ப�ால்,
�னிமனி�
உரிறம்கள்
அவர்களுககு
வழங்்கப்படடு சட்டத்திைால் உத்திரவா�ம்
அளிக்கப்படடுள்ளது.
உல்க குடியுரிறம என்பது ்�சி்ய
எல்றல்கறள
்க்டந�
குடியுரிறம்யாகும்.
இவ்வுரிறம்யாைது, ்பல�ரப்பட்ட மக்களும்,
நாடு்களும் ்சாந� கூடடு்றவு ந்டவடிகற்கற்ய
வலியுறுத்துகி்றது.
இ�ைால்,
குடியுரிறம
என்பது ்பல்்வறு்பட்ட சமூ்க ச்பாருளா�ார
ஏற்்றத்�ாழ்வு்கறள
தீரக்கககூடி்ய�ா்க
அறமகி்றது. ்மலும் உல்களாவி்ய குடியுரிறம,
உல்க
நாடு்களின
ஒற்றுறமற்யயும்,
கூடடு்றவின வலிறமற்யயும் ்பற்றசாற்றுகி்றது.

அறைத்து
�னிமனி�ர்களுககும்
சு�நதிரம் என்பது குடிறம விவ்காரங்்களில்
்�றவப்படுகி்ற ஒரு முககி்யமாை அம்சமாகும்.
ஒரு குடிம்கைா்க, நமககு அரசி்யல் ச�ா்டர்பாை
முடிசவடுககும்
முற்றறமயில்
்பங்குச்பறுவ�ற்கு முழு உரிறம உணடு. இது
அரசி்யல் வற்கப்பாடடில் பிரதி்பலிககி்றது.
4.2.4. இந்தியறாவில் குடியுரிடே (Citizenship
in India)
இநதி்ய அரசறமப்பாைது ்பார்படசமினறி
அறைத்து
மக்களுககும்
குடியுரிறம
வழங்குகி்றது.
குடியுரிறம
்பற்றி்ய
சட்டங்்கள்,
அரசறமபபின ்பகுதி இரணடிலும் மற்றும்
அறவ
ச�ா்டர்பாை
நா்டாளுமன்ற
சட்டங்்களிலும் ்காணப்படுகி்றது. இநதி்யாவில்
குடியுரிறம்யாைது, பி்றபபு, வம்சாவழி, ்பதிவு,
இ்யல்புரிறம மற்றும் பிர்�ச உள்ள்டக்கத்தின

தசயல்்பறாடு
1955 -ஆம் ஆணடின குடியுரிறமச் சட்டம் மற்றும் அ�ன �ற்்்பாற�்ய சட்ட சீரதிருத்�ங்்கள்
ஆகிறவ்கறளப ்பற்றி உைது வகுப்பற்றயில் ்கலநதுறர்யாடு்க.
சவளிநாடு வாழ் இநதி்யர்கள் (Non-Resident Indian - NRI), ்க்டல் ்க்டநது வாழும் இநதி்யக
குடிமக்கள் (Overseas Citizen of India-OCI) மற்றும் இநதி்ய வம்சவளியிைர (Person of Indian
Orgin-PIO) ஆகி்்யாரிற்ட்்ய உள்ள ்வறு்பாடு்கறளக ்கணடுபிடி.
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வயதான பெற்றோர், முதிய�ோர் பராமரிப்பு மற்றும் நலன் சார்ந்த சட்டம் (MWPSC Act)
2007-ல், முதியவர்கள் மற்றும் பெற்றோர் நலனுக்காக இயற்றப்படட்டது .
இச்சட்டத்தின் படி....
 முதிய�ோருக்கு துரிதமாகவும், பயனுள்ளதாகவுமான நிவாரணத்தை வழங்க “பராமரிப்பு
தீர்ப்பாயத்தினை” (Maintenance Tribunal) நிறுவியது.
 இச்சட்டத்தின்படி, பராமரிப்பு என்பது உணவு, உடுத்த உடை, இருப்பிடம் மற்றும் மருத்துவ
சிகிச்சையையும் உள்ளடக்கியது ஆகும்.
 இச்சட்டத்தின் ஒரே நிபந்தனையாக, எவரெல்லாம் தன் ச�ொந்த வருமானத்திலும்,
உடைமையின் மூலமும் தன்னை பராமரிக்க இயலாதவர்களாக இருக்கிறார்கள�ோ
அவர்கள் இப்பராமரிப்பின் கீழ் உட்படுவார்கள்.
 இச்சட்டத்தின் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அதிகபட்ச பராமரிப்புச் செலவாக மாதம்
`10,000 அளிக்க கட்டாயமாக்கப்பட்டது. பராமரிப்புத் த�ொகையானது, உரிமை
க�ோருபவர்களின் தேவைகள் மற்றும் அவர்கள் இயல்பு வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான
தேவைகளைப் ப�ொருத்தும் அமைகிறது.
 பெற்றோர்களும், முதிய�ோர்களும் அரசாங்கத்தின் இச்சலுகையை அனுபவிக்க, பாரமரிப்பு
தீர்ப்பாயத்தின் முன் பராமரிப்பு அதிகாரியிடம் தங்கள் விருப்பங்களை முறையிடலாம்.
இச்சட்டத்தின்படி, வழக்கறிஞர்கள், தீர்ப்பாயத்தின் முன் எவருக்காவும் வாதாட இயலாது.
 முதிய�ோர் நலனைப் பாதுகாக்கும் ப�ொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய யாரேனும் நன்கறிந்தே
அவர்களை கைவிடும்பட்சத்தில், `5,000 அபராதம�ோ அல்லது மூன்று மாதம் சிறை
தண்டனைய�ோ அல்லது மேற்கூறிய இரண்டு தண்டனையும�ோ வழக்கப்படலாம்.

4.3. உரிமைகள் மற்றும்
கடமைகள்

Leanpub

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்

 உரிமைகளின் ப�ொருள் மற்றும் அதன்
இயல்புகள்
 உரிமைகள்
மற்றும்
ப�ொறுப்புக்களுக்கிடையே
உள்ள
வேற்றுமைகள்
 பல்வேறு வகையான உரிமைகள்
 அரசின் வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள்
 குடிமக்களின் அரசியல் கடப்பாடுகள்
 குடியுரிமை
 ச�ொத்து பற்றிய க�ோட்பாடுகளின்
பார்வை

4.3.1. அறிமுகம்
உரிமைகள் என்பது ப�ொதுவாக உலகில்
காணப்படுவது, மேலே உள்ள நீதிநெறி,
சட்டம்,
அரசியல்
ஆகிய
அனைத்தும்
ஒன்றாக இணைந்து உருவானதே மனித
உரிமைகள்
ஆகும்.
இந்த
உரிமைகள்
இன்றியமையாதவையாக நவீன காலத்தில்
அமைந்துள்ளதற்கு அது அரசமைப்பிலும்,
பன்னாட்டு மனித உரிமை பிரகடனங்களிலும்
இடம் பெற்று இருப்பது காரணம் ஆகும். மனித
இனத்தில் பிறந்த அனைவரும் மனிதனாக
பிறந்ததற்கான
அடிப்படையில்
மனித
உரிமைகளை க�ொண்டு இருக்கின்றார்கள்.
இந்த அடிப்படையில் அனைத்து மனிதர்களும்
சாதி, மத, இன, வகுப்பு வேறுபாடுகளைக்
கடந்து
நீதிநெறியிலான
சமத்துவத்தின்
அடிப்படையில்
மனித
உரிமைகளைப்
பெறுகிறார்கள்.

இயல்புகள்
 உரிமைகள் என்பது
மேம்பாட்டிற்கு
அமைந்துள்ளது.

மக்களின் சமூக
முக்கியமானதாக

 உரிமை என்பது மதம், சாதி, இனம்,
பாலினம் என்று பாராமல், அனைவருக்கும்
கிடைக்க கூடியது.
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 உரிமைகள்
மற்றும்
கடமைகள்
இவ்விரண்டும்
ஒன்றோடு
ஒன்று
இணைந்ததாகும்.“கடமைகள்
இல்லை
என்றால் உரிமைகள் இல்லை”.
 உரிமைகள் அனைத்தும் நீதி மன்றத்தில்
வழக்கிட்டு பெறக்கூடியது ஆகும்.
 மக்களின்
உரிமைகளை
பாதுகாப்பது
அரசின் கடமை ஆகும்.
உரிமைகளின் வகைகள் :

(ii). அரசியல் உரிமைகள் (Political Rights)
மக்கள்
தங்களது
நன்னடத்தையின்
மூலம்
அரசியல்
நடவடிக்கைகளில்
பங்கேற்பதற்கு வழிவகை செய்வது அரசியல்
உரிமைகள் ஆகும். இது வாக்களிக்கும்
உரிமை, தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உரிமை, ப�ொதுப்
பதவி வகிக்கும் உரிமை ப�ோன்றவை ஆகும்.
(iii). ப�ொருளாதார உரிமைகள் (Economic Rights)
இந்த
உரிமைகள்
தனிமனிதனுக்கு
ப�ொருளாதார பாதுகாப்பு அளிப்பதாகும். எ.கா
ப�ொருளாதார உரிமை என்பது ஒருவருக்கு
வேலைவாய்ப்பு உரிமை, தகுந்த பாதுகாப்பு
உரிமை, சமூக பாதுகாப்புரிமை ப�ோன்றவை
ஆகும்.

உrைமக

இயைக
உrைமக

ntெந
உrைமக

ஒபத
உrைமக

ச ட
உrைமக

மத
உrைமக

அ) இயற்கை உரிமைகள் (Natural Rights)
இந்த வகையான உரிமைகள் மனித
இயல்பு மற்றும் பகுத்தறிவின் ஒரு பகுதியாகும்.
இதனை பற்றி அரசியல் க�ோட்பாடுகள்
கூறுவது
என்னவென்றால்
ஒவ்வொரு
மனிதனும் சில அடிப்படை உரிமைகளைப்
பெற்றுள்ளான். இதனை அரசாங்கங்கள் கூட
மறுக்க இயலாது.
ஆ) நீதிநெறி உரிமைகள் (Moral Rights)
நீதிநெறி உரிமை என்பது நன்னடத்தை,
மரியாதை, நல்லொழுக்கம் ஆகியன பற்றியது
ஆகும். இது அறநெறியின் படி மக்களை
முழுமையாக வழி நடத்தி செல்கின்றது.
இ) சட்ட உரிமைகள் (Legal Rights)
சட்ட உரிமைகள் என்பது நாட்டின்
அனைத்து
குடிமக்களுக்கும்
சமமாகக்
கிடைக்க ௯டிய ஒன்றாகும். இதில் எவ்வித
பாகுபாடும் இன்றி பின்பற்றப்படுகிறது. சட்ட
உரிமைகள்
என்பது
அரசினால்
ஏற்று
க�ொள்ளப்பட்டு
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட
விதிமுறைகள் ஆகும். சட்ட உரிமைகள்
என்பது மூன்று வகைப்படும்.
(i). குடிமை உரிமைகள் (Civil Rights)
இந்த வகையான உரிமைகள் ஓர்
மனிதன்
சமூகத்தில்
நாகரிகமான
வாழ்க்கையை
வாழ்வதற்கு
அடிப்படை
உரிமைகளை வழங்குகிறது. இது அரசினால்
பாதுக்காக்கப்படுகிறது.
அதாவது
உயிர்
வாழுகின்ற உரிமை, சுதந்திரம், மற்றும்
சமத்துவம் ஆகிய குடிமை உரிமைகளை அரசு
நிலைநாட்டி பாதுகாக்கிறது.

ஈ) ஒப்பந்தம் மூலம் பெறும்
(Contractual Rights)

உரிமைகள்

இவ்வகையான உரிமைகள் என்பது தனி
மனிதனுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வில்
வழங்கப்படுகிற
வாக்குறுதிகள்
அல்லது
ஒப்பந்தங்கள்
வாயிலாக
த�ோற்றுவிக்கப்படுகிறது.
உ) மனித உரிமைகள் (Human Rights)
மனித
உரிமைகள்
என்பவை
உரிமைகளில் மிகவும் உயர்ந்து இருப்பதாகும்.
இது
உள்நாட்டு
அளவிலும்,
சர்வதேச
அளவிலும்
சட்டங்கள்
மற்றும்
ஒப்பந்தங்கள் மூலமாக ஆதரவளிக்கப்பட்டு
பாதுகாக்கப்படுகிறது.
இது
ஒரு
சட்ட
அமைப்பினால் பல்வேறு காலக்கட்டங்களில்
உருவாக்கப்பட்டு
முக்கியத்துவம்
பெற்ற
ஒன்றாகும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர்-10
நாள் பன்னாட்டு மனித உரிமைகள் தினம்
க�ொண்டாடப்படுகிறது.
உரிமைகள்
உரிமைகள்:

மச�ோதா

மற்றும்

அடிப்படை

உரிமைகள்
மச�ோதா
என்பது
அமெரிக்காவில் டிசம்பர் 15-ல், 1791-ஆம்
ஆண்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. இது
தனிமனித உரிமைகளின் உத்திரவாதங்களை
மிகுந்த வலிமையுடன் மத்திய மற்றும் மாநில
அரசுகளால் கருத்திணைவு அடிப்படையில்
செயல்படுத்த வழிவகை செய்தது.
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அடிப்பட்ட உரிடேகள்
்கருத்து சு�நதிரம் மற்றும் இறண்ய வழி சவால்்கள். கீ்ழ ச்காடுக்கப்படடுள்ள சில நி்கழ்வு்களின
அடிப்பற்ட உரிறம்கள் ஒவ்சவானறும் மீ்றப்படுகி்ற�ா அல்லது ஆ�ரவு அளிககி்ற�ா எை ்பதிவிடு்க.
எண்.

வழக்குகள்

ஆ்ரவு / உரிடே மீ்ல்

1.

ஒரு ச்பண ்பாரறவ்யாளர ்கறலககூ்டப ்பகுதிககு சசல்வற�
அவரது ்பாலிைம் அடிப்பற்டயில் �ற்ட சசய�ல்

2.

சிறு்பானறமயிைர
�ங்்களுக்காை
�னிப்பட்ட
நிறுவைங்்கறள உருவாககி நிரவகிக்க முடியும்.

3.

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

4.

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

5.

வ்டகிழககு மாநில ச்பண ஒருவர
வசிப்ப�ற்கு அனுமதி மறுக்கப்படு�ல்.

6.

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

7.

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

ச்பங்்களூரு

்ஜம்ஸ ்மடிசன இந�
‘உரிறம்கள்
ம்சா�ா’றவ
அறிமு்கப்படுத்திைார.
இது,
அவர 1776இல் சவளியிட்ட
பு்கழ்ச்பற்்ற சவரஜீனி்யா மனி�
உரிறம்கள்
பிர்க்டைத்தின
அடிப்பற்டயில் அறமந�து ஆகும். உரிறம்கள்
ம்சா�ா என்பது இங்கிலாநதின ம்காசாசைம்
(Magna Carta) (1215) மற்றும் ஆங்கில உரிறம்கள்
ம்சா�ா (1689) ஆகி்யவற்றில் இருநது
ச்ப்றப்பட்டது. - நஜம்ஸ் நேடிசன

மத
உrைமக

தசயல்்பறாடு
நகலிச்சிததிரதட்ப
்பறார்தது
என்ன
அனுேறானிக்கிறீர்கள்? (தி இந்து 5.12.2012).

ேபcrைம

அபைட
உrைமக

அரசைமp சட
பrகார உrைமக

மாந்கரில்

அ ர ச ற ம ப பு
நிரண்யசற்ப்யாைது இநதி்ய
அரசறமபபுச்சட்டத்திறை
வறர்யற்ற சசய்ய 2 ஆணடு்கள் 11
மா�ங்்கள்
20
நாட்கள்
எடுத்துகச்காண்டது.

அடிப்பட்ட உரிடேகள்
சமtவ
உrைமக

்கல்வி

தயv ெசt ptயைடயாtக?
இத சட nக
nைனபைத கா l
பாt kட m கதனமானt
இைல எபதைன நா
உக k vள kkேற.

cர டlk
எtரான
உrைமக

ப பா ம
கv உrைமக
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�்கவல் ச�ாழில் நுட்ப சட்டப பிரிவு 66A
எற�ப்பற்றிக கூறுகி்றது.

தசயல்்பறாடு
ேக்களறாடசி
ேறறும்
அதிகறாரம் அளித்ல்

இநதி்ய அரசறமபபின சட்டப ்பகுதி IIIஇல் அடிப்பற்ட உரிறம்கள் உள்ளை. .

த்பண்களுக்கு

ஏற்றுச்காள்கி்்றன / மறுககி்்றன

சேததுவ உரிடே (Right to Equality)

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

சமத்துவ உரிறம என்பது சட்டத்தின
முன
அறைவரும்
சமம்
என்ற
உத்திரவா�த்திறை அளிககி்றது. இது சாதி,
ம�ம்,
சமாழி,
இைம்,
்பாலிைம்
ஆகி்யவற்றிலாை
்பாகு்பாடற்ட
�ற்ட
சசயகின்றது.

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

சு்ந்திர உரிடே (Right to Freedom)
சு�நதிரமாை ்்பச்சு மற்றும் ்கருத்து
உரிறம, ச்பாதுஇ்டத்தில் ஆயு�ங்்களினறி
அறமதி்யா்கக கூடு�ல், சங்்கம் அறமககும்
உரிறம, நாடு முழுவதும் சு�நதிரமா்க
உலவுகின்ற
உரிறம
்்பான்றவற்ற்ற
வழங்குகி்றது.

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

வறாழும் உரிடே ேறறும் ்னி�்பர் சு்ந்திரம்
(Right to Life and Personal Liberty)

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

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

ச்பண்கள் வீடற்ட ்பராமரிப்ப�ற்கும்,
சறம்யல் சசய்யவும் மடடு்ம உள்ளைர.
ச்பண்கள் மற்றும் சிறுமி்கள் ஆகி்்யார
ச்பாதுவா்க ந்டைம், ஓவி்யம், மற்றும்
சறம்யல்
்்பான்றவற்றில்
சி்றந�வர்களா்க விளங்குவார்கள்.
்கல்வி அறிவு என்பது ச்பண்கள் மற்றும்
சிறுமி்களுககு வாழ்கற்க ்பாற�ற்ய
அறமத்துக
ச்காடுககும்.
்மலும்
அறமதிற்யயும்,
அதி்காரத்ற�யும்
அளிககும்.

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

மாலாலா யூசுபசாய (Malala Yousufzai)
என்ற 17 வ்யது ்பாகிஸ�ான நாடடு
இசுலாமி்ய இளம்ச்பண ஒருவர ச்பண
்கல்விககு ச�ா்டரநது குரல் ச்காடுத்து
வருகின்றார.
�றான இ்ட்ன ஏறறுதகறாள்கிந்ன
�றான இ்ட்ன ேறுக்கிந்ன
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சுரண்்டலுக்கு எதிரறா்ன உரிடே (Right Against
Exploitation)

பிரிவிைருககு அரசறமபபின மூலம் இந�
அரசி்யல் சாரா� உரிறம்கள் வழங்்கப்படுகி்றது.

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

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

cரடlk
எtரான உrைம

ஒெவாr
kழைதy
க ள கபட
மறைவதா
பயm தllrt
அவகைள
பாtகாேபா.
இt உ க
ஒr ெபா பாk.
kழைதகைள தவறாக
பயபtவதைன
n t க .

தசயல்்பறாடு
1. இநதி்யாவில்
எத்�றை
சமாழி்கள்,
எழுத்துவடிவங்்கள், மற்றும் வட்டார வழககு
சமாழி்கள் உள்ளை எைக ்கணடுபிடி.
2. இநதி்யாவின ஆடசி சமாழி்கள் ்யாறவ?

ே் சு்ந்திர உரிடேகள் (Right to Freedom of
Religion)

அரசடேபபு சட்ட ்பரிகறார உரிடேகள் (Right to
Constitutional Remedies)

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

அரசறமபபின உறுபபு 32-இன்படி உச்ச
நீதிமன்றம் ்பரி்காரம் சசய்யலாம். அது்வ
அரசறமபபுச் சட்ட உறுபபு 226-இன்படி
உ்யரநீதிமன்றம்
்பரி்காரம்
சசயகின்றது.
இ�ற்்கா்க நீதிமன்றம் நீதிப்்பராறண்கறள
பி்றபபிககி்றது. இறவ்கள், ஐநது வற்கப்படும்.
ஆடச்காணரவு நீதிப ்்பராறண (Writ of
Habeas Corpus)
்கட்டறள நீதிப ்்பராறண (Writ of Mandamus)
சான்றாயவு நீதிப ்்பராறண (Writ of
Certiorari)
�குதி விைவும் நீதிப ்்பராறண (Writ of Quo
Warranto)
�ற்டநீதிப ்்பராறண அல்லது �ற்ட
உத்�ரவு (Writ of Prohibition or Injunction)

்பண்்பறாடு ேறறும் கல்வி உரிடேகள் (Cultural
and Educational Rights)
இநதி்யாவின
ம�ம்,
சமாழி
மற்றும்
்பண்பாடு
அடிப்பற்டயிலாை
சிறு்பானறமயிைர,
குழுக்கள்
அல்லது
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ஆ்க்வ அடிப்பற்ட உரிறம்கள் என்பது
�னிமனி� உரிறம்கள் மற்றும் சு�நதிரத்ற�
்பாது்காககின்ற ்கருவி்யா்க நம் நாடடில்
்ப்யன்படுகி்றது. அந� வற்கயில் அடிப்பற்ட
உரிறம்கறள
சச்யல்்படுத்தும்்்பாது,
மக்களாடசி அடிப்பற்டயிலாை வாழ்கற்க
முற்றயும் அ�ன அடிப்பற்டக ச்காள்ற்க்களாை
சமத்துவம் மற்றும் நீதிற்யயும் சமூ்கத்தில்
நிறலநிறுத்துகி்றது. அடிப்பற்ட உரிறம்கள்
நம் நாடடின சு�நதிரத்தில் ஒரு றமல்்கல்
ஆகும். இது வழககு விசாரறண மற்றும்
ச்பருநதுன்பத்திற்குப
பி்றகு
நமககு
கிற்டத்துள்ள�ாகும்.

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

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

்னியுரிடே (Right to Privacy)
அரசி்டம் �னி மனி�னின அறைத்து
உரிறம்கறள சமரபபிக்க ்வணடி்யதில்றல.
�னியுரிறம என்பது மனி�னின மாணபு்டன

தசயல்்பறாடு
ஒவதவறாரு நகள்விக்கறா்ன குறியீடடிறகும் அ்றகுத த்றா்டர்புட்டய உ்றாரணதட்த
்ருக.
kம கைள சாt, மத, இட
அலt பாlன அ பைடy
பாkபtவைத தைட ெசத.

?
cதtரமாக எதெவாr
மதtைனy தvத,
p ப த ம 
பர pைர ெசதl k
வவைக ெசkறt

நா mவt cதtரமாக
ெச
வர ெகா க பள
cதtர

?

மத உrைம

cரடl k
எtரான உrைம

பபா ம 
கv உrைமக

?

அைனt c பா ைமyனr
அவக vr ப ப கv
n வனகைள உrவா k
அதைன நடtட உrைம
வழkkறt.

கடாய ெதாலாள
ம  எவைகyl
pைச எதைல
தைடெசkறt.

சடt m
அைனவr சம
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ஒன்றிணைந்ததாகும்.
தனியுரிமையைப்
பாதுகாப்பதற்கு அரசமைப்பின் உறுப்பு 21-இல்
வழிவகை
செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது
வாழ்வுரிமை மற்றும் தனிநபர் சுதந்திரத்தின்
உள்ளார்ந்த பகுதியாகும். இந்த உரிமைகள்
அரசமைப்பின்
பகுதி – III-இல் இடம்
பெற்றுள்ளது.

குடிமகன் தார்மீக அடிப்படையில் அரசின்
சட்டத்தினை மதித்து அதற்கு கீழ்ப்படிய
வேண்டும்.
எனவே அரசியல் கடப்பாடு
என்பது எங்கும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய தற்கால
தேசிய அரசில் ஒவ்வொரு மனிதனும் செய்ய
வேண்டியதாகும்.
அரசியல் கடப்பாடுகள் மூன்று
அம்சங்களை உள்ளடக்கியதாகும்

மாற்றுப்பாலினத்தவரின் உரிமைகள் (Rights
of Transgenders)

முக்கிய

(i) அடையாளம் காண கூடிய அதிகாரத்திடம்
அரசியல் கடப்பாடுகளை காண்பித்தல்

மாற்றுப்பாலினத்தவர்
தங்களது
குணாதிசயங்களில்
ஆடவர்
அல்லது
மகளிரிடமிருந்து
மாறுபட்டு
காணப்படுவார்கள்.
வெகு
சமீப
காலங்களில்தான் அவர்களின் பிரச்சனைகள்
பேசப்படுகின்றன.
அவர்கள்
இப்போது
‘மூன்றாம்
பாலினம்’
என்று
அழைக்கப்படுகின்றனர். உச்சநீதிமன்றமானது
இவர்களின் பாலின அடையாளத்தினை சட்ட
பூர்வமாக அங்கீகரிக்கும்படி கூறியுள்ளது.
மாற்றுப்பாலினத்தவக்கும்
மற்றவர்களுக்கு
அளிக்கப்பட்ட
அனைத்து
அடிப்படை
உரிமைகளையும்
வழங்க
ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.

(ii) எதுவரை அரசியல் கடப்பாடுகளைஆற்ற
வேண்டும்?
(iii) அரசியல்

கடப்பாடுகளின்

அடிப்படை

(The Basis of Political Obligations)

அரசியல் கடப்பாட்டின் இயல்புகள் (Features
Political Obligations)
 அரசியல் ஆர்வம் க�ொள்வதும், சமூகப்
பணி
செய்தலும்
விரும்பத்தக்கதாக
உள்ளது.
 ப�ொதுப்பணி செய்பவர்களுக்கு நாணயம்
மற்றும்
நேர்மை
ஆகியவை
இன்றியமையாத அம்சங்களாகும்.

4.4 அரசியல் கடப்பாடு (Political Obligation)
அரசியல்
கடப்பாடுகள்
என்பது
அரசமைப்பில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
கடமைகளை ஒருவர் நிறைவேற்றுவதற்கான
பிணைப்பாகும். ஒவ்வொரு தனி மனிதனும்
தன்
சுய
நலத்திற்காகவும்,
சமுதாய
நலத்திற்காகவும்
அரசமைப்புச்
சட்ட
உறுப்புகள்
மற்றும்
ஒழுங்குமுறைகளை
பின்பற்றுகிறான்.
அரசாங்கம்
எப்படி
குடிமக்களுக்கு
ப�ொறுப்பானத�ோ,
அதே
ப�ோன்று
குடிமக்களும்
அரசாங்கத்திற்கு
ப�ொறுப்பானவர்கள் ஆவர்.

 சட்டபூர்வ
தன்மை
மற்றும்
மேம்படுத்துதல்
ஆகியவை
வேண்டும்.

திறனை
இருக்க

 குடிமக்கள்
தங்களது
காப்பாளரை
பாதுகாக்கின்ற
ப�ொறுப்பினைக்
க�ொண்டுள்ளனர்.
வளமான இtயாvk வாகyக
உக வாk ெபா னானt ..... வாகyக

பேகp அtெபrபா ைம
உrைமக
pரtnttவ

4.4.1 அரசியல் கடப்பாடு மற்றும் அரசியல்
அதிகாரத்துவம் (Political Obligation
and Political Authority)

வாகத

கடைமபாக

ஒரு அரசு, அரசியல் அதிகாரத்துவம்
க�ொண்டு
இருந்தால்
அதனால்
கீழ்படியாதவர்கள்
மீது
ஆதிக்கம்
செலுத்தமுடியும். உதாரணமாக அரசால் வரி
விதிக்கப்படுகிறது
எனில்
வரி
செலுத்தாதவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து
வரி வசூல் செய்ய அரசால் முடியும். எனினும்
அரசு அவ்வாறு செய்ய வில்லை என்றால் கூட

cதtர

வளமான

இtயாvk

வாகyக

அரசியல் கடப்பாடுகளின் வகைகள்:
அரசியல்
வகைப்படும்.

கடப்பாடுகள்

நான்கு
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அ) நீதிநெறி கடப்பாடு (Moral Obligation)

அரசமைப்புச்
கடப்பாடுகள்

வீட்டிற்கு
வரும்
விருந்தினரை
உபசரிக்கிறீர்களா?
ஏழைகளுக்கு
உதவுகிறீர்களா?
வயதான
பெற்றோரை
பேணுகிறீர்களா? இவை உங்களின் நீதி நெறி
சார்ந்த கடப்பாடுகள் ஆகும். இது சமூகத்தில்
சட்டத்தின் படி நடைபெறுவதில்லை. மேலும்
இவற்றை
நீங்கள்
நிறைவேற்றவில்லை
என்றால்
உங்களுக்கு
சட்டப்படியான
தண்டனை எதுவும் கிடையாது.
ஆ) சட்டப்படியான
Obligation)

கடப்பாடு

(Legal

முக்கிய

அரசியல் கடப்பாடு பற்றிய க�ோட்பாடுகள்
(Theories of Political Obligation)
வாழ்க்கையில் நாம் அனைவரும் பல
க�ோட்பாடுகளை
பின்பற்றி
வருகிற�ோம்.
அதேப�ோன்று அரசியல் கடப்பாடுகள் பற்றி
சில க�ோட்பாடுகளை இங்கு காண்போம்.

இ) நேர்மறை கடப்பாடு (Positive Obligation)
அரசு சில விதிமுறைகளை உருவாக்கி
செயல்படுத்துகிறது.
அவற்றை
நம்மால்
கீழ்ப்படியாமல்
இருக்க
முடியாது.
இவற்றைத்தான் நேர்மறை கடப்பாடு என்று
கூறுகிற�ோம். உதாரணமாக வரி செலுத்துதல்,
நாட்டின் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுதல்.
கடப்பாடு

கூறும்

எந்தவ�ொரு
சட்டமும்
நல்லது
செய்யவில்லை என்றால் அதனை மாற்றிவிட
வேண்டும். சில சமயங்களில் சில சட்டங்களை
அரசு உருவாக்கும் ப�ோது அவை மக்களுக்கு
தீங்கு விளைவித்தாலும் அதற்கு ஆதரவு
அளிக்கப்படுகிறது. இத்தகைய சட்டமே நீராவி
உருளைச் சட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இத்தகைய சட்டங்களை கடுமையாக எதிர்ப்பது
குடிமக்களின் கடமை ஆகும். இதன் மூலமாக
நாம் அறிவது அரசியல் கடப்பாடுகள் என்பது
சட்டத்தினை மதித்து நடப்பது மட்டுமல்ல சில
சமயங்களில் சமுதாய நலனுக்கு எதிராக
இருந்தால்,
சட்டத்தினை
எதிர்க்கச்
ச�ொல்வதும் அரசியல் கடப்பாடுகளே ஆகும்.

நம்
நாடு
மக்கள்
நல
அரசு
க�ொள்கையைக் க�ொண்ட நாடாகும். இதில்
அரசாங்கமானது நாட்டிற்கு உள் கட்டமைப்பு,
வசதிகளை
ஏற்படுத்துவதில்
கவனம்
செலுத்துகிறது.
சாலை
வசதி,
சுகாதார
மையங்கள், மருத்துவம், கல்வி, ப�ோன்றவற்றை
வழங்குவது அரசின் கடமை என்பதற்கான சில
உதாரணங்களாகும்.

ஈ) எதிர்மறை
Obligation)

சட்டம்

அ) தெய்வீகக் க�ோட்பாடு (Divine Theory)
முற்காலத்தில் மக்கள் நினைத்தது
என்னவென்றால்
“அரசினை
கடவுள்
படைத்தார்
என்றும்,
அரசர்
கடவுளின்
பிரதிநிதியாவார்”
என்றும்
அவர்கள்
நம்பினார்கள்.
இந்தப்கோட்பாடு
முற்காலத்திலும், இடைக் காலத்திலும் புகழ்
பெற்று இருந்தாலும் தற்காலத்தில் இந்தக்
க�ோட்பாட்டுக்கு இடமில்லை.

(Negative

அரசால்
தடுக்கப்பட்ட
எந்தவ�ொரு
செயலையும் ஒரு குடிமகன் செய்யாமல்
இருப்பதே எதிர்மறை கடப்பாடு ஆகும். குற்றம்
செய்தல்
என்பதே
ஓர்
எதிர்மறைக்
கடப்பாடாகும்.

ஆ) ஒப்புதல் க�ோட்பாடு (Consent Theory)
அரசின்

அதிகாரம்

அனைத்தும்

மக்களின் ஒப்புதல் அடிப்படையிலானதாகும்.

நீங்கள் அரசுக்கு ஆற்ற வேண்டிய
கடப்பாடுகள் எவை?
 நண்பர்களுடன் விளையாடுதல்
 தேர்தல் நேரத்தில் வாக்களித்தல்
 சக�ோதர / சக�ோதரிக்கு கற்பித்தல்
 அரசுக்கு வரி செலுத்துதல்
 ப�ொது பணியில் சேருதல்
 அவசர
காலத்தில்
இராணுவத்தில்
பணிபுரிதல்

ஹாப்ஸ்,

லாக்,

ரூச�ோ

ப�ோன்றோர்

இந்த

க�ோ ட ்பாட் டி ன ை
நியாயப்படுத்துவதுடன்,
அரசின்
மக்களின்

அதிகாரம்
ஒப்புதல்

அ டி ப ்ப டை யி லேயே
அமைகிறது என்று கூறுகிறார்கள். ஆனாலும்
பிற்காலத்தில்

இது

ஏற்றுக்

க�ொள்ளப்படவில்லை.
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நிறல்யாகும்.
புரடசிக்குப பிந்ட்யநிடல
இந�
நிறல்யாைது
முழுவதுமாை
அரசி்யல் ்க்டப்பாடு்களில் இருநது சமூ்க
்மம்்பாடடிற்கு மாறும் நிறல ்பற்றி்ய�ாகும்.
�றாம் ஏன அரசுக்கு கீழ்்படிய நவண்டும்? அது
ந்டவயறா்ன்றா?
இக்்காட்பாடு்கள் அரசி்யல் ்க்டப்பாடு
்பற்றி்யறவ்யா்க
இருந�ாலும்
சில
புலைா்கா�றவ மற்றும் சில ்்காட்பாடு்கள்
�ரக்க
அடிப்பற்டயில்
ச்பாருத்�
மற்்றறவ்யாகும். எந� ்காரணத்திற்்கா்க �னி
மனி�ன அரசி்டம் கீழ்ப ்படிகி்றான என்பற�க
்காண்்பாம்.
அ) ்ண்்டடண ்பறறிய ்பயம்
நமது
்க்டறம்கறள
ஒழுங்்கா்கச்
சசய்யா�
்்பாது ்ப்யம் வருகி்றது. அ்�
்்பானறு �ண்டறை கிற்டககும் என்ற ்ப்யத்தின
்காரணமா்க்வ �னிமனி�ர்கள் �ங்்களின
்பணி்கறளச் சசயகி்றார்கள். அரசு �ைது
அதி்கார
வலிறமற்யப
்ப்யன்படுத்தி்்ய
மனி�றை
முற்றறமககுத்
�க்கவாறு
விதி்கறள பின்பற்்றறவககின்றது.
ஆ) ந்சப்பறறு
்�சி்ய
கீ�த்திற்கு
ஏன
எழுநது
நிற்கிறீர்கள்? அவ்வாறு நிற்்ப�ற்குக ்காரணம்
்�சப்பற்று ஆகும். நாம் நமது நாடடிறை
்நசிககி்்றாம். ஆ�லால் நாடடின மீது
குடிம்கன
என்ற
முற்றயில்
அக்கற்ற
உணரவு்டன சச்யல்்ப்ட ்வணடும்.
இ) சமூக
ஒழுஙகினடே
ேறறும்
அடேபத்பதிர்வறா்ம் ்பறறிய ்பயம்
மனி�
இைம்
அறமதிற்யயும்,
ஒழுங்கிறையும் விரும்புவது ச்பாதுவாை
ச்காள்ற்க்யாகும். சட்டத்திற்கு கீழ்்படி�றலயும்
மனி�ர்கள்
விரும்பி்்ய
ஏற்றுகச்காள்கின்றைர. அவ்வாறு சட்டத்திற்கு
கீழ்்படி்யா�வர்கறள
மனி�ன
�னித்துப
்பாரககி்றான.
ஈ) ேரபுகள் ேறறும் ்பழக்கஙகள்
நாம் அறைவரும் துணிவு, ்நரறம,
வீரம்,
ஒழுக்கம்,
கீழ்்படி�ல்
்்பான்ற
நல்சலாழுக்கங்்கறள
்பழக்கங்்களா்க்வ
பின்பற்றி வருகி்்றாம். இது நமககு மர்பாரந�
விழுமி்யங்்களால்
ஏற்்பட்ட�ாகும்.
இ்�
்்பானறு நாடடில் குடிமக்கள் நல் மரபு்கறள

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

இந� ்்காட்பாடு மனி�ன மற்றும் அரசு
ஆகி்ய இரணடும் �னித்�னி்யாை குணகூறு்கள்
ச்காண்டறவ எனறு குறிபபிடுகி்றது. ‘மனி�ன’
என்பவன அரசி்யல் மற்றும் ்பகுத்�றிவிைால்
உருவாைவன
எனறும்,
அரசு
என்பது
சு்யசாரபுற்ட்ய சமூ்க அறமபபு எனறும்
கூறுகி்றது. ்மலும் இக ்்காட்பா்டாைது
மனி�ன �ன அதி்காரத்ற� அரசி்டம் இருநது
மடடு்ம ச்பறுகி்றான எனும் ்்பாது அவன
அரசி்டம் இருநது மாறு்படுகின்ற அதி்காரத்ற�
இழககின்றான என்ப்� சரி்யாைது ஆகும்
எனறு கூறுகி்றது. இந� ்்காட்பாடடின
்கருத்துக்கள் ச்பரும்்பாலும் மனி�ைால் புரிநது
ச்காள்ள முடி்யா� அளவிற்கு ்கற்்பறை்யா்க
அறமநதுள்ளது.
உ) ேறார்க்சின நகறாட்பறாடு (Marxian Theory)
மாரகசின
்்காட்பாடு
மூனறு
நிறல்களா்கப பிரிக்கப்படுகி்றது.
புரடசிக்கு முந்ட்யநிடல
இநநிறலயில்
மனி�ன
முழுவதும்
அரசி்யல்
்க்டப்பாடு்களினறி
இருப்பற�
கூறுகி்றது.
புரடசிக்கறால நிடல
அரசி்யல் ்க்டப்பாடு இல்லா� நிறலயில்
இருநது ்மம்்படடு முழுவதுமா்க அரசி்யல்
்க்டப்பாடடுககு
உட்படுகின்ற
நிறலககு
மாறுவற�ப ்பற்றி்யது, இந� புரடசிக்கால
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நிறுவ விரும்புவது்டன அரசுககுக கீழ்்படி�ல்,
்்பான்ற சச்யல்்களும் ்பழக்கமாகின்றை.
ஆ்க்வ அரசி்யல் ்க்டப்பாடு என்பது
்�சி்ய
அளவில்
சி்றந�
முற்றறமற்ய
நிரவகிக்க அவசி்யமாகி்றது என்பற� நாம்
புரிநது
ச்காள்ள
்வணடும்.
ஆ�லால்
ஒவ்சவாருவரும்
அரசி்டமிருநது
சி்றந�
ற்கமாறு எதிர்பாரத்�ால் சட்டத்திறை மதித்து
கீழ்்படி்ய ்வணடும்.

4.5.1. லறாக்
ேறறும்
்பயன்பறாடடு
வறா்ததி்னரின நியறாயவறா்ம் (Locke
and the Utilitarian Justification)
லாககின கூற்றுப்படி அரசாங்்கத்தின
முககி்ய
்பணி
என்பது
குடிமக்களின
உரிறம்கறளக ்காப்பது்டன, அறமதி்யாை
முற்றயில்
�ங்்களின
சசாத்துக்கறள
அனு்பவிககும்
நிறலயிறை
உருவாககி
அவர்கறள
மகிழ்ச்சியு்டன
வாழச்
சசயவ�ாகும். மனி� இைம் வாழ்வ�ற்கு
சசாத்து அடிப்பற்டத் ்�றவ எைறு கூறுகி்றார.
மனி�ர்கள் ஒவ்சவாரு �ருணத்ற�ப ்பற்றியும்
திட்டமிடுவதில்றல. ஆைால் அ்� மனி�ன
�ைது
எதிர்கால
ச்பாருளா�ாரப
்பாது்காபபிற்்கா்கத் திட்டமிடுகி்றான.

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

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

கூர்ந்து விவறாதிக்கவும்

4.5.2 த்பண்ணியவறாதிகளின கண்நணறாட்டம்
(Feminist Perspectives)

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

21-ஆம்
நூற்்றாணடில்
ச்பண்களில்
ஆற்்றலா�ல் துவங்கி்யவு்டன சம உரிறமக
்்காரிகற்க ச்பண்களால் முன றவக்கப்பட்டது.
இந� ச்பணணி்யவாதி்கள் கூறுவது எனை
என்றால் ச்பண்களின இனற்ற்ய அடிறம
நிறலககுக ்காரணம் அவர்களுககு வருவாய,
நிலம்
்்பான்ற
ஆ�ாரங்்கள்
மறுக்கப்படுவ�ாகும். சசாத்து உரிறம்கள்
முழுவதும்
ஆண்களுககு
மடடு்ம
வழங்்கப்படடு
அவர்களால்
்கடடுப்படுத்�ப்படுவ�ால்
ச்பண்கள்
ஆண்கறள சாரந்� இருக்க ்வணடி்ய நிறல
ஏற்்படடுள்ளது, இந�ச் சாரபு நிறல�ான
ச்பண்கள் �ங்்களது உரிறம்கறளயும், சசாத்து
உரிறமற்யயும் ்்காருவ�ற்கு ்காரணமா்க
அறமநது இருககின்றது.

4.5. தசறாதது
சசாத்து
என்பது
இ்யற்ற்க
உரிறம்யாகும். அது மனி� மாணபு, சு�நதிரம்
மற்றும்
மாண்பறம
வாழ்விற்கு
அவசி்யமாகி்றது. சசாத்து என்பது மனி�னு்டன
சட்ட
ச�ா்டரபுற்ட்ய
ச்பாருள்்களா்க்வா
அல்லது
புலைா்கா�றவ்களா்வா
இருக்கலாம்.
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இந்திய
அரசமைப்பு
ச�ொத்து
உரிமையை அடிப்படை உரிமையில் இருந்து
நீக்கியது.
1978-ஆம்
ஆண்டு
44-வது
அரசமைப்பு
சட்ட
திருத்தம்
மூலம்
ச�ொத்துரிமை நீக்கம் மேற்கொள்ளப்பட்டது
எனினும் ச�ொத்துரிமை என்பது விதி 300 (A)
யில்
சாதாரண
உரிமையாக
வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி சட்டத்தினால்
வழங்கப்பட்ட யாருடைய ச�ொத்துரிமையையும்
மறுக்க இயலாது என கூறப்பட்டுள்ளது.
ஆகவே ச�ொத்துரிமை தற்பொழுது சட்ட
அங்கீகாரம் உள்ளதாக விளங்குகிறது.

சுதந்திரம்
(Liberty):
சமுதாயத்தில்
அடக்குமுறையிலான
கட்டுப்பாடுகளற்ற
சுதந்திரமான நிலையை இது குறிக்கிறது. இது
அதிகாரத்துவத்தினால் ஒருவரின் நடத்தை
மற்றும் அரசியல் கருத்துக்களின்
மீது
திணிக்கப்படுகிறது.
மக்களாட்சி (Democracy): மக்களுக்கான சமூக
சமத்துவத்தை ஏற்படுத்தும் ஆட்சிமுறை.
கடப்பாடு
(Obligation):
அர்ப்பணிப்பு.

கடமை

அல்லது

தேசப்பற்று (Patriotism): ஒருவர் தன்னுடைய
நாட்டிற்கு தரும் தீவிரமான ஆதரவு.

இன்றைய
குடிமைச்
சமூகத்தில்
வலியுறுத்திய�ோ
அல்லது
அதிகாரப்படுத்திய�ோ,
ச�ொத்துக்களை
கையகப்படுத்தும்
முறை
குறைக்கப்பட
வேண்டும்.
எனினும்
சூழ்நிலையின்
காரணமாக
அல்லாமல்
வலிமையைப்
பயன்படுத்தி
மக்களின்
ச�ொத்துகளை
கையகப்படுத்துவதை செய்யக் கூடாது. அரசு
பல நேரங்களில் பெரிய த�ொழிலதிபர்களுக்கு
முகவர்களாகவும்,
இடைத்தரகர்களாகவும்
செயல்படாமல் விவசாயிகளின் உறுதியான
ச�ொத்துரிமைக்கு
அதிக
முக்கியத்துவம்
க�ொடுக்க வேண்டும்.

அமைப்பெதிர்வாதம் (Anarchy): இது ஒரு
ஒழுங்கற்ற நிலையாகும். அதிகாரத்துவம்
இல்லாமை
அல்லது
அங்கீகரிக்காத
நிலையாகும்.
கையகப்படுதல் (Acquisition): ச�ொத்துக்களை
வாங்குதல்
அல்லது
ச�ொத்துக்களை
கையகப்படுத்துதல்.
பயன்பாட்டுவாதம் (Utilitarian): எந்தவ�ொரு
செயலும் மக்களைக் கவர்வதைக் காட்டிலும்
அவர்களுக்குப்
பயனுள்ளது
அல்லது
நடைமுறையிலானது என்ற வாதம்.
மறுமலர்ச்சி (Renaissance): கலை
இலக்கியங்கள்
புத்துணர்வு
மீண்டெழுதல்.

அருஞ்சொற்பொருள்: Glossary
வழக்கிட்டு நிலை நாட்டுதல் (Justiciable): நீதி
மன்றத்தில் விசாரணையின் மூலமாக நிலை
நாட்டக்கூடியவை.

மற்றும்
பெற்று

மதிப்பிடுதல் (Evaluation)
I சரியான விடையை தேர்தெடுக்கவும் .
1. எந்த உரிமை ஒருவர் தன்னுடைய கருத்தினை ப�ொது வெளியில் தெரிவிக்க
வழிவகை செய்கிறது?
(அ) சுதந்திர உரிமை	
(ஆ) கல்வி உரிமை
(இ) சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்தும் உரிமை	
(ஈ) மத உரிமை
2. வாழும் உரிமை, சுதந்திரம் மற்றும் சமத்துவம் ஆகியவை எவ்வாறு
அழைக்கப்படுகிறது?
(அ) அரசியல் உரிமைகள்
(ஆ) குடிமையியல் உரிமைகள்
(இ) சட்ட உரிமைகள்
(ஈ) இயற்கை உரிமைகள்
3. உரிமைகளை பாதுகாத்து ஆதரிப்பதற்கான பன்னாட்டு மற்றும் தேசிய சட்டங்கள் மற்றும்
உடன்படிக்கைகள் என்பவை
(அ) அடிப்படை உரிமைகள்
(ஆ) உரிமைகள் மச�ோதா
(இ) இயற்கை உரிமைகள்
(ஈ) மனித உரிமைகள்
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4. அரசமைப்பு நிர்ணயசபையின் வரைவு குழு யாருடைய தலைமையின் கீழ் அமைக்கப்பட்டது?
(அ) Dr.பி.ஆர். அம்பேத்கர்	
(இ) சர்தார்வல்லபாய் பட்டேல்

(ஆ) பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு
(ஈ) இராஜேந்திர பிரசாத்

5. சுதந்திரம் மற்றும் சமத்துவம் என்ற இரண்டு உரிமைகள் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஆட்சி முறை
(அ) ப�ொதுவுடைமை	
(இ) முடியாட்சி

(ஆ) மக்களாட்சி
(ஈ) வகுப்புவாதம்

6. நாட்டின் பாதுகாப்பு கருதி ஒருவரை தடுப்பு காவலில் வைப்பது.
(அ) ஆட்கொணர்வு ஆணை	
(இ) தடுப்புக் காவல்

(ஆ) நீதிக்கட்டளை ஆணை
(ஈ) தடை ஆணை

7. உச்சநீதி மன்றத்தின் மூலம் குடிமக்களுக்கு அரசமைப்புச் சட்ட பரிகாரம் பெறுவதற்கு எந்த
உறுப்பு வழிவகை செய்கிறது
(அ) உறுப்பு 21
(இ) உறுப்பு 32

(ஆ) உறுப்பு 15
(ஈ) உறுப்பு 18

8. அனைவருக்கும் ப�ொதுவான குடிமையியல் சிவில் சட்டம் என்பதை எதன் மூலமாக அடையளாம்
காண்கிற�ோம்.
(அ) அடிப்படை கடமைகள்
(இ) அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்

(ஆ) அடிப்படை உரிமைகள்
(ஈ) மனித உரிமைகள்

II பின்வரும் வினாக்களுக்கு மிகச்சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்
1. இயற்கைச் சட்டம் என்றால் என்ன?
2. இயற்கைக் குடியுரிமை என்றால் என்ன?
3. நமக்கு கிடைக்கக் கூடிய அடிப்படை உரிமைகள் யாவை?
4. இந்தியக் குடிமக்களுக்கு அரசமைப்பு சட்டம் வழங்கியுள்ள பரிகார உரிமைகள் யாவை?
III. பின்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி
1. அரசியல் கடப்பாடு பற்றிய தெய்வீகக்கோட்பாட்டினை விவரி?
2. அரசியல் க�ோட்பாட்டில் குடியுரிமை என்றால் என்ன?
3. இந்தியாவில் குடியுரிமை பெறக்கூடிய பல்வேறு வழிமுறைகள் யாவை?
4. பயன்பாட்டு நியாயவாதம் பற்றி லாக்கின் வரையறை யாவை?
IV. பின்வரும் வினாக்களுக்கு விரிவாக விடையளி
1. அடிப்படை உரிமைகளுக்கும் மற்றும் உரிமைகள் மச�ோதவிற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை
கூறுக.
2. சட்டத்தின் வகைகளை விளக்குக?
3. அரசியல் கடப்பாடுகள் என்றால் என்ன? அவற்றின் இயல்புகள் யாவை?
4. அரசியல் கடப்பாடுகள் பற்றிய பல்வேறு க�ோட்பாடுகளை விளக்குக.
மேற்கோள் நூல்கள் (Reference books)

1. Rajeev Bhargava, Ashok Acharya, “Political Theory- An Introduction”, Pearson
India Education Services Pvt.Ltd., Uttar Pradesh, 2017.
2. Biswaranjan Mohanty, “Dynamics of Political Theory- The Current Analysis”
Atlantic Publishers and Distributors (P) Ltd., New Delhi, 2010.
3. Sushila Ramaswamy, “ Political Theory – Ideas and Concepts”, Macmillan India
Ltd., Chennai, 2009.
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ICT Corner

அரசியல் அறிவியலின அடிப்பட்ட
கருத்றாக்கஙகள் – ்பகுதி II

குடியுரிடே அறிநவறாேறா !
குடியுரிடே
தசயல்முட்

்படி 1 : குடியுரிறம சச்யல்்பாடு ்பக்கத்ற�த் தி்றப்ப�ற்கு உரலி (URL) அல்லது விறரவுக
குறியீடற்டப ்ப்யன்படுத்�வும்.
்படி 2 :சச்யல்்பாடடுச் சாளரத்தில், சச்யல்்பாடற்டத் ச�ா்டங்்க கீ்ழ உள்ள Explore
ச்பாத்�ாறைச் சசாடுக்கவும்.
்படி 3 : குடியுரிறம அம்சங்்கறள அறி்ய Navigation என்பற�ச் சசாடுக்கவும்.
குடியுரிடே URL:

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

ICT Corner

அரசியல் அறிவியலின அடிப்பட்ட
கருத்றாக்கஙகள் – ்பகுதி II

இந்தியக் குடிேக்னறாய் �ம்
க்டடேகடள அறிநவறாேறா !
இந்திய குடிேகனின அடிப்பட்ட க்டடேகள்
தசயல்முட்

்படி 1 : இநதி்யக குடிம்கனின அடிப்பற்ட ்க்டறம்கள் சச்யல்்பாடு ்பக்கத்ற�த் தி்றப்ப�ற்கு
உரலி (URL) அல்லது விறரவுக குறியீடற்டப ்ப்யன்படுத்�வும்.
்படி 2 : தி்றககும் சச்யல்்பாடடுச் சாளரத்தின ்மல் வலது மூறலயில் உள்ள Navigation
ச்பாத்�ாறைச் சசாடுக்கவும்.
்படி 3 : ஒரு சிறி்ய ்கற� வடிவ அறிமு்கத்திற்குப பி்றகு , அடிப்பற்ட ்க்டறம்கள் ்பற்றி்ய
விளக்கம் ச�ா்டங்கும்.
்படி 4 : Forward ச்பாத்�ாறை கிளிக சசயவ�ன மூலம் அடிப்பற்ட ்க்டறம்களின ்பல்்வறு
அம்சங்்கறள அறிநதுச்காள்ளலாம்.
இந்திய குடிேகனின அடிப்பட்ட க்டடேகள் URL:

http://mocomi.com/indian-fundamental-duties/
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அலகு

5

மக்களாட்சி

5.1 மக்களாட்சியின்
வக்க்கள்

வகரயக்ற

ஆட்சி எனறை பகொள்மக
அ டி ப ே ம ை யி ல்
ை க க ள ொ ட் சி
அமைந்துள்ளது.

மறறும்

ைககளொட்சி எனறை பசொல், கிபரகக
பசொற்களொன
“பைபைொஸ்”
ைற்றும்
“கிபரட்பைொஸ்” எனறை இரு பசொற்களில் இருந்து
உருவொனது. கிபரகக பைொழியில் பைபைொஸ்
எனறைொல் ைககள் எனறும் “கிபரட்பைொஸ்”
எனறைொல் ஆட்சி எனறும் பேொருள்ேடும்.
இவவிரு வொரத்மதகளின இமைபபிலிருந்து
தொன ைககளொட்சி எனறை பசொல் பிறைந்தது.
இதற்கு ைககளின ஆட்சி அல்்லது ைககளொல்
ஆளபேடுகினறை ஆட்சி எனேது பேொருள்.

ஆ) ைககளொட்சியின முககிய
அம்சபை,
ைககளுககு
தொஙகள் பதரந்பதடுத்த அரசிைம் பகள்வி
பகட்கும் உரிமை உள்ளது எனேது ைற்றும்
ைககளின
பதமவகள்
ைற்றும்
பகொரிகமககளுககு
ைககள்
எளிதொக
அணுகக கூடிய அளவிலும், அவரகளின
பகொரிகமககளுககு
பசவிைடுபேதும்
அரசின கைமை எனேதும் ஆகும்.

இருேதொம்
நூற்றைொணடின
துவககத்திலிருந்து
ைககளொட்சி
எனேது
பேரிதும் விவொதிககபேடுகிறை ஒரு முககியைொன
கருத்தொக இருந்து வருகிறைது. இருேத்திபயொரொம்
நூற்றைொணடில் இதன முககியத்துவம் பைலும்
அதிகரித்துள்ளது. ைககளொட்சியின பதொைககம்
ேணமைய
கிபரககத்தில்
இருந்தொலும்
தற்பேொமதய
ேவீன
கொ்ல
ைககளொட்சி
முமறையொனது பிரிட்ைனில் இருந்பத பதொைஙகி
வந்துள்ளது.

kர

இ) ைககளொட்சியின தம்லயொய ேணிபய
1) சட்ைத்தின முன அமனவரும் சைம்,
2) அமனவருககும்
ேொதுகொபபு

தrைம

kமக

உrைமக

சட்ைப

மக்களாட்சி: �ததுவவாதி்களின்
வகரயக்ற
ைககளொட்சி எனேது ஒரு
ைகிழ்ச்சியொன
அரசொஙக
வமகயொகும். இவவமக அரசில்
எவவளவு
குைபேஙகள்
இருந்தொலும்
எந்த
வித
ேொகுேொடுமினறி
அமனவரும்
சைைொக ேைத்தபேடுவதற்கும் அதன
மூ்லம் சைத்துவ சமுதொயத்திற்குைொன வழி உள்ளது.

மகளாc rசமமான

vதைல

சைைொன

ச
pரtnttவ
cதtர
p
ேதெத

- சாகரடீஸ் (Socrates)
ஒர அரசின ைகிமைபய
அதன
ைககளொட்சியில்
உள்ள
சுதந்திரம்தொன. எனபவ ைககளொட்சி
யொனது இயற்மகயொகபவ அரசில்
சுதந்திரம்
இருககுைொறு
உருவொககபேட்டுள்ளது.

தற்கொ்லத்தில் ைககளொட்சி, ைககளொல்
மிகவும் விரும்ேககூடிய ஒரு அரசொஙக
முமறையொகத் திகழ்கிறைது. பைலும் உ்லக
ைககளொல் உயரந்த அரசியல் கருத்தொககைொக
இது உருவொகி உள்ளது.

- பிளாட்்்டா (Plato)
ஒர ைககளொட்சி அரசமைபபின அடித்தளபை
சுதந்திரம்தொன.
ைககள்
இமத
விரும்ேக
கொரைபை,
இந்த
அ ர ச ம ை ப பி ல் த ொ ன
அமனவருககும் சைைொன அளவில்
சுதந்திரம் வைஙகபேட்டிருககும்.

மக்களாட்சியின் �ணபு்கள்
அ) தனிைனித
உரிமைகள்,
ைற்றும்
சிறுேொனமையினரின
உரிமைகமள
உள்ளைககிய
பேரும்ேொனமைபயொரின

- அரிஸ்்டாட்டில் (Aristotle)
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3) பேச்சுரிமை

அ) அரசியல் மக்களாட்சி

4) மத சுதந்திரம்

அரசியல் மக்களாட்சியில் அரசாங்கத்தில்
குடிமக்கள் தங்களின் பங்கேற்பின் மூலமாக
பிரதிநிதிகளை
நாடாளுமன்றத்திற்கு
தேர்ந்தெடுப்பர்.
தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட
பிரதிநிதிகள்
மக்களுக்கு
பதில்சொல்ல
கடமைப்பட்டவர் ஆவர். மக்களின் நேரடி
ஈடுபாட்டின் மூலம�ோ அல்லது அவர்களால்
தேர்வு
செய்யப்பட்ட
பிரதிநிதிகள்
நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றும் சட்டங்களின்
மூலம�ோ மக்களாட்சி செயல்படுகிறது. இது
மக்களின் துவக்கமுறை (Popular Initiative) என்று
அறியப்படுகிறது. இதை ப�ோலவே ஒரு சட்ட
முன்வரைவை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
பிரதிநிதிகள் உருவாக்கும் ப�ோது அதற்கு மக்கள்
தங்கள்
வாக்கின்
மூலமாக
ஒப்புதல்
அளிக்கின்றனர். இது ப�ொது மக்கள் வாக்கெடுப்பு
(Referendum) என்று அறியப்படுகிறது.

5) அ
 ரசியல்,
ப�ொருளாதார
மற்றும்
பண்பாட்டு நிகழ்வுகளில் பங்கேற்பது
அவற்றை
சமுதாயத்தில்
ஏற்பாடு
செய்யவுமான உரிமை ப�ோன்றவைகளும்
மற்றும்
மனிதனின்
அடிப்படை
உரிமைகளை காப்பதுமேயாகும்.
ஈ) மக்களாட்சியில் மட்டுமே சுதந்திரமான
மற்றும்
நேர்மையான
அனைத்து
குடிமக்களும்
பங்கேற்கும்
வகையில்
தேர்தல் நடைபெறும்.
உ) மக்களாட்சியானது
அனைத்து
குடிமக்களும் சட்டத்தின் முன் சமமாக
நடத்தப்படுவதையும்,
அவர்களது
உரிமைகள் அரசமைப்பு சட்டங்களினால்
பாதுகாக்கப்படுவதையும் உறுதிசெய்கிறது.
ஊ) மக்களாட்சி முறையானது ஒவ்வொரு
நாட்டின்
அரசியல்,
சமூக
மற்றும்
பண்பாட்டு வாழ்வினைப் பிரதிபலிக்கும்
வகையில் அமைந்திருக்கும்.
எ) அரசியல்
அமைப்பில்
குடிமக்களின்
பங்கேற்பை மக்களாட்சி உறுதி செய்கிறது.
ஏ) மக்களாட்சி முறை அரசாங்கத்தில் அதிகார
மற்றும்
குடிமை
ப�ொறுப்புகள்
நேரடியாகவ�ோ அல்லது மறைமுகமாகவ�ோ
மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள்
பிரதிநிதிகளிடமே உள்ளது.
மக்களாட்சியின்
Democracy)

வகைகள்

(Types

இதில் இரண்டாவது வகை மக்களாட்சி
முறை, பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி முறை
எனப்படும். இதில் மக்கள் தங்கள் பிரதிநிதிகளை
குறிப்பிட்ட
சில
காலத்திற்கு
தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள்.
இப்பிரதிநிதிகள்
மக்களின்
சார்பாக
க�ொள்கைகளை
தீர்மானிக்கிறார்கள்.
இந்த
பிரதிநிதித்துவ
மக்களாட்சி
முறையே
உலகின்
பிரதான
மக்களாட்சி முறையாக பல்வேறு நாடுகளில்
உள்ளது. அதே சமயத்தில் நேரடி மக்களாட்சி
முறையானது
கூட்டாட்சி
குடியரசான
சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் மட்டுமே நடைமுறையில்
உள்ளது.

of

மக்களாட்சி அதன் செயல்பாட்டையும்
ந�ோக்கங்களையும்
ப�ொறுத்து
பல்வேறு
விதங்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆ) சமூக மக்களாட்சி
இம்
மக்களாட்சி
முறையானது
ப�ொருளாதாரத்தையும், சமூக நீதியையும், சமூக
சமத்துவத்தையும் மேம்படுத்துகிறது. சமூக
மக்களாட்சியானது
பாலினம்,
பண்பாடு,
நம்பிக்கைகள், மரபுகள் மற்றும் விழுமியங்களில்
சமூக சமத்துவத்தை நிலை நாட்டுவதை
அடிப்படைக் க�ொள்கையாக க�ொண்டுள்ளது.
அனைவருக்குமான
சுதந்திரம்
மற்றும்
அனைவருக்கும் சமமான வாய்ப்புகளே மனித
உரிமைகளுடனான வாழ்விற்கு அடிப்படை
என்று சமூக மக்களாட்சி வலியுறுத்துகிறது.
மேலும்
ஒவ்வொரு
தனிமனிதனையும்
அவர்களின் உழைப்பின் மூலம் வாழ்வில்
வெற்றிபெற அவனை இயன்றவனாக்குகிறது.

அ) அரசியல் மக்களாட்சி (Political Democracy)
ஆ) சமூக மக்களாட்சி (Social Democracy)
இ) த�ொழில்சார்
Democracy)

மக்களாட்சி

(Industrial

ஈ) ப�ொருளாதார
Democracy)

மக்களாட்சி

(Economic

உ) முற்றதிகார
Democracy)

மக்களாட்சி

ஊ) தீவிர முன்னேற்றவாத
(Radical Democracy)

(Totalitarian
மக்களாட்சி

எ) ப�ொது வாக்கெடுப்பு முறை மக்களாட்சி
(Plebiscitary Democracy)
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சமத்துவ வளர்ச்சியே சுதந்திரத்திற்கும்,
சுதந்திரத்தின் வளர்ச்சியே ஒரு நாட்டின்
சிறந்த மக்களாட்சிக்கும் அடிப்படை என்று
சமூக மக்களாட்சி வலியுறுத்துகிறது.

கைப்பற்றி
இருந்தாலும்
சர்வாதிகார
முறையிலேயே ஆட்சி புரிகின்றனர். மக்களின்
விருப்பங்களை
விட
ஆட்சியாளர்களின்
க�ொள்கைகளும்
ஆளும்
கட்சியின்
சித்தாந்தமுமே உயர்வாக இந்த மக்களாட்சி
முறையில் காணப்படுகிறது. மக்களின் நலன்
என்ற பெயரில் மக்களின் ஒரு குறிப்பிட்ட
பிரிவினருக்கு
எதிராக
வன்முறையை
கட்டவிழ்த்து விடுவதும், பேச்சு மற்றும்
எழுத்து சுதந்திரத்தை பறித்து ஒட்டும�ொத்த
மக்களையும் முழுமையான கட்டுப்பாட்டில்
வைத்திருப்பதும் இதன் பண்புகள் ஆகும்.
முற்றதிகார மக்களாட்சி என்பது நாட்டின்
ப�ொருளாதாரத்தின்
மேல்
முழுமையான
கட்டுப்பாட்டைக் க�ொண்டுள்ளது. மேலும்
அதன்
மூலம்
இது
மக்களையும்
கட்டுப்படுத்துகிறது.

இ) த�ொழில்சார் மக்களாட்சி
	த�ொழில்சார் மக்களாட்சி என்பது
த�ொழிற்சாலைகளில்
மக்களாட்சிக்
க�ொள்கைகளின்
அடிப்படையில்
த�ொழிலாளர்களின்
பாதுகாப்பையும்,
உரிமைகளையும் மேம்படுத்தி அவர்களைப்
ப�ொறுப்புடன்
செயலாற்ற
வைக்கும்
முறையாக இம் மக்களாட்சி முறை உள்ளது.
முடிவுகள் எடுப்பதில் நிர்வாகத்துடன்
த�ொழிலாளர்கள் இணைந்து செயல்படுவதை
இம் மக்களாட்சி முறை ஊக்குவிக்கிறது. இது
த�ொழிலாளர்களைத்
த�ொழிலின்
பங்குதாரர்களாக
ஆக்குவதன்
மூலம்
அவர்களை ஆற்றலுறச் செய்கிறது. நிர்வாகம்
மற்றும்
த�ொழிலாளர்களின்
இணைந்த
செயல்பாட்டின்
மூலமாகவே
சமுதாய
வளர்ச்சி
மற்றும்
நாட்டின்
வளர்ச்சி
சாத்தியப்படும், உற்பத்தி பெருகும் என்று
இம்மக்களாட்சி முறை வலியுறுத்துகிறது.

ஊ) தீவிர முன்னேற்றவாத
(Radical Democracy)

மக்களாட்சி

இந்த மக்களாட்சி முறையை புகழ்பெற்ற
இந்திய
அரசியல்
சிந்தனையாளர்
எம்.என்.ராய் அவர்கள் சிறந்த மக்களாட்சி முறை
என்று பரிந்துரைத்தார். இந்த முறையில் மட்டுமே
உண்மையான மக்களாட்சி மலரும் என்று
நம்பினார். இந்த மக்களாட்சி முறையில் மக்கள்
பிரதிநிதிகள் மற்றும் நிர்வாகிகள் மக்களுக்கு
நேரடியாகப் பதிலளிக்கக் கடமைப்பட்டவர்கள்
ஆவர். தீவிர முன்னேற்றவாத மக்களாட்சியானது
மனித நேயத்தின் மீது மிகுந்த நம்பிக்கை
க�ொண்டுள்ளது.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு
சட்டமியற்றுபவர்களை விட மக்களே அரசியல்
அதிகாரத்தின்
உண்மையான
தலைவர்கள்
என்று இது கூறுகிறது.

ஈ) ப�ொருளாதார மக்களாட்சி
ப�ொருளாதார
மக்களாட்சி
என்பது
பல்வேறு வகுப்புகளுக்கிடையே சமத்துவத்தை
ஏற்படுத்தவும்
அனைவருக்குமான
ப�ொருளாதார வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தி, சமூக
மற்றும் ப�ொருளாதார வேறுபாடுகளையும்,
ஏழை – பணக்காரன் என்ற இடைவெளியை
குறைப்பதுடன் ப�ொருளாதார உற்பத்தி பெருக
மக்களாட்சி முறையில் தகுந்த சூழலை
ஏற்படுத்துவதும்
ப�ொருளாதார
மக்களாட்சியின் அடிப்படைப் பண்புகளாகும்.

மக்கள்
பங்களிப்புடன்
கூடிய
உண்மையான
மக்களாட்சியை
தீவிர
முன்னேற்றவாத மக்களாட்சி நிலைநாட்டுகிறது
இதில்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களும்
அதிகாரிகளும்
மக்களுக்கு
ப�ொறுப்புடையவர்களாக
உள்ளனர்.
தேவைப்பட்டால்
அரசாங்கத்தை
மாற்றும்
அதிகாரம் மக்களிடம் உள்ளது.
எ) ப�ொது வாக்கெடுப்பு முறை மக்களாட்சி
(Plebiscitary Democracy)

உ) முற்றதிகார மக்களாட்சி
முற்றதிகார
மக்களாட்சி
முறையில்
மக்கள் தங்கள் பிரதிநிதிகளைத் தேர்ந்தெடுத்த
பின் வேறு எந்த முடிவையும் எடுக்கும்
அதிகாரமற்றவர்கள்
ஆவர்.
மக்கள்
பிரதிநிதிகளே
நாட்டின்
அனைத்து
முடிவுகளையும் எடுக்கின்றனர். இந்த முறை
மக்களாட்சியில்
மக்கள்
பிரதிநிதிகள்
தேர்தல்கள் மூலம் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு
வந்தாலும் அவர்கள் வாக்களித்த மக்களை
விட
மேம்பட்டவர்களாகவே
உள்ளனர்.
மக்களாட்சி முறையில் ஆட்சி அதிகாரத்தை

ப�ொது
வாக்கெடுப்பு
முறை
மக்களாட்சியில் மக்கள் தங்கள் பிரதிநிதிகளை
அல்லது
கட்சியை
தேர்ந்தெடுத்தல்,
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பேொதுவொன பிரச்சமனகளில் முடிபவடுத்தல்,
புதிய அரசியல் அமைபமேத் பதரந்பதடுத்தல்
ைற்றும் ைொகொை சுய நிரையம் பேொனறைவற்றில்
பேொது வொகபகடுபபின மூ்லம் தஙகளது
நிம்லபேொட்டிமன பதரிவிககினறைனர.

தசயல்�ாடு
கீழக்கண்ட வாககியங்களுள் எது சரி
அல்லது �வறு
1. முடியொட்சி முமறை ஆட்சி தற்பேொது
வைககத்தில் இல்ம்ல.
�தில்: _______
2. முனபனபபேொதும் இல்்லொத அளவுககு
ேொடுகளுககிமைபயயொன
உறைவுகள்
மிகுதியொக
ைககளொட்சித்தனமை
வொயந்ததொக இபபேொது உள்ளன.
�தில்: ____________
3. ேொளுககு
ேொள்
ைககளொல்
பதரந்பதடுககபேடும்
அரசுகள்
ஆளககூடிய
ேொடுகள்
பேருகிக
பகொணடிருககினறைன.
�தில்: _________
4. இரொணுவ
சரவொதிகொரிகள்
எனறு
தற்பேொமதய உ்லகில் யொரும் இல்ம்ல.
�தில்: _________
5. எது தூய அரசியல் அமைபபி்லொன ஆட்சி
அரசொஙகம் ைககளொட்சி அரசொஙகத்மத
விை சிறைந்தது?
�தில்: ___________
6. ைககளின அறியொமை அதிகம் உள்ள
ேொடுகளில் ைககளொட்சி முமறை பதொல்வி
அமைகிறைது.
�தில்: ______
7. ைககளின
உரிமைகள்
ேறிககபேடும்
பேொது ைககளொட்சி பதொல்வியமைகிறைது.
�தில்: _______

ைககள்
விரும்பினொல்
ஒரு
சட்ை
முனவமரமவ
பகொணடுவருவதற்கும்,
பகொள்மக உருவொககுவதற்கும் உரிமை இந்த
ைககளொட்சி
முமறையில்
உள்ளது.
ஒரு
குறிபபிட்ை அளவு ஆதரமவ ைககள் தொஙகள்
மகபயழுத்திட்ை ைனு மூ்லம் பதரிவித்து
தொஙகள் விரும்பிய ைொற்றைஙகமள பசயய
அரசுககு ேரிந்துமரகக்லொம்.
பைலும்
ஒரு
பதரந்பதடுககபேட்ை
பிரதிநிதி சரியொக பசயல்ேைொதபேொது அல்்லது
ைககள் விருபேத்திற்கு ைொறைொக பசயல்ேடும்
பேொது, ைககள் ஒரு குறிபபிட்ை அளவு
மகபயழுத்துககமள
அவருககு
எதிரொக
பசகரித்து அதன மூ்லம் அவமர திரும்ே
அமைகக்லொம்.
(இம்முமறைககு
திரும்ே
அமைத்தல் எனறு பேொருள்)
5.2 மக்களாட்சிக ்்காட்�ாடு்கள்
ைககளொட்சி எனறை ஒரு பகொட்ேொடு
ேல்பவறு வர்லொற்றுக கொ்லகட்ைஙகளில் ேல்பவறு
ேொகரீகஙகளில்
ேல்பவறுவிதைொக
உேபயொகிககபேட்டுவந்துள்ளது. ைககளொட்சியின
பதொனமை
பகொட்ேொைொனது
ேணமைய
கிபரககத்தில் பதொனறியது ஆகும். கிபரககத்தின
புகழ்பேற்றை ேகர அரசுகள் யொவும் பேரடியொன
பதரதல், பேொதுகபகொள்மக மீதொன விவொதஙகள்,
ைற்றும் பேொதுைககபள முடிபவடுககும் முமறை
பேொனறை
ைககளொட்சி
விழுமியஙகமளக
பகொணடிருந்தன. கிபரககப ேணேொடு, ேொகரிகம்
ைற்றும் பைொழியொனது ஐபரொபேொ, வை ைற்றும்
பதன அபைரிககொ ேொடுகளில் பைல்்ல ேரவத்
பதொைஙகிய பேொது இந்த ைககளொட்சியும் ஒரு
ஆட்சி முமறையொக அஙபகல்்லொம் ேரவியது.

(1789-1799) கொ்லஙகளில் ைககளொட்சியொனது
அமனத்து
தரபபு
ைககளின
பேரும்
பகொரிகமகயொக உருபவடுத்தது. தற்கொ்லத்தில்
ைககளொட்சி எனேது ேல்பவறு ைககளொலும்,
ேணேொடு ைற்றும் ேொடு, பைொழி ஆகியவற்மறைக
கைந்து அமனவரொலும் ஏற்றுகபகொள்ளபேட்ை
ஒரு
ஆட்சி
முமறையொக
ைொறிவிட்ைது.
ைககளொட்சி பகொட்ேொடுகள் அதன பேொககம்
ைற்றும் விமளவுகமளப பேொறுத்து ேல்பவறு
வமககளொகப பிரிககபேட்டுள்ளன.

கிபரகக ைககளொட்சி முமறையொனது
பைல்்ல பிரதிநிதித்துவ ைககளொட்சியொக வளர
பதொைஙகியவுைன அதன முககியத்துவமும்
அதன
தற்கொ்லத்மதய
பேொருத்தமும்
அதிகரித்தன. பினபு பிரதிநிதித்துவ ைககளொட்சி
முமறை அறிபவொளி கொ்லகட்ைஙகளில் ஒரு
பிரதொன ஆட்சி முமறையொக ேல்பவறு ஐபரொபபிய
ேொடுகளில் ேரவத்பதொைஙகியது. அபைரிகக
புரட்சி (1775 – 1783) ைற்றும் பிபரஞ்சு புரட்சி

மகளாc

kயரc

சவாtகார

mயாc

75

11th Std Political Science Tamil_Unit-5.indd 75

2/6/2020 4:33:42 PM

இருத்தல் வேண்டும். அப்போது தான்
அவர்கள் விவாதங்களில் பங்கு பெறவும்
முக்கிய பிரச்சனைகளில் வாக்களிக்கவும்
இயலும்.

மக்களாட்சி பற்றி அறிஞர்கள் பார்வை
மக்களாட்சி என்பது சமூக,
ப�ொருளாதார மற்றும் அரசியல்
தளத்தில் வாழும் ஓர் நிதர்சனம்/
மெய்மையாகும்
-G.D.க�ோவார்டு க�ோல்

ஆ) அனைத்து குடிமக்களையும் அரசியலில்
ஈடுபடவைக்கும் அளவிற்கு த�ொன்மை
மக்களாட்சியின் ப�ொருளாதாரம் இருத்தல்
வேண்டும்.

1.
மக்களாட்சி
என்பது
மக்களால்
நடத்தப்படும்
அரசாங்கம்,
குறிப்பாக
பெரும்பான்மை மக்களால்
ஆகும்.
2. மக்களாட்சி அரசாங்கத்தில் மேலான
அதிகாரம் மக்களிடம் இருக்கும். இந்த
அதிகாரத்தை மக்கள் நேரிடையாகவ�ோ
அல்லது
மறைமுகமாகவ�ோ
தங்கள்
பிரதிநிதிகளை
தேர்ந்தெடுக்க
பயன்படுத்துவர். இங்கு தேர்தல்கள் சீரான
இடைவெளியிலும் மற்றும் சுதந்திரமாகவும்
நடைபெறும். - தாமஸ் ஜெஃபரசன்

த�ொன்மை மக்களாட்சியின்
கீழ்க்கண்டவைகள் உள்ளன.

அ) அரசியலின் முதன்மை கருத்தியல்களாக
மக்களிடையே சமத்துவம், சுதந்திரம்,
சட்டம்
மற்றும்
நீதிக்குரிய
மதிப்பு
ஆகியவை இருத்தல்.
ஆ) அனைவருக்கும் ப�ொதுவான மற்றும்
அனைவரையும் சமமாக நடத்தும் நீதி
அமைப்பு சமுகத்தின் எல்லா தளங்களிலும்
இருத்தல்.
எளிதானதாக
மற்றும்
அனைவருக்குமான சுதந்திர அரசியல்
வாழ்க்கை முறையும் இருப்பதாகும்.
	த�ொன்மை
மக்களாட்சியின்
சிறப்பியல்பே அரசின் அனைத்து நிலைகளிலும்
மக்களின் பங்களிப்பு இருப்பதே ஆகும்.
பாதுகாக்கும்
மக்களாட்சி
(Protective
Democracy)

5.2.1 மக்களாட்சியின்
த�ொன்மைக்
க�ோட்பாடு (Classical Democracy)
	பண்டைய கிரேக்கத்தில் நேரடியான
மக்களாட்சி முறையாக த�ொன்மை மக்களாட்சி
முறை
உருவானது.
இந்த
மக்களாட்சி
முறையானது ஏதென்ஸ் நகரத்தில் தான் முதன்
முதலில் கிமு 800 மற்றும் கிமு 500 க்கும்
இடையே உருவானது.
ஏதென்ஸ் நகரின்
நேரடி மக்களாட்சி முறையில் நகர அரசின்
(City
State)
குடிமக்கள்
அனைவரும்
சட்டமன்றத்தின்
உறுப்பினர்கள்
ஆவர்.
அவர்கள் சட்டமியற்றுதலிலும், முடிவுகள்
எடுப்பதிலும்
நேரடியாக
பங்கேற்றனர்.
குடியுரிமை பெற்ற குடிமக்கள் குறைவான
எண்ணிக்கையில்
இருந்ததால்,
அவர்கள்
நகரின் பிரதான இடத்தில் கூடுவதற்கும், கூடி
விவாதிப்பதற்கும்
எளிதாக
இருந்தது.
அனைத்து
குடிமக்களும்
தங்களது
கருத்துகளை சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்தவும்,
விவாதிக்கவும், மற்றும் வாக்களிக்கவும் முழு
உரிமை
இருந்தது.
இதுவே
த�ொன்மை
மக்களாட்சி என அழைக்கப்படுகிறது.

உரிமைகளைப்
பாதுகாக்கும்
மக்களாட்சி முறை அரசாக இது இருப்பதால்
இந்த மக்களாட்சி முறையானது ‘பாதுகாக்கும்
மக்களாட்சி’ என்றழைக்கப்படுகிறது. இந்த
முறை மூலம் தனிமனிதர்கள் தங்களது
உரிமையையும்,
சுதந்திரத்தையும்
பாதுகாத்துக்கொள்கிறார்கள்.
பதினேழு
மற்றும் பதினெட்டாம் நுற்றாண்டில் த�ோன்றிய
இந்த பாதுகாக்கும் மக்களாட்சி, உரிமைகளை
அடிப்படையாக க�ொண்டது. இது நாட்டு
மக்களின்
மனித
உரிமைகள்
மற்றும்
சுதந்திரங்களைக்
காப்பதற்கான
வழிமுறைகளை க�ொண்டுள்ளது. பிரிட்டனின்
புகழ்பெற்ற அரசியல் சிந்தனையாளரான ஜான்
லாக் (1631-1704) இந்த மக்களாட்சி முறையை
பரிந்துரைப்பவர்களின்
முதன்மையானவர்
ஆவார்.
இயற்கை
உரிமைகளான
வாழ்வதற்கான உரிமை, சுதந்திர உரிமை
மற்றும்
ச�ொத்துரிமை
எந்த
அளவுக்கு
ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கிடைக்கிறத�ோ
அந்த
அளவிற்கு
தான்
அவர்களின்

த�ொன்மை மக்களாட்சி வெற்றிகரமாக இயங்க
இரண்டு நிபந்தனைகள் உள்ளன:
அ) குடிமக்களின்

எண்ணிக்கை

விதிகளாக

குறைவாக
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சுதந்திரமும், வாக்குரிமையும் இருக்கும் என்று
லாக் கூறுகிறார். ஜெரமி பெந்தம் (1748-1832),
ஜேம்ஸ் மில் (1773-1836) மற்றும் ஜான்
ஸ்டுவர்ட்
மில்
(1806-1873)
ப�ோன்ற
பயன்பாட்டுவாத
சிந்தனையாளர்கள்
பாதுகாக்கும்
மக்களாட்சி
முறையை
ஆதரிக்கின்றனர்.

முதலாளிகள் அல்லது உரிமையாளர்கள்
வர்க்கம் என்றும் த�ொழிலாளிகள் அல்லது
பாட்டாளிகள்
வர்க்கம்
என்றும்
அழைக்கப்பட்டன. மார்க்சின் மக்களாட்சிக்
க�ோட்பாடானது
எப்போதுமே
முதலாளித்துவத்தின்
மேலாதிக்கத்திற்கு
சவால் விடும் வகையிலும், பாட்டாளி வர்க்கம்
சுரண்டப்படுவதற்கு எதிரான வகையிலும்
தனது
அரசியல்
நிலைப்பாட்டைக்
க�ொண்டிருந்தது.
மார்க்சின்
க�ோட்பாடு
தேர்தல்
த�ொடர்பான
உரிமைகளை
வலியுறுத்தவில்லை. மாறாக ப�ொருளாதார
உரிமைகளையே
வலியுறுத்தி
சமதர்ம
மக்களாட்சி உருவாக வேண்டும் என்கிறது.

பாதுகாக்கும் மக்களாட்சியின் அடிப்படை
அம்சங்கள்
 பாதுகாக்கும் மக்களாட்சியானது மக்கள்
இறையாண்மையில்
நம்பிக்கை
க�ொண்டுள்ளது.
 மக்கள்
இறையாண்மை
மற்றும்
பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி இரண்டுமே
சட்டப்பூர்வமானவை ஆகும்.
 குடிமக்களின்
சுதந்திரம்
உரிமைகளைக் காப்பதே ஓர்
அடிப்படைக் கடமையாகும்.

மார்க்சிய
மக்களாட்சி,
முதலாளித்துவத்தின் வீழ்ச்சியையும் அதன்
பின் புரட்சியின் மூலம் சமூக மாற்றத்திற்கும்
அறைகூவல்
விடுக்கிறது.
சமதர்ம
சித்தாந்தத்தின் மூலமே அரசியல் அதிகாரம்
சாத்தியம் என்றும் இது நாட்டின் வளத்தையும்,
உற்பத்தி மீதான உரிமையையும் சரிசமமாக
மக்களுக்கு பிரித்தளிப்பதன் அடிப்படையில்
மட்டுமே நிகழும் என்றும் கூறுகிறது. வர்க்க
வேறுபாடுகள்,
சிறப்பு
சலுகைகள்
ப�ோன்றவற்றை நீக்குவதன் மூலமே சுதந்திரம்,
சமூக நிலை மற்றும் மக்களாட்சிச் ப�ோன்றவை
சாத்தியப்படும்
என்று
மார்க்சிய
மக்களாட்சிவாதிகள் வாதிடுகின்றனர்.

மற்றும்
அரசின்

 அதிகாரத்துவம்
மக்களுக்குப்
ப�ொறுப்புடையதாக உள்ளது. இதை நிறுவ
அவ்வப்போது தேர்தல்கள் நடைபெறும்.
 நீதி,
நிர்வாகம்
மற்றும்
சட்டமன்ற
அதிகாரங்களை
அதிகாரப்
பிரிவினை
செய்தல் மூலமே உரிமைகள், சுதந்திரம்
ப�ோன்றவற்றைக் காப்பதும், சலுகைகளை
அனைவருக்கும்
சமமாக
அளிப்பதும்
சாத்தியமாகும்.
 உரிமைகளை அடிப்படையாகக் க�ொண்ட
பாதுகாக்கும்
மக்களாட்சி
அரசமைப்புவாதத்தைக்
க�ொண்டு
ஏற்படுத்தப்பட்டது. அரசமைப்பு வாதத்தில்
ஆள்பவர்
மற்றும்
ஆளப்படுவ�ோர்
அனைவரும்
அரசமைப்பு
வகுத்த
விதிகளுக்கும்,
க�ொள்கைகளுக்கும்
கட்டுப்பட்டவர்கள் ஆவர்.
அரசமைப்பு
மட்டுமே
அதிகாரத்தின்
ஊற்றாகக்
கருதப்படும். இதுவே உரிமைகளுக்கும்,
சுதந்திரத்திற்கும் உத்திரவாதமளிக்கிறது.

சமதர்ம
சிந்தனையாளர்கள்
அனைவருக்குமான கல்வி மூலம் மக்கள்
தங்களை தாங்களே ஆள கற்றுக்கொள்வர்
என்கின்றனர்.
மார்க்சின்
க�ோட்பாடு
தாராளவாத மக்களாட்சியைப் ப�ோலியானது
என்று
விமர்சிக்கின்றது.
அது
ஆளும்
வர்க்கத்துக்கு
ஆதரவாக
இருப்பதாக
கூறுகிறது. ப�ொருளாதார ஏற்ற தாழ்வே வர்க்க
பிரிவினைக்கு அடிப்படை என்றும் உற்பத்தி
மற்றும் அதன் விநிய�ோகம் மீதான உரிமையே
வர்க்க பிரிவினையை ஏற்படுத்துகிறது என்றும்
மார்க்சிய க�ோட்பாடு கூறுகிறது.

5.2.2 மக்களாட்சியின் மார்க்சிய க�ோட்பாடு

கீழ்கண்ட மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதன்
மூலம் மக்களாட்சியில் சமதர்மம் மலர
முடியும் என்கின்றனர்.

மார்க்சிய
க�ோட்பாடானது
மக்களாட்சியை சமூகத்தில் உள்ள வர்க்க
அமைப்பின் பின்னணியில் காண்கிறது. இந்த
வர்க்கப் பிரிவினையானது த�ொழிற்புரட்சி
காலத்தில் த�ோன்றியதாகும். சமுகம் இரு
வர்க்கங்களாக
பிரிந்திருந்தது.
அவை

அ) மார்க்சிய மக்களாட்சிவாதிகள் அரசை
மக்களுக்கு எதிராக குற்றமிழைக்கின்ற
ஒரு நிறுவனமாக பார்க்கின்றனர். நாட்டின்
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இராணுவத்துக்கு பதிலாக குடிமக்கள்
அடங்கிய
குடிமக்களின்
படை
ஏற்படுத்தப்படுதல்.

உயர்ந்தோர்
குழாம்
மக்களாட்சி
க�ோட்பாட்டாளர்களுள்
வில்பிரெட�ோ
பரேட்டோ (1848-1923) கெய்டன் ம�ோஸ்கா
(1857-1941) மற்றும் ராபர்ட் மைக்கேல் (18761936) ஆகிய மூவரும் முக்கியமானவர்கள்
ஆவர். பரேட்டோ மக்களை ஆளும் உயர்ந்தோர்
மற்றும் ஆளாத உயர்ந்தோர் என்று இரண்டாக
பிரிக்கிறார். ஆளும் உயர்ந்தோரிடம் ஆட்சி
அதிகாரம் உள்ளது. அவர்கள் தங்களது
அதிகாரத்தை கல்வி, சமூக நிலை அரசியல்
பதவி த�ொடர்புகள் மற்றும் செல்வம் மூலம்
அடைகின்றனர். இவர்களுடைய பண்புகளை
பரேட்டோ உளவியல் ரீதியாக இரண்டாக
பிரிக்கிறார் (அ) நரிகள்: தந்திரத்தின் மூலம்
மக்களை ஏமாற்றி ஆள்வர், சூழ்ச்சியின்
மூலமாக மக்களின் ஆதரவை பெறுவர். (ஆ)
சிங்கங்கள்: மேலாதிக்கம் பலவந்தப்படுத்துதல்
மற்றும்,
வன்முறை
மூலமாக
ஆட்சி
அதிகாரத்தை அடைவர்.

ஆ) அரசை
நடத்துவ�ோர்
தேர்ந்தெடுக்கப்படுதல் மற்றும் அவர்கள்
செயல்படாத நிலையில் அவர்களைத்
திரும்ப அழைத்தல்.
இ) அரசியல்
சார்புடைய
முழுவதுமாக நீக்கப்படல்.

காவல்துறை

ஈ) முடியாட்சியை அகற்றுதல்.
மக்களாட்சி பற்றிய அறிஞர்களின்
கருத்துக்கள்

மக்களாட்சியே
சமதர்மத்திற்கான பாதை
ஆகும்.
- கார்ல் மார்க்ஸ் (Karl Marx)
மக்களாட்சி
என்பது
மக்களால் மக்களுக்காகவே
மக்களாலான
அரசாங்க
முறை ஆகும்.
- ஆப்ரகாம் லிங்கன்

மக்களாட்சி மற்றும் சமதர்மம் முதலிய
சமத்துவ
கருத்துக்களை
விமர்சித்து
அதற்கெதிராக
உயர்குடியின
வாதம்
வளர்ந்தது. ஆனால் ராபர்ட் மைக்கேல் (Robert
Michels) எனும் சிந்தனையாளர் மக்களாட்சி
பற்றி மாறுபட்ட கருத்தினைக் க�ொண்டுள்ளார்.
மக்களாட்சி முறையில் மக்களுக்கு அதிகாரம்
வழங்கப்பட்டு
நிர்வாகத்தில்
மக்களின்
அல்லது
மக்கள்
பிரதிநிதிகளின்
பங்கு
இருக்கும்படி இருந்தாலும் அவர்களுள் சிறு
குழுவினரே
அனைவரின்
சார்பாகவும்
முடிவுகள்
எடுத்துக்
க�ொள்கைகளை
உருவாக்கி
நிர்வாகத்தில்
ஆதிக்கம்
செலுத்துகிறார்கள். இதை சிறுகுழு ஆட்சியின்
இரும்புச்சட்டம் (Iron Law of Oligarchy) என்று
இவர் கூறுகிறார்.

எ ளி ய�ோ ரு க் கு ம்
வலிய�ோருக்கும்
சம
வாய்ப்பு
வழங்குதல்
மக்களாட்சியில் மட்டுமே
நடைபெறும் என்பதே என்
கருத்து. இது வன்முறையற்ற
வழியில் மட்டுமே சாத்தியப்படவேண்டும்.
- மகாத்மா காந்தி (Mahatma Gandhi)
5.2.3 மக்களாட்சியின் உயர்ந்தோர் குழாம்
க�ோட்பாடு: (Elitist Theory)

5.2.4 மக்களாட்சியின்
க�ோட்பாடு (Pluralist
Democracy)

மக்களாட்சியில்
சமூக
மற்றும்
ப�ொருளாதாரத்தில்
உயர்
அடுக்கில்
உள்ளோரின் பங்கு தவிர்க்க முடியாதது. பல
நுற்றாண்டுகளாக உயர் அடுக்கில் இருப்போர்
முக்கிய வளங்களை தங்கள் கட்டுக்குள்
வைத்துள்ளனர்.
இச்சமூகங்களில் உயர்
அடுக்கில் உள்ளோர் நிலப்பிரபுக்களாகவும்
த�ொழிற்சாலை
முதலாளிகளாகவும்
உள்ளனர்.
பின்னர்
அவர்கள்
ஆட்சி
அதிகாரத்தையும் கைப்பற்றி ஆளத் த�ொடங்கி
விடுகின்றனர்.

பன்மைவாத
Theory of

இது சிறுபான்மையினரின் விருப்பங்கள்
மற்றும்
உரிமைகளுக்காகக்
குரல்
க�ொடுக்கிறது. எனவே இது தாராளவாத
மக்களாட்சியின் அடிப்படைப் பண்புகளை
க�ொண்டுள்ளதாக கூறலாம். மக்களாட்சி
நடைமுறைகளுக்காக
சில
அமைப்புகள்
ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறுகிறது.
குறிப்பாக சட்டமன்றத்திற்கு இரு அவைகள்,
ஆட்சி அமைப்பிற்கு கூட்டாட்சி முறை என
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சி்லவற்மறை இந்த பகொட்ேொடு ேரிந்துமரககிறைது.
ேனமைவொத
ைககளொட்சியில்
சமுகத்தின
ேல்பவறுவமகயொன குழுககளும் ேஙபகற்று
தஙகள் உரிமைகமள ேொதுகொத்திை இயலும்.
இந்த
முமறையி்லொன
ைககளொட்சியில்
சமூகத்தின ேல்பவறு வமகயொன குழுககளிைம்
அதிகொரைொனது ேகிரந்தளிககபேடுகிறைது.

ைககளொட்சியின பேொககபை ஆழ்ந்த பேொது
விவொதஙகள், ேரபபுமரகள், ைற்றும் வொத
பிரதிவொதஙகள் வழிபய பேொதுைககளின ே்லன
கொககபேடுவதொகும். இமதபய இம் ைககளொட்சி
முமறை
வலியுறுத்துகிறைது.
பேொதுைககளின
ேஙபகற்பு ைற்றும் விவொதஙகள் ஆகியமவ கிரொை
அளவில் பவகு கொ்லைொகபவ உறுதியொக
உள்ளன.
அரசொஙகத்தின
பசயல்ேொட்மை
கீழ்ைட்ைத்தில்
ேஞ்சொயத்து
அமைபபுகள்
வலுபேடுத்துகினறைன.
பஜம்ஸ்
மில்்லரின
கூற்றுபேடி ஆழ் விவொத பகொட்ேொைொனது
ேஙபகற்ேொளரகளின பேொதுவிவொதம், அதன
மூ்லம் அமனவரின கருத்மதயும் உள்ளைககிய
முடிவுகள் எனறை அம்சஙகமள பகொணடுள்ளது.
இதன சிறைபேம்சபை ைககள் பேொறுமையொக
ைொற்றுககருத்மத
பகட்ேதும்,
அதன
அடிபேமையில் தஙகளது கருத்தில் ைொற்றைஙகள்
பகொணடுவருவதும் தொன. பேொதுவிருபேமும்,
பேொது கருத்துபை ஆழ் விவொத பகொட்ேொட்மை
அடிபேமையொகக பகொணை ைககளொட்சியின
முககிய ேணபுகளொகும். இந்த ைககளொட்சி
முமறையொனது
பிரதிநிதித்துவ ைககளொட்சி
ைற்றும்
பேரடியொன
ைககளொட்சியுைன
இைககைொக உள்ளது. நீதி பகொட்ேொடுகளின
புகழ் பேற்றை சிந்தமனயொளரகளொன ரொல்ஸ்
(Rawls) ைற்றும் ஜஹபர்மைொஸ் (Habermas) இருவரும்
அரசியல் பதரவொனது முமறையொக, சட்ைபேடியொக
இருத்தல் பவணடும் எனறும், ஒரு பதளிவொன
இ்லகமக பேொககிய சுதந்திரைொன விவொதம்
சைைொன ைற்றும் ேகுத்தறியும் ேேரகளிமைபய
ேைந்து அதன அடிபேமையில் அரசியல் பதரவுகள்
இருகக பவணடும் எனறும் கூறுகினறைனர.

இதன மூ்லம் சமூகத்தின அமனத்து
பிரிவுகளும் ேயனபேறுகினறைன. ைககளொட்சியில்
சீரொன கொ்ல இமைபவளியில் பதரதல்கள்
ேமைபேறை பவணடும். அதில் கட்சிகள், குழுககள்
ைற்றும்
தனிைனிதரகளிமைபய
அரசியல்
பேொட்டிமய ேனமைவொத ைககளொட்சி முமறை
ஊககுவிககிறைது. பஜம்ஸ் பைடிசன, (James
Madison) ஜொன ஸ்டுவரட் மில் (John Stuart Mill)
ைற்றும்
டி ைொகவில் (Tocqueville) பேொனறை
ேயனேொட்டுவொத
சிந்தமனயொளரகள்
பதரதல்களின மூ்லபை ைொறுேட்ை ைற்றும்
ேல்பவறுவிதைொன ைககளின விருபேஙகள்
பவளிபேடும் எனகினறைனர.
ரொேரட் ைொல் (Robort Dhal) எனும் அறிஞர
ைககளொட்சியின
சொரொம்சபை
குழுவொட்சி
(Polyarchy) எனபேடும் ேல்பவறு சிறுேொனமை
சமூகத்தினரும்
இமைந்து
ேணியொற்றும்
அரசியல்
அமைபபில்
தொன
சிறைபேொக
பவளிபேடும் எனகிறைொர.
ரொபர்ட் ைொலின பகொட்ேொட்டில் பினபு ஒரு
திருத்தம் பசயயபேட்ைது. அபைரிககொவில்
ைககளொட்சி பசயல்ேடும் விதத்மத சிறைபேொக
விவரிபேதற்கொக உருககும்லந்த குழுவொட்சி
எனறை பகொட்ேொட்டிமன முனனிறுத்த அந்த
திருத்தத்மத ரொபர்ட் ைொல் பசயதொர.

ெசயல்பாடு
 பதொம்லகொட்சிகளில் ேம் சட்ைைனறை
ைற்றும் ேொைொளுைனறை உறுபபினரகள்
ேொைொளுைனறை ைற்றும் சட்ைைனறைஙகளில்
தஙகள்
பதொகுதி
பிரச்சமனகள்
பதொைரேொக பேசுவமத கவனிககவும்.
 வகுபபில் ைொைவரகள் தஙகள் வகுபபு
தம்லவமர ரகசிய வொகபகடுபபு மூ்லம்
பதரந்பதடுககவும்.
 ேொைொளுைனறை ேமைமுமறைகமள பினேற்றி
வகுபபிலும் ைொைவர ேொைொளுைனறைம்
ஏற்ேொடு பசயது விவொதஙகள் ேைத்தவும்.

5.2.5 மக்களாட்சியின்
ஆழவிவா�க
்்காட்�ாடு (Deliberative Theory of
Democracy)
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ெசயல்பாடு
அ) ைககளொட்சி ேமைபேறும்
முககியைொகிறைது?

சமூகஙகளில்

ைதத்மதயும்,

அரமசயும்

பிரிபேது

ஏன

ஆ) அரசு ேள்ளிகள் எந்த ஒரு ைதத்மதயும் ஏன ஊககுவிகக கூைொது?
இ) இந்தியொ ஒரு ைதச்சொரேற்றை ேொடு எனேதற்கொன ஏபதனும் இரணடு சொனறுகமள தருக.
ஈ) இந்தியொ ஒரு ைதச்சொரேற்றை அரசொக இருபேதற்கு அச்சுறுத்த்லொக உள்ள முககிய கொரைஙகள்
ஏபதனும் மூனறிமனக கூறு.
உ) ேொைொளுைனறைம், சட்ைைனறைம், ைொேகரொட்சி ைற்றும் ேஞ்சொயத்துகள் என எல்்லொ ைககளொட்சி
அமைபபுகளிலும் பதரந்பதடுககபேட்ை உறுபபினரகளின ேதவிகொ்லம் 5 ஆணடுகள் எனறு
வமரயறுககபேட்டுள்ளதொக நீ ேடித்துள்ளொய. அது ஏன அவவொறு வமரயறுககபேட்டுள்ளது?
ஊ) தினசரி ேத்திரிமககளில் நீ கணை ஏபதனும் மூனறு வித பேொரொட்ைஙகமள ேட்டியலிடு
அமத ஒரு விளககேைத்தில் (chart) ஒட்டி உனனுமைய வகுபேமறையில் கொட்சிபேடுத்துக.
எ) வகுபபிலுள்ள அமனத்து ைொைவரகளும் சுைற்சி முமறையில் ேஙபகற்றைல்: ைககளொட்சியின
குமறைகள் ேற்றி முதல் ைொைவனிைமிருந்து பதொைஙகி ஒவபவொரு ைொைவனொக பேசவும்.
தற்கொ்லத்தில் ைககளொட்சிமுமறை ஒரு சிறைந்த அரசொஙக முமறையொக உருவொகி உள்ளது.
ஆனொலும் அதில் குமறைகள் இல்்லொைலில்ம்ல. இந்த வொககியம் சரியொனது என நிரூபிகக
ஏபதனும் ஐந்து குமறைகமள எழுதுக.
இரணடு ்்கலிச்சிததிரங்கள் கூறும் நி்கழவு்கள்
நி்கழ
ஆய்வு

மக

c
ளா

ேநபாள mயாc
c
மக ள ா

ேனறி : தி ஹிந்து 31.12.2007 வமரந்தவர: சுபரந்திரொ
்ந�ாள நாட்டில் ஏப்ரல் புரட்சியும், மக்களாட்சியும்
ஏபரல் ைொதம் 2006 -ஆம் ஆணடு ஏழு கட்சி கூட்ைணி எனறை ைககளொட்சிமய ஆதரிககினறை
தம்லவரகள் பேேொள தம்லேகரொன கொட்ைொணடுமவ சுற்றி ஏழு இைஙகளில் எதிரபபு
கூட்ைஙகமள ேைத்த ைககளுககு அமைபபு விடுத்தனர. அமத ஏற்று கூடிய ்லட்சககைககொன
பேேொள ேொட்டு ைககள் எபதச்சொதிகொர முடியொட்சிமய முடிவுககு பகொணடுவரவும், முழுமையொன
ைககளொட்சிமய பகொணடுவரவும் பேேொள ேொட்டுமுடியரசுைன பேொரொைத் பதொைஙகினர.
முனபனபபேொதும் இல்்லொத அளவுககு இருந்த இந்த பேொரொட்ைம் அரசர கியொபனந்திரொமவ
(King Gyanendra) ேதவி வி்லக மவத்து ைககளொட்சிககு வழி வகுத்தது.
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பூடானில் ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க மாற்றம்

பூடானின்
நான்காவது
அரசர் ஜிக்மே சிங்யோ வாங்சக்
நிகழ்
(Jigme Singye Wangchuck) பூடானின்
மகளாc
ஆய்வு
தvrப
20 மாவட்டங்களுக்குப் பயணம்
மாற
செய்தார். ஒரு வரலாற்று சிறப்பு
மிக்க மாற்றத்தை விளக்கவே
pடா
மகளாc
அந்த பயணம். பூடானின் அரசர்
அந்நாடு
பரம்பரை
மு டி ய ா ட் சி யி லி ரு ந் து
நாடாளுமன்ற
மக்களாட்சி
முறைக்கு
மாறவேண்டியதன்
நன்றி : தி ஹிந்து 03.11.2008 வரைந்தவர்: கேசவ்
அவசியத்தை இந்த பயணத்தில் மக்களிடம் எடுத்துரைத்தார். அவர் 2006 – ம் ஆண்டு, தான் 34
ஆண்டுகாலமாக அமர்ந்திருந்த அரியாசனத்தை துறந்தார். பூடான் நாடு நாடாளுமன்ற
மக்களாட்சி முறைக்கு மாறியது. அரசின் தலைவராக பூடான் மன்னரின் மகன் ஜிக்மே கேசர்
நம்கெயில் வாங்சக் (Jigme Khesar Namgyel Wangchuck), ப�ொறுப்பேற்றார். இப்பொழுது பூடான்
நாடாளுமன்ற மக்களாட்சியை க�ொண்டுள்ளது மற்றும் அரசர் ஜிக்மே ஓர் அரசமைப்பிலான
மன்னராவார்.
நவீன மற்றும் சமகால மக்களாட்சி
(Modern and Contemporary Democracy)

 கருத்து, பேச்சு, எழுத்து மற்றும் பத்திரிகை
சுதந்திரம்.

நவீன
மற்றும்
சமகால
மக்களாட்சியானது
18ஆம்
நுற்றாண்டின்
இறுதியில்
மேற்கு
ஐர�ோப்பாவில்
த�ொழிற்புரட்சியின் விளைவாகத் த�ோன்றியது.
அதனுடன்
கூடவே
த�ொழிலாளர்கள்
எழுச்சியும் சமூக மாற்றமும் த�ோன்றின.

 மத சுதந்திரம்.

நவீன மற்றும்
சிறப்பம்சங்கள்

சமகால

 அனைவருக்கும்
சமமான
மற்றும்
ப�ொதுவான வாக்குரிமை (ஒருவருக்கு ஒரு
ஓட்டு) மற்றும் வயது வந்தோர் வாக்குரிமை.
மக்களாட்சியின் முக்கிய அம்சமாக
“பெரும்பான்மையினரின் ஆட்சி” கூறப்பட்ட
ப�ோதிலும்
அந்த
நடைமுறையானது
நேர்மையான மற்றும் சுதந்திரமான தேர்தல்
மூலமே
சாத்தியப்படுகிறது.
மேலும்
உரிமைகளுக்கு தரப்படும் முக்கியத்துவம்
அரசியல் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும்
சுதந்திரம், பேச்சு சுதந்திரம் மற்றும் பத்திரிகை
சுதந்திரம்
முதலான
சுதந்திரங்கள்
பிரதிநிதித்துவ
மக்களாட்சியில்
இன்றியமையாதவை ஆகும். மேலும் மக்கள்
அரசியல் பரப்புரைகள், தேர்தல் அறிக்கைகள்
மூலம் வேட்பாளர் யார் என்று அறிகிறார்கள்,
அதனடிப்படையில்
தங்கள் வாக்குகளை
முடிவு செய்கிறார்கள்.

மக்களாட்சியின்

 எழுதப்பட்ட
அரசமைப்பு.
மக்களின்
அன்றாட வாழ்வின் தேவைக்கேற்றார்போல்
அரசியல்வாதிகளும், அதிகாரிகளும் இதை
வைத்திருத்தல் வேண்டும்.
 ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும், சமூக
குழுக்களுக்கும்,
குறிப்பாக
எளிய�ோர்
மற்றும் மத சிறுபான்மையின�ோருக்கான
அரசமைப்பு
உத்திரவாதமளிக்கும்
அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் மனித
உரிமைகள்.
 அரசின்
அமைப்புக்களுக்கிடையேயான
பிரிவினை.

பல்வேறு
அதிகார

மக்களாட்சி முறையானது ஒரு கட்சி
ஆட்சி முறையில் இருந்து பல கட்சி ஆட்சி
முறை
வரை
பல்வேறு
நாடுகளில்
செயல்பட்டுவருகிறது.
பல
நாடுகளில்
அனைவருக்கும் சமமான வாக்குரிமை என்ற
க�ொள்கையின் அடிப்படையில் மக்களாட்சி

 அரசாங்கம்
(நிர்வாக
அதிகாரம்)
நாடாளுமன்றம் (சட்ட அதிகாரம்) மற்றும்
நீதி அமைப்புகள் (நீதி அதிகாரம்).
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செயல்படுகிறது. ஆசிய மற்றும் ஐர�ோப்பிய
நாடுகளில் மக்களாட்சி என்ற ச�ொற்பதத்தை
மக்கள்
தாராளவாத
மக்களாட்சியாகவே
உணர்கிறார்கள். இதன் சிறப்பம்சமே அரசியல்
பன்முகத்தன்மை, சட்டத்தின் முன் அனைவரும்
சமம், குடிமைச் சுதந்திரங்கள் மற்றும் மனித
உரிமைகள்
ஆகியவைகளாகும்.
பேச்சு
சுதந்திரமே நவீன மக்களாட்சியின் அடிப்படைத்
தேவையாகும்.

மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். ஒவ்வொரு
த�ொகுதியும்
மக்கள்
த�ொகையின்
அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும். சமூக,
அரசியல் மற்றும் ப�ொருளாதார வளர்ச்சிக்கு
ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும் தனித்தனியே
சித்தாந்தங்கள்,
க�ொள்கைகள்
மற்றும்
திட்டங்களைக் க�ொண்டுள்ளன. அவற்றை
சீர்தூக்கி
ஆராய்ந்து
மக்கள்
தங்கள்
பிரதிநிதிகளைத்
தேர்ந்தெடுக்கின்றனர்.
வெற்றி வாய்ப்பு, மக்களிடம் உள்ள செல்வாக்கு
ப�ோன்றவற்றின்
அடிப்படையில்
கட்சிகள்
தங்கள்
வேட்பாளர்களைத்
தேர்ந்தெடுக்கின்றன.

	மக்களால்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
அனைத்து
அரசாங்கங்களுமே
மக்களின்
பேச்சு
சுதந்திரத்தின்
மூலம்
ப�ொறுப்புடையதாக்கப்படுகின்றன. தற்போது
எளிதாக
கிடைக்கின்ற
தகவல்களால்
மக்களும், அரசாங்கமும் சிறந்த முடிவுகளை
எடுக்க முடிகின்றது.

	தேர்தலின் ப�ோது கட்சிகள் தங்கள்
திட்டங்கள் மற்றும் க�ொள்கைகளை தேர்தல்
அறிக்கையாக வெளியிடுகின்றன. இந்தியா
ப�ோன்ற மிகப்பெரிய மக்களாட்சி நாட்டில்,
தேசிய மற்றும் பிராந்தியக் கட்சிகள் தங்கள்
எதிர்காலத் திட்டங்கள், அதை அடையும்
வழிகள்
என
அனைத்தையும்
தேர்தல்
அறிக்கையாக தயாரித்து அதன் மூலம்
மக்களின்
நம்பிக்கையை
வெல்ல
முற்படுகின்றன. எந்த ஒரு குடிமகனும், கட்சி
சார்பின்றி
தேர்தல்களில்
ப�ோட்டியிட
விரும்பினால்
சுயேச்சை
வேட்பாளராகக்
களமிறங்கவும்
அனுமதி
உண்டு.
பிரதிநிதித்துவ
மக்களாட்சி
அமைப்பில்
அரசியல் கட்சிகளின் பங்கு முக்கியமானது.
அரசியல் கட்சிகள் அவ்வப்போது நடத்தும்
ப�ொதுக்கூட்டங்கள், அரசின் க�ொள்கைகளை
விமர்சித்தோ
ஆதரித்தோ
வெளியிடும்
அறிக்கைகள்,
முதலியவற்றின்
வழியே
மக்களை விழிப்புணர்வடையச்செய்கின்றனர்.
எனவே இதன் மூலம் அரசியல் கட்சிகள்
மக்கள்
தங்கள்
தேவையை
அறியச்செய்கின்றன.
மேலும்
அதனுடன்
முக்கிய
பிரச்சனைகளில்
ஒரு
ப�ொதுக்கருத்தையும்
உருவாக்குகின்றன.
மக்கள்
பிரதிநிதிகள்
அரசமைப்பால்
அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள்.
இப்பிரதிநிதிகள்
மக்கள் நலனுக்கான தங்களது ப�ொறுப்பையும்,
கடமையையும் செய்வதற்கு அரசமைப்பால்
அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

மக்களாட்சி கீழ்கண்டவாறு
வரையறுக்கப்படுகிறது.
 அ
 திகாரப் ப�ோட்டி நிறைந்த அரசியல்
அமைப்பு
 ப�ொதுவாழ்வில் பங்கேற்கும் உரிமை
 சட்டத்தின் ஆட்சி
தற்கால மக்களாட்சியின் வகைகள்:
பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி (Representative
Democracy)

cதtரமான
பtrைக tைற

nttைற

ெசயலாctைற

சடtைற

மகளாc

பிரதிநிதித்துவ
மக்களாட்சியில்
தகுதிவாய்ந்த
அனைத்து
குடிமக்களும்
வாக்களித்தலின் மூலம் தங்கள் பிரதிநிதிகளை
தேர்ந்தெடுக்கின்றனர்.
ஒவ்வொரு
த�ொகுதிக்கும் பிரதிநிதிகளை அந்தந்த த�ொகுதி

பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி முறை,
தாராளவாத
மக்களாட்சி
முறையுடன்
நெருங்கிய
த�ொடர்புடையதாக
உள்ளது.
தாராளவாத
மக்களாட்சி
முறையானது
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அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கு ஐர�ோப்பாவில்
த�ோன்றி பின்பு பல மூன்றாம் உலக நாடுகளில்
பரவி தற்போது முன்னாள் ச�ோவியத் ரஷ்ய
நாடுகளிலும், கிழக்கு ஐர�ோப்பிய நாடுகளிலும்
காலுன்றியுள்ளது. தாராளவாத மக்களாட்சி
அரசானது அதிபர் முறை மக்களாட்சி அல்லது
நாடாளுமன்ற முறை மக்களாட்சி என இரு
பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும்
அவற்றுள் சில வேறுபாடுகளும் உள்ளன.
பிரதிநிதித்துவ
மக்களாட்சியானது
ஒன்றுக்கொன்று
த�ொடர்புடைய
எண்ணிலடங்கா க�ொள்கைகளால் ஆனது.
அவற்றுள் சில:

பங்களிப்பு
மக்களாட்சியானது
மக்களின்
பங்களிப்பை
அதிகரித்து
அரசியல்
சமத்துவத்தை ஏற்படுத்தி அதன் மூலம்
சமூகத்தையே மக்களாட்சிமயமாக்குகிறது.
பங்கேற்பு மக்களாட்சியின் ந�ோக்கமே
ஆர்வமுள்ள மக்களை அரசியல், ப�ொருளாதார
மற்றும் சட்ட நடைமுறைகளில் பங்கேற்கச்
செய்வதும், மக்களை அரசின் முடிவுகளுக்கு
ப�ொறுப்புடையவர்களாக
மாற்றுவதுமே
ஆகும். பங்கேற்பு மக்களாட்சியின் சிறப்பம்சமே
அரசின் செயல்பாடுகள் மற்றும் முடிவுகள்
எடுப்பதில் மக்கள் நேரடியாக பங்கேற்கும்
வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவதுதான். இந்த முறை
மக்களாட்சியில்
அதிகாரம்
நேரடியாக
மக்களிடம் மட்டும் இருக்குமே தவிர வேறு
எந்த அமைப்பிடம�ோ, தனி நபர்களிடம�ோ
இருக்காது.
தற்போதைய
ப�ொருளாதார
வளர்ச்சிக்
காலத்தில்
மக்களிடையே
ஏற்றத்தாழ்வுகளை
நீக்கி
சமத்துவத்தை
ஏற்படுத்த, மக்கள் தங்கள் பங்கேற்புகளை
அளிக்கும்
வகையில்
பங்கேற்பு
மக்களாட்சியானது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மிக முக்கிய பண்பே அரசியல்
சமத்துவம் உள்ள ஒரு மக்களாட்சி முறையாக
இருப்பதாகும். அதில் அனைவருக்கும் சமமான
அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் சுதந்திரங்கள்
உறுதிபடுத்தப்பட்டிருக்கும்.

 ஒரே
சீரான
இடைவெளியில்
சுதந்திரமாகவும்,
நேர்மையாகவும்
நடைபெறும்
தேர்தல்.
வயதுவந்தோர்
வாக்குரிமை
மற்றும்
வாக்களித்தலின்
ரகசியம் காக்கப்படுதல் அடிப்படையில்
தேர்தலை நடத்த தேர்தல் ஆணையம் எனும்
ஒரு சுயேச்சையான அமைப்பு.
 மக்கள் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு வசதியாக பல
கட்சிகள் ப�ோட்டியிடும் தேர்தல்.
 சுதந்திரமான
மேற்பார்வையில்
சட்டங்கள்.

நீதிமன்றத்தின்
இயங்கும்
தேர்தல்

 பேச்சு மற்றும் கூட்டங்கள் கூடுவதற்கான
சுதந்திரம்.

5.3 மக்களாட்சியை
மதிப்பிடுதல்

 தேர்தலில் ஒரு வேட்பாளராக பங்கேற்கும்
சுதந்திரம்.

அளவிடுதல்

மற்றும்

பங்கேற்பு மக்களாட்சி (Participatory Democracy)
பங்கேற்பு மக்களாட்சியானது, சமத்துவம்
என்ற
நிலையிலிருந்து
சம
நீதியின்
அடிப்படையிலான பங்கு என்ற நிலைந�ோக்கி
செல்ல ஊக்குவிக்கிறது. சமீப காலங்களில்
பங்களிப்பு
மக்களாட்சியில்
மக்களின்
பங்களிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. த�ொன்மை
பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சியை விட மக்களே
நேரடியாக பங்கேற்கும் மக்களாட்சியில் தான்
மக்களாட்சியின் தன்மை அதிகமிருக்கும். இது
குடிமை சமூகத்தின் அடிப்படையிலானது.
அனைவருக்குமான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி,
அந்த வாய்ப்புகளை அனைவரும் பயன்படுத்த
ஏதுவான
சூழலையும்,
முடிவெடுத்தலில்
அனைவருக்குமான பங்கையும் இது உறுதி
செய்கிறது.
சமூக
உறவுகளே
அரசியல்
நடவடிக்கைகளுக்கு
அடிப்படையாகும்.

மக்களாட்சி என்பது மக்கள் தங்களது
ஒப்புதலைய�ோ அல்லது ஒப்புதலின்மையைய�ோ
காட்டுவதற்கான ஒரு சரியான முறையான
வழியாகும். இந்திய அரசமைப்பின் வரைவுக்
குழு தலைவர் முனைவர் பி.ஆர்.அம்பேத்கர்
இதை வலியுறுத்திக் கூறுகிறார். “அரசியலில்
நமக்கு சமத்துவம் இருக்கும். ஆனால் சமூக
மற்றும் ப�ொருளாதார வாழ்வில் சமத்துவமற்ற
தன்மையே நிலவும்” என்றார். அரசியலில்
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ஒருவருக்கு ஒரு வாக்கு, ஒவ்வொரு வாக்கிற்கும்
ஒரே மதிப்பு என்ற விதியை அங்கீகரிக்கிற�ோம்.
ஆனால் நம் சமூக மற்றும் ப�ொருளாதார
கட்டமைப்பின் காரணமாக நம்முடைய சமூக
ப�ொருளாதார
வாழ்வில்
ஒவ்வொரு
மனிதனுக்கும் ஒரே மதிப்பு என்ற விதிமுறையை
த�ொடர்ந்து
மறுத்தே
வருகிற�ோம்.
மக்களாட்சியை
மதிப்பிடுதல்
மற்றும்
அளவிடுதல் என்பது அதன் தரம் மற்றும்
அளவின் அடிப்படையில் நிகழ்கிறது. தர
நிலையை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் சமூக
மாற்றத்தின்
இயக்காற்றலை
கண்டறிய
ஏதுவாகிறது. அதே சமயத்தில் அளவு நிலையை
பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் சிறப்பான
மக்களாட்சி
நடைமுறைக்கான
மாற்றம்
எவ்வாறு உள்ளது என்று அறிய முடிகிறது.

அதிகாரம்
செல்லுபடியாகும�ோ
அந்த
எல்லைகள் ஆட்சி அதிகாரத்துக்குட்பட்டவை
எனப்படும்.
3. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம்: இரகசிய
வாக்கெடுப்பு முறை தேர்தல்கள் மூலம்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் கையில்
ஆட்சி அதிகாரம் இருப்பதை இது குறிக்கிறது.
4. வயது வந்தோர் வாக்குரிமை: தேர்தல்களில்
ஒரு குறிப்பிட்ட வயதை கடந்த அனைத்து
குடிமக்களுக்கும் எந்த வித பாகுபாடுமின்றி
வாக்களிக்க
க�ொடுக்கப்பட்டிருக்கும்
உரிமை.
5. ம�ொத்த வாக்குப்பதிவு : தேர்தல் நாளன்று
வாக்களித்த மக்களின் வாக்கு சதவீதத்தை
குறிக்கிறது.

மக்களாட்சியின் தர நிலையினை மக்கள்
பங்கெடுக்கும் ஆர்ப்பாட்டங்கள், கண்டன
கூட்டங்கள், பிரச்சாரங்கள், மக்கள் கருத்து
சுதந்திரத்தினை பயன்படுத்தும் விதம் மற்றும்
அரசமைப்பு மக்களுக்கு க�ொடுத்திருக்கும்
உரிமைகள் இவற்றின் மூலம் அறியலாம்.
சமூகத்தில்
நடக்கும்
நிகழ்வுகள்
சமூக
மாற்றத்திற்கான குறிப்பாக சாதி, மத, பாலின
மற்றும் பண்பாட்டு கண்ணோட்டங்களில்
முன்னோக்கி
செல்லவேண்டியதை
வலியுறுத்துகின்றன.
வளர்ச்சிக்கான
ப�ொருளாதார
முறையானது
மாறிக்கொண்டேயிருக்கிறது.
இதில்
க�ொள்கைகள்
வகுப்பதன்
முலம்
ஏற்றத்தாழ்வுகளை களைவதற்காக மக்களாட்சி
இம் மாறிவரும் ப�ொருளாதார முறையுடன்
நேரடி த�ொடர்பில் உள்ளது. மனித வள
மேம்பாட்டுக் குறியீடு மற்றும் தனி நபர்
வருமானத்தின் மூலம் மக்களாட்சியானது
மதிப்பிடப்படுகிறது. கீழ்கண்ட அடிப்படை
காரணிகள்
மக்களாட்சியை
அளவிடவும்
மதிப்பிடவும் உதவுகின்றன.

6. முறைப்படுத்தப்பட்ட தேர்தல்கள்: தேர்தல்
ஒரு சீரான இடைவெளியில் (5 ஆண்டுக்கு
ஒரு முறை) குறிப்பிட்ட அட்டவணையில்
அரசமைப்பு கூறியுள்ளபடி நடத்துதல்
7. சுதந்திரமான
மற்றும்
நியாயமான
தேர்தல்கள்:
அரசியல்
கட்சிகளும்,
வேட்பாளர்களும் வாக்கு எண்ணிக்கையை
பார்வையிட நியாயமான வாய்ப்புகளை
வழங்குதல். மேலும் வாக்காளர்கள் எந்த
வித பயமும், பாரபட்சமுமின்றி தங்கள்
வாக்கை பதிவு செய்தல்.
8. ஊ
 டகங்களை அணுகுதல் மற்றும் பரப்புரை :
அனைத்து அரசியல் கட்சிகள் மற்றும்
வேட்பாளர்களுக்கும் ஊடகங்கள் மற்றும்
ப�ொதுவெளியில்
பரப்புரை
செய்ய
அவர்களின் வாக்கு விகிதத்திற்கு ஏற்றார்
ப�ோல் வாய்ப்பு வழங்குதல்.
9. சட்டத்தின் ஆட்சியை உறுதி செய்தல்:
அரசமைப்பில்
கூறியுள்ளபடியும்
நீதிமன்றங்களின் விளக்கங்கள் மற்றும்
வழிகாட்டுதலின்
படியும்
சட்டத்தை
ஆட்சியாளர்கள் செயல்படுத்துதல்.

1. இறையாண்மை: ஒரு ஆட்சியானது எந்த
அளவிற்கு மற்ற நாடுகளின் குறுக்கீடு
இல்லாமல் தன் நாட்டின் உள் விவகாரங்கள்
மற்றும்
வெளியுறவு
க�ொள்கைகளை
கையாள முடிகிறத�ோ அதுவே அதன்
இறையாண்மை எனப்படும்.

10. சட்டமன்ற
அதிகாரம்:
நாடாளுமன்ற
அமைப்பின் மூலமாக சட்டமன்றமானது
செயலாட்சித்துறை
மீது
ஏற்படுத்தும்
கட்டுப்பாடு
சட்டமன்ற
அதிகாரம்
எனப்படும்.

2. ஆட்சி அதிகாரம்: நாட்டின் எல்லைக்குள்
எந்த அளவிற்கு மத்திய அரசாங்கத்தின்

11. சுதந்திரமான நீதித்துறை: நீதித்துறையானது
செயலாட்சி துறை மற்றும் எந்த ஒரு
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வெளிப்புற
சுதந்திரமாக
குறிக்கிறது.

குறுக்கீடும்
இல்லாமல்
செயல்படுதலை
இது

20. ச�ொத்துரிமை:
அரசமைப்பில்
பாதுகாப்பளிக்கப்பட்டிருக்கும்
ச�ொத்து
உரிமைகள்.
21. மத
சுதந்திரம்:
மதங்களிடையே
நல்லிணக்கத்தை பேணுவதற்கும் அரசியல்
க�ொள்கைகள்
மற்றும்
திட்டங்களில்
மதச்சார்பின்மையை நிலைநாட்டவும் மத
சுதந்திரமானது அரசமைப்பால் ஒவ்வொரு
இந்திய
குடிமகனுக்கும்
உத்திரவாதமளிக்கப்பட்டுள்ளது.
22. வளங்கள் மீதான அனைவருக்குமான
வாய்ப்பு:
வளங்கள்
சரிசமமாக
அனைவருக்கும்
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டு
ப�ொருளாதார சமநிலையை வருவாய்,
கல்வி மற்றும் சுகாதாரத்தின் மூலம்
ஏற்படுத்துதல்.
இது
அரசியலில்
அனைவரும் பங்கேற்பதற்கான ஒரு சிறந்த
யுத்தியாகும்.

12. எதிர்க் கட்சிகளின் பங்கு: எதிர்க் கட்சிகள்,
ஆளும்
கட்சியின்
செயல்பாடுகளை
த�ொடர்ந்து கண்காணித்தும், விமர்சித்தும்
அது அரசமைப்பு வகுத்த பாதையை விட்டு
விலகாமல்
ஆட்சி
புரிய
வைத்து
நாடாளுமன்ற மக்களாட்சியைக் காப்பதை
இது குறிக்கிறது.
13. நீதிப் புனராய்வு: சட்டமன்றம் இயற்றும்
சட்டங்களையும்,
அரசாங்கத்தின்
நடவடிக்கைகளையும்,
அரசமைப்பு
விதிகளின்
அடிப்படையில்
சீராய்வு
செய்யவும், அவை மற்ற அமைப்புகளால் எந்த
அளவிற்கு
மதிக்கப்படுகிறது
என்பதை
கண்காணிக்கவும் உள்ள நீதிமன்ற அதிகாரம்.
14. கட்சி
பலம்:
கட்சிகள்
நிறுவனமயமாக்கப்பட்டு
அவற்றின்
அதிகாரம்
மற்றும்
பணிகள்
பரவலாக்கப்பட்டு
அவை
அனைவருக்குமான கட்சிகளாக இருப்பதே
அவற்றின் பலத்தை தீர்மானிக்கிறது.
15. கட்சியின் சித்தாந்தம்: அரசியல் கட்சிகள்
நன்கு
வரையறுக்கப்பட்ட
நிலையான
மற்றும்
ஒத்திசைவான
கட்சி
சித்தாந்தங்களை வகுத்துள்ளன.
16. கட்சி முறை அமைப்பு : சட்டமன்றத்தில்
அங்கம் வகிக்கும் அரசியல் கட்சிகளின்
எண்ணிக்கை.
17. பத்திரிகை
சுதந்திரம்:
பத்திரிகைகள்
சுதந்திரமாகவும், பயமின்றியும் தங்களது
பல்வேறு
வகையான
அரசியல்
கருத்துக்களையும்,
விமர்சனங்களையும்
மக்களிடம்
க�ொண்டு
செல்ல
எந்த
அளவிற்கு முடிகிறத�ோ அதுவே பத்திரிகை
சுதந்திரமாகும்.
18. சுதந்திரமான குடிமைச்சமூகம்: குடிமைச்
சமூகமானது அரசுக்கு எதிரான அரசியல்
தலைவர்களுக்கு
எதிரான
தங்களது
கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை
எந்த
வித
அச்சுறுத்தலுமின்றி
வெளிப்படுத்தும் சூழல்.
19. குடிமைச்சுதந்திரம்:
அரசமைப்பில்
பேணப்பட்டுள்ள அடிப்படை மற்றும் மனித
உரிமைகள் அனைத்து குடிமக்களுக்கும்
வழங்கப்படுதல்.

23. இயற்கைச்
செல்வங்கள்
மற்றும்
ப�ொதுச்சொத்துக்கள்
மீதான
அனைவருக்குமான வாய்ப்பு: இயற்கை
செல்வங்கள் மற்றும் ப�ொதுச் ச�ொத்துக்கள்
மீது அனைவருக்கும் சரிசமமான வாய்ப்பு
மற்றும் அதை எளிதில் பயன்படுத்தும்
வழிகள் இருப்பின் அது அனைவரின்
வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்தும் மற்றும்
சமூக விடுதலைக்கு வித்திடும்.
24. பாலின சமத்துவம்: சட்டமன்றம், சமூக
அமைப்புகள் மற்றும் அரசின் பல்வேறு
பதவிகளில் பெண்ணுக்கும், ஆணுக்கும்
இணையான பிரதிநிதித்துவம் மற்றும்
அவர்களை கண்ணியமாக நடத்துதல்.
25. ஏழை எளிய�ோரின் சமூக ப�ொருளாதார
நிலை மேம்பட அரசியல் சமத்துவம்: சாதி,
இன,
பழங்குடியினர்
மற்றும்
மத
சிறுபான்மையினருக்கு
அரசமைப்பில்
சமஉரிமைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதன்
மூலம்
அவர்கள்
தங்களின்
பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகளை எட்டவும்
அரசின்
நிர்வாக
அதிகாரத்தில்
பங்கேற்கவும் ஏதுவாகிறது. மேலும் சட்ட
மன்றத்தில்
அவர்களுக்கான
பிரதிநிதித்துவத்தை
பெறவும்,
ஆட்சி
அதிகாரத்தில் பங்கேற்பதையும் அவர்கள்
தங்களின் அரசியல் பங்கேற்பின் மூலம்
பெறுகின்றனர்.
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மூலமாக பதிவு செய்யப்படுகின்றன. இந்த
இயந்திரங்கள், இந்தியாவிலேயே தயார்
செய்யப்படுகின்றன. இவற்றின் துல்லியம்,
மற்றும் ரகசியம் காக்கப்படுதல் ஆகியவை
வெற்றிகரமாக ச�ோதித்தறியப்பட்டுள்ளது.

5.4 இந்திய மக்களாட்சியின் சாதனைகள்
இந்தியாவையும்,
இந்திய
அரசமைப்பையும்
உருவாக்கிய
நம்
முன்னோர்கள்
ஒரு
வலிமையான
மக்களாட்சிக்கு
அடித்தளத்தை
இட்டுச்சென்றுள்ளனர். இது நம் இந்தியாவை
சிறந்த ஒரு நாடாகத் திகழச்செய்கின்றது. நமது
மக்களாட்சியின்
அடித்தளமானது
நம்
அரசமைப்பின் சமூக அரசியல் மற்றும்
ப�ொருளாதார மாற்றத்திற்கு வலு சேர்க்கும்
விதமாக அமைந்துள்ளது. நம் அரசமைப்பின்
முகவுரையானது
அடிப்படை
உரிமைகள்
மற்றும் கடமைகள், வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்,
நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி முறை மற்றும் சட்ட
திருத்த நடைமுறைகள், நீதிப் புனராய்வு
மற்றும் அரசமைப்பின் அடிப்படை அம்சக்
க�ோட்பாடுகள் என அரசு செயல்பட வேண்டிய
விதத்தை காட்டும் ஒரு வழிகாட்டியாக
உள்ளது.

 நம்
தேர்தல்
முறையானது
அதிக
வாக்குகளை எண்ணிக்கை அடிப்படையில்
பெற்றவர்
வெற்றி
பெற்றவர்
என்ற
அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு
த�ொகுதிக்கும் ஒரு பிரதிநிதி பெரும்பான்மை
வாக்குகளின்
அடிப்படையில்
தீர்மானிக்கப்படுகிறார். சட்டமன்ற மற்றும்
நாடாளுமன்ற
தேர்தல்களில்
ஒரு
வாக்காளருக்கு
ஒரு
வாக்கு
என்ற
அடிப்படையில் தேர்தல் நடைபெறும். இதன்
மூலம்
வாக்காளர்கள்
தங்களின்
பிரதிநிதிகளை
சட்டமன்றத்திற்கும்
நாடா ளு ம ன ்ற த் தி ற் கு ம்
தேர்ந்தெடுக்கின்றனர்.
 நம் நாட்டில் 1989ஆம் ஆண்டிலிருந்து 18
வயது
பூர்த்தியான
அனைத்து
குடிமக்களுக்கும் வாக்களிக்கும் உரிமை
வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது மக்களாட்சி
எனும் மகுடத்தில் மேலும் ஒரு சிறகாகும்.

அரசியல் தளம் (Political Front)
 சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் ப�ொது தேர்தல்
1951ம் ஆண்டு நடந்த ப�ோது, களத்தில் 54
அரசியல் கட்சிகள் இருந்தன. சமீபத்தில்
நடந்து முடிந்த 2014ம் ஆண்டு ப�ொது
தேர்தலின் ப�ோது அரசியல் கட்சிகளின்
எண்ணிக்கை 264 ஆக கூடி இருந்தது.
இதிலிருந்து
அரசியல்
நடைமுறை
விரிவாகவும் ஆழமாகவும் மாறிவருவது
புலனாகிறது.

 உலகின் மிகப்பெரிய மக்களாட்சி நாடான
இந்தியா,
தனது
அனைத்து
தரப்பு
மக்களையும் அரவணைத்து, மாநிலங்களின்
பல்வேறு
க�ோரிக்கைகளையும்
ஏற்று
கூட்டாட்சி
தத்துவத்துடன்
ஒரு
வெற்றிகரமான அரசாக திகழ்கிறது.

 சுதந்திர இந்தியாவில் 1951ஆம் ஆண்டு
நடந்த முதல் ப�ொதுத்தேர்தலில் 17.30 க�ோடி
இந்திய மக்கள் வாக்களிக்கும் உரிமை
பெற்று இருந்தனர். இவர்களில் 44.87
சதவிகிதத்தினரே வாக்களித்தனர். நாட்டின்
16வது ப�ொதுத்தேர்தல் 2014ஆம் ஆண்டு
நடந்த
ப�ோது
வாக்காளர்களின்
எண்ணிக்கை
81.40
க�ோடியாக
அதிகரித்திருந்தது.
இதில்
66.4
சதவிகிதத்தினர்
வாக்களித்தனர்.
இவர்களில் 67.9 சதவீதத்தினர் ஆண்கள்
மற்றும் 65.6 சதவீதத்தினர் பெண்கள். இந்த
தேர்தலில் ப�ோட்டியிட்ட வேட்பாளர்களின்
எண்ணிக்கையும்
8251
ஆக
அதிகரித்திருந்தது.

 இந்திய அரசமைப்பின் 73-வது மற்றும் 74வது சட்டத் திருத்தம் தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும்
பழங்குடியினருக்கும்,
பெண்களுக்கும்
உள்ளாட்சி அரசாங்க அமைப்புகளான
கிராம ஊராட்சிகள், நகராட்சிகள் மற்றும்
மாநகரட்சிகளில்
உறுப்பினர்களாகவும்,
தலைவர்களாகவும்
ப�ோட்டியிட
இட
ஒதுக்கீட்டை அறிமுகப்படுத்தியது.
 இந்திய
மக்களாட்சி
முறையானது
இளமைத் துடிப்போடு உள்ள உத்வேகமான
ஒரு மக்களாட்சியாகும். இந்திய ராணுவம்
கூட அரசியல் மற்றும் ஆட்சி அதிகாரத்தின்
மீது எவ்வித செல்வாக்கையும் செலுத்த
முடியாது.
அதேசமயத்தில்
ராணுவ
அமைப்புக்கு முழு அதிகாரமும், உரிய
மரியாதையும் அளிக்கப்படுகிறது.

 2004ஆம் ஆண்டு முதல் வாக்குகள்,
மின்னணு வாக்குபதிவு இயந்திரத்தின்
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ஆளுகை,
சமூகம்
ப�ொருளாதாரம்
உள்ளடக்கியதாகும்.

சமூகதளம் (Social Front)
	மக்களாட்சி முறையானது அரசியல்
அதிகாரத்தில் மிக முக்கிய மாற்றத்தைக்
க�ொண்டுவந்தது. மக்களாட்சி முறையினால்,
அரசியல் அதிகாரமானது மத்திய மற்றும் உயர்
வர்க்கம் மற்றும் நகர சமூகத்திடமிருந்து மெல்ல
விலகி அது தற்போது சமூகத்தில் பிற்படுத்தப்பட்ட
மக்களிடம்
உள்ளது.
சுதந்திரத்திற்குப்பின்
அரசமைப்பின் மூலமாக தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும்
பழங்குடியினருக்கு வழங்கப்பட்ட இட ஒதுக்கீடு
ப�ோலவே பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரும் அரசு
பதவிகளிலும்,
சட்டமன்றங்களிலும்
இடஒதுகீட்டை பெற்றுள்ளனர்.

 இந்தியா தன் ப�ொருளாதாரம், ராணுவம்
மற்றும் அணு ஆற்றலின் காரணமாக
ஆசியாவில் ஒரு வட்டார சக்தியாகவும்,
தெற்கு ஆசியாவில் ஒரு வல்லரசாகவும்
உருவாகியுள்ளது.
இதன்படி 1991ஆம் ஆண்டு வரை நாட்டின்
வளர்ச்சிக்கு
ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட
திட்டமிடல், வேலை வாய்ப்பிற்கு பெரிய
அளவில்
ப�ொதுத்துறை
நிறுவனங்களை
ஏற்படுத்துதல், இளைஞர்களுக்கு அறிவியல்
த�ொழில்நுட்ப கல்வி என்றிருந்த நிலையில்
1991ஆம் ஆண்டு தாராளமயம் மற்றும் சந்தை
சார்ந்த மாதிரியிலான உலகமயமாதல் என்ற
ப�ொருளாதாரத்தில்
மாற்றம்
க�ொண்டு
வரப்பட்டது.
இது கட்டமைப்பு, சீரமைப்பு
செயல்திட்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இதற்கு பிறகு நாட்டின் ப�ொருளாதாரத்தில்
தனியார் மற்றும் அயல் நாட்டவரின் பங்களிப்பு
அதிகரித்தது.
இதன்
மூலம்
புதிய
த�ொழில்முறை நடுத்தர வர்க்கம் என்ற பிரிவு
உண்டாக்கியது. கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும்
ப�ோக்குவரத்தில் த�ொழில் நுட்ப புதுமைகள்
மிகப்பெரும் வளர்ச்சியை க�ொண்டு வந்தன.
மேலும்
நகரங்களிலும்,
கிராமங்களிலும்
உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சாலை வசதிகள்
மேம்படுத்தப்பட்டன. இதன் மூலம் மின்னனு
த�ொழில்நுட்ப இந்தியா என்ற வளர்ந்த நிலை
ந�ோக்கி இந்தியா நகரத் த�ொடங்கியுள்ளது.
வங்கித் துறை சீர்திருத்தங்களும் பெரிய சமூக
மாற்றங்களை சாத்தியப்படுத்தியுள்ளன.

 இந்தியாவின் பத்திரிகை சுதந்திரம் மற்றும்
சுதந்திரமான நீதித்துறையானது இந்திய
சமூகம் த�ொடர்ந்து சட்டத்தின் ஆட்சியின்
படி செயல்பட வழிவகை செய்கிறது.
 இந்தியர்களின் சராசரி ஆயுட்காலமானது
36 வருடங்கள் என்று 1951ஆம் ஆண்டில்
இருந்தது. இது 2014-ஆம் ஆண்டு கிட்டதட்ட
இரட்டிப்பாகி
66
வருடங்கள்
என்று
உயர்ந்துள்ளது.
இதற்கு
காரணமாக
மருத்துவத்துறையில்
இந்தியாவின்
வளர்ச்சி, அனைவரையும் சென்றடைய
கூடிய
வகையில்
அரசின்
சுகாதார
திட்டங்கள், த�ொற்றுந�ோய்கள் மற்றும்
க�ொள்ளைந�ோய்கள்
ஒழிப்புக்கான
மருந்துகள் மற்றும் அதற்கான திட்டமிடல்
ப�ோன்றவற்றை கூறலாம்.
 இதை ப�ோலவே சின்னம்மை மற்றும்
இளம்பிள்ளை வாதம் ஆகிய ந�ோய்களும்
முழுமையாக
ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டன.
கல்வித்துறையிலும் மாபெரும் வளர்ச்சியை
இந்தியா கண்டுள்ளது. 1950-51-ல் வெறும்
27
பல்கலைக்கழகங்களும்
578
கல்லூரிகளும்
இருந்த
இந்தியாவில்,
2014ஆம் ஆண்டு கணக்கின்படி சுமார் 712
பல்கலைகழகங்களும்
36,671
கல்லூரிகளுமாக
பெருகி
வளர்ந்து
உள்ளன. இதை ப�ோலவே, எழுத்தறிவு
விகிதமும் 1951-ல் 18.3 சதவிகிதத்திலிருந்து
2011-ல் 73 சதவிகிதமாக கிட்டத்தட்ட நான்கு
மடங்குக்கு மேல் உயர்ந்துள்ளது.

 இந்தியாவின் ஒட்டு ம�ொத்த தேசிய
வருவாயானது 1950-51-ல் ருபாய் 2.92
லட்சம் க�ோடியாக இருந்து 2014-2015-ல்
கிட்டத்தட்ட 35 மடங்கு வளர்ந்து ரூபாய்
105.28 லட்சம் க�ோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
அதை ப�ோலவே, தனி நபர் வருமானமும்
1950-51-ல் ரூபாய் 274ஆக இருந்து, 20142015ஆம்
ஆண்டு
ரூபாய்
88,533ஆக
உயர்ந்துள்ளது.
 இந்தியாவின் உணவு தானிய உற்பத்தி
1950-51ஆம் ஆண்டுகளில் 50.8 க�ோடி
டன்களாக இருந்தது. அது 2014-15ஆம்
ஆண்டுகளில் 264.77 க�ோடி டன்களாக

ப�ொருளாதார தளம் : (Economic Front)
இது
அரசமைப்பு

மற்றும்
நாட்டின்
ஆகியவற்றை

பாதுகாப்பு
விவகாரங்கள்,
சட்டப்படியான
மக்களாட்சி
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கிட்டத்தட்ட ஐந்து மடங்கு உயர்ந்துள்ளது.
உணவு உற்பத்தியில் இந்தியா தன்னிறைவு
அடைந்துள்ளது.
இந்திய
விவசாயத்
துறையில்
ஏற்பட்ட
த�ொழில்நுட்ப
வளர்ச்சியே இதன் முக்கிய காரணமாகும்.

அருஞ்சொற்பொருள்: Glossary
அதிகாரத்துவம் (Authority): அனைவராலும்
ஏற்றுக்
க�ொள்ளப்பட்ட,
நன்கறிந்த
நடைமுறையின்
வாயிலாக
பெறப்படும்
அதிகாரத்தை செயல்படுத்தும் உரிமை மற்றும்
ஒரு குறிப்பிட்ட பதவியின் செல்வாக்கு.

5.5 இந்திய மக்களாட்சியின் சவால்கள்:
இந்திய மக்களாட்சியில் ஒவ்வொரு தனி
மனிதனுக்கும்
மற்றும்
ஒட்டு
ம�ொத்த
சமுகத்திற்குமான
சவால்கள்
உள்ளன.
குறிப்பாக அனைவருக்குமான கல்வித் திட்டம்
சரியாக
செயலாக்கப்படாததால்
இன்று
இந்தியாவின் மிக முக்கிய பிரச்சினையாக
எழுத்தறிவின்மை
உள்ளது.
வறுமை,
மதவாதம், மத அடிப்படைவாதம், பாலினப்
பாகுபாடு, பெண்களுக்கெதிரான வன்முறை,
அரசியல்
வன்முறை,
சீர்திருத்தங்கள்
செய்யப்படாமலே இயங்கி க�ொண்டிருக்கும்
நீதித்துறை மற்றும் நிர்வாகத் துறை, குடிமைச்
சமூகத்தின் குறைவான பங்களிப்பு, அரசியலில்
அதிகரித்து
வரும்
குற்றவாளிகளின்
எண்ணிக்கை, அதிகரித்து வரும் ப�ொருளாதார
குற்றங்கள்,
வளர்ச்சித்
திட்டங்களில்
மாநிலங்களுக்கிடையே பாகுபாடு காட்டும்
மத்திய
அரசு
மற்றும்
அனைவரையும்
சரிசமமாக சென்றடையாத வளர்ச்சி ப�ோன்ற
பிரச்சனைகள்
இந்தியாவில்
தலையாய
பிரச்சனைகளாக
உள்ளன.
மேலும்
நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத் தன்மை மற்றும்
ப�ொறுப்பு,
பணிபுரிவதற்கான
சுதந்திரம்
மற்றும் கட்டுப்பாடுகளும் -சம நிலைகளும்
(Checks and Balances) ப�ோன்ற இந்திய
மக்களாட்சியின் அடிப்படை கட்டமைப்புகள்
தான் தற்கால மற்றும் எதிர்கால சவால்களாக
இந்தியாவிற்கு உள்ளன.

குடிமைச் சமூகம் (Civil Society) : குடிமைச்
சமூகம் என்பது சுயேச்சையான குழுக்கள்
மற்றும் சங்கங்கள் தங்களுக்கென்று ஒரு
தனியான தளத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்திலிருந்து
விலகியே இருக்கும் ஒன்றாகும்.
வகுப்புவாதம் (Communalism) : இது ஒரு
அரசியல் சித்தாந்தம். பல்வேறு மதம், இனம்
மற்றும் ம�ொழியினருக்கிடையே ஏற்படும்
முரண்பாடுகள், பதற்றங்கள் மற்றும் அதன்
விளைவாக த�ோன்றும் வன்முறைகளுடன்
த�ொடர்புடையது.
ஊழல் (Corruption) : ஊழல் என்பது சட்டத்துக்கு
புறம்பான வழியில் ஒருவருக்கு ஆதரவாக
செயல்படுவது.
மேலும்
தனி
நபரின்
இலாபத்திற்காக
ப�ொறுப்புகளை
சரிவர
செயல்படாமல் இருத்தல்.
ஆழ்விவாத மக்களாட்சி (Deliberative Democracy) :
ஆழ்ந்த
விவாதங்களின்
தேவையை
வலியுறுத்துகிற ஒரு மக்களாட்சி முறை. இது
விவாதங்களின் வழியே ப�ொது விருப்பத்தை
வரையறுக்கிறது.
நீதி (Justice) : ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும்
அவரவர்க்கேற்றவாறு தண்டனைகள் மற்றும்
வெகுமதிகளை நியாயமான பகிர்மானத்தின்
அடிப்படையில் வழங்குதல்.
உயர்ந்தோர்குழாம் (Elite) : அதிகாரம், செல்வம்
மற்றும்
க�ௌரவம்
ப�ோன்றவற்றை
க�ொண்டிருக்கும் ஒரு சிறுபான்மையினர் குழு.

அரசமைப்பின் 73-வது மற்றம்
74-வது சட்ட திருத்தத்திற்குப் பிறகும்
இந்தியாவின்
சில
கிராமங்களில்
உள்ளாட்சித் தேர்தலே பல ஆண்டுகளாக
நடைபெறாமல்
உள்ளதை
நீங்கள்
அறிவீர்களா?

பாலின பாகுபாடு (Gender Discrimination) :
ஆண்கள்
மற்றும்
பெண்களுக்கிடையே
அவர்களின் வேறுபட்ட சமூக நிலை மற்றும்
சமூகத்தில் அவர்களின் பங்கின் அடிப்படையில்
பாகுபாடு காட்டுதல்.
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2. க�ொடுங்கோல்
மன்னனின்
எதேச்சாதிகாரத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று
குடிமக்கள்
அரசின்
செயல்பாடுகளில்
பங்கேற்று தங்களை தாங்களே நிர்வகித்து
க�ொள்ளும் மக்களின் உரிமை.

கடைநிலை மக்களாட்சி (Grass-root Democracy) :
கடைநிலை மக்களாட்சி என்பது கீழ்நிலையில்
மக்களின் சமூக ப�ொருளாதார தேவைகளை
பூர்த்தி செய்வதற்கான முடிவுகளை மக்களின்
பங்களிப்போடு சுய அரசாங்கத்தின் வழியே
அவர்கள்
மூலமே
எடுத்தல்
மற்றும்
நடைமுறைப்படுத்துதல்.

சுதந்திரம் (Liberty): ஒரு குறிப்பிட்ட வகையில்
செயல்பட அதிகார அமைப்பு அளிக்கும்
உரிமை.

அரசியல் வன்முறை (Political Violence) :
அரசியல் அமைப்பில் உள்ளோர் தங்களின்
அரசியல் குறிக்கோளை அடைவதற்காக வன்
செயல்களில்
ஈடுபடுகின்றனர்.
மேலும்,
மக்களில் ஒரு சிறு பிரிவினர், அரசு தங்களின்
க�ோரிக்கைகளுக்கு செவி சாய்க்காது என்று
நம்புவதால்
வன்முறையை
அரசியல்
ஆதாயத்திற்காக கையிலெடுக்கின்றனர்.

சமத்துவம்
(Equality):
ஒரே
மாதிரியாக
இல்லாமல்
அனைவருக்கும்
சரியான
முறையில் பகிர்ந்தளித்தல். சமத்துவம் என்பது
உரிமைகள், வாய்ப்புகள் மற்றும் விளைவுகள்
அனைத்திலும் இருத்தல் வேண்டும்.
சக�ோதரத்துவம் (Fraternity): சக�ோதரத்துவம்
என்பது
மனிதர்களுக்கிடையே
ஒருவருக்கொருவர்
அனுதாபம்,
மற்றும்
த�ோழமை க�ொண்டு செயல்படுதல்.

குழுவாட்சி (Polyarchy) : ஒரு குழுவால்
ஆளப்படுகின்ற ஆட்சி. இசைவினால் உருவான
ஒரு எல்லைக்குள் விருப்பத்துடன�ோ அல்லது
விருப்பமின்றிய�ோ
இருக்கின்ற
நபர்கள்
தங்களுக்குள் எந்த ம�ோதலுமின்றியும் ஒருவர்
மேல் ஒருவர் மேலாதிக்கம் செய்யாமலும்
ஆட்சி செய்தல்.

இறையாண்மை
(Sovereignty):
அறுதியான
மற்றும் இறுதியான அதிகாரம். இறையாண்மை
என்பது அரசிடம் உள்ள உச்ச சட்ட அதிகாரம்
அல்லது
எதிர்க்க
முடியாத
அரசியல்
அதிகாரம்.

குடியரசு
(Republic):
இது
அரசியல்
அதிகாரமானது
மக்களின்
கருத்திசைவிலிருந்து
உருவாகிறது
என்ற
க�ொள்கையின் படி உள்ளது. முடியாட்சி
மற்றும்
பரம்பரை
விதிகளை
இது
புறந்தள்ளுகிறது.

சமதர்மம் (Socialism): சமதர்மம் என்பது ஒரு
சித்தாந்தம். இதன்படி ச�ொத்தானது தனி
நபரின் உடைமையாக இல்லாமல் ப�ொதுச்
ச�ொத்தாக இருக்கும்.
ஒரு ப�ொருளாதார
அமைப்பில்
சமத்துவத்தை
நிலை
நாட்டுவதற்காக இது உருவானது. இதில்
அரசுக்கும்,
சமூகத்துக்குமான
உறவை
தீர்மானிப்பது
அரசியலின்
படிநிலைகள்
ஆகும்.

உரிமை
(Right):
உரிமை
எனும்
கருத்தாக்கமானது தனி மனித அதிகாரம்,
தனித்துவம்,
சுதந்திரம்
மற்றும்
மனிதர்களுக்கிடையேயான
சமத்துவம்
ப�ோன்ற கருத்துக்களை ஏற்றுக் க�ொள்கிறது.
மேலும் தகுந்த காரணங்கள் இருந்தாலன்றி
மனிதர்களுக்கிடையில் பாகுபாடு காட்டுதல்
கூடாது என்கிறது.

மதச் சார்பின்மை (Secularism): அரசானது எந்த
ஒரு மதத்திற்கும் ஆதரவளிக்காமல் இருத்தல்.
அனைத்து மதங்களையும் சமமாக நடத்துதல்.
அரசு (The State):நிலம், மக்கள், அரசாங்கம்
மற்றும் இறையாண்மை ஆகிய இந்நான்கையும்
ஒருங்கே க�ொண்ட ஒரு அரசியல் நிறுவனம்.

விடுதலை (Freedom): 1. ஒரு மனிதன் தான்
விரும்பும்
வகையில்
சிந்திக்கவும்,
செயல்படவுமான திறன். விடுதலை என்பது
குறுக்கிடாமை அல்லது தனி மனித சுய
வளர்ச்சி.
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மதிப்பிடுதல் (Evaluation)
I. சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. மக்களாட்சி என்ற ச�ொல்லின் ப�ொருள்
அ. மக்களின் ஆட்சி
ஆ. புரட்சி

இ. மக்களின் அதிகாரம்
ஈ. குழுவாட்சி

2. மக்களாட்சி என்பது
அ. அரசாங்க வகை	
ஆ. அரசியல் அமைப்பு

இ. சட்டத்தின் படி ஆட்சி
ஈ. மக்களின் அதிகாரம்

3. மக்களாட்சி அடிக்கோடிட்டு காட்டும் க�ொள்கை
அ. மக்களின் ஆட்சி
ஆ. தேர்தல்

இ. அரசமைப்பின் படி ஆட்சி
ஈ. ஆளும் விதி

4. சமூக மக்களாட்சி வலுவாக நம்புவது யாதெனில்
அ. சமவாய்ப்பு மற்றும் சுதந்திரம்
ஆ. சம தர்மம்

இ. மனித உரிமைகள்
ஈ. சுதந்திரம்

5. நேரடி மக்களாட்சி இங்கு நடைமுறையில் உள்ளது.
அ. சுவிட்சர்லாந்து கூட்டாட்சி குடியரசு
ஆ. அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்

இ. ரஷ்யா
ஈ. சீனா

6. ப�ொருளாதார மக்களாட்சி எதனை முக்கிய அடிப்படையாகக் க�ொண்டுள்ளது
அ. ப�ொருளாதார உரிமைகள் மற்றும் சமூக சமத்துவம்
ஆ. த�ொழிலாளர் உரிமைகள்				

இ. பணியிட மக்காளட்சி
ஈ. வேலைவாய்ப்பு உறுதி

7. தீவிர முன்னேற்றவாத மக்களாட்சியை முன்மொழிந்த முன்னோடி அரசியல் சிந்தனையாளர்
அ. எம்.என்.ராய்	
ஆ. காந்தி

இ. நேரு
ஈ.அம்பேத்கர்

8. தீவிர முன்னேற்றவாத மக்களாட்சி எதுவாக நம்பப்படுகிறது?
அ. மக்களின் அதிகாரம்
ஆ. சட்டத்தின் ஆட்சி

இ. உள்ளூர் சமூகத்தின் ஆட்சி
ஈ. பங்கேற்பு மக்களாட்சி

9. பாதுகாப்பு மக்களாட்சி எதனை அடிப்படையாக க�ொண்டுள்ளது?
அ. சமத்துவம்
ஆ. உரிமைகள்

இ. சுதந்திரம்
ஈ. சமூக பாதுகாப்பு

10. மார்க்சிய க�ோட்பாடானது மக்களாட்சியை இந்த சமூக சூழலில் காண்கிறது.
அ. சமூகம்
ஆ. வர்க்க பகுப்பாய்வு

இ. சமூக குழு
ஈ. முதலாளித்துவ வர்க்கம்

11. மக்களாட்சியின் எந்த க�ோட்பாடு முதலாளித்துவத்தின் வீழ்ச்சியை ஆதரித்து சமூகத்தின்
புரட்சிகர மாற்றத்திற்கு அறை கூவல் விடுத்தது.
அ. த�ொன்மை க�ோட்பாடு
ஆ. மார்க்சிய க�ோட்பாடு

இ. சமத்துவ க�ோட்பாடு
ஈ. உயர்ந்தோர் குழாம்

12. பன்மைத்துவ அரசாங்கத்தின் மூலம் எதை ஏற்படுத்தி குறிப்பிட்ட நலன்களை பாதுகாக்கிறது.
அ. சமூக சமநிலை	
ஆ. ப�ொருளாதார சமநிலை	

இ. ப�ோட்டி சமநிலை
ஈ. அரசியல் சமத்துவம்
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13. இந்திய மக்களாட்சியின் சிறப்பம்சங்களுள் ஒன்று
அ. குடிமக்களின் பங்கேற்பு
ஆ. இரகசிய வாக்குச்சீட்டு

இ. நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி
ஈ. மேற்கூறிய அனைத்தும்

II. பின்வரும் வினாக்களுக்கு மிக சுருக்கமாக விடையளி :
1. மக்களாட்சி பற்றி ஏதாவத�ொரு பிரபல வரையறையை தருக.
2. பரேட்டோவின் உயர்ந்தோர்குழாம் வகைகள் குறித்து விளக்குக.
3. தீவிர முன்னேற்றவாத மக்காளட்சியின் அத்தியாவசியங்கள் யாவை?
4. மார்க்சின் வர்க்கப் பகுப்பாய்வை பற்றிக் கூறுக?
5. குழுவாட்சி என்ற பதத்தின் ப�ொருள் என்ன?
6. பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சியின் க�ொள்கைகள் சிலவற்றை கூறுக.
7. தரநிலை மக்களாட்சிக்கு தேவையான காரணிகள் யாவை?
III. கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.
1. தீவிரமுன்னேற்றவாத மக்களாட்சியில் எம்.என்.ராயின் உள்ளூர் குடியரசு பற்றி ஒரு
சிறுகுறிப்பு வரைக.
2. பரேட்டோவின் உயர்ந்தோர்குழாம் க�ோட்பாட்டில், உயர்ந்தோர் குழுவின் தகுதிகளாக
கூறப்பட்டவற்றை விவரி.
3. குடியாட்சி குறித்த ராபர்ட் டாலின் கருத்துக்கள்- வரையறு.
4. பங்கேற்பு மக்களாட்சியின் நன்மைகள் யாவை?
5. பி.ஆர். அம்பேத்கரின் மக்களாட்சி குறித்த கருத்துக்களை எழுதுக.
IV கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விரிவாக விடையளி:
1. மக்களாட்சி பற்றிய உயர்ந்தோர்குழாம் க�ோட்பாட்டை விளக்குக.
2. அரசியல் தளத்தில் இந்திய மக்களாட்சியின் சாதனைகள் குறித்து ஒரு கட்டுரை வரைக.
3. ப�ொருளாதார தளத்தில் இந்திய மக்களாட்சியின் சாதனைகள் குறித்து ஒரு கட்டுரை
வரைக.

மேற்கோள் நூல்கள் (Reference books)

1. Iain McLean and Alistart McMillan (2006),Oxford Concise Dictionary of Politics
(Indian Edition), Oxford University Press, New Delhi.
2. SushilaRamaswamy(2005),Political Theory: Ideas and Concepts, MacMillan India
Limited, New Delhi.
3. Andrew Heywood (2002), Politics (Second Edition), Palgrave Foundations, New
York.
4. Joseph A. Schumpeter (1980), Capitalism, Socialism and Democracy,S.Chand and
Company, New Delhi. (with introductory note by Tom Bottomore).
5. C.B.Macpherson (1977), Democratic Theory: Essays in Retrieval, Clarendon Press,
Oxford, London.
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ICT Corner
மக்களாட்சி

மக்களாட்சி நாடு்ககள
வகர�்டம் வழி அறி்வாமா!
மக்களாட்சி வகர�்டம்
தசயல்முக்ற

�டி 1 : ைககளொட்சி வமரேைம் பசயல்ேொடு ேககத்மதத் திறைபேதற்கு உரலி (URL)
அல்்லது விமரவுக குறியீட்மைப ேயனேடுத்தவும்.
�டி 2 :பசயல்ேொட்மைத் பதொைஙகுவதற்குச் பசயல்ேொட்டுச் சொளரத்தின கீபை
அமைககபேட்ை Forward பேொத்தொமனச் பசொடுககவும்.
�டி 3 : ைககளொட்சி ேமைபேறும் ேொடுகமள வணைக குறியீடுகள் மூ்லம்
அமையொளம் கொணக.
மக்களாட்சி வகர�்டம் URL:

https://www.nobelprize.org/educational/peace/democracy_map/
production/index.html
*ேைஙகள் அமையொளத்திற்கு ைட்டும்
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அலகு

6

அரசாங்கத்தின் வகைப்பாடுகள்

6.1 அறிமுகம்

மாணவர்களின் சிந்தனைக்கு.....

அரசாங்கம் என்பது
அரசின்
மிக
முக்கிய
அங்கமாகும். அரசாங்கம்
என்பது அரசியல் மற்றும்
நிர்வாகம்
சார்ந்த
துறைகளின்
உறுப்பினர்களை உள்ளடக்கியது ஆகும்.

அரசாகt உpக

சடமற

ெசயலாc

ntமற

மக்கள்
நலன்
சார்ந்த
க�ொள்கை
உருவாக்கத்திலும், நடைமுறைப்படுத்துவதிலும்
அரசாங்கம் மிக முக்கியப்பங்கு வகிக்கின்றது.
மேலும் அரசாங்கம் என்பது சட்டம் இயற்றுதல்,
நடைமுறை
சார்ந்த
பணிகளையும்
மேற்கொள்கிறது. சட்டமன்றம், செயலாட்சித்
துறை மற்றும் நீதிமன்றம் ஆகிய மூன்றும்
அரசமைப்பின் அடிப்படையில் அரசாங்கத்தின்
அங்கங்கள் ஆகும். இம்மூன்று அங்கங்களும்
அரசின் ந�ோக்கங்களுக்குச் செயல்முறை வடிவம்
க�ொடுக்கின்றது. அரசாங்கத்தைப் பின்வரும்
வகையில்
ஒற்றையாட்சி,
கூட்டாட்சி,
நாடாளுமன்ற முறை, குடியரசுத்தலைவர் முறை
என வகைப்படுத்தாலம்.

Leanpub

 
அரசாங்கம்
எனும்
ச�ொல்லைக்
கேட்டவுடன் மாணவர்கள் மனதில்
த�ோன்றுவது என்ன?
 
எந்தெந்த
வகையில்
நீங்கள�ோ,
உங்கள்
குடும்பம�ோ
அல்லது
குடிமக்கள�ோ
அரசாங்கத்துடன்
எவ்வகை த�ொடர்பில் இருக்கிறீர்கள்?
 
உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில்
அரசாங்கத்தின்
பங்களிப்பை
கண்டுணர முடிகிறதா?
 
அரசாங்கம்
என்பது
தவிர்க்க
முடியாததா? அல்லது அரசாங்கம்
இல்லாத நிலையிலும் குடிமக்கள்
வாழ்க்கையை த�ொடர இயலுமா?
 
அரசாங்கத்தின்
செயல்பாட்டில்
மக்களால்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
பிரதிநிதிகளின்
பங்களிப்பையும்,
நியமனம்
செய்யப்பட்ட
அதிகார
வர்க்கத்தினரின்
பங்களிப்பையும்
உங்களால்
பிரித்து
அறிய
முடிகின்றதா?
 அரசாங்கத்தின்
சில
துறைகளை
கண்டுணர்ந்து அவற்றை மத்திய,
மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி சார்ந்த
துறைகள்
என
இனம்
கண்டு
வகைப்படுத்தவும்.
 அரசாங்கத்தை
உங்கள்
ச�ொந்த
வார்த்தைகளில் வரையறுக்கவும்.

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்

மாணவர்கள் பின்வருவனவற்றை அறிந்து
க�ொள்ளலாம்
 அரசாங்கத்தினை வரையறை செய்தல்
 அரசாங்கத்தின்
ந�ோக்கத்தினைப்
புரிந்து க�ொள்ளுதல்
 அரசாங்கத்தின் பல்வேறு வகைகளை
விவரித்தல்
 அரசாங்கத்திற்கும்
மற்றும்
குடிமக்களுக்கும்
இடையேயான
த�ொடர்பினைப் புரிந்து க�ொள்ளுதல்
 அரசாங்கத்தின்
செயல்பாடுகளை
கூர்ந்து ஆராய்தல்
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கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் சமநிலைகள் (குடியரசுத் தலைவர் முறை)
ஐக்கிய அமெரிக்க குடியரசு - Checks and Balances (Presidential form)
செயலாட்சிப் பிரிவு
சட்டமன்றப் பிரிவின் மீதான
(குடியரசுத் தலைவர் சட்டங்களைச் கட்டுப்பாடுகள்
செயல்படுத்துகிறார்)
 
சட்டங்களை முன்மொழியலாம்

 
சட்டங்களை ரத்து செய்தல்
காங்கிரசின் சிறப்புக் கூட்டத்
த�ொடர்களுக்கு அழைக்கலாம்

 
நியமனங்கள் செய்தல்
 
வெளிநாட்டுடனான

நீதித்துறை பிரிவின் மீதான
கட்டுப்பாடுகள்

 
கூட்டாட்சி நீதிபதிகளை
நியமிக்கிறார்

 
கூட்டாட்சியிலுள்ள
குற்றவாளிகளுக்குப் ப�ொது
மன்னிப்பு வழங்குதல்

உடன்டிக்கைகளுக்கான
பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுதல்
சட்டமன்றப் பிரிவு (காங்கிரஸ்
சட்டங்களை வருவாக்குகிறது)

செயலாட்சிப் பிரிவின் மீதான
கட்டுப்பாடுகள்

நீதித்துறைப் பிரிவின் மீதான
கட்டுப்பாடுகள்

 
குடியரசுத் தலைவரின் ரத்து

 
கூட்டாட்சியின் கீழமை

அதிகாரங்களை மீறிச்
செயல்படும் அதிகாரமிக்கதாகும்

 
செயலாட்சியின் நியமனங்களை
உறுதிசெய்தல்

 
உடன்படிக்கைகளுக்கு ஒப்புதல்
அளித்தல்

 
ப�ோரைப் பிரகடனப்படுத்துதல்
 
நிதி ஒதுக்கீடு செய்தல்
 
குடியரசுத் தலைவரை பதவி நீக்க
நடைமுறையின் மூலம்
அகற்றுதல்
நீதித்துறைப் பிரிவு
(உச்சநீதிமன்றமானது
சட்டங்களுக்கு விளக்கமளித்தல்)

நீதிமன்றங்களை உருவாக்குதல்

 
நீதிபதிகளைப் பதவி
நீக்கமுறையின் மூலம்
அகற்றுதல்

 
நீதித்துறையின் முடிவுகளை
மீறும் அதிகாரம் க�ொண்டதுடன்
சட்டத்திருத்தத்தினை
முன்மொழியலாம்

 
கூட்டாட்சி நீதிபதிகளின்
நியமனங்களை அங்கீகரித்தல்

செயலாட்சிப் பிரிவின் மீதான
கட்டுப்பாடுகள்

சட்டமன்றப் பிரிவின் மீதான
கட்டுப்பாடுகள்

 
செயலாட்சியின்

 
சட்டமன்றத்தின்

நடவடிக்கைகளை
அரசமைப்பிற்கு முரணானதாக
பிரகடனப்படுத்துதல்

நடவடிக்கைகளை
அரசமைப்பிற்கு முரணானதாக
பிரகடனப்படுத்துதல்

அரசாங்கத்தை அறிந்து க�ொள்வதற்கான
அணுகுமுறைகள்
பல்வேறு வகையான அணுகுமுறைகள்
மூலம் அரசாங்கத்தை அறிந்து க�ொள்ள
முயல்வது நமக்கு அரசாங்கத்தின் த�ோற்றம்
மற்றும் அதன் செயல்பாடுகளை விரிவாக
அறிந்து க�ொள்ள உதவுகிறது.
(அ) ஒப்பீட்டு மற்றும் வரலாற்று அணுமுறை
ஒப்பீட்டு
மற்றும்
வரலாற்று
அணுகுமுறையானது மேற்கத்திய அரசியல்

குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

“எந்த ஒரு மனிதனும் தனக்கு தெரியாத
அல்லது அனுபவம் இல்லாத துறையில்
செயல்பட விரும்புவதில்லை, அரசாங்கம்
என்ற கடினமான மற்றும் மிகுதியான திறன்
தேவைப்படும் துறையில் ஈடுபட தமக்குத்
தகுதி உள்ளதாகக் கருதி அனைவரும்
செயல்பட விரும்புகின்றனர்”. – சாக்ரடீஸ்
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நிறுவனங்களைப் பண்டைய காலம் முதல்
தற்காலம் வரை கற்றறிந்து உள்ளது. இந்த
அணுகுமுறை விளக்கரீதியான தன்மையை
க�ொண்டது. அரிஸ்டாட்டில், மாண்டெஸ்க்யூ
மற்றும்
லாக்
ஆகிய�ோர்
இவ்வணுகுமுறையினைக்
கையாண்டு
அரசாங்கங்களை பகுத்தாய்ந்தனர்.
உதாரணமாக, அரிஸ்டாட்டில் தனது
மிகச்சிறந்த படைப்பான ‘அரசியல்’ எனும்
புத்தகத்தை எழுதும்முன் 158 நாடுகளின்
அரசமைப்புகளை
பகுத்தாய்ந்துள்ளார்.
மாண்டெஸ்க்யூ இங்கிலாந்து அரசமைப்பை
பகுத்தாரய்ந்து
பின்னர்
இங்கிலாந்து
அரசமைப்பின்
உறுதித்தன்மைக்கு
‘அதிகாரங்களின் பிரிவினையே காரணம்’ என
கண்டுணர்ந்தார்.

மார்க்சிய அரசியல் ப�ொருளாதாரம் என
இருவகையாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றது.
(ஈ) அரசியல் சமூகவியல் அணுகுமுறை
இந்த அணுகுமுறையானது சமூகவியல்
மற்றும் மானுடவியல் சார்ந்து உள்ளது.
மேலும் இதனை அமைப்புசார் அணுகுமுறை
என்றும் கூறலாம்.
அரசாங்கம் அல்லது
அரசியல் அமைப்பு என்பது சமூகம் எனும்
பெரிய கட்டமைப்பில் உள்ளடங்கியது துணை
அமைப்பு என்று அரசியல் சமூகவியல் உறுதி
செய்கின்றது.
இந்த அணுகுமுறை பெரிய
மற்றும் சிறிய அமைப்புகளுக்கிடையேயான
த�ொடர்பை ஆராய்கின்றது.
மாண்டெஸ்க்யூ அரசாங்கத்தை மூன்று
விதமாக வகைப்படுத்துகிறார், அவை முறையே
குடியரசு, முடியாட்சி மற்றும் க�ொடுங்கோல்
அரசாங்கம் ஆகும்.
குடியரசு அரசாங்கம்
இவ்வகை
அரசாங்கத்தில்
மக்கள்
இறையாண்மை அதிகாரத்தை பெற்றுள்ளனர்.
முடியாட்சி அரசாங்கம்
இது ஒரு தனி மனிதனின் ஆட்சியாகும்.
அத்துடன்
நிலையாக
நிறுவப்பட்ட
சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நடத்தப்பெறுவது
ஆகும்.
க�ொடுங்கோல் அரசாங்கம்
ஒரு தனிமனிதனின் விருப்பு, வெறுப்பிற்கு
உட்பட்டே ஆளுகை நடைபெறும்.
மேலும்
நிறுவப்பெற்ற
மற்றும்
நிலையான
சட்டதிட்டங்கள்
கிடையாது.
மாண்டெஸ்க்யூவின்
கூற்றுப்படி,
அரசு
த�ொடர்ந்து நீடித்திருப்பதற்கு "உறுதியான
சமுதாயத்தினுடைய குறிப்பிட்ட உத்வேகத்தின்
பண்பியல் வடிவத்தை சார்த்திருக்கிறது".

(ஆ) சட்ட மற்றும் நிறுவனம் சார்ந்த
அணுகுமுறை
பெந்தம், ஆஸ்டின் மற்றும் டைசி ப�ோன்ற
அறிஞர்கள்
இந்த
அணுகுமுறையினைக்
கையாண்டனர். இது அரசியல் நிறுவனங்களின்
முறையான சட்டக் கட்டமைப்பை மையமாக
க�ொண்டதாகும்.
அரசாங்கம்
மற்றும்
சட்டத்திற்கு
இடையேயான த�ொடர்புகளை விளக்குவதற்கு
ஏதுவாக சிலக�ோட்பாடுகளை உருவாக்கம்
செய்ய இந்த அணுகுமுறை உதவுகின்றது.
பெந்தம் இங்கிலாந்து சட்டத்தை சீரமைப்பு
செய்த தன்னிகறற்ற அறிஞர் ஆவார். ஆஸ்டின்
இறையாண்மையின்
சட்டரீதியான
அடிப்படையை உணர்த்தியவர் ஆவார். மேலும்
இவர் இறையாண்மை என்பது பிரிக்க இயலாத,
மாற்றித்தர முடியாத மற்றும் இறுதியான
அதிகாரம்
என்று
கூறியவர்
ஆவார்.
ஏ.வி.டைசி
அரசாங்கத்தினை
சட்டத்தின்
அடிப்படையிலும், அரசாங்கள் பிற கிளைகளில்
அதன்
செயலாக்கத்தினைப்
ப�ொறுத்தும்
மதிப்பிடுகிறார்.
(இ) அரசியல் ப�ொருளாதார அணுகுமுறை

6.2. அரசாங்கத்தின் ப�ொருள் வரையறை
மற்றும் தன்மை:
அரசாங்கம் என்பது அரசின் செயலாட்சிப்
பணிகளைக் குறிப்பதாகும். இது குடிமை,
பெருநிறுவனம், மதம், கல்வி மற்றும் பிற
குழுக்களுக்கு சட்டம் இயற்றி செயல்படுத்தும்
அதிகாரம்
க�ொண்ட
அமைப்பினைக்
குறிப்பதாகும்.
அரசாங்கம் எனும் ச�ொல்லானது பழைய
பிரெஞ்சு, வார்த்தையான ‘ஆளுநர்’ (Governor)
என்பதிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும். அது ‘குபர்நேட்’

இது அரசியலுக்குப் ப�ொருளாதாரம்
சார்ந்த விளக்கங்களை அளிக்கின்றது. மேலும்
சந்தையின் பங்களிப்பு, உற்பத்தி வழிமுறைகள்
மற்றும் சமூகத்திற்கு உற்பத்தி ப�ொருட்களை
க�ொண்டு
செல்வது
குறித்தும்
இது
விவாதிக்கின்றது.
இந்த அணுகுமுறை
தாராளவாத அரசியல் ப�ொருளாதாரம் மற்றும்
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(Gubernate) எனை லத்தீன கசால்லில் இரு்நது
க்பைப்்படட்தாகும். இ்தன க்பாருள இயக்கு்தல்,
ஆடசி, ்ழி்காடடு, ஆளுற்க என்ப்தாகும்.

அதிகாரத்தில
உள்நைார
மக்கள் �லம் சுய�லம்
எண்ணிக்னக
க்காடுஙம்கால்
ஒனறு
முடியாடசி
ஆடசி
பிரபுக்்கள
சிறுகுழுவின
சிலர
ஆடசி
ஆடசி

மிகப்ழனமயாை அரசாஙக முன்ற எது?:

்பலர
இஙகிலா்நதின முடியாடசிமய மி்கப்
்பைறம ்ாய்ந்த அரசாங்க ்டி்மாகும்.
முடியாடசியில் மனனர அல்லது ராணி
அரசின
்தறல்ரா்க
இருப்்பார.
இஙகிலா்நது
முடியாடசியானது
அரசறமப்பிலான
முடியாடசி
என
அறைக்்கப்்படுகிைது. மனனர அரசினுறடய
்தறல்ரா்க
இரு்ந்தாலும்,
ச ட ட மி ய ற் ை க் கூ டி ய
்தகுதி
ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படட நாடாளுமனைத்திடமம
உளைது என்பது இ்தன க்பாருைாகும்.

தூய அரசியல் மக்்கைாடசி
அறமப்பு
அல்லது
முறை (Polity) கும்்பல் ஆடசி

சசயல்ாடு
ஒவக்ாரு ்தனிமனி்தனின "்கரு்றை
மு்தல் ்கல்லறை "்றரயிலான கசயல்்பாடு
அரசு
மு்கறம்களின
மூலமம
ஒ ழு ங கு மு ற ை ப் ்ப டு த் ்த ப் ்ப ட டு
்கடடுப்்படுத்்தப்்படுகிைது.
்கரு்றை மு்தல் ்கல்லறை ்றரயிலான
்தனிமனி்த
்ாழவில்
அரசாங்கத்தின
்பங்களிப்ற்ப ்ரிறசப்்படுத்து்க.

அரசாஙகத்தின் வனகப்ாடு ்றறி
அரிஸ்டாட்டில

1.
2.
3.
4.

அரிஸ்டாடடில்
இரண்டு அடிப்்பறட்களின
இறணவில் அ்ர
்பகுப்்பாய்ந்த
அரசறமப்புக்்கறை
்ற்கப்்படுத்தியுளைார.

விவா்தம்

மு்தலாவது அடிப்னட
ஆடசி அதி்காரத்தில் உளை்ர்களின
எண்ணிக்ற்க ஒனறு, சில மற்றும் ்பல என்ப்தன
அடிப்்பறடயில் முடியாடசி, பிரபுக்்கள ஆடசி,
தூயஅரசியல் அறமப்புமுறை (Polity) என
்ற்கப்்படுத்தியுளைார.
இரண்டாவது அடிப்னட
அரசாங்கம்
யாருறடய
நலனுக்்கா்க
கசயல்்படுகினைது
எனை
அடிப்்பறடயில்
க்பாதுநலம்
மற்றும்
சுயநலம்
எனறு
்ற்கப்்படுத்தியுளைார. கீழ்ரும் அடட்றண
மூலம் கநறி ்த்றிய மூனறு ்டி்ங்கைான
க்காடுஙம்காலாடசி, சிறுகுழு ஆடசி மற்றும்
மக்்கைாடசியிறன ்காணலாம்.

வகுப்ன்றயில கீழ்கண்ட ்தனலபபினை
விவா்தத்திறகு எடுத்துக் சகாள்ைவும்.
 அரிஸ்டாடடிலின
அரசாங்க
்ற்கப்்பாடடிறன ்தற்ம்பாற்தய நமது
இ்நதிய
அரசியல்
முறைறமயுடன
ஒப்பிடு்க.
 நமது அரசாங்கம் மக்்களின க்பாது
நலனுக்்கா்க கசயல்்படுகிை்தா? அல்லது
ஒரு
சிலரின
சுயநலனுக்்கா்க
கசயல்்படுகிை்தா?
 உண்றமயில்
இ்நதிய
மக்்கைாடசி
மக்்களின
க்பாது
நலன்கறை
பிரதிநிதித்து்ப்்படுத்துகிை்தா? அல்லது
ஒரு
சிலரின
சுயநலத்ற்த
பிரதிநிதித்து்ப்்படுத்துகிை்தா?
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அரசைமp வைகக
(Types Of Constitution)
எதபட /
எதபடாத
அரசைமp

சி.எஃப்.ஸ்ட்ராங்:
ஒற்றையாட்சி அரசாங்கத்திற்கு இரண்டு
முக்கியத் தகுதிகள் உள்ளன அவையாவன: மத்திய அரசாங்கத்தின் மேலான தன்மை
 இறையாண்மையுடைய
துணை
அமைப்புகள் இல்லாதிருத்தல்

மகளாc /
ெபாtvைடைம/
m யாc /
ெகாேகா ஆc

ஒற்றையாட்சி முறை அரசாங்கத்தின்
நிறைகள் (Merits of Unitary form of Government)
 சிறிய நாடுகளுக்கு உகந்தது

k யரc தைலவ
mைற அரசாக /
நாடாமற mைற
அரசாக

 அதிகாரம் மற்றும் ப�ொறுப்பு சார்ந்த
ம�ோதல்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள்
இல்லை.

மதசாபற/
சமயஆc

 ஒற்றையாட்சி முறையில் சரியான நேரத்தில்
முடிவுகள்
எடுக்கப்படுவதுடன்
செயல்பாடுகள் விரைவாக இருக்கும்.

ஒைற ெசயலாc
மாtr

 ஒற்றையாட்சி முறை அரசாங்கம் குறைந்த
செலவீனம் க�ொண்டதாகும்.
 அரசமைப்பில்
திருத்தங்கள்
க�ொண்டுவருவது எளிதாகும்.

பைம ெசயலாc
மாtr

 நாடு முழுவதற்குமான ஒரே சீரான
சட்டங்கள்,
க�ொள்கைகள்
மற்றும்
நிர்வாகம் ஆகியவை இருக்கும்.

6.3 ஒற்றையாட்சிமுறை அரசாங்கம்
(Unitary Form of Government):

ஒற்றையாட்சி
முறை
அரசாங்கத்தின்
குறைகள் (De-merits of Unitary form of Government)

ஒற்றையாட்சி அரசாங்கம் என்பது ஒரு
இறையாண்மையுடைய அரசு ஆகும். மத்திய
அரசாங்கமே அனைத்து அதிகாரத்தையும்
உள்ளடக்கியதாகும்.
மத்திய
அரசாங்கம்
தற்காலிகமாகப்
ப கி ர ்ந ்த ளி த ்த
அ தி க ா ர த் தி ன்
அடிப்படையிலேயே பிற
அமைப்புகள் செயல்பட இயலும். ஒற்றையாட்சி
அரசாங்கத்தில் அனைத்து அதிகாரங்களும்
மையமாக ஒரிடத்தில் குவிந்து இருக்கும்.

 பெரிய நாடுகளுக்கு ஒற்றையாட்சி முறை
ப�ொருந்தாது.
 மத்திய
அரசாங்கம்
பல
சிக்கலான
பிரச்சினைகளை சமாளிக்க நேர்வதால்
நிர்வாக ரீதியான தாமதம் எற்படுவதற்கு
வாய்ப்புகள் அதிகமாகும்.
 மத்திய அரசானது வட்டாரத் தேவைகள்
சார்ந்த
துவக்கமுறை
மற்றும்
பிரச்சனைகளில்
கவனம்
செலுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை.

ஒற்றையாட்சி முறை அரசாங்கங்கள் –
உதாரணம்; இங்கிலாந்து, பிரான்சு, ஜப்பான்
மற்றும் இலங்கை.
ஒற்றையாட்சியின் வரையறை:

 மத்திய அரசாங்கத்தில் அதிக அதிகாரங்கள்
குவிந்து உள்ளதால், மத்திய அரசாங்கம்
ஏதேச்சதிகாரமான ப�ோக்கை கடைபிடிக்க
வாய்ப்புள்ளது.

ஏ.வி.டைசி:
ஒர்
மைய
சக்தியே
மேலான
சட்டமியற்றும் அதிகாரத்தினை வழக்கமாகச்
செயல்படுத்துகிறது.

இந்திய அரசமைப்பின் ஒற்றையாட்சி
இயல்புகள்

கார்னர்:
ஒர் மத்திய அமைப்பிடம் அரசாங்கத்தின்
அனைத்து அதிகாரங்களும் அரசமைப்பு மூலம்
வழங்கப்பட்டிருக்கும்.

அ) உறுதியான மத்திய அரசாங்கம்
அதிகாரப் பகிர்வானது மத்திய அரசுக்குச்
சாதகமாக
இருப்பதுடன்,
அதிகாரம்
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சமநிலையற்று பகிரப்பட்டிருக்கும். முதலில்
இந்தியாவில் மத்தியப்பட்டியலானது மாநிலப்
பட்டியலைவிட
அதிக
அதிகாரங்கள்
க�ொண்டிருக்கிறது.
இரண்டாவதாக
முக்கியமான
அதிகாரங்கள்
அனைத்தும்
மத்திய அரசிடமே இருக்கிறது. மூன்றாவதாக
ப�ொதுப்பட்டியலிலும்
மத்திய
அரசின்
அதிகாரமே மேல�ோங்கி இருக்கிறது.
ஆ) மாநில நிலப்பரப்புகளின் மீதான மத்திய
அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாடு
இந்திய நாடாளுமன்றம் தன்னிச்சையாக
மாநிலங்களின் பெயர், நிலப்பரப்பு மற்றும்
எல்லைகளை வரையறை செய்ய இயலும்.
இ) ஒற்றை அரசமைப்பு
இந்திய
அரசமைப்பானது
மத்திய
அரசமைப்பை
உள்ளடக்கியது
ஆகும்.
இதன்படி
மட்டுமே
மத்திய,
மாநில
அரசாங்கங்கள் செயல்பட முடியும்.
ஈ) அரசமைப்பின் நெகிழும் தன்மை
இந்திய
அரசமைப்பின்
பெரும்பான்மையான
பகுதியை
நாடாளுமன்றம் தன்னிச்சையாக அரசமைப்பு
சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக மாற்றலாம்.
இம்மாற்றங்களைச்
செய்ய
சாதாரண
பெரும்பான்மை
அல்லது
சிறப்பு
பெரும்பான்மை
பெற்றிருந்தால்
ப�ோதுமானதாகும்.
உ) மாநிலங்களின் சமநிலையற்ற
பிரதிநிதித்துவம்

எ) ஒற்றைக் குடியுரிமை
இந்தியா ஒற்றைக்குடியுரிமை என்னும்
முறையினை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது.
நம்
நாட்டில் இந்தியக் குடியுரிமை மட்டுமே
உள்ளது, மாநிலங்களுக்கு தனி குடியுரிமை
கிடையாது.
நம் நாட்டில் எந்த மாநிலத்திலும் பிறந்த
அல்லது வசிக்கின்ற அனைத்து குடிமக்களும்,
மாநில வேறுபாடின்றி நாடு முழுவதும் ஒரே
மாதிரியான
உரிமைகளைக்
க�ொண்டிருக்கின்றனர்.
அமெரிக்கா,
சுவிட்சர்லாந்து
மற்றும்
ஆஸ்திரேலியா
ப�ோன்ற கூட்டாட்சி அரசுகளில் குடிமக்கள்
‘இரட்டைக்
குடியுரிமை’
பெற்றுள்ளனர்.
அதாவது தேசியக் குடியுரிமை மற்றும் மாநிலக்
குடியுரிமை ஆகியவையாகும்.
ஏ) ஒருங்கிணைந்த ஒரே நீதித்துறை
இந்தியாவில்
உள்ள
அனைத்து
நீதிமன்றங்களும் உச்ச நீதிமன்றத்திலிருந்து
கீழமை நீதிமன்றங்கள் வரை படிநிலை
அமைப்பின் அடிப்படையில் உள்ளது. இந்திய
நீதிமன்றங்களுக்கு
நேரடி
மற்றும்
மேல்முறையீட்டு அதிகாரங்கள் உள்ளன.
ஐ) அகில இந்தியப் பணிகள்
இது அகில இந்திய பணிகள் அல்லது
மத்தியப் பணிகள் மற்றும் மாநில குடிமைப்
பணிகள்
ஆகியவற்றின்
இயல்புகளைக்
க�ொண்டுள்ளது. மத்திய மற்றும் அகில
இந்தியப் பணிகள் ஆகியவை ஒரே சீரான
நிர்வாக முறைமை மற்றும் செயல்முறையினை
இந்தியா முழுமைக்கும் ஊக்குவிக்கின்றன.

கூட்டாட்சி
தத்துவத்தின்படி
நாடாளுமன்றத்தின்
மேலவையில்
மாநிலங்களுக்கு சமமான பிரதிநிதித்துவம்
அளித்தல்
வேண்டும்.
மாறாக
இந்திய
மாநிலங்களுக்கு சமமான பிரதிநிதித்துவம்
மாநிலங்களவையில் அளிக்கப்படவில்லை.

ஒ) ஆளுநர் நியமனம்
மாநில
ஆளுநர்
தேர்ந்தெடுக்கப்
படுவதில்லை,
குடியரசுத்தலைவரால்
நியமிக்கப்படுகிறார்,
இவர்
குடியரசுத்
தலைவரின் விருப்பத்தின் அடிப்படையிலேயே
பணியைத் த�ொடர்கிறார். ஆளுநர் என்பவர்
மாநிலத்தின் செயலாட்சித்துறைத் தலைவர்
ஆவார். அவருக்கு சட்டமன்றம், செயலாட்சி,
நீதித்துறை
மற்றும்
நெருக்கடி
நிலை
த�ொடர்பான அதிகாரங்கள் உண்டு.

ஊ) நெருக்கடி நிலை அதிகாரங்கள்
இந்தியாவில்
நெருக்கடி
நிலை
பிரகடனத்தின் ப�ோது மத்திய அரசாங்கம்
மிகவும் வலிமையாக இருப்பதுடன் மாநில
அரசுகள் மத்திய அரசின் முழுக்கட்டுப்பாட்டின்
கீழ் சென்றுவிடும். நெருக்கடி நிலை காலத்தில்
கூட்டாட்சி நடைமுறையானது அரசமைப்புச்
சட்டதிருத்தம்
செய்யப்படாமலேயே
ஒற்றையாட்சி
நிலைக்கு
சென்றுவிடும்.
இவ்வகையான மாற்றம் எந்தவ�ொரு கூட்டாட்சி
அமைப்பிலும் கிடையாது.

6.4 கூட்டாட்சி முறை
அரசாங்கம்

ஒற்றையாட்சி மற்றும் கூட்டாட்சி என்ற
வகைப்பாடு என்பது மாநிலங்கள் மற்றும்
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மத்திய
அரசாங்களுக்கிடையேயான
உறவுகளின் அடிப்படையில் அமைவதாகும்.
கூட்டாட்சி அரசாங்கம் என்பது தேசிய
மற்றும் மாநில அரசாங்கங்களுக்கிடையே
அரசமைப்பிலான அதிகார பிரிவினையின்
அடிப்படையில்
அமைவதாகும்.
அதன்
அடிப்படையில் அவ்வரசுகள் தங்களுக்கென
உள்ள அதிகார எல்லையின் படி சுதந்திரமாகச்
செயல்பட
முடியும்.
அமெரிக்கா,

kடைமp
அரcக

kடாc
ேதcய
அரசா க

மtய
அரசா க
அரclள
மக

ஸ்விட்சர்லாந்து,
ஆஸ்திரேலியா,
கனடா,
ரஷ்யா, பிரேசில் மற்றும் அர்ஜென்டினா ஆகிய
நாடுகள்
கூட்டாட்சி
முறையிலான
அரசாங்கத்தினை க�ொண்டுள்ளன. கூட்டாட்சி
மாதிரியிலான
அரசமைப்பில்
தேசிய
அரசாங்கமானது மத்திய அரசாங்கம் அல்லது
ஒன்றிய
அரசாங்கம்
எனவும்,
வட்டார
அரசாங்கங்கள் மாநில அரசாங்கம் அல்லது
மாகாண
அரசாங்கம்
எனவும்
அறியப்படுகின்றன.

ஒைறயாc
ேதcய
அரசா க

அரc
அரclள
மக

மக

ஈ) அரசமைப்பின் மேலான தன்மை

இந்திய அரசமைப்பின் கூட்டாட்சி
இயல்புகள்

இந்தியாவில் அரசமைப்புச் சட்டமே
நாட்டின் மிகவும் உயர்ந்த சட்டமாகும். மத்திய
மற்றும் மாநில அரசுகள் இயற்றும் சட்டங்கள்
அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு இருத்தல்
வேண்டும்.

அ) இரட்டை அரசாங்கம்
இந்திய
அரசமைப்பின்படி
மத்திய
அளவில் ஒன்றியமும் அதன் பரப்பரளவிற்குள்
மாநில
அரசாங்கங்கள்
என
இரண்டு
வகையான
அரசாங்கங்கள்
நிறுவப்பட்டுள்ளன.
இந்த
இரண்டு
அரசாங்கங்களும்
அரசமைப்பில்
கூறப்பட்டுள்ளவாறு தனக்கென தனிப்பட்ட
அதிகாரங்களைக் க�ொண்டு செயல்படுகின்றன.

உ) நெகிழா அரசமைப்பு
ஒவ்வொரு
அவையிலும்
மூன்றில்
இரண்டு
பங்கு
பெரும்பான்மை
என்ற
நடைமுறையின்
மூலமே
அரசமைப்புச்
சட்டத்திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
மேலும் ஆளும் கட்சியினரால் மிக எளிதாக
அரசமைப்பு சட்டத்திருத்தம் க�ொண்டுவர
இயலாது.

ஆ) எழுதப்பட்ட அரசமைப்பு
இந்திய அரசமைப்பு எழுதப்பட்ட
விதிகளைக்
க�ொண்டிருப்பதால்
நாடாளுமன்றத்தின்
ஒப்புதல்
இல்லாமல்
திருத்தங்கள் க�ொண்டுவருவது கடினமாகும்.

ஊ) சுதந்திரமான நீதித்துறை
இந்தியாவில்
நீதிமன்றமானது
சட்டமன்றம் மற்றும் செயலாட்சித் துறையின்
தலையீடு இல்லாமல் செயல்படும் வகையில்
அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் தேசிய மற்றும்
மாநில அளவிலான அதிகார எல்லைகளின்
படி அவை நேரடி, மேல் முறையீட்டு மற்றும்
நீதிப்புனராய்வு பணிகளை மேற்கொள்கிறது.

இ) அதிகாரப் பங்கீடு
இந்திய
அரசமைப்பின்
ஏழாவது
அட்டவணையின்படி மத்திய மற்றும் மாநில
அரசுகளிடம்
மத்திய
பட்டியல்,
மாநில
பட்டியல் மற்றும் ப�ொதுப் பட்டியல் என்ற
அடிப்படையில்
அதிகாரம்
பங்கிட்டு
அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
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எ) ஈரவைச் சட்டமன்றம் முறை
(Bicameralism)

கூட்டாசி முறை அரசாங்கத்தின் குறைகள்
 ஒற்றையாட்சி
அரசாங்கத்தோடு
ஒப்பிடும்போது கூட்டாட்சி அரசாங்கங்கள்
வலிமையற்றவை ஆகும்.

இந்திய நாடாளுமன்றமானது மேலவை
மற்றும் கீழவை என இரண்டு அவைகள்
க�ொண்டதாகும்.
மேலும்
கீழவை
நிதி
த�ொடர்பான சட்டமியற்றலை மேற்கொள்ளும்
அதிகாரம் க�ொண்டதாகும்.

 கூட்டாட்சி
அரசாங்கங்கள்
செலவினங்களை க�ொண்டதாகும்.

அதிக

 பிரிவினைவாத மனப்போக்கு உருவாக
ப�ொதுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

கூட்டாட்சி முறை அரசாங்கத்தின் நிறைகள்
 உள்ளாட்சியினுடைய தன்னாட்சி மற்றும்
தேசிய
ஒருமைப்பாடு
ஆகியவற்றிற்கு
இடையே சமரசத்தினை ஏற்படுத்துகிறது.
 மத்திய, மாநில அரசாங்கங்களுக்கிடையே
அதிகாரம் பகிரப்படுபவதால் நிர்வாகத்
திறன் மேம்படுகிறது.

 நிர்வாகத்தில்
ஒருமுகத்
க�ொண்டுவர இயலாது.

தன்மையை

 தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கு
அச்சுறுத்தலாகும்.

இது

ஒரு

 மத்திய மாநில அரசுகளுக்கிடையேயான
அதிகாரப்
பங்கீடு
பிரச்சனைகளை
ஏற்படுத்தும்.

 அளவில்
மிகப்பெரிய
நாடுகள்
உருவாவதற்கு வாய்ப்புகள் உருவாகின்றது.

 இரட்டைக் குடியுரிமை

 அதிகாரங்கள் பங்கீடு செய்யப்படுவதால்
மத்திய அரசாங்கம் ஏதேச்சதிகாரத்துடன்
செயல்படுவதைக் கட்டுப்படுத்த இயலும்.

 மாறிவரும் சூழல்களுக்கேற்ப நெகிழா
அரசமைப்பினை எளிதாகத் திருத்துவது
இயலாததாகும்.

 மிகப்பெரிய
நாடுகளுக்கு
கூட்டாட்சி
அரசாங்கம் மிகவும் ப�ொருத்தமானதாகும்.

 சில சமயங்களில் மாநில அரசாங்கங்கள்
அயலுறவுக்
க�ொள்கையில்
தடையை
ஏற்படுத்துகின்றன.த

 ப�ொருளாதார
மற்றும்
பண்பாட்டு
வளர்ச்சிக்கு இது மிகவும் நன்மையாகும்.

கூட்டாட்சி மற்றும் ஒற்றையாட்சி அரசாங்கத்திற்கிடையேயான வேறுபாடுகள்
வ.எண்.

1.
2.
3.
4.
5.
வ.எண்.

ஒற்றையாட்சி

கூட்டாட்சி

ஒரு அடுக்கு அரசாங்கம் மற்றும் துணை
அலகுகள்
பெரும்பாலும் ஒற்றை குடியுரிமை
துணை அலகுகள் சுதந்திரமாகச்
செயல்பட இயலாது
அதிகாரப் பகிர்வு என்பது கிடையாது

இரண்டு அடுக்கு அரசாங்கம்
இரட்டைக் குடியுரிமை
கூட்டாட்சி அலகுகள் மத்திய அரசுக்கு
உட்பட்டு செயல்பட வேண்டும்.
அதிகாரப் பகிர்வு என்பது இருக்கும்

அதிகாரக் குவிப்பு
நாடு

1.
2.
3.
4.

இஸ்ரேல்
ஜெர்மனி
ஜப்பான்
நார்வே

5.

நேபாளம்

அதிகாரப் பரவலாக்கம்

நாடாளுமன்றம்

வ.எண்.

நெசெட்
பன்டஸ்டாக்
டயட்
ஸ்டோர்டிங்
ராஷ்டிரிய
பஞ்சாயத்து

6.
7.
8.
9.
10.

நாடு

பாகிஸ்தான்
ரஷ்யா
அமெரிக்கா
தென்
ஆப்பிரிக்கா
சுவிட்சர்லாந்து

நாடாளுமன்றம்

தேசிய சபை
டூமா
காங்கிரஸ்
நாடாளுமன்றம்

கூட்டாட்சி சபை
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வ.எண்.
1.

வகையினம்
அரசாங்கத்தின்
முறைகள்

வகைகள்

நாடுகள்

குடியரசு தலைவர்
முறை அரசாங்கம்

அமெரிக்கா

நாடாளுமன்ற முறை
அரசாங்கம்

இங்கிலாந்து, இந்தியா

நேரடி மக்களாட்சி

சுவிட்சர்லாந்து

மறைமுக மக்களாட்சி

இந்தியா
முழுமையான முடியாட்சி –
பஃரைன்

முடியாட்சி

அரசமைப்பிலான முடியாட்சி ஐப்பான்
காமன்வெல்த் பகுதிகள் –
ஆஸ்திரேலியா

சர்வாதிகாரம்
மதச்சார்பின்மை
சமய ஆட்சி

3.

நிலப்பரப்பு சார்ந்த
அதிகாரப் பங்கீடு

4.

செயலாட்சியின்
வகைகள்

5.

நீதித்துறையின்
வகைகள்

6.

7.

அரசமைப்பின்
தன்மை

அரசின் தன்மை
(ந�ோக்கம், லட்சியம்
மற்றும்
க�ொள்கைகள்
அடிப்படையிலானது)

ஹிட்லரின் ஜெர்மனி,
முச�ோலியின் இத்தாலி
இந்தியா
பாகிஸ்தான், ஈரான், வாடிகன்,
நேபாளம்

ஒரவை சட்டமன்றம்

சீனா

ஈரவை சட்டமன்றம்

இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா,
இந்தியா

ஒற்றை செயலாட்சி
மாதிரி
பன்மை செயலாட்சி
மாதிரி

அமெரிக்கா
பிரான்சு

சுதந்திரமானது

அனைத்து மக்களாட்சி நாடுகள்

அர்ப்பணிப்பு
உறுதியுடையது
நெகிழாதது மற்றும்
எழுதப்பட்டது

முன்னாள் ச�ோவியத் ரஷ்ய
குடியரசு

நெகிழும்/நெகிழா

இந்தியா

நெகிழும்
தன்மையுடையது
மற்றும் எழுதப்படாதது

இங்கிலாந்து

முதலாளித்துவம்

அமெரிக்கா

ப�ொதுவுடைமை

கியூபா, சீனா, வடக�ொரியா

சமதர்மம்

ரஷ்யா

அமெரிக்கா
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என்று
அழைக்கிறார்.
ஏனெனில்
அமைச்சரவை
என்பது
நாடாளுமன்ற
அரசாங்க முறையினுடைய அதகாரத்தின்
மையக்கருவாக விளங்குகிறது. நாடாளுமன்ற
முறை அரசாங்கம் என்பது கடமைப்பாடுடைய
அரசாங்கமாகும்.
இதில் அமைச்சரவை
என்பது உண்மையான செயலாட்சியாகும்.
மேலும்
இது
நாடாளுமன்றத்திற்கு
ப�ொறுப்பானதாக
இருப்பதுடன்
அதன்
நம்பிக்கையை பெற்ற வரையிலும் பதவியில்
நீடிக்கிறது. இங்கிலாந்தில்தான் நாடாளுமன்ற
முறை அரசாங்கம் த�ோன்றியது. இங்கிலாந்து
நாடாளுமன்றத்தின்
அமைவிடம்
வெஸ்ட்
மினிஸ்டர் (West Minister) ஆகும்.
எனவே
நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கம் வெஸ்ட்
மினிஸ்டர் (West Minister) முறை அரசாங்கம்
என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இங்கிலாந்தின்
பிரதம
மந்திரி
மற்ற
அமைச்சர்களை
ஒப்பிடுகையில் அதிக அதிகாரம் க�ொண்டவர்.
இவர்
தனது
அமைச்சரவையில்
சம்மானவர்களில்
முதன்மையானவராக
(Primus interpares) கருதப்படுகிறார். தற்போதைய
காலகட்டத்தில்
பிரதம
மந்திரியின்
அதிகாரங்கள் அதிகரித்துள்ளது. பிரிட்டனின்
அரசியல் மற்றும் நிர்வாகத்தில் தற்போதைய
பிரதம மந்திரி ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்.

6.5 நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கம்
மக்களால்
தேர்தெடுக்கப்பட்ட
மக்களாட்சி
அரசே
நாடாளுமன்ற
முறையாகும்.
நாடாளுமன்ற
முறை
அரசாங்கத்தில் செயலாட்சியானது தனது
க�ொள்கைகள் மற்றும் செயல்பாட்டிற்காக,
நாடாளுமன்றத்திற்குப்
ப�ொறுப்பானதாகும்.
மாறாக
குடியரசுத்
தலைவர்
முறை
அரசாங்கத்தில்,
செயலாட்சியானது
சட்டமன்றத்திற்கு தங்களது க�ொள்கைகள்
மற்றும் செயல்பாட்டிற்காக பதில் ச�ொல்ல
அவசியம்
கிடையாது.
மேலும்
செயலாட்சியானது
அரசமைப்பின்
அடிப்படையில் சட்டமன்றத்திடம் இருந்து
சுதந்திரமாக இயங்குகிறது.
நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கம் என்பது
அமைச்சரவை முறை அரசாங்கம் என்றும்,
கடமைப்பாடுடைய
அரசாங்கம்
அல்லது
வெஸ்ட் மினிஸ்டர் (West Minister) அரசாங்கம்
என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இங்கிலாந்து,
ஜப்பான், கனடா மற்றும் இந்தியா ஆகிய
நாடுகள் நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கத்தைப்
பின்பற்றுகின்றன.
ஐவர் ஜென்னிங்ஸ் நாடாளுமன்ற
முறை அரசாங்கத்தை அமைச்சர் குழுமுறை

நாடாமற
mைற

ெதவான
பkvலான
ெபா pணv

அtக பயான
ெபா pைடைம

உயத
ெசயtற

ெசயலாcyனrk
இைடேயயான
cகக
எtவதகான
வா pக
kைறவாk
pரcைனககான
வா pக kைறv

உயத
ெசயtற

mைறயான
kடைய
உrவாkத

cற பான
pரtnttவ

kைறவான
ஊழ

அtக பயான
ெநk
தைமyைடயt

பாtகா p சாத
அc தக
kைறv

ெசயலாcy
அtகாரtைன
க பtத

மகாளck
kைறவான
பாt p

ேமலான சடpவ
தைம
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நாடாளுமன்ற
இயல்புகள்

முறை

அரசாங்கத்தின்

அ) பெயரளவு
செயலாட்சி
உண்மையான செயலாட்சி

நாடாளுமன்ற
நிறைகள்

பெற்ற

அரசாங்கத்தின்

அ) சட்ட மன்றம் மற்றும் செயலாட்சி
இடையேயான நல்லிணக்கம்

மற்றும்

நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கத்தின்
மிகப்பெரிய
நன்மையாதெனில்
அது
அரசாங்கத்தின் அங்கங்களான சட்டமன்றம்
மற்றும்
செயலாட்சிக்கு
இடையே
நல்லிணக்கமான
உறவுகள்
மற்றும்
கூட்டுறவினை ஏற்படுத்துகிறது. செயலாட்சி
பிரிவு
உறுப்பினர்கள்
சட்டமன்ற
உறுப்பினர்களாகவும்
இருப்பதால்
அவர்களுக்கிடையே
சிக்கல்கள்
எழுவதிற்கான சாத்தியம் குறைவாகிறது.
எனவே
அவர்கள்
ஒருங்கிணைந்து
செயல்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும்.

குடியரசுத்
தலைவர்
பெயரளவு
அதிகாரம் க�ொண்ட செயலாட்சியாவார் (dejure executive (or) titular executive). மாறாக பிரதம
மந்திரி உண்மையான அதிகாரம் க�ொண்ட
செயலாட்சியாக
விளங்குகிறார்
(de-facto
executive). இவ்வகையில் குடியரசுத் தலைவர்
நாட்டின் தலைவர் என்றும் பிரதம மந்திரி
அரசாங்கத்தின்
தலைவர்
என்றும்
கருதப்படுகிறார்.
ஆ) பெரும்பான்மை
கட்சியின் ஆட்சி

முறை

அரசியல்

நாடாளுமன்றத்தின்
கீழவையில்
பெரும்பான்மைப் பெற்ற கட்சியே ஆட்சி
அமைக்கின்றது.
அக்கட்சியின் தலைவர்
குடியரசுத் தலைவரால் பிரதம மந்திரியாக
நியமிக்கப்படுகிறார். பிற அமைச்சர்கள் பிரதம
மந்திரியின் ஆல�ோசனையின் பேரில் குடியரசுத்
தலைவரால் நியமிக்கப்படுகின்றனர். எந்த ஒரு
கட்சிக்கும்
பெரும்பான்மை
கிடைக்காத
நிலையில் கட்சிகளின் கூட்டணியை குடியரசுத்
தலைவர் ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடுப்பார்.

நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கம் ஒரு
கடமைப்பாடுடைய அரசாங்கம் உருவாவதற்கு
வழிவகுக்கின்றது. அமைச்சர்கள் அவர்களுடைய
அனைத்து செயல்களுக்கும் நாடாளுமன்றத்திற்கு
கடமைப்பட்டவர்கள் ஆவர். நாடாளுமன்றமானது
கேள்வி நேரம், விவாதங்கள், ஒத்திவைப்பு
தீர்மானம் மற்றும் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம்
ப�ோன்ற கருவிகள் மூலம் அமைச்சர்கள் மீது
கட்டுப்பாடுகள் செலுத்துகின்றது.

இ) கூட்டுப் ப�ொறுப்புணர்வு

இ) எதேச்சாதிகாரத்தை தடைசெய்தல்

அமைச்சர்கள்
நாடாளுமன்றத்திற்கு
கூட்டுப் ப�ொறுப்பாகும் கடமைப்பட்டவர்கள்.
இதுவே நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கத்தின்
அடிப்படை க�ோட்பாடாகும்.

அதிகாரங்கள்
ஒரு
தனி
நபரிடம்
இல்லாமல் அமைச்சரவை என்ற ஒரு குழுவிடம்
உள்ளதால்
தனிநபர்
தன்னிச்சையாக
செயல்படும் வாய்ப்புகள் குறைவாகும். இதன்
மூலம்
அமைச்சர்கள்
சர்வாதிகாரியாக
செயல்பட இயலாது. மேலும் அமைச்சர்கள்
நாடாளுமன்றத்திற்கு
பதில்
ச�ொல்ல
கடமைப்பட்டவர்களாக
இருப்பதுடன்
அவர்களை நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தின்
மூலம் நீக்கம் செய்வதற்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு.

ஆ) கடமைப்பாடுடைய அரசாங்கம்

ஈ) இரட்டை உறுப்பினராதல்
அமைச்சர்கள்
ஒரே
நேரத்தில்
நாடாளுமன்றத்திலும் செயலாட்சிப் பிரிவிலும்
உறுப்பினர்களாக இருப்பர்.
உ) பிரதம மந்திரியின் தலைமை
நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கத்தின்
பிரதம
மந்திரியே
தலைமை
ப�ொறுப்பு
வகிக்கிறார். அவரே அமைச்சரவை குழு,
நாடாளுமன்றம்
மற்றும்
ஆட்சியிலுள்ள
கட்சியின் தலைவர் ஆவார். இவ்வகையில்
பிரதம
மந்திரி
அரசாங்கத்தின்
செயல்பாடுகளில் குறிப்பிடத் தகுந்த மிக
முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்.

ஈ) பரவலான பிரிதிநிதித்துவம்
நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கத்தின்
அனைத்து வகுப்பினர் மற்றம் அனைத்து
பகுதியினர் என அனைவருக்கும் பரந்துபட்ட
பிரதிநிதித்துவம்
அளிக்க
வாய்ப்புள்ளது.
ஏனெனில் பிரதமந்திரி இக்காரணிகளை தனது
அமைச்சரவையை முடிவு செய்யும்போது
கருத்தில் க�ொள்வார்.
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நாடாளுமன்ற
குறைகள்

முறை

அரசாங்கம்
அதிகார
பிரிவினை
அடிப்படையிலான க�ோட்பாட்டிற்கு எதிராக
செயல்படுகிறது என்றே கூறலாம்.

அரசாங்கத்தின்

அ) நிலைத்தன்மையற்ற அரசாங்கம்
நாடாளுமன்ற
முறையானது
நிலைத்தன்மை
உடைய
அரசாங்கத்தைத்
தராது. அரசாங்கம் தன்னுடைய பதவிகாலத்தை
நிறைவு
செய்வதற்கான
எந்த
ஒரு
உத்திரவாதமும் கிடையாது. அமைச்சர்கள்
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் நம்பிக்கையின்
அடிப்படையிலேயே பதவியை த�ொடர இயலும்.
ஒரு நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம�ோ, கட்சி
தாவல�ோ
அல்லது
நிலைத்தன்மையற்ற
கூட்டாட்சி அரசாங்கம�ோ எந்நேரத்திலும்
அரசாங்கத்தின் நிலைத்தன்மையை பாதிக்கும்
வாய்ப்புகள் உள்ளன.

இந்திய
அரசமைப்பினை
உருவாக்கியவர்கள் ஏன் நாடாளுமன்ற
அரசாங்க முறையினை ஏற்றனர்?
 நாடாளுமன்ற அரசாங்க
பரிச்சயம் உண்டு

முறையுடனான

 அதிக ப�ொறுப்புணர்வுக்கான விருப்புரிமை
 சட்டமன்றத்திற்கும்,
செயலாட்சிக்கும்
இடையேயான பிரச்சனைகளைத் தவிர்க்க
வேண்டியது அவசியமாகும்.
 இந்திய சமுதாயத்தின் தன்மை அடுத்த
முக்கியமான
காரணமாகும்.
இந்தியா
உலகிலேயே மிகவும் அதிகமான கலப்பு
மரபுகளையும்,
சிக்கலான
பன்மை
சமூகங்களையும் க�ொண்ட மாநிலங்கள்
உள்ள நாடுகளில் ஒன்றாகும். ஆகவே
அரசமைப்பினை
உருவாக்கியவர்கள்
நாடாளுமன்ற
அரசாங்க
முறையினை
ஏற்றனர்.
அது
பல்வேறு
பிரிவுகள்,
விருப்பங்கள்
மற்றும்
பகுதிகளுக்கு
அரசாங்கத்தில் பிரதிநிதித்துவம் தர பெரும்
வாய்ப்புள்ளதாகும். இது மக்களிடையே
தேசிய
உணர்வினை
வளர்ப்பதுடன்
தணிக்கை செய்யப்பட்ட இந்தியாவினை
கட்டமைக்கிறது எனலாம்.
6.6 குடியரசுத் தலைவர் முறை அரசாங்கம்

ஆ) க�ொள்கைகளில் த�ொடர்ச்சி இல்லாமை
நீண்ட
கால
க�ொள்கைகளைய�ோ,
திட்டங்களைய�ோ
நாடாளுமன்ற
முறை
அரசாங்கத்தின்
மூலம்
உருவாக்கி
செயல்படுத்துவது
கடினமாகும்.
இதற்கு
காரணம் அரசாங்கத்தின் நிலைத்தன்மையற்ற
பதவிக் காலமே ஆகும். ஆளுங்கட்சி மாறும்
நிலையில் அரசாங்கத்தின் க�ொள்கைகள்
மாறுவது சாதாரணமாக நடக்கக்கூடியதாகும்.
இ) அமைச்சரவையின் சர்வாதிகாரம்
ஆளுங்கட்சி நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு
உறுதியான பெரும்பான்மை பெறும் நிலையில்
அமைச்சரவையானது எல்லையற்ற அதிகாரம்
பெற்று
ஒரு
சர்வாதிகார
தன்மையுடன்
செயல்பட வாய்ப்புகள் உண்டு.

குடியரசுத் தலைவர்
முறை
அரசாங்கமானது
அதிகாரப்
பிரிவினை
க�ோ ட ்பாட் டி ன ்ப டி
க ட ்டமைக ்க ப ்ப ட ்ட து .
இது
கடமைப்பாடற்ற,
நாடாளுமன்றம்
சாராத
அல்லது நிரந்தரமான செயலாட்சி அமைப்பு
என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
அமெரிக்கா,
பிரேசில், ரஷ்யா மற்றும் இலங்கை ப�ோன்ற
நாடுகள்
குடியரசுத்தலைவர்
முறை
அரசாங்கத்திற்கு உதாரணமாகும்.

ஹரால்டு J. லாஸ்கி (Harold J.Laski) கூற்றுப்படி
நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கம் செயலாட்சி
பிரிவிற்கு
சர்வ
வல்லமையுடன்
செயல்படுவதற்கான
ஒரு
வாய்ப்பை
ஏற்படுத்திக் க�ொடுக்கின்றது.
ராம்சே முர் (Ramsay muir) முன்னாள் பிரிட்டிஷ்
பிரதம மந்திரி இதனை அமைச்சர் குழுவின்
சர்வாதிகாரம் என்று குற்றம் சாட்டுகிறார்.
ஈ) அதிகார பிரிவினைக்கு எதிராக இருத்தல்.
நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கத்தில்
செயலாட்சியும்,
சட்டமன்றமும்
ஒருங்கிணைந்து
உள்ளது.
அமைச்சரவையானது சட்டமன்றம் மற்றும்
செயலாட்சி பிரிவிற்கு தலைமை ஏற்கிறது.
இக்காரணத்தால்
நாடாளுமன்ற
முறை

குடியரசுத்தலைவர் முறை அரசாங்கத்தின்
இயல்புகள்
அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவர் அரசு
மற்றும் அரசாங்கத்திற்கு தலைவர் ஆவார்.
அரசின் தலைவர் என்ற முறையில் அவர்
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பெயரளவிலான நிலையினை வகிக்கிறார்.
அரசாங்கத்திற்குத் தலைவர் என்ற முறையில்
அரசாங்கத்தின்
செயலாட்சி
பிரிவை
தலைமையேற்று நடத்துகிறார்.

அனைவரும்
குடியரசுத்
தலைவருக்கு
கடமைப்பட்டவர்கள் ஆவர். மேலும் அவர்கள்
குடியரசுத் தலைவரால் எந்த நேரத்திலும் பதவி
நீக்கம் செய்யப்படலாம்.

குடியரசுத்
தலைவர்
வாக்காளர்
குழுவினால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். அவரது
பதவிக்காலம் நான்கு ஆண்டுகள் ஆகும்.
அமெரிக்கா நாடாளுமன்றத்தின் (காங்கிரஸ்)
பதவி நீக்க முறையின் மூலம் அரசமைப்பிற்கு
எதிரான தீவிரமான செயல்பாட்டின் காரணமாக
மட்டுமே அவரை பதவி நீக்கம் செய்ய முடியும்.

குடியரசுத்
தலைவரும்
அவருடைய
செயலாளர்களும் (அமைச்சர்கள்) அமெரிக்க
நாடாளுமன்றத்திற்குப்
(காங்கிரஸ்)
ப�ொறுப்பானவர்கள் அல்ல. மேலும் அவர்கள்
ந ா ட ா ளு ம ன ்ற த் தி ல்
( க ா ங் கி ர ஸ் )
உறுப்பினர்களாக இருக்க வேண்டுமென்பத�ோ
அதன்
கூட்டத்தொடரில்
பங்குக�ொள்ள
வேண்டுமென்ற அவசியம�ோ கிடையாது.

குடியரசுத் தலைவர் தனது அமைச்சரவை
குழு அல்லது சிறிய அமைப்பின் உதவியுடன்
அரசாங்கத்தை நடத்துகிறார். அது ‘சுயவிருப்ப
அமைச்சரவை’
(Kitchen
cabinet)
என
அழைக்கப்படுகிறது. இது தேர்ந்தெடுக்கப்படாத
துறை
செயலாளர்களைக்
க�ொண்ட
ஓர்
ஆல�ோசனைக் குழுவாகும். இந்த அமைச்சரவை
குழுவில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் குடியரசு
தலைவராலேயே
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு
நியமனம் செய்யப்படுகின்றனர். அவர்கள்

குடியரசுத்
தலைவருக்கு
நாடாளுமன்றத்தின் கீழவையான பிரதிநிதிகள்
சபையினைக் கலைக்கும் அதிகாரம் இல்லை.
அமெரிக்க குடியரசுத் தலைவர் முறையின்
அடிப்படை
சாராம்சமானது
‘அதிகார
பிரிவினைக் 'க�ோட்பாடு' ஆகும்.
மேலும்
சட்டமன்றம், செயலாட்சி மற்றும் நீதித்துறை
சார்ந்த
அதிகாரங்கள்
தனித்தனியே
பிரிக்கப்பட்டு மூன்று வெவ்வேறு சுதந்திரமான
அங்கங்களிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கத்திற்கும், குடியரசுத்தலைவர் முறை அரசாங்கத்திற்கும்
இடையேயான வேறுபாடுகள்.
வ. எண்

குடியரசுத் தலைவர் முறை அரசாங்கம்

நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கம்

1.

குடியரசுத் தலைவர் மக்களால் நேரடியாக
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்

நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மையைக்
க�ொண்ட அரசியல் கட்சியின் தலைவரே
பிரதம மந்திரியாவார்.

2.

குடியரசுத் தலைவரே மேலான அதிகாரம்
பெற்றவர்

மத்திய சட்டமன்றமே மேலான அதிகாரம்
க�ொண்டதாகும்.

3.

அதிகாரப் பிரிவினை

அதிகாரப் பிரிவினை கிடையாது
அதிகாரம் மையப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.

4.

சுதந்திரமான கிளைகள்

ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்த பணிகளை
உடைய சுதந்திரமான கிளைகள்.

5.

குடியரசுத் தலைவரே அரசின்
தலைவராவார்

குடியரசுத் தலைவரே அரசின்
தலைவராவார்.

6.

குடியரசுத் தலைவரே அரசாங்கத்தின்
தலைவராவார்

பிரதமமந்திரியே அரசாங்கத்தின்
தலைவராவார்

7.

குடியரசுத் தலைவரே தலைமைப் பணியை
ஏற்கிறார்

கூட்டுத்தலைமை

8.

குடியரசுத் தலைவர் நாடாளுமன்றத்திற்கு
(காங்கிரஸ்) ப�ொறுப்பானவர் கிடையாது.

நாடாளுமன்றத்தில் கூட்டுப்
ப�ொறுப்புணர்வு மற்றும்
தனிப்பொறுப்புணர்வு உண்டு.
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“ உலக வஙகி – உலக நமம்்ாட்டு அறிக்னக 1997: மாறிவரும் சூழலில அரசின் நினல”
இ்ந்த அறிக்ற்கயானது ம்்கமா்க மாறி்ரும் உல்க சூைலில் அரசு எவ்ற்கயில் நாடடின
்ைரச்சியில் சிைப்்பா்கப் ்பங்களிக்்கலாம் என்பற்தக் குறித்்த்தாகும். அரசு எனன கசயய ம்ண்டும்,
எவ்ாறு கசயய ம்ண்டும் என்பதுடன அரசு ்தனறன எவ்ாறு மமம்்படுத்திக் க்காளைலாம்
என்பன
குறித்தும் இவ்றிக்ற்கயில் வி்ா்தம் கசயயப்்படடுளைது.
றமயப்்படுத்்தப்்படட
திடடமிடல் மற்றும் ்கலப்பு க்பாருைா்தாரம் சார்ந்த அரசாங்கங்கள ்தற்ம்பாற்தய ்கால்கடடத்தில்
ச்நற்த சார்ந்த ்பஙகிறனக் குறைத்துக் க்காண்டு ்ருகினைன. இ்தற்குத் ம்தால்வியில் முடியும்
அரசின ்தறலயீடு்கள ்காரணமாகும்.
இவ்றிக்ற்க மமற்கூறிய ்கருத்துக்கு எதிரா்க சில முக்கியமான ்தருணங்களில் அரசின
்தறலயீடு ச்நற்தயில் ம்தற் என்பற்த ்லியுறுத்துகிைது. க்பாருைா்தாரம் சார்ந்த நிறு்னச்
சூைலில் சடடத்தின ஆடசிறயச் கசயல்்படுத்தும் ்பஙகு அரசிற்கு உளைது. மமலும் நாடடின
மமம்்பாடடிற்கு அரசின ச்நற்த சார்ந்த ்தறலயீடு அத்தியா்சியம் என ்கருதுகிைது. அரசாங்கத்ற்த
குறை்ந்த்படச அரசா்க சுருக்கு்்தற்கு இது எதிரப்பு க்தரிவிக்கிைது. மமலும் ்தனியார க்தாழில்்கள
மற்றும் ்தனிமனி்தர்களின கசயல்்பாடு்களுக்கு ்தகு்ந்த ஊக்்கம் மற்றும் ஆ்தரவிறன நல்கும்
சிைப்்பான அரமச மமம்்பாடடிற்குத் ம்தற் என விைக்குகிைது.
இவ்றிக்ற்க அரசிற்கு சில சீரதிருத்்தங்கறை ்லியுறுத்துகிைது. மு்தலா்்தா்க, அரசின
கசயல்்பாடு்கறையும், அ்தன திைன்கறையும் சமன்படுத்து்தலில் ்க்னம் கசலுத்து்தல் மற்றும்
இரண்டா்்தா்க,
அரசின
திைன்கறை
மமம்்படுத்து்்தற்கு
அரசு
நிறு்னங்கறை
மாற்றியறமப்்ப்தற்்கான ்ழிமுறை்கறை ்கண்டுணர ம்ண்டும்.
இவ்றிக்ற்கயின்படி, பின்ரும் ஐ்நது அடிப்்பறடப் ்பணி்கறை அரசாங்கம் ்தனது
மநாக்்கங்கைா்க மமற்க்காளை ம்ண்டும். இற் இல்றலகயனைால் நிறலயான, ்றுறமயில்லா்த
மற்றும் அறன்ருக்குமான ்ைரச்சிறய நாம் அறட்து சாத்தியமற்ை்தாகும்.
அற்யா்ன………..
1. நாடடில் அடிப்்பறடச் சடடத்ற்த நிறுவு்தல்
2. ம்பரியல் க்பாருைா்தார நிறலத்்தனறமறய ்பாது்காத்்தல்
3. அடிப்்பறடக் ்கடடறமப்பு மற்றும் சமூ்கப் ்பாது்காப்பில் மு்தலீடு கசய்தல்
4. சமூ்கத்தில் எளிதில் இலக்்காகும் நிறலயில் உளை்ர்கறை ்பாது்காத்்தல்
5. சுற்றுச் சூைல் ்பாது்காப்பு

6.7 அரசாஙகத்திலிருநது ஆளுனக வனர
்றறிய கருத்்தாக்கம்

அரசாஙகத்திலிருநது ஆளுனக வனர

நல்ஆளுற்க எனை கசால்லானது க்பாது
நிறு்னங்கள
எவ்ாறு
மக்்களின
பிரச்சறன்கறை
நிர்கித்து
நாடடின
்ைங்கறையும்
சரியான
முறையில்
மமலாண்றம
கசயகினைன
என்பற்தப்
்பற்றிய்தாகும். ஆளுற்க என்பது “முடிவு்கள
எ்ந்த கசயல்முறையில் எடுக்்கப்்படடு அற்
எவ்ாறு
நறடமுறைப்்படுத்்தப்்படுகினைன
என்பம்த ஆகும்”.

• கூடடு ஆளுற்க
அடிப்்பறடயிலானது

• கநகிழ்ானது
• க்ளிப்்பறடயானது
• புதுறமயானது
• துணி்நது
முடிக்டுப்்பது

• மக்்களுக்்கானது
• உளமநாக்்கமுறடயது
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‘அரசாங்கம்’ மற்றும் ‘ஆளுற்க’ ஆகிய
இரண்டுமம ஒமர க்பாருறைக் க்காண்ட்தாகும்.
இது ஓர அறமப்பு, நிறு்னம் அல்லது அரசில்
அதி்காரத்ற்தச்
கசயல்்படுத்து்ற்தக்
குறிப்்ப்தாகும். கீழக்்கண்ட ்பரிமாணங்களில்
அரசாங்கம்
மற்றும்
ஆளுற்கறய
ம்று்படுத்்தலாம்.

குடினமச் சமு்தாயத்துடைாை
கூட்டுப்ஙகாண்னம
ஆடசிறய ஆளுற்கயா்க மாற்றும் முறனப்பில்
குடிறமச்
சமு்தாயத்தின
்பஙகு
குறிப்பிடத்்தகு்ந்த்தாகும்.
அ்தன ்பஙகிறன
இரு்ற்கயான இறை்கைா்கப் ்பாரக்்கலாம்.
1. சமூ்க இயக்்கங்கள
2. அரசு சாரா அறமப்பு்கள
சமூ்க இயக்்கங்கள ்றுறம நிறலயில் உளை
மக்்கள மற்றும் விளிம்பு நிறலயில் உளை
மக்்களுக்்கா்கப்
ம்பாராடு்்தன
மூலம்
அரசாங்கத்தினமீது
்தாக்்கத்ற்த
ஏற்்படுத்துகினைனர.
இவ்ற்கயான
அழுத்்தத்தினால் அராசாங்கம் மக்்களுக்்கா்க
நிறு்னங்கள,
சடடங்கள
மற்றும்
நறடமுறை்களில்
சில
மாற்ைங்கறைக்
க்காண்டு்ருகிைது.
அரசு சாரா அறமப்பு்களும் ்பல்ம்று
்ற்கயில் மக்்கள நலனுக்்கா்க கசயல்்படுகினைன.
மமலும் அ்ர்கள அரசாங்கத்தின திடடங்கறை
நறடமுறைப்்படுத்து்திலும்
உ்தவி்கரமா்க
உளைனர.
சமூ்க இயக்்கங்களும், அரசு சாரா
அறமப்பு்களும் ்தற்ம்பாற்தய ்கால்கடடத்தில்
அரசியல் கசயல்்பாடு்கள மற்றும் க்பாது
மசற்்கள
ஆகியற்
மக்்கறைச்
கசனைறட்தில் மி்கப்க்பரிய ்பங்காற்றுகினைன.

அ) ஆளுற்க கசயல்்பாடடிலுளை நட்டிக்ற்கள
யாற்?
ஆ) ஆளுற்கயில்
கசயலறமப்பு்கள யாற்?

உளைடஙகிய

இ) இம் மறு்றரயறைறயத் ம்தற்யாக்கிய
நறடமுறை்கள யாற் ?
ஈ) நல் ஆளுற்கறய மதிப்பீடு
கசயய
்பயன்படுத்்தப்்படட ்றரகூறு்கள யாற்?
உ) இ்தறன அறட்்தற்்கா்க மமம்்படுத்்தப்்பட
ம்ண்டிய திைன்கள யாற்?
ஆளுற்க
என்பது
ஒரு
ம்தசத்தின
வி்்காரங்கறை நிர்கிப்்ப்தற்்கா்க அரசியல்,
க்பாருைா்தார மற்றும் நிர்ா்க அதி்காரத்திறன
கசயல்்படுத்து்்தாகும்.
ஆளுற்க
என்பது
அறனத்து முறை்கறையும் உளைடக்கிய்தாகும்.
நனறமமயா,
தீறமமயா
ஆனாலும்
சமு்தாயங்கள, அதி்காரத்திறனப் ்பஙகிடடு
க்பாது ஆ்தாரங்கள மற்ைம் பிரச்சறன்கறை
ற்கயாளுகினைன. (UNDP, 1997)

சசயல்ாடு

ஒரு நாடடின மமம்்பாடடிற்்கா்க அ்தன
சமூ்க மற்றும் க்பாருைா்தார ்ைங்கறை
மமலாண்றம கசய்்தற்்கா்க அதி்காரத்திறன
கசயல்்படுத்தும் ்பாஙம்க ஆளுற்கயாகும். (ADB,
2000)

உல்கைாவிய ்பாரற்யிலான சி்ந்தறன ்பற்றிய
ம்கலிச் சித்திரம்

அரசாங்கத்திலிரு்நது
ஆளுற்கக்கு
கசல்்து என்பது புதிய அறமப்புக்்கறை
உரு்ாக்கு்து
மடடுமல்லாமல்
்பறைய
அறமப்புக்்கறையும் புதுப்பிப்்ப்தாகும். ்தனது
புதிய
்பஙகிறன
ஆற்று்்தற்கு
அரசு
்லுப்்படுத்்தப்்பட
ம்ண்டும்.
மக்்கைாடசி
என்பது ஐ்நது ஆண்டு்களுக்கு ஒரு முறை
ம்தர்தல்்கறைச்
ச்நதிப்்பது
மடடுமல்ல,
அறமப்பின
கசயல்திைறன
விழிப்புடன
்கண்்காணித்து அவ்ாண்டு்களில் அ்தறன
க்பாறுப்்பான்தாக்கு்து
குடிறமச்
சமு்தாயத்தின ்பணியாகும்.
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மேற்கொள்ளப்பட்ட
மாண்ட்ரீயல்
நெறிமுறைகளில்
திருத்தம்
மேற்கொள்ளப்பட்டு பணக்கார நாடுகள்,
வளரும் நாடுகளைக் காட்டிலும் விரைந்து
நடவடிக்கை
எடுக்க
வேண்டும்
என
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.

க�ோபன் ஹேகன் பருவநிலை உச்சிமாநாடு
09.12.2009/ P.8 மற்றும் 18.12.2009/ P.10
197
நாடுகள்
பசுமை
வாயுக்களை
படிப்படியாக நீக்க ஒப்புக�ொண்டன.
இது கரியமில வாயுவைவிட ஆயிரம் மடங்கு
ம�ோசமான வாயுக்களை குறைத்து புவி
வெப்பமயமாதலை தடுக்கும் சட்டப்பூர்வமான
ஒப்பந்தமாகும்

ருவாண்டாவின் தலைநகர் கிகாலியில்
இரவு முழுவதும் கண்விழித்து ஹைட்ரோ
ப்ளூர�ோ
கார்பன்
உற்பத்தி
மற்றும்
நுகர்வினை படிப்படியாக குறைப்பதற்கான
ஒப்பந்தத்தை உருவாக்கும் இறுதி கட்டத்தில்
இருந்த பிரதிநிதிகள் மகிழ்வுடன் கைதட்டி
இதனை வரவேற்றனர்.

மூன்று குழுவிலான நாடுகள்
அமெரிக்கா ப�ோன்ற வளர்ந்த நாடுகள்
தங்களின் ஹைட்ரோ ப்ளூர�ோ கார்பன்
பயன்பாட்டினை
2019-ஆம்
ஆண்டுவாக்கில் பத்து சதவீதம் 2011 –
2013-ஆம் அளவிலிருந்து குறைப்பதுடன்
2036-ஆம் ஆண்டுவாக்கில் என்பத்து
ஐந்து சதவீதம் வரை குறைக்க வேண்டும்

இருப்பினும் சில பிரதிநிதிகள் இந்தியா,
பாகிஸ்தான் மற்றும் வளைகுடா நாடுகள்
ஆகியவை இம்மாற்றத்தினை பிற நாடுகளைக்
காட்டிலும்
பின்னே
மேற்கொள்வதற்கு
வருத்தம் தெரிவித்தனர். மார்ஷல் தீவுகள்
என்ற குட்டி பசிபிக் நாட்டின் பிரதிநிதி
கூறுகையில்
“இது
மார்ஷல்
தீவுகள்
முழுமையாக விரும்பியதாக இல்லாவிடினும்,
சிறந்த ஒப்பந்தமாகும்” என்றார். ஹைட்ரோ
ப்ளூர�ோ கார்பன்கள் அகற்றப்பட்டால் 2100ஆம் ஆண்டுவாக்கில் புவிவெப்பமயமாதல்
0.5 சதவீதம் குறையும் என 2015-ல்
மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.

இரண்டாவது குழுவானது
சீனா
மற்றும் சில ஆப்பிரிக்க நாடுகளைக் க�ொண்ட
வளரும் நாடுகள் இம்மாற்றத்தினை 2024ஆம்
ஆண்டிற்குள்
செய்து
முடிக்க
உறுதிபூண்டுள்ளன. இவை 2020 - 2022-ஆம்
ஆண்டுடன்
ஒப்பிடுகையில்
பத்து
சதவீதமாவது 2029-ஆம் ஆண்டுவாக்கில்
குறைப்பதுடன் இதனை நீட்டித்து 2045-ஆம்
ஆண்டுவாக்கில் எண்பத்து ஐந்து சதவீதம்
வரை
குறைக்க
வேண்டும்
என
எதிபார்க்கப்படுகிறது.

இருப்பினும் இந்தியா ப�ோன்ற அதிக
உஷ்ணமான தட்பவெப்ப நிலையை க�ொண்ட
வளரும் நாடுகள் ஹைட்ரோ ப்ளூர�ோ
கார்பன்களுக்கு மாற்றாக அம்மோனியா,
தண்ணீர்
அல்லது
ஹைட்ரோ
ப்ளூர�ோலெபீன்ஸ் (Hydro flurolefins) ப�ோன்ற
வாயுக்களை பயன்படுத்தினால் செலவினம்
அதிகரிக்கும்.
இந்த
ஒப்பந்தம்
அறிவிக்கப்படுவதற்கு
முன்னர்
இந்திய
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருவ நிலை மாற்ற
அமைச்சகத்தைச் சேர்ந்த அஜய் நாராயண்
ஜா
கூறுகையில்
“இதில்
செலவினப்
பிரச்சனை, த�ொழில் நுட்ப பிரச்சனை,
நிதிப்பிரச்சனை
ஆகியவை உள்ளன”
என்கிறார். அவர் மேலும் கூறுகையில் “எந்த
ஒப்பந்தமாக
இருந்தாலும்
அது
ஒரு
பக்கத்திலிருந்து நெகிழ்வானதாக இருக்க
வேண்டுமே தவிர மறுபக்கத்தில் இருந்தல்ல
என்பதை நாம் வலியுறுத்த விரும்புகிற�ோம்”
என்றார்.

இதில் மூன்றாவது குழுவாக, வளரும்
நாடுகளான இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஈரான்,
ஈராக் மற்றும் வளைகுடா நாடுகள் உள்ளன.
இவை
இந்நடைமுறையை
2028-ல்
த�ொடங்குவதுடன்
2024-2026-ல்
அளவிலிருந்து கணக்கிடும் ப�ோது பத்து
சதவீதம் வரை 2032-ல் குறைக்க வேண்டும்.
இது 2047-ல் எண்பத்து ஐந்து சதவீதமாக
இருக்க வேண்டும்.
கிகாலி (ருவாண்டா)- Kigali (Rwanda)
புவி வெப்பமயமாதலைத் தடுப்பதற்கான
ஒரு முக்கியப் படியாக 200 நாடுகளின்
பிரதிநிதிகள் சந்தித்து குளிர்ப்பதனப் பெட்டி
மற்றும்
காற்றுப்
பதனி
ஆகியவற்றில்
பயன்படுத்தப்படும் அச்சுறுத்தலான பசுமை
வாயுக்களை
படிப்படியாக
நீக்குவதற்கு
ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டனர்.
1987-ஆம்
ஆண்டு ஓச�ோன் படலப் பாதுகாப்பிற்காக
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ஓச�ோன் படலத்தை ஹைட்ரோ ப்ளூர�ோ
கார்பன்களின் முன்னோடியான குள�ோர�ோ
ப்ளூர�ோ கார்பன்கள் அழிப்பதை உணர்ந்த
விஞ்ஞானிகள் அவற்றினை மாண்ட்ரியல்
நெறிமுறைகளின் அடிப்படையில் கைவிட்டனர்.
தற்பொழுது
சரியாகி
வரும்
ஓச�ோன்
படலத்திற்கு ஹைட்ரோ ப்ளூர�ோ கார்பன்கள்
பாதுகாப்பானவையாக தெரிந்தாலும் முக்கிய
பசுமை வாயுவான கரியமில வாயுவை விட
வெப்பமாக்குதலில்
ஆயிரம்
மடங்கு
ம�ோசமானதாக இருக்கிறது.

நல்ஆளுகையின் பண்பியல்புகள்
அ) பங்கேற்பு
நேரடியாகவ�ோ
அல்லது
மறைமுகமாகவ�ோ ஆண்களும், பெண்களும்
அரசாங்கத்தின்
முடிவெடுத்தலில்
குரல்
க�ொடுக்க வேண்டும். அதனை அவர்களின்
விருப்பங்களைப்
பிரதிபலிக்க
கூடிய
சட்டப்பூர்வமான இடைநிலை அமைப்புகளின்
வாயிலாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும்.
இத்தகைய பரந்த பங்கேற்பானது மக்களின்
பேச்சுரிமை, ஒன்று கூடும் உரிமை மற்றும்
ஆக்கப்பூர்வமான
பங்கேற்புத்திறன்
ஆகியவற்றின்
அடிப்படையில்
கட்டமைக்கப்படுகிறது.

புதிய இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் 16.10.2016

ஆ) சட்டத்தின் ஆட்சி

உலகளாவிய பார்வையிலான ஓர் சிந்தனை

சட்டக்கட்டமைப்பு
என்பது
நியாயமாகவும்,
நடுநிலையுடனும்
செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். குறிப்பாக மனித
உரிமைகள்
த�ொடர்பான
சட்டங்களைக்
கூறலாம்.

ஓர் உலகளாவிய பார்வை என்பது
உங்களை நான், எனது குடும்பம், எனது
பள்ளி, எனது சமூகம், எனது கிராமம்,
எனது மாவட்டம், எனது மாநிலம் அல்லது
நான் வாழும் நாடு என்பதைத் தாண்டி
சிந்திக்க வைக்கிறது. செய்திகளில் வரும்
பிரச்சனைகள்
உலகளாவிய
தன்மையுள்ளவையாகும். உதாரணமாக
சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனையைக் கூறலாம்.

இ) வெளிப்படைத் தன்மை
கட்டுப்பாடற்ற
சுதந்திரமான
தகவல்
பரிமாற்றமே
வெளிப்படைத்தன்மையை
கட்டமைக்கிறது. நடைமுறைகள், நிறுவனங்கள்
மற்றும் தகவல்கள் ஆகியவை அவற்றுடன்
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் நேரடியாக அணுகத்தக்க
வகையில் இருப்பதுடன் புரிந்து க�ொள்ளக்கூடிய
அளவிலான
தகவல்கள்
வழங்கப்பட்டு
கண்காணிக்கப்பட வேண்டும்.

பெரும்பாலும்
உலகளாவிய
பிரச்சனைக்கு ஓர் உலகளாவிய தீர்வு
தேவைப்படுகிறது. பருவநிலை மாற்றம்
என்ற
உலகளாவிய
பிரச்சனையை
உள்ளூர் தீர்வுகளால் சரி செய்ய இயலாது.
இருப்பினும்
உள்ளூரில்
மேற்கொள்ளப்படும்
நடவடிக்கைகள்
உலகளாவிய
தீர்விற்கு
வழிசெய்ய
உதவுகிறது.
பருவநிலை
மாற்றம்
த�ொடர்பான பிரச்சனைக்கு, உதாரணமாக
உள்ளூர் அளவிலான விழிப்புணர்வினை
தெரு நாடகங்கள், கண்காட்சி, மனிதச்
சங்கிலி மற்றும் சுவர�ொட்டி பிரச்சாரம்
ப�ோன்றவற்றின்
மூலமாக மக்களை
உலகளாவிய அளவில் சிந்திக்க வைத்து
உள்ளூர் அளவில் செயல்பட வைக்கிறது
எனலாம்.

ஈ) மறும�ொழி பகிர்தல்
நிறுவனங்களும்
செயல்பாடுகளும் மக்களின்
செயலாற்ற முயல வேண்டும்.

அவைசார்ந்த
தேவைக்கேற்ப

உ) ஒருமித்த கருத்திலான திசைப்போக்கு
நல் ஆளுகை என்பது மாறுபட்ட
விருப்பங்களுக்கு இடையே ஓர் பரந்த ஒப்புதலை
ஏற்படுத்த நடுவுநிலைப் பங்காற்றுகிறது. இது
குழுவினுடைய சிறந்த நலன்கள், க�ொள்கைகள்
மற்றும் நடைமுறைகளின்படி அவை எவ்வாறு
சாத்தியமாகும் என்பது பற்றியதாகும்.
ஊ) சமசீராக்கம்
ஆண்களும்
பெண்களும்
தங்களை
மேம்படுத்திக்
க�ொள்வதற்கான,
சமமான
வாய்ப்புகள் அல்லது தங்களின் நலனை
நிர்வகிப்பதாகும்.
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ஆளுகையின் பல்வேறு அம்சங்களான சமூக
பண்பாட்டு
காரணிகள்,
அரசியல்,
ப�ொருளாதாரம்
மற்றும்
சுற்றுச்சூழல்
காரணிகள்
ஆகியவற்றினை
பரிசீலிக்க
வேண்டும். எனவே கீழ்காணும் காரணிகளைக்
கருத்தில்
க�ொண்டு
அரசாங்கத்தின்
செயல்பாடுகளை மதிப்பிடலாம்.

நல்ல அரசாங்கம்
 ஒரு மித்த கருத்திலான திசைப்போக்கு
 சிறப்பானது மற்றும் செயல்திறன் வாய்ந்தது
 சட்டத்தின் ஆட்சியைப் பின்பற்றுகிறது
 சமநீதிப்பங்கிலானது மற்றும் உள்ளடக்கியது
 ப�ொறுப்பானது

 பங்கேற்பிலானது

 மறும�ொழி பகிர்தல்

 வெளிப்படையானது

சமூக பண்பாட்டு காரணிகள்
 பாலின சமநிலை குறியீடு

எ) சிறப்பான தன்மை மற்றும் செயல்திறன்

 மதச்சுதந்திரம்

நிறுவனங்கள் மற்றும் நடைமுறைகள்
ஆகியவை
தேவைகளை
நிறைவேற்றும்
விதத்தில் சிறப்பாக வளங்களைப் பயன்படுத்தி
முடிவுகளைத் தரவேண்டும்.

 சாதி அடிப்படையிலான சமநிலை

ஏ) ப�ொறுப்புடைமை

 பாலினம் சார்ந்த வரவுசெலவு திட்டம்

 மதம்
மற்றும்
ம�ொழி
அடிப்படையிலான சிறுபான்மையினர்
உரிமைகளின் பாதுகாப்பு

அரசாங்கத்தில்
முடிவு
எடுக்கும்
நிலையில் உள்ளவர்கள், தனியார் துறையினர்
மற்றும் குடிமைச்சமூக அமைப்புகள் ஆகியவை
ப�ொதுமக்களுக்கும்,
அமைப்பின்
பங்கேற்பாளர்களுக்கு பதில் ச�ொல்ல கடமைப்
பட்டவர்களாக
இருத்தல்
வேண்டும்.
இப்பொறுப்புடைமை என்பது அமைப்புக்களைப்
ப�ொறுத்து
மாறுபடுவதுடன்
அமைப்பில்
எடுக்கப்படும் முடிவானது உட்புறமானதா
அல்லது
வெளிப்புறமானதா
என்பதையும்
ப�ொறுத்தாகும்.

அரசியல் காரணிகள்
 மக்களாட்சி நடைமுறையின் சிறப்பான
செயல்பாடு
 சுதந்திரமான
தேர்தல்கள்

மற்றும்

நியாயமான

 ஊழலற்ற அரசியல் மற்றும் நிர்வாகம்
 நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை
 சுதந்திரமான பத்திரிக்கைகள்
 சுதந்திரமான நீதித்துறை
 மனித உரிமைகள்

ஐ) திறன்சார்ந்த த�ொலைந�ோக்கு பார்வை

ப�ொருளாதாரக் காரணிகள்

தலைவர்கள்
மற்றும்
ப�ொதுமக்கள்
ஆகிய�ோர்
நல்ஆளுகை
மற்றும்
மனித
மேம்பாட்டினை நீண்டகால த�ொலைந�ோக்கு
பார்வையுடன் அணுகுதல் வேண்டும். மேலும்
வரலாறு,
பண்பாடு
மற்றும்
சமூக
சிக்கல்களையும்
த�ொலைந�ோக்குப்
பார்வைக்காகக்
கருத்தில்
க�ொள்ளுதல்
வேண்டும்.

 மனித
(HDI)

வளமேம்பாட்டுக்

குறியீடு

 ம�ொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP)
 வாங்கும் திறன் சமநிலை (PPP)
 வளர்ச்சி Vs மேம்பாடு
 சமமாக வளங்களைப் பங்கிடுதல்
சுற்றுச்சூழல் காரணிகள்

ஆதாரம்:
(ஐக்கிய
நாடுகள்
சபையின்
மேம்பாட்டுத் திட்டம் – 1997), (நிலையான
மனித மேம்பாட்டிற்கான ஆளுகை பற்றிய ஐ.
நா.வின் மேம்பாட்டுத் திட்டம்)

 நிலையான மேம்பாட்டு இலக்குகள்
 பருவநிலை மாற்றத்திற்கான தேசிய
செயல்திட்டம்(NAPC)
 பசுமை வரவு செலவு திட்டம்

6.8. அரசாங்கத்தின்
செயல்திறனை
எவ்வாறு மதிப்பிடுவது?

 பேரிடர் மேலாண்மை

ஒரு அரசாங்கத்தின் செயல்பாடுகளை
ஏத�ோ ஒரு காரணியைக் க�ொண்டு பகுப்பாய்தல்
என்பது இயலாத காரியமாகும்.
ஆகவே
உண்மையான மதிப்பீட்டினை மேற்கொள்ள

தேசிய ஒட்டு ம�ொத்த மகிழ்ச்சி குறியீடு
(GNH);
	தேசிய ஒட்டும�ொத்த மகிழ்ச்சிக்குறியீடு
என்பது தற்பொழுது மேம்பட்டு வரும் ஒரு
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்தத்து்ம்
மடடுமல்லாமல்
குறிப்பிடட
எ்ந்தக்ாரு ம்தசத்தின கூடடு மகிழச்சியிறன
அைவீடு கசயயும் “குறியீடு” ஆகும். இக்்கருத்து
மு்தனமு்தலில் 18 ஜீறல 2008-ல் இயற்ைப்்படட
பூடான
நாடடினுறடய
அரசறமப்பில்
குறிப்பிடப்்படடது.

சால்பு்கள
“நிறலயான
மற்றும்
சமநீதிப்்பஙகிலான சமூ்க – க்பாருைா்தார
மமம்்பாடு;
சுற்றுச்சூைல்
்பாது்காப்பு;
்பண்்பாடடிறன ்ைரத்்தல் மற்றும் ்பாது்காத்்தல்;
நல் ஆளுற்க” ஆகியற்யாகும்.
“ஒடடுகமாத்்த ம்தசிய மகிழச்சி” றய
ம்று்படுத்திப்
்பாரப்்ப்தற்கு
உ்தாரணமா்க
கூடடு மகிழச்சிறய ஆளுற்கயின இலக்்கா்கக்
க்காள்துடன இயற்ற்க மற்றும் மர்பார்ந்த
வி ழு மி ய ங ்க ளு க் கி ற ட ம ய ய ா ன
நல்லிணக்்கத்ற்தயும்
்லியுறுத்து்ற்தக்
கூைலாம்.

1970 ்களில் பூடானின நான்கா்து
மனனரான
ஜிக்மம
சிஙமய
்ாஙசுக்
அ்ர்கைால் “ஒடடுகமாத்்த ம்தசிய மகிழச்சி”
(Gross National Happiness) எனை கசால்
மு்தனமு்தலில் ்பயன்படுத்்தப்்படடது.
“ஒடடு
கமாத்்த ம்தசிய மகிழச்சி”- என்ப்தன றமய

சசயல்ாடு
கீழ்க்கண்டவறறின் சமீ்கால சவளியீடுகனைப ்றறி விவாதிக்கவும்.













மனி்த ்ை மமம்்பாடடுக் குறியீடு (Human Development Index)
சர்ம்தச க்ளிப்்பறடத்்தனறமக்்கான அறமப்பு (Transparency International)
இ்நதியப் க்பாருைா்தாரக் ்கணக்க்கடுப்பு (Economic survey of India)
்ரவு கசலவுத்திடடம் – ்பசுறம ்ரவுகசலவுத்திடடம்,
்பாலின ்ரவு கசலவுத்திடடம்
்பாலின சமநிறல குறியீடு
கீழக்்கண்ட அறமப்பு்களின ்ருடா்நதிர அறிக்ற்க்கள
ம்தசிய மனி்த உரிறம்கள ஆறணயம் (National Human Rights Commission- NHRC)
ம்தசிய ்படடியல் ்குப்பினருக்்கான ஆறணயம் (National Commission for Schedule of Castes- NCSC)
ம்தசிய ்பைஙகுடியினர ஆறணயம் (National Commission for Scheduled Tribes- NCST)
ம்தசிய ம்களிர ஆறணயம் (National Commission for Women- NCW)
ம்தசிய சிைார உரிறம்கள ்பாது்காப்பு ஆறணயம்(National Commission for Protection of Child
Rights- NCPCR)

அருஞ்சசாறச்ாருள்: Glossary
பிரபுக்்க்ளாட்சி (Aristocracy): உயரகுடி மக்்களின
ஆடசியாகும்

கொது அதி்காரங்கள் (Concurrent Powers): ம்தசிய
அரசாங்கமும், மாநில
அரசாங்கங்களும்
ஒருஙம்க க்பற்ை அதி்காரங்கைாகும்.

்கட்டுப்ொடு்கள் மறறும் சமநி்ல்கள் (Checks
and Balances): இ்ந்த ம்காட்பாடு அகமாரிக்்காவில்
ம்தானறியதுடன அகமரிக்்க அரசாங்கத்்தால்
பின்பற்ைப்்படுகிைது.
இ்தனடிப்்பறடயில்
அரசாங்கத்தின
ஒரு
அங்கம்
மற்கைாரு
அங்கத்தின
கசயல்்பாடு்கள
மீது
்கடடுப்்பாடு்கறைக் க்காண்டுளைது.

கூட்டெ்மப்பு மு்றை (Confederal system): இது
இறையாண்றம மிக்்க சு்த்நதிரமான அரசு்களின
சங்கமாகும்.
இவ்ற்க
சங்கத்்தால்
உரு்ாக்்கப்்படும மத்திய அரசாங்கம் பிை
அரசு்களின
மீது
்றரயறுக்்கப்்படட
அதி்காரங்கறைமய க்காண்டுளைது.
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பிரதிநிதிகளைக் க�ொண்டு சட்டம் மற்றும்
க�ொள்கைகளை
உருவாக்கி
செயல்படுத்தக்கூடிய
அரசாங்கத்தின்
வடிவமாகும்.
மக்களால்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களே
அரசியல்
முடிவுகளை
மேற்கொள்வர்
(சில
மக்களாட்சிகளில் சம்பிரதாய அளவிலான
பங்குடைய முடியாட்சியை தக்க வைத்துள்ளனர்).

மக்களாட்சிக் குடியரசு (Democratic Republic):
மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பிரதிநிதிகள்
சட்டம்
மற்றும்
க�ொள்கைகளை
நடைமுறைப்படுத்துவதாகும்.
அதிகாரப் பகிர்வு (Devolution): தேசிய அல்லது
மத்திய அரசிலிருந்து மாநில அரசுக்கோ
அல்லது உள்ளாட்சி அரசுக்கோ அதிகாரங்களை
மாற்றித் தருவதாகும். இருபதாம் நூற்றாண்டில்
இங்கிலாந்தில் இந்நடைமுறை பின்பற்றப்பட்டது.

குடியரசு (Republic): குடியரசு அரசாங்கத்தில்
மக்கள�ோ
அல்லது
ஒரு
பகுதிய�ோ
இறையாண்மை
அதிகாரம்
பெற்றிருப்பர்.
மாறாக
முடியாட்சியில்
மன்னரே
இறையாண்மை
அதிகாரம்
பெற்றிருப்பார்.
இம்முறையிலான பிரதிநிதித்துவ அரசாங்கம்
அமெரிக்க
அரசமைப்பினை
உருவாக்கியவர்களால் த�ோற்றுவிக்கப்பட்டது.

நேரடி மக்களாட்சி (Direct Democracy): மக்களால்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளைக் காட்டிலும்
அரசியல் முடிவுகளை மக்கள் தாங்களே
எடுப்பதாகும்.
கூட்டாட்சி

தத்துவம்

(Federalism):

மத்திய

அரசாங்கம் மற்றும் மாநில அல்லது உள்ளாட்சி
அரசாங்கங்களுக்கு

இடையேயான

அதிகாரப்பகிர்விலான

அதிகாரப்பிரிவினை (Separation of Power):
அரசாங்கத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கிடையே
அதன் பணிகளைப் பங்கிட்டுக் க�ொள்வதுடன்
ஒவ்வொரு குழுவின் சுயநலன்களை பிற
குழுக்கள்
ஒழுங்குமுறை
செய்யும்
முறையிலானதாகும்.

அரசியல்

முறைமையாகும்.
சுதந்திரத்துவ மக்களாட்சி (Liberal Democracy):
தனிநபரின் மனித உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும்
மக்களாட்சியிலான
சிறுபான்மையினரை

அரசாங்கம்,
பெரும்பான்மையினரின்

இறைவழி ஆட்சி (Theocracy): இது கிரேக்க
வார்த்தைகளான கடவுள் என ப�ொருள்படும்
‘திய�ோஸ்’ மற்றும் ஆட்சி என்ற ப�ொருளிலான
‘கிரேட்டீன்’
என்ற
வார்த்தைகளிலிருந்து
உருவானதாகும். ஆகவே இதனைக் ‘கடவுளின்
ஆட்சி’ எனக் கூறலாம்.

ஆதிக்கத்திலிருந்து தடுத்து பாதுகாக்கிறது.
சுதந்திரத்துவம் (Liberalism):

மக்கள் நலன்,

குடிமை உரிமைகளுக்கு ஆதரவு மற்றும் சமூக,
அரசியல்

மாற்றங்களின்

சகிப்புத்தன்மை

ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதற்காக செயல்படும்
நேர்மறை அரசாங்கத்தை புரிந்து பேசுதல்.

முற்றதிகாரம்
(Totalitarian):
அரசாங்கத்தின்
நடப்பாட்சி அதிகாரத்துடனான குடிமக்களின்
கீழ்ப்படிதலாகும். இவ்வாட்சி அரசியல் மற்றும்
சமூக வாழ்வின் அனைத்து அம்சங்களையும்
கட்டுப்படுத்துகிறது. (ஜார்ஜ் ஆஸ்வெல் 1984)
அதிகாரத்துவ
அரசுக்கு
மாறாக
இதில்
அனைத்து
சமுக
மற்றும்
ப�ொருளாதார
அமைப்புகளும் அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில்
இருக்கும்.

வரையறுக்கப்பட்ட
அரசாங்கம்
(Limited
Government):
அரசாங்கத்தின்
அதிகாரங்கள்
குறிப்பாக
அமைப்புரீதியிலான
கட்டுப்பாடுகளால் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும்.
குடியரசுத்தலைவர்
முறை
அரசாங்கம்
(Presidential
System):
பிரதிநிதித்துவ
மக்களாட்சியின்
அடிப்படையில்
அரசியல்
அதிகாரம்
என்பது
தனியாகத்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நியமிக்கப்பட்ட தேசிய
அரசாங்கத்தின் அமைப்புகளிடம் இருக்கும்
இம்முறைக்கு உதாரணமாக அமெரிக்காவை
குறிப்பிடலாம்.

ஓரவை சட்டமன்றம் (Unicameral legislature): ஒரு
சட்டமன்றமானது
ஒரேய�ொரு
அவையை
மட்டும் க�ொண்டிருத்தல் ஆகும். உதாரணமாக
அமெரிக்காவில்
நெப்ரஸ்கா
என்ற
ஒரு
மாகாணம்
மட்டுமே
ஒரவையைக்
க�ொண்டுள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ
மக்களாட்சி
(Representative
Democracy): இது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
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மதிப்பிடுதல் (Evaluation)
I சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. ‘நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கம்’ என்பது
அ) அமைச்சரவை அரசாங்கம்
இ) வெஸ்ட் மினிஸ்டர்அரசாங்கம்

ஆ) ப�ொறுப்பான அரசாங்கம்
ஈ) இவை அனைத்தும்

2. கீழ்க்கண்டவற்றில் கூட்டாட்சி அரசாங்கத்துடன் த�ொடர்பில்லாத பண்பியல்பு எது?
அ) எழுதப்பட்ட அரசமைப்பு
ஆ) நெகிழும் அரசமைப்பு
இ) அரசமைப்பின் மேலான தன்மை	 ஈ) சுதந்திரமான நீதித்துறை
3. இந்திய கூட்டாட்சி முறை எந்த நாட்டின் மாதிரியிலானது?
அ) கனடா
ஆ) இங்கிலாந்து
இ) அமெரிக்கா	
ஈ) ஜப்பான்
4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மனிதவள மேம்பாட்டுக் குறியீட்டில் (HDI) உள்ள மூன்று குறியீடுகள் யாவை?
I.வாழ்க்கைத் தரம் II .கல்வி III. சராசரி ஆயுட்காலம் IV. சுற்றுச்சூழல் நிலை
அ) I,II மற்றும் IV மட்டும்
ஆ) I,II மற்றும் III மட்டும்
இ) I மற்றும் II மட்டும்
ஈ) இவை அனைத்தும்
5. கீழ்க்கண்ட இயல்புகளில் இந்திய நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கம் செயல்பட அடிப்படையானவை
யாவை?
அ) பெயரளவிலான மற்றும் உண்மையான செயலாட்சி
ஆ) கீழவைக்குப் ப�ொறுப்பான செயலாட்சி
இ) உண்மையான செயலாட்சியாக பிரதமர் இருத்தல்
ஈ) இவை அனைத்தும்
6. கீழ்க்கண்டவற்றில் எக்காரணங்களுக்காக நமது அரசமைப்பினைத் த�ோற்றுவித்தவர்கள்
இங்கிலாந்து நாடாளுமன்ற முறையினைத் த�ோந்தெடுத்தனர்?
1) அம்முறைமையுடனான பரிச்சயம் 2) அதிக ப�ொறுப்புணர்வு
3) அதிகாரப் பிரிவினை	
4) பன்முகத்தன்மையுள்ள இந்திய சமுதாயம்
அ. 1,2,4 மட்டும்
இ. 2,3,4 மட்டும்

ஆ. 1,2,3 மட்டும்
ஈ. இவை அனைத்தும்

7. அரசமைப்பின் அம்சங்கள் மற்றும் நடைமுறைகள் செயல்படுத்தப்படுவதை மேற்பார்வையிடும்
கூட்டாட்சி அமைப்பு எது?
அ) சட்டமன்றம்
ஆ) செயலாட்சி
இ) நீதித்துறை
ஈ) அமைச்சரவை
8. அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளிலுள்ள அரசாங்க முறை;
அ) நாடாளுமன்ற முறையிலானது
ஆ) குடியரசுத்தலைவர் முறையிலானது
இ) முழுமையானமுடியாட்சி
ஈ) வரையறுக்கப்பட்ட முடியாட்சி
9. எழுதப்பட்ட ஒரே அரசமைப்பு இல்லாத முக்கிய நாடு எது?
அ) ரஷ்யா	
ஆ) ஈரான்
இ) ஜெர்மனி
ஈ) இங்கிலாந்து
II. கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு மிகச் சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.
1. அரசாங்கம் - வரையறு.
2. ஒற்றையாட்சி முறை அரசாங்கத்தின் நிறைகளைப் பற்றி எழுதுக.
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III. கீழ்க்கண்ட விைாக்களுக்கு சுருக்கமாக வினடயளிக்கவும்.
1. இ்நதிய அரசறமப்பின ஒற்றையாடசி இயல்பு்கறை ்படடியலிடு்க.
2. கூடடாடசி அரசாங்க முறையின நிறை்கள மற்றும் குறை்கறைப் ்படடியலிடு்க.
3. இ்நதிய அரசறமப்பிறன உரு்ாக்கிய்ர்கள ஏன நாடாளுமனை அரசாங்க முறையிறன
ஏற்றுக்க்காண்டனர?
நமறநகாள் நூலகள் (Reference books)

1. Vijayaragavan, Political Thought, New Delhi, Sterling Publications
2. D.D.Basu, Introduction to the Constitution of Indian, New Delhi, Lexisnexis
3. R.C.Agarwal, Political Theory, New Delhi, S.Chand
4. IGNOU Politcal Science B.A and M.A
5. The Oxford Hand Book of The Indian Constitution
இனணயவழி ஆ்தாரஙகள் (Internet Resources)

1. http://www.worldbank.org/
2. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5980
3. http://www.grossnationalhappiness.com/articles/

ICT Corner

அரசாஙகத்தின் வனகப்ாடுகள்

அரசாங்கத்தின ்ற்கப்்பாடு்கறை அறி்நது க்காளம்ாமா !

அரசாஙகத்தின் வனககள்
சசயலமுன்ற
்டி 1: அரசாங்கத்தின ்ற்கப்்பாடு்கள ்பக்்கத்ற்தத் திைப்்ப்தற்கு உரலி (URL) அல்லது
விறரவுக் குறியீடறடப் ்பயன்படுத்்தவும்.
்டி 2: அரசாங்கத்தின ்பல்ம்று ்ற்கப்்பாடு்கள நழு்ல்்களில் (slide) விைக்்கப்்படடிருக்கும்.
்டி 3: அவவிைக்்கங்கறை அறிய நழு்ல்்கறைச் கசாடுக்கி அறி்நது க்காளைவும்.
்டி 4: வினாடி வினாற் இயக்்கவும், மீண்டும் நிறனவுகூரவும் சாைரத்தின மமல் உளை Play
க்பாத்்தாறனச் கசாடுக்்கவும்.
அரசாஙகத்தின் வனகப்ாடுகள் URL:

http://www.brainrush.com/lesson/play/types-of-government
*்படங்கள அறடயாைத்திற்கு மடடும்
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அெகு

7

அரசியல் சிநதமை

7.1 பிைாட்டா (Plato)
(கி.மு (ஜ்பா.ஆ.மு.427 - (கி.மு) ஜ்பா.ஆ.மு.347)
ச ா க ர டீ சி ன்
ைாணவர்
அ்காஜடமிமயத்
்தாறறுவித்தார்
– இது முதொவது
உ ய ர் ்க ல் வி
நிறுவைைாகும்.
த ற ஜ ்ப ா ழு து
வமர
தைது
்ப ம ட ப் பு ்க ள்
நீடித்திருக்க
கூடிய
முதொவது
்ைற்கத்திய சிநதமையாைர்.
சாகரடீமசப் ்பறறி �ாம் அறிவதன்
ஜ்பரும்
்பகுதி
பிைாட்டாவின்
்பமடப்புக்கைால் ஆகும்.
இவ்வுெம்கப் புரிநதுஜ்காள்ை ்கணிதம்
அடிப்்பமடயாைது என்ை பிதா்கரசின்
்கருத்திமை ஏறறுகஜ்காணடார்.

Leanpub

பி்ளாட்ளடளாவின் பயிற்சியளா்ரளாை ஆர்களாசின்
அரிஸ்டன் (Ariston of Argos) என்பவர்
பி்ளாட்ளடளாவின்
பர்நெ
உட்லனமப்பின்
களாரணமளாக அவனர ‘பர்நெ’ எைப் தபளாருளபடும்
‘பி்ளாட்ளடளான்’
(Platon)
எைப்தபயரிட்டு
அனழத்ெெளாகக
கூறுகின்றைர்.
இவர்
கிளரககத்தின் முன்ைணித் ெத்துவ ஞளானிகளில்
ஒருவரளாை சளாகரடீசின் சீடரளாவளார். இவருனடய
களா்லத்தில் கிளரககத்தின் நகர அரசளாை
ஏதென்சின் அரசியல் வளாழவு தபரும் குழப்பம்
நினற்நெெளாக இரு்நெது. இென் வின்வளாக
ஏதென்சின்
அரசளாஙகம்
சளாகரடீசின்
ளபளாெனைகளுககளாக
அவருககு
மரணெண்டனை
அளித்ெது.
இது
பி்ளாட்ளடளாவின் ஏதென்ஸ் அரசியல் பற்றிய
பளார்னவயில்
தபரும்
பளாதிப்பினை
ஏற்படுத்தியது.

்கறைலின் ்�ாக்கங்கள்

பி்ளாட்ளடளாவின்
அரசியல்
சி்நெனைனயப் புரி்நதுதகளாளளுெல்.
அவரின்
சி்நெனைனயத்
சூழலில் தசயல்படுத்துெல்.

பி்ளாட்ளடளா
ெைது
‘அகளாதடமினய’
(Academy) தபளா.ஆ.மு.387ஆம் ஆண்டுவளாககில்
ளெளாற்றுவித்ெளார். அககளா்லத்தில் ஏதென்சின்
மிகவும் புகழவளாய்நெ நபரளாை ‘அகதடளமளாஸ்’
(Akademos) என்பவரின் தபயரளால் ‘அகளாதடமி’
அனம்நெது. இதில் பி்ளாட்ளடளா அரசியல்,
நன்தைறி, கணிெம் மற்றும் சமூகவியல்
ஆகியவற்னற
உள்டககிய
அரசியல்
ெத்துவத்தினைப் ளபளாதித்ெளார்.

ெற்களா்ல

அரசு, அரசளாஙகம், நீதி, கல்வி,
தபளாதுவுனடனம
பற்றிய
பி்ளாட்ளடளாவின் கருத்துககள மீெளாை
அறினவப் தபருககுவெளாகும்.
பி்ளாட்ளடளா கி.மு. 427-ல் பிற்நெளார். இவர்
கிளரகக நகர அரசில் உள் ஏதென்சில்
பிரபுத்துவ குடும்பத்னெச் ளசர்்நெவர். இவரின்
இயற்தபயர் ‘அரிஸ்ளடளாகிளஸ்’ (Aristocles)
என்பெளாகும். இது அவருனடய ெளாத்ெளாவின்
தபயரளாகும். சி்ல வர்லளாற்று அறிஞர்கள,

பிைாட்டாவின் ்பமடப்பு்கள்
குடியரசு (The Republic) (கி.மு 386),
ரளாெெ்நதிரி (The Statesman)-(கி.மு360) மற்றும்
சட்டஙகள
(The
Laws)-(கி.மு
347)
ஆகியனவ
பி்ளாட்ளடளாவின்
மூன்று
115

11th Std Political Science Tamil_Unit-7.indd 115

2/6/2020 4:37:46 PM

அவர்
க கு
விகக

மற்றும் தபளாரு்ளாெளார வர்ககம் ஆகியவற்றுடன்
பி்ளாட்ளடளாவின் ்லட்சிய அரசு உருவளாககம்
தபற்றது.

முககியப்பனடப்புக்ளாகும். இப்பனடப்புகன்த்
ெவிர ப்ல சிறிய புத்ெகஙகன்யும் பி்ளாட்ளடளா
எழுதியுள்ளார்.
பிைாட்டாவின் சிநதமை
பி்ளாட்ளடளாவின் முககியக கருத்துகன்
அவரது மூன்று முககியப் பனடப்புகளில்
பின்வருமளாறு தெளாகுத்துனரகக்லளாம்.
ெடசிய அரசு (Ideal State)
‘அரசு’ என்பது அரசியல் அறிவியன்லக
கட்டிதயழுப்பும்
மிக
முககியமளாை
கருத்ெளாககமளாகும். அவனரப் தபளாறுத்ெவனர
்லட்சிய அரசு (பி்ளாட்ளடளாவின் கூற்றுப்படி
மனிென் வளாழவெற்கு மிகவும் உக்நெ அரசு)
என்பது ஆளும் வர்ககம், இரளாணுவ வர்ககம்
மற்றும் தபளாரு்ளாெளார வர்ககம் எை மூன்று
வர்ககஙகன்க
தகளாண்டெளாகும்.
இது
எவவளாறு சளாத்தியம் எை அவர் ெைது
பின்வரும் நீதி மற்றும் கல்வி பற்றிய
கருத்துககளில் விவரிககிறளார்.

ைனிதன்

அரசு

பகுத்ெறிவு

ஆளும் வர்ககம்

உத்ளவகம்

இரளாணுவ
வர்ககம்

உணவு நளாட்டம்

துனண வர்ககம்

்கல்வி ்பறறிய ்கருத்தாக்கம் (Concept of
Education)
குழ்நனெப் பருவத்திலிரு்நது வ்ர்்நெ
பருவம் வனர மளாணவர்களின் வயதுககுத்
ெகு்நெ பல்ளவறு நின்லகன் அடிப்பனடயளாகக
தகளாண்டு கல்வி முனறனய பி்ளாட்ளடளா
வடிவனமத்ெளார். மனிெர்களுனடய ஆன்மளாவின்
மூன்று பகுதிக்ளாை பகுத்ெறிவு, உத்ளவகம்
மற்றும்
உணவு
நளாட்டம்
ஆகியவற்றின்
விகிெஙகள
அடிப்பனடயில்
கல்வியின்
உயர்நின்லகளில் தவளிளயற்ற முனறயினை
உருவளாககியுள்ளார். அரசின் தபளாரு்ளாெளாரக
கடனமகன்
நினறளவற்றத்
ெகு்நளெளார்
கண்டறியப்பட்டு ஆட்சி மற்றும் இரளாணுவப்
பணிகளில் இரு்நது பிரிககப்படுவர். இரண்டளாம்
கட்டமளாக
ெகுதியற்றவர்கள
நீககப்பட்டு
ஆளவெற்குத்
ெகு்நெவர்களுககு
சிறப்புப்
பயிற்சி
தகளாடுககப்பட்டு
பி்ளாட்ளடளாவின்
்லட்சிய அரசினை ஆளுவெற்களாை ெத்துவ
அரசைளாக உருவளாககப்படுகின்றைர்.

நீதி ்பறறிய ்கருத்து (Idea of Justice)
நீதி என்பது ஒரு ெனி மனிெனிடம்
மட்டுமல்்லளாமல் அரசிடமும் இருககளவண்டும்
எை பி்ளாட்ளடளா நம்புகிறளார். ஒவதவளாரு
மனிெனிடமும் மூன்று ெகுதிகள தவவளவறு
விகிெளாச்சளாரஙகளில்
இயல்பளாக
அனம்நதிருப்பெளாகக கூறுகிறளார். அனவ ஒரு
மனிெனின் ென்லப்பகுதினய உனறவிடமளாகக
தகளாண்ட
பகுத்ெறிவு,
இெயத்னெ
உனறவிடமளாகக தகளாண்ட உத்ளவகம் மற்றும்
வயிற்றுப்பகுதினய உனறவிடமளாகக தகளாண்ட
உணவு நளாட்டம் ஆகியனவ ஆகும். இனவளய
மனிெ ஆத்மளாவின் மூன்று பளாகஙக்ளாகும்
எைக கூறுகிறளார். முெ்லளாவெளாக, உண்னமயளாை
நீதி என்பது ஒரு மனிெனை முழுனமயளாகக
இம்மூன்று பகுதிகளும் ெஙகளின் பணிகன்
சரியளாகச்
தசயயளவண்டும்
என்றளார்.
இரண்டளாவெளாக, ஒரு மனிெனிடம் உள்
இம்மூன்று பகுதிகளும், அரசிடம் பிரதிபலிகக
ளவண்டும் என்றளார். ஏதைன்றளால் அரசு
என்பது
ஒட்டுதமளாத்ெ மனிெர்கன்யும்
முழுனமயளாக உள்டககியெளாகும். இெைளால்
ெளான் ஆளும் வர்ககம், இரளாணுவ வர்ககம்

ஒவதவளாரு ெத்துவ ஞளானியும்
அவர்
வளாழ்நெ
களா்லத்தின்
தவளிப்பளாடளாவளார். கிளரககத்தின்
மிகப்தபரும்
ஞளானியளாை
சளாகரடீசின்
படுதகளான்லயளால்
பி்ளாட்ளடளா மகக்ளாட்சியின் மீது
அவமதிப்புக
தகளாண்டளார்.
அெைளால் மகக்ளாட்சிககுப் பதி்லளாக ெத்துவ
ஞளானிகளின்
ஆட்சி
மீது
நம்பிகனக
தகளாண்டளார்.
ைக்கைாடசி ்பறறிய ்கருத்துக்கள்
பி்ளாட்ளடளா ெைது குடியரசு என்னும்
நூலில்
மகக்ளாட்சிககுக
கண்டைம்
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தெரிவித்துள்ளார். இவரின் கருத்து யாதெனில்
அனைவரும் ஆள்வதற்குத் தகுதியானவர்கள்
அல்ல. ஆள்வதற்காக சிறப்புப் பயிற்சி பெற்ற
தத்துவ அரசர்களே ஆட்சி செய்யவேண்டும்.
ஏதென்சின் மக்களாட்சியே தனது ஆசிரியரான
சாக்ரடீஸ் க�ொல்லப்படக் காரணம் என
பிளாட்டோ
எண்ணியதே
அவர்
மக்களாட்சிக்குக்
கண்டனம்
தெரிவிக்க
காரணமாகும்

பிளாட்டோவின் தர்க்கவாத முறை (Plato’s
Dialectical Method)
பிளாட்டோ
தனது
‘குடியரசு’நூலில்
இம்முறையினைப் பின்பற்றினார்.
இவர்
இந்நூலினை எழுதும் ப�ோது தம்மை ஒரு
மாணவனாகக் கருதி கேள்விகள் கேட்க ஓர்
ஆசிரியராக சாக்ரடீஸ் அதற்கு பதிலளிக்கும்
வகையில் அமைந்துள்ளார். ஓர் ஆசிரியர்
அனைத்தும்
அறிந்தவராக
பாடத்தினை
மாணவர்களுக்குக்
கற்பிக்கும்
“அறிவு
ப�ோதனை”(Didactics)
ப�ோலன்றி
‘தர்க்கவாதம்’(Dialectics) என்பது கேள்வி பதில்
முறையிலானதாகும்.
இம்முறையில்
சிலவற்றைப் பற்றிய தெளிவற்ற சிந்தனையில்
மாணவர்கள்
ஆசிரியர்களிடம்
கேள்வி
கேட்பர். அதற்கு ஆசிரியர்கள் அளிக்கும்
பதிலில் இருந்து மீண்டும் கேள்விகள் கேட்பர்.
இதன்மூலமாக
மாணவர்கள்
தங்களின்
கருத்தினை உருவாக்கவும், மறுஉருவாக்கம்
செய்யவும் ஆசிரியர் உதவி செய்கிறார்.
இறுதியாக மாணவர்கள் ஓர் கருத்தைப் பற்றிய
சரியான புரிதலுக்கு வருகின்றனர்.

அரசமைப்புக்களை வகைப்படுத்துதல்
பிளாட்டோவின்
கருத்துப்படி
அரசமைப்பு என்பது ஓர் சமுதாயத்திலுள்ள
மக்கள் தங்களின் நலனுக்காக குறிப்பிட்ட
வாழ்க்கை முறையைத் தேர்ந்தெடுப்பதாகும்.
இது
சமூகப்
பழக்கவழக்கங்கள்,
பாரம்பரியங்கள்,
நடைமுறைகள்
மற்றும்
இவற்றினை
மேற்பார்வையிடும்
அரசியல்
மற்றும் அரசாங்கத்தினை உள்ளடக்கியதாகும்.
பிளாட்டோ தான் வாழ்ந்த காலத்தில் உலகத்தின்
பல பகுதிகளில் இருந்த அரசமைப்புக்களை
உள்ளவாறே
விவாதித்தார்.
இவர்
அரசமைப்புக்களை
பிரபுக்களாட்சி,
புகழ்
விரும்புபவர் ஆட்சி, சிறுகுழு ஆட்சி, மக்களாட்சி
மற்றும்
க�ொடுங்கோலாட்சி
என
ஐந்து
வகைகளாகப் பிரிக்கிறார். அவர் கூறுகையில்
பிரபுக்களாட்சி தன் இயல்பிலிருந்து சிதைவுற்று
புகழ் விரும்புபவர் ஆட்சியாகவும், பின்னர் அது
சிறுகுழு ஆட்சியாக உருமாறி அதன் பின்னர்
மக்களாட்சியாகிறது.
மக்களாட்சியும்
தன்
பண்பிலிருந்து
சிறைவுறும்போது
க�ொடுங்கோலாட்சி ஆகிறது என்கிறார்.

மதிப்பீடு
பிளாட்டோ
முதல்
தத்துவஞானி
மட்டுமல்லாமல் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி
குறிப்பிடத்தகுந்த
படைப்புகளையும்
முற்காலத்தில்
நமக்கு
விட்டுச்
சென்றிருக்கிறார். மக்களுக்குத் த�ொல்லை
தரக்கூடிய
பல்வேறு
விஷயங்களைக்
கேள்விகளாகக் கேட்டு அதற்கான பதில்களை
அளிப்பதில் தம் பெரும் பகுதி நேரத்தைச்
செலவழித்தார்.
அவர்
மறைந்து
பல
நூற்றாண்டுகள்
கடந்த
பின்னரும்
காலங்களைக்
கடந்தும்
தீவிரமான
தாக்கத்தினை ஏற்படுத்துபவராக பிளாட்டோ
கருதப்படுகிறார்.

குழந்தைகள் வளர்ப்பு
பிளாட்டோவின்
கூற்றுப்படி
குழந்தைகளை தேசியச் ச�ொத்துக்களாகக்
கருதி அவர்களின் மனப்பாங்கிற்குத் தக்கவாறு
வளர்ப்பது அரசின் கடமையாகும் என்று
கூறுகிறார்.
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அரிஸ்டளாட்டில்,
பி்ளாட்ளடளாவின்
அகளாதடமியினுனடய
மளாணவரளாவர்.
பி்ளாட்ளடளாவின்
மரணத்திற்குப்
பின்ைர்
அரிஸ்டளாட்டில் கி.மு
355 -ல் ‘ன்லசீயம்’
(Lyceum)
என்ற
பளளினயத்
ெளாளை
தெளாடஙகிைளார். இஙகுெளான் அத்லகசளாண்டர்
அரிஸ்டளாட்டிலிடம் கல்வி கற்றளார். இஙகு
அனைத்துத் துனறகளிலும் ஆரளாயச்சி மற்றும்
கல்வி
ளபளாெனைகள
நிகழ்நெை.
அரிஸ்டளாட்டில்
தபளா.ஆ.மு.384-ல்
ஸ்டளாகிரளாவில் பிற்நெளார். பி்ளாட்ளடளானவப்
ளபளா்லன்றி அரிஸ்டளாட்டில் ஒரு உயர் நடுத்ெர
வகுப்புககுடும்பத்தில்
பிற்நெளார்.
மளாசிளடளானியளாவின் மன்ைரளாை அமின்டளாசின்
(Amyntas) ெனி மருத்துவரளாக இவரின் ெ்நனெ
நிகளகளாமளாகஸ் (Nicomachus) இரு்நெளார்.

7 . 2 அ ரி ஸ ட ா ட டி ல் ( A r i s t o t l e )
(ஜ்பா.ஆ.மு.384 - ஜ்பா.ஆ.மு.322)

Leanpub

்கறைலின் ்�ாக்கங்கள்

அரிஸ்டளாட்டிலின்
அரசியல்
சி்நெனைனயப் புரி்நது தகளாளளுெல்

அரிஸ்டளாட்டில் என்பென் தபளாருள
‘சிற்நெ ளநளாககம்’ என்பெளாகும். இவரின்
தபயர்ககளாரணத்னெ தமயப்பிககும் வனகயில்
பி்ளாட்ளடளாவின் ்லட்சிய அரசுககு மளாற்றளாக
சிறப்பளாக
நனடமுனறப்படுத்ெககூடிய
அரசினை முன்தமளாழி்நெளார். அரிஸ்டளாட்டிலின்
கூற்றுப்படி
அரசு
என்பது
குறிப்பிட்ட
ளநளாககத்திற்களாைெளாகும்.
இ்நளநளாககளம
மனிெனின் நீதிதநறி மற்றும் அறிவளார்்நெ
வளாழவில் ளம்லளாை நன்னமனயத் ெருவெளாகும்.

ஒத்ெ கருத்ெளாககஙகன்க தகளாண்ட
சி்நெனையளா்ர்கன்
ஒப்பிட
உெவுெல்.
்லட்சிய அரசு, குடியுரினம, இயல்பளாை
மற்றும்
திரி்நெ
அரசனமப்பு
வடிவஙகள
மற்றும்
முடியளாட்சி,
அரசளாஙகத்தின் வடிவஙகள மற்றும்
மகக்ளாட்சி பற்றிய அறிவினைப்
தபறுெல்.

குறிப்பிடத்தக்க ்ைற்்காள்

முழுனம
என்பது
பகுதிகளின்
தெளாகுப்னபவிட மிகுதியளாைெளாகும்.
- அரிஸடாடடில் (Aristotle)

மனிென்
என்பவன்
இயற்னகயளாகளவ
ஓர்
அரசியல்
வி்லஙகு!
இயற்னகயில் ஒரு மனிென் அரசு இல்்லளாமல்
வளாழ முடியளாது! அவவளாறு அரசின்றி
வளாழபவன் மனிெ கு்லத்திற்கு ளம்லளாைவன்
அல்்லது கீழளாைவன் ஆவளான்!

அரிஸடாடடிலின் ்பமடப்பு்கள்
கிளரகக
இ்லககியத்திலிரு்நது
வி்லஙகியல்
வனர
இவர்
பல்ளவறு
துனறச்சளார்்நெ
புத்ெகஙகன்
எழுதிைளார்.
இருப்பினும் இவரின் மிகச் சிற்நெ பனடப்பளாை
‘அரசியல்’ என்னும் நூலிலிரு்நது ெற்களா்ல
அரசியல் அறிவியல் வ்ர்்நதுள்து. இெைளால்
இவர் ‘அரசியல் அறிவியலின் ெ்நனெ’ எை
அனழககப்படுகிறளார். இது தவளியிடப்பட்ட
மிகச்சரியளாை நளாள தெரியவில்ன்ல. எனினும்
இப்பனடப்பு 1000 பககஙகளுககு ளமல் உள் 8
புத்ககஙகன்க தகளாண்ட தபரும் பனடப்பளாகும்.

- அரசியல் என்ை நூலில் அரிஸடாடடில்
அரிஸடாடடிலின் வாழ்வும் ்காெமும்
“அரசியல் ெத்துவத்தின் வர்லளாற்றில்
அனைத்துத் ெகவல்கன்யும் ளெடிப் தபறும்
விருப்பத்தில் அரிஸ்டளாட்டின்ல மிஞசியவர்
எவருமில்ன்ல”
என்கிறளார்
வில்லியம்
எதபன்ஸ்டீன்.
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பிளாட்டோ
தனது
ஆசிரியரான
சாக்ரடீசுடன்
ஏற்புடையவராக
இருந்தாலும்,அரிஸ்டாட்டில் தன் ஆசிரியரான
பிளாட்டோ கூறிய பலவற்றில் உடன்பாடின்றி
இருந்தார்.

குடியுரிமைக் க�ோட்பாடு
ஒரு நபரின் வாழ்விடம், சட்ட உரிமை
மற்றும்
பிறப்பு
ஆகியவை
மட்டுமே
குடியுரிமையை வழங்காது என அரிஸ்டாட்டில்
நம்பினார். அவர் செய்யக்கூடிய பணியே ஒரு
நபரை குடிமகனாக்குகிறது எனக்கூறுகிறார்.
ஒரு
நபர்
மட்டுமே
இறையாண்மை
அதிகாரங்களைக் க�ொண்ட மக்கள் சபையில்
பங்கேற்க
வேண்டும்.
ஒரு
குடிமகன்
அரசாங்கத்தின் முடிவாக்க நடைமுறையில்
பங்கேற்க வேண்டும்.

அரிஸ்டாடிலின் சிந்தனைகள்
அரிஸ்டாட்டிலின் அனைத்து விதமான
அரசியல்
கருத்துக்களை
இவருடைய
‘அரசியல்’ என்ற புத்தகத்தில் காணலாம்.
அரசு ஓர் இயற்கை அமைப்பு (State as a
natural Institution)
அரிஸ்டாட்டிலின்
கூற்றுப்படி
அரசு
இயற்கையானது. அரசின் அதிகாரம் நீதி
நெறியிலானதாகும். குடும்பத்தால் மக்களின்
அ தி க ரி த் து க ் க ொ ண் டி ரு க ்கக் கூ டி ய
தேவைகளைப்
பூர்த்தி
செய்ய
இயலாத
காரணத்தால்
தங்களின்
குறுகிய
வட்டத்திலிருந்து வெளிவந்து மக்கள் அரசினை
உருவாக்க நினைக்கின்றனர். குடும்பங்கள்
ஒன்றிணைந்து அரசினை ஓர் முழுமையான
அமைப்பாக்குகின்றனர். தனி மனிதனின் பெரிய
வடிவமே அரசு எனவும் ஓர் அரசில் மட்டுமே
தனி மனிதனால் முழுமையாகச் சிந்திக்க
இயலும் எனவும் அரிஸ்டாட்டில் நம்புகிறார்.

அரசுகளை வகைப்படுத்துதல்
அரிஸ்டாட்டில்
அளவு
தரத்தின்
அடிப்படையில்
வகைப்படுத்துகிறார்.
அளவு

அரிஸ்டாட்டிலின் கூற்றுப்படி அரசின்
தலையாயப் பணி என்பது நல்வாழ்வினை
ஊக்குவித்து மக்களின் மனநலம், ஒழுக்க நெறி
மற்றும் உடல்வளர்ச்சி ஆகியவற்றிற்கு உகந்த
சூழ்நிலையை உருவாக்குவதாகும். அரசானது
மக்களின் நல்ல பழக்கவழக்கங்களை சிறந்த
செயல்பாடுகளாக
மாற்றி
நலனை
மேம்படுத்துவத�ோடு,
மகிழ்வு
மற்றும்
மதிப்பிற்குரியதாக
வாழ்வினை
மாற்றும்
வகையில் செயல்படவேண்டும்.

தரம்

வகை

சிறந்த
வடிவம்

திரிந்த வடிவம்

ஒன்று

முடியாட்சி

க�ொடுங்கோலாட்சி

சிலர்

பிரபுக்களாட்சி
தூய ஆட்சி
அமைப்பு
முறை

சிறுகுழு ஆட்சி

பலர்

அரசின் பணிகள் (Functions of State):

மற்றும்
அரசுகளை

மக்களாட்சி

அரிஸ்டாட்டிலின்
கூற்றுப்படி
இறையாண்மையானது ஒருவரிடம் இருந்தால்
அது
முடியாட்சியாகும்.
அது
பின்னர்
க�ொடுங்கோலாட்சியாக
சிதைவுறுகிறது.
அப்பொழுது
மக்கள்
ஆட்சியாளருடன்
ப�ோராடி அதனை ஆள்வதற்கு சிலரிடம்
தருகின்றனர்.
இவ்வாறு
பிரபுக்களாட்சி
வருகிறது. பின்னர் இதுவும் சிதைவுற்று
சிறுகுழு ஆட்சியாகிறது. இதனால் மக்கள்
மீண்டும் புரட்சி செய்து அதிகாரத்தினைப் பல
ஆட்சியாளர்களிடம் அளிக்கின்றனர். இதனால்
அரசு தூய ஆட்சி அமைப்பாகிறது. இது
மீண்டும்
சிதைவுறும்போது
மக்களாட்சியாகிறது. இதன் ஆட்சியாளர்கள்
அரசின் அடிப்படை ந�ோக்கத்தைப் பற்றிய
ப�ொது நலப் பார்வையற்றவர்களாக இருப்பர்.
இது மீண்டும் முடியாட்சியின் எழுச்சிக்கு
வகை செய்கிறது.

அரிஸ்டாட்டில் : உனக்கு என்ன
வேண்டும்?
மனிதன்
: நல் வாழ்வு.
அரிஸ்டாட்டில் : அப்படியெனில் அரசின்
அங்கமாக இரு.
மனிதன்
: எவ்வாறு?
அரிஸ்டாட்டில் : குடிமகனாவதன் மூலம்
இருக்கலாம்.
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அடிமை முமை ்பறறிய ்கருத்துக்கள்

ஓய்வு ்பறறிய அரிஸடாடடிலின் ்கருத்து

அரிஸ்டளாட்டிலின்
கூற்றுப்படி
அடினமகள் எெமளாைரின் முெல் அனசயும்
தசளாத்ெளாவர். அெளாவது ஓர் வீட்டின் ென்லவரளாக
எெமளாைரின்
உயிருள்
தசளாத்துககளில்
அடினமகள முெ்லளாவெளாவர். அரிஸ்டளாட்டில்
நல்த்லளாழுககம்
இல்்லளாெவர்கள்
அடினமயளாவர் எைககூறுகிறளார். ஏதைனில்
அடினம
என்பவன்
தசயல்பளாட்டிற்களாை
கருவிளயயன்றி
உற்பத்திககு
இல்ன்ல
என்கிறளார். ஒருளவன் உற்பத்திப் பணிகளில்
ஈடுபட்டளால் ஓர் அடினமயளாகத் ெைது பண்னப
இழ்நது நல்த்லளாழுககம் உள்வர்க்ளாவர்.

ஒரு நளாட்டின் குடிமககளுககு தசளாத்து
மற்றும்
அடினமகள
அவசியம்
எை
அரிஸ்டளாட்டில் கூறுகிறளார். இெற்குக களாரணம்
என்ைதவன்றளால்,
அப்தபளாழுது
ெளான்
குடிமககளுககு ஓயவு கினடககும் என்றும்
பயனுள் வனகயில் சி்நதிகக ளநரமும்,
நளாட்டிைர் அனைவரின் வளாழவும் ந்லம்தபற
திட்டமிடவும் இயலும் என்கிறளார்.
புரடசி ்பறறிய ்கருத்துக்கள்:
அரசனமப்பு
மளாற்றஙக்ளாள்லளய
முெலில் புரட்சி ஏற்படுவெளாக அரிஸ்டளாட்டில்
கருதுகிறளார்.
இம்மளாற்றம்
சிறியெளாகளவளா
அல்்லது
தபரியெளாகளவளா
இருகக்லளாம்.
உெளாரணமளாக
முடியளாட்சியில்
இரு்நது
தகளாடுஙளகளா்லளாட்சிககு ஏற்படும் மளாற்றமளாைது
மககளினடளய புரட்சினயத் தூண்டுகிறது.
இரண்டளாவெளாக அரசனமப்பில் மளாற்றஙகள
நிகழளாவிட்டளாலும்
அரசின்
ளநளாககஙகள
ெவறிைளால்
புரட்சிகள
ஏற்படுவெளாகக
கூறுகிறளார்.

குடும்்பம் ்பறறிய ்கருத்துக்கள்
குடும்பம் என்பது அரசிற்கு மு்நனெய
இயற்னக அனமப்பளாகும். ெனி மனிெர்கள
ெஙகளின் பிறப்பிலிரு்நளெ உறுப்பிைர்க்ளாக
இருப்பெளால்
அது
இயற்னகயளாைெளாகும்.
அதுளவ
நீதிதநறியி்லளாை
வளாழவின்
தெளாடககமளாகவும் அரசின் னமயககருவளாகவும்
உள்து.
ஜசாத்து ்பறறிய ்கருத்துக்கள்

ைதிப்பீடு

ெனி நபர் தசளாத்து என்பது சிற்நெ
மற்றும் இயல்பளாை வளாழவிற்களாை அடிப்பனட
எை அரிஸ்டளாட்டில் ஆெரித்ெளார். இருப்பினும்
ெனிநபர்
தசளாத்துககளுககு
சி்ல
வனரயனறகன்
அவர்
பரி்நதுனரத்ெளார்.
ளமலும் அவர் ெனிநபர் தசளாத்து ஒழிப்பிற்கு
ஆட்ளசபனை தெரிவித்ெளார்.

அரசியல், உ்வியல், மற்றும் நன்தைறி
சளார்்நெ
மிகப்தபரும்
அரசியல்
சி்நெனையளா்ர்களில்
ஒருவரளாக
அரிஸ்டளாட்டில்
கருெப்படுகிறளார்.
அவர்
தபரும்பளான்னமயளாை
அறிவியல்
மற்றும்
கன்லகளில் பர்நெ அறினவக தகளாண்டிரு்நெளார்.
அவரது
பனடப்புககள
ப்ல
நூற்றளாண்டுகளுககளாை
ெத்துவத்தின்
அடித்ெ்த்தினை
ஏற்படுத்தியுள்ை.
மறும்லர்ச்சி, சீர்திருத்ெம் மற்றும் அறிதவளாளி
ளபளான்ற
அறிவுப்
புரட்சிகள
ஏற்பட்ட
களா்லத்திற்குப் பின்ைரும் அரிஸ்டளாட்டிலின்
கருத்துககள
உ்லகத்ெத்துவத்தின்
அடித்ெ்த்தில்
இருககின்றை.
ஆகளவ,
ச்நளெகத்திற்கிடமில்்லளாமல் எககளா்லத்திலும்
சிற்நெ ெளாககத்னெ ஏற்படுத்ெககூடிய ெத்துவ
ஞளானிகளில்
ஒருவரளாக
அரிஸ்டளாட்டில்
வி்ஙகுகிறளார்.

ஜசயல்்பாடு
அரிஸ்டளாட்டில்
அத்லகசளாண்டருககுப்
பயிற்றுவித்ெது உண்னமயளா?
ஆம். அவர் அத்லகசளாண்டரின்
ெ்நனெயும் மளாசிளடளானியளாவின்
மன்ைருமளாை இரண்டளாம் பிலிப்
ள க ட் டு க த க ளா ண் ட ெ ளா ல்
பயிற்றுவித்ெளார்.
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இருப்பினும், சி்ல ெத்துவ ஞளானிகள
மெச்சளார்பற்ற அரசியல் அனுமளாைஙகளுடன்
ெஙகளின்
சமயக
கருத்துககன்
உட்புகுத்துவதில் சவளால்கன்ச் ச்நதித்ெைர்.
இெைளால்
இறுதியில்
உ்லனகப்
புரி்நதுதகளாளளும்
இரு
தவவளவறு
வழிமுனறகளுககினடளய இது சமரசத்னெ
ஏற்படுத்தியது. இெனைக கனடசியில் அரசியல்
மற்றும் அரசியல் ளகளாட்பளாடு ஆககுவென்
மூ்லம் கடவுளுடன் தநருஙகும் மககளின்
உயர்்நெ விருப்பத்தில் தவற்றி கண்டைர்.
இம்முககிய ெத்துவ தவற்றிககு சிற்பியளாக
இரு்நெ கிறித்துவ சமயவளாதிகளில் புனிெ
ெளாமஸ் அகவிைளாஸ் மிக முககியமளாைவரளாவளார்.

7.3 புனித தாைஸ அகவிைாஸ
(Saint Thomas Acquinas)
(ஜ்பா.ஆ.1225 - ஜ்பா.ஆ.1274)

Leanpub

்கறைலின் ்�ாக்கங்கள்

புனிெ ெளாமஸ் அகவிைளாஸ் ளநப்பிளசின்
வடகளக உள் ரளாககளாசீககளாவில் (Roccasecca)
உள் ெைது குடும்பத்துககுச் தசளா்நெமளாை
ளகளாட்னடயில் தபளா.ஆ. 1225 -ல் பிற்நெளார்.
அவரது ெ்நனெயளாை அகவிளைளா ள்லண்டல்ஃப்
(Landulf of Aquino) ஓர் முககிய நி்லவுடனமக
குடும்பத்தின்
ென்லவரளாவளார்.
ெளாயளாரளாை
திளயளாளடளாரளா ளரளாசி (Theodora Rossi) அவர்கள
நிளயளாபளாலிட்டன் கரளாசிளயளாள்லளா (Neapolitan
Carracciolo) குடும்பத்னெச் ளசர்்நெவர்.

புனிெ ெளாமஸ் அகவிைளாசின் அரசியல்
சி்நெனைனயக கற்றறிெல்
அகவிைளாசின்
சட்டம்
பற்றிய
கருத்ெளாககத்தினை புரி்நதுதகளாள்
உெவுகிறது.
அரசின் ளெளாற்றம், அரசின் பணிகள,
அரசளாஙகத்தின் வனகப்பளாடு, சட்ட
வனகப்பளாடு
திருச்சனப
மற்றும்
அரசிற்கு இனடளயயளாை உறவுகள
பற்றிய அகவிைளாசின் கருத்துகளில்
அறிவு தபறுெல்

அகவிைாசின் ்பமடப்புக்கள்
19 ஆம் நூற்றளாண்டில் ளபளாப் பதிமூன்றளாம்
லூயி அவர்கள அகவிைளாஸின் ெத்துவளார்த்ெ
முனறனயக கத்ளெளாலிகக சமயவளாெத்தின்
அலுவல் மெமளாகும் எை பிரகடைப்படுத்திைளார்.
இது
கத்ளெளாலிககர்கள
அவரின்
பனடப்புககன்
வளாசிப்பனெ
முககியமளாககியதுடன் கிறித்துவ மெத்தின்
இப்பிரிவினை
புரி்நதுதகளாள்
விரும்புபவர்களுககும்
முககியமளாைெளாக
வி்ஙகியது. அகவிைளாசின் பனடப்புகளிலுள்
கருத்துனரகள அனைத்தும் அவரது சமயவளாெ
வடிவனமப்பிலிரு்நது
ளெளான்றியெளாகும்.
இவரது முககியப் பனடப்புகள (1) சம்மளா
களாண்ட்ரளா தென்டி்லஸ் (Summa Contra Gentiles)
(கி.மு 1264) (2) சம்மளா தியளா்லஜிகளா (Summa
Theologica) (கி.மு 1274) (3) அரசுரினம (On
Kingship).

வாழ்வும் ்காெமும்
பதிமூன்றளாம்
நூற்றளாண்டு
ளமற்கு
ஐளரளாப்பளாவில்
ளமற்கத்திய
ெத்துவத்தின்
தபளாற்களா்லமளாகக
கருெப்படுகிறது.
ளமற்கு
ஐளரளாப்பளாவின்
தபரும்பளான்னம
மெமளாக
கத்ளெளாலிககம் உருவளாைது. இென் வின்வளாக
13 ஆம் நூற்றளாண்டில் அரிஸ்டளாட்டிலின்
அரசியல்
மீண்டும்
ளெளான்றியது.
அரிஸ்டளாட்டிலின்
மெச்சளார்பற்ற
கருத்துககளுககும் புனிெ அகஸ்டினின் பளாவம்
பற்றிய மெ கருத்துகள, அரசியல் சமூகம்
ஆகிய
கருத்ெளாககஙகளுககும்
இனடளய
கூர்னமயளாை
ளவறுபளாடுகள
ளெளான்றிை.
இெனைத்
திருச்சனப
ஏற்றுகதகளாண்டு
பினணப்புக ளகளாட்பளாடளாககியது.
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க�ொலை செய்தல் என்பது தவறு என்றும்
தகுந்த
முறையிலான
நடத்தையினைப்
புரிந்துக�ொள்ள நமக்கு ஓர் குற்றவியல் சட்டம்
தேவையில்லை எனவும் கூறுகிறது.

அக்வினாசின் சிந்தனை
சம்மா காண்ட்ரா ஜென்டிலெஸ்

(Summa

Contra Gentiles):
அக்வினாஸ் தனது சம்மா காண்ட்ரா
ஜென்டிலெஸ் என்னும் நூலினை ஸ்பெயின்
நாட்டில்
இஸ்லாமிய
மதத்துடான
கணக்கீட்டினை கிறித்துவர்கள் நேர்செய்ய
ட�ொமினிக்கன் சமயப் பரப்புக் குழுவினருக்கு
ஓர்
கையேடு
அல்லது
பாடநூலாக
வடிவமைத்தார் என பரவலாகக் கூறப்படுகிறது.
இப்படைப்பு கிறித்துவ மத நம்பிக்கை மீதான
குற்றச்சாட்டுக்கள்
மற்றும்
குற்றம்சாட்ட
வாய்ப்புள்ளவற்றினைப்
பாதுகாக்கும்
வகையிலான படைப்பாகும்.

அக்வினாசின்
இயற்கைச்
சட்ட
க�ோட்பாட்டின் தனித்தன்மை யாதெனில் அது
இயற்கை மற்றும் தெய்வீகம், அதாவது
இயற்கை
மற்றும்
பரிசுத்த
ஆவியுடன்
த�ொடர்பினை ஏற்படுத்துவதாகும். கடவுளின்
நித்திய சட்டத்தால்
சரியானவை மற்றும்
தவறானவை எவை என தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
ஆகையால்
இயற்கைச்
சட்டம்
என்பது
வேற�ொன்றுமல்ல
நித்திய
சட்டத்தில்
பகுத்தறிவிலான படைப்பின் பங்கேற்பாகும்.
மனிதனின் நீதிநெறியிலான பகுத்தறிவு என்பது
சுருக்கமாக இயற்கையைக் கடந்த பரிசுத்த
ஆவி க�ொள்கையின் நீட்டிப்பாகும். இறுதியாக,
மனிதச்சட்டம் என்பது குறிப்பிட்ட புவிசார்
சூழ்நிலைகளில் இயற்கைச் சட்ட நல்லொழுக்க
நெறியுரைகளில்
மனித
பகுத்தறிவின்
செயலாக்கமாகும்.

சம்மா தியாலஜிகா (Summa Teologica)
அக்வினாஸ்
தன்னுடைய
சம்மா
தியாலஜிகாவில் பகுத்தறிவு அடிப்படையில்
ஒற்றுமையை
ஏற்படுத்த
நான்கு
நிலைகளிலான சட்டங்களை நிலைநாட்டினார்.
இவை சட்டத்தினை ஓர் வடிவத்திலிருந்து
மற்றொன்றிற்கு
வேறுபடுத்துவது
சம்பந்தப்பட்ட பகுத்தறிவின் நிலைகளாகும்.
இப்பிரபஞ்சம்
முழுமைக்கும்
செயலாற்றக்கூடிய பகுத்தறிவே இவற்றில்
மிகவும் உயர்ந்த மற்றும் விரிவானதாகும்.
இதனை ‘நித்திய சட்டம்’ (Eternal Law) என
பெயரிட்டுள்ளார். இது கடவுளால் நிறுவப்பட்ட
இயற்கையான நன்னெறி முறைமையாகும்.
இதற்கு அடுத்தாக நித்திய சட்டத்தின் சிறப்புப்
பிரிவாக ‘தெய்வீக சட்டம்’ (Divine Law) உள்ளது.
இது பல்வேறு மத இலக்கியங்களில் கடவுளின்
வெளிப்பாடுகளைக் க�ொண்டதாகும்.

அரசுரிமை பற்றிய கருத்துக்கள் (On Kingship)
அக்வினாசின் அரசியல் க�ோட்பாடானது
அரிஸ்டாட்டிலின்
க�ோட்பாட்டினை
ஒத்துள்ளது. அரசுரிமை பற்றிய அக்வினாசின்
எழுத்துக்கள்
மிகச்
சீரான
அரசியல்
படைப்பாகக் கருதப்படுகிறது. அரிஸ்டாட்டில்
தனது ‘அரசியல்’ என்னும் நூலில் பின்பற்றிய
தர்க்க
முறைபாணியினை
அக்வினாசும்
பின்பற்றுகிறார். இவர் "அரசு இயற்கையானது
ஏனெனில்
அது
மனிதனுக்கும்
இயற்கையானது. ஓர் சமூக மற்றும் அரசியல்
விலங்காக ஓர் குழுவாக வாழ்வதற்கு" என
வாதிடுகிறார். இதன் விளைவாக அரசியல்
செயல்பாடுகள்
தேவை
மற்றும்
நன்மையானதாகும் என வலியுறுத்துகிறார்.
அரிஸ்டாட்டிலைப் ப�ோலவே அக்வினாசும்
மக்களின் அரசியல் தன்மைக்கு அவர்களின்
பகுத்தறிவு மற்றும் பேச்சுத்திறன் ஆகியவை
அடிப்படையாகும் என்கிறார்.

இதற்கடுத்த
நிலையில்
உள்ள
சட்டத்தினை அக்வினாஸ் ‘இயற்கைச் சட்டம்’
(Natural Law) என அடையாளம் காட்டுகிறார்.
இந்த
இயற்கைச்
சட்டக்
கருத்தானது
உணர்வடக்கத் தத்துவத்தின் அடிப்படையில்
பகுத்தறிவினால் கண்டறியப்பட்ட நீதிநெறிச்
சட்டமாகும். இது மனிதனுக்குப் பகுத்தறிவுத்
திறன் உள்ளது எனவும், சட்டத்தினால்
குறிப்பிடப்பட்டாலும் இல்லாவிடினும் சில
நன்னெறிகளுக்கு மனிதனை உட்படுத்துகிறது
எனவும் அனுமானிக்கிறது. உதாரணமாக

இதற்கு அடுத்ததாக அரசியல் அரங்கில்
பகுத்தறிவிலான நடவடிக்கையின் மூலமாக
மனிதர்கள்
நல்லொழுக்கத்தைப்
பெற்று
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மகிழ்ச்சி மற்றும் நிறைவடைகின்றனர் என
கூறுகிறார். இவர் அரிஸ்டாட்டிலைப் ப�ோன்றே
‘அரசு’ என்பது நீதிநெறியிலான சமூகம் என
நம்பினார்.
மேலும்
அதன்
ந�ோக்கமே
உறுப்பினர்களின்
நீதிநெறியிலான
நன்மையாகும். இவ்வாறு அரசு என்பது
நீதியின்
அடிப்படையிலானது
எனவும்
சட்டவரையறைக்கு உட்பட்ட குடிமக்களின்
நன்மைக்காக சிறந்தவர்களே ஆளவேண்டும்
எனவும் வாதிட்டார். இத்தகைய வாதமானது
நம்மை நேரடியாக அரசமைப்பு வகைப்படுத்தல்
பிரச்சனைக்கு
வழிநடத்திச்
செல்கிறது
என்பதால் மீண்டும் அக்வினாஸ் அவர்கள்
அரிஸ்டாட்டிலின் க�ொள்கைகளைப் பின்பற்றி
தரம்
மற்றும்
அளவீட்டு
முறைகளைப்
பயன்படுத்தினார். இவர் அரசமைப்பினை
ஆள்பவர்களின்
எண்ணிக்கை
மற்றும்
ஆட்சியின்
தரத்தின்
அடிப்படையில்
வகைப்படுத்துகிறார்.

எனவும் கூறுகிறார்.
மனிதர்கள் சமூக
விலங்காக
இருப்பதால்
அரசு
என்பது
மரபார்ந்ததல்ல
என்பதுடன்
இயற்கையானதாகும் என்கிறார். அவர்கள்
வாழ்வதற்காகவும், வளம் பெற்று பண்பாட்டு
மேம்பாடு அடைவதற்காகவும் சமுதாயத்தை
உருவாக்க
விழைகின்றனர்.
இதனைக்
கூடிவாழும் விலங்குகள் உள்ளுணர்வின்
அடிப்படையிலும், மனிதர்கள் பகுத்தறிவின்
அடிப்படையிலும் மேற்கொள்கின்றனர்.
அக்வினாசின் கூற்றுப்படி அனைத்து
வலிமையும் கடவுளிடம் இருந்தே வருகின்றன.
இதற்குக் காரணம் வாழ்வின் வலிமை மற்றும்
இறப்பு ஆகியவை திருச்சபை க�ோட்பாட்டின்படி
கடவுளின்
தனிச்சிறப்புரிமையாகும்.
இச்சந்தர்ப்பத்தில்
அக்வினாஸ்
அவர்கள்
அரிஸ்டாட்டிலிடம் இருந்து மாறுபட்டாலும்
இறையாண்மை
இயற்கையானது
எனும்
கேள்வியில் மீண்டும் திரும்புகிறார். மக்களைக்
கட்டுப்படுத்தும் முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய
ஆளும் அமைப்பு இல்லாவிடில் குழப்பம்
விளைந்து
மக்கள்
ஒருவரை
ஒருவர்
அழித்துக்கொள்வர் என்கிறார். அக்வினாசின்
கருத்துப்படி இறையாண்மை மிக்க அரசன்
அல்லது அரசாங்கம் என்பது ஆளப்படுவ�ோரின்
பிரதிநிதியாகும்.

குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

சட்டம் என்பது சமூக அக்கறையுடன்
உள்ள
நபரால்
ப�ொது
நலனுக்காக
பகுத்தறிவின் அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட
விதிமுறைகளை
ஏற்படுத்துவதன்றி
வேற�ொன்றுமில்லை
- தாமஸ் அக்வினாஸ் (Thomas Aqinas)

இங்ஙனம் அரசு என்பது எவ்வகையிலும்
திருச்சபையினை
சாராததாகும்.
இவை
ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி பங்கு மற்றும்
ந�ோக்கங்களைக்
க�ொண்டதாகும்
என
அக்வினாஸ் வாதிடுகிறார். அக்வினாசின்
கருத்துப்படி திருச்சபை அரசிற்கு கீழானதல்ல.
ஆனால் அரசு என்பது திருச்சபையினை
கருத்தில்
க�ொள்ளவேண்டும்.
இதற்கு
திருச்சபையின்
ந�ோக்கம்
அரசின்
ந�ோக்கத்தினை விட உயர்ந்ததாக இருப்பதுடன்
குடிமக்களின் அடிப்படை ந�ோக்கமாகவும்
இருப்பதாகும்.அக்வினாஸ்
திருச்சபைக்கும்,
அரசுக்கும் உள்ள உறவினை ஆன்மாவிற்கும்,
உடம்பிற்கும் உள்ள உறவாக கருதுகிறார்.
ஒவ்வொன்றும்
தனிப்பட்ட
பங்கினை
க�ொண்டிருந்தாலும் ஆன்மாவின் ந�ோக்கம்
உயர்ந்ததாகும்.

மதிப்பீடு
புனித தாமஸ் அக்வினாஸ் இடைக்காலச்
சிந்தனையாளர்களில்
பெரும்
சிந்தனையாளராகக் கருதப்படுவதுடன் புதிய
மரபினையும் த�ோற்றுவித்தார். இது ‘தாமிசம்’
(Thomism) என அழைக்கப்படுகிறது. இவரது
அரசியல் க�ோட்பாட்டின் அடிப்படைகளை
இவரின் அரிஸ்டாட்டிலினுடைய அரசியல்
பற்றிய
கருத்துரையான
‘டி
ரெஜிமினிபிரின்சிபம்’ (de regimineprincipum
இறைமை ஆட்சி)
என்பதில் காணலாம்.
அப்பொழுது அவர் ப�ோப்பின் அவையில்
இத்தாலி நாட்டில் (1259-68) இருந்தார்.
அரிஸ்டாட்டிலைப்
ப�ோன்றே
அரசு
இயற்கையானது என்றும் அது மரபார்ந்த
நிறுவனமல்ல மிகச்சரியான சமுதாயமாகும்
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இராணுவம் மற்றும் நிர்வாக விவகாரங்கள்
த�ொடர்பான முக்கியப் பதவியாகும். கி.மு 1512-ல்
மெடிசி மீண்டும் நிறுவப்பட்டதன் விளைவாக
மாக்கியவல்லி தனது பதவியை இழந்து சில
காலத்திற்கு
சிறைப்படுத்தப்பட்டார்.
இதன்
பின்னர்
அவர்
இலக்கியப்
பாதையில்
பயணித்தார். கி.மு 1513-ல் ல�ோரென்சோ டி
மெடிசிக்காக (Lorenzo de Medici) ‘இளவரசன்’ (The
Prince) என்னும் தனி வரைவு நூலை எழுதினார்.
இக்காலகட்டத்திலேயே அவர் தனது அடுத்த
முக்கியப் படைப்பான டைட்டஸ் லிவியசின்
முதல் பத்து புத்தகங்களுக்கான உரைக்கோவை
(சுருங்கக்கூறின் லிவி மீதான உரைக்கோவை –
Discourses on Livy) என்னும் நூலினை 1517-ல்
நிறைவுசெய்தார்.
இருப்பினும்
இவ்விரு
படைப்புகளும் அவரது மறைவிற்குப் பின்னர்
1531-ல்
வெளியிடப்பட்டன.
மாக்கியவல்லி
மேலும் சில சிறிய இலக்கிய படைப்புகளை
உருவாக்கினாலும்
ஓர்
அரசியல்
சிந்தனையாளராக அவரது மதிப்பு இவ்விரு
புத்தகங்களின் அடிப்படையிலேயே நீடிக்கிறது.

7.4 நிக்கோல�ோ மாக்கியவல்லி
(Niccolo Machiavelli)
(ப�ொ.ஆ.1469 - ப�ொ.ஆ. 1527)

Leanpub

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்

 நிக்கோல�ோ
மாக்கியவல்லியின்
அரசியல்
சிந்தனையைப்
புரிந்துக�ொள்ளுதல்
 இது
ஒத்த
கருத்துடைய
சிந்தனையாளர்களுடன்
ஒப்பிட
உதவுகிறது
 அரசியல்,
மதம்,
அரசு,
இளவரசனுக்கான அறிவுரை பற்றிய
மாக்கியவல்லியின்
கருத்துக்களை
அறிந்து க�ொள்ளுதல்

மனிதனின்
தன்மை
பற்றிய
மாக்கியவல்லியின்
கருத்துக்கள்
(Machiavelli on Human Nature)
மாக்கியவல்லியின் அரசாங்கம் பற்றிய
க�ோட்பாடானது அவரது மனிதனின் தன்மை
பற்றிய
கருத்தாக்கத்தினால்
தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. இவரும் ஹாப்சைப்
ப�ோன்றே
மனிதனின்
தன்மை
மீது
அவநம்பிக்கை க�ொண்டிருந்தார். மனிதர்கள்
இயற்கையில்
முழுமையான
சுயநலம்
க�ொண்டிருப்பதுடன் அவர்களின் வாழ்விலும்
சுயநல விருப்பங்களால் உந்தப்படுகின்றனர்
என நம்புகிறார்.
இளவரசன் நூலின்
ஓரிடத்தில்
மனிதன்
நன்றி
மறந்தவன்,
நிலையற்றவன், ஏமாற்றுபவன், க�ோழைத்தனம்
மற்றும் கஞ்சத்தனமுள்ளவன் என கூறுகிறார்.
மன்னரானவர் மக்களால் விரும்பப்படுவதைக்
காட்டிலும்
அவரைக்
கண்டு
மக்கள்
அஞ்சுவதையே இலக்காக்க வேண்டும் என
பரிந்துரைக்கிறார்.
மாக்கியவல்லியைப்
ப�ொறுத்தவரை அன்பு என்பது ஓர் கடப்பாட்டுப்
பிணையாகும். மனிதர்கள் அடிப்படையில்

வாழ்வும் காலமும்
இத்தாலிய
பண்பாட்டின்
மையமான
ஃபிளாரன்சில் மாக்கியவல்லி பிறந்தார். பிற
பகுதிகளை
விட
அங்கு
ஐர�ோப்பிய
மறுமலர்ச்சியின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தது.
இவர்
வழக்கறிஞரான
பெர்னார்டோ
டி
நிக்கோல�ோ மாக்கியவல்லி (Bernardo di Niccolo
Machiavelli) மற்றும் அவரது துணைவியரான
ஸ்டெஃ
பான�ோ
நெல்லி
பார்த்தோ
ல�ோமியா(Bartolomea of Stefano Nelli) ஆகிய�ோருக்கு
மூன்றாவது
குழந்தையாகப்
பிறந்தார்.
மறுமலர்ச்சின் தாக்கத்தின் அடிப்படையில்
சிறப்பான
மனிதநேயக்
கல்வியை
இவர்
பெற்றுள்ளதை
அவரது
எழுத்துக்கள்
வெளிப்படுத்துகின்றன. இவர் ப�ொ.ஆ.1494-ல்
மெடிசி (Medici) வீழ்ந்த பிறகு குடியரசு
அரசாங்கத்தின் பணியில் நுழைந்தார். ப�ொ.ஆ.
1498 முதல் 1512 வரை வேந்தர் பணியகத்தின்
செயலராக இருந்தார். இப்பதவி தூதாண்மை,
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சுயநலமாக இருப்பதால் தங்களின் தேவைக்குத்
தக்கவாறு அதனை ஒவ்வொரு சமயத்திலும்
மீறுவர்.

அரசியல்

மற்றும்

நீதிமுறைமையைப்

பிரித்தல்
கிரேக்க
அரசியல்
சிந்தனையில்
அரசியலின்
அடிப்படையாக
நன்னெறி
கருதப்படுகிறது.
ஆனால்
மாக்கியவல்லி
இம்மரபார்ந்த
லட்சியத்திலிருந்து
குறிப்பிடத்தகுந்த அளவில் மாறுபட்டிருக்கிறார்.
அரசியல்
என்பது
அதன்
சுதந்திரமான
சுயமதிப்பளவின்
அடிப்படையிலானதாகும்.
ஆகவே
அதனை
மரபார்ந்த
நன்னெறி
மதிப்பளவின் கீழ் வரையறை செய்ய முடியாது
என்கிறார்.
மேலும்
அவர்
அரசியல்
மற்றும்
நன்னெறியினைப்
பிரிப்பதனை
வலியுறுத்துகிறார். அவரைப் ப�ொறுத்தவரையில்,
ஆட்சியாளர்
ஒழுங்கானவராகவும்,
நேர்மையானராகவும் தனது வார்த்தைப்படி
நடப்பவராகவும்
இருக்கவேண்டும்.
உண்மையில் எந்தவ�ொரு ஆட்சியாளரும்
இத்தகைய தகுதிகளுடன் இருப்பதில்லை.
கெட்ட எண்ணமுள்ள மக்களை ஆள்வதற்காக
ஆட்சியாளருக்கு
இத்தகுதிகள்
உகந்தவையல்ல.
மேலும்
நீதிநெறி
கடப்பாடுகளற்ற
அரசைப்
பாதுகாப்பதில்
இளவரசன்
கவனம்
செலுத்தவேண்டும்.
‘முடிவுகளே
வழிமுறைகளைத்
தீர்மானிக்கின்றன,
என்பதனுடன்
மாக்கியவல்லி
திருப்தியடையவில்லை.
மக்கள்
தீர்ப்பின்
அடிப்படையிலேயே
ஆட்சியாளரின் வெற்றி தீர்மானிக்கப்படுகிறது’.
நம்பத்தகாத
வழிமுறைகளைப்
பின்பற்றினாலும் இறுதியில் வெற்றியடைந்தால்
இளவரசன் மன்னிக்கப்படுகிறார். அரசியல்
செயல்பாடுகளுக்கு
அவசியப்படும்போது
மரபார்ந்த
நீதிமுறைமையை
ஒதுக்கி
வைத்துவிட்டு வெற்றிகரமான அரசியலுக்கு
மேற்செல்ல வேண்டும்.

ஆனால்
பயம்
என்பது
அக்காரணத்திற்காகவே
அவர்களைக்
காலவரையறையின்றி
கட்டுப்படுத்தி
வைக்கிறது.
மனிதர்கள்
த�ோற்றத்தின்
அடிப்படையிலேயே
விஷயங்களைத்
தீர்மானிக்கின்றனர்
என்பதால்
இதனை
ஆட்சியாளர் தனக்கு சாதகமாக்கிக் க�ொண்டு
செயல்படவேண்டும். அவரைப் ப�ொறுத்தவரை
மனிதர்கள்
பலவீனமானவர்களாகவும்,
அறியாமையில் உள்ளதுடன், அடிப்படையில்
கெட்டவர்களாகவும், தேவையின் அடிப்படையில்
நல்லவர்களாகவும்
உள்ளனர்.
இதனால்
ஆட்சியாளர் தனது மன்ற உறுப்பினர்களை
எப்பொழுதும் நம்பாமல் தனது சுய முடிவினைப்
பயன்படுத்துமாறு எச்சரிக்கிறார்.
மனிதர்கள்
முடிவற்ற
விருப்பமுள்ளவர்கள் என்றும் அதில் மிக
முக்கியமான விருப்பமாக தனிநபர் ச�ொத்து
உள்ளது
எனவும்
கூறுகிறார்.
அவர்
ப�ொருள்முதல்வாத தனிமனிதத்துவதத்தினை
சுதந்திரம் மற்றும் சுய அரசாங்கத்தின் மீதான
விருப்பத்தின் விளக்கமாக கூறுகிறார். அவர்
தனது உரைக்கோவையில் (The Discourses)
மனிதனின் தன்மை மீதான அவநம்பிக்கையை
வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
மனிதனின்
அடிப்படை
விருப்பமாக
ப�ொருளாதார
ஆதாயமே உள்ளது என்பதைப் பேணுகிறார்.
மக்களின்
இந்நோக்கமே
அவர்களை
குடியரசினை விரும்பவும், முடியாட்சியை
வெறுக்கவும்
வைக்கிறது
என்கிறார்.
குடியரசிலான அரசாங்கத்தின் கீழ் மக்கள்
அதிகமான
ப�ொருளாதார
ஆதாயங்களை
பெறும்
வாய்ப்பு
அதிகமாகும்.
இது
முடியாட்சியில்
சாத்தியமாகாததற்குக்
காரணம் யாதெனில் இளவரசன் அனைத்து
ஆதாயங்கள் மற்றும் லாபங்களைத் தனக்கே
எடுத்துக்கொள்வதாகும். ஒர் சுதந்திரமான
தேசம்
விரும்பப்படுவதற்கான
காரணம்
என்னவெனில் அச்சுதந்திர தேசத்திலேயே
மக்களின் வளம் பன்மடங்காகப் பெருக
வாய்ப்புள்ளது.

குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

ஓர் இளவரசன் அரசினைக் கைப்பற்றி
நிர்வகிக்கும்
பணியினை
செய்யமுற்படுவதால் அவரது முறைகள்
எப்பொழுதுமே
மேன்மையானதாகக்
கருதப்படுவதுடன்
அனைத்து
தரப்பினராலும் பாராட்டப்படுகிறார்.
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மாக்கியவல்லி (இளவரசன்)
மாக்கியவல்லியின் முறைமை (Machiavelli’s Method)
மாக்கியவல்லியைப் ப�ொறுத்தவரை வரலாற்று முறையே அரசியல் அறிவியலைக் கற்கும்
சரியான முறையாகும். இவர் மனித விருப்பங்கள் மற்றும் பேரார்வம் ஆகியவை எப்பொழுதும் ஒரே
மாதிரியானவை எனக்கூறுகிறார். வாழ்விலுள்ள சம்பவங்களை ஒப்பிடும் ப�ோது மனித இனம் ஒரே
மாதிரியான பரிகாரங்களைத் தேட முனைவதுடன் ஒரே மாதிரியான நடத்தையை மீண்டும்
க�ொண்டிருக்கின்றன எனக்கூறுகிறார். ஆகவே கடந்த காலத்தைப் படித்தறிவது என்பது தற்காலத்தைப்
புரிந்து க�ொள்வதுடன் எதிர்காலத்திற்கான முன்கணித்தலை மேற்கொள்வதை எளிமையாக்குகிறது
என்கிறார். அவர் அரசியலை வரலாறு மற்றும் மெய்மைவாத அடிப்படையில் கற்பதுடன் குறிப்பாக
அரசியல் நடத்தையைக் கற்றறிவதற்கு செயலறிவு முறையினைச் சார்ந்துள்ளார். அவர் நடத்தையியலின்
முன்னோடியாக விவரிக்கப்படுகிறார். இளவரசன் மற்றும் உரைக்கோவை ஆகிய இரண்டிலுமே
இம்முறையினை அவர் பின்பற்றுகிறார். அவர் அதிகாரத்தினை கையகப்படுத்தி, பாதுகாத்து விரிவாக்கம்
செய்யும் கருவியே அரசியல் என்பதுடன் அவற்றினை அடைவதற்காக இம்மெய்யான உலகில் உள்ள
மக்களின் அறிவுத்திறனுக்குத் தக்கவாறு அணிதிரட்டி அடைவதாகக் கருதுகிறார்.
மாக்கியவல்லியின்
முறையானது
உய்த்தறிதல்
அல்லது
அறிவியல்
முறையாக
அழைக்கப்படுகிறது. இதற்கான அடிப்படை யாதெனில் அவர் பல்வேறு அரசியல் ஆட்சி காலங்களின்
மனிதனின் தன்மை பற்றிய நடைமுறை அல்லது வரலாற்று அனுபவங்களின் அடிப்படையில்
முடிவுரைகளை எட்டுகிறார். அரசியலைப் பகுத்தறியும் சில நீதிநெறிகளுக்கு மாற்றாக மனித
நடத்தையின் பாங்கில் கவனம் செலுத்துவதில் அவருடைய சுயத்தன்மை உள்ளது. இருப்பினும்
மாக்கியவல்லியின் முறையானது மேல�ோட்டமான அறிவியல் மற்றும் வரலாற்று முறையாகும் என
விமர்சகர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். அவர் குறிப்பிட்டவற்றிலிருந்து ப�ொதுவானவற்றை (Particular to
General) ந�ோக்கிய நடைமுறையிலான உய்த்தறிதல் முறையினைப் (Inductive Method) பின்பற்றவில்லை.
அதே நேரத்தில் ‘ப�ொதுவானவற்றிலிருந்து குறிப்பிட்டவற்றிற்கான’(General to Particular) நடைமுறையில்
க�ொணர்முறையினையும் (Deductive Method) பின்பற்றவில்லை. அவர்களைப் ப�ொறுத்தவரையிலும்
மாக்கியவல்லி அரசியல் தத்துவத்தின் மையப் பிரச்சனைகளை எப்பொழுதும் த�ொடவில்லை.
உதாரணமாக அரசு நீடித்தலுக்கான நியாயவாதம் மற்றம் அரசியல் க�ோட்பாட்டின் அடிப்படைகள்
மற்றும் வரையறைகளைக் குறிப்பிடலாம். அவருடைய பார்வை பரந்ததாக இருந்தாலும் நடைமுறை
அரசியலின் தேவைகளைத் தாண்டி அவர் எப்பொழுதும் பார்த்ததில்லை.
“அரசுகளைக் கண்டறிய மற்றும் சீர்திருத்த ஓர் ஆட்சியாளர் தேவை. அவை நிறுவப்பட்ட
பின்னர் தாங்கிப் பிடிப்பதில் குடியரசிலான அரசாங்கங்கள் சிறந்தவையாகும்”.
அரசியல் மற்றும் மதத்தினை பிரிப்பது பற்றி

மாக்கியவல்லி

(லிவி

மீதான

நிக்கோல�ோ மாக்கியவல்லி

உரைக்கோவை- Discourses on Livy)

அரசின் நன்னெறி ந�ோக்கம் பற்றிய
பிளாட்டோ, அரிஸ்டாட்டில், புனித தாமஸ்
அக்வினாஸ் மற்றும் பலரின் நம்பிக்கையில்
இருந்து மாக்கியவல்லி மாறுபட்டுள்ளார்.
அவர் அரசியலை மதம் மற்றும் நீதிமுறைமை
ஆகியவற்றிலிருந்து பிரித்து அரசியலுக்கு ஓர்
தன்னாட்சி நிலையினைத் தருகிறார். மதம்
மற்றும் நீதிநெறி ஆகியவை இளவரசனின்
ஆட்சிக்கலையில்
நடைமுறைக்
க�ொள்கையாகாது
என
மாக்கியவல்லி
கூறுகிறார்.

மாக்கியவல்லியின்
இரு
முன்னணி
புத்தகங்களான ‘இளவரசன்’ மற்றம் ‘லிவி
மீதான உரைக்கோவை’ ஆகியவற்றிற்கிடையே
எத்தகைய முரண்பாடுகளும் இல்லை என
ஜார்ஜ் H. சபைன் என்னும் அறிஞர் சரியாக
உற்று
ந�ோக்குகிறார்.
இரண்டுமே
ஒரே
ப�ொருளைப்
பற்றியவையாகும்.
அதாவது
அரசுகளின் எழுச்சி மற்றும் வீழ்ச்சிக்கான
காரணங்கள்
மற்றும்
அவற்றை
நிரந்தரமாக்குவதற்கான
வழிமுறைகள்
ஆகியவை
ஆகும்.
‘இளவரசன்’
நூல்
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முடியளாட்சிகள
அல்்லது
முழுனமயளாை
அரசளாஙகஙகன்ப்
பற்றியும்
உனரளகளானவயளாைது முககியமளாக ளரளாமப்
ளபரரசின் விரிவளாககம் பற்றியெளாகும்.

கவைமுடன்

அரசளாஙகமளாைது உளநளாட்டு குற்றவளாளிகள
மற்றும்
தவளிநளாட்டு
எதிரிகளிடமிரு்நது
மககன்ப்
பளாதுகளாககளவண்டும்.
ஓர்
அறிவளார்்நெ ஆட்சியளா்ர் மககளின் உயிர்
மற்றும் உடனமககளாை பளாதுகளாப்பு மற்றும்
மககளின் மளாண்பினைப் பளாதுகளாககும் சூழன்ல
ஏற்படுத்தும் வனகயி்லளாை தகளாளனககன்
உருவளாககுகிறளார்.
ெம்
அரசிலுள்
தபண்களுககுத் ெகு்நெ பளாதுகளாப்பினை அளிகக
அவர் இ்வரசனுககு அறிவுறுத்துகிறளார். ஓர்
அரசில் மககள ெஙக்து உயிர், உடனம
மற்றும் தபண்கள பளாதுகளாப்பளாக இரு்நெளால்
ெஙகளின் ஆட்சியளா்ருககு விசுவளாசமளாக
இருப்பர்.

ைாககியவல்லியின் ஆடசிக்கமெ
(Machiavelli’s Statecraft)
ஆட்சிககன்ல என்பது மளாககியவல்லி
எடுத்தியம்பியவற்றில் குறிப்பிடத்ெகு்நெ மற்றும்
சர்ச்னசககுரிய
பஙகளிப்பளாகும்.
அது
ெனித்ென்னமயளாை வழிகளாட்டு முனறகன்க
தகளாண்டிருப்பெளால்
குறிப்பிடத்ெகு்நெெளாகவும்,
தவற்றிகரமளாை ஆளுனகககளாக ஆட்சியளா்ர்
குறிப்பிட்ட
அநீதியளாை
நனடமுனறகன்ப்
பயன்படுத்துவெளால்
சர்ச்னசககுரியெளாகவும்
உள்து. ஆட்சியளா்ர் ெமது ளநளாககத்தினை
எட்டுவெற்களாக நீதிதநறியி்லளாை கட்டனமப்பினை
ஒதுககினவகக ளவண்டுதமை மளாககியவல்லி
அறிவுனர கூறுகிறளார். இருப்பினும் மரபளார்்நெ
நீதிமுனறனம என்பது அரசியலுககு முற்றிலும்
ளெனவயற்றது எைவும் அவர் நினைககவில்ன்ல.
ஒன்று ஆட்சியளா்ருககும் மற்தறளான்று அவரது
பணியளா்ர்களுககும், குடிமககளுககுமளாக அவர்
நீதிதநறியில்
இரட்னட
மதிப்ப்வினை
எடுத்தியம்புகிறளார். ஆட்சியளா்ரின் நீதிதநறி
என்பது அரசினை வலினமப்படுத்தும் அவரது
குனறவுபடளாெ அர்ப்பணிப்பு மற்றும் ெமது
வலினமனய உயர்த்தி அரசின் சட்டம் மற்றும்
ஒழுஙகினைப் பளாதுகளாப்பதுடன் தவளிநளாட்டு
பனடதயடுப்பளா்ர்களிடம்
இரு்நது
சிற்நெ
பளாதுகளாப்பினை உறுதி தசயவதில் உணர்த்துகிறது.
அவர் ெமது கடனமனய நினறளவற்றுவதில்
தவற்றியனடவதில் இரு்நது அவரது திறன்
மதிப்பிடப்படுகிறது.
ஆைளால்
அவரது
பணியளா்ர்களும், குடிமககளும் மரபளார்்நெ
நீதிமுனறனமயில் இரு்நது வி்லகிச் தசல்்ல
அனுமதிககப்படுவதில்ன்ல. ஏதைனில் அவவளாறு
தசயெளால் அரசின் அடிப்பனடளய அர்த்ெமற்றுப்
ளபளாயவிடும்.

ைதிப்பீடு
சமூகத்தில்
நீதிமுனறனமயின்
அடித்ெ்த்தினை
கீழநின்லப்படுத்ெ
மளாககியவல்லி
கருெவில்ன்ல.
ஒரு
உண்னமயளாை ளெசபகெைளாக ஓர் வலுவளாை
ளெசிய அரசளாக இத்ெளாலினயக கட்டிதயழுப்ப
அவர் ஏஙகிைளார். அககளா்லத்தில் இத்ெளாலி
ஐ்நது பகுதிக்ளாகப் பிரி்நது கிட்நெது. அனவ
ஃபி்ளாரன்ஸ், தவனிஸ், ளநப்பிளஸ், மி்லன்
மற்றும் ளரளாமன் கத்ளெளாலிகக திருச்சனப
நி்லப்பரப்பு ஆகியனவ ஆகும். ஐளரளாப்பளாவின்
பிற ளெசிய அரசுகளிடம் ஓர் மதிககத்ெகக
இடத்தினை ென் நளாடு தபறளவண்டும் எை
அவர்
விரும்பிைளார்.
ஆைளால்
இத்ெளாலியர்களிடம்
இரு்நெ
நீதிதநறி
சீர்ளகட்டினைப்
பற்றி
அவர்
மிகவும்
கவன்லயனட்நெளார். அவர் ஓர் குடியரசினை
விரும்பிைளாலும்
அககளா்ல
இத்ெளாலியின்
சூழநின்லக்ளால்
முடியளாட்சினய
முன்தமளாழி்நெளார்.
ஜசயல்்பாடு

இ்வரசன் ெமது குடிமககள மத்தியில்
ெளாம்

மிகவும்

உயர்்நெ

1. முெ்லளாவது
ெற்களா்லச்
சி்நெனையளா்ரளாக
மளாககியவல்லி ஏன் கருெப்படுகிறளார் எை
ஆரளாயக.
2. முடியளாட்சி
மற்றும்
குடியரசு
முனற
அரசளாஙகஙகளின் இயல்புகன் கற்கவும்.

மதிப்பீட்டில்

இருககுமளாறு பளார்த்துகதகளாள் ளவண்டுதமை
மளாககியவல்லி விரும்புகிறளார். உ்லக்ளாவிய
ென்முனைப்பு

வளாெம்

பற்றி

இருககளவண்டும்.

இ்வரசன்
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7.5 தாமஸ் ஹாப்ஸ்

குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

(Thomas Hobbes)

“அச்சமும் நானும் இரட்டையர்களாகப்
பிறந்தவர்கள். - ஹாப்ஸ் (Hobbes)

(ப�ொ.ஆ. 1588 - ப�ொ.ஆ. 1679)

Leanpub

தென்பட்டதாக வந்த செய்தியைக் கேட்ட
தாய்க்கு
குறைப்பிரசவத்தில்
பிறந்தார்.
ஹாப்சின் தந்தை அக்குடும்பத்தைக் கைவிட்ட
பின்னர் ஹாப்ஸ் தனது வசதியான மாமாவின்
வீட்டில்
வளர்ந்தார்.
ஹாப்ஸ்
தனது
பள்ளிக்கல்வியை விரைவில் துவக்கியதுடன்
பின்னர்
ஆக்ஸ்போர்டின்
மெக்தலீன்
கல்லூரியில்
சேர்ந்தார்.
தமது
பத்தொன்பதாவது வயதில் பட்டம்பெற்ற பிறகு
கேவன்டிஷ்
குடும்பத்தினருடன்
த�ொடர்பு
ஏற்பட்டு
வில்லியம்
கேவண்டிஷ்க்கு
ஆசிரியரானார். தத்துவக் கூறுகளின் மீது
ஹாப்ஸ் சிறிதளவே விருப்பம் காட்டினாலும்
ஐர�ோப்பா
கண்டத்தில்
வில்லியம்
கேவண்டிசுடன்
சுற்றுப்பணம்
மேற்கொண்டபிறகு மரபுநடை க�ொண்டவற்றில்
விருப்பம் காட்டினார். அவர் வரலாற்றின்
நகர்வுகள், தேசங்கள் மற்றும் பேரரசுகளின்
விதியினைப் பற்றி அறிவதில் விருப்பம்
க�ொண்டார். 1692ஆம் ஆண்டு தூசிடிடசின்
‘பெல�ோப்பனீசியப் ப�ோர் வரலாறு’ (History of
the peliponnesian War) என்னும் நூலினை ம�ொழி
மாற்றம் செய்து பதிப்பித்தார்.

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்

 தாமஸ்
ஹாப்சின்
அரசியல்
சிந்தனையைப் புரிந்து க�ொள்ளுதல்
 இயற்கை நிலை, சமூக ஒப்பந்தம்,
சட்டங்கள், உரிமைகள், சுதந்திரம்,
இறையாண்மை
மற்றும்
சமூக
ஒப்பந்தக்
க�ோட்பாடு
ஆகியவை
பற்றிய
தாமஸ்
ஹாப்சின்
கருத்துக்களை அறிந்து க�ொள்ளுதல்.

ஹாப்சின் பல படைப்புகளில் டி சைவ்
(De Cive) மற்றும் லெவியதான் (Leviathan)
ஆகியவை மிகவும் முக்கியமானவையாகும்.
ஹாப்சின் லெவியதான் அவரின் மிகவும்
முதிர்ந்த மற்றும் அற்புதமான படைப்பாகும்.
இதில் கலிலிய�ோவின் இயற்பியல் வழியில்
மனித உளவியலுக்கு செயல்விளக்கமளிக்க
முயற்சித்ததுடன்
தற்கால
அரசியலுக்கு
அடித்தளமிடுகிறார்.
மனிதனின்
தன்மை
பற்றிய கருத்தாக்கம், இயற்கை நிலை, சமூக
ஒப்பந்தம் மற்றும் அவரது இறையாண்மை
பற்றிய கருத்துகள் ஆகியவை அவருடைய
அரசியல்
தத்துவத்தினை
படிக்கும்
அனைவரின்
விருப்பத்தினையும்
கவர்ந்துள்ளது. கீழ்க்காணும் பகுதிகளில்
ஹாப்சின் முக்கியப் படைப்புக்களை ஆராய்ந்து
புரிந்துக�ொள்ள முயற்சி எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வாழ்வும் காலமும்
பதினாறாம்
நூற்றாண்டில்
வாழ்ந்த
ஆங்கிலேய தத்துவ ஞானியான தாமஸ்
ஹாப்ஸ் அறிவியல் புரட்சி (Scientific Revolution)
நிகழ்ந்த
காலத்தவர்.
தற்காலச்
சமூகக்
க�ோட்பாட்டிற்கான
முதல்
முயற்சியினை
இவரே
மேற்கொண்டார்.
அவர்
தனது
கருத்துக்களை நீதிநெறி சார்புநிலைவாதத்தின்
(Moral Relativism) அடிப்படையில் கூறுவதுடன்
இயற்கை
நிலை
மீதான
அதிகபட்ச
அவநம்பிக்கையுடன் அனைவருக்கெதிராகவும்
அனைவரும்
மேற்கொள்ளும்
யுத்தம்
என்கிறார். தாமஸ் ஹாப்ஸ் ஏப்ரல் 5, 1588 -ல்
மால்ம்ஸ்பெரி (Malmesbury) என்னுமிடத்தில்
இங்கிலாந்தின்
கடற்பகுதிக்கு
அருகில்
ஸ்பானிஷ் கடற்படைத்தொகுதி (Spanish Armada)
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தன்மை
முழுமையான
பற்றுள்ளதாகவும், தன்னைப்
மட்டுமானது எனக் கருதுகிறார்.

குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

மனிதகுலம்
முழுமைக்கும்
உள்ள
ப�ொதுவான
மனச்சார்பாக
நான்
முன்வைப்பது
யாதெனில்
அவர்கள்
அதிகாரத்தின்
மேல்
க�ொண்டுள்ள
இடைவிடாத மற்றும் ஓய்வற்ற விருப்பம்
ஆகும். அவ்விருப்பம் அவர்கள் மரணத்தின்
ப�ோதுதான் முடிவுக்கு வருகிறது. - ஹாப்ஸ்

தன்னலப்
பற்றியதாகவும்

இயற்கை நிலை (State of Nature)
ஹாப்ஸ்
தனது
இயற்கை
நிலைக்
க�ோட்பாட்டில்
மனித
நடத்தையைப்
புரிந்துக�ொள்வதற்கான
அனுமான
முறையினைத் தந்துள்ளார். இயற்கை நிலை
என்பது முழுமையான சுதந்திரம் மற்றும்
சமத்துவம் உள்ள சூழல் என வாதிடுகிறார்.
தனி மனிதர்களைக் கட்டுப்படுத்த எவ்விதச்
சட்டமும் இல்லாத முழுமையான சுதந்திரத்தில்
அனைத்தையும் செய்யும் உரிமை உண்டு. அதில்
மனிதர்கள் ஏறத்தாழ சமமான உடல் மற்றும்
அறிவுத்திறனைப் பெற்றிருப்பது முழுமையான
சமநிலையாகும். மேலும் அத்தகைய சூழலில்
அனைத்தையும்
செய்யும்
உரிமை
அனைவர்க்கும் உள்ளதாலும், அனைவருமே
தங்கள் உரிமைகளைச் செயல்படுத்துவதில்
சமமான திறனுள்ளவர்களாக இருப்பதாலும்
அனைவரும்
அனைவராலும்
தாக்கப்படுகின்றனர். ஆகவே, இயற்கை நிலை
என்பது ஓர் ப�ோர்ச் சூழ்நிலையாக உள்ளது.
உயிர்
வாழ்தல்
என்பது
மனிதர்கள்
அதிகாரத்தைப்
பெறுவதன்
அடிப்படை
ந�ோக்கமாக உள்ளது. ஆகவே, இயற்கை
நிலையில் அனைவருமே மற்றவரின் மீதான
நிலையான
பயத்திலேயே
வாழ்கின்றனர்.
இதனால் மனிதர்கள் இயற்கையில் சமூக
விர�ோதமாக அதிகாரத்தைப் பெறுபவர்களாக
உள்ளனர்.

மனிதனின் தன்மை (Humman Nature)
பல சமயங்களில் ஹாப்சின் லெவியதான்
மனிதனைப் பற்றி தெளிவும், எளிமையும் க�ொண்ட
க�ோட்பாட்டுடன் த�ொடங்குவதாகவும் அரசியலைப்
புரிந்துக�ொள்வதன்
முன்தேவையாகவும்
இருக்கிறது. அரசியல் அறிஞர்கள் அடிக்கடி
‘ஹாப்சியன்’ (Hobbesian) என்ற பதத்தினை
பயன்படுத்துகின்றனர். இது மனிதனின் மீதான
அவநம்பிக்கைக் கருத்தினைக் குறிப்பதாகும்.
அதாவது மனிதன் அடிப்படையில் சமூக விர�ோதி,
சுயநலமிக்கவன், க�ொடுமைமிக்கவன் மற்றும்
அதிகார ஆசையுடையவன் என்பதாகும். மனிதன்
சமூகம் மற்றும் அரசிற்கு முன்னரே இருந்தவன்
என்ற
ஹாப்சின்
அனுமானங்களை
ஏற்றுக்கொண்டால் பின்னர் மனிதன் தன் தேவை
மற்றும்
விருப்பங்களை
மட்டுமே
திருப்திப்படுத்துவதை
மேற்கொள்வான்
என்பதையும் ஏற்றுக்கொள்வதாகும். ஹாப்சின்
வார்த்தைப்படி மனித இனம் தனது உணர்ச்சி வழி
நடப்பதாகும். தங்களின் அறிவுத்திறனை அவர்கள்
அதிக மகிழ்ச்சி மற்றும் குறைவான வலி
ஆகியவற்றினைப் பெறுபவை எவை என
தீர்மானித்துப் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஹாப்ஸ்
மேலும் கூறுகையில் மனிதனின் ந�ோக்கமானது
ஒரே
ஒரு
தடவை
தனது
விருப்பத்தை
நிறைவேற்றுவது
மற்றும்
ஒரு
நிகழ்வில்
மட்டுமல்லாமல் தனது எதிர்கால விருப்பங்களை
உறுதியுடன் நிறைவேற்றுவது ஆகும். ஹாப்ஸ்
மிகவும் கவனமாகக் கூறுவது யாதெனில்
பல்வேறு மக்கள் பலதரப்பட்ட மகிழ்வின்
வடிவங்களை
விரும்பினாலும்
மக்களிடம்
ப�ொதுவாக உள்ள ஒரு விருப்பம் அதிகாரமாகும்.
மகிழ்ச்சியைத் தேடுபவர்கள் அனைவருமே
தர்க்கத்தின்
அடிப்படையில்
அதிகாரத்தைத்
தேடுபவர்களாவர். இங்ஙனம் ஹாப்ஸ் மனிதனின்

குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

பிறர்
உனக்கு
பாதகமானவற்றை
செய்வதற்கு முன் நீ அவர்களுக்குப்
பாதகமானவற்றைச் செய்துவிடு.
- ஹாப்ஸ் (Hobbes)
சமூக ஒப்பந்தம் (Social Contract)
மனிதனின் தன்மை பற்றிய ஹாப்சின்
கருத்துக்கள் அவரது அரசியல் க�ோட்பாட்டில்
ஆழ்ந்தத் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மனிதனின்
உண்மையான
தன்மையை
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அறிந்ததால் ஹாப்ஸ் அரசியலின் அறிவியல்
க�ோட்பாடாக சமூக ஒப்பந்தத்தினை முன்
வைத்தார். சமூக ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படைக்
கருத்து
மிகவும்
எளிமையானதாகும்.
மனிதர்களுக்கு இடையிலான ஒப்பந்தத்தின்
விளைவே அரசாகும். அதில் அரசாங்கத்தின்
அதிகார
எல்லையானது
ஒப்பந்தத்தின்
வரையறைகளால் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டுத்
தீர்மானிக்கப்படுகிறது. அரசானது பரஸ்பர
ஒப்பந்தம் அல்லது உறுப்பினர்களின் ஒப்புதல்
அடிப்படையில் உருவாக்கப்படுகிறது. இதன்
விளைவாக மக்கள் ஒப்புதல் அளித்ததற்குத்
தகுந்தவாறு
இருக்கும்போது
அரசாங்கம்
சட்டப்பூர்வமானதாகிறது.

என ஹாப்ஸ் வாதிடுகிறார். வேறு வழியில்
கூறவேண்டுமென்றால்
மனிதனின்
பகுத்தறிவின்மைக்குத் தக்கவாறு சட்டம் மற்றும்
ஒழுங்கினை
நிலைநாட்டுவதில்
சற்றும்
அதிகாரக் குறைவுபடாத ஓர் முழுமையான
இறைமையாளரை உருவாக்குவதற்கு ஹாப்ஸ்
ஆதரவளித்தார். ஓர் முழுமையான அதிகாரத்தை
உருவாக்கும் முழுமையான தேவை அவரது
அரசியல்
சிந்தனைக்குத்
திறவுக�ோலாக
அமைகிறது. இறைமையாளர் ஒருவராகவ�ோ ஓர்
அவையாகவ�ோ இருப்பினும் ஹாப்ஸ் தனி
மனிதனின் இறையாண்மை மிக்க அதிகாரத்தை
விரும்பித் தேர்வுசெய்கிறார்.

இது
தற்கால
மதச்சார்பற்ற
அரசினைப்பற்றிய புதிய கருத்தாக உள்ளதுடன்
மதச்சார்பற்ற
அரசாங்கம்
இறைவழி
ஒப்புதலுடன் நீடிக்கிறது என்ற இடைக்கால
சிந்தனைக்கு முரணானதாகும்.
அத்தகைய
கருத்தினை அரச வம்சத்தினர் இன்றும்
பயன்படுத்துவதுடன்
இறைவழி
உரிமையின்படியே மன்னர் ஆளுகிறார் எனவும்
வாதிடுகின்றனர். ஆனால் ஒப்புதல் - ஒப்பந்தம்
இதனை ஒரேயடியாக நிராகரிப்பதுடன் அதற்கு
முரணாக மக்கள் ஒப்புதல் அளித்ததற்கு
தகுந்தவாறே அரசாங்கம் சட்டப்பூர்வமானதாக
உள்ளதாகக் க�ோருகிறது. ஹாப்சின் சமூக
ஒப்பந்தக்
க�ோட்பாட்டின்
முக்கியத்துவம்
யாதெனில் அரசைப் பற்றிய ஓர் தர்க்க மற்றும்
அறிவியல் பகுப்பாய்வாக அவர் நம்பினார்.
மனிதர்கள்
தங்களுடைய
பகுத்தறிவின்
அடிப்படையில்
தேவைகள்
மற்றும்
விருப்பங்களுக்குத்
தக்கவாறே
ஒப்புதல்
அளிப்பர் எனவும் அவர் வாதிடுகிறார்.

 அச்சம் மற்றும் சுதந்திரம் ஆகியவை
நிலையானது ஆகும்.
 சுதந்திரம் மற்றும் தேவைகள் ஆகியவை
நிலையானது ஆகும்.
 சமர்ப்பித்தல் என்பது நமது கடப்பாடு
மற்றும் சுதந்திரம் ஆகும் இரண்டையும்
உள்ளடக்கியதாகும்.
 சட்டத்தின் அமைப்பைச் சார்ந்தே பிற
சுதந்திரங்கள் உள்ளன.
மதிப்பீடு
ஹாப்சின்
முக்கியத்துவம்
அவரது
அரசியல்
தத்துவத்தில்
மட்டுமல்ல
அரிஸ்டாட்டிலின்
சிந்தனைக்கு
எதிரான
அவருடைய பங்களிப்பு மற்றும் அரசியலைப்
பற்றிய ப�ொருள்முதல்வாதக் கருத்தாக்கம்
ஆகியவற்றிலும்
உள்ளது.
அவருடைய
படைப்புக்களின்
வாயிலாக
இலக்கற்ற
ந�ோக்கில் அரசியலைப் புரிந்து க�ொள்வதில்
என்பது த�ொடங்கியது எனலாம். அவரது
அரசியல்
தத்துவமே
ஜான்லாக்,
ஜீன்
ஜாக்குவஸ் ரூச�ோ, இம்மானுவேல் காண்ட்
ப�ோன்ற பிற அரசியல் சிந்தனையாளர்களுக்கு
அடிப்படையாக இருந்தது. அவர்கள் தற்கால
அறிவியல்
அணுகுமுறையின்
வழியே
அரசியலை ஆராயும் ஹாப்சின் மரபினைப்
பின்பற்றினர்.

இறையாண்மை (Sovereignty)
தனிமனிதனுக்கும்,
அரசனுக்கும்
இடையேய�ோன உறவு என்பது முழுமையான
அதிகாரமற்ற நிலை மற்றும் முழுமையான
அதிகார
ஒன்றிப்பு
ஆகியவற்றிற்கு
இடையேயானதாகும். ப�ொதுநலக் கூட்டமைப்பில்
(Commonwealth) தனிமனிதனின் அனைத்து அதிகார
அடிப்படைகளையும் நீக்குவதுடன் அதனை
அரசனிடம் ஒருமுகப்படுத்துவது அவசியமாகும்
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அவர் ெைது தபளாது வளாழவினை ளெயின்ல வளாரிய
ஆனணயளா்ர் பணியுடன் முடித்துக தகளாண்டளார்.

7.6 ொன் ொக
(John Locke)

ொககின் ்பமடப்பு்கள்
சகிப்புத்ென்னம தெளாடர்பளாை கடிெஙகள
(1689), மனிெப் புரிென்லப் பற்றிய கட்டுனர
(1690), குடினம அரசளாஙகம் பற்றிய இரு ஆயவு
நூல்கள (1690), சகிப்புத்ென்னம பற்றிய
இரண்டளாவது கடிெம் (1692), சகிப்புத்ென்னம
பற்றிய
மூன்றளாவது
கடிெம்
(1692),
சகிப்புத்ென்னம பற்றிய நளான்களாவது கடிெம்
(1693) கல்வி தெளாடர்பளாை சி்ல சி்நெனைகள (1693).

(ஜ்பா.ஆ. 1632- ஜ்பா.ஆ. 1704)
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மைய ்கருத்துக்கள்
்லளாககின்
னமயக
கருத்துககன்
கீழககண்டவளாறு விவளாதிகக்லளாம்.
ைனிதனின் தன்மை ்பறறிய ்கருத்தாக்கம்
(Conception of Human Nature)
ஹளாப்னசப் ளபளா்ல மனிெனின் ென்னம
மீெளாை
அவநம்பிகனகனய
்லளாக
பரி்நதுனரககவில்ன்ல.
களாரணஙகன்
ஆரளாயவளெ மனிெர்களின் பகுத்ெறிவு உருவளாகக
களாரணமளாகும் எை அனடயளா்ப்படுத்துகிறளார்.
ெனிமனிெ மற்றும் சமூக வளாழவின் அடிப்பனடயளாக
பகுத்ெறிவினை ஒப்புக தகளாளகிறளார். மனிெர்கள
சமூகமயமளாைவர்கள, பகுத்ெறிவு, நளாகரீகம்,
நின்லயளாை மைநின்ல மற்றும் ென்ைளாட்சித்
திறனுள்வர்கள
ஆவர்.
ெனிமனிெனின்
இயற்னகச் சமநின்லனய ்லளாககின் கருத்து
ஆெரிககிறது.
அவனரப்
தபளாறுத்ெவனர,
மனிெர்கள இயற்னகயில் சுெ்நதிரமளாைவர்கள.
எத்ெனகய ளம்லளாை அதிகளாரத்திடமிரு்நதும்
சுெ்நதிரமளாக
இருககககூடிய
உள்ளார்்நெ
முன்னுரினமககுத்
ெகுதியளாை
மற்றும்
இயற்னகயின் வழிகளாட்டுெல் படி நடப்பவர்க்ளாக
உள்ைர். அறிவு, வலினம மற்றும் திறன்
ஆகியவற்றின் அடிப்பனடயில் ெனிமனிெர்கள
சிறிய
அ்வி்லளாை
மளாறுபளாடுகன்க
தகளாண்டிருப்பெளாக ஒப்புகதகளாளகிறளார். எனினும்
அவரது ெனிமனிெர்களின் ஒற்றுனமகள மீெளாை
சளார்பு, ளவறுபளாடுகன் விட அதிகமளாகளவ
உள்து.
மனிெர்களின்
பயன்பளாட்டுவளாெப்
பண்பினை ்லளாக குறிப்பளாக பிரதிபலிககிறளார்.
தப்நெளாமின் அடிதயளாற்றி ்லளாக கூறுவது
யளாதெனில் மனிெர்கள மகிழவு மற்றும் வலி
ஆகியவற்றிற்கினடளய
ஓர்
சமநின்லனய
ஏற்படுத்ெ முயல்வெளாக கூறுகிறளார். அவரது
உடன்படிகனகயின் அடிப்பனடயளாக மகிழவு
அல்்லது பயன்பளாடு பற்றிய கருத்ளெ உள்து.

்கறைலின் ்�ாக்கங்கள்

ெளான்
்லளாககின்
அரசியல்
சி்நெனைனயப் புரி்நது தகளாளளுெல்.
அரசியல் ளகளாட்பளாடு, மனிெனின்
ென்னம, இயற்னக நின்ல, சமூக
ஒப்ப்நெம், சட்டஙகள, உரினமகள,
சுெ்நதிரம், இனறயளாண்னம மற்றும்
சமூக ஒப்ப்நெக ளகளாட்பளாடு, இயற்னகச்
சட்டம் மற்றும் சமூக ஒப்ப்நெம், புரட்சி
ஆகியனவ பற்றிய ெளான் ்லளாககின்
கருத்துககன் அறி்நது தகளாளளுெல்.
வாழ்வும் ்காெமும்
இஙகி்லளா்நதின்
ளசளாமர்தசட்ஷயரில்
உள் ரிஙடன் என்னுமிடத்தில் ஆகஸ்ட் 29,
1632-ல் ெத்துவளார்த்ெமளாை சுெ்நதிரத்துவத்தின்
ெ்நனெயளாை ெளான் ்லளாக பிற்நெளார். பிரிஸ்டல்
அருகிலுள் தபன்ஸ்ளபளார்டு என்னுமிடத்தில்
ெைது குழ்நனெப்பருவத்னெ அவர் கழித்ெளார்.
ஆரஞசின் இ்வரசர் வில்லியமுடன் (William of
Orange) ்லளாககிற்கு நட்பு ஏற்பட்டது. 1688-ல்
நனடதபற்ற மகத்ெளாை புரட்சியின் (Glorious
Revolution) வின்வளாக வில்லியம் இஙகி்லளா்நதின்
அரியனண ஏறிைளார்.
1689-ல் மூன்றளாம்
வில்லியம்
்லளாகனக
முனறயீட்டு
ஆனணயளா்ரளாககிைளார்.
ஆைளால் சளாெகமற்ற
அரசியல் சூழநின்ல அவனர பெவி வி்லக
னவத்ெதுடன் எஸ்தஸகசில் குடியமர னவத்ெது.
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இயற்கை நிலை (State of Nature)

சமூக ஒப்பந்தம் (Social Contract)

லாக்கின் இரண்டாவது ஆய்வு நூலில்
‘இயற்கை நிலை’ பற்றிய சிந்தனையைக்
காணலாம். ஹாப்சின் இயற்கை நிலைக்கு
முரணாக மனிதனுடைய சமூக உள்ளூணர்வின்
காரணமாக
நல்லொழுக்கத்தினால்
அமைதியான
சூழ்நிலை
ஏற்படுவதாக
அனுமானிக்கிறார்.
இயற்கைச்
சட்ட
நியதிகளின்படி அவரது இயற்கை நிலை
முழுமையான
சுதந்திரத்தின்
அடிப்படையிலானதாகும்.
பரஸ்பர வலிமை
மற்றும் அதிகார எல்லையால் வரையறுக்கப்பட்ட
சமத்துவமே
இக்காலக்கட்டத்தின்
பண்பியல்பாகும்.
அவருடைய
வார்த்தைகளின்படி இயற்கை நிலை என்பது
ஓர் அமைதியான நிலை, நல்விருப்பம், பரஸ்பர
உதவி மற்றும் பாதுகாப்பாகும். சுருங்கக் கூறின்,
மனிதர்களின் மீதான தனது நம்பிக்கையினை
அடிக்கோடிடுகிறார்.

குடிமைச் சமூகத்தில் நுழைவதற்கான
கருவியாகவே
சமூக
ஒப்பந்தம்
கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. லாக்கின் கருத்துப்படி
இரு
சமூக
ஒப்பந்தங்கள்
முன்மொழியப்படுகின்றன. முதலாவது குடிமைச்
சமூகத்தை
நிறுவவும்,
இரண்டாவது
அரசமைப்பிலான அரசங்கத்திற்கானதும் ஆகும்.
ஒப்பந்தத்தின் அஸ்திவாரமாக ஒப்புதலை லாக்
அங்கீகரிக்கிறார்.
அவரைப் ப�ொறுத்தவரை
ப�ொது நலக்கூட்டமைப்பில் யாருடைய சுய
ஒப்புதலின்றியும் சேர்க்க முடியாது.
லாக்
இரண்டு வகையான ஒப்புதலைப் பற்றி பேசுகிறார்.
1) இயற்கையால் மாற்ற இயலாத முறையான
அல்லது உயிர்ப்புள்ள ஒப்புதல்
2) உட்கிடையான
ஒப்புதல்.

அல்லது

மறைமுகமான

இது பங்கேற்பாளர்களை நம்பிக்கை என்ற
நிலையிருந்து புதிய முறைமையைத் துவக்க
அனுமதிக்கிறது.
ஓப்பந்தத்தைப்
ப�ொறுத்தவரையில்
லாக்
முன்கூறியதற்கே
முன்னுரிமை அளிப்பதுடன் மீண்டும் இயற்கை
நிலைக்குத்
திரும்ப
இயலாது
என
தெளிவுப்படுத்துகிறார்.
லாக்கினுடைய
ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய இயற்பண்பு யாதெனில்
தனிமனிதர்கள் இயற்கை நிலையில் பெற்றிருந்த
உரிமைகளை
ஒப்படைக்க
மாட்டார்கள்
என்பதாகும். உரிமைகளை ஒப்படைத்தல் என்பது
ஒப்பந்தத்தின் ந�ோக்கத்தையே த�ோல்வியடையக்
செய்துவிடும்.
ஏனெனில்
அரசு
என்பது
உரிமைகளின்
உத்திரவாதி
மற்றும்
பாதுகாவலனாகவே கட்டி எழுப்பப்படுகிறது.
ஆகவே
ஒப்பந்தமானது
சுதந்திரச்
சாசனம்
எனப்
ப�ொருள்படுமேயன்றி
அடிமைப்படுத்துதலுக்கான
உரிமமாக
இருக்காது.
லாக்கின் சமூக ஒப்பந்தமானது
ஒருவேளை
க�ொடுங்கோலாட்சி
முறையில்
ஆளுகை
இருப்பின்
புரட்சி
செய்யும்
விருப்பத்தேர்விற்கு
அதிகாரமளிக்கிறது.
தனிமனிதர்களுடைய இயற்கை உரிமைகளின்
பாதுகாவலனாக
அரசின்
பங்கினை
உறுதிப்படுத்துவதற்காக
இந்நடவடிக்கை
இணைக்கப்பட்டது.
மேலும் புரட்சி பற்றிய
முடிவினை
சட்டமன்றத்திடம்
விடுவதுடன்
ஒப்புதல்
மற்றும்
பெரும்பான்மைத்துவக்
க�ொள்கையில் லாக் கவனம் செலுத்துகிறார்.

உரிமைகள்
மற்றும்
கடமைகளின்
ஆதாரமாக ‘இயற்கைச் சட்டம்’ கருதப்படுகிறது.
மனிதர்கள் தங்களின் உரிமைகளை இயற்கைச்
சட்டத்திலிருந்து பெறுகிறார்கள்.
மேலும்
விதிக்கப்பட்டுள்ள
உரிமைகளை
பரஸ்பர
அடிப்படையில்
பாதுகாப்பதற்காக
மதிக்க
வேண்டுமெனஇயற்கைச்சட்டம்எதிர்பார்க்கிறது.
இயற்கைச் சட்டத்தைக் கடவுளால் இயற்றப்பட்ட
நீதிநெறிச் சட்டமாக குறிப்பதுடன் பகுத்தறிவின்
மூலம் அதனை உணரலாம் என்கிறார். அவரது
இயற்கை நிலையினை ‘அமைப்பெதிர்வாதிகளின்
ச�ொர்க்கம்’ என்றால் அது தவறாகாது.
இறுதியாக,
இயற்கை
நிலையின்
சமநிலைக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ள மூன்று
அடிப்படைக் குறைபாடுகளை லாக் அடையாளம்
காட்டுகிறார்.
முதலாவதாக, சட்டப்படியான
கட்டமைப்பு இல்லாததாகும். இரண்டாவதாக,
அறிவார்ந்த மற்றும் நடுநிலையான நீதிபதி
இல்லாமையாகும். மூன்றாவதாக, முடிவுகளைச்
செயலாக்கப்படுத்த ஓர் ஆட்சித்துறை அமைப்பின்
தேவையாகும்.
ஆகவே இப்பணியிலிருந்து
விடுபடும்
வழிமுறையே
அரசு
எனும்
நிகழ்வாகும். லாக்கின் இயற்கை நிலை என்பது
உண்மைகளுக்கு முரணானதாக உள்ளதை
மனதில் க�ொள்ள வேண்டும். இது எத்தகைய
வரலாற்று நியாயவாதத்தின் ஆதரவும் இல்லாத
புனைவு முதற்கோளாகும்.
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அதிகாரத்தின் தன்மை பற்றிய கேள்விக்கு,
லாக் வரையறுக்கப்பட்ட இறையாண்மை (Limited
Sovereignty) என்னும் கருத்தினைக் க�ோடிட்டுக்
காட்டுகிறார்.
முழுமையான இறையாண்மை
என்பது அவரது குடிமைச் சமூகக் கட்டமைப்பிற்கு
எதிரானதாகும். அதிகாரப் பிரிவினைக்கான
மாற்று செயல்திட்டத்தினை வழங்கவும் லாக்
தயங்கவில்லை. அவரைப் ப�ொறுத்தவரையிலும்
அரசாங்கத்தின்
அதிகாரங்கள்
மூன்று
அங்கங்களிடம்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
முதலாவதாக சட்டமன்றம் ஆகும். இதனைப்
ப�ொதுநல கூட்டமைப்பின் மேலான அதிகாரம்
எனக்
குறிப்பிடுகிறார்.
இரண்டாவதாக
நீதித்துறையின் அதிகாரங்களை உள்ளடக்கிய
ஆட்சித்துறையாகும்.
மூன்றாவதாக அரசின்
வெளியுறவு
அதிகாரத்தைக்
குறிக்கும்
கூட்டாட்சியாகும். ஒருவரின் கையில் அனைத்து
அதிகாரங்களையும்
க�ொண்ட
ஆட்சியாளர்
பற்றிய கருத்தை லாக் ஏற்றதுடன் அது
பெரும்பான்மையினருடைய
ஒப்புதலின்
வெளிப்பாடாகும் என்கிறார்.

7.7 ஜீன் ஜாக்குவஸ் ரூச�ோ
(Jean Jacques Rousseau)
(ப�ொ.ஆ. 1712-ப�ொ.ஆ. 1778)

Leanpub

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்

 ஜீன் ஜாக்குவஸ் ரூச�ோவின் அரசியல்
சிந்தனையைப் புரிந்து க�ொள்ளுதல்
 மனிதனின் தன்மை, ப�ொதுவிருப்பக்
க�ோட்பாடு, இறையாண்மை மற்றும்
சமூக ஒப்பந்தக் க�ோட்பாடு பற்றிய
ஜீன்
ஜாக்குவஸ்
ரூச�ோவின்
கருத்துக்களை அறிந்து க�ொள்ளுதல்.

ச�ொத்தினைப்
பாதுகாப்பதைத்
தவிர
அரசாங்கத்திற்கு வேறு ந�ோக்கம் கிடையாது.
-ஜான் லாக் (John Locke)
மதிப்பீடு
ஜான் லாக் தமது அறிவியல் மனப்பாங்கு
மற்றும்
பகுத்தறிவிலான
நன்னடத்தையின்
மூலமாக மேற்கத்திய அரசியல் சிந்தனையில்
குறிப்பிடத்தகுந்த இடத்தினைப் பெற்றுள்ளார்.
தனிமனிதவாதியாக தமது மனத்திண்மையின்
அடிப்படையில் அவர் நம்புவது என்னவெனில்
தமது தலையெழுத்தினை மனிதர்கள் தாமே
தீர்மானிக்கின்றனர் என்பதாகும். வால்டேர்,
(Voltaire) டிடராட் (Diderot), ரூச�ோ (Rousseau) ப�ோன்ற
சிந்தனையாளர்களுக்கு
மட்டுமல்லாமல்,
பிரெஞ்சுப் புரட்சிக்கும் கூட தூண்டுதல் மற்றும்
உத்வேகம் அளித்த பெரும் மூல ஆதாரமாக
அவரது படைப்புக்கள் உள்ளன. பாரிங்டனின்
(Parrington) கூற்றுப்படி லாக்கின் அரசாங்கம்
பற்றியஇருஆய்வுநூல்கள்அமெரிக்கப்புரட்சியின்
பாடப்புத்தகமாகவே மாறின. சுதந்திரத்தைப்
பெறுவதே அரசின் மிக முக்கியப் பிரச்சினையாக
லாக் பார்த்தார். இதனைத் தனிமனித நலனுக்காக
வரையறுக்கவே அவர் கடும்முயற்சி செய்தார்.

வாழ்வும் காலமும்
தற்கால அரசியல் உரைக்கோவையில்
மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அரசியல்
தத்துவஞானிகளுள்
ஒருவரான
ஜீன்
ஜாக்குவஸ் ரூச�ோ ஜுலை 28, 1772 -ல்
ஜெனீவாவில்
பிறந்தார்.
சிதறுண்ட
குடும்பத்திலிருந்து
வந்த
ரூச�ோ
பராமரிப்புடனான
குழந்தைப்
பருவ
வாய்ப்பினை
இழந்தார்.
ஒருசில
பணிப்பயிற்சிகளுக்குப்
பின்னர்
தம்மை
விடுவித்துக் க�ொண்டு ஜெனீவாவை விட்டுச்
சென்று சுற்றித் திரியும் ஆவலில் வாழ்ந்தார்.
இளம் விதவையான டி வாரன்ஸ்
அம்மையார் (Madame de Warens) உதவியுடன்
தூரினிலுள்ள (Turin) மடாலயத்திலும் பின்னர்
அன்னெசியிலுள்ள (Annecy) ஓர் இறையியல்
கல்லூரியிலும் ரூச�ோவுக்கு முறைசார்ந்த
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கல்வி
அறிமுகபடுத்தப்பட்டது.
அந்நிறுவனங்களின் கற்பித்தல் முறையின்
விளைவாக
ஏற்பட்ட
வெறுப்பு
அவரை
முறைசார்ந்த
கல்வியைக்
கைவிடத்
தூண்டியது. த�ொடர் த�ோல்விகளால் 1730-ல்
அவரை
லியான்ஸ்
நகருக்கு
அனுப்ப
அம்மையார் கட்டாய சூழலுக்குள்ளானார்.
ஓராண்டு அங்கு அலைந்து திரிந்த பின்னர்
மீண்டும் 1731 -ல் அம்மையாரிடம் ரூச�ோ
அடைக்கலமானார்.1740 வரை அம்மையாரின்
க�ொடையிலேயே
அவர்
வாழ்ந்தார்.
அம்மையாருடைய
அறிவு
ஒளியின்
தாக்கத்தினாலும்,
அவரது
மதிப்புமிக்க
உதவியினாலும் மாண்சியர் டி மால்பை
(Monsier de Malby) குடும்பத்தில் ஆசிரியராக
ரூச�ோ பணியில் சேர்ந்தார். இருப்பினும் அவர்
தனது பணியை விட்டு விலகி இலக்கற்ற
ஆத்மாவாக தனது பயணத்தினை த�ொடர்ந்தார்.

சமயப்பிரிவினை
ஏற்றுக்
க�ொண்டு
குடியுரிமையை மீண்டும் பெற்றார். பாரீசுக்குப்
பயணப்பட்ட பின்னர் அவர் எட்டு ஆண்டுகள்
தமது வாழ்வினை மாண்ட்மோரென்சியில்
(Montmorency) டி எஃபினே அம்மையாரின்
(Madame d’ Epinay) மாணவராகக் கழித்தார்.
புதிய ஹெலாய்சே - New Helosie (1761), எமிலி
- Emile (1762), சமூக ஒப்பந்தம் – Social Contract
(1762) ஆகிய மிக முக்கியப் படைப்புக்களை
இக்காலகட்டத்தில்
தான்
ரூச�ோ
உருவாக்கினார்.
அவரது
புத்தங்களுக்குப்
பதிலாகக் கண்டனங்களையே பெற்றதால்
பல்வேறு இடங்களுக்கு அவர் குடிபெயர
வேண்டியதாயிற்று.
ஜுலை
2,
1778-ல்
ரூச�ோவின்
மறைவு
அதிர்ச்சியுடனும்,
தத்துவத்திற்குப்
பெரும்
இழப்பாகவும்
பார்க்கப்பட்டது.

1744-ல்
பிரான்சுக்கு
அவர்
மேற்கொண்ட இரண்டாவது பயணம் அவரது
வாழ்வில் குறிப்பிடத்தகுந்த மாற்றங்களை
ஏற்படுத்தியது. இசை, நாடகம், கவிதை மற்றும்
பிறவற்றில்
வெற்றிகரமில்லாத
பல
பரிச�ோதனைகளுக்குப் பின்னரும் ரூச�ோ தனது
உறுதி மற்றும் நேர்மறை மனநிலையினை
தக்க வைத்துக்கொண்டார். 1749-ல் வருடம்
அவரது வாழ்வில் ஓர் திருப்பு முனையாக
அமைந்தது.
டிஜ�ோன் அகாடெமியானது
‘அறிவியல் மற்றும் கலைகளின் முன்னேற்றம்
நீதிநெறிகளை வீழ்ச்சியடைய வைத்துள்ளதா
அல்லது
தூய்மைப்படுத்த
பங்களித்துள்ளதா?’என்னும்
தலைப்பில்
சிறந்த கட்டுரைக்கான பரிசினை அறிவித்தது.
ரூச�ோ தனது ஒப்புதலில் பின்னர் எழுதும்போது
நான் உடனடியாக மற்றொரு பிரபஞ்சத்தைப்
பார்த்தேன், நான் வேற�ொரு மனிதனானேன்
என்றார். 1750-ல் இவர் சமர்ப்பித்த படைப்பிற்கு
முதல் பரிசு கிடைத்தது. அது பின்னர் ‘கலைகள்
மற்றும்
அறிவியல்களினுடைய
நீதிநெறி
விளைவுகளின்
ச�ொற்கோவை’
என்ற
தலைப்பில் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

அரசியல் தத்துவ உலகினில் ரூச�ோ
முக்கிய நிலையினை வகிக்கிறார். அவரது
சமூக ஒப்பந்தக் க�ோட்பாட்டிற்காக அவர்
முக்கியமாக அறியப்படுகிறார். தீவிர சமூக
ஒப்பந்தக்
க�ோட்பாட்டாளரான
ரூச�ோ
‘ப�ொதுவிருப்பம்’ (General Will) மூலமாக
அரசின்
த�ோற்றத்தினை
வெளிப்படுத்த
முனைகிறார். ‘இயற்கை நிலை’ மற்றும் ‘சமூக
ஒப்பந்தம்’ஆகிய இரு வளர்ச்சி நிலைகளின்
விளைவே
அரசின்
த�ோற்றத்திற்கான
இயற்பண்பாகிறது என்று கூறுகிறார்.

மையக் கருத்துக்கள்

இயற்கை நிலை (State of Nature)
ஹாப்சைப்
ப�ோலன்றி
ரூச�ோவின்
கருத்துரைப்படி
நிறைவான
சுதந்திரம்,
சமத்துவம் மற்றும் நிறைவான பேதைமை
ஆகியவற்றின் சுருக்கமே இயற்கை நிலை
ஆகும். அதனை அவர் மிகவும் அமைதியான
மற்றும் மகிழ்வூட்டும் ரம்மியமான சூழலாக
அடையாளம்
காட்டுகிறார்.
இயற்கை
நிலையில் மனிதன் தனிமையில் ஆசைகளற்ற
சுதந்திரமான வாழ்வு வாழ்ந்தான். முன்பின்
முரணான சீரமை வாழ்வு மற்றும் தெளிவற்ற
பேச்சு இருப்பினும் வாழ்வு என்பது மனநிறைவு,
சுதந்திரம்,
தன்னிறைவு
மற்றும்
வளம்
ஆகியவற்றால்
வடிவம்
பெறுகிறது.

1754 -ல் ஜெனீவாவிற்குத் திரும்பிய
பின்னர் கத்தோலிக்கரான ரூச�ோ கால்வினிச
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ப�ொல்லாங்கின்மையே
மகிழ்ச்சிக்கு வழிவகுக்கிறது.
வார்த்தையின்படி
‘மேலான
காலத்தின் விதிமுறையாகும்.

ரம்மியமான
அவருடைய
பேரின்பம்’

முதலாவதாக ஒவ்வொருவரும் தனது சுய
நல்வாழ்விற்காகவும்,
சுய
பாதுகாப்புத்
தேவைக்காகவும்
உந்தப்படுகின்றனர்.
இரண்டாவது மரணத்தைப் பற்றிய பயமாகும்.
அவர் பகுத்தறிவு மற்றும் காரண காரிய
அறிவின் த�ோற்றத்தினை ஆழ்ந்த உணர்வு
நிலையில்
காண்கிறார்.
மனிதர்கள்
இயற்கையில் சிந்திக்கும் திறனற்றவர்கள்
என்பது ரூச�ோவின் கருத்தாகும். குடிமைச்
சமூகம்
இயற்கைக்கு
முரணானதாகவும்,
மனிதனின்
பகுத்தறிவினுடைய
வெளிப்பாடாகவும் உள்ளது. இயற்கைக்குத்
திரும்புதல் என்னும் முழக்கத்தினை இவர்
வலியுறுத்தினார். அவருடைய க�ோரிக்கையான
இயற்கைக்குப்
பின்னோக்கிச்
செல்லுதல்
என்பது
புதிதாகப்
பின்னப்பட்ட
சமூகக்
கட்டமைப்பினைத் தகர்ந்து ப�ோகச் செய்வதைக்
குறிப்பதற்கு ஒப்பானதல்ல, ஆனால் இயற்கை
விதிக்கானதாகும்.
தத்துவம்
மற்றும்
பகுத்தறிவே மனித வாழ்வினை கவர்வதுடன்
இயல்பாற்றலை வெளிப்படுத்துவதாக ரூச�ோ
கூறுகிறார்.
சமூக ஒப்பந்தம் (Social Contract)

காலப்போக்கில் மனித வாழ்வினுடைய
நாகரீகத்தின் மாற்றங்களால் அந்நிலைக்கு
அச்சுறுத்தல் ஏற்படுகிறது. இயற்கை நிலை
நீடிப்பதற்குச்
சவால்களாக
மாறுபடும்
தட்பவெப்பம், பருவகாலம் மற்றும் மண் சார்
த�ொழில் அமைவு, தனிநபர் ச�ொத்து ஆகிய
பலதரப்பட்டக்
காரணிகளை
அவர்
ஒப்புக்கொள்கிறார். ரூச�ோவின் கருத்துப்படி
மனிதனின் முன்னேற்றம் மற்றும் உயர்வான
பகுத்தறிவுடன் கூடிய புரட்சி என்பது, மனித
சிந்தனை மற்றும் வாழ்வில் இருப்பின், அதன்
த�ொடர்ச்சியாக
புதிய
அடுக்கிலான
தீமைகளைக் க�ொண்டு வரும். இத்தொடர்
மாற்றங்களே,
இயற்கை
நிலையின்
கட்டமைப்பினை
அசைத்துப்
பார்த்து,
சமத்துவமின்மையின் த�ோற்றத்திற்கு வகை
செய்வதாக
அடையாளப்படுத்துகிறார்.
தனிநபர் ச�ொத்து என்னும் கருத்தாக்கமே
சமூக க�ோளத்தில் ஏழை மற்றும் பணக்காரன்
என்ற புதிய பிளவினை உருவாக்கியுள்ளது.
அவரின் ச�ொற்படி ‘முதல் மனிதன் ஒரு துண்டு
நிலத்தை வேலி ப�ோட்டுத் தனக்குத் தானே
இது என்னுடையது என்று கூறிக்கொண்டதை
மக்கள் நம்புவதைக் கண்டான்.
அவனே
குடிமைச்
சமூகத்தின்
உண்மையான
நிறுவனராவான்’ என்று கூறுகிறார்.

இயற்கை நிலையின் ரம்மியமான பண்பு
குறுகிய காலமே நீடித்தது.
ப�ொருளாதார
உயர்வு மற்றும் சமூகத்தின் பரிணாம வளர்ச்சி
ஆகியவற்றால் வரையறுக்கப்பட்ட மனிதனின்
சிக்கலான
வார்ப்புருக்கள்
வெளிப்பட்டது
பேரழிவிற்கு வகை செய்கின்றன.
குடிமை
அரசினை அமைப்பதைத் தவிர மனிதர்களுக்கு
வேறு வழியில்லை. அது சமூக ஒப்பந்த அம்சம்
மூலமாக நிறைவேறியது. சமூக ஒப்பந்தத்தின்
ஆறாவது அத்தியாயத்தில் ரூச�ோ கூறுவது
யாதெனில் ‘மனிதர்கள் த�ொடக்க நிலையில்
ஜீவித்திருந்த வரன்முறைகளைத் தாண்டிய
ஓர்
நிலையில்,
தான்
நீடித்திருக்கும்
முறையினை மாற்றிக் க�ொள்ளாவிடில் மனித
இனமே
அழிந்து
விடும்
என
அனுமானிக்கிறேன்’ என்பதாகும். இயற்கை
நிலை என்பதன் வெற்றி தனிமனிதர்களின்
சுயநலத்திற்கான தேடலின் ஒரு குறிப்பிட்ட
நிலையில், பிறரின் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும்
பாதுகாப்பின்மைக்கு
முன்
தமது
சுயபாதுகாப்புத்
திறன்
அடிப்படையில்

அக்காலமானது
த�ொடர்
ப�ோர்கள்,
க�ொலைகள் மற்றும் ஏழை, பணக்காரன்,
பிளவு ஆகியவற்றின் சாட்சியாக இருந்தது.
இப்புதிய முறைமை காட்டுமிராண்டி அரசில்
காணப்படாத பிரபஞ்ச அளவிலான தீமைகளை
அனுமதித்தது. இத்தகைய திருப்பம் நிறைந்த
சம்பவங்களின்
தவிர்க்க
முடியாத
உச்சகட்டமாக
சமத்துவமின்மை
உதயமானதுடன்
எஜமானர்
மற்றும்
அடிமைகள் என்ற அடுக்கினை உருவாக்கியது.
இரண்டு மெய்க்கோள்களின் அடிப்படையில்
காட்டுமிராண்டித்தனமான
செயல்பாடு
இருப்பதாக ரூச�ோ கருத்து தெரிவிக்கிறார்.
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ப�ோதுமான வலிமையற்றவராக உணர்வது
வரையிலாகும். சமூக ஒப்பந்தத்தின் பயன்பாடு
என்பது ஒப்பந்தத்தில் நுழைவது வரை
தனிமனிதர்களிடம்
இருந்த
பெறப்பட்ட
பாதுகாப்பிற்கான
வாய்ப்புச்
சூழலை
ஏற்படுத்துவதாகும். அடுத்ததாக பாதுகாப்புத்
த�ொடர்பான சக்தியைப் பற்றிய கேள்வியே
தனிமனிதர்களிடம் உள்ள குழப்பமாகும்.
அவரைப் ப�ொறுத்தவரையிலும் மனிதர்கள்
எவ்வகைப் புதிய சக்தியையும் உருவாக்கும்
திறனற்றவர்கள்.
ஏற்கனவே உள்ளவற்றை
வழிகாட்டி திசைதிருப்ப மட்டுமே அவர்களால்
இயலும். ஆகவே இப்பாதையில் ஒருங்கமைந்த
அணுகுமுறையே
அவரால்

உள்ளார்ந்த அடையாளம், ஆளுகை மற்றும்
சுயஉயிர்ப்புக் க�ொண்ட புதிய அமைப்பாகும்
என ரூச�ோ கூறுகிறார். அனைத்திற்கும் மேலாக
அரசு
என்பது
தனக்கென
சுயவிருப்பம்
க�ொண்டது எனவும் அதனைப் ‘ப�ொது விருப்பம்’
(General Will) என்ற பதமிட்டு அழைக்கிறார்.
ஏதேனும் தனிப்பட்ட அல்ல குறிப்பிட்ட விருப்பம்
இருப்பின்
அது
ப�ொது
விருப்பத்திற்குக்
கீழானதாகும்.
இயற்கை நிலையில் உள்ளுணர்வினால்
உந்தப்பட்ட வாழ்க்கை என்பதற்குப் பதிலாக நீதி
மற்றும் நீதிநெறிமுறைமையிலான வாழ்வில்
புதிய குடிமை அரசு அமைகிறது. தனிமனிதர்கள்
தங்களின்
இயற்கை
சுதந்திரம்
மற்றும்
அனைத்திற்குமான வரையறையற்ற உரிமையை
இழந்து அதற்குப் பதிலாக குடிமை சுதந்திரம்
மற்றும் ச�ொத்துரிமையைப் பெறுகின்றனர்.
இயற்கை
நிலையில்
உள்ள
சுதந்திரம்
தவறானது
என்றும்
தங்களின்
கட்டுப்படுத்தமுடியாத விருப்பங்களுக்கு அது
அடிமையாக்குகிறதே தவிர வேற�ொன்றுமில்லை
எனவும் கண்டனம் தெரிவிக்கின்றனர். இதற்கு
மாறாக, குடிமைச் சமூகத்தினால் வழங்கப்படும்
நீதிநெறியிலான சுதந்திரம் என்பது அவர்களைத்
தாங்களே
தங்களின்
எஜமானர்களாக
ஆக்குகிறது.
அவரின்
வார்த்தைப்படி
‘சட்டத்திற்குக்
கீழ்ப்படிதல்’
என்பதனைக்
குறிப்பது நமது சுதந்திரமாகும். ஹாப்ஸ் மற்றும்
லாக்கைப் ப�ோலன்றி, ரூச�ோ ‘தனிமனிதன்
இறையாண்மை
மிக்க
சமூகத்திடம்
சமத்துவத்தை
அடையும்
ப�ொருட்டு
முழுமையாகச் சரணடைய வேண்டும்’ எனக்
கூறுகிறார். தனிமனிதன் தனது உரிமைகளை
அரசாங்க
அமைப்பிடம்
ஒப்படைப்பதால்
சுதந்திரம் மற்றும் அதிகாரத்திற்கு இடையே
இணக்கமான சூழல் வளர்கிறது.

பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

மனிதனின் சுதந்திரமாகப் பிறக்கிறான்,
ஆனால் எங்கெங்கு காணினும் அவன்
விலங்கிடப்பட்டிருக்கிறான். ஒரு மனிதன்
தன்னையே
பிறரின்
எஜமானராக
எண்ணுகிறான்,
எனினும்
பிறரைக்
காட்டிலும்
மிகவும்
அடிமையாகவே
த�ொடர்ந்து காணப்படுகிறான்.
-ரூச�ோ (Rousseau)
எத்தகைய வடிவில் இருந்தாலும், ஒப்புதல்
இல்லாத அதிகாரம் என்பது எளிதில் காணாமல்
ப�ோகும் என கைவிடுகிறார்.
அவரது
வாக்கின்படி உடன்படிக்கை மற்றும் ஒப்புதல்
இல்லாத ஒரு மனிதனின் மீதான மற்றொரு
மனிதனின் அதிகாரம் எத்தகைய பகுத்தறிவு
அடிப்படையும் இல்லாததாகும். குடிமை அரசு
பற்றிய ரூச�ோவின் சமன்பாடு பின்வருமாறு
த�ொகுக்கப்பட்டுள்ளது. "ஒவ்வொருவரும் தான்
மற்றும் தனது அதிகாரத்தினைப் ப�ொது
விருப்பம் என்ற மேலான வழிகாட்டுதலின் கீழ்
ஒரே
பெருநிறுவனத்
திறனாக்கி
பின்
ஒவ்வொன்றும் பிரிக்க இயலாத முழுமையாகப்
பெறப்படுகிறது". ஆகவே அரசு என்பது தனது
உறுப்பினர்களிடமிருந்து மாறுபட்ட வாழ்வு
மற்றும்
சுய
விருப்பம்
க�ொண்ட
ஒரு
நீதிநெறியிலான அமைப்பாக உருவாகிறது.
அரசாங்கம்
என்பது
தனிமனிதர்களை
இணைத்து
ஒன்றாக்குவது
மட்டுமல்ல

இறையாண்மை:
மாற்றித்தர இயலாத, பிரிக்க முடியாத,
முழுமையான
மற்றும்
நிரந்தரமான
தன்மையுடைய இறையாண்மை பற்றி ரூச�ோ
குறிப்பாக
உள்ளார்.
அவரைப்
ப�ொறுத்தவரையிலும்
இறையாண்மையே
ப�ொது விருப்பமாகும். சிலரிடம் நிர்வாக
அதிகாரங்கள்
க�ொடுக்கப்பட்டதாலேயே
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அவர்கள் இறையாண்மை மிக்கவர்களாகிவிட
முடியாது, அவர்கள் வெறும் சார்நிலை
முகவர்களாவர்.
இறையாண்மையை
முழுமையாகவ�ோ அல்லது பகுதியாகவ�ோ
அம்முகவர்களில் ஒருவரிடம் மாற்றித்தர
சமூகம்
முயன்றால்,
அது
அரசியல்
அமைப்பின்
இறங்குமுகத்தில்
முடியும்.
ரூச�ோவின் ஒப்பந்தத்தில் இறையாண்மை
அதிகாரமிக்கவர் ஓர் அங்கமாவார். மேலும்
அவர் ‘மக்கள் இறையாண்மை’ (Popular
Sovereignty) என்ற கருத்தினை அடிக்கோடிட்டுக்
காட்டுகிறார்.

விருப்பத்தினைமேம்படுத்தும்மனப்போக்கினைக்
க�ொண்டிருப்பதாகும். நன்னெறி விழுமியங்கள்
மற்றும் நல்மனப்பாங்கு ஆகியவை அனைவரின்
விருப்பத்துடனும் ஒன்றிப்பொருந்துகிறது. ப�ொது
விருப்பம் என்பது மனசாட்சி மற்றும் உள்ளார்ந்த
விருப்பத்தின் தவிர்க்க இயலாத வெளிப்பாடாகும்.
மேலும் அது சரியான ப�ொது நலத்திலானதாகவும்,
பிரபஞ்சத்தின்ப�ொதுநன்மைஅடிப்படையிலானது
எனவும் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது.
மதிப்பீடு
ரூச�ோவின் ஆளுமை மற்றும் அவரது
படைப்புக்களைப்
பற்றி
பல்வகையான
கருத்துக்கள்
உள்ளன.
ஜி.டி.எச்.க�ோல்
என்னும் அறிஞர் அவரது ‘சமூக ஒப்பந்தம்’
பற்றி கருத்துக் கூறும் ப�ொழுது ‘இன்று வரை
உள்ள அரசியல் தத்துவப் பாட நூல்களில் இது
மிகச் சிறந்ததாகும்’ என்கிறார். மார்லே பிரபு
அவர்கள்
ரூச�ோவின்
‘தத்துவார்த்தமான
ச�ொற்கோவை’ பற்றிய தமது மாறுபட்டக்
கருத்தினை வெளிப்படுத்தும் ப�ோது "ரூச�ோ
பிறக்காமலே இருந்திருப்பின் உலகம் மேலும்
சிறந்திருக்காத�ோ?" என்று கூறுகிறார். அவர்
கூற
முயல்வது
யாதெனில்
ரூச�ோ
வாழ்ந்திருக்காவிட்டால் பிரெஞ்சுப் புரட்சியின்
மிக
ம�ோசமான
அனுபவங்களைத்
தவிர்த்திருக்கலாம்.
ஏனென்றால் அவரது
கருத்துக்களே
அந்த
இயக்கத்தின்
அடிப்படையாக இருந்ததாகும்.

ப�ொது விருப்பம் (General Will)
ப�ொது விருப்பம் மற்றும் சமூகம் ஆகியவை
அரசிற்கு ஒரேமாதிரியானதாகும்.
மக்கள்
தங்களின்
அதிகாரம்
மற்றும்
ஆளுகை
ஆகியவற்றினைப் ப�ொது விருப்பத்தினுடைய
கட்டளையின் கீழ் சமர்ப்பிக்கிறார்கள். ப�ொது
விருப்பமானது
தனிமனிதர்களுடைய
விருப்பத்தினை விஞ்சியதாகும்.
மேலும்
இறையாண்மை என்பது முறைமை முழுவதும்
நிறைந்திருப்பதுடன் ப�ொதுவிருப்பத்தைத் தவிர
வேறு
எதனுடனும்
ஒத்துப்போவதில்லை.
சமூகத்தில் ப�ொது விருப்பம் உறைந்துள்ளதை
வைத்துப் பார்க்கும் ப�ோது அது மக்களின்
இறையாண்மை
மற்றும்
மேலதிகாரத்தைச்
சுமப்பதான ‘மக்கள் இறையாண்மை’ ஆகும்.
ரூச�ோ அதிகாரத்தின் மாற்றத்தக்க முறையினை
வலியுத்துகிறார்.
ப�ொது விருப்பம் என்பது
அனைவரின் விருப்பத்திற்கும் சமமானதல்ல.
ஏனென்றால் முன்னது ப�ொது நலனையும்
பின்னது பன்மடங்கான தனிப்பட்ட நலனையும்
க�ொண்டதாகும்.
ப�ொது
விருப்பத்தினை
இரண்டுமெய்க்கோள்கள்
தீர்மானிக்கின்றன.
முதலாவது, ப�ொது நலனை நாடுகிறது.
இது
விருப்பத்தின் ந�ோக்கத்தினைக் குறிப்பதாகும்.
இரண்டாவதாக அது அனைவரிடமிருந்தும்
வருவதாகவும்
அனைவருக்கும்
ப�ொருந்துவதாகவும் உள்ளது.
இது அதன்
த�ோற்றத்தினை
முன்மொழிகிறது.
ப�ொது
விருப்பம்
என்பது
பிரதிநித்துவப்
பண்பு
இல்லாததாகும்.இதற்குக்காரணம்பிரதிநிதித்துவ
அமைப்புகள் சமூகத்தின் தேவைகளில் கவனம்
செலுத்தாமல்
தங்களின்
தனிப்பட்ட

அவரது தத்துவமானது சமதர்மத்தின்
பின்னணியைக்
க�ொண்டதாகும்.
முதலாளித்துவம்
என்பது
ரூச�ோவின்
கைகளில் மிக ம�ோசமாக நடத்தப்பட்டது.
அவர்
கல்வியை
தேசியமயமாக்குதலை
ஆதரித்ததுடன் தனிநபர் ச�ொத்து என்னும்
கருத்தினை எதிர்த்தார். மேலும் அவரது
ச�ொற்கோவையில்
முற்றாட்சி
மற்றும்
அதிகாரப் ப�ோக்கினை இணக்கமாக்கினார்.
ப�ொது விருப்பம் என்னும் சாக்கில் அவர்
கிட்டத்தட்ட
பெரும்பான்மையின்
க�ொடுங்கோன்மையை ஆதரிக்கிறார். இவை
அனைத்திற்கும் மாறாக, தற்கால அரசியல்
தத்துவ ஞானிகளுள் ரூச�ோ ஈடு செய்ய முடியாத
இடத்திற்குத் தகுந்தவராவார்.
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களின் இறுதியில் அவர்தம் முன்னிருபது
வயதினில் சந்தித்த மனப்போராட்டங்களில்
இருந்து மீளுதலும், தீவிரத் தத்துவப்போக்கு
கலைந்து
தனித்துவம்
பெறுதல்
ஆகியவையுமாகும். இக்காலகட்டத்தில் தான்
அவர் பலதரப்பட்ட அறிவுப்பூர்வமான மற்றும்
உணர்வுப்பூர்வமான
தாக்கங்களின்
அடிப்படையில்
தன்
சிந்தனையை
மறுவடிவமைத்துக்
க�ொண்டார்.
அவரது
வாழ்வின் இறுதிக் காலகட்டமான, அடுத்த
முப்பது ஆண்டுப்பணியில் அவரது முக்கியப்
படைப்புகளான தர்க்கவாத முறைமை (A System
of Logic), அரசியல் ப�ொருளாதாரத் தத்துவத்தின்
க�ொள்கைகள் (Principles of Political Economy),
சுதந்திரம்
(On
Liberty),
பிரதிநிதித்துவ
அரசாங்கம்
மீதான
பரிசீலனைகள்
(Considerations of Representative Government)
ப�ோன்றவை பதிப்பிக்கப்பட்டன.

7.8 ஜான் ஸ்டூவர்ட் மில்
(John Stuart Mill)
(ப�ொ.ஆ. 1806- ப�ொ.ஆ. 1873)

Leanpub

சுதந்திரம் (On Liberty)

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்

1859-ல் வெளியிடப்பட்ட ‘சுதந்திரம்’
(On Liberty) என்னும் நூல் மில்லிற்கு
நீடித்த
புகழைத்
தேடித்தந்தது.
பிரபுக்களாட்சியிலிருந்து,
மக்களாட்சிக்கு,
அமைப்புக்கள்
மாற்றம்
பெற்ற
ப�ோது
அதனுடன் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளும்
உடன்
வந்தன.
அதற்கு
முந்தைய
சகாப்தங்களின் ஆட்சிகளை விட சமூகப்
பெருந்திரளான மக்களின் ஆட்சியாக மிகவும்
வலிமையுடன்,
சீராகவும்
எங்கும்
நிறைந்திருக்கக்கூடியதாகவும்
மக்களாட்சி
விளங்குகிறது. பெரும்பான்மையின் ஆதிக்கம்
என்பது
முடியாட்சியை
விட
இடர்நிறைந்ததாகவும்,
சட்டமியற்றுவதன்
மூலம் தனிமனிதர்களின் சுதந்திரத்திற்குக்
கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கும் திறனுள்ளதாகவும்
உள்ளது.
மக்களாட்சியிலான சமூகத்தில்
சமுதாய அழுத்தம் மற்றும் எதிர்பார்ப்பு
ப�ோன்ற
முறைசாராத
வழிமுறைகள்
அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துவதாக உள்ளது.
கருத்து, பண்பு மற்றும் நடவடிக்கையை
அனுசரிக்கக்கூடியவற்றினை
மறைக்கும்
திறன் அத்தகைய அதிகாரங்களுக்கு உண்டு
என மில் வெளிப்படுத்துகிறார். இத்தையை

 ஜே. எஸ். மில்லின் அரசியல்
சிந்தனையைப் புரிந்து க�ொள்ளுதல்
 பயன்பாட்டுவாதம் மற்றும் சுதந்திரம்
பற்றிய கூர் மதிப்பீட்டினை அறிதல்
வாழ்க்கை மற்றும் படைப்புகள்
மே 20, 1806-ல் ஜான் ஸ்டூவர்ட் மில்
லண்டனின் வடக்குப் புறநகர்ப்பகுதியில் உள்ள
பென்டன் வில்லே (Bentonville) என்னுமிடத்தில்
ஹரியத் பர�ோ (Harriet Barrow) மற்றும் ஜேம்ஸ்
மில் (James Mill) ஆகிய�ோருக்கு மகனாகப்
பிறந்தார். இவரது தந்தையார் எடின்பர்க்
பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்ற ஸ்காட்லாந்தைச்
சேர்ந்தவராவார். ஒரு சமூக மற்றும் அரசியல்
சிந்தனையாளராக ஜான் ஸ்டூவர்ட் மில்லின்
வளர்ச்சியினை
மூன்று
குறிப்பிட்ட
காலகட்டங்களாகப் பிரிக்கலாம். முதலாவது
காலகட்டம், இவரின் குழந்தைப் பருவ பயிற்சி
காலமாகும். இக்காலகட்டத்தில் இவர் தனது
தந்தை ஜேம்ஸ் மில் மற்றும் ஜெரேமி பெந்தாம்
ஆகிய�ோரிடம் குழந்தைப்பருவத்தில் பயிற்சி
பெற்றார். இரண்டாவது காலகட்டமாக 1830
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சூழலில் தான் சுதந்திரம் என்ற நூல்
எழுதப்பட்டது. இப்படைப்பின் ந�ோக்கம் அதன்
முதல்
அலகில்
எழுதப்பட்டதுடன்
ஒரு
எளிமையான க�ொள்கையை உறுதியாகக்
கூறுகிறது. ‘மனிதகுலத்திற்குத் தனியாகவ�ோ
அல்லது
ஒட்டும�ொத்தமாகவ�ோத்
தேவைப்படும் ஒரே ந�ோக்கம் என்னவெனில்
எத்தகைய எண்ணிக்கையிலான சுதந்திரமான
நடவடிக்கை என்றாலும் சுய பாதுகாப்பிற்காக
தலையிடக்கூடியதாகும்’.
(சுதந்திரம் XVIII
223) இவ்வாறு மில்லின் இந்த நடைமுறைத்
தத்துவம்
அடிப்படையில்,
பயன்பாட்டுவாதமாகும்.

விக்டோரியா சமுதாயம் (Victorian Society)
என்பது
மரியாதையான
நடத்தைத்
த�ொகுதியால்
கிறிஸ்துவ
சுயமறுப்பின்
அடிப்படையில்
ஆளப்படுகிறது
எனக்
கூறுகிறார்.
இதற்கு
மாறாக
மில்
சுயமேம்பாட்டின்
கிரேக்க
மாதிரியினை
ஊக்கப்படுத்துகிறார்.
தனிமனிதர்கள்
தங்களின் வாழ்வாதாரங்களைத் தாங்களே
மேம்படுத்திக்கொள்ளும்
சூழலை
உருவாக்குவது
சமுதாயத்திற்கு
முக்கியமானதாகும்.
இது
பலவகை
வேற்றுமையைப் பண்பு மற்றும் பண்பாட்டில்
இயலச் செய்வதுடன் உற்பத்தி இழுவிசை
எந்திரமாக மாறி தேசத்தினை முன்னெடுத்துச்
செல்கிறது. ‘சுதந்திரம்’எனும் நூல் முழுவதுமே
மில் சட்டமன்றம் அல்லது அரசின் வலிந்த
மாற்றத்திலிருந்தும், ஏமாற்றக்கூடிய சமூக
வலிந்த மாற்றத்தின் வடிவங்களிலிருந்தும்
தனிமனித
சுதந்திரத்தினைப்
பாதுகாக்க
நாடுகிறார்.

மில் தனது சுதந்திரம் என்னும் நூலில்
கருத்து, விவாதம், பண்பு மற்றும் செயல்பாட்டுச்
சுதந்திரத்திற்கான
பல்வேறு
மூல
உபாயங்களை முன்வைத்து வாதிடுகிறார்.
கருத்து மற்றும் விவாதத்திற்கான சுதந்திரம்
பற்றி ‘சுதந்திரம்’ என்னும் நூலின் இரண்டாவது
அலகில்
விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதில்
உணர்ச்சி
வெளிப்பாட்டினைக்
கட்டுப்படுத்துவதற்கு எதிரான வாதங்களை
விளக்கியுள்ளார். சுதந்திரத்தின் மூன்றாவது
அலகில்
பண்பியல்
சுதந்திரம்
(தனி
மனிதத்துவம்)
என்பதற்கு
சாதகமான
வாதங்களை
முன்வைக்கிறார்.
மில்
தனிமனிதர்களின்
சுயபண்பியல்புகளின்
மேம்பாட்டினாலான தனிமனித புறவெளிச்
சுதந்திரத்திற்காக
வாதிடுகிறார்.
அது
சமுதாயத்திற்கு நன்மை பயக்கும் என்று
கூறுகிறார்.
‘மனிதனின் தன்மை என்பது
எந்திரத்தைப்
ப�ோல
ஒரு
மாதிரியின்
அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்டு, குறித்துக்
க�ொடுத்த
பணியினைத்
துல்லியமாக
செய்யுமாறு உள்ளதல்ல. ஆனால் ஒரு மரமாக,
அனைத்துப் பகுதிகளிலும் தானே வளர்ந்து
மேம்படுவதுடன் உள்ளார்ந்த சக்திகளின்
மனப்போக்கின் படி அது உயிருள்ளதாகிறது’.
(சுதந்திரம் XVIII 263). மில்லின் கருத்துப்படி
பெருந்திரள்
சமுதாயம்
என்பது
சுய
அடக்குமுறைத்
தன்மையுடையதாகவும்
மனிதனின்
ஆற்றல்
மற்றும்
திறனை
நலிவடையச்
செய்வதாகவும்
உள்ளது.

பிரதிநிதித்துவ
பரிசீலனைகள்

அரசாங்கத்தின்
மீதான
(Considerations
on

Representatived Government)
1861 ஆம் ஆண்டு மில்லின் அரசியல்
பற்றிய
கருத்துக்களைக்
க�ொண்ட
பிரதிநிதித்துவ
அரசாங்கத்தின்
மீதான
பரிசீலனைகள் பதிப்பிக்கப்பட்டது. மில் ஒரு
பற்றுறுதியுள்ள மக்களாட்சி வாதியாவார்.
எனினும்
அவரது
படைப்பு
தன்னாட்சி
அரசாங்கம் பற்றிய ஏமாற்றங்கள், சந்தேகங்கள்
மற்றும் சிக்கல்களை வெளிப்படுத்துகிறது.
அவரது கருத்து முரண்பாடான தன்மை
க�ொண்டதாக
உள்ளது.
அதாவது
பெரும்பான்மையினரே ஆட்சி செய்தாலும்
சிறுபான்மையினர்
ஆட்சியே
அநேகமாக
சரியாக
உள்ளது
எனக்
கருதுகிறார்.
பெரும்பான்மையிடம் அதிகாரம் இருந்தாலும்
சிறுபான்மையினரிடமே ஞானம் உள்ளது என
வாதிடுகிறார். இப்படைப்பில் மில் நல்ல
அரசாங்கத்தை வரன்முறைப்படுத்துவதற்காக
பெரும்பான்மையின் க�ொடுங்கோன்மையினால்
ஏற்படும் அபாயங்களை வெளிப்படுத்துகிறார்.
ஒட்டும�ொத்த சமூகத்திடமும் இறையாண்மை
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உள்ள பிரதிநிதித்துவ முறையே லட்சிய
அடிப்படையில் சிறந்த அரசாங்க முறையாகும்
என
நிறைவு
செய்கிறார்.
ஒவ்வொரு
குடிமகனுக்கும்
எப்பொழுதேனும்
அரசாங்கத்தின் ப�ொதுவான மக்கள் பணிகளில்
உண்மையாகப் பங்கேற்க அழைப்பு வரும்
என்கிறார்.

7.9 காரல் மார்க்ஸ் (Karl Marx )
(ப�ொ.ஆ. 1818 - ப�ொ.ஆ. 1883)

மதிப்பீடு
பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் பரந்து
விரிந்த அறிவியல் சிந்தனை வரலாற்றில் ஜான்
ஸ்டூவர்ட்
மில்
முக்கிய
இடத்தினைப்
பெறுகிறார். அவரது படைப்புக்கள் அரசினைப்
புரிந்து க�ொள்ளவும், முறையாகக் கற்றறியவும்,
மனிதனின்
தன்மையினுடைய
முக்கியத்துவத்தினையும் வலியுறுத்துகிறது.
அவர் வாக்குரிமை பற்றிய சுயதத்துவத்தினைத்
தானே மேம்படுத்தினார். மில் கூறுகையில்
‘சுவாசிக்கும் காற்றைப் ப�ோல மனிதனுக்கு
அரசியல்
விலங்காக
வாக்களித்தல்
அவசியாமாகும்’என்கிறார். மில்லைப் ப�ோன்று
வாக்களித்தலைப் பற்றிய கருத்தாக்கத்தினை
வேறு எந்த அரசியல் சிந்தனையாளரும்
வலியுறுத்தியதில்லை.
மில்லின்
மீதான
பயன்பாட்டுவாதத்தின் தாக்கமானது அவரது
ப�ொருளாதாரக்
க�ொள்கை
மற்றும்
பிரதிநிதித்துவ
அரசாங்கம்
பற்றிய
கருத்துகளை
உருவாக்கியதில்
முக்கியமானதாகும்.
பிரதிநிதித்துவ
அரசாங்கத்தில் தனிமனிதன் தனது திறனை
மேம்படுத்துவதற்கான சுதந்திரத்தில் தலையீடு
இருக்கவே கூடாது என்றார். மில்லின் இந்த
ஒவ்வொரு தலைப்பும் ஆர்வத்தைத் தூண்டக்
கூடியதாக
இருப்பதனை
இத்துறையின்
எந்தவ�ொரு
மாணவனும்
புறந்தள்ளிவிடமுடியாது.

Leanpub

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்

 காரல்
மார்க்சின்
அரசியல்
சிந்தனையைப் புரிந்து க�ொள்ளுதல்
 காரல்
மார்க்சின்
சிந்தனைதர்க்கவாதப் ப�ொருள்முதல்வாதம் உபரி மதிப்புக் க�ோட்பாடு - வர்க்கப்
ப�ோராட்டம்
மற்றும்
புரட்சி
பாட்டாளிகளின் சர்வாதிகாரம் - அரசு
உதிர்தல் ஆகியவை பற்றிய காரல்
மார்க்சின்
சிந்தனையை
அறிந்து
க�ொள்ளுதல்
அறிமுகம்
நாம்
உலகினைப்
பார்க்கக்கூடிய
பார்வையினை
மாற்றிய
ஒரு
சிலரில்
காரல்மார்க்சும்
ஒருவராவார்.
மார்க்சைப்
ப�ொறுத்தவரையிலும்
க�ோட்பாடு
என்பது
நம்மைச்
சுற்றியுள்ள
உலகைப்
புரிந்து
க�ொள்வதற்கு மட்டுமல்ல ஒருபடி முன்னே
சென்று
உலகை
மாற்றுவதற்கும்
ஆதரவளிக்கவேண்டும்.
இவரது
படைப்புக்களான - ப�ொதுவுடைமை அறிக்கை,
வரலாற்றுப் ப�ொருள்முதல்வாதக் கருத்தாக்கம்
மற்றும் மூலதனம் ஆகியவை உழைக்கும்
வர்க்கத்தின் சுயவிடுதலை என்னும் ஒரே
இலக்கை ந�ோக்கிய பல்வேறு ப�ொருளாதார
கருத்துகளின் உச்ச நிலையாகும். ஹெகல்,
புனித சைமன், ஜே.சி.எல் டி சிஸ்மாண்டி, டேவிட்
ரிக்கார்டோ, சார்லஸ் ஃப�ோரியர் மற்றும்

 பயன்பாட்டுவாதம்
என்பது
அதிக
எ ண் ணி க ்கை யி லான வ ர்க ளி ன்
அதிகப்படியான மகிழ்ச்சியாகும்
 ஜேம்ஸ் மில் மற்றும் ஜெரேமி பெந்தாம்
ஆகிய பயன்பாட்டு சிந்தனையாளர்களின்
வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஜே.எஸ். மில் க�ொண்டு
வரப்பட்டாலும் பயன்பாட்டு வாத்த்தினைப்
பற்றிய மாறுபட்ட சிந்தனையினை அவர்
தந்தார்.
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லூயிஸ்
பிளான்க்
ப�ோன்ற
முந்தைய
சிந்தனையாளர்களிடமிருந்து
பல்வேறு
கூறுகளை மார்க்ஸ் பெறுகிறார் என்பதனை
அறிவது முக்கியமாகும்.

இக்கட்டுரை
புரட்சியின்
வாயிலான
சமூக மாற்றத்தினை விளக்குகிறது. வர்க்கப்
ப�ோராட்டத்தின் தன்மை என்பது
உற்பத்தியின் தன்மைக்குத் தக்கவாறு
மாறுபடும் என ப�ொதுவுடைமை அறிக்கை
வாதிடுகிறது. ஆகவே விவசாய உற்பத்தியை
முக்கிய வடிவமாகக் க�ொண்ட நிலப்பிரபுத்துவ
சமுதாய முறைகளில் வர்க்கப் ப�ோராட்டம்
என்பது
உடமையாளர்களுக்கும்
(த�ொழிற்சாலை
உரிமையாளர்கள்),
பாட்டாளிகளுக்கும்
(த�ொழிற்சாலை
பணியாளர்கள்)
இடையே
நடப்பதாகும்.
உண்மையில் முழுமையான சமுதாயமானது
மேன்மேலும் பிளவுபட்டு இருபெரும் பகைமை
முகாம்களாகிவிட்டது. அவை ஒன்றைய�ொன்று
நேரடியாக எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய இருபெரும்
வர்க்கங்களாக, உடமையாளர்கள் மற்றும்
பாட்டாளிகள் என்றானது. மார்க்ஸ் மற்றும்
ஏங்கல்ஸ் ஆகிய�ோர் இம்மெய்க்கோளின்
சாட்சியாகக் கூறுவது யாதெனில் தற்பொழுது
வரையிலான அனைத்து சமுதாயங்களின்
வரலாறுமே வர்க்கப் ப�ோராட்ட வரலாறு
என்பதாகும்.

குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

உலகத் த�ொழிலாளர்களே ஒன்றுபடுங்கள்
நீங்கள் இழப்பதற்கு உங்கள் விலங்கினைத்
தவிர வேற�ோன்றுமில்லை.
- காரல் மார்க்ஸ் (Karl Marx)
ஐர�ோப்பாவில் சமதர்மத்தின் வளர்ச்சிக்கு
18 மற்றும் 19ஆம் நூற்றாண்டின் இரண்டாம்
பகுதி சாட்சியானது எனலாம். இக்காலகட்டம்
‘இரட்டைப்புரட்சி
சகாப்தம்’
என
அறியப்படுகிறது. பிரான்ஸ் நாட்டில் அரசியல்
அடிப்படையில் 1789ஆம் ஆண்டு பிரெஞ்சுப்
புரட்சி ஏற்பட்டு முழுமையான முடியாட்சி
தூக்கி எறியப்பட்டதுடன் சுதந்திரம், சமத்துவம்
மற்றும் சக�ோதரத்துவம் உள்ள குடியரசு
பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு ஒவ்வொரு பிரெஞ்சு
மனிதனின் உரிமையும் பறைசாற்றப்பட்டது.
இக்காலத்தின்
இரண்டாவது
முக்கியப்
புரட்சியாக ஐர�ோப்பாவில் நீண்ட நெடிய
தாக்கத்தினை
ஏற்படுத்தியது
‘த�ொழிற்
புரட்சியாகும்’ (Industrial Revolution). இவ்விரண்டு
நிகழ்வுகளும் மார்க்சின் படைப்புகளின் மீது
பெரும் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தின.

	ப�ொதுவுடைமை அறிக்கையை நிறைவு
செய்யும் வகையில் இரு கருத்துகள் அருகருகே
வைக்கப்படுகின்றன. ஒன்று பாட்டாளிகளை
ஆளும் வர்க்கம் என்ற நிலைக்கு உயர்த்துவது
ஆகும். மற்றொன்று மக்களாட்சி யுத்தத்தில்
வெற்றி பெறுவதாகும். மார்க்ஸ் இப்படைப்பில்
தனிநபர் ச�ொத்து என்பதற்குப் பதிலாக
அனைத்துச் ச�ொத்துக்களையும் ப�ொதுவான
கட்டுப்பாட்டில்
வைப்பதை
ப�ொதுவுடைமைவாதிகள் இலக்காகக் க�ொள்ள
வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.

மார்க்சின் படைப்புகள்
ப�ொதுவுடைமை

அறிக்கை

(Communist

Manifesto)
ப�ொதுவுடைமை அறிக்கை (1848) என்பது
காரல் மார்க்ஸ் மற்றும் ஃபிரடெரிக் ஏங்கல்சின்
கூட்டுப்
படைப்பாகும்.
இது
1850ஆம்
ஆண்டிற்கு முன்னர் ஐர�ோப்பாவில் இருந்த
சமூக,
ப�ொருளாதார
மற்றும்
அரசியல்
பெருங்குழப்பங்களின்
விளைவான
படைப்பாகும்.

மூலதனம் (Das Capital)
மார்க்சின்
தலைசிறந்த
படைப்பான
மூலதனம்
1867-ல்
பெர்லினில்
வெளியிடப்பட்டப�ோது
அது
‘உழைக்கும்
வர்க்கத்தின் வேதாகமம்’ (Bible of the Working
Class ) என்று விவரிக்கப்பட்டது. மார்க்சின்
வாழ்நாளில் அதன் முதல் த�ொகுதி மட்டுமே

குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

தற்பொழுது
வரையிலான
அனைத்து
சமுதாயங்களின் வரலாறுமே வர்க்கப்
ப�ோராட்டத்தின் வரலாறாகும்.
- காரல் மார்க்ஸ் (Karl Marx)
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நினறவுதபற்று தவளியிடப்பட்டது. மளார்கஸ்
நினறவு தசயயளாெ இரண்டளாவது மற்றும்
மூன்றளாவது
தெளாகுதிகள
ஏஙகல்ஸ்
அவர்க்ளால் தெளாகுத்து அனமககப்பட்டு 1885
மற்றும் 1894ல் தவளியிடப்பட்டது. முெல்
தெளாகுதியளாைது,
மூ்லெைத்தின்
உற்பத்தி
நனடமுனறயினைப்
பற்றியெளாகும்.
இரண்டளாவது தெளாகுதி மூ்லெைத்தின் சுழற்சி
நனடமுனறயினைப் பற்றியெளாகும். மூன்றளாவது
தெளாகுதி
முெ்லளாளித்துவ
உற்பத்தியின்
ஒட்டுதமளாத்ெ
நனடமுனறயினைப்
பற்றியெளாகும்.
இ ய ங கி ய ல்

ஜ ்ப ா ரு ள்

உ்பரி ைதிப்புக ்்காட்பாடு (Theory of Surplus
Value)
உபரி மதிப்புக ளகளாட்பளாடு என்பது மூ்லெைம்
என்ற நூலில் உள்ெளாகும். மனிெனின் உனழப்பு
என்பது தபளாரு்ளாெளார மதிப்பின் ஆெளாரமளாகும்
எை களாரல் மளார்கஸ் கருதுகிறளார். ஆகளவ ‘உபரி
மதிப்பு’ என்னும் பெம் உனழப்பு மற்றும்
உனழப்பளா்ர்
சகதியின்
ளவறுபளாட்டினைக
குறிப்பெளாகும். தெளாழி்லளாளியின் அதிகப்படியளாை
உனழப்பிைளால் கினடககும் ‘உபரி மதிப்பு’
முெ்லளாளிகன்ச் தசன்று ளசர்கிறது. எத்ெனை
நீண்ட ளவன்ல நளாள என்பது முககியமல்்ல,
ஆைளால் உபரி மதிப்பு என்பது உருவளாகிறது.
ஒருளவன் தெளாழிற்சளான்லயில் ஒரு மணிளநரம்
ளவன்ல நட்நெளாலும் முெ்லளாளிகள அவர்க்து
பஙகளாை
உபரி
உனழப்பினை
வலி்நது
தவளிகதகளாணர்கின்றைர்.
இதுளவ
உபரி
மதிப்பளாகும்.
முெ்லளாளிகள
ெஙகளின்
தெளாழி்லளா்ர்களுனடய உனழப்பின் மதிப்பினை
விடக குனறவளாகளவ ஊதியமளிககின்றைர். அது
தபரும்பளா்லளாை ெருணஙகளில் தெளாழி்லளா்ர்கன்
ஜீவை நின்லயில் னவத்திருகக மட்டுளம
ளபளாதுமளாைெளாக இருககிறது.

மு த ல் வ ா த ம்

(Dialectical Materialism)
இயஙகியல்
தபளாருள
முெல்வளாெம்
என்பது களாரல் மளார்கஸ் மற்றும் ஃபிரதடரிக
ஏஙகல்ஸ் ஆகிளயளாரின் ளபளாெனைகளிலிரு்நது
உண்னமயில்
தபறப்பட்டத்
ெத்துவளார்த்ெ
அணுகுமுனறயளாகும். ளகளாட்பளாடு அ்வில்
ெர்ககவளாெப் தபளாருளமுெல்வளாெம் என்பது
அறிவியல்
பிரச்சனைகன்ப்
பு்லைளாயவு
தசயய தபளாதுவளாை உ்லக்ளாவிய பளார்னவ
மற்றும் அெற்களாை முனறயினைத் ெ்நதுள்து.
மளார்கஸ்
மற்றும்
ஏஙகல்ஸ்
ஆகிளயளார்
சமுெளாயத்தினுனடய ஒவதவளாரு அடிப்பனடப்
பிரிவினைனயயும் தபளாரு்ளாகப் பளார்ப்பதுடன்
சமூக மளாற்றம் என்பது எதிர்த்ெரப்பிைரின்
ளபளாரளாட்டத்தின் மூ்லளம நிகழும் என்றைர்.
தகளாளனகய்வில்
தபளாருளமுெல்வளாெம்
என்பது
சமுெளாய
உ்லனகப்பற்றியெளாகும்.
தபளாருள சளார்்நெ உ்லகம் எப்தபளாழுதும் இயகக
நின்லயிலும்,
முரண்பளாடுகள
மற்றும்
மளாற்றஙகளுடனும் இருககும். சமுெளாயத்தின்
நின்லயளாை
இயககத்திைளால்
ஏற்படும்
உரளாயவுகள சமூக முரண்பளாடுகளுககு வழி
தசயவென்
வின்வளாக
சமூக
மளாற்றம்
ஏற்படுகிறது.
ெர்ககவளாெப்
தபளாருளமுெல்வளாெம்
என்பது
சமுெளாய
உ்லனகப்
பற்றியெளாகும்.
ெர்ககவளாெப்
தபளாருளமுெல்வளாெம் என்பது சமுெளாய உபரி
நனடமுனறகள தெளாடர்பளாைெளாகும்.

ஜசயல்்பாடு

ைார்கசின் ்பமடப்பு்கள்
தஹகலின் உரினமகள பற்றிய ெத்துவம்
மீெளாை கூர்மதிப்பீடு,
புனிெக குடும்பம்,
ஆயளவடு,

பியுபர்ளசச்

பற்றிய

தெர்மளானிய ்லட்சியவளாெம்,
தபளாதுவுனடனம அறிகனக,
ளகளாெளா திட்டத்தின் கூர்மதிப்பீடு,
மூ்லெைம்
வர்க்கப் ்்பாராடடம் ைறறும் புரடசி (Class
Struggle and Revolution)
வர்கக
உணர்வு
நின்ல
மற்றும்
ளபளாரளாட்டம் ஆகியனவ உற்பத்தியின் சமூக
உறவுகளுடன்
தெளாடர்புனடயது
ஆகும்.
மளார்கஸ் வர்ககத்னெ ஓர் ்லட்சியவளாெக
களாரணியளாகப் பளார்ககளாமல் குறிப்பிட்ட சமூக
நின்லயிலுள் மனிெைளாகப் பளார்ககிறளார்.
‘வர்ககம்’
என்னும்
பெம்
தசளாத்து
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பயன்படுத்திய ச�ொற்றொடராகும். மார்க்சைப்
ப�ொறுத்தவரை அது உடமையாளர்களின்
அரசியல் ஆட்சியைத் தூக்கி எறிவதற்கும்,
வர்க்கமற்ற
சமுதாயம்
உருவாவதற்கும்
இடைப்பட்ட
காலமாகும்.
அரசியல்
சிந்தனைக்கான
மார்க்சின்
அனைத்து
பங்களிப்புகளைக் காட்டிலும் பாட்டாளிகளின்
சர்வாதிகாரம்
என்பது
உண்மையான
ஆளுகைக்கான பெரிதும் ஆழ்ந்த ப�ொதி
ப�ொருளைக் க�ொண்டதாக விளங்குகிறது.

அடிப்படையிலான
உரிமையினைக்
குறிப்பதாகும். உதாரணமாக உடமையாளர்கள்
(உற்பத்தி வழிமுறைகளைச் ச�ொந்தமாக்கியவர்
மற்றும் நில உடமையாளர்கள்) மற்றும்
பாட்டாளிகள்
ஊதியத்திற்காக
தனது
உழைப்பினை
விற்பவர்)
ஆகிய�ோரைக்
குறிப்பிடலாம்.
மார்க்சின்
படைப்பான
‘பிரான்சின்
வர்க்கப் ப�ோராட்டம்’ என்னும் நூல் 1848 முதல்
1850
வரையிலான
காலகட்டத்தில்
வர்க்கப்போராட்டத்தின் வாதங்கள் மற்றும்
புரட்சியின்
தேவையினை
மதிப்பிடுகிறது.
1848ம் ஆண்டு நடந்த பிரெஞ்சுப் புரட்சியின்
அடிப்படையில் தமது வர்க்கப் பிளவுக் கருத்தை
மார்க்ஸ் க�ொண்டிருந்தார். இப்புரட்சியின்
ப�ோது உடமையாளர்கள் மற்றும் பாட்டாளிகள்
ஆகிய�ோர்
இணைந்து
பிரபுக்களாட்சிக்கு
எதிராகப்
ப�ோராடி
குடியரசினைப்
பிரகடனப்படுத்துவதில்
வெற்றியடைந்தனர்.
பிப்ரவரிப் புரட்சியின் மூலம் பாட்டாளிகளின்
ஆதரவுடன்
ஆட்சிக்கு
வந்த
பின்னர்
உடமையாளர்கள் தேர்தல் நடைமுறையினை
தங்களுடைய
சட்டபூர்வமான
ஆட்சியின்
உரிமையாகக்
க�ோரினர்.
உடமையாளர்
வர்க்கமானது உழைப்பாளர் வர்க்கத்தினை
தமது
அனைத்து
தளைகளிலிருந்தும்
விடுவிப்பதற்குப்
பதிலாக
அதிகமாக
அவர்களை அந்நியப்படுத்தியது எனலாம்.

முதலாவது குழுவான உழைப்பாளர்
வர்க்கம் (பாட்டாளிகள்), பாரம்பரியமான
ஆளும் வர்க்கத்தின் (உடமையாளர்கள்) மீது
தங்களின்
அதிகாரத்தினை
அழுத்தந்திருத்தமாக்கிய பின்னர் அனைத்து
முதலாளித்துவ
உற்பத்தி
முறைகளும்
ஒழிக்கப்பட்டு சமதர்ம உற்பத்தி முறைகள்
முதன்மையாகின. சமதர்மத்திலான உற்பத்தி
முறைகளை
நிறுவியதன்
விளைவாக
சமுதாயத்தின் வர்க்கக் குழுக்கள் மறைந்து
பாட்டாளிகளின் சர்வாதிகாரம் வந்தது.
அரசு உதிர்தல் (Withering Away of the
State)
சமுதாயம்
பல
வர்க்கங்களாகப்
பிளவுபட்டதன் விளைவாக, ஒடுக்கும் மற்றும்
ஒடுக்கப்பட்ட குழுக்கள் உருவாகி, அரசு
சுரண்டலுக்கான கருவியாகிறது. இந்த வர்க்கப்
பிளவு மிகவும் தீவிரமடைந்து பாட்டாளிகளின்
சர்வாதிகாரத்திற்கு
வழிகாட்டுகிறது.
அரசாங்கத்தைக் கைப்பற்றுவதன் மூலமாக
பாட்டாளிகளின் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள்
தென்படுகின்றன.
பாட்டாளிகள்,
அரசின்
கட்டுப்பாட்டினை
எடுத்துக்கொள்வதுடன்
உற்பத்தியின் வழி முறைகளை அரசின்
உற்பத்தி வழிமுறைகளாக மாற்றுகின்றனர்.
அரசு மற்றும் உற்பத்தியைக் கட்டுப்பாட்டில்
க�ொண்டு
வந்த
பின்னர்,
பாட்டாளிகள்
அனைத்து வர்க்க பேதங்கள் மற்றும் வர்க்கப்
பகை முரண்பாடுகளையும் அழிக்கின்றனர்.
இதன் விளைவாக இறுதியில் அரசு உதிர்தல்
நிகழ்கிறது.

உடமையாளர்கள் அதிகாரத்திற்கு வந்த
பின்னர் அரசு மற்றும் படைகளைத் தங்கள்
கட்டுப்பாட்டில் வைக்க
ஆரம்பித்ததுடன்
பாட்டாளிகளை நசுக்க ஆரம்பித்தனர். இது
முன்னதை
உண்மையில்
உள்நாட்டுப்
ப�ோராக்கியது. வர்க்கப் ப�ோராட்டம் என்பது
புரட்சிக்கு
வழிக�ோலுவதாகவும்,
பாட்டாளிகளின்
சர்வாதிகாரம்
மற்றும்
தனியார் உற்பத்தி ஒழிப்பு சமதர்மத்தில்
முடிவதாகவும் வலியுறுத்துகிறார்.
பாட்டாளிகளின் சர்வாதிகாரம்(Dictatorship
of the Probletariat)
‘பாட்டாளிகளின் சர்வாதிகாரம்’ என்பது
உழைக்கும்
வர்க்கமானது
அதிகாரத்தில்
அமர்வதைக்
குறிக்க
காரல்
மார்க்ஸ்
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மதிப்பீடு

மார்க்சியவாதத்தின் மீதான தற்கால
விவாதங்களின் முக்கிய அடிப்படைச்
சால்புகள் தற்காலச் சமுதாயத்தில்
உருவாகும் சில முக்கிய வடிவங்களிலான
பிளவுகளை அடையாளம் காட்டுகின்றன.
இவ்வகை
விவாதங்கள்
புதிய
மார்க்சியவாதத்தின்
எழுச்சிக்கு
வகை
செய்கின்றன.

1852ஆம்
ஆண்டு
மார்க்ஸ்
தமது
பங்களிப்புக்களை
மூன்று
பிரிவுகளாகத்
த�ொகுத்துள்ளார்:
அ) வர்க்கங்கள்
(பாட்டாளிகள்
மற்றும்
உடைமையாளர்கள்) சமுதாயத்தின் நிரந்த
இயல்பு அல்ல.
ஆ) வர்க்கப் ப�ோராட்டமானது பாட்டாளிகளின்
சர்வாதிகாரம்
என்பதற்கு
வழிசெய்து
இறுதியாக
உற்பத்தியை
உழைப்பாளர்களின்
கட்டுப்பாட்டில்
க�ொண்டு வருகிறது.

அருஞ்சொற்பொருள்: Glossary
பிரபுக்களாட்சி (Aristocracy): ஒரு அரசை
ஆளுகின்ற அதிகாரம் உயர்குடியினரிடம்
இருத்தல்

இ) ‘பாட்டாளிகளின் சர்வாதிகாரம்’ என்பது
வர்க்கமற்ற
சமுதாயத்திற்கு
வழிசெய்வதுடன் சமூக வேற்றுமைகள்
மறைவதால் அரசு உதிர்ந்து ப�ோகிறது.

உடைமையாளர்கள்( Bourgeosie): சமுதாயத்தின்
பெரும்பகுதி
வளம்
மற்றும்
உற்பத்தி
வழிமுறைகளை ச�ொந்தமாக்கிக் க�ொண்ட
முதலாளி வர்க்கமாகும்.

மனிதகுலத்தின் மீதான மார்க்சியத்தின்
தாக்கத்தினை மனிதனின் மீதான மதத்தின்
தாக்கத்துடன் மட்டுமே ஒப்பிட இயலும்.
ஏறத்தாழ உலகின் பாதி மக்கள்த் த�ொகை
மார்க்சிய வாதத்தின் தாக்கத்திற்கு உள்ளாகி
இருக்கிறது.
அதே சமயத்தில், மார்க்ஸ்,
தான்
எழுதியவை
அனைத்தையும்
பின்பற்றாவிட்டாலும், அவரது படைப்புகள்
பலரின் மீது தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தின.
மார்க்சியக் க�ோட்பாடுகளின் தாக்கத்திற்கு
உள்ளான, லெனின், ஸ்டாலின், மாவ�ோ
ப�ோன்ற தலைவர்கள் ரஷ்யா, சீனா, கியூபா,
வியட்நாம் ப�ோன்ற நாடுகளில் மாற்றங்களைக்
க�ொண்டு வருவதற்கு முயன்று சாதித்தனர்.
தற்காலத்தில்
பெரும்பாலான
முன்னாள்
ப�ொதுவுடைமை
நாடுகள்
மக்களாட்சி
தன்மையுடையவர்களாக மாறி உள்ளனர்.
இருப்பினும் வர்க்க மாறுபாடுகள் ஒவ்வொரு
ஆண்டும் அதிகரித்துக் க�ொண்டிருப்பதை
இச்சமூகம்
பார்த்துக்
க�ொண்டிருக்கிறது.
ஆகவே,
சமுதாயத்தில்
முதலாளித்துவவாதிகள் மற்றும் சுரண்டல்
ஆகியவை இருக்கின்ற வரையிலும் மார்க்சின்
கருத்துகளைப் புறக்கணிக்கவ�ோ, மறக்கவ�ோ
இயலாது எனலாம்.

வர்க்கமற்ற சமுதாயம் (Classless Society):
உண்மையான ப�ொதுவுடைமை மலரும் ப�ோது
எதிர்பார்க்கப்படும்
சமுதாய
அமைப்பின்
அடிப்படைச் சூழ்நிலையாகும்.
இயங்கியல்
(Dialectic):
மாறாநிலைவாத
முரண்பாடுகள் மற்றும் அவற்றின் தீர்வுகளை
பற்றிய வினவலாகும்.
பாட்டாளிகளின் சர்வாதிகாரம் (Dictatorship of
the Proletariat): மார்க்சியவாதத்தின்படி தங்கள்
உழைப்பில் இருந்து மட்டுமே வருவாயை
ஈட்டக்கூடிய
த�ொழிற்சாலைப்
பணியாளர்களைக் க�ொண்ட ப�ொருளாதார
மற்றும்
சமூக
வகுப்பினரின்
ஆட்சி
பாட்டாளிகளின் சர்வாதிகாரமாகும். இந்த
பாட்டாளிகளின் ஆட்சியானது முதலாளித்து
ஒழிப்பிற்கும்,
ப�ொதுவுடைமையை
நிறுவுதலுக்கும் இடைப்பட்ட காலமாகும்.
அறிவ�ொளிக்காலம் (Enlightenment): இது 17ஆம்
நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி மற்றும் 18ஆம்
நூற்றாண்டில்
இருந்த
ஓர்
ஐர�ோப்பிய
அறிவார்ந்த இயக்கமாகும். இது மரபுகளைக்
காட்டிலும்
பகுத்தறிவு
மற்றும்
தனிமனிதத்துவத்தினை வலியுறுத்தியது.
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ப�ொது விருப்பம் (General Will): அரசியல்
க�ோட்பாட்டில், ப�ொது நலன் அல்லது ப�ொது
நன்மைக்கான
ந�ோக்கங்கள்
த�ொடர்பான
விருப்பங்களை
ஒட்டும�ொத்தமாக்கி
வைப்பதாகும்.

பகுத்தறிவு (Rationality): ஒருவரின் காரணகாரிய
அறிவு அல்லது தர்க்கத்தின் அடிப்படையிலான
தரநிலையாகும்.
சீர்திருத்தம் (Reformation): இது ஓர் 16ஆம்
நூற்றாண்டு இயக்கமாகும். ர�ோமானியத்
திருச்சபையில் இருந்த அத்துமீறல்களைச்
சீர்திருத்தி பின்னர் சீர்திருத்தத் திருச்சபைகள்
நிறுவப்பட்டன.

மகத்தான
புரட்சி
(Glorious
Revolution):
1688-89ல் நடந்த நிகழ்வுகளால் இரண்டாம்
ஜேம்ஸ் மன்னர் பதவி விலக நேர்ந்தது.
மன்னரின் மகளான இரண்டாம் மேரி மற்றும்
அவருடைய கணவரும் ஆரஞ்சின் இளவரசர்
மற்றும்
நெதர்லாந்தின்
முதன்மை
அதிகாரியுமான
மூன்றாம்
வில்லியம்
ஆகிய�ோர் அரியணையில் அமர்ந்தனர்.

வியன்புனைவியக்கம் (Romanticism): இது 16
ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் த�ோன்றிய
கலை மற்றும் இலக்கிய இயக்கமாகும். இது
அகத்தூண்டுதல்,
உள்ளுணர்வு
மற்றும்
தனிமனிதனின்
முதன்மையை
வலியுறுத்துகிறது.

தனிமனிதத்துவம் (Individualism): ஒட்டும�ொத்த
அல்லது அரசின் கட்டுப்பாட்டிற்கு மாறாக
தனிமனிதர்களின்
செயல்பாட்டு
சுதந்திரத்திற்கு சாதகமான ஓர் சமூகக்
க�ோட்பாடாகும்.

இயற்கை நிலை (State of Nature): அரசியல்
க�ோட்பாட்டில்
ஓர்
அரசியல்
அமைப்பு
த�ோன்றுவதற்கு முன்னர�ோ அல்லது இல்லாத
நிலையில�ோ இருந்த உண்மையான அல்லது
அனுமானத்திலான
மனிதர்களின்
நிலையினைக் குறிப்பதாகும்.

பெரும்பான்மைத்துவம்
(Majoritarianism):
பெரும்பான்மையினரின் ஆட்சியைத் தூக்கிப்
பிடிக்கும் ஓர் மக்களாட்சி வடிவமாகும்.

ஆட்சிக்கலை (Statecraft): அரசு விவகாரங்களைத்
திறம்பட மேலாண்மை செய்தல், அரசியல்
மேதகைமை.

அரசியல் ப�ொருளாதாரம் (Political Economy):
இது தனிமனிதன், சமுதாயம், சந்தைகள்
மற்றும்
ஆகிய
பெற்றிடும்
உறவினைக்
கற்றறியும் சமூக அறிவியல் பிரிவாகும்.

செல்வராட்சி (Timocracy): பதவி வகிப்பதற்கு
ச�ொத்துக்களை
உடைமையாகப்
பெற்றிருத்தலை அவசியமாக்கும் அரசாங்க

பாட்டாளிகள்
(Proletariat):
ஒட்டும�ொத்த
உழைக்கும் வர்க்கத்தைச் சார்ந்த மக்களைக்
குறிப்பதாகும்.

முறையாகும்.

மதிப்பிடுதல் (Evaluation)
I.

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் :

1. ‘குடியரசு’ என்னும் நூலினை எழுதிய தத்துவ ஞானியின் பெயர்
அ. மார்க்ஸ்

ஆ. அரிஸ்டாட்டில்

இ. பிளாட்டோ	

ஈ புனித தாமஸ் அக்வினாஸ்

2. ‘அரிஸ்டாகிள்ஸ்’ என்பது யாருடைய இயற்பெயராகும்?
அ. சாக்ரடீஸ்

ஆ. பிளாட்டோ

இ. அரிஸ்டாட்டில்

ஈ. சென�ோப�ோன்

3. அரசியல் அறிவியலின் தந்தை யார்?
அ. சாக்ரடீஸ்

ஆ. பிளாட்டோ

இ. அரிஸ்டாட்டில்

ஈ. சென�ோப�ோன்
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4. ‘திருச்சபை நிறைஞர்’ எனப் பிரபலாக அறியப்படுபவர் யார்?
அ. புனித தாமஸ் அக்வினாஸ்

ஆ. பிளாட்டோ

இ. அரிஸ்டாட்டில்

ஈ. சென�ோப�ோன்

5. ‘லிவி மீதான உரைக்கோவை’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
அ. புனித தாமஸ் அக்வினாஸ்

ஆ. மாக்கியவல்லி

இ. அரிஸ்டாட்டில்

ஈ. சென�ோப�ோன்

6. தத்துவார்த்தமான சுதந்திரத்துவத்தின் தந்தை யார்?
அ. புனித தாமஸ் அக்வினாஸ்

ஆ. மாக்கியவல்லி

இ. மார்க்ஸ்

ஈ. ஜான் லாக்

7. ‘அரசியல் ப�ொருளாதாரத்தின் க�ொள்கைகள்’ என்ற படைப்பின் ஆசிரியர் யார்?
அ. புனித தாமஸ் அக்வினாஸ்

ஆ. தாமஸ் ஹாப்ஸ்

இ. ஜான் ஸ்டூவர்ட் மில்

ஈ. பிளாட்டோ

8. ‘உழைக்கும் வர்க்கத்தின் வேதாகமம்’ என அழைக்கப்படும் படைப்பு எது?
அ. அரசியல் ப�ொருளாதாரத்தின் க�ொள்கைகள்	

ஆ. மூலதனம்

இ. உபரி மதிப்புக் க�ோட்பாடு				

ஈ. பிரான்சின் வர்க்கப் ப�ோராட்டம்

9. ‘பாட்டாளிகளின் சர்வாதிகாரம்’ என்னும் கருத்தினைப்பிரகடனப்படுத்தியவர் யார்?
அ. மார்க்ஸ்
இ. தாமஸ் ஹாப்ஸ்

ஆ. புனித தாமஸ் அக்வினாஸ்
ஈ. ஜான் ஸ்டூவர்ட் மில்

II கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு மிக சுருக்கமாக விடையளி:
1. ‘இராஜதந்திரி’ என்னும் நூல் யாரால் எப்பொழுது எழுதப்பட்டது?‘
2. பிளாட்டோவின் கூற்றுப்படி ‘லட்சிய அரசினை’ ஆள்பவர் யார்?
3. கூடிவாழும் விலங்குகளின் எந்த பண்பியல்புகளைப் பற்றி தாமஸ் அக்வினாஸ் எழுதினார்.
III. கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி.
1. பிளாட்டோவின் நீதி கருத்துகளைப் பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.
2. அரிஸ்டாட்டில் அரசினை எவ்வாறு வகைப்படுத்துகிறார்?
3. புனித தாமஸ் அக்வினாசின் வாழ்வு மற்றும் படைப்புக்களைப் பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.
4. அரசியல் மற்றும் நீதிநெறியை மாக்கியவல்லி எவ்வாறு பிரிக்கிறார்.
5. மாக்கியவல்லியின் ஆட்சிக்கலை பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.
6. ஹாப்சின் இயற்கை நிலையினை மதிப்பிடுக.
IV. கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விரிவாக விடையளி:
1. கல்வி, மக்களாட்சி மற்றும் அரசமைப்பு பற்றிய பிளாட்டோவின் படைப்புக்களைப் பகுப்பாய்க.
2. அரசின் பணிகள் மற்றும் வகைப்பாட்டினைப் பற்றிய அரிஸ்டாட்டிலின் விளக்கத்தினை
மதிப்பிடுக.
3. மனிதனின் தன்மை பற்றிய மாக்கியவல்லியின் அணுகுமுறையினை மதிப்பிடுக.
4. ஜான் லாக்கினுடைய இயற்கை நிலை மற்றும் சமூக ஒப்பந்தக் க�ோட்பாட்டினை பற்றி
விரிவாகக் குறிப்பு எழுதுக.
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்ைற்்காள் நூல்்கள் (Reference books)

1. Barker, E, Political Thought of Plato and Aristotle, Methuen & Co., London, 1905.
2. Vivian Boland OP (2007) ‘St. Thomas Aquinas’, London: Bloomsbury Publishing.
3. Western Political Thought, Dr.O.P.Gauba, MacMillan Publishers India
Limited,Delhi,2011.
4. From Plato to Marx, Amal Kumar Mukhopadhyay, K.P. Bagchi & company, Calcutta,
2014.
5. Locke, John. The Second Treatise on Civil Government. Amherst, N.Y: Prometheus
Books, 1986.
6. Rousseau, Jean-Jacques. The Social Contract. Harmondsworth: Penguin, 1968.
7. Jean-Jacques Rousseau, Britannica Encyclopaedia. https://www.britannica.com/
biography/Jean-Jacques-Rousseau. Assesses on 04 February, 2018.
8. Lawrence Cahoone (2014) The Modern Political Tradition: Hobbes to Habermas’,
Virginia: The Great Courses

ICT Corner

அரசியல் சிநதமை

அரசியல் சிநதமையாைர்்களின்
்பமடப்பு்கமைப் ்படித்துப்
்பார்ப்்்பாைா!
சிைநத சிநதமை்கள்
ஜசயல்முமை

்படி 1 : சிற்நெ சி்நெனையளா்ர்களின் பககத்னெத் திறப்பெற்கு உரலி (URL) அல்்லது வினரவுக
குறியீட்னடப் பயன்படுத்ெவும். இதில் அரசியல் சி்நெனையளா்ர்களின் பட்டியல்கள
சளா்ரத்தின் ளமல் வ்லப் பககத்தில் களாணப்படும்.
்படி 2 :தகளாடுககப்பட்டிருககும் பட்டியலில் ளெனவப்படும் தபயனரச் தசளாடுககியதும்,
அவரின் விவரஙகன் அறி்நது தகளாள்்லளாம்.
்படி 3 : சி்நெனையளா்ரின் விவரஙகன் ளமலும் விரிவளாக அறிய, முகப்புப் தபளாத்ெளானுககு
அடுத்துள் னபளயளாகிரளாஃபி தபளாத்ெளானைச் தசளாடுககுக.
்படி 4 : இளெளபளால் சி்நெனையளா்ரின் பனடப்புகள, பனடப்புகள மீெளாை விவளாெஙகள, வி்கக
வீடிளயளாககள ஆகியவற்னற ஆரளாயவெற்குத் தெளாடர்ச்சியளாை தபளாத்ெளான்கன்ச்
தசளாடுககவும்.
சிைநத சிநதமை்கள் URL:

http://thegreatthinkers.org/plato/biography/
*படஙகள அனடயளா்த்திற்கு மட்டும்
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அலகு

8



அரசியல் ரகாளளககள – பகுதி I

்ப ய ன் ்ப டு த் தி ன கா ர ்க ள் .
கமற்கத்திய
நகாடு்கைகான
அகமரிக்ககா, இங்கிலகாநது,
்கனடைகா, கேரமனி உள்ளிட்டை
நகாடு்கள் ்தகாரகாைவகா்தத்ம்த
அரசியலிலும்,
க்பகாருைகா்தகாரத்திலும்
பின்்பறறுகின்ைன.

கற்றலின் ஹ்ாககஙகள

 எதிரமமைத் ்தகாரகாைவகா்தம், கநரமமைத்
்தகாரகாைவகா்தம்
மறறும்
புதியத்
்தகாரகாைவகா்தம் ஆகியவறறின் க்பகாருள்
மறறும்
்தன்மம்கமை
புரிநது
க்ககாள்ளு்தல்.
 ்தகாரகாைவகா்தத்தின் சிந்தமனயகாைர்கமையும்
்தமலவர்கமையும்
அமடையகாைம்
்ககாணு்தல்.
 ்ககாரல்
மகாரகசின்
்ககாலத்திறகு
பின்
வந்த
க்பகாதுவுமடைமமவகா்தம்
சிந்தமனயகாைர்கமை,
்கருத்துக்கமை
அறிநது க்ககாள்ளு்தல்.
 சம்தரம
க்ககாள்ம்கயில்
்பல
வி்தமகான உட்பிரிவு்களின் சகாரத்ம்த
அறிநது
சம்தரமவகா்தத்ம்த
க்பகாதுவுமடைமமவகா்தத்துடைன் ஒபபிடு்தல்.
 க்தசியத்தின்
க்பகாருள்,
க்தகாறைம்,
க்ககாட்்பகாடு்கள், உள்நகாட்டு, கவளிநகாட்டு
சவகால்்கள் ஆகியவறமைக ்ககாண்்பது.
 இநதிய
க்தசியத்தின்
உருவகாக்கக
்ககாரணி்கமை ஆய்வு கசய்்தல்.
 ்பகாசிசத்தின் க்தகாறைம், க்பகாருள் மறறும்
அடிப்பமடைத்
்தன்மம்கமைப
்பறறி
அறி்தல்.

்தகாரகாைவகா்தம்
வரலகாறறில்
மூன்று
வம்க்கைகா்கப ்ககாணப்படுகின்ைது. மு்தலகாவ்தகா்க
1930-ஆம் ஆண்டு வமரயில் இது 'எதிரமமைத்
்தகாரகாைவகா்தம்'
என
அமழக்கப்பட்டைது.
இரண்டைகாவ்தகா்க, உல்கப க்பகாருைகா்தகார மந்த
நிமலககுப பின் 'கநரமமைத் ்தகாரகாைவகா்தம்'
என அமழக்கப்பட்டைது.
மூன்ைகாவ்தகா்க,
1970-்களுககுப பின்னர இது 'சம்ககாலத்
்தகாரகாைக க்ககாள்ம்க' என அமழக்கப்படுகிைது.
அ) எதிரமளறத் தாராளவாதம்
எதிரமமைத் ்தகாரகாைவகா்தம் ்பகாரம்்பரிய
்தகாரகாைவகா்தம்,
Laissez
Faire
(பிகரஞ்சு
கமகாழியில்) என்றும் அமழக்கப்படுகிைது.
ேகான் லகாக என்ை அரசியல் சிந்தமனயகாைர
‘சிவில் அரசகாங்்கத்தின் இரண்டு ஒப்பந்தங்்கள்’
(Two Treaties of Civil Government) என்ை ்தனது
நூலில்
எதிரமமைத்
்தகாரகாைவகா்தத்ம்த

8.1 தாராளவாதம்

எடுத்துமரத்்தகார.

நவீன அரசியல் க்ககாட்்பகாட்டின் மி்க
முககிய க்ககாள்ம்கயகா்க உள்ைது. இது 17-ஆம்
நூறைகாண்டில் க்தகான்றியது. சம ்ககால உலகில்
க்பருமைவில் உல்க நகாடு்கைகால் ்தகாரகாைவகா்தம்
பின்்பறைப்படுகிைது. இலத்தீன் கமகாழியில்
“Liber” என்ைகால் விடு்தமல என்று க்பகாருைகாகும்.
்தகாரகாைவகா்தத்தின்
ஆங்கிலச்
கசகால்லகான
”Liberlism” இலத்தீன் கமகாழிச் கசகால்லில்
இருநது க்தகான்றியது. 19-ஆம் நூறைகாண்டில்
ஸ்க்பயின்
நகாட்டில்
அரசியல்
அமமபம்ப ஆ்தரித்்தவர்கள் இச்கசகால்மலப

ேகான் லகாக, ்பகாரம்்பரியத் ்தகாரகாைவகா்தத்தின்
்தநம்த. உயிர, விடு்தமல, ்தனிச் கசகாத்து்கள்
சமஉரிமம.
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க்பகாருைகா்தகாரத்தில்
எதிரமமைத்
்தகாரகாைவகா்தம் க்தமவ மறறும் வழங்்கலின்
அடிப்பமடையில் இயங்கும். சநம்தப க்பகாருைகா்தகார
நடைவடிகம்கமை அரசு ்கட்டுப்படுத்்தக கூடைகாது.
அரசகானது கிரிகக்கட் விமையகாட்டின் நடுவமர
க்பகான்ைது.
விமையகாட்டில்
நடுவர
்பங்க்கற்கமகாட்டைகார. வீரர்கள் விதி்களுககுட்்பட்டு
விமையகாடுகிைகார்கைகா என்று ்கண்்ககாணிப்பகார.
அம்தபக்பகால அரசு சநம்தமயக ்கண்்ககாணிக்க
கவண்டும்.
சநம்தயின்
நடைவடிகம்க்களில்

்தகாமஸ் க்பயின், மகாண்கடைஸ்கயூ, க்பந்தம்
ஆகிகயகாரும் எதிரமமைத் ்தகாரகாைவகா்தத்ம்த
ஆ்தரித்்தனர. க்பகாருைகா்தகாரப ்பகாடைத்தில் ஆ்தம்
ஸ்மித் ‘க்தசங்்களின் கசல்வங்்கமைப ்பறறிய
ஓர ஆய்வு’ (An Inquiry Into the Nature and Causes of
Wealth of Nations) என்ை நூலில் எதிரமமைத்
்தகாரகாைவகா்தத்ம்த ஆ்தரித்்தகார.
எதிரமளறத் தாராளவாதத்தின் சாரம்
எதிரமமைத் ்தகாரகாைவகா்தம் மனி்தமனப
்பகுத்்தறிவு உள்ை, திைமமயகான, சு்தநதிரமகான
்தன்மம்கமை உமடையவன் என்று கூறுகிைது.
எல்லகா
மனி்தர்களும்
சமமகானவர்கள்.
ஒவகவகாரு மனி்தனும் ்தனது க்தமவமய
அறிநது
இருககிைகான்.
சமூ்கம்
என்்பது
்தனிமனி்தர்களின்
கூட்டைமமபபு
ஆகும்.
மனி்தனின் வகாழகம்கயில் ்தமலயிடுவ்தறகு
அரசிறக்ககா,
சமூ்கத்திறக்ககா
அதி்ககாரம்
இல்மல. அரசு ஒரு அவசியமகான தீமம ஆகும்.
சட்டைம் ஒழுங்ம்கப ்பரகாமரிப்ப்தறகு அரசு
க்தமவப்படுகிைது.
ஏகனன்ைகால்
அது
மனி்தனின் சு்தநதிரத்ம்தப ்பறிக்கக கூடும்.
அரசு எதிரமமை அரசு ஆகும். ஏகனன்ைகால்
முன்கனறைத் திட்டைங்்கமை அது க்ககாண்டு வரக
கூடைகாது.
அரமச Laissez Faire அரசு என்று
அமழககிகைகாம்.
பிகரஞ்சு
கமகாழியில்
இ்தனுமடைய க்பகாருள், ’்தனிகய விடு’ என்்ப்தகாகும்.
அ்தகாவது அரசு மனி்தமன சு்தநதிரமகா்க விட்டு
விடை கவண்டும். அவனது நடைவடிகம்க்கமைக
்கட்டுப்படுத்்தக கூடைகாது.
சட்டை ஒழுங்ம்கப
்பரகாமரிப்பது,
சட்டைபபூரவமகா்க
உருவகான
ஒப்பந்தங்்கமை
அமல்்படுத்துவது
அரசின்
்பணி்கள் ஆகும்.

்தமலயிடைககூடைகாது.
எதிரமமைத் ்தகாரகாைவகா்தம் இயறம்க
உரிமம்கள் க்ககாட்்பகாட்மடை ஆ்தரிககின்ைது.
இயறம்க அன்மன மனி்தமன ்பமடைத்து
அவனது முன்கனறைத்திற்ககா்க உரிமம்கமை
வழங்கியுள்ைது. இந்த இயறம்க உரிமம்கமை
்பறிககும் அதி்ககாரம் அரசுககு இல்மல.
மூன்று
இயறம்க
உரிமம்கள்
மனி்தனுககு இன்றியமமயகா்தமவ ஆகும்.
1) வகாழகம்க உரிமம
2) சு்தநதிர உரிமம
3) கசகாத்துரிமம
இமவ்கள்
மனி்தனுககு
அவசியமகானமவ்கள் ஆகும். கசகாத்துரிமம
எதிரமமை ்தகாரகாைவகா்தத்தின் மி்க முககிய
உரிமம ஆகும். கசகாத்துக்கமை வகாங்்கவும்,
விற்கவும், அனு்பவிக்கவும் மனி்தனுககு உள்ை
உரிமமமய அரசு ்கட்டுப்படுத்்தக கூடைகாது.
ஆ) ஹ்ரமளறத் தாராளவாதம்
20-ஆம்
நூறைகாண்டில்
எதிரமமைத்
்தகாரகாைவகா்தம், கநரமமைத் ்தகாரகாைவகா்தமகா்க
மகாறைப்பட்டைது.
எதிரமமைத் ்தகாரகாைவகா்தம்
கமற்கத்திய
நகாடு்களின்
வைத்ம்தப
க்பருககியது. ஆனகால் சகா்தகாரண மக்களுககு
்கடுமமயகான
துன்்பங்்கமை
அளித்்தது.
மக்களிமடைகய
விரும்்பத்்த்ககா்த
ஏறைத்
்தகாழவு்கள், ந்கரங்்களில் க்பருகி ஆகரகாககியமறை
குடிமசப
்பகுதி்கள்,
க்தகாழிலகாைர்கமைச்
சுரண்டுவது க்பகான்ை துன்்பங்்கள் மக்கமை
வகாட்டியது. ேகான் ரஸ்கின் க்பகான்ை மனி்த கநய
சிந்தமனயகாைர்கள்
எதிரமமைத்
்தகாரகாைவகா்தத்ம்த விமரசித்்தனர.

அரசின் பணிகள
எதிரமளறத் தாராளவாதம்

சட்்ம் ஒழுஙகு

ஒ்பபநதஙகளள
அமல்படுத்துதல்

காவல்துளற

இராணுவம்
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இரண்டு ்ககாரணி்கைகால் ்தகாரகாைவகா்தம்,
கநரமமைத்
்தகாரகாைவகா்தமகா்க
மகாறியது.
அமவ்கள் 1) மக்கைகாட்சி 2) மகாரகசியம் ஆகும்.
19-ஆம் நூறைகாண்டில் மக்கைகாட்சி கமற்கத்திய
நகாடு்களில் ்பரவியது. மக்களுககு வகாககுரிமம
வழங்்கப்பட்டைது.
மக்கள்
எதிரமமைத்
்தகாரகாைவகா்த க்ககாள்ம்கமய மகாறை கவண்டும்
என்று அழுத்்தம் க்ககாடுத்்தகார்கள்.
கமலும்
புரட்சி்கர சிந்தமனயகாைர ்ககாரல் மகாரகஸ் ்தனது
க்பகாதுவுமடைமமவகா்தம் ்பறறிய சிந்தமனமய
எடுத்துமரத்்தகார. மகாரகசியமும் மக்கைகாட்சியும்
க்ககாடுத்்த
அழுத்்தத்்தகால்
எதிரமமைத்
்தகாரகாைவகா்த க்ககாள்ம்க கநரமமைத் ்தகாரகாைவகா்தக
க்ககாள்ம்கயகா்க மகாறியது.

்தகாரகாைவகா்தத்ம்த அமல்்படுத்்த ஆகலகாசமன
வழங்கினகார. டி.எச்.கிரின், ேரகால்டு லஸ்கி, எல்.
டி.ேகாரடு ேவுஸ் ஆகிகயகாரும் கநரமமைத்
்தகாரகாைவகா்த க்ககாள்ம்கமய ஆ்தரித்்தனர.
”்ான் உஙகளுககு உறுதி
ரமாழியளிககிஹறன், எனககும் உறுதி
ரமாழியளிககிஹறன், அரமரிகக
மககளின் புதிய ஒ்பபநதத்தின் ஹபரில்”.
– பிராஙகிளின் ரூஸரவல்ட்

கநரமமைத் ்தகாரகாைவகா்த க்ககாள்ம்க
சமூ்க நலஅரசு என்ை புதிய சிந்தமனமய
உருவகாககியது.
அரசகானது
மக்களின்
நலனுக்ககான ஒரு ்கருவி ஆகும். மக்களுககு
கசமவ ஆறறுவக்த அரசின் முககிய ்பணி
ஆகும். ்கல்விக கூடைங்்கள், க்தகாழிறசகாமல்கள்,
மருத்துவமமன்கள் அடிப்பமடை கூட்டைமமபபு
வசதி்கள்
ஆகியவறமை
உருவகாககுவது
அரசின் முககிய ்கடைமமயகாகும். அரசு என்்பது
சமூ்க மக்கைகாட்சி அரசு ஆகும். கநரமமை
்தகாரகாைவகா்தம்,
சமூ்க
நலனுககும்
மக்கைகாட்சிககும்
முககியத்துவம்
க்ககாடுககிைது.

உல்க க்பகாருைகா்தகார மந்த நிமல கமற்கத்திய
நகாடு்கமை
1928-மு்தல்
்பகாதித்்தது.
அகமரிக்ககாவின்
அதி்பரகான
பிரகாங்கிளின்
ரூஸ்கவல்ட் க்பகாருைகா்தகார மந்த நிமலயில்
இருநது அகமரிக்ககாமவ மீட்கடைடுப்ப்தற்ககா்க “New
Deal” என்று அமழக்கப்படும் புதிய ஒப்பந்தத்ம்த
அமல்்படுத்தினகார. அவருமடைய க்பகாருைகா்தகார
ஆகலகாச்கரகான
கே.எம்.கீன்
கநரமமைத்

பிரகாங்கிளின் ரூஸ்கவல்ட் மி்க நீண்டை ்ககாலங்்கள் அகமரிக்ககாவின் அதி்பரகா்க இருந்தவர.
அகமரிக்ககாவின் முன்கனறைத்திறகு அருமமயகா்க ்பணியகாறறினகார. க்பகாருைகா்தகார மந்த நிமலயில்
இருநது ்தனது புதிய ஒப்பந்த திட்டைத்தின் மூலம் அகமரிக்ககாமவ மீட்கடைடுத்்தகார. க்ககாடிக்கணக்ககான
மக்கள் இன்மைககும் அவரகால் ஊககுவிக்கப்படுகின்ைனர. அவர க்பகாலிகயகா கநகாயினகால்
்கடுமமயகா்க ்பகாதிக்கப்பட்டைவர ஆவகார. அகமரிக்ககாவின் அதி்பர க்தர்தலில் 1932-ஆம் ஆண்டு
க்பகாட்டியிட்டு கவறறி க்பறைகார. மக்களிமடைகய வகாககு்கமை கச்கரிப்ப்தற்ககா்க அவர உணரச்சி்கரமகா்க
க்பசினகார. சக்கர நகாற்ககாலியில் வரும் நகான் மீண்டும் அகமரிக்ககாமவ முன்கனறைம் என்னும்
சக்கரத்தில் அமரத்துகவன் என்று கூறினகார. வகாழகம்கயில் இன்னல்்கமை சமகாளித்து கவறறிச்
சி்கரங்்கமை க்தகாடுவது எப்படி என்்ப்தறகு இலக்கணமகா்க ரூஸ்கவல்ட் இன்மைககும் விைங்குகிைகார.

அரசின் பணிகள
ஹ்ரமளறத் தாராளவாதம்

கல்வி

உ்ல்்லம்

ரதாழிற்சாளல

ஹபாககுவரத்து

நியாய
விளலககள்
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மக்களின்
உரிமைகளை
சமூக
நலத்திற்காக அரசு கட்டுப்படுத்தலாம். மக்கள்
நலஉரிமைக்
க�ோட்பாட்டை
நேர்மறைத்
தாராளவாதம் ஆதரிக்கின்றது.
உரிமைகள்
இருந்தால் கடமைகளும் இருக்கும். விடுதலை
என்பது நேர்மறையானது ஆகும். எதிர்மறைத்
தாராளவாதம் அரசிடம் இருந்து மனிதனுக்கு
விடுதலை
க�ோரியது.
நேர்மறைத்
தாராளவாதம் அரசின் மூலமாக மனிதனுக்கு
விடுதலை க�ோருகிறது. அரசின் மக்கள் நல
நடவடிக்கைகள்
தான்
மனிதனுக்கு
விடுதலையைக் க�ொடுக்கும்.

குடியரசுத் தலைவராக இருந்த ர�ொனால்டு
ரீகன்
அந்நாட்டில்
சமகாலத்திய
தாராளவாதத்தைக் க�ொண்டு வந்தார்.
சமூகம் என்று ஒன்று கிடையாது.
தனி ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும்
குடும்பங்கள் மட்டுமே உள்ளன.

- மார்கரெட் தாட்சர்
பல அரசியல் அறிஞர்கள் சமகாலத்
தாராளவாதத்தை ஆதரித்துள்ளனர். பிரெட்ரிக்
ஹேயக்.
ஆல்பெர்ட் ஜே.நாக், மில்டன்
ஃபிரிட்மென், எம்.ஓக்ஸாட், காரல் பாப்பர்,
நாஸிக்
ப�ோன்றவர்கள்
முக்கியமான

அரசு ப�ொருளாதாரத்தை ஒழுங்குபடுத்த
வேண்டும்.
மக்களை
எதிர்பாராத
ப�ொருளாதார ஏற்றம் மற்றும் மந்த நிலைகளில்
இருந்து அரசு காப்பாற்ற வேண்டும். மக்கள்
நல திட்டங்களுக்காக முற்போக்கான வரி
விதிப்பை மேற்கொள்ளலாம்.
வங்கிகளை
தேசியமயமாக்குதல்,
த�ொழில்களை
ப�ொதுத்துறை நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்குதல்
மற்றும்
குறைந்தபட்ச
ஊதியம்
ஆகிய
நடவடிக்கைகள் மூலம் மக்கள் நலஅரசு
க�ொண்டு வரலாம்.

ஆதரவாளர்கள் ஆவர்.
சம காலத்திய தாராளவாத க�ொள்கை,
பழைய எதிர்மறைத் தாராளவாத க�ொள்கையை
20-ஆம் மற்றும் 21-ஆம் நூற்றாண்டுகளில்
மீண்டும் அமல்படுத்துகிறது. தனிமனிதனின்
முக்கியத்துவத்தையும்
மதிப்பையும்
இது
ஆதரிக்கின்றது. தனிப்பட்ட சுயாட்சிக் கருத்து
சமகாலத் தாராளவாதத்தின் முக்கிய சிந்தனை
ஆகும். இதன்படி, ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது
வாழ்க்கையில்
விரும்பியதை
செய்யும்
விடுதலை உரிமையைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
அரசானது
சட்ட
ஒழுங்கை
மட்டுமே
பாராமரிக்க வேண்டும்.
நாசிக் என்ற
சிந்தனையாளர் ”குறைந்த அதிகார அரசு
எழுச்சியுட்டுகிறது, சரியானதும் ஆகும்” என்று
முழங்கினார்.
மற்றொரு
சிந்தனையாளர்
எம்.ஓக்ஸாட்
”அரசாங்கம்
அமைதியை
மட்டுமே கண்காணிக்கிறது” என்று கூறினார்.

நேர்மறைத் தாராளவாதம் 1930-களில்
இருந்து மேற்கத்திய மக்களாட்சி நாடுகளில்
பின்பற்றப்பட்டது. ஆனால் மெல்ல மெல்ல
தத்துவ ஞானிகளும், அரசியல் தலைவர்களும்
நேர்மறைத்
தாராளவாதத்தை
விமர்சிக்க
ஆரம்பித்தனர்.
ப�ொருளாதாரத்தில்
அரசு
தலையிடுவதால்
பல
பிரச்சினைகள்
த�ோன்றுகின்றன என குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
ப�ொருளாதாரத் திறமையின்மை, குறைந்து
ப�ோன உற்பத்தி திறன், ஊழல், ப�ொருளாதார
மந்த நிலை, பறிப�ோன மக்கள் உரிமைகள்
ப�ோன்ற
தீமைகளுக்காக
நேர்மறைத்
தாராளவாதம் விமர்சிக்கப்பட்டது.

இந்த உலகில் மக்களை சமமாக
பார்ப்பதற்கும், மக்களை சமமாக
ஆக்குவதற்கும் மிக பெரிய
வித்தியாசம் உள்ளது.

இ) சமகாலத் தாராளவாதம் (புதியத்
தாராளவாதம்)

- பிரெட்ரிக் ஹேயக்

தற்போதைய
தாராளவாதம்
சமகாலத்திய
தாராளவாதம்
என்று
அழைக்கப்படுகிறது மேற்கத்திய நாடுகளில்
1970-இல் த�ொடங்கி உலகம் முழுவதும்
தற்போது பரவி வருகிறது. அமெரிக்காவின்

இங்கிலாந்தின் முதல் பெண் பிரதமரான
மார்க்ரெட் தாட்சர், சமகால தாராளவாதத்தை
ஆதரித்தார்.
ச�ோவியத் ரஷ்யாவின் கடைசி
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அதி்பரகான
மமகக்கல்
க்ககார்பகசவ
மறுசீரமமபபு மறறும் கவளிப்பமடைத்்தன்மம
(Glasnost) ஆகியமவ்கள் மூலம் கசகாவியத்
ரஷயகாவில்
சம்ககால
்தகாரகாைவகா்தத்ம்த
அமல்்படுத்தினகார.

ஆ ல் க ்ப ர ட்
கேநகாக
்தனது
புத்்த்கத்திறகு
”அரசு,
நமது எதிரி“ என்று
க்பயர சூட்டினகார.

மறகைகாரு சிந்தமனயகாைர எம்.ஒக.்காட்
”அரசகாங்்கம்
அமமதிமய
மட்டுகம
்கவனிககிைது” என்று கூறினகார.
முன்கனறைம், சமூ்க நலன் என்ை க்பயரில்
அரசின்
அதி்ககாரங்்கள்
அதி்கரித்்தகால்
மனி்தனின்
்தனி
ந்பர
உரிமம்கள்
்பறிக்பகாகிவிடும் என்று சம்ககால ்தகாரகாைவகா்தம்
வகாதிடுகின்ைது.

்ககாரல்
்பகாப்பர,
பிைகாட்கடைகாமவ
கவளிப்பமடையகான சமூ்கத்தின் மு்தல் எதிரி
என்று ‘Open Society and its Enemies’ என்ை
்தனது நூலில் விமரசித்்தகார.

சமகாலத் தாராளவாதம்

தளலவரகள

தத்துவ ஞானிகள

பிரரட்ரிக
ஹேயக

ஆல்ரபரட்
மில்்ன்
ஹ�.்ாக ஃபிரிட்ரமன்

எம்.ஓகஸாட்

ரரானால்டு
ரீகன்

மாரகரரட்
தாட்சா

பி.வி.
்ரசிம்ம
ராவ்

ளமகஹகல்
ஹகாரபஹசவ்

க்பகாதுவுமடைமமககுமகான
க்பகாட்டி
முடிவு
க்பறைது. மக்கைகாட்சி ்தகான் உன்ன்தமகான ஆட்சி
முமை ஆகும்.
மக்களின் பிரச்சிமன்கமை
தீரப்ப்தறகும் நல்ல ஆட்சிமய வழங்குவ்தறகும்
மக்கைகாட்சி
க்பகாருத்்தமகானது
என்று
்பகாரகாட்டுகிைகார்கள்.

ரகாளளகயின் முடிவு
சில அரசியல் சிந்தமனயகாைர்களும்,
அரசியல் சமூ்கவியலகாைர்களும் 1950-்களில்
க்ககாள்ம்கயின் முடிவு என்ை ்கருத்ம்த க்ககாண்டு
வந்தனர. கடைனியல் க்பல் “க்ககாள்ம்கயின்
முடிவு”, என்ை நூமல எழுதினகார. அவரும்,
அரசியல்
சமூ்கவியலகாைரகான
மகாரடின்
லிபகசட்டும் இக்கருத்ம்த ஆ்தரித்்தனர.

ஆனகால் “புதிய இடைது சகாரி்கள்“ என்ை
சிந்தமனயகாைர்கள் க்ககாள்ம்க முடிவு ்கருத்ம்த
நிரகா்கரிககின்ைனர.
இவர்கள்
க்பகாதுவுமடைமமயில் சில மகாறைங்்கள் கசய்து
அ்தமன அமல்்படுத்்த கவண்டும் என்று
கூறுகிைகார்கள்.
சீரமமக்கப்பட்டை
க்பகாதுவுமடைமமவகா்தம் ்தகாரகாை மக்கைகாட்சிமய
விடை
சிைப்பகானது
என்று
இவர்கள்
கூறுகிைகார்கள்.

சமூ்க நல அரசு அல்லது ்தகாரகாை
மக்கைகாட்சி அரசு க்தகான்றிய்தகால் மனி்தனின்
அரசியல் க்பகாருைகா்தகார க்தடு்தல் முடிவுககு
வநதுள்ைது. மனி்த வகாழகம்க நன்ைகா்க இருக்க
கவண்டும் என்ைகால் மக்கள் நலஅரசு, அதி்ககார
்பரவல், ்கலபபுப க்பகாருைகா்தகாரம் மறறும்
க்பகாட்டி
அரசியல்
்கட்சி்கள்
அமமபபு
ஆகியமவ்கள்
பின்்பறைப்படை
கவண்டும்.
கமற்கத்திய நகாடு்கள் இந்த அருமமயகான
சமூ்க
அரசியல்
்தன்மம்கமைப
க்பறறுள்ைன. ஆ்ககவ, ்தகாரகாைவகா்தத்திறகும்,

கமலும்
சில
சிந்தமனயைகார்கள்,
க்ககாள்ம்கயின் முடிமவ விடை ்தகாரகாைவகா்தத்தின்
க்பகாருள் கவட்ம்கமய முடிவுககுக க்ககாண்டு
வர கவண்டும் என்று கூறுகிைகார்கள்.
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வராலாற்றின் முடிவு

இநதியாவும் புதியத் தாராளவாதமும்

அகமரிக்ககா அரசியல் சிந்தமனயகாைர
பிரகான்சிஸ் புககிகயகாகமகா “வரலகாறறின் முடிவும்
்கமடைசி மனி்தனும்“ என்ை நூமல எழுதினகார.
்பனிபக்பகார
முடிவமடைந்த்தகால்
வரலகாகை
முடிவமடைந்தது என்று அவர கூறினகார. மனி்தனின்
வரலகாகை சரியகான அரசியல் சமூ்க க்பகாருைகா்தகார
முமைமய க்பறுவ்தற்ககான மனி்தனின் க்தடு்தல்
ஆகும்.
்பனிபக்பகாருககு பின் ்தகாரகாைவகா்தம்
க்பகாதுவுமடைமமமய கவறறி ்கண்டுள்ைது. ்தகாரகாை
அரசும், க்பகாருைகா்தகாரமும் உருவகான பின்
மனி்தனின் வரலகாறறுத் க்தடு்தல் முடிவுககு

நமது நகாட்டில் 1991-ஆம் ஆண்டு புதிய
க்பகாருைகா்தகார
சீரதிருத்்தங்்கள்
க்ககாண்டுவரப்பட்டைன.
்தனியகாரமயமகா்தல்,
்தகாரகாைமயமகா்தல் மறறும் உல்கமயமகா்தல்
முககியத்துவம் க்பறறுள்ைன. க்பகாருைகா்தகார
சமூ்க நடைவடிகம்க்களில் இருநது அரசு ்தறக்பகாது
பின்வகாங்கியுள்ைது. “குமைவகான அரசகாங்்கம்
சிைந்த ஆட்சி” என்ை முழக்கம் இநதிய அரமச
வழிநடைத்தி வருகிைது. புதிய ்தகாரகாைவகா்தத்்தகால்
ஐந்தகாண்டுத் திட்டைங்்கள் மகாறைப்பட்டுள்ைன.
ஆரம்்பத்தில் திட்டைக க்ககாள்ம்கககு ்பதிலகா்க
குறியீட்டு திட்டைமிடைல் க்ககாண்டு வரப்பட்டைது.
்தறக்பகாழுது திட்டைககுழு ்கமலக்கப்பட்டு நிதி
ஆகயகாக (National Institution for Transforming India,
NITI Aayog) உருவகாக்கப்பட்டுள்ைது.

வருகின்ைது என்று புககிகயகாமகா கூறினகார.
“வரலாற்றின் முடிவும் கள்சி
மனிதனும்”

8.2 ரபாதுவுள்ளமவாதம் (Communism)

- பிரான்சிஸ புககிஹயாமா

விளாடிமர ரலனின்
பு ர ட் சி ்க ர
சி ந ்த ம ன ய கா ை ர கா கி ய
கலனின், 1917ஆம் ஆண்டு
ரஷயகாவில்
அககடைகா்பர
புரட்சிமய
நடைத்தினகார.
இது க்பகாதுவுமடைமமவகா்த
புரட்சி ஆகும். கலனின்
USSR
என்ை
15
குடியரசு்கமைக
க்ககாண்டை
கசகாவியத்
கசகாசியலிஸ்ட் குடியரசு்கள் யூனியன் (“Union of
Soviet Socialist Republics”) என்ை நகாட்மடையும்
உருவகாககினகார.

வரலகாறறின் முடிவு என்ை ்கருத்ம்த ்பல
அறிஞர்கள் ஏற்கவில்மல. கடைரிடைகா என்ை
அறிஞர ்தகாரகாை மக்கைகாட்சி உன்ன்தமகானது
என்ை ்கருத்ம்த மறுககிைகார.
வன்முமை,
ஏறைத்்தகாழவு, ஒதுககு்தல், ்பஞ்சம் மறறும்
க்பகாருைகா்தகார
ஒடுககுமுமை
்தகாரகாை
மக்கைகாட்சி விடை கவை எந்த அமமபபிலும்
மனி்த இனம் ்ககாணவில்மல என்று கூறினகார.
்ாகரிகஙகளின் ஹமாதல்
அகமரிக்ககா
அரசியல்
அறிஞரகான
சகாமுகவல் ேண்டிங்டைன் நகா்கரி்கங்்களின்
கமகா்தல் என்ை க்ககாட்்பகாட்மடை வரலகாறறின்
முடிவு என்ை ்கருத்துககு எதிரகா்க க்ககாண்டு
வந்தகார. ்பனிபக்பகார முடிவமடைந்த்தகால் எல்லகா
க்பகார்களும் முடிவமடைந்தன என்று கூை
முடியகாது. ்தறக்பகாது உல்கத்தில் ஒரு புதிய
க்பகார அல்லது கமகா்தல் க்தகான்றியுள்ைது.
உலகின்
மி்க
க்பரிய
நகா்கரி்கங்்கைகான
கமற்கத்திய
நகா்கரி்கமும்,
இஸ்லகாமிய
நகா்கரி்கமும் ்தறக்பகாழுது கமகாதுகின்ைன. இந்த
நகா்கரி்கப க்பகாரில் இ்தர உல்க நகா்கரி்கங்்களும்
வருங்்ககாலத்தில் ்பங்க்கறகும். நகா்கரி்கப க்பகார
வருங்்ககால வரலகாறமைத் தீரமகானிககும் என்று
அவர கூறினகார.

ரபாதுவுள்ளமவாத கட்சி
க்பகாதுவுமடைமமவகா்த ்கட்சிக க்ககாட்்பகாட்மடை
கலனின் உருவகாககினகார. “கசய்ய கவண்டியது
என்ன?” (What is to be done?) என்ை ்தனது நூலில்
க்பகாதுவுமடைமமவகா்தக
்கட்சிமயப
்பறறி
விைககினகார.
க்பகாதுவுமடைமமவகா்தக
்கட்சி
்பகாட்டைகாளி வரக்கப புரட்சியின் ்கருவியகா்க
கசயல்்படும்.
்கட்சியின்
கிமை்கள்
க்தகாழிறசகாமலயிலும் உருவகா்க
்கட்சியின்
உறுபபினர்கள்

ஒவகவகாரு
கவண்டும்.
புரட்சி்கர
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மகாநில
கிமை்கள்
மத்தியக
கிமைமயத்
க்தரநக்தடுக்க கவண்டும். மத்தியக கிமை
்பகாலிட்பியுகரகாமவத் க்தரநக்தடுக்க கவண்டும்.
்பகாலிட்பியுகரகாட்
க்பகாது
கசயலகாைமரத்
க்தரநக்தடுக்க கவண்டும். இதுகவ மக்கைகாட்சி
க்ககாட்்பகாடைகாகும்.

விைகாடிமர கலனின்
1924-ஆம் ஆண்டு
இயறம்க எய்தினகார.
அவருமடைய உடைல்
இ ர ஷ ய கா வி ன்
்தமலந்கரகான மகாஸ்க்ககாவில் இன்றுவமர
்ப்தனிடைப்பட்டு
மவக்கப்பட்டுள்ைது.
அவருமடைய
பூ்த
உடைல்
இரசகாயனப
க்பகாருள்்கள் மூலமகா்கப ்பகாது்ககாக்கப்பட்டு
வருகிைது.
ஆரம்்பத்தில்,
உடைல்
்பகாது்ககாபபுக்ககான
கசலமவ
அரகச
ஏறறுகக்ககாண்டைது. 1991-ஆம் ஆண்டு
கலனின் உருவகாககிய நகாடைகான USSR
உமடைந்த
பிைகு
க்பகாதுமக்களின்
நன்க்ககாமடையகால்
உடைல்
்பகாது்ககாக்கப
்படுகிைது.
அவருமடைய
பூ்த
உடைமல,
அவருமடைய அன்மனயின் ்கல்லமைககு
அருகில் அடைக்கம் கசய்யகவண்டும் என்று
சிலர க்ககாருகின்ைனர.

அதி்ககார குவியல் அ்தகாவது அதி்ககார
மத்தியத்துவம் க்பகாதுவுமடைமமவகா்த ்கட்சியில்
்ககாணப்படுகிைது. கமல்நிமலயில் உள்ை ்கட்சி
கிமை்கள் கசகால்வம்த கீழநிமலயில் உள்ை
்கட்சி கிமை்கள் ்கண்டிப்பகா்க க்கட்்க கவண்டும்.
்கட்சியின் மத்திய கிமையின் முடிவு்கமை
மகாநிலக கிமை்கள் க்கட்்க கவண்டும். மகாநிலக
கிமையின் முடிவு்கமை மகாவட்டைக கிமை்கள்
க்கட்்க கவண்டும். மகாவட்டைக கிமையின்
முடிவு்கமை
கிரகாமக
கிமை்கள்
க்கட்்க
கவண்டும். இது்தகான் மத்தியத்துவம் அல்லது
அதி்ககாரக குவியல் க்ககாட்்பகாடு ஆகும். கலனின்,
மக்கைகாட்சி மத்தியத்துவக க்ககாட்்பகாட்டின்்படி,
க்பகாதுவுமடைமமவகா்த ்கட்சியில் கீழ கிமை்களில்
இருநது கமல் கிமை்களுககு மக்கைகாட்சியும்,
கமல் கிமை்களில் இருநது கீழ கிமை்களுககு
அதி்ககாரக குவியலும் அமமபபு ரீதியகா்க

மகாரகசியத்ம்தப
புரிநதிருக்க
கவண்டும்.
உறுபபினர்கள் ்கடைமம, தியகா்கம், ்கட்டுப்பகாடு,
்கடின உமழபபு ஆகிய குணங்்கமைப க்பறறிருக்க
கவண்டும். க்பகாதுவுமடைமமவகா்தப புரட்சிக்ககா்க
மக்கமைத் ்தயகார்படுத்்த கவண்டும். ்பகாட்டைகாளி
வரக்கப
புரட்சியின்
முன்னணியில்
க்பகாதுவுமடைமமவகா்தக ்கட்சி கசயல்்படும்.

்ககாணப்படுகிைது.
மககளாட்சி மத்தியத்துவம்
ரபாதுச் ரசயலாளர

மத்தியக கிளள

வுக

ஹதர

தல்

பாலிட் பிஹரா

முடி

அமமபபு ரீதியகா்க ஒரு புதிய க்ககாட்்பகாட்மடை
க்பகாதுவுமடைமமவகா்த
்கட்சிககு
கலனின்
வழங்குகிைகார. இ்தறகு மக்கைகாட்சி மத்தியத்துவம்
என்்பது
க்பயரகாகும்.
க்பகாதுவுமடைமமவகா்த
்கட்சிககு இரண்டு அமமபபு க்ககாட்்பகாடு்கள்
உள்ைன. ஒன்று, மக்கைகாட்சி, இரண்டைகாவது
மத்தியில் அதி்ககார குவிபபு. க்பகாதுவுமடைமமவகா்த
்கட்சியின் கீழநிமலயில் உள்ை கிமை்கள்
்தங்்களுககு கமல் நிமலயில் உள்ை ்கட்சிக
கிமை்கமை
மக்கைகாட்சி
அடிப்பமடையில்
க்தரநக்தடுக்க கவண்டும். கிரகாமபபுை கிமை்கள்
க்பகாதுவுமடைமமவகா்த
்கட்சியின்
மகாவட்டைக
கிமைமயத் க்தரநக்தடுக்க கவண்டும். மகாவட்டைக
கிமை்கள் மகாநிலக கிமைமயத் க்தரநக்தடுக்க
கவண்டும்.
க்பகாதுவுமடைமமவகா்த
்கட்சியின்

ள

மாநிலக கிளளகள
மாவட்்க கிளளகள
கிராம மற்றும் ்கர கிளளகள
ஏகாதிபத்தியம்
ஐகரகாபபிய நகாடு்கள், ஆசிய, ஆபபிரிக்க
நகாடு்கமை
இரகாணுவ
்பலம்
மூலம்
அடிமமயகாககி
சுரண்டிய
முமைகய
ஏ்ககாதி்பத்தியம்
ஆகும்.
கலனின்,
“ஏ்ககாதி்பத்தியம்;
“மு்தலகாளித்துவத்தின்
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உச்சக்கட்டம்” (Imperialism: The Highest Stage of
Captalism)
என்ற
தனது
நூலில்
ஏகாதிபத்தியத்திற்கும், முதலாளித்துவத்திற்கும்
உள்ள
த�ொடர்பை
விவரிக்கின்றார்.
முதலாளித்துவம் தன்னைத் தானே அழித்துக்
க�ொள்ளும் என்று காரல் மார்க்ஸ் கூறியுள்ளார்.
ஆனால் அது நடக்கவில்லை. அதற்கு காரணம்
ஏகாதிபத்தியம் ஆகும்.

ப�ொதுவுடைமைவாத
நிக�ோலை புக்காரின்
த�ோற்றுவித்தார்.

க�ோட்பாட்டாளரான
இக்கருத்தை முதலில்

மார்க்சியம்
தேசியவாதத்தை
நிராகரித்தது, சர்வதேசவாதத்தை ஆதரித்தது.
காரல்
மார்க்ஸ்
தேசியவாதத்தை
முதலாளிகளின் கருத்து என்று விவரித்தார்.
பாட்டாளி வர்க்கப் புரட்சி மூலமாக உலக
சமுதாயத்தை உருவாக்குவது காரல் மார்க்சின்
அடிப்படை ந�ோக்கமாகும். “த�ொழிலாளிகளுக்கு
ச�ொந்த நாடு இல்லை“ என்று கூறினார்.
லெனின் அவர்களும் இக்கருத்தை ஆதரித்தார்.
ரஷ்யாவின் 1917-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர்
புரட்சி உலகப் புரட்சிக்கு வழிவகுக்கும் என்று
லெனின் கூறினார்.

ஏகாதிபத்தியத்தின்
மூலமாக
ஆசிய,
ஆப்பிரிக்க
நாடுகளை
அடிமைப்படுத்தி
அவைகளின்
செல்வங்களைக்
க�ொள்ளை
அடித்து தங்கள் நாடுகளுக்கு முதலாளித்துவம்
எடுத்துச் சென்றது. க�ொள்ளையடித்ததில் ஒரு
பகுதியை தங்கள் நாட்டின் த�ொழிலாளிகளுக்கு
முதலாளித்துவம் வழங்கியது. இவ்வாறு தான்
முதலாளித்துவம்
தன்னைக்
காப்பாற்றிக்
க�ொண்டது. உலகில் இரண்டு வகை புரட்சிகள்
நடைபெற வேண்டும். முதலாவதாக ஆசிய,
ஆப்பிரிக்க நாடுகள் ஏகாதிபத்திய மேற்கத்திய
நாடுகளுக்கு எதிராக புரட்சி செய்ய வேண்டும்.
இரண்டாவதாக மேற்கத்திய நாடுகளில் உள்ள
த�ொழிலாளிகள் முதலாளித்துவ சுரண்டலுக்கு
எதிராக புரட்சி செய்ய வேண்டும். இந்த இரண்டு
புரட்சிகள்
மூலமாக
ஏகாதிபத்தியமும்,
முதலாளித்துவமும் அழிக்கப்படும். சமத்துவம்,
சக�ோதரத்துவம்
அடிப்படையில்
சர்வதேச
அளவிலும்
மேலை
நாடுகளிலும்
ப�ொதுவுடைமைவாத சமுதாயம் மலரும் என்று
லெனின் கூறினார்.

ஆனால் ஒரு நாட்டில் சமதர்மவாதம்
என்ற கருத்தின் மூலம் ஸ்டாலின் பெரிய மாற்றுக்
கருத்தை முன் வைக்கின்றார். “ஐர�ோப்பிய
ஐக்கிய நாடுகளுக்கான முழக்கம்” என்ற
உரையின் மூலம் லெனினே இக்கருத்தை
வலியுறுத்தினார் என்று ஸ்டாலின் கூறினார்.
ரஷ்யாவில் மட்டுமே சமதர்மவாதம் இருந்தால்
தற்பொழுது ப�ோதும், உலக நாடுகளுக்கு சமதர்ம
புரட்சியை ஏற்றுமதி செய்யத் தேவையில்லை
என்பது தான் இக்கோட்பாட்டின் அடிப்படை
கருத்தாகும்.
ச�ோவியத்
ரஷ்யாவின்
ப�ொதுவுடைமைவாதம்
முதலாளித்துவ
எதிரிகளால் சூழப்பட்டு இருக்கிறது. ச�ோவியத்
ரஷ்யாவின்
ப�ொதுவுடைமைவாதத்தை
தற்பொழுது காப்பாற்றுவது தான் முக்கிய
கடமையாகும் என்று ஸ்டாலின் கூறினார்.
ச�ோவியத்
ரஷ்யாவும்
சர்வதேச
ப�ொதுவுடைமைவாத நிறுவனமும் ஸ்டாலினின்
க�ொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டன.

ஜ�ோசப் ஸ்டாலின்
“உருவத்தில் தேசியவாதம்
அமைப்பில் சமதர்மவாதம்”
-ஜ�ோசப் ஸ்டாலின்

லிய�ோன்
ட்ராட்ஸ்கி
ஸ்டாலினின்
சமதர்மத்தை நிராகரித்தார். நிரந்தர உலகப்
புரட்சி, காரல் மார்க்ஸ் கூறியதை ப�ோல
வேண்டும் என்றார். ச�ோவியத் ரஷ்யா தனது
ப�ொதுவுடைமைவாதத்தை உலக நாடுகளுக்கு
ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும். இல்லாவிட்டால்
அந்த நாட்டிலேயே ப�ொதுவுடைமைவாதம்
மறைந்து விடும் என்று ட்ராட்ஸ்கி எச்சரித்தார்.

லெனினுடைய காலத்திற்கு பின் 1953 வரை
ச�ோவியத்
ரஷ்யாவின்
தலைவராகவும்
ப�ொதுவுடைமைவாத
கட்சியின்
ப�ொது
செயலாளராகவும் ஜ�ோசப் ஸ்டாலின் இருந்தார்.
“ஒரு நாட்டில் சமதர்மவாதம்” என்ற புதிய
கருத்தை
மார்க்சியத்தில்
உருவாக்கினார்.
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கட்சியின் க�ொள்கையிலும், ப�ோராட்டத்திலும்
மக்கள் முக்கிய அங்கமாக இருப்பார்கள்.
“மக்களிடம் இருந்து மக்களுக்காக” என்பது
மாவ�ோவின் ப�ொதுவுடைமைவாத கட்சியின்
வழிகாட்டுக் க�ோட்பாடாக இருந்தது.

மாவ�ோ
ப�ொதுவுடைமைவாதத்தின் மிகப்பெரிய
க�ொள்கைவாதிகளில்
ஒருவராக
மாவ�ோ
உள்ளார். அவர் சீன ப�ொதுவுடைமைவாதக்
கட்சியைத் த�ோற்றுவித்து 1949-ஆம் ஆண்டு

மக்கள் ப�ோர், க�ொரில்லா ப�ோர்

ப�ொதுவுடைமைவாத புரட்சியை நிகழ்த்தினார்.

சுரண்டலுக்கு எதிரான ப�ொதுவுடைமைப்
புரட்சியில், மக்களுக்கு முக்கியத்துவத்தை
மாவ�ோ
வலியுறுத்துகிறார்.
பல
க�ோடிகணக்கான மக்களை நேரடியாக ப�ோரில்
ஈடுபடுத்த
மாவ�ோ
வாதிட்டார்.
ஏகாதிபத்தியமும், நிலப்பிரபுக்கள் முறையும்
மக்களின்
எதிரிகள்
என்று
கூறினார்.
கிராமப்புற விவசாயிகளை ஒருங்கிணைத்து
நகரங்களை கைப்பற்ற வேண்டும் என்பது
மாவ�ோவின் உத்தி ஆகும்.

எல்லா அரசியல்
அதிகாரமும்
துப்பாக்கியின் பீப்பாயில்
இருந்து வருகிறது


- மாவ�ோ

ப�ொதுவுடைமைவாதம் சீனமயமாதல்

மாவ�ோ க�ொரில்லா ப�ோர் முறையைப்
பின்பற்றினார்.
இந்த
உத்தியில்
மூன்று
கட்டங்கள்
உள்ளன.
முதல்
நிலையில்,
ப�ொதுவுடைமைவாத த�ொண்டர்கள் பிரச்சாரம்
மூலம் மக்களை கவர்வார்கள்.
இரண்டாம்
நிலையில், ப�ொதுவுடைமைவாத கட்சியினர்
இராணுவ மற்றும் அரசாங்க நிறுவனங்கள் மீது
தாக்குதல் நடத்துவார்கள். மூன்றாம் கட்டத்தில்,
ஒரு
வழக்கமான
இராணுவமாக
மாறி
ப�ொதுவுடைமைவாத கட்சி கிராமங்களையும்,
நகரங்களையும் வெற்றி க�ொள்ளும். தேவைக்குத்
தகுந்தவாறு
இந்த
மூன்று
நிலைகளை
ப�ொதுவுடைமைவாத கட்சி பின்பற்றலாம்.

ப�ொதுவுடைமைவாத
க�ொள்கையில்
சீனாவின் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு சில
மாறுதல்களை மாவ�ோ க�ொண்டு வந்தார்.
இதற்கு ப�ொதுவுடைமைவாத சீனமயமாதல்
என்பது பெயராகும்.
விவசாயிகள் தலைமையில் புரட்சி
காரல்
மார்க்ஸ்
த�ொழிற்சாலைகள்
நிறைந்த, த�ொழிலாளர்கள் நிறைந்த, மேற்கு
ஐர�ோப்பிய நாடுகளில்தான் ப�ொதுவுடைமைப்
புரட்சிக்கு சாத்தியம் இருந்ததாகக் கூறினார்.
புரட்சியை
த�ொழிலாளர்கள்தான்
நடத்துவார்கள் என நம்பினார். ஆனால் 1940களில் சீனா ஒரு பின்தங்கிய விவசாய நாடு
ஆகும். த�ொழிற்சாலைகள�ோ, த�ொழிலாளிகள�ோ
அதிகம் இல்லை.
மாவ�ோ விவசாயிகளை
ஒருங்கிணைத்து
வெற்றிகரமாக
ப�ொதுவுடைமைவாதப் புரட்சியை நடத்தினார்.
சீனாவில் மாவ�ோவின் வெற்றி விவசாய
நாடுகளான ஆப்பிரிக்க, ஆசிய நாடுகளுக்கு
ஊக்கத்தை வழங்கியது.

நூறு மலர்கள் மலரட்டும்
1950-களில் நூறு மலர்கள் மலரட்டும்
இயக்கம் சீனாவில் நடைபெற்றது. “நூறு மலர்கள்
மலரட்டும், நூறு வகையான சிந்தனைகள்
ப�ோட்டியிடட்டும்” என்று மாவ�ோ கூறினார்.
கருத்துச்சுதந்திரம்
மக்களுக்கு
வழங்கப்பட்டது.
நல்ல புதிய கருத்துகள்,
பழைய,
தேவையற்ற
கருத்துக்களைத்
த�ோற்கடிக்கும்
என
மாவ�ோ
கூறினார்.
த�ொடக்கத்தில்
ப�ொதுவுடைமைவாத
அரசாங்கம் இந்த இயக்கத்தை நடத்தியது.
பின்னர், ப�ொதுவுடைமைவாத கட்சிக்கு எதிராக
கருத்துக்கள் த�ோன்றியதால் இந்த இயக்கம்
கைவிடப்பட்டது.

மக்கள் முன்னணி
லெனின், ப�ொதுவுடைமைவாத கட்சியின்
முன்னணியில்
த�ொழிலாளர்கள்
இருக்க
வேண்டும் என்றார்.
மாவ�ோ புரட்சியின்
முன்னணியில் மக்கள் இருக்க வேண்டும்
என்று கூறினார்.
ப�ொதுவுடைமைவாத
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விமரவகா்க சீனகாமவ சம்தரம அமமப்பகா்க
மகாறை
மகாகவகா
முயறசித்்தகார.
ஆனகால்
துரதிஷடைவசமகா்க அவரது நடைவடிகம்க்கள்
க்ககாடிய
்பஞ்சத்ம்தக
க்ககாண்டுவந்தது.
க்பகாதுவுமடைமமவகா்த
அரமசக
்ககாப்பகாறை,
க்பகாதுவுமடைமமயின் எதிரி்கமை வீழத்துவ்தறகு

நூறு மலர்கள் மலரட்டும்
நூறு மலரகள மலரட்டும்,
நூறு கருத்துககள
ஹபாட்டியி்ட்டும்.

பணள்ய கால சீன
சிநதளனயாளர
கன்ஃபுசியஸ தனது
கவிளதயில் இநத
வாசகத்ளத
ஹதாற்றுவித்தார

ரபாருள எல்ஹலாருககும்
சிநதிககும் சுதநதிரம்
வழஙக்பப் ஹவணடும். 1956ஆம் ஆணடு மாஹவா இதளன
அமல்படுத்தினார. சீன
மககளின் ஆஹலாசளன,
கருத்துககள ரபாதுவுள்ளம
கட்சிககு ஹவணடும் என்று
அவர கூறினார.

சிவபபு ்ககாவலர்கள் உருவகாக்கப்பட்டைனர.
புதிய மககள ஆட்சி
மகாகவகா
புதிய
மக்கைகாட்சி
என்ை
க்ககாள்ம்கமயக க்ககாண்டு வந்தகார.
அரசு
ஏமழ்கமைச் சுரண்டும் ்பணக்ககாரர்களின்
ஆயு்தம் என்ை மகாரகஸிய ்கருத்ம்த மகாகவகா
சிறிது மகாறறியமமத்்தகார.
விவசகாயி்கள்,
க்தகாழிலகாளி்கள், சிறிய மு்தலகாளி்கள், க்தசிய
மு்தலகாளி்கள் என்ை நகான்கு வரக்கங்்களுக்ககா்க
புதிய மக்கைகாட்சிமய உருவகாககினகார. புதிய
மக்கைகாட்சிககு
மக்கள்
மக்கைகாட்சி
சரவகாதி்ககாரம்
என்ை
க்பயமரயும்
அவர
சூட்டினகார,
இம்முமையில்
க்தகாழிலகாளி்களுககும்,
விவசகாயி்களுககும்
முககியத்துவம் அளிக்கப்பட்டைது.
சிறிய
மு்தலகாளி்களும்,
க்பரிய
மு்தலகாளி்களும்
அரசின்
இமைய
்பங்கு்தகாரர்கைகா்கக
்கரு்தப்பட்டைனர.
இந்த
நகான்கு
வம்க
வரக்கங்்களுககும்
அரசு
மக்கைகாட்சியகா்க
கசயல்்பட்டைது.
மறை வரக்கங்்கள் அரசின்
எதிரி்கைகா்கக ்கரு்தப்பட்டைனர.
அவர்கமை
‘ஏ்ககாதி்பத்தியத்ம்த இயககும் நகாய்்கள்’ என்று
மகாகவகா ்கடுமமயகா்க வரணித்்தகார.

கலாச்சார்ப புரட்சி

கலாச்சார்ப புரட்சி

1960 ்களில் மகாகவகா ்தனது அதி்ககாரத்ம்த
்பலப்படுத்துவ்தற்ககா்க புதிய புரட்சி்கர
இயக்கத்ம்தத் க்தகாடைங்கினகார.
மகாணவர்கள், விவசகாயி்கள், இரகாணுவ
வீரர்கள் ஆகிகயகாமரக க்ககாண்டு சிவபபு
்ககாவலர்கமை உருவகாககினகார.

‘பூளன கரு்பபா, சிவ்பபா
என்பது முககியமல்ல, அது
எலிளய பிடித்தால் ஹபாதும்’.

மகாகவகா ்பகாட்டைகாளி வரக்க ்கலகாச்சகார
புரட்சிமய
1965-66ஆம்
ஆண்டு
அமல்்படுத்தினகார.
்பமழய ்கருத்துக்கள்,
்பமழய ்பழக்கங்்கள், ்பமழய ்கலகாச்சகாரம்,
்பமழய
வழக்கங்்கள்
ஆகிய
“நகான்கு
‘்பமழயமவ்கள்’ நீக்கத்திற்ககா்க இபபுரட்சிமயக
க்ககாண்டு வந்தகார. க்பகாதுவுமடைமமவகா்த ்கட்சி
அரசகாங்்கம், இரகாணுவம், ்கலகாச்சகாரத்தில்
க்தமவயில்லகா ்கருத்து்கள் புகுநதுவிட்டைன.
அமவ்கமை அ்கறறி க்பகாதுவுமடைமமமயக
்ககாக்க கவண்டும் என்்பது்தகான் கநகாக்கமகாகும்.
க்தகாழில்மயம் ஆககுவம்தயும், நிலம் மறறும்
க்தகாழில் கூட்டுவகா்தத்ம்தயும் அமல் ்படுத்தி

- ர்ங ஜியாரபங

இரு்பத்திகயகாரகாவது நூறைகாண்டில் கூடை
மகாகவகாயிசம் ்பல மகாறைங்்களுடைன் சீனகாவில்
பின்்பறைப்படுகிைது.
சீனகாவின்
க்தசிய
்தமலவரகான கடைங் ஜியகாக்பங் 1978 ஆம்
ஆண்டிறகு பிைகு சீனப க்பகாருைகா்தகாரத்தில்
க்பரிய
மகாறைங்்கமைக
க்ககாண்டுவந்தகார.
்தகாரகாைமயமகா்தல்
சீனபக்பகாருைகா்தகாரத்தில்
முன்னுககு
க்ககாண்டுவரப்பட்டைது.
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இருந்தக்பகாதிலும்
அரசியலில்
சீனப
க்பகாதுவுமடைமமவகா்தக
்கட்சி
எல்மலயறை

விழிபபுணரமவத்
்தட்டிகயழுபபினகார்கள்.
ஆதிக்கம் சகாரந்த சமூ்க ்கலகாச்சகாரத் ்தன்மம்கமை
எதிரத்து க்கள்வி க்கட்்க கவண்டும் என்று
கூறினகார்கள்.
இவர்களுமடைய
்கருத்து்கள்
மக்களின் விடு்தமலக்ககான ்கருத்து்கைகா்கவும்,
ஆதிக்கத்திறகு
எதிரபபு
்கலகாச்சகாரமகா்கவும்
இருந்தன.

ஆதிக்கத்ம்தத் க்தகாடைரநது க்பறறிருககிைது.
ஆண்னிஹயா கிராம்சி
இத்்தகாலிய மகாரகசியவகாதியகான கிரகாம்சி
கமலகாதிக்கம் என்ை புதுக்கருத்து மூலம்
மு்தலகாளித்துவ அரசின் கசயல்்பகாடு்கமை
விவரித்்தகார. கமலகாதிக்கம் என்ைகால் அறிவுசகார,
்தகாரமீ்க ்தமலமம என்்பது க்பகாருைகாகும். அரசு
மக்களுமடைய ஆ்தரமவ ்தனககுச் சகா்த்கமகா்க
அறிவுசகார ்தகாரமீ்க ்தமலமமயின் மூலம்
உருவகாககுகின்ைது.
பிரச்சகாரத்தின் மூலம்
்தனககு ஆ்தரவகா்கப க்பகாய் எழுச்சி மறறும்
விழிபபுணரமவ உருவகாககுகிைது.

ரசயல்பாடு
க்பகாதுவுமடைமமயின்
்பல
சிந்தமனயகாைர்கமை
்தறக்பகாழுது
மகாணவர்கள் ்படித்துள்ைகார்கள்.
்ககாரல்
மகாரகசின் அரசில்லகா சமூ்கம் சகாத்தியமகான்தகா
என்று விைக்கம் கூைவும்.

அரசின் எண்ணங்்கள், கநகாக்கங்்கள்
மக்களின்
மனதில்
திரும்்பத்திரும்்ப
்பதியப்படுகின்ைன. மக்களின் மனம்த மயக்க
முடியகா்த க்பகாது்தகான வன்முமைமய அரசு
்பயன்்படுத்துகிைது.
மு்தலகாளித்துவ அரமச
வீழத்துவ்தறகு
உயிகரகாட்டைமகான
அறிவு
ஜீவி்களும்
க்பகாதுவுமடைமமவகா்த
்கட்சியும்
கசரநது ்பணியகாறை கவண்டும். அறிவு ஜீவி்கள்
அரமசப்பறறி கயகாசித்து எவவகாறு அம்த
க்தகாற்கடிப்பது
என்று
கூறுவகார்கள்.
க்பகாதுவுமடைமமவகா்த
்கட்சி
அ்தன்
பின்
புரட்சிமய நடைத்தி க்பகாதுவுமடைமமமய நிறுவும்
என்று கிரகாம்ஸி கூறினகார.

கருவி மாரகசிசம்
ரகால்ஃப மிலி்பன்ட், ்கருவி மகாகஸிசம்
எனும் ்கருத்ம்த வலியுறுத்தினகார.
அரமச
இவர ்கருவியகா்க ்பகாரககிைகார. ்பணக்ககாரர்களும்
அரசகாங்்கத்தின் அதி்ககாரி்களும் ஒகர சமூ்க
வரக்கத்தில் இருநது க்தகான்றுகிைகார்கள். அரசு
அதி்ககாரி்கள்
்பணக்ககாரர்களின்
கசகாந்தக்ககாரர்கைகா்க
உள்ைனர.
இந்த
்தனிப்பட்டை உைவினகால் அரசு ்பணக்ககாரர்களுககு
சகா்த்கமகா்க கசயல்்படுகிைது. ்பணக்ககாரர்கள்
ஏமழ்கமை சுரண்டுவ்தறகும் கமலகாதிக்கம்
கசய்வ்தறகும் அரசகானது துமண க்பகாகிைது
என்று ரகால்ஃப மிலி்பன்ட் கூறினகார.

எல்லா
மனிதரகளும்
அறிவு ஜீவிகஹள ஆனால்
சமூகத்தில் அறிவு ஜீவிகளின்
பணிளய
எல்ஹலாரும்
ரசய்வது இல்ளல.

கிரகாம்சி
நவீன
அரசியல்
சிந்தமனயகாைர்களில் மிகுந்த சிநதிககும்
திைன் க்ககாண்டை ஒருவரகாவகார. இத்்தகாலியின்
்பகாசிச அரசகாங்்கம் அவமரச் சிமையில்
அமடைத்்தது. 20 ஆண்டு்களுககு இவரது
மூமையின் கசயல்்பகாட்மடை நிறுத்தி மவக்க
கவண்டும்
என்று
நீதிமன்ைம்
ஆமணயிட்டைது. சிமையில் ம்கயில் கிமடைத்்த
்ககாகி்தத்தில் ்தனது ்கருத்துக்கமை கிரகாம்சி
எழுதினகார. பின்னர சிமையில் இருநது
அந்த குறிபபு்கள் கவளி உல்கத்திறகு ்கடைத்தி
வரப்பட்டைன. ஆ்ககவ அவரது புத்்த்கத்திறகு
‘சிமைச் சகாமல குறிபக்படு்கள்’ (Prision
Notebooks) எனப க்பயரிடைப்பட்டைது.

-ஆண்னிஹயா கிராம்ஸி

புது மாரகசியம்
கேரமனியில் உள்ை பிரகாங்்பரட் சமூ்க
ஆய்வு நிறுவனத்தின் ்தத்துவஞகானி்கள் புது
மகாரகசியம் அல்லது விமரசனக க்ககாட்்பகாடு
என்்பம்த உருவகாககினர.
இவர்கள் அமனவரும் ஆதிக்கத்ம்தயும்
சுரண்டைமலயும் எதிரத்்தவர்கள், ஆதிக்கத்தின்
கவர்கமை புரிநதுக்ககாள்ை முயறசித்்தவர்கள்.
புரட்சி்கர மகாறைத்திற்ககா்க மக்களின் உண்மம
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கட்டுமான மார்க்சிசம்

8.3 சமதர்மவாதம்

பிரான்சு நாட்டின் தத்துவ ஞானியான
லூயிஸ் அல்துசர், நிக�ோஸ் ப�ோலன்ட்ஸ்சாஸ்
கட்டுமான
மார்க்சியம்
என்ற
கருத்தை
1970களில் வலியுறுத்தினர். இவர்கள் கருவி
மார்க்சிய
கருத்தை
நிராகரித்தனர்.
அல்துசருக்கும்.
மிலிபேன்ட் அவருக்கும்
இடையே
நீண்ட
விவாதம்
நடந்தது.
அதிகாரிகளுக்கும்,
பணக்காரர்களுக்கும்
இடையிலான தனிப்பட்ட உறவு முக்கியம்
இல்லை.
அதிகாரிகளின் தனிப்பட்ட சமூக
உறவுகள் அரசின் தன்மையை பாதிப்பது
இல்லை.
அரசு
எப்பொழுதுமே
பணக்காரர்களால், ஏழைகளை சுரண்டும்
கருவியாக செயல்படும் என்று கட்டுமான
மார்க்சிசம் கூறுகிறது.

சமதர்மவாதம் செல்வங்கள் அனைத்தும்
ப�ொதுச் ச�ொத்துக்களாக இருக்க வேண்டும்.
தனிச் ச�ொத்து உரிமைக்குக் கட்டுப்பாடுகள்
விதிக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றது. தாராள
வாதத்திற்கு எதிரான க�ோட்பாடு சமதர்ம
க�ொள்கை ஆகும். பல வகையான சமதர்ம
வாதங்கள் உள்ளன. மக்களாட்சி சமதர்ம
வாதம், ஃபேபியன் சமதர்மவாதம், பரிணாம
சமதர்மவாதம்,
கில்டு
சமதர்மவாதம்
என்பவைகள் முக்கியமானவைகள் ஆகும். பல
நேரங்களில்
சமதர்மவாதமும்
ப�ொதுவுடைமைவாதத்தையும் ஒரே ப�ொருள்
க�ொண்டவைகள் ப�ோல அழைக்கப்படுகின்றன.
ஆனால்
காரல்
மார்க்ஸ்
இரண்டையும்
வேறுபடுத்தினார். தனது ப�ொதுவுடைமையை
அறிவியல் சமதர்மவாதம் என்றும் இதர
சமதர்மவாதங்களைக் கற்பனை சமதர்மவாதம்
என்றும் வர்ணித்தார்.

லூயி அல்துசர்
மார்க்சியத்தின் அரசு க�ோட்பாட்டில்
புதிய கருத்துகளை இவர் க�ொண்டு வந்தார்.
முதலாளித்துவ
அரசு
ஏழைகளை
அடக்குவதற்கு 2 வகையான கருவிகளை
பயன்படுத்துகிறது.
1. க�ொள்கை அரசு கருவிகள்

1. கற்பனை சமதர்மவாதம்
பல
அரசியல்
அறிஞர்கள்
19ம்
நூற்றாண்டில் தாராளவாதத்தின் எதிர்மறை
விளைவுகளைத் தாக்கி பேசினார். உழைக்கும்
வர்க்கத்தின் நலன்களைக் காப்பாற்ற வேண்டும்
என்றனர். இராபர்ட் ஓவன் என்பவர் மனித
நேயம் உள்ள த�ொழில் அதிபர் ஆவார். அவர்
கூட்டுறவு முறையில் தனது த�ொழிற்சாலைகளை
நடத்தினார்.
த�ொழிலாளிகளை
நன்கு
கவனித்துக் க�ொண்டார். த�ொழிற்சாலைகளின்
மேலாண்மையில்
த�ொழிலாளிகளையும்
சேர்த்துக் க�ொண்டார். த�ொழிலில் வரும்
இலாபத்தில்
த�ொழிலாளிகளுக்கும்
பங்கு
வழங்கினார். தூய சைமன் என்பவர் பிரான்சு
நாட்டை சேர்ந்த த�ொழில் அதிபர் மற்றும்
அறிஞர்
ஆவார்.
திறமையான
ப�ொருளாதாரத்திற்கு
த�ொழிலாளிகளின்
நலன்களை முதலாளிகள் பாதுகாக்க வேண்டும்
என்றார்.
சார்லஸ்
ஃபுரியர்
என்ற
அறிஞர்
த�ொழிலாளர்களின் அமைப்புகள் உருவாக
வேண்டும் என்றார். அந்த அமைப்புகளுக்கு
ஃபலான்ஜீஸ் (Phalanges) என்று பெயரிட்டார். இவர்
முதலாளிகள்
மனசாட்சியுடன்,
த�ொழிலாளர்களுடன் நடந்து க�ொள்ள வேண்டும்
என்றார்.

2. அடக்குமுறை அரசு கருவிகள்
க�ொள்கை அரசு கருவிகளில் குடும்பம்,
பள்ளிகள்,
கல்லூரிகள்,
ஊடகங்கள்
ப�ோன்றவைகள்
அடங்கும்.
அரசானது,
க�ொள்கை கருவிகள் மூலமாக பிரச்சாரங்களைச்
செய்து, மக்களின் மனதை மயக்கி தனது
நலனுக்கு தகுந்தவாறு மாற்றுகிறது.
அடக்குமுறை
அரசுக்
கருவிகளில்,
காவல்துறை, இராணுவம் ப�ோன்றவைகள்
அடங்கும். அரசானது, க�ொள்கை அரசு
கருவிகளால்
செயல்பட
முடியாவிட்டால்,
அடக்குமுறை அரசு கருவிகளை பயன்படுத்தும்.
வன்முறை, மிரட்டல் ப�ோன்ற நடவடிக்கைகளை
பயன்படுத்தி மக்களை அடக்கும் என்று
அல்துசர் கூறினார்.
“வாழ்க்கை முறையை மாற்றுவதற்கு
மனிதர்களை உருவாக்கி, மாற்றி,
தயார்படுத்துவதற்கு க�ொள்கை
இன்றியமையாதது”

- லூயி அல்துஸர்
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காரல்
மார்க்ஸ்
இவர்களின்
த�ொழிலாளர்களுக்கான
கரிசனத்தை
பாராட்டினார்.
ஆனால்
இவர்களின்
கருத்துக்கள்
ஆழமற்றவை,
அறிவியல்
பூர்வமாக இல்லை என்று விமர்சித்தார். ஆகவே
இவர்களின் சமதர்மவாதக் கருத்துக்களை
கற்பனை சமதர்மவாதம் என்று பெயரிட்டார்.

சிட்னி வெப், H.G.வெல்ஸ் உள்ளிட்டோர்
ஃபேபியன்
சமதர்மவாதத்தைக்
க�ொண்டு
வந்தனர். ஆங்கில எழுத்தாளர் பெர்னார்ட் ஷா
ஃபேபியன் சமதர்மவாதத்தின் தலை சிறந்த
அறிஞர் ஆவார். ஃபேபியன் சமதர்மவாதம்
முதலாளித்துவத்தைக் கடுமையாக எதிர்த்தது.
எதிர்மறை தாராளவாதத்தை விமர்சித்தது.
அரசியலையும் ப�ொருளாதாரத்தையும் மாற்றி
அமைக்க
வேண்டும்
என்று
கூறியது.
மக்களாட்சி அரசை ஃபேபியன் சமதர்மவாதம்
ஆதரித்தது. அரசிற்கு இரண்டு தன்மைகள்
உள்ளன. ஒன்று அதனுடைய அதிகாரங்கள்
பரவலாக்கப்பட்டு
இருக்க
வேண்டும்.
இரண்டாவதாக நிபுணர்களிடம் அதிகாரம்
இருக்க வேண்டும். அரசை நாம் அகற்ற
வேண்டாம். அதனை இந்த இரண்டு தன்மைகள்
அடிப்படையில் மாற்றினால் ப�ோதும் என்று
ஃபேபியன் சமதர்மவாதம் கூறியது.

2. மக்களாட்சி சமதர்மவாதம்
விடுதலையும்
சமத்துவத்தையும்
அடைவதற்கு மக்களாட்சியும் சமதர்மவாதமும்
தேவை என்று மக்களாட்சி சமதர்மவாதம்
வாதிடுகின்றது. இது தனது அரசு க�ோட்பாட்டில்
ப�ொதுவுடைமையில் இருந்து வேறுபடுகின்றது.
அரசு சுரண்டலின் கருவி கிடையாது. அரசு
மக்களின் நலன்க் காக்கும் கருவியாகும். அரசு
முதலாளிகள் கைப்பாவை இல்லை. சமூக
நலனை காக்கும் தன்மை அரசிடம் உள்ளது.
அரசு மக்களாட்சி அடிப்படையில் இருக்க
வேண்டும்.
சமூகத்தில்
உள்ள
எல்லா
வர்க்கங்களுக்கும் ப�ொதுவானது அரசு ஆகும்.

“புரட்சிகள் க�ொடுங்கோலாட்சியின்
க�ொடுமையை குறைக்க வில்லை.

சமூக
மாற்றங்கள்
அமைதியான
முறையில் மெல்ல மெல்ல வரவேண்டும்.
மக்களாட்சி சமதர்மவாதம் வாக்குப் பெட்டி
சமதர்மவாதம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
மக்கள் தங்களின் ஓட்டுகள் மூலம், தேர்தல்
பாதை மூலம் மாற்றங்களைக் க�ொண்டு
வரமுடியும்.
புரட்சியும்
வன்முறையும்
தேவையில்லை
என்று
மக்களாட்சி
சமதர்மவாதம்
கூறுகின்றது.
தனி
ச�ொத்துக்களை முற்றிலும் அகற்ற வேண்டாம்.
சமூக நலனுக்காக தனி ச�ொத்துரிமை மீது
கட்டுப்பாடுகளை
விதிக்கலாம்.
தனி
ச�ொத்துரிமையை
அழிக்க
வேண்டியது
இல்லை என்று மக்களாட்சி சமதர்ம வாதம்
கூறுகின்றது.

இன்னொரு க�ொடுங்கோலனிடம்
தான் ஆட்சியை ஒப்படைத்துள்ளன.”

-ஜார்ஜ் பெர்னார்ட் ஷா

இந்தியாவில்
முதல்
பிரதமர்
ஜவஹர்லால் நேரு ஃபேபியன் சமதர்ம
வாதத்தின் ஆதரவாளர் ஆவார்.
ஃபேபியன் சமதர்மவாதம் மக்களாட்சியும்
சமதர்மமும் மிகவும் நெருங்கிய க�ோட்பாடுகள்
ஆகும். இரண்டு க�ொள்கைகளும் நீதியையும்
சமத்துவத்தையும்
மிகவும்
ஆதரித்தன.
ஃபேபியன்
சமதர்மவாதம்
தனி
ச�ொத்துரிமையை அழிக்க வேண்டும் எனக்
கூறவில்லை.
சமூக
நலனுக்காக
தனி
ச�ொத்துரிமை மீது கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க
வேண்டும் என்று கூறியது.

3. ஃபேபியன் சமதர்மவாதம்
இது இங்கிலாந்து நாட்டின் சமதர்ம
வாதம் ஆகும். ஃபேபியன் குழுவால் 1884 முதல்
இவ்வகை சமதர்மவாதம்
ஆதரிக்கப்பட்டு
வந்தது. பண்டையகால ர�ோமானிய ஜெனரல்
‘ஃபேபியஸ்’
பெயரால்
இது
அழைக்கப்படுகின்றது. ‘காத்திரு, சரியான
நேரத்தில் தீவிரமாக தாக்கு’ என்பது ஃபேபியஸ்
அவர்களின் இராணுவ உத்தியாகும்.

ஃபேபியன்
சமதர்மவாதம்
ப�ொதுவுடைமைவாத க�ொள்கையின் புரட்சியை
எதிர்த்தது.
வன்முறை
மாற்றம்
தராது.
அமைதியான முறையில் பேச்சு வார்த்தைகள்
மூலம் மாற்றம் வர வேண்டும் என்று கூறியது.
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உதவின. கில்டு சமதர்மவாதம் ஐர�ோப்பாவின்
இடைக்கால
கில்டுகளையும்
நவீன
த�ொழிற்சங்கங்களையும்
இணைக்கின்றது.
கில்டுகள் தான் ஆட்சி செய்ய வேண்டும்.
த�ொழிலில் ஈடுப்பட்டுள்ள நிபுணர்கள் தான்
அதன் பிரதிநிதியாக செயல் பட வேண்டும்.
கில்டுகள் இணைந்து தல, மாவட்ட, மாநில,
மத்திய ஆட்சி குழுக்களை உருவாக்கி நாட்டை
நிர்வகிக்க
வேண்டும்.
முக்கியமான
அதிகாரங்கள்
கில்டுகளிடமே
இருக்க
வேண்டும்.

4. பரிணாம சமதர்மவாதம்
ஜெர்மன் சமதர்ம மக்களாட்சி கட்சியின்
தலைவரான இலசல் (Lassalle) பரிணாம சமதர்ம
வாதத்தை ஆதரித்தார். ஜெர்மனியில் 1875-ஆம்
ஆண்டு வந்த க�ோட்டா திட்டம் (Gothe Programme)
பரிணாம
சமதர்மவாதத்தை
வளர்த்தது
எட்வர்ட் பெர்ன்ஸ்டன் “பரிணாம சமதர்ம
வாதம்”(Evolutionary Socialism) என்ற நூலை
எழுதினார். இத்தாலியின் அன்சில், பிரான்சின்
ஜாரஸ் என்று பல அறிஞர்கள் பரிணாம
சமதர்மவாதத்தை ஆதரித்தனர்.

கில்டு சமதர்மவாதம் அரசை அழிக்க
வேண்டும் என்று கூறவில்லை. ஒரு சில
பணிகளை மட்டுமே அரசு செய்யவேண்டும்.
கல்வி மற்றும் சுகாதாரப் பணிகளை மட்டுமே
அரசு செய்யவேண்டும். மாற்றங்கள், புரட்சி
மற்றும் வன்முறை மூலமாக வரக்கூடாது.
அமைதியான மக்களாட்சி முறையில் மட்டுமே
மாற்றம் வரவேண்டும் என்பது கில்டு சமதர்ம
வாதத்தின் முக்கிய க�ொள்கையாகும்.

மாற்றங்கள் பரிணாமத்தின் மூலம்
மெல்ல மெல்ல வரவேண்டும். வன்முறை
மூலம் வரக்கூடாது. புரட்சி மூலம் மாற்றங்கள்
வரவேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று
பரிணாம சமதர்மவாதம் கூறுகின்றது. மேலும்
மனித வாழ்க்கையை ப�ொருளாதார காரணிகள்
மட்டும் தீர்மானிப்பது கிடையாது. இதர
காரணிகளும்
மனித
வாழ்வை
நிர்ணயிக்கின்றன. பரிணாம சமதர்மவாதமும்
மக்களாட்சி
சமதர்மவாதமும்
நெருங்கிய
த�ொடர்பு உடையவைகள் ஆகும். மார்க்சியம்
பரிணாம சமதர்மவாதத்தை தரகர் கண்ணோட்ட
சமதர்மவாதம் என்று விமர்சித்தது.

ஆனால் விமர்சகர்கள் கில்டு சமதர்ம
வாதத்தை நடைமுறைக்கு சாத்தியம் இல்லாதது
என்று விமர்சிக்கின்றனர்.
அரசை ஒரு
சாதாரண கில்டு என கருதுவது அரசின் சிறப்புத்
தன்மையை சிதைத்து விடும். அரசின் சக்தியை,
அதிகாரத்தை கில்டு சமதர்மவாதம் குறைத்து
மதிப்பிட்டுள்ளது. கில்டு சமதர்மவாதத்தின்
அதிகாரம்
இல்லாத
அரசினால்
சட்டம்
ஒழுங்கை பாதுகாக்க முடியாது.
ப�ோர்கள்
மற்றும் கிளர்ச்சிகளில் இருந்து மக்களை
காப்பாற்ற முடியாது என்று எதிர்ப்பாளர்கள்
விமர்சிக்கின்றனர்.

கில்டு சமதர்மவாதம்
20 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப காலத்தில்
இங்கிலாந்தில்
கில்டு
சமதர்ம
வாதம்
த�ோன்றியது. தேசிய கில்டுகள் அமைப்பின்
தலைவரான
G.D.H.
க�ோல்
கில்டு
சமதர்மவாதத்தை ஆதரித்தார். அவர் கில்டு
சமதர்மவாதம்:
ப�ொருளாதார மீட்புக்கான
திட்டம்`` (Guild Socialism; A Plan for Economic
Recovery)
என்ற
நூலை
எழுதினார்.
த�ொழிளார்களை
சுரண்டுவதால்
முதாலாளித்துவத்தை
விமர்சித்து
கில்டு

இந்தியாவின் சமதர்மவாதம்
“சமதர்மவாத
வகையான
சமுதாயம்”
என்பது தான் இந்தியாவின் சமதர்மவாதம் ஆகும்.
1950-களில் இந்திய அரசு இதனை க�ொண்டு
வந்தது. மத, இன, ம�ொழி, ஜாதி வேறுபாடின்றி
அனைவருக்கும் அடிப்படைத் தேவைகள் பூர்த்தி
செய்வதும் ஏழ்மை, கல்லாமை ஆகியவற்றை
அகற்றுவதும்
இந்தியாவின்
சமதர்மவாதம்
ஆகும். 1950 ஆம் ஆண்டு பாராளுமன்றம் தனது
தீர்மானத்தின் மூலம் திட்டக் குழுவை அமைத்தது.

சமதர்மவாதம் த�ோன்றியது.
இடைக்கால வரலாற்றில் ஐர�ோப்பாவில்
ஒரு குறிப்பிட்ட த�ொழிலில் உள்ள நிபுணர்கள்
சேர்ந்து உருவாக்கிய சங்கம் தான் கில்டு
ஆகும். அத்தொழிலில் உள்ளவர்கள் பரஸ்பர
ஒத்துழைப்புடன்
வாழ்வதற்கு
கில்டுகள்
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1951 ஆம் ஆண்டு முதல் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள்
அமுல்படுத்தப்பட்டன. நாம் ப�ொதுத் துறையும்
தனியார்
துறையும்
செயல்படும்
கலப்பு
ப�ொருளாதாரத்தைப்
பின்பற்றின�ோம்.
ப�ொருளாதாரத்தில்
ப�ொதுத்
துறை
நிறுவனங்களுக்கு முக்கியத்துவம் இந்தியா
தந்தது.

முகவுரையில் சேர்த்தது. 44-வது அரசமைப்பு
திருத்தச் சட்டம் ச�ொத்துரிமையை அடிப்படை
உரிமைகள் பகுதியில் இருநது நீக்கி சாதாரண
சட்ட உரிமையாக அரசமைப்பின் 12-ஆம்
பகுதியில் வைத்தது. அரசமைப்பின் நான்காவது
பகுதியில் வேலை உரிமை, சிலர் இடத்தில்
செல்வங்கள் குவியாமை, ப�ோன்ற சமதர்மவாத
கருத்துக்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. சுதந்திரம்
முதல் 1991-ஆம் ஆண்டு வரை இந்தியா
சமதர்மவாத கருத்துக்களை பின்பற்றியது.

மேலும் 42-வது அரசமைப்பு திருத்தச்
சட்டம்
சமதர்மவாதத்தை
அரசமைப்பின்

வேறுபாடுகள்
ப�ொதுவுடைமைவாதம்

சமதர்மவாதம்

புரட்சி மாற்றத்தின் மருத்துவச்சி ஆகும். பேரு பரிணாம மாற்றங்களே நன்மையை தருகின்றன.
காலத்தில் அன்னையரிடம் இருந்து மருத்துவச்சி நீடித்து நிற்கின்றன. புரட்சி தேவையில்லை.
குழந்தையை உலகிற்கு எடுத்து வருகிறாள்.
புரட்சி மாற்றத்தின் மூலம் புதிய சமூகத்தை
உலகிற்கு க�ொண்டு வருகிறது.
பணக்கார
வர்க்கம்
ஏழை
வர்க்கத்தை அரசை நாம் அழிக்கக் கூடாது அரசை
சுரண்டுவதற்கான கருவியே தான் அரசாகும். மக்களாட்சி மற்றும் மக்கள் நலன் அடிப்படையில்
ஆகவே நாம் அரசை அழிக்க வேண்டும்.
மாற்றி அமைக்க வேண்டும்.
வர்க்கம் ப�ோராட்டம், மனித வரலாற்றில் வன்முறையான
மாற்றத்தின் அடிப்படை சக்தியாகும்.
தேவையில்லை.
தனி ச�ொத்துரிமை அழிக்கப்பட வேண்டும்.

வர்க்கப்

ப�ோராட்டம்

தனி ச�ொத்துரிமை மாற்றப்பட வேண்டும். சமூக
நலனுக்காக ச�ொத்துரிமை மீது கட்டுப்பாடுகளை
விதிக்க வேண்டும்.

வரலாற்று ப�ொருள் முதல் வாதம் வரலாற்றை வரலாற்று ப�ொருள் முதல் வாதம் மட்டுமே மனித
விளக்கும். ப�ொருளாதாரம் தான் மனிதனை வரலாற்றை விளக்காது.
கலாச்சாரம், மதம்,
இயக்குகிறது.
அரசியல்
ப�ோன்ற
காரணிகளும்
மனித
வரலாற்றை தீர்மானிக்கன்றன.
முதன்மையாக இருக்க வேண்டும். ஏர்னஸ்ட்
கெல்னெர் “தேசமும் தேசியவாதமும்” (Nations
and Nationalism) என்ற நூலை எழுதினார்.
“தேசியவாதம் என்பது அரசியல் தளமும்,
தேசத் தளமும் ஒரே மாதிரியாக இருக்க
வேண்டும் என்று முதன்மையாக வலியுறுத்தும்
அரசியல் க�ொள்கை” என்று அவர் கூறினார்.

8.4 தேசியவாதம்
ப�ொருள், த�ோற்றம் மற்றும் பரவல்
ஒரு நாட்டின் மேல் மக்களுக்கு உள்ள
பாசம்,
அன்பு,
விசுவாசம்
ப�ோன்ற

உணர்வுகளை

தேசியவாதம்
என்று
கூறுகிற�ோம்.
மக்களிடையே குறிப்பிட்ட
நிலப்பரப்பிற்கும்,
ம�ொழிக்கும்
அல்லது
ம�ொழிகளுக்கும்,
விழுமியங்களுக்கும்,
பாரம்பரியத்திற்கும்
பாசம்
காட்டுவதே
தேசியவாதம் ஆகும். மக்களின் விசுவாசம்
எல்லா குழுக்களை விடவும் தேசத்திற்கு

தேசியவாதம்
நவீன
காலத்தில்
இங்கிலாந்தில் முதன்முதலில் த�ோன்றியது.
பிரான்சு, ஜெர்மனி ப�ோன்ற நாடுகளில்
பிரெஞ்சு
புரட்சிக்கு
பின்னர்
பரவியது.
வடஅமெரிக்க காலனிகள் ஐர�ோப்பாவிற்கு
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எதிராக
தங்களது
தேசியவாதத்தை
உருவாக்கின. ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடுகள் பின்
காலனிஆதிக்கத் தேசியவாதம் என்ற புதுவகை
தேசியவாதத்தை உருவாக்கின. பல காரணிகள்
தேசியவாதம் உலகம் முழுவதும் பரவுவதற்கு
வழிவகுத்தன. முதலாளித்துவம், பிரெஞ்சுப்
புரட்சி, த�ொழில் புரட்சி, உலகப் ப�ோர்கள்
மற்றும் காலனி ஆதிக்கம் ப�ோன்றவைகள்
தேசியவாதத்தை வளர்த்தன.

அ) ஆதிகால தேசியவாத க�ோட்பாடு

மக்கள்
அனைவரும்
ஒரு
வம்சத்தை
சேர்ந்தவர்கள்.
தேசமே
ஒரு
விரிவான
குடும்பம் ஆகும். தேசியவாதம் என்பது
பகுத்தறிவையும்
பெற்று
இருக்கின்றது.
உணர்வுப் பூர்வமாகவும் உள்ளது. இது
“பழங்கால
மனதையும்
நவீன
த�ொழில்
நுட்பத்தையும்”
க�ொண்டுள்ளது.
தங்கள்
சமூகத்தின் வேர்களைக் கண்டறிய வரலாற்றில்
தேசியவாதம்
பயணிக்கின்றது.
ஆனால்
அருகில் வசிக்கும் இனக் குழுக்களிடம் பழகும்
ப�ொழுது தற்காலத்தில் செயல்படுகின்றது. தம்
மக்களிடையே இனப் பாசத்தை காட்டுகின்றது.
இதர
மக்களிடையே
இன
வெறுப்பை
தேசியவாதம் விதைக்கின்றது.

ஆ) சமூக உயிரியல் தேசியவாத க�ோட்பாடு

இ) பின் க�ொள்கை தேசியவாத க�ோட்பாடு

இ) சமூகத் த�ொடர்பு தேசியவாத க�ோட்பாடு

இக்கோட்பாட்டை பல்வேறு அறிஞர்கள்
ஆதரித்து உள்ளனர். அந்தோணி கிடன்ஸ்,
மைக்கல் மான், பால் பிராஸ் ஆகிய�ோர் முக்கிய
ஆதரவாளர்கள்
ஆவர்.
அரசு
தான்
தேசியவாதத்தை க�ொண்டு வந்தது என்று
இக்கோட்பாட்டாளர்கள்
கூறுகின்றனர்.
தேசங்களும்,
தேசிய
உணர்வுகளும்
இடைக்கால வரலாற்றில் இருந்த ப�ோதிலும்,
நவீன அரசு வந்த பிறகுதான் தேசியவாதம்
முழுமையாக வளர்ந்தது என்று இவர்கள்
கூறுகிறார்கள். அந்தோணி கிடன்ஸ் பிரெஞ்சு
புரட்சியால்தான்
ஐர�ோப்பிய
நாடுகளில்
தேசியவாதம் உருவானது என கூறுகிறார்..

தேசியவாதம் க�ோட்பாடுகள்
தேசியவாதத்தைப் பற்றி பல க�ோட்பாடுகள்
உள்ளன.

ஈ)

மார்க்சிய தேசியவாத க�ோட்பாடு

உ) பின் க�ொள்கை தேசியவாத க�ோட்பாடு
மேற்கண்ட க�ோட்பாடுகளை நிரந்தரக்
க�ோட்பாடுகள் மற்றும் நவீன க�ோட்பாடுகள்
எனப் பிரிக்கலாம்.
முதல் இரண்டுக்
க�ோட்பாடுகள் நிரந்தரக் க�ோட்பாடுகளாகும்.
கடைசி
மூன்று
க�ோட்பாடுகள்
நவீன
க�ோட்பாடுகளாகவும் கருதப்படுகின்றன.
அ) ஆதிகால தேசியவாத க�ோட்பாடு
ஆதிகாலத்தில் இருந்து ஓர் இடத்தில்
வாழ்ந்து வரும் மக்கள் தங்களுக்குள்ளே
உருவாக்கிக் க�ொள்ளும் பாச உணர்வே
தேசியவாதம் ஆகும். ம�ொழி, மதம், பகுதி,
இனம் ப�ோன்ற காரணிகளின் அடிப்படையில்
ஆதிகாலம் முதல் இணைந்து வசிப்பதால்
தேசிய உணர்வு இங்கு வளர்கிறது. அவர்கள்
இன உணர்வையும், விசுவாசத்தையும் பெற்று
இருக்கிறார்கள்.
தங்களது
சமூக
நடவடிக்கைகளில் தினந்தோரும் தனிப்பட்ட
முறையில் ப�ோட்டிகள் இருந்தாலும், ப�ொது
வாழ்வில் இன உணர்வுகள் அடிப்படையில்
செயல்படுகின்றனர். இன தேசியவாதம் என்ற
க�ொள்கையை இக்கோட்பாடு ஆதரிக்கின்றது.
ஆ) சமூக உயிரியல் தேசியவாத க�ோட்பாடு

மைக்கல் மான் சமூக சக்திக்கு நான்கு
ஆதாரங்கள் உள்ளன என கூறினார். அவைகள்
1) க�ொள்கை சக்தி, (2) ப�ொருளாதார சக்தி,
(3) இராணுவ சக்தி, (4) அரசியல் சக்தி. இந்த
நான்கு சக்திகளும் வரலாற்றில் ஒன்று சேர்ந்து
தேசியவாதத்தை உருவாக்கின என்று கூறினார்.
க�ொள்கை
சக்தி
காரணி
16-ஆவது
நூற்றாண்டில் இங்கிலாந்தில் தேசியவாதத்தை
உருவாக்கியது. ப�ொருளாதார சக்தி பின்னர்
மேற்கு ஐர�ோப்பா முழுவதும் தேசங்களையும்
தேசியவாதத்தையும் உருவாக்கியது. பின்னர்,
இராணுவ சக்தியும், அரசியல் சக்தியும்
தேசியவாதத்தையும் வளர்ச்சிப் பெற வைத்தன.

ஒரு தாய் வழியில் வந்தவர்கள் இடையே
காணப்படும் பாச உணர்வே தேசியவாதம்
என்று
இக்கோட்பாடு
குறிப்பிடுகின்றது.

பின்
க�ொள்கை
தேசியக்
க�ோட்பாட்டார்களிடையே பல வேறுபாடுகள்
உள்ளன. ஆனால் எல்லோரும் நவீன அரசும்,
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அச்ச்கம்
்கண்டுபிடிக்க
்பட்டைவுடைன்
்பல
ஆயிரக்கணக்ககான
நூல்்கள்
ஆங்கிலம்,
பிகரஞ்சு,
கேரமன்
கமகாழி்களில்
அச்சு
அடிக்கப்பட்டு விற்கப்பட்டைன. இபபுத்்த்கங்்கமை
மக்கள் திரும்்ப திரும்்ப ்படிப்ப்தகால் ஒகர
மகாதிரியகான எண்ணங்்கள் மக்கள் மனதில்
விம்தக்கப்பட்டைன. நகாம் எல்லகாம் ஒகர சமூ்கம்
என்ை உணரவு பிைந்தது. மு்தலகாளித்துவமும்
்கற்பமன
சமூ்கத்ம்த
ஊக்கப்படுத்தியது.
மு்தலகாளி்கள் இலகா்பத்ம்த மனதில் மவத்து,
நூல்்கமை அச்சிட்டு அதி்கம் விற்பமன
கசய்்தகார்கள். ஆ்ககவ அச்ச்க மு்தலகாளித்துவம்
(அச்ச்கமும் மு்தலகாளித்துவமும்) இமணநது
்கற்பமன
சமூ்கத்ம்த
உருவகாககி
க்தசியவகா்தத்ம்த வைரத்்தன.

வரத்்த்க மு்தலகாளித்துவமும் க்தசியவகா்தத்ம்த
வைரத்்தன என்று கூறுவதில் ஒறறுமமயுடைன்
உள்ைனர.
ஈ) சமூகத் ரதா்ரபு ஹதசியவாத ஹகாட்பாடு
்ககாரல் டியூட்ச், க்பனிடிகட் ஆண்டைரசன்
்த்கவல் க்தகாடைரபு க்தசியவகா்த க்ககாட்்பகாட்மடை
பிர்பலப்படுத்தினகார்கள்.
டியூட்ச் க்தசத்ம்த
இவவகாறு விைககினகார. “மறைவர்கமை விடை
்தங்்களுமடைய
குழு
உறுபபினர்களுடைன்
திைமமயகா்கவும்,
உணரவுப
பூரவமகாகும்
்த்கவமல ்பகிரநதுக்ககாள்ளும் மக்கள் குழுகவ
க்தசம்”. அவர க்பகாருைகா்தகாரம், வரலகாறு, மக்கள்
க்தகாம்கயியல் ஆகிய ்பகாடைங்்கமைப ்படித்து ஒரு
முடிவிறகு வருகிைகார.
க்தசம் மறறும்
க்தசியவகா்தம்
க்தகாறைத்தில்
்த்கவல்
க்தகாடைரபு்தகான் க்பறகைகாரகா்க ்பங்்ககாறறியுள்ைது.
மக்களிமடைகய உள்நகாட்டு ்த்கவல் க்தகாடைரபு
்தகாரமீ்க மறறும் அரசியல் அமடையகாைத்ம்த
உருவகாககி க்தசியவகா்தத்ம்த வைரத்்தது.

“மி்கச் சிறிய நகாட்டில் கூடை ஒருவமரகயகாருவர
ம க ்க ள் க ்த ரி ந தி ரு ப ்ப தி ல் ம ல ,
சநதிப்பதில்மல,
க்கள்விப்படுவதில்மல.
இருந்தக்பகாழுதிலும்
ஒவகவகாருவருமடைய
எண்ணத்திலும் சமூ்கத்தின் நிமனவு்கள்
இருககின்ைன. சமூ்கங்்கமை உண்மம –
க்பகாய்
என்று
கவறு்படுத்்த
கவண்டியதில்மல.
எவவகாறு
மக்கள் எண்ணத்தில், மனதில்
நிமனக்கப்பட்டு இருககின்ைன
என்்பது்தகான் முககியம்.”
ரபனடிகட்ஆண்ரசன்

க்பனிடிகட்
ஆண்டைரசன்
க்தசத்ம்த
்கற்பமன சமு்தகாயம் என்றும், க்தசியவகா்தத்ம்த
்கற்பமன சமு்தகாயத்தின் உயிர சகதி என்றும்
கூறினகார. அவர ‘்கற்பமன சமூ்கங்்கள்’ (Imagined
Communities) என்ை நூமல எழுதினகார. க்தசம்
என்்பது மனி்தனின் எண்ணத்தில், ்கற்பமனயில்
இருககின்ைது. ஒரு க்தசத்தின் உறுபபினர்கள்,
எல்லகா உறுபபினர்களுடைன் க்பசுவதில்மல,
்பகாரப்பதில்மல.
இருந்தக்பகாதிலும்
எல்கலகாமரயும்
்தம்முமடைய
மக்கைகா்க
்பகாரககிைகார்கள்.
கிரிகக்கட்
விமையகாடும்
க்பகாது
மம்தகானத்திலும்,
க்தகாமலக்ககாட்சி
முன்பும் அமரநதிருககும் க்ககாடி்கணக்ககான
மக்கள் ்தங்்கள் க்தசிய அணி கவறறி க்பறைகால்
ஆனந்தம் க்ககாள்கிைகார்கள். ்தங்்கள் க்தசிய
அணி க்தகால்வியுறைகால் ்தகாங்்ககை க்தகாறை்தகா்க
வருத்்தப்படுகிைகார்கள். ்பல நகாடு்களில், மமைந்த
க்பயர க்தரியகா்த ரகாணுவ வீரரின் ்கல்லமை
உள்ைது. இங்கு பும்தக்கப்பட்டை வீரரின் க்பயர
க்தரியகாவிட்டைகாலும் அந்த ்கல்லமை மீது மக்கள்
மரியகாம்த கசலுத்துகிைகார்கள்.

உ) மாரகசிய ஹதசியவாத ஹகாட்பாடு
மகாரகசியம்
க்தசியவகா்தத்ம்த
மு்தலகாளித்துவத்தின்
குழநம்தயகா்க
்கருதுகின்ைது. ஏமழ்கமைச் சுரண்டுவ்தற்ககா்க
்பணக்ககாரர்கள்
க்தசியவகா்தத்ம்த
உருவகாககியுள்ைகார்கள் என்று இகக்ககாட்்பகாடு
கூறுகின்ைது. மு்தகாலளித்துவ வரக்கம் ்தனியகார
கசகாத்துக்கமைக
க்ககாண்டுள்ைக்தகாடு
ஏமழ்களின்
உமழபம்பச்
சுரண்டுகிைது.
மு்தலகாளித்துவ வரக்கம் க்தசியவகா்தத்ம்த
க்தகாழிலகாளி
வரக்கத்தின்
உணரசி்கமை
ஊக்கப்படுத்தி ்தனது கசகாந்த நலனுக்ககா்க
்பயன்்படுத்தியது.
“க்தசியவகா்த
உணரவு
சுரண்டைமல சட்டைபூரவமகா்க ஆககுவ்தறகும்

ஆண்டைரசன்
மு்தலகாளித்துவமும்,
அச்ச்கமும் க்தசியவகா்தம் க்தகான்றுவ்தறகு
முககிய ்பங்ம்க ஆறறின என்று கூறினகார.
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நீடிக்க
வைப்பதற்கும்
பணக்காரர்களால்
உருவாக்கப்பட்ட உணர்வாகும்”. காரல் மார்க்ஸ்
“பாட்டாளிகளுக்கு தந்தைநாடு இல்லை” என்று
கூறினார்.
ஆகவே தான் கம்யூனிஸ்ட்
மெனிபெஸ்டோ என்ற தனது நூலில் ‘உலக
த�ொழிலாளர்களே ஒன்றுபடுங்கள், புரட்சி
செய்து புதியத�ோர் உலகத்தை உருவாக்குங்கள்’
என்று
கூறினார்.
காரல்
மார்க்ஸ்
தேசியவாதத்தை
நிராகரித்தார்.
சர்வதேசிவாதத்தை ஆதரித்தார்.

இந்திய
அரசுகளை
காலனியாதிக்கம்
ஒருங்கிணைத்தது.
முன்னர், இந்தியா
கிராமப் ப�ொருளாதாரத்தைப் பின்பற்றியது.
ஆங்கிலேயர்
ஆட்சி
நவீன
ப�ொருளாதாரத்தைக்
க�ொண்டு
வந்து
ப�ொருளாதார
ரீதியாக
இந்தியாவை
ஒருங்கிணைத்தது. இரயில்கள், தந்தி, சீரான
அஞ்சல்
முறை
ஆகியவைகளை
அறிமுகப்படுத்தி தகவல் த�ொடர்புத் துறையில்
இந்தியாவை ஒருங்கிணைத்தது.
ஆகவே
தேசியவாதம்
வளர்வதற்கான
சூழல்
த�ோன்றியது.

மைக்கல் எக்டர், டாம் நரின் ஆகிய�ோரும்
தேசியவாதத்தை மார்க்சிய வழியில் ஆய்வு
செய்தனர்.

2. காலனியாதிக்கம் மேற்கத்திய கல்வியை
இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியது.
நாம்
நவீன அரசியல் கருத்துக்களான விடுதலை,
சமத்துவம்,
இறையாண்மை
ப�ோன்ற
கருத்துக்களை
அறிந்து
க�ொண்டோம்.
இந்திய தாய்திருநாடு இக்கருத்துக்களை
பெறவேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்பட்டது.

இந்திய தேசியவாதம்
இந்திய
தேசியவாதம்
19-ஆம்
நூற்றாண்டில்
இரண்டாம்
பகுதியில்
த�ோன்றியது.
மதம், ம�ொழி, பகுதி, இன
வேறுபாடுகளை கடந்து இந்தியர்கள் தேசிய
உணர்வைப் பெற்றனர். இரண்டு வகையான
காரணிகள்
இந்திய
தேசியவாதத்தை
வளர்த்தன. அவைகள் உள்நாட்டு மற்றும்
வெளிநாட்டுக் காரணிகள் ஆகும்.

3. ஆங்கில ம�ொழி இந்தியாவின் த�ொடர்பு
ம�ொழியாக
காலனி
ஆதிக்கத்தால்
பயன்படுத்தப்பட்டது.
ஆயிரக்கணக்கான
ம�ொழிகளை நாம் பேசுவதால் த�ொடர்பு
க�ொள்வதில் சிரமம் இருந்தது. ஆங்கிலப்
பயன்பாட்டால் தேசியவாதிகள் இந்தியா
முழுவதையும்
ஒருங்கிணைத்து
தேசியவாதத்தை வளர்த்தனர்.

உள்நாட்டுக் காரணிகளை ப�ொருத்தமட்டில்
பல நூற்றாண்டுகளாக நாம் இந்தியர் என்ற
உணர்வு மக்கள் மனதில் மலர்ந்து வந்துள்ளது.
அரசியல் பிளவுகளைத் தாண்டி கலாச்சார
ரீதியாக மக்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன்
வாழ்ந்துள்ளனர்.
பண்டைகாலம் முதலே
‘வேற்றுமையில் ஒற்றுமை’ என்ற கருத்து இந்திய
பாரம்பரியத்தில் தழைத்து வந்துள்ளது. நவீன
இந்திய தேசியவாதம் விதைகள் பல நூற்றாண்டு
கால கலாச்சார பூமியில் வளர்ந்து வந்துள்ளது.
வெளிக்காரணிகளைப் ப�ொருத்தமட்டில்
ஆங்கிலேய காலனி ஆதிக்கம் தேசியவாதத்தைத்
தட்டி எழுப்பியது.
முக்கிய காரணிகள்
கீழ்க்கண்டவைகளாகும்.

4. 19ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் பல்வேறு
சமய
சமூக
சீர்திருத்த
இயக்கங்கள்
த�ோன்றின. இராஜா ராம் ம�ோகன்ராயின்
‘பிரம்ம
சமாஜமும்’
மகாராஷ்ட்ராவின்
“பிரார்த்தன சமாஜமும்” முக்கியமானவைகள்
ஆகும். இந்தியாவில் மறுமலர்ச்சி மற்றும்
மாற்றங்களை இவைகள் க�ொண்டுவந்தன.
இந்திய சமுகத்தின் தீமைகளான சதி, சாதி
முறை மற்றும் தீண்டாமையை இவை
எதிர்த்தன. பழங்கால இந்தியாவின் நல்ல
தன்மைகளை மீண்டும் தழைக்க இவை
வழிவகுத்தன.

1. காலனி ஆதிக்கம், அரசியல், நிர்வாக,
ப�ொருளாதார,
தகவல்
த�ொடர்பு
ஒருங்கிணைப்பை
இந்தியாவில்
உருவாக்கியது.
அரசியலிலும்,
நிர்வாகத்திலும் ஏழுநூறுக்கும் மேற்பட்ட

5. ஆங்கிலேய ஆட்சியாளர்களின் இனவெறியும்
இந்திய
தேசியவாதத்தை
வளர்த்தது.
ஆங்கிலேயர்களின் வெள்ளை மனிதனின்
கடமை / சுமை என்ற கருத்து நிறவெறியைக்
காட்டியது.
வெள்ளையர்கள்தான் இந்த
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உலகில் வளர்ச்சியிலும் நாகரிகத்திலும்
முன்னணியில்
உள்ளவர்கள்.
இந்தியர்களுக்கு நாகரிகத்தை வழங்கவே
வெள்ளையர்கள் ஆட்சி நடைபெறுகிறது
என்று வெள்ளை மனிதனின் கடமை அல்லது
சுமைக் கருத்துக் கூறியது. இதன் மூலம்
வெள்ளையர்களின்
நிறவெறி
இந்தியர்களுக்குப் புரிந்தது. இதை எதிர்த்து
இந்திய தேசியவாதம் வளர்ந்தது.
6. ஆங்கிலேய கவர்னர் ஜெனரலான லிட்டன்
பிரபுவின் தலைக்கன ஆட்சியும் இந்திய
தேசியவாதத்தை வளர்த்தது. இவர், இந்திய
பத்திரிக்கைகள்
மீது
தேவையற்ற
தடைகளை விதித்தார்.
இங்கிலாந்தில்
இருந்து இந்தியாவிற்குப் ப�ொருட்களை
இறக்குமதி செய்வதற்கு ஆர்வம் காட்டினார்.
இந்தியப்
ப�ொருட்களை
ஏற்றுமதி
செய்வதற்கு முட்டுகட்டைப் ப�ோட்டார்.
இலட்சக்கணக்கான மக்கள் பஞ்சத்தால்
வாடியப�ோதிலும் நிவாரண முயற்சிகளை
அ வ ர் மே ற ்கொள்ள வி ல்லை .
ஆப்கானிஸ்தானுடன்
தேவையில்லாமல்
ப�ோர் த�ொடுத்ததால், பல ஆயிரக்கணக்கான
இந்திய
ராணுவ
வீரர்கள்
மாண்டு
ப�ோயினர்.
இக்காரணிகளால் இந்திய
தேசியவாதம் வளர்ந்தது.
7. ரிப்பன் பிரபு ஒரு தலை சிறந்த ஆங்கிலேய
கவர்னர் ஜெனரல் ஆவார். அவரது ஆட்சியில்
இல்பர்ட் என்ற ஆட்சிக் குழுவின் சட்ட
உறுப்பினர்
ஒரு
மச�ோதாவை
அறிமுகப்படுத்தினர்.
ஐர�ோப்பியர்கள்
சம்பந்தப்பட்ட
வழக்குகளை
இந்திய
நீதிபதிகள் விசாரிக்கலாம் என்று இம்
மச�ோதா கூறியது.
இனவெறி பிடித்த
ஐர�ோப்பியர்கள் இந்திய நீதிபதிகளுக்கு
இந்த அதிகாரம் வழங்கப்படக்கூடாது என்று
அழுத்தம் க�ொடுத்தனர்.
இவர்களின்
எதிர்ப்பால்
ரிப்பன்
பிரபுவும்
இந்த
மச�ோதாவை
கைவிட்டார்.
இந்தியத்
தலைவர்கள்
இப்பிரச்சனையின்
மூலம்
ஐர�ோப்பிய இனவெறியை உணர்ந்தனர்.
மேலும் மக்கள் விரும்பாத அரசாங்கத்
திட்டங்களை
எதிர்ப்பதன்
மூலமும்,
ப�ோராட்டங்கள் மூலமும் திரும்ப பெற
வைக்கலாம் என்ற அரசியல் வித்தையை
இந்திய தலைவர்கள் உணர்ந்து க�ொண்டனர்.

மேற்கண்ட

காரணிகளால்

19-ஆம்

நூற்றாண்டில் இந்திய தேசியவாதம் வளர்ந்தது.
தேசியத்திற்கு எதிரான சவால்கள்
சமகாலத்தில் தேசியவாதம் பல்வேறு
சவால்களை சந்திகின்றது.
சில சவால்கள்
தேசத்திற்கு உள்ளேயும், சில சவால்கள்
தேசத்திற்கு வெளியேயும் த�ோன்றுகின்றன,
செயல்படுகின்றன.
இவைகளில்
பிரிவினை
வாதமும்,
உலகமயமாதலும்
முக்கியமானவைகளாகும்.
உள்நாட்டுக் காரணிகள்
பிரிவினைவாதம்
தேசியவாதத்தின் மிக முக்கிய எதிரி
பிரிவினைவாதம் ஆகும். இது உள்தேசிய வாதம்
என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. கனடா நாட்டில்
குயூபக் ப�ோராட்டம், பாகிஸ்தானில் பலுசிஸ்தான்
இயக்கம்,
சீனாவில்
உய்கர்
இயக்கம்,
ஸ்பெயினின் கடலன் இயக்கம் ஆகிய முக்கிய
பிரிவின
வாத
இயக்கங்கள்
உலகில்
காணப்படுகின்றன.
உய்கர் பிரிவினைவாதம்
சின்ஜியாங்
சீனாவின்
வடமேற்கு எல்லைப்புற மாகாணம்
ஆகும். சீன ம�ொழியில் சின்ஜியாங்
என்றால் புது எல்லை என்பது
ப�ொருளாகும். இங்கு வசிக்கும் பூர்வகுடி மக்கள்
உய்கர் முஸ்லிம்கள் ஆவர். சீன அரசாங்கம்
தங்களுக்கு எதிரான அரசியல் ப�ொருளாதார
பாகுபாட்டைக் பின்பற்றுவதாக இம்மக்கள் குற்றம்
சாட்டுகின்றனர். சீன பெரும்பான்மை மக்களான
ஹன்ஸ் இன மக்கள் உய்கர் மாநிலத்தில்
குடியேறிவருகின்றனர். பூர்வகுடிகளின் அளவு
குறைந்து வருகின்றது. இம்மாநிலத்தில் ம�ொத்த
மக்கள் த�ொகையில் 6 சதவீதமாக இருந்த ஹன்ஸ்
மக்கள்
தற்பொழுது
40
சதவீதமாக
அதிகரித்துவிட்டனர். மேலும் மத ரீதியாகவும்
சீன
அரசாங்கம்
தங்களுக்கு
எதிராக
செயல்படுகிறது
என்று
பூர்வகுடி
மக்கள்
கூறுகின்றனர்.
தாடி
வளர்க்கக்கூடாது,
வாகனங்களில் பயணம் செய்யும் பெண்கள் பர்தா
அணியக்கூடாது என்று அரசாங்கம் மதத்திற்கு
எதிரான நடவடிக்கைகளை திணிப்பதாக மக்கள்
கூறுகின்றனர்.
இந்த பிரிவினைவாதத்திற்கு
எதிராக
சீன
அரசாங்கம்
கடுமையான
நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றது.
நிகழ்
ஆய்வு
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சரவக்தச
மண்டைல
அமமபபு்களும்
க்தசியவகா்தத்ம்த ்பகாதித்துள்ைன. ஐகரகாபபிய
யூனியன்
27
ஐகரகாபபிய
நகாடு்கமை
ஒன்றிமணத்துள்ைது.
இந்த
நகாடு்களின்
க்தசியவகா்தத்தின்
வலுவிழநதுள்ைது.
ஐகரகாபபிய ்கண்டைம் க்தசியவகா்தம் க்தகாட்டில்
என்ை நிமலயில் இருநது உல்கைகாவியத்தின்
ஒளிவிைககு என்று மகாறியுள்ைது. ஐககிய
நகாடு்களின்
வைரச்சியும்
க்தசியவகா்தம்
பிடிபம்பத் ்தைரத்தியுள்ைது.
க்தசியவகா்தம்
மமைநது உல்க அரசகாங்்கம் க்தகான்றுவ்தறகு
்தறக்பகாழுது வகாய்பபு்கள் க்பருகியுள்ைது.

ரவளி்ாட்டுக காரணிகள
்பல
கவளிநகாட்டுக
்ககாரணி்களும்
க்தசியத்திறகு
எதிரகா்க
உள்ைன.
உல்கமயமகாகு்தல் ஒரு முககிய ்ககாரணியகாகும்.
க்பகாருைகா்தகாரம், வரத்்த்கம், க்தகாழில் நுட்்பம்,
்கலகாச்சகாரம் மறறும் அமமபபு்கள் ஆகியவறறில்
அதி்கரித்து வரும் ஒருங்கிமணபபு்களுககு
உல்கமயமகாகு்தல்
என்்பது
க்பகாருைகாகும்.
உல்கமயமகாகு்தல் நகாடு்களுககு இமடையிலகான
்தமடை்கமை
உமடைத்து
வருகின்ைது.
க்பகாருைகா்தகார ரீதியகா்க, க்பரிய க்தகாழில்
நிறுவனங்்கள்
நகாடு்கமை
்கடைநது
கசயல்்படுகின்ைன,
கசல்வகாகம்கப
க்பறறுள்ைன.

தீவிரவகா்தக
க்ககாள்ம்க்கள்
க்தசியவகா்தத்ம்த
்பலவீனப்படுத்தியுள்ைன.
எடுத்துக்ககாட்டைகா்க, தூய இஸ்லகாம் என்ை
முழக்கத்துடைன் இஸ்லகாமிய அரசு சிரியகா, ஈரகாக
ஆகிய நகாடு்களில் ்கலீஃ்பகா முமைமய 2014-இல்
க்ககாண்டு வந்தது. க்தசியவகா்தத்ம்த அது
நிரகா்கரித்்தது. இஸ்லகாமிய மக்கள் அமனவரும்
்கலீஃ்பகா ஆட்சிமுமையில் இருக்க கவண்டும்
என்று கூறியது. சுறறு ழல் சீரக்கடு்கள்
க்தசியவகா்தத்ம்த ்பகாதிககின்ைன. ்பருவநிமல
மகாறைம், அமில மமழ, ஓகசகான் அழி்தல்
க்பகான்ை சீரக்கடு்கள் நகாடு்கமை ்கடைநது
்பகாதிபபு்கமை உருவகாககுகின்ைன. உல்க சுறறுச்
ழமலப ்பகாது்ககாப்பது உல்க மக்களின்
்கடைமமயகாகும்.
எனகவ்தகான் ்பல உல்க
மகாநகாடு்கள் நடைத்்தப்பட்டைன. ்த்கவல் க்தகாடைரபும்,
க்தகாழில்நுட்்பமும்
க்தசியவகா்தத்ம்தப
்பகாதித்துள்ைன. வமை்தைம், அமலக்பசி, சமூ்க
ஊடை்கங்்கள் ்பல சமயங்்களில் க்தசியவகா்தத்ம்தப
்பகாதிககின்ைன,
உல்கமயமகா்தமல
ஊககுவிககின்ைன.

உலகமயமாதல்

உலகமயமாதல்

உல்க
வரத்்த்க
நிறுவனம்
உல்கமயமகா்தமல வைரககிைது. ‘்தமடை்கள்
இல்லகா
வரத்்த்கம்’
என்்பது
இ்தன்
இலட்சியமகாகும். இது ்பல்கவறு ஒப்பந்தங்்கமை
1995 மு்தல் உருவகாககி சரவக்தச வரத்்த்கத்தில்
இருந்த ்தமடை்கமை நீககியுள்ைது. வரத்்த்கத்
்தமடை்கள்்தகான் முன்பு க்தசியவகா்தம் கவர்கைகா்க
இருந்தன.

இருந்தக்பகாதிலும்
21-ஆம்
நூறைகாண்டிலும்
க்தசியவகா்தம்
வலுவகா்க
உள்ைது. க்தசியவகா்தம் மமையும் ்ககாலம்
்கண்ணுககு எட்டிய தூரம் வமரயில் இல்மல.
சரவக்தச நடைவடிகம்க்கமை இன்மைககும்
க்தசியமும், க்தச நலன்்களும் தீரமகானிககின்ைன.
ஐகரகாபபிய யூனியனிலிருநது இங்கிலகாநது
கவளிகயறிவதும், ்பகாரிஸ் ்பருவநிமல (United
Nations Framework Conference on Climate Change)
ஒப்பந்தத்திலிருநது
அகமரிக்ககா
கவளிகயறியதும் இ்தறகு சகான்று்கைகாகும்.

உல்கம் முழுவதும் ்படித்்த திைமமயகான
மக்கள் நகாடு விட்டு நகாடு குடிக்பயரநதுள்ைனர.
முககியமகா்க ஆசிய, ஆபபிரிக்ககா நகாடு்களில்
இருநது
கமற்கத்திய
நகாடு்களுககு
குடிக்பயரநதுள்ைனர.
இநதியகா மறறும்
சீனகாவில்
இருநது
அகமரிக்ககாவிறகு
்பல்லகாயிரக்கணக்ககான ்படித்்த இமைஞர்கள்
குடிக்பயரநதுள்ைனர.

167

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 8_25-09-2018.indd 167

2/6/2020 4:39:23 PM

மதசியவாதத்திறகு எதிரான சவால்்கள்
உள்நாட்டு சவால்்கள்

WTO

சரவமதச
குடிமயறறம்

பவளிநாட்டு சவால்்கள்

சரவமதச
பிராந்திய
அடமப்பு்கள்

ஐககிய
நாடு்கள்

தீவிரக
ப்காள்ட்க்கள்

சுறறுசூழல்
பிரச்சடன்கள்

த்கவல்
பதாழில்
நுட்�ம்

8.5 பாசிசம்
க்பனிகடைகா முகசகாலினி ்பகாசிசம் என்ை
சரவகாதி்ககார
்கட்சி,
இயக்கம்
மறறும்
க்ககாள்ம்கமயத்
க்தகாறறுவித்்தகார.
்பகாசிசம்
மூலம் இத்்தகாலிமய 20 ஆண்டு்களுககு கமல்
அவர ஆட்சி கசய்்தகார. இத்்தகாலி கமகாழியில்
“்பகாசி“ என்ைகால் ்தண்டு்களின் மூட்மடை என்்பது
க்பகாருைகாகும்.
அநநகாட்டின் ்பண்மடைய்ககால
வரலகாறறில் கரகாமகானிய ஆட்சியகாைர்களின்
சின்னமகா்க “்பகாசி“ இருந்தது.
“்தண்டு்களின்
மூட்மடை“ ஒறறுமம மறறும் வலிமமமயக
குறிககிைது. முகசகாலினி ்தனது க்தகாண்டைர்களின்
உணரவு்கமை ்தட்டி எழுபபுவ்தற்ககா்க ்தனது
்கட்சிககு இந்த க்பயமர மவத்்தகார.

ஆர.எம்.கமகம்கவர ்பகாசிசத்ம்த கீழ,
நடு வரக்கங்்களின் இயக்கம் என்று
வரணித்்தகார.
அடி்பபள் ரகாளளகத் தன்ளமகள
்பகாசிசம்
தீவிர
க்தசியவகா்தத்ம்த
வலியுறுத்தியது. இத்்தகாலி ்தகான் உலகில் ்தமல
சிைந்த நகாடு என கூறியது. இ்தர நகாடு்கள் மறறும்
மக்களிடைம் ்பகாசிசம் கவறுபம்பக ்ககாட்டியது.
க்ககாள்ம்கயிலும் நடைவடிகம்கயிலும் ்பகாசிசம்
ஏ்ககாதி்பத்தியத்ம்த
பின்்பறறியது.
அது
கமறக்ககாண்டை ்ககாலனியகாதிக்க நடைவடிகம்க்கள்
ஆபபிரிக்ககாமவ ்பகாதித்்தன. இரண்டைகாம் உல்கப
க்பகாருககு வழிவகுத்்தன. கேவகானி கேன்டிலகா
என்ை
்பகாசிச
க்ககாள்ம்கவகாதி
“்பகாசிச
க்ககாள்ம்க“(Doctrine of Fascism) என்ை நூமல
எழுதினகார. ்பகாசிசஅரசுஎன்ைகால்அதி்ககாரத்ம்தயும்
க்பரரமசயும் விரும்பும் க்ககாள்ம்க என்று
கூறினகார. க்பரரசு என்ைகால் நிலம், இரகாணுவம்
அல்லது வரத்்த்கம் சம்்பந்தப்பட்டைது அல்ல. அது
்தகாரமீ்கம் சம்மந்தப்பட்டைது. ்பகாசிச க்பரரசு உல்க
நகாடு்கமை கவல்ல கவண்டும். ்பகாசிச அரசு
இத்்தகாலியின் வரலகாறறில் மூன்ைகாவது கரகாமப
க்பரரசு ஆகும்.
்பண்மடைய்ககால கரகாமகானியப
க்பரரசு, மறுமலரச்சி கரகாமகானிய ஆதிக்கம்
ஆகியமவ்களுககு
அடுத்்த்படியகா்க
்பகாசிசம்
உள்ைது.

உல்கப க்பகாருககு பின் இத்்தகாலியில்
நிலவிய சமூ்க க்பகாருைகா்தகார பிரச்சமன்கள்்தகான்
்பகாசிசம் க்தகான்றுவ்தறகு முககிய ்ககாரணங்்கைகா்க
இருந்தன. மு்தல் உல்கக்பகாரின் முடிவில் கவறறி
க்பறை கூட்டைணியில் இத்்தகாலி இருந்த க்பகாதிலும்
எந்த வி்த ்பலனும் அ்தறகு கிட்டைவில்மல,
ஏமகாறைகம எஞ்சியது.
கவமல இல்லகாமம,
விமல உயரவு, அரசியல் குழப்பங்்கள் மறறும்
க்பகாருைகா்தகாரப
பின்னமடைவு
ஆகிய
பிரச்சமன்களில் இத்்தகாலி சிககி இருந்தது.
இத்்தகாலியின் எல்லகா வம்க பிரிவினரும்
க்பகாரினகால் ்பகாதிக்கப்பட்டிருந்தனர. க்பனிகடைகா
முகசகாலினி
்தனது
க்பச்சகாறைலகால்
்பகாதிக்கப்பட்டை மக்கமை ்பகாசிசக ்கட்சிககு
இழுத்்தகார. அவர 1922-ஆம் ஆண்டு ்தமல
ந்கரில்
“கரகாம்
அணிவகுபபு“
என்்பம்த
நடைத்தினகார.
முகசகாலினியின் கசல்வகாகம்க
்கண்டு அஞ்சிய ஆட்சியகாைர்கள் க்தசிய ்பகாசிச
்கட்சியிடைம் ஆட்சிமய ஒப்பமடைத்்தனர.

்பகாசிசம் க்பகாமரயும், க்பகார குணத்ம்தயும்
தீவிரமகா்க
்பகாரகாட்டியது.
“க்பண்ணுககுத்
்தகாய்மம முககியம் ஆணுககுப க்பகார முககியம்”
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என்று
முச�ோலினி
கூறினார்.
பாசிசம்
அமைதியை
க�ோழைத்தனம்
என்று
வர்ணித்தது.
பெண்களை
‘தேசத்தின்
இனப்பெருக்காளர்கள்’ என்று பாராட்டியது.

த�ொழிலாளர்களுக்கும்
இடையில்
உள்ள
பிரச்சனைகளை அந்தந்த த�ொழில் அமைப்புகள்
தீர்க்க வேண்டும். தேசத்தின் நலன்களுக்கும்,
ந�ோக்கங்களுக்கும் எல்லோரும் முன்னுரிமை
க�ொடுக்க வேண்டும்.
த�ொழிலாளர்கள்
வேலை புறக்கணிப்பில் ஈடுபடக்கூடாது. பாசிச
அரசு த�ொழிலாளர்களுக்கான ஊதியத்தை
மிகவும் குறைவாக நிர்ணயித்தது. த�ொழில்சார்
நிறுவனங்கள்
ஊழல்
மற்றும்
திறமையின்மையால் பாதிக்கப்பட்டன. பாசிச
ப�ொருளாதாரத்தின்
முதுகெலும்பான
த�ொழில்சார்
அரசு
த�ொழிலாளர்களின்
உரிமைகளை மிதித்தது.

பாசிசம் குறைவான அதிகார அரசை
நிராகரித்தது. ஆர்வத்துடன் சர்வதிகாரத்தையும்
க�ொடுங்கோல்
ஆட்சியையும்
ஆதரித்தது.
“அரசுக்கு உள்ளே எல்லாம், அரசுக்கு வெளியே
எதுவுமில்லை, அரசுக்கு எதிராக எதுவும்
இல்லை“
என்பது
முச�ோலினியின்
முழக்கமாகும். புதிய சமூகத்தை படைப்பதற்கு
அரசுக்கு
அதிகாரம்
வழங்கப்பட்டது.
குடிமக்களின்
சிந்தனை
மற்றும்
நடவடிக்கைகளை
அரசு
நிர்ணயித்தது.
இத்தாலியை உலக வல்லரசாக மாற்றுவதற்கும்
மக்களை தைரியமானவர்களாக ஆக்குவதற்கும்
பாசிசம் முயன்றது.

விமர்சனம்
பாசிசம் மனித வரலாற்றில் வந்த மிக
ம�ோசமான சர்வாதிகாரம் ஆகும்.
அது
சந்தர்ப்பவாதத்தை பின்பற்றியது.
அறிவு
ரீதியாக நேர்மை இல்லாமல் இருந்தது.
பாசிசமும், நாசிசமும் மனித குலத்தின் மீது
அளவற்ற அழிவை இரண்டாம் உலகப் ப�ோரில்
திணித்தன. நாசிசத்தை விட பாசிசம் க�ொள்கை
ரீதியாக வலுவாக இருந்ததால் 21-ஆம்
நூற்றாண்டிலும்
க�ொடுங்கோல்
ஆட்சியாளர்களையும்
அரசுகளையும்
விமர்சிப்பதற்கு
பாசிசம்
என்ற
ச�ொல்
பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ப�ொதுவுடைமைவாதத்தை
ஜென்ம
விர�ோதியாக பாசிசம் ஒடுக்கியது. இத்தாலியின்
ப�ொதுவுடைமைவாதத்தின் சிந்தனையாளரான
அண்டனிய�ோ கிராம்சி பாசிசத்தால் சிறையில்
அடைக்கப்பட்டார்.
பாசிசம்
ப�ொதுவுடைமைவாதத்தின் கட்சி, நூல்கள்
ஆகியவற்றைத்
தடை
செய்தது.
ப�ொதுவுடைமைவாத அரசு, சமூக வர்க்கம்,
புரட்சி
ப�ோன்ற
கருத்துக்களை
பாசிசம்
நிராகரித்தது.
சமூகம்,
வர்க்கங்களால்
ப�ொதுவுடைமைவாதம்
கூறியது
ப�ோல்
பிளவுபடவில்லை. சமூகம் ஒற்றுமையாகத்தான்
உள்ளது என பாசிசம் கூறியது.

பாசிச
க�ொள்கை,
மக்களாட்சி,
சமதர்மவாதம்
மற்றும்
ப�ொதுவுடைமைவாதத்திற்கு
எதிராக
த�ோன்றியது.
மக்களாட்சியும்,
சமதர்மவாதமும்
நவீன
காலத்தின்
முற்போக்கு சிந்தனையை பிரதிபலித்தன.
பாசிசம் இதற்கு எதிராக செயல்பட்டது.

பாசிசம் த�ொழில்சார் அரசு க�ொள்கை
என்று அழைக்கப்பட வேண்டும். த�ொழில்
நிறுவனங்களும்
அரசின்
அதிகாரமும்
பாசிசத்தில் இணைந்துள்ளன.
-பெனிட�ோ முச�ோலினி

8.6 நாசிசம்
அடால்ஃப் ஹிட்லர் நாசிசம் என்ற
சர்வாதிகார க�ொள்கையைத் த�ோற்றுவித்தார்.
ஜெர்மனி
நாட்டை
இரண்டு
உலகப்
ப�ோர்களுக்கு இடையில் நாசிசம் மூலமாக
ஹிட்லர் ஆட்சி செய்தார். நாசிக் கட்சியின்
அதிகாரப் பூர்வ பெயர் ‘தேசிய சமதர்ம
ஜெர்மானிய
த�ொழிலாளர்கள்
கட்சி’

பாசிசம் த�ொழில்சார் அரசு க�ோட்பாட்டை
ஆதரித்தது.
ஒவ்வொறு
த�ொழிலும்,
வர்த்தகமும், வேலையும் த�ொழில் சார்ந்த
அமைப்பை பெற்றிக்க வேண்டும்.
அந்த
த�ொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள முதாலாளிகளுக்கும்,
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என்பதாகும். 1920ஆம் ஆண்டு தீவிர 25 அம்சத்
திட்டதின் மூலமாக நாசி கட்சியை ஹிட்லர்
த�ோற்றுவித்தார். பெரிய த�ொழிற்சாலைகளை
தேசியமயமாக்குதல்,
ப�ோர்க்கால
இலாபங்களைப் பறித்தல், கந்துவட்டியிலிருந்து
மக்களை விடுவித்தல் ப�ோன்ற திட்டங்களை
நாசிசக்கட்சி ஆதரித்தது. தனது பேச்சாற்றல்
மூலம்
ஜெர்மனியின்
அனைத்து
வகுப்பினரையும் நாசிக் க�ொள்கைகளுக்கு
ஹிட்லர்
கவர்ந்திழுத்தார்.
‘ஒவ்வொரு
வயிறுக்கும் உணவு, ஒவ்வொரு உடலுக்கும்
ஆடை,
ஒவ்வொரு
கைக்கும்
வேலை,
எல்லோருக்கும் எல்லாம்’ என்பது ஹிட்லரின்
அணுகுமுறையாக இருந்தது.
இரத்தம்
சிந்தாமல் அரசியல் சாசன, நாடாளுமன்ற
வழிமுறைகளைத் தந்திரமாகப் பயன்படுத்தி
1933-ஆம் ஆண்டு ஹிட்லர் பதவிக்கு வந்தார்.

நாசிசம்
ப�ோர்க்குணமுள்ள
க�ொள்கையாகும்.
ஹிட்லர்,
‘ப�ோர்
நிரந்தரமானது, ப�ோர் உலகளாவியலானது,
ப�ோர்தான்
வாழ்க்கை,
ப�ோர்தான்
எல்லாவற்றின்
த�ொடக்கம்’
என்று
சூளுரைத்தார். நாசிசத்தின் இந்த ப�ோர்க்குணம்
இரண்டாம் உலகப் ப�ோருக்கு வழிவகுத்தது.
நாசிசத்தின்
மிக
முக்கியமான,
பிரச்சனைக்குரிய நம்பிக்கை அதனுடைய
இனவெறிக் க�ொள்கையாகும். அது ஆரிய இன
மேன்மையையும்
தூய்மையையும்
வலியுறுத்தியது. ஆரிய இனத்தை உலகின்
முதல் இனமாக, மனித குலத்தின் முதலாளியாக
அது கருதியது.
ஜெர்மனிக்கு அருகில்
வசிக்கக்கூடிய ஸ்லாவ் மற்றும் யூத இனங்களை
அது
வெறுத்தது.
ஆரிய
இனத்தின்
தூய்மையைக் காப்பாற்றுவதற்காக 1934-ஆம்
ஆண்டு நுரம்பர்க் சட்டங்களை நாசிசம்
த�ோற்றுவித்தது. ஆரிய மக்களுக்கும் இதர
இன
மக்களுக்கும்
இடையிலான
திருமணங்களை அது தடை செய்தது.
சித்திரவதை முகாம்கள்

த�ோற்றத்தின் காரணம்
ஜெர்மனியில் நாசிசத்தின் த�ோற்றத்திற்கு
முக்கிய
காரணமாக
முதலாம்
உலகப்
ப�ோருக்குப்
பின்
பாரிஸ்
நகரத்தில்
கையெழுத்திடப்பட்ட ‘1919 வெர்செயில்ஸ்
ஒப்பந்தம்’ இருந்தது. ஹிட்லர் ஜெர்மனிக்கு
இழைக்கப்பட்ட
அரசியல்,
ப�ொருளாதார,
இராணுவ
அவமானங்களை
உணர்ச்சிப்
பூர்வமாகப் பேசி மக்களைக் கவர்ந்தார். அவர்
எழுதிய புத்தகத்தின் பெயர் ‘எனது ப�ோராட்டம்’
(மெயின் கேம்ப்) ஆகும்.

நாசிசம்
யூதர்களுக்கு
எதிரான
வன்முறையை
கட்டவிழ்த்து
விட்டது.
ஜெர்மானிய
தேசத்தின்
த�ோல்விக்கு
யூதர்கள்தான் காரணம் என்று நாசிசம்
கூறியது.
ஜெர்மனிய மக்களின் குருதியை
உறிஞ்சி யூதர்கள் வாழ்வதாக அவர்களை
வெறுத்தது.
சித்திரவதை முகாம்களில்
அடைக்கப்பட்டு இலட்சக்கணக்கான யூதர்கள்
க�ொல்லப்பட்டனர்.
இதனை யூதர்களின்
பேரழிவு என்று யூதமக்கள் அனுசரிக்கிறார்கள்.

அடிப்படைத் தன்மைகள்
நாசிசம்
க�ொடுங்கோல்
ஆட்சியை
ஆதரித்தது. ஜெர்மானிய சிந்தனையாளரான
பிரெட்ரிக்
ஹெகல் என்பவர் உருவாக்கிய
முழக்கமான
‘அரசு
பூமியில்
கடவுளின்
அணிவகுப்பு’ என்பது நாசிசத்தின் ஆணிவேராக
இருந்தது.
அரசிற்கு மக்கள் முழுமையாக
அடிபணிய வேண்டும் என்றும் நாசிசம்
வலியுறுத்தியது.

நாசிசம் ஜெர்மனியின் எல்லைகளைப்
பரப்ப விரும்பியது.
இதர நாடுகளை
ஜெர்மனியின் காலனிகளாக அடிமையாக்க
முயற்சித்தது. ஜெர்மனியின் மக்களை காலனி
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நகாடு்களில்
குடிகயறை
முயறசித்்தது.
இங்கிலகாநம்த விடை மி்கபக்பரிய ்ககாலனியகாதிக்க
சகதியகா்க
கேரமனி
வரகவண்டுகமன்று
நகாசிசம் முயன்ைது. நகாசிசம்
இ்தர
க்ககாள்ம்க்கைகான
க்பகாதுவுமடைமமவகா்தம்,
்தகாரகாைவகா்தம்,
மறறும்
சரவக்தசவகா்தம்
ஆகியவறமை கவறுத்்தது.
இமவ்கமைப
பின்்பறறும் கசகாவியத் யூனியன், அகமரிக்ககா
மறறும் பிை க்தசங்்கமையும் அது எதிரத்்தது.

சுருக்கமகா்கக
கூறின்,
நகாசிசம்
சரவகாதி்ககார, இனவகா்த, ்பகுத்்தறிவிறகு எதிரகான
க்ககாள்ம்கயகாகும். இரண்டைகாம் உல்கப க்பகாரில்
கேரமனியின்
க்தகால்வியும்
ஹிட்லரின்
்தறக்ககாமலயும்,
நகாசிச
க்ககாள்ம்கமயயும்
்கட்சிமயயும் ்கமலத்்தன. இரண்டைகாம் உல்க
க்பகாருககுப பின் மக்கைகாட்சியும் ்கட்சிப
க்பகாட்டி்கள்
முமையும்
கேரமனியில்
கவரூன்றிய்தகால்
நகாசிசம்
மீண்டும்
வைரவில்மல.

நகாசிசம் நகாய்கன் வழி்பகாட்மடை ஆ்தரித்்தது.
‘ஹிட்லர்தகான்
கேரமனி,
கேரமனி்தகான்
ஹிட்லர’ என்ை ்கருத்ம்த மக்களிமடைகய
திணித்்தது. மக்கள் அமனவரும் சமம் என்ை
்கருத்ம்த அது நிரகா்கரித்்தது.
ஹிட்லர
கேரமகானிய கமகாழியில் Fuehrer, அ்தகாவது
்தமலவர என அமழக்கப்பட்டைகார. கேரமனி
நகாகடை ்தமலவர நகாடு என்று அமழக்கப்பட்டைது.

அருஞ்ெசாற்ெபாருள்
சுதந்திரமா்க விடு (Laissez Faire): பிகரஞ்சு
கமகாழி கசகால் ஆகும்.

சு்தநதிரமகா்க விடு

என்்பது இ்தன் க்பகாருைகாகும். வகாழகம்கமய
விரும்பிய

்படி

அமமத்துக்ககாள்ை

அரசு

மனி்தமன சு்தநதிரமகா்க விடை கவண்டும்.

நகாசிசம் ்பகுத்்தறிவு வகா்தத்ம்த ்கடுமமயகா்க
எதிரத்்தது. மக்களுமடைய உணரவு்களுககும்
உணரச்சி்களுககும்
முககியத்துவம்
க்ககாடுத்்தது. ஒரு ்கட்சி ஆட்சிமுமைமய அது
ஆ்தரித்்தது.
நகாசி ்கட்சிமயத் ்தவிர மறை
அமனத்து ்கட்சி்களும் ஒடுக்கப்பட்டைன. நகாசிச
்கட்சியின் அமமபபு ்படிநிமலக க்ககாட்்பகாட்டின்
்படி உருவகாக்கப்பட்டைது. ்கட்சியின் அதி்ககாரங்்கள்
அமனத்தும் ஹிட்லரிடைகம குவிக்கப்பட்டைன.

சந்டத

ப�ாருளாதாரம்

வழங்்கல்

க்தமவ

:

அடிப்பமடையில்

மறறும்
இயங்கும்

க்பகாருைகா்தகாரம்.
சமூ்க நலஅரசு : சமூ்க நல திட்டைங்்கமை
அமல்்படுத்தும் அரசு
சீரடமப்பு (Perestroik�.: ரஷய கமகாழி கசகால்
ஆகும்.

சீரமமபபு என்்பது இ்தன் க்பகாருள்

ஆகும். கசகாவியத் ரஷயகாவின் அதி்பர மமக்கல்
க்ககார்பகசவ

ரசயல்பாடு

க்பகாருைகா்தகாரத்ம்த

சீரமமக்க

க்ககாண்டு வந்த திட்டைம் இது ஆகும்.

ப்ம் பார்பபது

பவளிப்�டைத்தன்டம

அ
ரு
ம
ம
மகாணவர்ககை, நகாசிசம்
இ ன ப ்ப டு க ்க கா ம ல
கசய்்தது
்தறக்பகாது
உங்்களுககு
க்தரியும்.
ந கா சி ச த் தி ன்
க்ககாடுமம்கமைப ்பறறி
்பல
்படைங்்கள்
எடுக்கப்பட்டுள்ைன.
‘சின்ட்லரஸ் லிஸ்ட்’
என்ை ்படைம் ்பல ஆஸ்்ககார விருது்கமைப
க்பறைது. நகாசிக க்ககாடுமம்கமைக ்கருத்்தகா்கக
க்ககாண்டுள்ைது.இப்படைத்ம்த
மகாணவர்கள்
அமனவரும் ்பகாரக்க கவண்டும்.

(Glasnost):

ரஷய

கமகாழி கசகால் ஆகும், கவளிப்பமடைத்்தன்மம
என்்பது இ்தன் க்பகாருைகாகும். மக்களுக்ககான
அரசியல் உரிமம்கமை கசகாவியத் ரஷயகாவின்
அதி்பர மமக்கல் க்ககார்பகசவ இத்திட்டைத்தின்
மூலம் க்ககாண்டு வந்தகார.
புதிய ஒப்�ந்தம் (New Deal) : புதிய ஒப்பந்தம்
என்்பது

இ்தன்

க்பகாருைகா்தகார
அகமரிக்ககாவின்

க்பகாருைகாகும்.
மந்த

நிமலயில்

உல்க
இருநது

க்பகாருைகா்தகாரத்ம்த

மீட்கடைடுக்க அதி்பர பிரகாங்ளின் ரூஸ்கவல்ட்
இ்தமன அறிமுப்படுத்தினகார.
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மக்களாட்சி

மத்தியத்துவம்

ஒரு குறிப்பிட்ட

ஆதிகால உறவு வாதம் :

இது,

:

ப�ொதுவுடைமைவாத

கட்சியின்

அமைப்பு

ம�ொழி, இன மற்றும் பகுதி மக்கள் ஆதி

க�ோட்பாடு ஆகும்.

லெனின் மக்களாட்சி

காலத்தில் இருந்து இணைந்து வாழ்வதால்

மத்தியத்துவத்தை

க�ொண்டு

தேசியவாதம்

வந்தார்.

த�ோன்றயது

என்று

மக்களாட்சியும் அதிகார குவியலும் இணைந்து

இக்கொள்கை கூறுகிறது.

இங்கு காணப்படுகிறது.

கற்பனை சமூகங்கள் : பெனடிக்ட் ஆண்டர்சன்,

ப�ொதுவுடைமைவாதம்

சீனமயமாதல்

:

’தேசம்

ஐர�ோப்பிய கண்டத்தின் ப�ொதுவுடைமைவாத
க�ொள்கையை

சீனாவிற்குத்

த�ொழிலாளர்களை

மேலாதிக்கம் : கிராம்சி என்பவர் மேலாதிக்கம்

ஆதிக்கம்

மயக்குகிறது

குறிப்பதற்காக

பிரஞ்சு

ம�ொழிச் ச�ொல்லை பயன்படுத்தினார்.

அரசு

U.S.S.R

அறிவு மூலமாக மக்கள் மீது
செலுத்தி

கற்பனையில்,

த�ொழிலாளர் (Proletariat): காரல் மார்க்ஸ்

மாற்றி அமைத்தல்.

தார்மீகம்,

மக்களின்

மனதில் இயங்கும் சமூகம்‘ என கூறினார்.

தகுந்தவாறு

எனும் கருத்தைக் க�ொண்டு வந்தார்.

என்பது

“யூனியன்

:

ச�ோசியலிஸ்ட்

என்பது

ரீபப்ளிக்”

விரிவாக்கமாகும்,

இதன் ப�ொருளாகும்.

ஆஃப்

ச�ோவியத்

என்பது

இதன்

இப்பொதுவுடைமைவாத

கற்பனை சமதர்மவாதம் : காரல் மார்க்ஸின்

நாடு 1991-ஆம் ஆண்டு மறைந்தது.

காலத்திற்கு முன்பு இருந்த்த சமதர்மவாத்த்தை

BREXIT : ஐர�ோப்பிய யூனியனில் இருந்து

கற்பனை சமதர்மவாதம் என காரல் மார்க்ஸ்

இங்கிலாந்து வெளியேறுவதற்கான நிகழ்சி.

வர்ணித்தார்.

(Britain Exit)

ஃபேபியன் சமதர்மவாதம் : பண்டை கால
ர�ோமானிய

ஜென்ரலின்

ஆரம்பிக்கப்பட்ட

சமதர்மவாதம்

உலகமயமாதல்

பெயரால்

த�ொழில்

ஃபேபியன்

ப�ொறுத்திருந்து

இயங்குவது

வர்த்தக,

தளங்களில்

உலகம்

பாசிசம் : இத்தாலிய ம�ொழியில் ‘பாசி’ என்றால்

இதன்

‘தண்டுகளின் மூட்டை’ என்று ப�ொருளாகும்.

க�ொள்கையாகும்,

ஒற்றுமை

புதிய மக்களாட்சி : மாவ�ோ புதிய மக்களாட்சி

மற்றும்

வலிமையை

இது

குறிக்கின்றது.

கருத்தை அறிமுகப்படுத்தினார். விவசாயிகள்,

சித்திரவதை முகாம்கள் : யூத இன மக்களை

த�ொழிலாளிகள், சிறிய முதலாளிகள், பெரிய

நாசிச தலைவர் அடால்ஃப் ஹிட்லர் அடைத்து

முதலாளிகள் ஆகிய�ோர்களுக்கான ஆட்சியே

க�ொடுமை படுத்திய இடங்களே சித்திரவதை

புதிய மக்களாட்சி ஆகும்.
முகாம்கள்

நுட்ப

ப�ொருளாதார,

ஒன்றினைவது உலகமயமாதல் எனப்படும்.

சமதர்மவாதம் ஆகும். சரியான நேரம் வரும்
வரை

:

மதிப்பிடுதல்
(Evaluation)
என்று

அழைக்கப்படுகின்றன.

I. சரியான பதிலை தேர்வு செய்யவும்
1. அரசு ஒரு அவசியமான தீமை என்று கருதிய க�ொள்கை எது?
அ. எதிர்மறைத் தாராளவாதம் ஆ. நேர்மறைத் தாராளவாதம்
இ. மார்க்சியம்

ஈ. அதிகாரம் இல்லா க�ொள்கை

2. நேர்மறைத் தாராளவாதம் அரசை எவ்வகையான கருவியாக கருதியது?
அ. சட்ட ஒழுங்கு

ஆ. சுரண்டல்

இ. சமூக நலன்

ஈ. புரட்சி
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3. புதியத் தாராளவாதத்தை ஆதரித்தவர்கள்
அ. நாக்	

ஆ. நாசிக்

இ. பிரெட்ரிக் ஹேயக்	

ஈ. மேற்கண்ட எல்லோரும்

4. மேலாதிக்கம் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தியவர் யார்?
அ. காரல் மார்க்ஸ்

ஆ. லெனின்

இ. ஆண்டனிய�ோ கிராம்சி

ஈ. மாவ�ோ சேதுங்

5. ப�ொதுவுடைமைவாத கட்சி ப�ொதுவுடைமைவாத புரட்சியின் முன்னணியில் இருந்து செயல்பட
வேண்டும் என்று கூறியவர் யார்?
அ. காரல் மார்க்ஸ்

ஆ. லெனின்

இ. மாவ�ோ

ஈ. ஸ்டாலின்

6. ப�ொதுவுடைமைவாத க�ொள்கைக்கு மாவ�ோ வழங்கிய மிக முக்கிய பங்கு
அ. ப�ொதுவுடைமைவாதம் சீனமயமாதல்

ஆ. வரலாற்று ப�ொருள் முதல் வாதம்

இ. உபரி மதிப்பு			

ஈ. மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை

7. சரியாக ப�ொருத்துக
1. பெர்னாட் ஷா

-

அ. கற்பனை சமதர்மவாதம்

2. இராபர்ட் ஓவன்

-

ஆ.
பரிணாம
சமதர்மவாதம்

3. எட்வர்ட் பெர்ன்ஸ்டென்

-

இ. கில்டு சமதர்மவாதம்

4. G.D.H.க�ோல்

-

ஈ. ஃபேபியன் சமதர்மவாதம்

அ. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D

ஆ. 1-D, 2-A, 3-B, 4-Cs

இ. 1-A, 2-D, 3-C, 4-B

ஈ. 1-C, 2-B, 3-D, 4-A

வளர்ச்சி

8. ஃபேபியன் சமதர்மவாதம் எவருடைய பெயரால் உருவாக்கப்பட்டது?
அ. ர�ோமானிய ஜெனரல்

ஆ. ரஷ்யன் ஜெனரல்

இ. ஆங்கிலேய ஜெனரல்

ஈ. இந்தியன் ஜெனரல்

9. கில்டு சமதர்மவாதம் கீழ்கண்டவற்றில் எதை வலியுறுத்தியது?
அ. நவீனமாக்கப்பட்ட இடைக்கால கில்டு அமைப்பு
இ. அமைதியான வழியில் மாற்றம்

ஆ. கல்வி ப�ோன்ற பணிகளை செய்யும் அரசு

ஈ. மேற்கண்ட எல்லாம்
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10. கீழ்க்கண்டவர்களில் ப�ொதுவுடைமைவாத சிந்தனையை ஆதரிக்காதவர் யார்?
அ. காரல் பாப்பர்	

ஆ. காரல் மார்க்ஸ்

இ. லுயி அல்துசர்	

ஈ. ஆண்டனிய�ோ கிராம்சி

11. கீழ்க்கண்டவற்றில் இந்திய வகையான சமதர்மவாதம் எது?
அ. சிண்டிகலிசம்

ஆ. ஃபேபியன் சமதர்மவாதம்

இ. சமதர்ம வடிவ சமுதாயம் ஈ. கில்டு சமதர்மவாதம்
12. தேசியவாதத்தை “கற்பனை சமூகங்கள்” என்று வர்ணித்தவர் யார்?
அ. காரல் டியுட்ஸ்ச்

ஆ. பெனடிக்ட் ஆண்டெர்சன்

இ. மைக்கல் மான்

ஈ. அந்தோணி கிடன்ஸ்

13. “பாட்டாளிக்கு தந்தை நாடு என்று ஒன்று இல்லை” என கூறியவர் யார்?
அ. பெனடிக்ட் ஆண்டெர்சன்

ஆ. காரல் டியுட்ஸ்ச்

இ. அரிஸ்டாடில்

ஈ. காரல் மார்க்ஸ்

14. “எனது ப�ோராட்டம்” என்ற நுலை எழுதியவர் யார்?
அ. காரல் மார்க்ஸ்

ஆ. பிளாட்டோ

இ. அடால்ஃப் ஹிட்லர்	

ஈ. ஆடம் ஸ்மித்

15. நாசிசம் எதை ஆதரித்தது?
அ. ஆரிய இன உயர்வு

ஆ. தேசிய சமத்துவம்

இ. யூத இன உயர்வு

ஈ. ஐர�ோப்பிய உயர்வு

16. கூற்று(அ.: கிராம்சி மேலாதிக்கத்தை ஆதரிக்கிறார்
காரணம் (R): முன்னேறிய நாடுகள் வளர்ந்து வரும் நாடுகள் மீது ஆதிக்கத்தை செலுத்தலாம்.
மேற்கூறிய இரண்டு வாக்கியங்களுள் ஒன்று கூற்றாகவும் (கூ) மற்றொன்று காரணமாகவும்
(கா) உள்ளது. இந்த சூழலில் கீழ்க் கண்டவைகளுள் எது சரியானது என்று கூறுக.
அ) கூற்று (கூ) காரணம் (கா) இரண்டுமே சரி, கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாக காரணம்
உள்ளது.
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுமே சரி ஆனால் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாக
காரணம் இல்லை.
இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு
ஈ) கூற்று தவறு ஆனால் காரணம் சரி.
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II.

கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்கு மிகவும் சுருக்கமாக பதில் எழுதுக

1.

வராலாற்றின் முடிவு என்றால் என்ன?

2.

மக்களாட்சி மத்தியத்துவம் என்பதை விளக்குக.

3.

புது மார்க்சியம் பற்றி சிறு விளக்கம் தருக.

4.

புதுத் தாராளவாதத்தை தங்கள் நாடுகளில் அமல்படுத்திய தலைவர்களை கூறுக?

5.	கருவி மார்க்சியம் என்றால் என்ன?
6.	தேசியவாதம் ஆரம்ப கால அடையாளங்களால் உருவானதா?
7.

க�ொள்கை அரசுக் கருவிகள் என்பதை விளக்குக.

III.

கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்கு சுருக்கமாக பதில் எழுதுக

1.	நேர்மறைத் தாராளவாதத்தில் அரசின் பணிகளை விளக்குக.
2.

கிராம்சியின் மேலாதிக்கம் என்ற கருத்தை நீ எவ்வாறு புரிந்து க�ொண்டுள்ளாய்?

3.	ப�ொதுவுடைமைவாதத்திற்கு லெனின் ஆற்றிய பங்கை பற்றி விரிவான விளக்கம் தருக.s
4.	ப�ொதுவுடைமையும் சமதர்மவாதத்தையும் ஒப்பிடுக.
IV.

கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விரிவாக பதில் வழங்கவும்

1.

சமகாலத் தாராளவாதத்தை ஆய்வு செய்யவும்.

2.

மாவ�ோவின் க�ொள்கையின் முக்கிய தன்மைகளை விவரிக்கவும்.

3.

ஃபேபியன் சமதர்மவாதத்தின் சிறப்புத் தன்மைகளை விவரிக்கவும்.

4.	தேசியவாதம் பற்றிய க�ோட்பாடுகளைப் பற்றி விரிவாக எழுதவும்.
5.	பாசிச க�ொள்கையின் கூறுகளை விவரிக்கவும்.
6.

இந்திய தேசியவாதம் த�ோற்றத்திற்கான காரணிகளை பட்டியலிடுக.
மேற்கோள் நூல்கள்

1. Anderson, B. (1983) Imagined Communities: Reflections on the Origins and
Spread of Nationalism. London: Verso
2. Gauba, O.P. (2009) An Introduction to Political Theory, New Delhi: Macmillan
Publishers India Ltd.
3. Heywood, Andrew(2003) Political Ideologies: An Introduction, London:
Macmillan
4. IGNOU Political Science Study Materials, B.A and M.A
5. R ajeev Bhargava & Ashok Acharya (Eஈ. (2016) Political theory: An Introduction,
New Delhi: Thomson press.
6. R amasamy, Sushila (2009) “Political Theory – Ideas and Concepts, Chennai:
Macmillan India Ltd.
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ICT CORNER
அலகு-8 அரசியல் ரகாளளககள – பகுதி I
இந்த கசயல்்பகாட்டின் மூலமகா்க
கவறு்பட்டை ்தத்துவங்்கக்கள்
மறறும் ்தத்துவவகாதி்கமைப்பறறி
்கறறுகக்ககாள்ைலகாம்

படிகள

அரசியல் ரகாளளககள

்படி 1: கீழக்ககாணும் உரலி / விமரவுக குறியீட்மடைப ்பயன்்படுத்தி “histropedia” ்பக்கத்திறகுச்
கசல்்க.
்படி 2: கசயல்்பகாட்டின் சகாைரத்தில் histropedia மு்கபபு ்பக்கம் க்தகான்றும் வலது ்பக்கத்தில்
உள்ை search ஐ கசகாடுககி communism என ்தட்டைச்சு கசய்்க.
்படி 3: இத்்தத்துவத்தின் ்ககாலகக்ககாட்டிமன ஆரம்்ப ்ககாலத்திலிருநது இன்மைய ்ககால்கட்டைம்
வமர உள்ை இத்்தத்துவம் (communism) ்பறறிய விவரங்்கமை ்ககாண்பிககும்.
்படி 4: முழுதும் க்தடி கவறு்பட்டை ்தத்துவங்்கக்கள் மறறும் ்தத்துவவகாதி்கமைப்பறறி கவவகவறு
வருடைங்்கமை கசகாடுககி அக்ககாலக்கட்டைத்தில் உள்ை புரிநது ்கறறுகக்ககாள்ைலகாம்.
கமலும் இமணபபு்கள் மூலம் ஓவகவகாரு ்தத்துவத்திமன ்பறறி அறியலகாம்.

படி 4

படி 2

படி 1

படி 3

உரலி :
*்படைங்்கள் அமடையகாைத்திறகு மட்டும்.
இப்பக்கத்திறகு க்தமவப்பட்டைகால் Flash Player or Java Script ஐ அனுமதிக்கவும்

http://www.histropedia.com/
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அலகு

9

Leanpub

அரசியல் க�ொள்கைகள் – பகுதி II

ANARCHOS-இல்
இருந்து
த�ோ ன் றி ய து .
அமைப்பெதிர்வாதம் என்பது
இதன்
ப�ொருளாகும்.
பியரிஜ�ோசப்
பிர�ௌதான்
இலாபத்தை திருட்டு என
வர்ணித்தார். இத்தத்துவத்தை முதன் முதலில்
ஆதரித்தவர்களில், பியரிஜ�ோசப் பிர�ௌதான்
முக்கியமானவர் ஆவார்.

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்

 அமைப்பெதிர்வாதம்
க�ொள்கையின்
ப�ொருள், தன்மைகள், வகைகள் மற்றும்
சிந்தனையாளர்களைப்
புரிந்து
க�ொள்ளுதல்.
 பெண்ணியத்தின் ப�ொருள் த�ோற்றம்
மற்றும்
வகைகளை
அறிந்து
க�ொள்ளுதல்.
 பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு இந்திய
அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகளை
அறிதல்.
 சமுதாயவாதத்தின்
த�ோற்றம்,
சிந்தனையாளர்கள் மற்றும் முக்கியத்
தன்மைகளைப்
பற்றிய
தெளிவைப்
பெறுதல். மனிதன், சமூகம், உரிமைகள்,
நீதி ஆகியவற்றைப் பற்றி சமுதாய
வாதம் கூறியதை ஆய்வு செய்தல்.
 பின்
நவீனத்துவ
க�ொள்கையின்
ப�ொருள்,
சிந்தனையாளர்களைப்
படித்தல். உண்மைகள், தனித்தன்மை,
அடையாள அரசியல் ஆகியவற்றைக்
குறித்து
பின்
நவீனத்துவத்தின்
கருத்துக்களை ஆய்தல்.
 ஆழச்
சூழலியல்,
மேல�ோட்டமான
சூழலியல்,
சூழலிய
அரசியல்
க�ோட்பாடுகள்
ஆகியவற்றின்
அடிப்படைக்
கருத்துகளை
புரிந்து
க�ொள்ளுதல்.
 இந்தியாவின் முக்கியமான சுற்றுச்
சூழல்
இயக்கங்களை
அறிந்து
க�ொள்ளுதல்.

அதிகாரம் இருக்கும் இடத்தில்
விடுதலை இருக்காது.
- பீட்டர் கிர�ோப�ோட்கின்
இரஷ்யாவின்
சிந்தனையாளரான
கிர�ோப�ோட்கின், ஃபிரான்ஸ் நாட்டின் அமைதி
சிந்தனையாளரான
லிய�ோ
டால்ஸ்டாய்
ஆகிய�ோர் இக்கொள்கையை ஆதரித்தனர்.
எல்லா வகையான அதிகாரங்களையும்
அகற்ற வேண்டும். மனிதர்களை, அரசு, தனி
ச�ொத்துரிமை, மதம் ஆகியவைகளின் பிடியில்
இருந்து விடுவிக்க வேண்டும். மனிதரின்
பரஸ்பர ஒத்துழைப்பு அடிப்படையில் புதிய
முறையைப் படைக்க வேண்டும் என்று
அதிகாரம் இல்லா க�ொள்கை கூறுகிறது.
அமைப்பெதிர்வாதம்
அரசை
ஒரு
தேவையற்ற
தீமையாக
கருதுகின்றது.
மக்களின் உரிமையை பாதித்து தார்மீக
முன்னேற்றத்தைத் தடுப்பதால் அரசு ஒரு
தீமையாகும். அரசினால் எந்த பயனும்
இல்லை. அது தேவையற்ற ஒன்றாகும். எந்த
பணியையும் அது செய்யாததால் அதனை
உடனே
அழிக்க
வேண்டும்
என்று

9.1 அமைப்பெதிர்வாதம் (Anarchism)
மனிதனுடைய அடிப்படை குணமாகிய
பரஸ்பர ஒத்துழைப்புடன் சுய ஆட்சி முறையை
வலியுறுத்தும்
அரசியல்
க�ொள்கைக்கு
‘அமைப்பெதிர்வாதம்’ என்பது பெயராகும்.
இந்த
தத்துவத்தின்
ஆங்கிலப்
பெயர்
‘ANARCHISM’ கிரேக்க ம�ொழிச் ச�ொல்லான

இக்கோட்பாடு கூறுகின்றது.
அமைப்பெதிர்வாதம்
குழப்பத்தையும்
ஒற்றுமையின்மையையும் உருவாக்கவில்லை.
இது
ஒழுங்கு
மற்றும்
ஒற்றுமையை
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க�ாண்டுவர முயற்சிக்கின்ைது. மனிதர�ள
இயற்ட�யா�ரவ
கூட்டுைவு
சிநதடன
க�ாண்ைவர�ள ஆவர. ்பரஸ்பர ஒத்துடைபட்ப
உடையவர�ள ஆவர. அரசு என்்பது ஒரு
க�யற்ட�யான அடமபபு ஆகும். மனிதனின்
ஒத்துடைபபு குணத்டத அது அழிக்கின்ைது.
மனிதனின் சுதநதிரத்டதயும் உரிடம�டளயும்
்பாதிக்கின்ைது. ஆ�ரவ அடமபக்பதிரவாதம்
அரட�
அழித்துவிட்டு
சுய
விருப்பம்
அடிப்படையில் ஒத்துடைபட்ப ஆணி ரவரா�
க�ாண்ை
புதிய
�முதாயத்டத
்படைக்�
ரவண்டும் என்று கூறுகின்ைது. ஒவகவாரு
ஆணும் க்பண்ணும் மகிழ்ச்சியுைன் க்பாது
வாழ்க்ட�யில் ்பங்ர�ற்்பார�ள.

அவர
குற்ைவாளி
நிறுவனம்
என்று
வரணித்தார. அரசு இல்லா �மூ�ங்�டளப
புதிதா� உருவாக்� ரவண்டும் என்று கூறினார.
்பல வட�யான அடமபக்பதிரவாதத்தின்
உட்பிரிவு�ள:- தத்துவ அடமபக்பதிரவாதம்,
�மதரம
அடமபக்பதிரவாதம்,
புரட்சி�ர
அடமபக்பதிரவாதம்,
புதுத்
தாராளவாத
அடமபக்பதிரவாதம்
என்று
்பல
உட்பிரிவு�டளக்
க�ாண்டுளளன.
இவற்றிடைரய ்பல ரவறு்பாடு�ள உளளன.
இடவ க்பரும்்பாலும் அரட� அ�ற்ை ரவண்டும்
என்று கூறுகின்ைன. ஆனால் புதுத் தாராளவாத
அடமபக்பதிரவாதக்
ர�ாட்்பாடு,
அரட�
அ�ற்ை ரவண்ைாம், அதனுடைய அதி�ாரத்டத
குடைத்தால் ர்பாதும் என்கின்ைது.

அடமபக்பதிரவாதம் ஆட்சி இல்லா
�மூ�த்டத ஆதரிக்�வில்டல. ஆட்சியாளர�ள
இல்லா �மூ�த்டதத்தான் ஆதரிக்கின்ைது.
அடமபக்பதிரவாதம் சுய உரிடம மற்றும் சுய
நிரணயம்
ஆகிய
ர�ாட்்பாடு�டள
ஆதரிக்கின்ைது. ஒவகவாரு மனிதனும் தனது
வாழ்க்ட�டய அடமத்துக்க�ாளளும் சுய
நிரணய
உரிடமடயப
க்பற்றிருக்கிைான்.
அடதப
ர்பாலரவ
ஒவகவாரு
ஆணும்
க்பண்ணும் தனது உைல் மற்றும் உயிர மீது
உரிடம க்பற்று இருக்கிைார�ள. அரசு இநத
இரண்டு ர�ாட்்பாடு�டளயும் மீறுவதால் நாம்

அமைப்பெதிர
 எல்லா வட�யான அதி�ாரங்�ளும்
ரதடவயற்ைது, விரும்்பத்த�ாதது. ஆ�ரவ
மனிதர�ள மற்றும் குழுக்�ளின்
ஒருங்கிடணப்பால் ்பரஸ்பர
ஒத்துடைபபுைன் புதியரதார
�முதாயத்டத ்படைக்� ரவண்டும்.
 அடமபக்பதிர குைப்பமா�ாது
அடமபக்பதிர அரா��ம் ஆ�ாது.
 அடமபக்பதிர சுய உரிடம
ர�ாட்்பாட்டின்்படி
வாழ்க்ட�டய
ரமற்க�ாளவதாகும்.
 அடமபக்பதிர ஆதரவாளர�ள
எவவித விதிவிலக்கும்
இல்லாமல் அதி�ார அத்துமீைல்�டள
எதிரப்பவர�ள ஆவர.

அடத அ�ற்ை ரவண்டும் அடமபக்பதிரவாதம்
அரட� மட்டும் அல்ல, குடும்்பம், மதம் ஆகிய
�மூ� அடமபபு�டளயும் எதிரக்கின்ைது. சில
தத்துவ ஞானி�ள தனி க�ாத்துரிடமடய
எதிரக்கின்ைனர.
அரட� ஒழிக்� ரவண்டும் என்று
மாரக்சி�ம்
கூறுவது
ர்பாலரவ
அடமபக்பதிரவாதம்
கூறுகின்ைது.
இருநதர்பாதிலும்
மாரக்ஸியத்திற்கும்
அடமபக்பதிரவாதத்திற்கும்
ரவறு்பாடு�ள
உளளன. அடமபக்பதிரவாதம் அரட� உைரன
அழிக்� ரவண்டும் என கூறுகின்ைது. ஆனால்
மாரக்சியம் �மதரமவாத �மூ�ம் ரதான்றிய
பிைகு தானா�ரவ அரசு உதிரநது ர்பாய்விடும்

்பல்ரவறு,
தத்துவ
ஞானி�ள
அடமபக்பதிரவாதக்
க�ாளட�டய
விமரசிக்கிைார�ள.
மனிதனின் இயற்ட�
குணத்திற்கு எதிரானது என்று கூறுகிைார�ள.
அதனுடைய
�ருத்துக்�ள
ஆைமற்ைடவ
என்றும் விமரசிக்கிைார�ள. மனிதனுடைய
சுயநல
குணத்டத
அவர�ள
்பாரக்�த்
தவறிவிட்ைார�ள.
எல்லா
மனிதர�ளும்
்பரஸ்பர
ஒத்துடைபபுைன்
இருக்கின்ைனர

என்று கூறுகின்ைது.
க�ராரட் �ர�ய் 21-ஆம் நூற்ைாண்டில்
அடமபக்பதிரவாதத்டத ஆதரித்தார. அரட�
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என்று கூற முடியாது. சந்தர்ப்பங்களால்
ஈர்க்கப்பட்டு
சுயநலமாக
அவர்கள்
செயல்படலாம். அரசு இல்லா சமுதாயம் பல
பிரச்சனைகளைத்
த�ோற்றுவிக்கும்.
பயங்கரவாதம்,
வலைதளக்
குற்றங்கள்,
சுற்றுசூழல்
மாசுபாடு
ஆகியவைகள்
மனிதகுலத்தை
வாட்டி
வதைக்கக்கூடும்.
அரசு இல்லாவிட்டால் தீவிரவாத குழுக்கள்
அணு ஆயுதங்களைக் கைப்பற்றி உலகத்தையே

1. தாராளவாதப் பெண்ணியம்
2. மார்க்சியவாதப் பெண்ணியம்
3. தீவிரப் பெண்ணியம்
4. சுற்றுச் ழல் பெண்ணியம்
5. பின் காலனியப் பெண்ணியம்
1. தாராளவாதப் பெண்ணியம்
முதல் கட்ட பெண்ணியமானது 19-ஆம்
நூற்றாண்டில் த�ோன்றியது.
ஆண்களுக்கு
நிகரான
அரசியல்
உரிமைகளைப்
பெண்களுக்கும்
க�ோரியது.
பெண்கள்
அடிமையாக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு
வாக்குரிமை உள்ளிட்ட அரசியல் உரிமைகள்
வழங்கப்பட்டால் பெண்களை ஆண்களுக்கு
நிகராக முன்னேற்ற முடியும். அரசு ஆணையும்,
பெண்ணையும்
சமமாக
பார்க்கும்
ஒரு
கருவியாகும். இயற்கையாகவே பெண்களுக்கு
எதிரானது அரசு கிடையாது. தாராளவாதப்
பெண்ணியம்
மேற்கத்திய
மக்களாட்சி
நாடுகளில்
பெண்களுக்கு
சமமான
வாக்குரிமை
பெற்றுத்தந்து
மிகப்பெரிய
சாதனை செய்தது.

அழித்துவிடுவார்கள்.
9.2 பெண்ணியம்
பெண்களும் மனிதர்களே என்ற
தீவிர கருத்துக்குப் பெயர் தான்
பெண்ணியம்
ஆணிற்கும், பெண்ணிற்கும் உள்ள
சமத்துவத்தையும் முழு மனிதத்துவத்தையும்
கண்டு க�ொள்பவர் தான் பெண்ணியவாதி ஆவார்.
-குளேரிஸ்டீபன்
பெண்களின்
முன்னேற்றத்திற்காக
பாடுபடக்கூடிய
இயக்கங்களுக்கும்
க�ொள்கைக்கும் பெண்ணியம் என்பது பெயர்
ஆகும்.
ஆண்,
பெண்
சமத்துவத்தை
பெண்ணியம் ஆதரிக்கின்றது. நவீன அரசியல்
க�ோட்பாட்டியலில் 19-ஆம் நூற்றாண்டின்
இறுதியில்
பெண்ணியம்
த�ோன்றியது.
அறிவியல் ரீதியாக ஆணும் பெண்ணும் சமம்
என்று
நிரூபிக்கப்பட்டதால்
பெண்ணியம்
த�ோன்றியது.

2. மார்க்சியவாதப் பெண்ணியம்
மனிதர்களிடையே
ச�ொத்துரிமை
த�ோன்றியதால்
தான்
பெண்கள்
அடிமையாக்கப்பட்டனர். மனித வரலாற்றின்
இரண்டாவது காலகட்டமாகிய பண்டைய கால
அடிமை முறையில் தான் தனிச�ொத்துகள்
த�ோன்றின. காரல் மார்க்சின் நண்பரான
பிரெட்ரிக்
ஏங்கல்ஸ்
“குடும்பம்,
தனி
ச�ொத்துகள் மற்றும் அரசின் த�ோற்றம்” என்ற
நூலை எழுதினார். தனிச�ொத்துகள் த�ோன்றிய
பிறகு ஆண்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தினர்,
பெண்கள் அடிமைப்படுத்தப்பட்டனர் என்று
அவர் கூறினார். ப�ொதுவுடைமைவாத புரட்சி
வர
வேண்டும்,
புரட்சி
மூலம்
த�ொழிலாளர்களும் விடுதலை பெறுவார்கள்,
பெண்
இனமும்
விடுதலை
பெறும்,
ஆண்களிடம் தனிச�ொத்துகள் இருக்காது,
செல்வங்கள்
எல்லாம்
எல்லோருக்கும்
ப�ொதுவாக இருக்கும் என்று கூறினார்.

பெண்ணியத்தின் உண்மையான ப�ொருள்
உண்மையான
பெண்ணியம்

ஆ

ண

ாதி

க்க

தவறாக புரிந்து
க�ொள்ளப்பட்ட
பெண்ணியம்
ஆ

ம்

பல்வேறு
பள்ளிகள்,

ண்

பெண்ணியக்
அரசியல்

க�ொள்கைப்
அறிவியலில்

காணப்படுகின்றன.
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அதிகாரம், ப�ோட்டி, இருக்கலாம். தனிப்பட்ட
குடும்ப
வாழ்க்கையில்
பெண்கள்
அடிமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள்.
தனிப்பட்ட
குடும்ப
வாழ்க்கையிலும்
அரசியல்,
அதிகாரத்தை
பற்றி
பேச
வேண்டும்.
ஆண்களுக்கு
இணையான
அதிகாரத்தை
பெண்கள் பெற வேண்டும். ஆகவே தனிப்பட்ட
வாழ்விலும் அரசியல் உள்ளது என்று அவர்
கூறினர்.

3. தீவிரப் பெண்ணியம்
பெண்களுக்கும்
ஆண்களுக்கும்
இடையில் எந்தவித ஏற்றத்தாழ்வும் கிடையாது.
பெண்கள் ஆண்களால் சுரண்டப்படுகிறார்கள்,
ஏமாற்றப்படுகிறார்கள்
என்று
தீவிரப்
பெண்ணியம் கூறுகிறது.
சைமன் டி பீவர் “இரண்டாவது பாலினம்”
என்ற நூலை எழுதினார். “பெண்கள் பிறப்பது
கிடையாது, உருவாக்கப்படுகிறார்கள்” என்ற
கருத்தை இவர் வலியுறுத்தனார். பிறக்கும்
ப�ொழுது ஆணும், பெண்ணும் சமமான
திறமைகளை பெற்றிருக்கின்றனர். ஆணாதிக்க
சமுதாயமும், கலாச்சாரமும் பிரச்சாரங்கள்
மூலம் பெண்களை அடிமைப்படுத்துகிறது.

4. சுற்றுச்சூழல் பெண்ணியம்
இயற்கையையும்,
பெண்களையும்
ஆணாதிக்கும் ஏமாற்றுகிறது. சுற்றுச் சூழல்
பெண்ணியத்தின் முக்கிய சிந்தனை சிற்ப்பிகள்
பிரான்கோஸ் டி எப�ோன்னே, ர�ோஸ்மேரி
ரூதர், நேஸ்ரா கிங் மற்றும் வந்தனா சிவா
ஆவார்கள்

ஆணாதிக்கம் இயற்கைக்கும், நீதிக்கும்
எதிராகப் பெண்களை அடிமைப்படுத்துகிறது.
உலக முழுவதும் பல்வேறு கலாச்சாரங்கள்
பெண்களுக்குப்
பலவகையான
மதிப்பை
வழங்குவது இக்கருத்துக்கு சாட்சி ஆகும்.

சுற்றுச்சூழல் பெண்ணியம்
“நாம் பெண்கள் தலைமையில்
புவியில் அமைதியான
வருங்காலத்தைப் பெறுவ�ோம்
அல்லது நமக்கு வருங்காலம் என்ற
ஒன்றே இல்லாமல் ப�ோகும்”..

கர�ோல் ஹானிஸ்க் என்ற புகழ்பெற்ற
பெண்ணியவாதி
“தனிப்பட்ட
வாழ்விலும்
அரசியல்” (The Personal is Political) என்ற
முழக்கத்தின் மூலம். ஆண்கள் பெண்களை
அடிமைப்படுத்துவதை
விளக்கினார்.
மனிதர்களின்
வாழ்க்கையை
இரண்டு
தளங்களில் ஆண்கள் பிரித்திருக்கிறார்கள்.
தனிவாழ்க்கை மற்றும் ப�ொது வாழ்க்கை.
தனிவாழ்க்கை குடும்பம் சம்பந்தப்பட்டதாகும்.
இங்கு அன்பும், பாசமும் நிறைந்திருக்கும்
ப�ோட்டி, ப�ொறாமை இருக்காது.

- வந்தனா சிவா
இரண்டு
வகையான
சுற்றுசூழல்
பெண்ணிய கருத்துகள் உள்ளன. ஒன்று தீவிரப்
பெண்ணியம்,
இரண்டாவது,
கலாச்சாரப்
பெண்ணியம்.
தீவிரப்
பெண்ணியம்
ஆணாதிக்கத்தை
அழித்தால்
தான்
இயற்கையையும், பெண்களையும் காப்பாற்ற
முடியும் என்று கூறுகிறது.
கலாச்சாரப்
பெண்ணியம்
உணவு
தயாரிப்பதிலும், இனத்தைப் பெருக்குவதிலும்
பெண்கள் இயற்கைக்கு நெருக்கமானவர்கள்
என்று கூறுகிறது. இயற்கை சீரழிவால்
ஆண்களை
விடப்
பெண்களே
அதிகம்
பாதிக்கப்படுகின்றனர். மனித வாழ்க்கையில்
வேலைப் பங்கீடு முறையால் இயற்கை
சீரழியும் ப�ொழுது பெண்களுக்குத்தான் அதிக
இன்னல்கள்
த�ோன்றுகின்றன.
இயற்கையையும் பெண்களையும் பாதுகாக்க

குடும்பத்
தளத்தில்
பெண்கள்
வசிக்கிறார்கள், இங்கு அரசியல் கிடையாது,
மாறாக
ப�ொது
வாழ்க்கையில்
ப�ோட்டி,
ப�ொறாமை நிறைந்திருக்கும். ஆண்கள் இதில்
பங்கேற்கிறார்கள். அரசியல் மற்றும் அதிகாரப்
ப�ோட்டியில்
ஆண்கள்
ஈடுபடுகின்றனர்.
இக்கருத்துக்களை
கர�ோல்
ஹானிஸ்க்
நிராகரிக்கின்றார். ப�ொது வாழ்வில் மட்டுமல்ல
தனிப்பட்ட வாழ்விலும் ப�ோட்டி, ப�ொறாமைகள்
உள்ளன. கணவன், மனைவி உறவுகளில் கூட

வேண்டும்.
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ஒரர மாதிரியா� இருப்பதில்டல.
வரக்�ம்,
இனம், மதம், நாடு ர்பான்ை �ாரணி�ளால்
க்பண்�ளிடைரய ்பல ரவறு்பாடு�ள உளளன.
ரமற்�த்தியப க்பண்ணிய �ருத்துக்�ள உலகின்
பிை ்பகுதி�ளில் உளள க்பண்�ளின் நிடலடயப
பிரதி்பலிப்பதில்டல.
ஆசிய,
ஆபபிரிக்�
க்பண்�ள ரமற்�த்தியக் �ாலனி ஆதிக்�த்தால்
க்பருமளவில்
்பாதிக்�ப்பட்டுளளனர.
ரமற்�த்தியப க்பண்ணியவாதி�ள �ாலனி
ஆதிக்�தாக்�த்டத �நதிக்�ாததால் அதடன
�வனிக்�
தவறுகிைார�ள.
ஆபபிரிக்�க்
�ண்ைத்தின் க்பண்�ள இனவாதம், அடிடம
முடை,
�ட்ைாய
குடிரயற்ைம்
ர்பான்ை
ர�ாதடன�டளச் �நதித்தனர.
ரமற்�த்தியப
க்பண்�ள
இடவ�டளச்
�நதிக்�வில்டல.
ரமற்�த்தியப
க்பண்ணியவாதம்
தங்�டள
்படித்த, அரசியல் விழிபபுணரவு உளள, நவீன
�க்தி க்பற்ை க்பண்�ளா�க் �ருதுகிைது. ஆசிய,
ஆபபிரிக்�
க்பண்�டள
அதி�ாரமில்லாத,
விழிபபுணரவு இல்லாத, க�யலற்ை இனமா�க்
�ருதுகிைது.
இது
ஒரு
தவைான
அணுகுமுடையாகும்.
ஆசிய, ஆபபிரிக்�ப
க்பண்�ள �ாலனி ஆதிக்�ம், ஆணாதிக்�ம் என்ை
இரண்டு
சுரண்ைல்
�க்தி�ளால்
்பாதிக்�ப்பட்டுளளனர.
இவவாறு
பின்
�ாலனியப க்பண்ணியம் ரமற்�த்திய �ாலனி
ஆதிக்�த்டத விமரச்சிக்கின்ைது. ரமலும் ஆசிய,
ஆபபிரிக்� நாடு�ளின் அரசியல் சிநதடன�ளில்
க்பண்�ள �நதிக்கும் தனிப்பட்ை பிரச்�டன�ள
்பற்றி �வனம் க�லுத்துவது இல்டல என்றும்,
பின் �ாலனியப க்பண்ணியம் கூறுகிைது.

5. பின் �வாலனியப ்பெண்ணியம்
பின் �ாலனி ஆதிக்�ப க்பண்ணியம் 1980
�ளில்
ஆசிய,
ஆபபிரிக்�
நாடு�ளில்
இயக்�மா�வும், தத்துவமா�வும் ரதான்றியது.
ஆட்ரி லாரடு என்ை க்பண்ணியவாதி பின்
�ாலனி
ஆதிக்�ப
க்பண்ணியத்டத
ரதாற்றுவித்தார.
"நிபுணரின்
�ருவி�ள
நிபுணரின் வீட்டை ஒருர்பாதும் உடைக்�ாது"
(The Mater’s Tools Will Never Dismantle the Master’s
House)
என்ை முக்கிய நூடல எழுதினார.
யாத்திரி ஸபிவாக், �நதரா தல்்பரத கமா�நதி,
எதல் க்ராரல ஆகிரயார பின் �ாலனி ஆதிக்�ப
க்பண்ணிய வாதி�ள ஆவர.
ஆட்ரிலாரடு
கூறினார.
"
எல்லா
க்பண்�ளும்
ஒரர
மாதிரியான
அைக்குமுடையால்
்பாதிக்�ப்படுகிைார�ள
என்று கூைக்கூைாது. அவவாறு நிடனத்தால்
ஆணாதிக்�த்தின் ்பல வட�யான தன்டம�டள
நாம் ்பாரக்�த் தவறிவிடுரவாம்.
எவவாறு
ஆணாதிக்� �ருவி�ள ்பயன்்படுத்தப்படுகிைது
என்ை விழிபபுணரவு இல்லாமல் க்பண்�ள
இருப்பார�ள.
கவளடளக்�ார
ஆணாதிக்�த்தில் ஆபபிரிக்�, அகமரிக்�ப
க்பண்ணா� நான் �நதித்த ர�ாதடன�ள,
அனு்பவங்�ள தவைா� சித்தரிக்�ப்படுகின்ைன,
சிறுடமப்படுத்தப்படுகின்ைன."

�ம்ைவால் முடியும்!

க்கு )
்களு
ள
(பெண உரி்ம்க
ல்
ய
அரசி
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திக்
ண
்க
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ம்
்க்
ொதி
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ஆ
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்றா ,
ர)

சுறறுச்சூழல்
்பெண்ணியம்

(ஆணாதிக்்கம்
இயற்்்கயும்,
பெண்க்ேயும்
ொதிக்கி்றது)

பின் �ாலனி ஆதிக்�ப க்பண்ணியம்
ரமற்�த்தியப
க்பண்ணிய
இயக்�ங்�ளின்
�ருத்து�டள எதிரக்கிைது.
அவர�ளின்
அனு்பவங்�டள உல�ம் முழுவதும் உளள
க்பண்�ளின் அனு்பவம் என்று சித்தரிப்படத
இது எதிரக்கிைது, உல�ம் முழுவதும் க்பண்�ள
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இந்திய அரசும் ை�ளிர அதி�வாரம் ஏற்றலும்

குடும்பெ
்ன்மும்றமய
நிறுத்து�

இநதிய
அரசு
க்பண்�ளின்
முன்ரனற்ைத்திற்�ா� முக்கிய திட்ைங்�டள
அமல்்படுத்தியுளளது. 73-வது மற்றும் 74-வது
அரசியல் �ா�ன திருத்தச் �ட்ைங்�ள கிராம,
ந�ர சுய ஆட்சி அடமபபு�ளில் மூன்றில் ஒரு
்பங்கு
இைங்�டளப
க்பண்�ளுக்கு
ஒதுக்கியுளளன. �ைநத இரு்பது ஆண்டு�ளா�
அமலில் இருக்கும் ம�ளிர இை ஒதுக்கீடு
க்பண்�ளுக்கு முன்ரனற்ைத்டதயும் அரசியல்
�க்தி�டளயும்
வைங்கியுளளது.
உச்�
நீதிமன்ைம் “விஷா�ா வழிமுடை�ள” என்ை
்பாது�ாபபிடன
தனது
தீரபபின்
மூலம்
க்பண்�ளுக்கு
வைங்கியுளளது.
்பணியிைங்�ளில்
க்பண்�ளுக்கு
எதிரான
்பாலின கதாநதரவு�டள தடுப்பதற்கு விஷா�ா
வழிமுடை�ள
முயற்சிக்கின்ைன.
்பாராளுமன்ைம் ்பணியிைங்�ளில் க்பண்�ளுக்கு
எதிரான ்பாலின கதாநதரவு�டள தடை க�ய்து
�ட்ைம் இயற்றி உளளது. அ�ப பு�ார குழு
மற்றும் தல பு�ார குழு ஆகியடவ�ள
்பணியிைங்�ளில் உருவாக்�ப்பை ரவண்டும்
என்று இச்�ட்ைம் கூறுகிைது. முன்்பா�
்பாராளுமன்ைம் 2005-ஆம் ஆண்டு குடும்்ப
வன்முடை க்பண்�ள ்பாது�ாபபுச் �ட்ைத்டத
இயற்றியது.

உண்மையவான
ஆண்�ள
்பெண்�ம்ள அடிக�
ைவாடடவார�ள.
்பெண்ணியம் குறுககீடு ைறறும் நசேரக�வாைல் இருபபெது பெயனற்றது

9.3 சேமுதவாய்வாதம்
�முதாயவாதம்
ஓர
அரசியல்
ர�ாட்்பாைா� 1980 – �ளில் ரதான்றியது.
டமக்ர�ல் �ாண்ைர என்னும் அறிஞர “தாராள
வாதமும் நீதியின் எல்டல�ளும்” (Liberalism
and the Limits of Justice) என்ை நூடல எழுதினார.
அநநூலில் புதுத் தாரளவாதத்டதயும் �ான்
ரால்ஸ அவர�ளின் நீதி ர�ாட்்பாட்டையும்
அவர விமரசித்தார.
1840-�ளில் ஆங்கிரலய அறிஞரான
குட்வின் ்பாரமி Communitarian (�மூ�வாதி)
என்ை
க�ால்டல
உருவாக்கினார.
இருநதர்பாதிலும் �மூதாய வாதம் 20-ஆம்
நூற்ைாண்டின் இறுதியில் முழு வடிவம்
க்பற்ைது.

முடிவா� ்பாலின �மத்துவம் மனித
குலத்தின்
்பாதி
அளவா�
இருக்கின்ை
க்பண்�ளின் முன்ரனற்ைத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
க்பண்ணியம் இதற்கு முயற்சிகின்ைது.

�முதாயவாதம்,
தாரளவாதத்டதயும்
மாரக்கிசியத்டதயும் எதிரத்து ரதான்றியது.
�முதாயவாதமானது,
தாராளவாதம்
தனி
ந்பர�ளுக்கு அதி�, ரதடவயற்ை முக்கியத்துவம்
வைங்குவதா� குற்ைம் �ாட்டியது. �முதாய
வாதம் மாரக்சியித்டதயும் வகுபபுவாதம் என
நிரா�ரித்தது. தாராளவாதம் உலகில் க்பரும்
்பகுதி�ளில்
பின்்பற்ைப்பட்ைதால்
�முதாய
வாதம் அதடன அதி�மா� விமரசித்தது.

வி்வாதம்
நாைாளுமன்ைத்திலும்
�ட்ை
மன்ைத்திலும் க்பண்�ளுக்கு இை ஒதுக்கீடு
ரவண்டும் என்று ்பல ஆண்டு�ளா�ப
ர�ாரப்படுகிைது. மூன்றில் ஒரு ்பங்கு
இைங்�ள
க்பண்�ளுக்கு
வைங்�ப்பை
ரவண்டும் என்்பது இநத ர�ாரிக்ட�யின்
முக்கிய �ாரமாகும். நாைாளுமன்ைத்திலும்,
�ட்ைமன்ைத்திலும் ம�ளிர இை ஒதுக்கீடு
ர�ாரி வகுபபில் விவாதம் க�ய்�.

சேமுதவாயத்தின் முககியத்து்ம்
�முதாயவாதம் மனிதன் கவற்றிைத்தில்
பிைப்பதில்டல என வாதிடுகின்ைது. மனிதன்
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பிடணநது
வாழ்கிைான்.
மனிதன்
�முதாயத்திலிருநது முற்றிலும் சுதநதிரமா�
தடையில்லாமல்
இயங்குவதில்டல(Not
unencumbered Self). மாைா� அவன் �முதாயத்தில்

இ ர ா ்ப ர ட்
டி. புட்னம் என்ை அறிஞர
�முதாய
வாதம்
ரதான்றுவதில் முக்கிய
்ப ங் � ா ற் றி ன ா ர .
க்பௌலிங்
எனப்படும்
விடளயாட்டை புட்னம்
ஆய்வு க�ய்தார. ்பல
ஆண்டு�ளுக்கு முன்பு
க்பரும்்பான்டமயான
அகமரிக்�ர�ள
க்பௌலிங்
விடளயாடினார�ள.
தங்�ளிடைரய �மூ� கதாைரபு�ள, அறிவு,
திைடம�ள
ஆகியவற்டை
வளரத்துக்
க�ாளவதற்கு க்பௌலிங் விடளயாட்டை
்பயன்்படுத்திக் க�ாண்ைனர.

ரவரூன்றி இருக்கிைான் (Situated Self).
எடுத்துக்�ாட்ைா�,
தமிழ்நாட்டில்
பிைக்கும், வசிக்கும் குைநடத தமிழ் கமாழியில்
�ரளமா� ர்பசுகின்ைது. �ப்பானில் பிைநது,
வசிக்கும் குைநடத �ப்பானிய கமாழியில்
�ரளமா�
உடரயாடுகின்ைது.
�ணினித்
கதாழில்நுட்்பம் நிடைநத நாட்டில் வாழும்
மனிதர �ணினி நிபுணரா� உருவாகிைார. அரத
�மயத்தில்
த�வல்
கதாழில்நுட்்பம்
முன்ரனைாத நாடு�ளில் வசிக்கும் ந்பர
அத்துடையில்
நிபுணரா�
க்பரும்்பாலும்
இருப்பதில்டல.

நாளடைவில்
கதாடலக்�ாட்சி,
வடலத்தளம் ர்பான்ை புதிய வ�தி�ள,
க்பாழுதுப ர்பாக்கு �ருவி�ள ரதான்றின.
அதி�மா� இநத புதிய கதாழில்நுட்்ப
க்பாழுதுபர்பாக்கு�ளில் மக்�ள ஆரவம்
க�லுத்தினர.
க்பௌலிங் விடளயாட்டு
மக்�ளிடைரய
க�ல்வாக்ட�
இைநதது.
மக்�ளின்
�மூ�
நைவடிக்ட��ள,
கதாைரபு�ள மடையத் கதாைங்கின. �ாலப
ர்பாக்கில் அரசியல் ஆரவமும் மக்�ளிடைரய
குடைநதது. மக்�ளாட்சியின் வலிடமடய
குடைக்கும் வட�யில் மக்�ளின் அரசியல்
ஆரவமின்டம க்பரிதானது.
மக்�ளாட்சி
வலுவா� இருக்� ரவண்டும் என்ைால்
மக்�ளிடையிலான �மூ�த் கதாைரபு�ள
அதி�மா� ரவண்டும்.

சேமுதவாய்வாதம்

உரிமை�ள

�டமை�ள

உரிமை�ள ைறறும் �டமை�ம்ள
சேைநிமலபபெடுத்துதல்
அரசுக ந�வாடபெவாடு
க்பாது நலடன ரமம்்படுத்தும் �ருவிரய
அரசு என்று �முதாயவாதம் கூறுகின்ைது.
க்பாது
நலன்
என்ை
�ருத்து
எல்லா
�முதாயத்திலும்
உளளது.
ஒவகவாரு
�முதாயமும் ரநாக்�ங்�ள, இலட்சியங்�ள,
நைவடிக்ட��டள எல்ரலாருடைய அடிப்படை
முன்ரனற்ைத்திற்�ா�
உருவாக்குகின்ைன.
க்பாது
நலடன
ரமம்்படுத்துவதற்�ா�
இடவ�ள ரதாற்றுவிக்�ப்படுகின்ைன. அரசு
க்பாது நலடன நிடைரவற்றும் முயற்சி�ளில்
ஈடு்படுகின்ைது. க்பாது நலடன சிடதக்கும்
நைவடிக்ட��டள அது தடை க�ய்கின்ைது.

ஒரு �லாச்�ார, �மூ� விலங்கு ஆகும். மனிதன்
குறிபபிட்ை �முதாயத்தில் �லாச்�ாரத்தில்
பிைக்கின்ைான். மனிதனுடைய நம்பிக்ட�,
நைத்டத,
திைன்�ள,
திைடம�ள,
அணுகுமுடை�ள
எல்லாம்
அவனுடைய
�முதாயத்தால்
உருவாக்�ப்படுகின்ைன.
ஒவகவாரு ந்பரும் �முதாயம் வைங்கும்
வாய்பபு�டள ்பயன்்படுத்தி வாழ்கிைார�ள.
மனிதன்
அணுடவப
ர்பால
தனியா�
வசிப்பதில்டல.
�முதாயத்துைன்
பின்னி
183

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 9_25_09_2018.indd 183

2/6/2020 4:46:11 PM

மேலும்
சமுதாயவாதம்
மக்களாட்சி
அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசை
ஆதரிக்கின்றது.
சமுதாயத்தின்
க�ோரிக்கைகளுக்குச்
செவி
சாய்க்கும்,
சமுதாயத்தின் மீது ப�ொறுப்புணர்வு க�ொண்ட
அரசு தான் நல்ல அரசு என்று சமுதாயவாதம்
கூறுகின்றது.

மனிதனின்
வாழ்க்கையில்
சமுதாயம்
இன்றியமையாதது
என
வாதிடுகின்றது.
சமுதாயத்தில் ‘ப�ொருத்தப்பட்ட
மற்றும்
அமைக்கப்பட்ட மனிதன்’ (Situated and Embedded
Man) என்ற கருத்து சமுதாயவாதத்தின் ஆணி
வேராக உள்ளது. அரசு மக்களுக்கு நேர்மறை
உரிமைகளை
வழங்கிப்
ப�ொதுநலனை
மேம்படுத்த வேண்டும், பாதுகாக்க வேண்டும்.
ஆனால் சமுதாயவாதம் வருங்காலத்தில் சமூக
அல்லது
கூட்டு
சர்வாதிகாரத்திற்கு
வழிவகுக்கும் எனக்கூறி தாராளவாதம் எதிர்
விமர்சனம் செய்கிறது.

உரிமைகள் க�ோட்பாடு
உரிமைகளும் கடமைகளும் நெருங்கிய
த�ொடர்புடையவை என்று சமுதாயவாதம்
கூறுகின்றது. தாரளவாதத்தின் தனிநபர் சுய
ஆட்சி மற்றும் உரிமைகள் மீது க�ொண்டுள்ள
அளவு
கடந்த
பற்றை
சமுதாயவாதம்
விமர்சிக்கின்றது. மாறாகச் சமுதாயத்தின்
நலன் தான் முக்கியமாகும் என்று கூறுகிறது.
சமூக, ப�ொது நலனுக்காகத் தனி நபர்
உரிமைகளைக்
கட்டுப்படுத்தலாம்
என
சமுதாயவாதம்
வாதிடுகிறது.
ஒவ்வொரு
மனிதனும் தனது நலன் பற்றிய சிந்தனையைப்
பெற்றிருக்கலாம், ஆனால் ப�ொது நலன் என்ற
கருத்துக்கு அடிபணிந்து இயங்க வேண்டும்.

9.4 பின்நவீனத்துவம்
நவீனத்துவத்தை எதிர்த்துத் த�ோன்றிய
ஒருங்கிணைந்த சில கருத்துக்களைப் பின்
நவீனத்துவம் என அழைக்கின்றோம். பிரட்ரிக்
நீட்சே, ஜாக் டெரிடா, ஃபுக�ோ, லிடார்ட்
ஆகிய�ோர் பின் நவீனத்துவத்தை ஆதரித்தனர்.
நவீனத்துவம் அரசியல் க�ோட்பாட்டில்
200 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆதிக்கம்
செலுத்தி வந்தது. பகுத்தறிவு, பிரபஞ்சத்துவம்,
ஒற்றைக் காரணி உலக விளக்கமுறை ஆகிய
க�ோட்பாடுகள்
நவீனத்துவத்தின்
முதுகெலும்பாக
இருக்கின்றன.
இக்கோட்பாடுகளை
பின்நவீனத்துவம்
நிராகரிக்கின்றது. மாற்றுச் சிந்தனைகளை
வழங்குகின்றது.
மேற்கத்திய
அரசியல்
க�ோட்பாட்டில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பின்

‘நேர்மறை உரிமைகள்’ என்ற புதிய
கருத்தை சமுதாயவாதம் ஆதரிக்கின்றது. அரசு
மானியத்துடன் கல்வி, வீடு வசதி, பாதுகாப்பான
சுற்றுச்சூழல், எல்லோருக்கும் சுகாதாரம்
ப�ோன்ற உரிமைகளை சமுதாயத்தில் உள்ள
அனைவருக்கும்
வழங்குவது
அரசின்
கடமையாகும்.

நவீனத்துவம் த�ோன்றி வளர்ந்துள்ளது

நீதிக் கருத்து
சமுதாயவாதம் ஜான் ரால்ஸின் நீதிக்
க�ோட்பாட்டை நிராகரிக்கின்றது. நீதி என்பது
உலகளாவியது. ஏனென்றால் அது மனிதனில்
பகுத்தறிவில் உருவாகிறது என்ற ஜான்
ரால்ஸின்
கருத்தை
சமுதாயவாதம்
ஏற்கவில்லை. உலகம் முழுவதும் ப�ொருந்தக்
கூடிய நீதிக் க�ோட்பாடு என்று ஒன்று இல்லை.
ஒவ்வொரு சமுதாயமும் தனக்கென நீதிக்
க�ோட்பாட்டை உருவாக்கிக் க�ொண்டுள்ளது.
சமுதாயத்திற்கு சமுதாயம் நீதிக் க�ோட்பாடு
மாறுபடும் என்று சமுதாயவாதம் கூறுகின்றது.

கடவுள் இறந்துவிட்டார்,
அவரை நாம் க�ொன்று
விட்டோம்.
- பிரட்ரிக் நீட்சே
பிரட்ரிக் நீட்சே, பின் நவீனத்துவத்தின்
தந்தையாகக்
கருதப்படுகிறார்.
“கடவுள்
இறந்துவிட்டார்”
என்பது
அவருடைய
புகழ்பெற்ற கூற்று ஆகும்.
நவீனத்துவம்
உலகளாவியமுறை,
ஒற்றைக்காரணி
உலகவிளக்கமுறை
ஆகியவற்றை
ஆதரிக்கின்றது.
பின்

சுருக்கமாக கூறினால், சமுதாயவாதம்
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நவீனத்துவம் இடவ�டள நிரா�ரிக்கின்ைது.
ஒரு �ாரணி மூலம் இநத உல�த்டத நம்மால்
விளக்� முடியாது. ஒரு உன்னத உண்டம
அல்லது �ாரணி உல�த்டத இயக்குகிைது என
நாம் கூை முடியாது. நமது வாழ்க்ட�, ்பல
்பா�ங்�டளக் க�ாண்ைது. ஒரு �ாரணியால்
அதடன விளக்� முடியாது. �ாரல் மாரக்ஸ,
பிரட்ரிக் கஹ�ல் ர்பான்ை தத்துவஞானி�ள
கூறியது ஏற்புடையது அல்ல. �ாரல் மாரக்ஸ
மனித வாழ்க்ட�யின் அடிப்படைக் �ாரணி
க்பாருளாதாரம்
என்ைார.
தனிச்க�ாத்துரிடமடய நீக்கி விட்ைால் உல�ப
பிரச்�டன�டள தீரத்து விைலாம் என்று
மாரக்ஸ கூறினார.

இன்னும் சிலர அவடர வாரத்டத �ாலம்
மட்டுரம உளளவர என்்பர. ஒரர தடலவர
நல்லவர, க�ட்ைவர, தூயவர, சுயநலவாதி என
்பலநிடல�ளில்
விமரசிக்�ப்படுகிைார.
்பார்பவர �ண்�ளில் தான்
உண்டம
இருக்கின்ைது.
�ருபபு மற்றும் கவளடள
என்று இரண்டு நிைங்�ளில் தான் உல�ம்
உளளது எனக்கூை முடியாது. ஒரு ர�ாட்டில்
�ருபபும், கவளடளயும் இரண்டு �டைசி
புளளி�ள என்ைால், இரண்டிற்கும் இடையில்
இதர ்பல நிைங்�ள உளளன. இதுர்பாலத் தான்
மனித வாழ்க்ட�யும் உலகில் உளளது.

க�ரமானிய சிநதடனயாளரான பிரடிரக்
கஹ�ல் உல� ஆன்மாவின் உருவாக்�ரம
உல�ம் என்று கூறினார. உல�த்டத ஆன்மா
மூலமா� விவரித்தார. பின்நவீனத்துவம் இது
தவறு
என்று
கூறுகிைது.
உலட�
விளக்குவதற்கு ஒரு �ாரணி ர்பாதாது, ்பல
�ாரணி�ளால் தான் உல�த்டத விளக்�
முடியும். �லாச்�ாரம், கமாழி, மதம், அரசியல்
க்பாருளாதாரம் உளளிட்ை ்பல �ாரணி�ளின்

- பிரட்ரிக் நீட்ளச

உலகில் உண்டம�ள என்று எதுவும்
கிடையாது. விளக்�ங்�ள மட்டுரம உளளன.

�ாக் கைரிைா என்்பவர ஒரு பிரான்சு
நாட்டின் தத்துவ ஞானி ஆவார. இவர பின்
நவீனத்துவத்டத ஆதரித்தார. த�ரப்படமபபு
அல்லது �ட்டுடைத்தல் என்ை அணுகுமுடைடய
உடர�ளின் க்பாருடளப புரிநது க�ாளவதற்கு
அவர உருவாக்கினார.
ஒவகவாரு உடரயிலும், ்பல க்பாருள�ள
உளளன. மனிதனுடைய கமாழி இன்னும்
வளரச்சி
அடையவில்டல.
ஆ�ரவ
எழுத்தாளர�ள
தங்�ள
எல்லாக்
�ருத்துக்�டளயும் உடரமூலம் புரியடவக்�
முடியாது. உடரடயப ்படிப்பவர�ள தங்�ளின்
புரிதலுக்குத் தகுநதவாறு உடரயின் க்பாருடள
உருவாக்குகிைார�ள. ஒரர உடரயில் ்பல
க்பாருள�ள
உளளன.
த�ரப்படமபபின்
மூலமா�த்தான் உடரடயப புரிநது க�ாளள

உதவியுைன் தான் உல�த்டத விளக்� முடியும்.
உண்டம ஒருடமயில் இருப்பதில்டல,
்பன்டமயில்
இருக்கின்ைது.
எநத
ஒரு
விஷயத்திலும் உண்டம என்ை ஒன்று இல்டல,
உண்டம�ள தான் உளளன. எடுத்துக்�ாட்ைா�,
ஒரு
தடலவடரரயா,
வரலாற்று
நி�ழ்ச்சிடயரயா நாம் கூைலாம். ஒவகவாரு
தடலவடரப ்பற்றியும் ்பலவித �ருத்துக்�ள
உளளன. ஒரு சிலர அநதத் தடலவடர
தீரக்�த்தரிசி என்்பர.

முடியும்
த�ரபபெமைபபு என்்றவால்
என்ன?
“வாசிப்பதற்கும்,
விளக்குவதற்கும்,
எழுதுவதற்கும் ஆன
விதி�ள“.
ஜவாக ்டரிடவா
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நவீனத்துவத்தின்
உலகளாவிய
முறையைப்
பின்நவீனத்துவம்
நிராகரிக்கின்றது.
அதற்கு
மாறாக
தனித்துவத்தை அது ஆதரிக்கின்றது. ஒரு முழு
அமைப்பை விட, அதுனுடைய பகுதிகளே
முக்கியம்
என்று
கூறுகின்றது.
எடுத்துக்காட்டாக,
நவீனத்துவம்
உலகம்
முழுவதற்கான உரிமைகள் க�ோட்பாட்டை
ஆதரித்தது.
பின்நவீனத்துவம்
இதனை
மறுக்கின்றது. பெண்கள், பழங்குடி மக்கள்
ப�ோன்ற
வஞ்சிக்கப்பட்ட,
தனித்துவமான
குழுக்களின்,
மக்களின்
உரிமைகளுக்கு
முக்கியத்துவம் தருகின்றது.

அமெரிக்காவில் கருப்பு இன
மக்கள் ப�ோராட்டம்.
9.5 சுற்றுச்சூழலியல்
நவீன அறிவியல் மற்றும் த�ொழில்
நுட்பம் க�ொண்டு வந்த முன்னேற்றம் நமது
பூமியின் சுற்றுச் ழலை அழித்து வருகிறது.
ஓச�ோன் அழிதல், பருவ நிலை மாற்றம், அமில
மழை ப�ோன்ற சுற்றுச் ழல் பிரச்சனைகள்
நம்மை அச்சுறுத்துகின்றன. இயற்கையை
அழிக்கும்,
முன்னேற்றத்திற்கு
எதிரான
இயக்கம்
மற்றும்
க�ொள்கைக்கு
சுற்றுச் ழலியம் என்பது பெயராகும். அகண்ட
பிரபஞ்சத்தில் பூமியில் மட்டுமே நாம் வசிக்க
முடியும். ஆகவே, பூமியைக் காப்பாற்றுவது

நவீனத்துவம்
அமைப்பு
ரீதியான
மாற்றங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தருகின்றது.
பின்நவீனத்துவம்
குறிப்பிட்ட
சமூகக்
குழுக்களின் மாற்றத்திற்கும், வளர்ச்சிக்கும்
முக்கியத்துவம் வழங்குகின்றது.

\

பின்நவீனத்துவம்
அடையாள
அரசியலை
ஆதரிக்கின்றது.
குறிப்பிட்ட
நலிவடைந்த எளிமையான சமூகக குழுக்கள்
ஆதிக்க முறைக்கு எதிராக தங்களது ஜாதி,
இனம்,
பாலினம்
அடிப்படையில்
ஒருங்கிணைந்து
மேற்கொள்ளும்
நடவடிக்கைகளுக்கு அடையாள அரசியல்
என்பது பெயராகும். இந்த குழுக்களின்
உறுப்பினர்கள் தங்களை பாசத்துடன் “நாம்”
என்று
அழைக்கிறார்கள்.
இவர்கள்
எதிர்க்கும் குழுக்களின் உறுப்பினர்களை
“அவர்கள்”
என்று
அழைக்கிறார்கள்.
குறிப்பிட்ட அடையாளம், இடம் சார்ந்த
மக்களின் சக்தி ஏற்றலுக்கு அடையாள

அவசியமாகிறது.

அரசியல் முயற்சிக்கின்றது.
பின்நவீனத்துவத்தை
பல்வேறு
சிந்தனையாளர்களும்,
அறிஞர்களும்
விமர்சித்து உள்ளனர். ஆலன் கிர்பி என்ற
பிரிட்டானிய கலாச்சார விமர்சகர் பின்
நவீனத்துவம் முடிந்துவிட்டது என்று கூறினார்.
ஏனென்றால், பின் நவீனத்துவத்தின் கலாச்சார
காலம் முடிந்து எண்மின் (Digital) நவீனத்துவம்
உருவாகி உள்ளது என்று ஆலன் கிர்பி
கூறினார்.
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சுற்றுச் ழல் பிரச்சனைகளுக்கு த�ொழில்
நுட்பத்
தீர்வுகளை
இக்கோட்பாடு
ஆதரிக்கின்றது. இயற்கை மாசுபடுவதைத்
தடுப்பதற்கு மாற்று எரிசக்திகளை உருவாக்க
வேண்டும்.
இவ்வணுகுமுறை
மூன்று
கருத்துகளை(R-களை) ஆதரிக்கின்றது. அவை
i)
பயன்பாட்டைக்
குறைத்தல்
(Reduce),
ii) மறுபயன்பாடு (Reuse), iii) மறுசுழற்சி (Recycle)
ஆகியவைகளாகும். இயற்கைச் செல்வங்களை
சிக்கனமாக
மறுசுழற்சி
அடிப்படையில்
பயன்படுத்த வேண்டும்.

எல்லோருடைய
தேவைகளையும்
இயற்கையால் பூர்த்திச் செய்ய
முடியும். ஒருவருடைய
பேராசையையும் அதனால்
பூர்த்தி செய்ய முடியாது. மகாத்மா காந்தி

ஆழச் சூழலியல் மற்றும் மேல�ோட்டமான
சூழலியல்
தத்துவ விவாதம்
மனிதனுக்கும்,
ழலுக்கும்,
வளர்ச்சிக்கும்,
ழ்நிலைக்கும்
இடையில்
உள்ள த�ொடர்புகளைப் பற்றி விரிவான விவாதம்
உள்ளது. ஆழச் ழலியல் - மேல�ோட்டமான
ழலியல் என்ற விவாதம் உள்ளது.

பயன்பாட்டைக்
குறைத்தல் (Reduce)
மறுபயன்பாடு (Reuse)
மறுசுழற்சி (Recycle)

மேல�ோட்டமான சூழலியல்
மனிதனை
முன்னிறுத்தி,
பயனுள்ள
கருவியாக இயற்கையை அணுகும் க�ொள்கைக்கு
மேல�ோட்டமான ழலியல் என்பது பெயராகும்.
அமெரிக்கத் தத்துவ ஞானியான அந்தோணி
வெஸ்டன்
இக்கோட்பாட்டைத்
தீவிரமாக
ஆதரித்தார்.
மனிதனுக்கு இந்த உலகில்
முதன்மையான
இடத்தை
இக்கோட்பாடு
வழங்குகிறது. இயற்கை மனித நலனுக்காக
உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. எல்லா உயிர்களும்
இயற்கைச் செல்வங்களும் மனித வாழ்விற்காக
உள்ளன.
மனித முன்னிறுத்தல்

ஆழச் சூழலியல்
நார்வே நாட்டின் இயற்கைத் தத்துவ
ஞானியான ஆர்ன் நேயஸ்(Arne Naess) 1973
ஆம் ஆண்டு இக்கருத்தை உருவாக்கினார்.
மகாத்மா
காந்தி,
ரஸேல்
கார்ஸன்
ஆகிய�ோரிடமிருந்து இவர் ஊக்கம் பெற்றார்.
புவிக்கோள் மூன்று அங்கங்களைப் பெற்று
இருக்கின்றது. அவைகள் i) மனிதர்கள்,
ii)
மற்ற
உயரினங்கள்,
iii)
உயிரற்ற
ப�ொருட்களும் விசைகளும் ஆகும். பூமியில்
வாழும் க�ோடிக்கணக்கான உயிர்களில் மனித
இனமும்
ஒன்று.
மனித
இனத்தை

(Anthroprocentricism)

முன்னிறுத்துவதை நாம் கைவிட வேண்டும்.
தவறான பார்வை
மனித முன்னிறுத்தல்
மனித அகந்தை

EGO

சரியான பார்வை
உயிர் முதன்மை சமத்துவம்
சூழல் முதன்மை

ECO
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மனிதர்
அல்லா
உயிரினங்களுக்கும்
அடிப்படை மதிப்பு, அடையாளம் ஆகியவை
உள்ளன. எல்லா உயரினங்களும் சமமான
முக்கியத்துவத்தை
(Bio Centric Equality)
பெற்றிருக்கின்றன. இயற்கையை கவனத்துடன்
பயன்படுத்தி மனிதர்கள் வாழ வேண்டும்.
பல்லுயிர்களைப்
பாதுகாக்க
வேண்டும்.
பேராசையால் மனித இனம் பல உயிர்களை
அழித்து வருகிறது. உடனடியாக மக்கள்
த�ொகையை
இப்பூமியில்
கட்டுப்படுத்த
வேண்டும். மக்கள் த�ொகைப் பெருக்கம்
சுற்றுச்சூழலை அழிக்கின்றது.

சுற்றுச் ழல்
பிரச்சனைகளைத்
தீர்ப்பதற்கு நாம் நமது த�ொழல் நுட்பத் தத்துவம்,
ப�ொருளாதாரம்,
அரசியல்
ஆகியவற்றை
உடனடியாக மாற்ற வேண்டும். மனிதர்கள்
”இயற்கையான நபர்கள்” ஆவர். நமது நுகர்வுக்
கலாச்சாரத்தை மாற்ற வேண்டும்.
நமது
“ ழலியல் தடம்” குறைக்கப்பட வேண்டும்.
இயற்கையை மிகவும் சிக்கனமாக பயன்படுத்த
வேண்டும். சுற்றுச் ழல் மீது மனிதர்களின்
தாக்கத்தை
ஆழமாக,
தத்துவமாக
விவாதிப்பதால் இந்தக் க�ொள்கைக்கு ஆழச்
ழலியல் எனப் பெயரிடப்பட்டது.

“மனிதர்கள் சுற்றுச்சூழலின்
பகுதிகளாவர். வெற்றியாளர்கள்
கிடையாது”

புவி நமக்குச் ச�ொந்தமானது கிடையாது.
நாம் தான் புவிக்கு ச�ொந்தமானவர்கள்.

-ஆல்டோ லெப�ோல்ட்
ஆழச் சூழலியல் - மேல�ோட்டமான சூழலியல் கருத்து முரண்பாடுகள்
ஆழச் சூழலியலின் எட்டு முக்கிய
கருத்துகளின் சுருக்கம்

மேல�ோட்டமான சுழலியலின் எட்டு முக்கிய
கருத்துகளின் சுருக்கம்

1. புவியில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களும்
அடிப்படை மதிப்பை பெற்று இருக்கின்றன.

1. புவியில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களும்
மனிதனின் தேவைக்காக உள்ளன.

2. இவ்வுலகில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களும்
2. சிறிய உயிரினங்களை விட மனிதன்
(சிறியவைய�ோ, பெரியவைய�ோ) புவியின் சிறப்பு
ப�ோன்ற பெரிய உயிரினங்கள்தான்
தன்மைக்கு முக்கிய பங்கை ஆற்றுகின்றன.
முக்கியமானவைகள் ஆகும்.
3. மனிதர்கள் தங்களது அடிப்படை தேவைக்கு 3. மனிதர்கள் எல்லா இயற்கை வளங்களையும்,
மட்டுமே மற்ற உயிரினங்களைப் பயன்படுத்த
உயிரினங்களையும் தங்களது ப�ொருளாதார
வேண்டும்.
நலனுக்காக பயன்படுத்தலாம்.
4. உலகில் மனித மக்கள் த�ொகையை
குறைப்பது மற்ற உயிரினங்களின்
நலனுக்கு நல்லது ஆகும்.

4. மனித மக்கள் த�ொகை கட்டுப்பாடு இன்றி
வளரலாம்.

5. உலகில் மனிதனின் தலையீடு அதிகமாகவும், 5. த�ொழில் நுட்ப வளர்ச்சி எல்லா
ம�ோசமாகவும் உள்ளது.
சிக்கல்களையும் நீக்கும்.
6. ப�ொருளாதாரம், த�ொழில்நுட்பம்,
க�ொள்கை ஆகிய துறைகளில் மனிதனின்
க�ொள்கைகள் உடனடியாக, தீவிரமாக
மாற்றப்பட வேண்டும்.

6. ப�ொருளியல் வாதமும், நுகர் கலாச்சாரமும்
மனித சமூகத்தை ஆள வேண்டும்.

7. வாழ்க்கையின் நிலையை விட வாழ்க்கை
தரம் முக்கியமானது.

7. மனிதனின் வாழ்க்கை நிலை உயர்ந்து
க�ொண்டே இருக்க வேண்டும்.

8. மேற்கண்ட
உண்மைகளை
உணர்ந்த 8. சுற்றுச் ழல் பிரச்சனைகளை நிபுணர்களிடம்
அனைவரும் மாற்றத்தை க�ொண்டு வர
விட்டுவிட வேண்டும். அவர்கள் தீர்வுகளை
முயற்சிக்க வேண்டும்.
வழங்குவார்கள்.
மற்றவர்கள்
ழலியப்
பிரச்சனைகளில் தலையிடக் கூடாது.
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அரசியலில் புதிய அணுகுமுடை ரவண்டும்.
ைலியிலும் ஒன்று ர�ர
�மதரமவாதமும்,
ரவண்டும்.
�மதரமவாதம்
மட்டுரம
�ாப்பாற்றும்.
அரசுக்குச்
சுற்றுச் ைடலக்
�மதரமவாத திட�டயயும், தன்டமடயயும்
வைங்கி இயற்ட�டயக் �ாப்பாற்ை ரவண்டும்.

சூழலியலும் அரசியல் ந�வாடபெவாடும்
ஆண்ட்ரு ரஹவுட் என்ை பு�ழ் க்பற்ை
அரசியல் அறிஞர அரசியல் ர�ாட்்பாட்டியலில்
ைலியடல மூன்று வட�யா� பிரித்தார.
(அ) �மூ�ச்

ைலியல்

(ஆ) நவீனச்

ைலியல்

(இ) ஆைச்

2. சூழலிய அமைப்பெதிர்வாதம்

ைலியல்

முரரர புக்சின் இநத அணுகுமுடைடய
ைலியலின் எதிரி
ஆதரித்தார. அதி�ாரம்
என்று கூறினார. அரசு, மதம், குடும்்பம்
ர்பான்ை ர்பாரடவயில் அதி�ாரம் மனிதர�டள
வாட்டிவடதக்கின்ைது. மனிதனுடைய ்பரஸ்பர
ஒத்துடைபபு உணரடவ அதி�ாரம் தடை
க�ய்துளளது. இயற்ட�யா�ரவ மனிதன்
்பரஸ்பர ஒத்துடைபபுைன் வாழ்்பவன். ஆ�ரவ
அதி�ாரத்டத
நீக்கி
விட்டு
்பரஸ்பர
ஒத்துடைபபுைன்
புதியரதார
�மூ�த்டத
உருவாக்கி மனிதடனயும் இயற்ட�டயயும்
�ாப்பாற்ை ரவண்டும்.

அரசியல் ந�வாடபெவாடடியலில் சூழலியல்

சேமூ�ச்
சூழலியல்

சூழலிய
சேைதரை்வாதம்
சூழலியலின
சமதரமவாதம்

�வீனச்
சூழலியல்

ஆழச்
சூழலியல்

சூழலியப
சூழலிய
அமைப்பெதிர்வாதம் ்பெண்ணியம்
அதி்காரம் சூழலியலின
எதிரி

ஆணாதிக்்கம் சமதரம
சூழலியலின எதிரி

3. சூழலியப ்பெண்ணியம்

(அ) சேமூ�ச் சூழலியல்

�ரராலின் கமரச்�ன்ை ‘இயற்ட�யின்
மரணம்’ (The Death of Nature) என்ை நூலில்
ைலியப
க்பண்ணியத்டத
விவரித்தார.
ஆணாதிக்�ம் இயற்ட�யின் எதிரியாகும்.
க்பண்ணியம் இயற்ட�யின் ரதாழி ஆகும்.
ஆணாதிக்�ம் க்பண்�ள மீது மட்டும் அல்ல,
இயற்ட�யின் மீதும் ஆணின் ஆதிக்�த்டத
உருவாக்குகின்ைது.
க்பண்�டளயும்,
இயற்ட�டயயும் ்பயன்்பாட்டு க்பாருளா�
்பாவிக்கின்ைது. க்பண்�ளுக்கும் இயற்ட�க்கும்
உளள அடையாளம், மதிபபு, உயிர தன்டம
ஆகியவற்டை ஆணாதிக்�ம் மதிப்பதில்டல.
ஆ�ரவ ்பாலினச் �மத்துவம் மற்றும் இயற்ட�
�ாரநத புதிய அரசியடல நாம் உருவாக்�
ரவண்டும்.

அகமரிக்� தத்துவ ஞானி முரர புக்சின்
ைலியல்
என்ை
�ருத்டத
�மூ�
ைலியலில் மூன்று
உருவாக்கினார. �மூ�
வித அணுகுமுடை�ள உளளன.
1.

ைலிய �மதரமவாதம்

2.

ைலிய அடமபக்பதிரவாதம்

3.

ைலியப க்பண்ணியம்

1. சூழலிய சேைதரை்வாதம்
ருைால்ப ்பரரா ைலிய ர�ா�லி�த்டத
‘சிவபபில் இருநது ்பசுடமக்கு’ (From Red to
Green)
என்ை
நூலில்
விவரித்தார.
முதலாளித்துவத்டத இயற்ட�யின் எதிரியா�
இநத அணுகுமுடை ்பாரக்கின்ைது. நு�ர
�லாச்�ாரத்தின் மூலமா� முதலாளித்துவம்
இயற்ட�டய சீரழித்துவிட்ைது. �ட்டு்பாடு
இல்லாத க�ாத்துரிடம புவிக் ர�ாளின்
நலத்டதயும் வளத்டதயும் க�டுத்துவிட்ைது.

(ஆ) �வீனச் சூழலியல்
ைலியல் அரசியல்
ரமரலாட்ைமான
ைலியலா�
அறிவியலில்
நவீன
அடைக்�ப்படுகிைது.
தாராளவாதத்திற்கும்,
இயற்ட�க்கும் இடையில் சுற்றுச் ைடலக்
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காப்பதற்காக தாராளவாதத்தைச் சிறிது திருத்தி
அமைக்க
வேண்டும்
என்று
நவீன
ழலியல் கூறுகின்றது. “அறிவ�ொளி மனித
முன்னிறுத்தல்” என்ற கருத்தை ஆதரிக்கின்றது.
அதாவது இந்த புவியின் எதிர்காலத்தையும்
மனித குலத்தின் எதிர்காலத்தையும் மனதில்
வைத்து மனிதன் செயல்பட வேண்டும்.
“தலைமுறைகளுக்கு இடையிலான நீதி” என்ற
கருத்தையும் நவீனச் ழலியல் ஆதரிக்கின்றது.
அதாவது
இந்த
புவியை
வருங்கால
தலைமுறைகளிடம் இருந்து கடனாகப் பெற்று
உள்ளோம். ஆகவே புவியை பாதுகாத்து
வருங்காலத்தில் அவர்களிடம் ஒப்படைக்க
வேண்டும். “நிலையான முன்னேற்றம்” என்ற
கருத்தையும் நவீனச் ழலியல் ஆதரிக்கின்றது.
சீக்கிரமாக பணக்காரர் ஆக வேண்டும்
என்பதை விட நிதானமாக பணக்காரர் ஆக
வேண்டும். இதற்காக இயற்கையை நிதானமாக
பயன்படுத்த
வேண்டும்
என்று
நவீனச்

அ. பீஸ்நவ் இயக்கம்
ஆ. சிப்கோ இயக்கம்
இ. அப்பிக்கோ இயக்கம்
ஈ. அமைதி பள்ளத்தாக்கு பாதுகாப்பு இயக்கம்
அ. பீஸ்நவ் இயக்கம் (Bisnau Movement):
பதினெட்டாவது
நூற்றாண்டில்
ராஜஸ்தானில்
உருவான
வெற்றிகரமான
சுற்றுச் ழல் இயக்கமே பீஸ்நவ் இயக்கமாகும்.
தார் பாலைவனத்தில் குரு ஜம்பேஸ்வர் என்ற
ஞானி பீஸ்நவ் என்ற மதக் குழுவை இடைக்கால
வரலாற்றில் உருவாக்கினார். ‘பீஸ்நவ்’ என்ற
இந்தி ம�ொழிச் ச�ொல்லிற்கு ‘29’ என்பது
ப�ொருளாகும்.
இயற்கையுடன் ஒன்றி வாழ
வேண்டிய
வாழ்க்கையை
தனது
29
க�ோட்பாடுகள் மூலமாக விவரிப்பதால் பீஸ்நவ்
என்று அழைக்கப்பட்டது.
ஜ�ோத்பூர் மகாராஜா பதினெட்டாவது
நூற்றாண்டில் ஒரு புதிய அரண்மனையை
கட்டினார். கேஜர்லி கிராமத்தில் அரக்க மரம்
நிறைந்த
காடு
உள்ளது.
தனது
அரண்மனைக்காக
மரங்களை
வெட்டி
வருமாறு
இராணுவத்தை
அனுப்பினார்.
அம்ரிதா தேவி என்ற பெண்மணி மரங்களை
வெட்டக்கூடாது என்று ப�ோராட்டம் செய்தார்.
மரத்தை வெட்டுவதற்கு பதிலாக தனது
தலையை வெட்டுங்கள் என்று கூறினார்.
இராணுவம் அவரது தலையை துண்டித்தது.
கிராம
மக்கள்
அனைவரும்
வனத்தை
காப்பாற்றுவதற்காக
தங்களது
உயிரைக்
க�ொடுத்தனர்.
ம�ொத்தம்
363
கிராம
உறுப்பினர்கள் உயிர்த் தியாகம் செய்தனர்.
இச்சம்பவத்தைக் கேள்விப்பட்ட மகாராஜா
உடனடியாக தனது இராணுவத்தைத் திரும்ப
பெற்றார். அப்பகுதியைப் பாதுகாக்கப்பட்ட
வனம் என்று அறிவித்தார். பீஸ்நவ் கேஜர்லி
இயக்கம்
நவீன
இந்தியாவின்
முதல்
வெற்றிகரமான சுற்றுச் ழல் இயக்கமாகும்.

ழலியல் கூறுகின்றது.
(இ) ஆழச் சூழலியல்
இயற்கைக்கு சாதகமான புது அரசியல்
திட்டம் மற்றும் அரசியல் அனுகுமுறையை
ஆழச்
ழலியல்
வலியுறுத்துகிறது.
அரசியலுக்கும், இயற்கைக்கும் இடையிலான
உறவில் அடிப்படை மாற்றத்தை உருவாக்க
வேண்டும். மனிதர்கள், பிற உயிரினங்கள்
மற்றும்
உயரற்ற
ப�ொருட்கள்
ஆகியவைகளிடையே
உள்ள
த�ொடர்பை
மதித்து,
புரிந்துக�ொண்டு,
காப்பாற்றும்
அரசியல் வேண்டும்.
இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் இயக்கங்கள்
நவீன முன்னேற்றம் இயற்கையைச்
சீரழிப்பதால் பல்வேறு எதிர்ப்பு ப�ோராட்டங்கள்
உலகம் முழுவதும் த�ோன்றியுள்ளன. நமது
நாட்டிலும்
ழலையும்
பல்லுயிர்
அமைப்பையும்
காப்பாற்றுவதற்காகப்
பல
சுற்றுச் ழல்
பாதுகாப்பு
இயக்கங்கள்
த�ோன்றின. அவைகளில் முக்கியமான நான்கு
இயங்கங்களை நாம் இங்கு காணலாம்.

குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

வெட்டப்பட்ட மரத்தைவிட வெட்டுண்ட
மனித உயிர் முக்கியமானது அல்ல.
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ம�ொழியில் ‘கட்டிக்கோ’ என்று ப�ொருளாகும்.
இம்மாவட்டத்தில்
த�ொழிற்சாலைகள்
பெருகியதால் 1950-ஆம் ஆண்டு 81% இருந்த
வனப்பரப்பு 1980-ஆம் ஆண்டு 24% ஆக
குறைந்தது. சூற்றுச் ழல் ஆர்வமுள்ள மக்கள்
மரங்களை கட்டி அணைத்து ப�ோராட்டம்
நடத்தினர். எஞ்சிய காடுகளைக் காப்பாற்றுதல்,
அழிக்கப்பட்ட காடுகளை உருவாக்குதல், நல்ல
முறையில்
வளங்களைப்
பயன்படுத்தும்
விழிப்புணர்வை உருவாக்குதல் ஆகிய மூன்று
ந�ோக்கங்களை
அப்பிக்கோ
இயக்கம்
ஆதரித்தது. மரங்களை கட்டி அணைத்துக்
காப்பாற்றியதால் அப்பிக்கோ இயக்கம் என்று
பெயர் வந்தது.

ஆ. சிப்கோ இயக்கம் (Chipko Movement):
உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் 1973-ஆம்
ஆண்டு
நடைபெற்ற
அமைதியான
சுற்றுச் ழல் பாதுகாப்பு இயக்கமே சிப்கோ
இயக்கமாகும். இந்தியில் ‘சிப்கோ’ என்றால்
‘கட்டிப்பிடி’ என்று ப�ொருள்படும். விளையாட்டு
ப�ொருட்கள் தயாரிக்கும் கம்பெனி, அலக்நந்தா
பள்ளத்தாக்கில் மரங்களை வெட்டுவதற்காக
அரசு அனுமதி பெற்று வந்தது. மரங்களை
வெட்டக்கூடாது என்று அப்பகுதி மக்கள்,
முக்கயமாக
பெண்கள்
அமைதியாக
ப�ோராடினார்கள். ‘தஸ�ோலி கிராம ஸ்வராஜ்ய
மண்டல்’ (DGSM) என்ற அரசு சாரா அமைப்பும்
அதன் தலைவர் சந்திபிரசாத் பட் அவர்களும்
ப�ோராடினார்கள்.

ஈ. அமைதி பள்ளத்தாக்கு பாதுகாப்பு
இயக்கம்

புகழ் பெற்ற சுற்றுச் ழல் வாதியான
சுந்தர்லால்
பகுகுணா
ப�ோராட்டத்தில்
குதித்தார்.
பெரும் அளவில் பெண்கள்
ப�ோராட்டத்தில் பங்கேற்றனர். தூம்சிங் நெகி,
பச்னி தேவி ப�ோன்ற பெண் தலைவர்கள்
மக்களின் வன உரிமைக்காக ப�ோராடினார்கள்.
1980-ஆம்
ஆண்டு
முதல்
இமயமலை
வனப்பகுதியில் மரங்களை வெட்டுவதற்கு
மத்திய அரசு தடைவிதித்து. பெண்ணியம்,
காந்தியம், சுற்றுச் ழலியம் ஆகிய மூன்று
க�ொள்கைகளை சிப்கோ இயக்கத்தில் நாம்

அமைதிப்
பள்ளத்தாக்கு
என்பது
கேரளாவின் பாலக்காடு மாவட்டத்தில் மேற்கு
த�ொடர்ச்சி மலையில் உள்ளது. பசுமை மாறாக்
காடுகள் இங்கு உள்ளன. ஆங்கிலத்தில் Silent
Valley
(அமைதிப்
பள்ளத்தாக்கு)
என்று
அ ழ ை க்க ப ்ப டு கி ற து . ம க ா ப ா ர த த் தி ல்
பாண்டவர்களின் மனைவியான திர�ௌபதிக்கு
‘சைரந்திரி’ என்று மற்றொரு பெயர் உள்ளது.
இவ்வனப்பகுதி
அவர்களின்
நினைவாக
சைரந்திரி வனம் என்று அழைக்கப்பட்டது.
காலனிய ஆட்சியில் அந்த வனப்பகுதிக்கு
ஆங்கிலேயர்கள் சென்றப�ோது அமைதியான
வனமாக அது இருந்தது. வனத்தில் சத்தத்தை
த�ொடர்ச்சியாக உருவாக்கும் சிகாடஸ் பூச்சிகள்
அங்கு இல்லாததால் வனம் அமைதியாக
இருந்தது என்று ஆங்கிலேயர் அதற்கு அமைதிப்
பள்ளத்தாக்கு என்று பெயரிட்டனர்.

காணலாம்.

அந்தப் பள்ளத்தாக்கில் பல்லுயிர்கள்
அதிகம் உள்ளன.
சிங்கவால் குரங்குகள்
அதிகம் காணப்படுகின்றன.
சிங்கவால்
குரங்கின் அறிவியல் பெயர் ‘மகாகா சைலேனஸ்’
என்பதாகும். இதனால் தான் அது ‘சைலண்ட்
வேலி’ என்று அழைக்கப்படுகிறது என்பதும்
ஒரு வாதமாகும். கேரள மாநில மின்சாரத்துறை
1970-களில்
மின்சாரம்
தயாரிப்பதற்காக
அவ்வனத்தில் உள்ள குந்திப்புழா என்ற நதியில்
அணைகட்டத் த�ொடங்கியது.

சுற்றுச்சூழல் தான் நிரந்தர ப�ொருளாதாரம்
ஆகும்.
- சுந்தர்லால் பகுகுணா
இ. அப்பிக்கோ இயக்கம் (Appiko Movement):
மேற்குத்
த�ொடர்ச்சி
மலையில்,
கர்நாடகாவின் உத்திர கன்னட மாவட்டத்தில்
நடைபெற்ற
இயக்கமே
அப்பிக்கோ
இயக்கமாகும். அப்பிக்கோ என்றால் கன்னட
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KSSP என்ற ‘கேரள சாஸ்திர சாகித்ய
பரிசத்’ அமைப்புச் சுற்றுச் ழல் ப�ோராட்டத்தை
இந்த
அணைக்கு
எதிராக
நடத்தியது.
அணைகட்டினால் அமைதிப் பள்ளத்தாக்கு
அழிந்துவிடும் என்ற பெரிய ப�ோராட்டம்
நடைபெற்றது.
பல்வேறு
தரப்பினரும்
ப�ோராட்டத்தில் குதித்தனர். ஆகவே 1980-ஆம்
ஆண்டு
கேரளா
மாநில
அரசாங்கம்
அணைகட்டும் திட்டத்தைக் கைவிட்டது. 1985ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசாங்கம் இப்பகுதியை
தேசிய பூங்காவாக அறிவித்தது. பின்னர்
இப்பகுதி ‘நீலகிரி உயிர்க்கோள இருப்பாக’
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமைதிப்
பள்ளத்தாக்கு பாதுகாப்புப் ப�ோராட்டம் 20வது நூற்றாண்டின் மிகச்சிறந்த இந்திய
சுற்றுச் ழல் இயக்கமாக கருதப்படுகிறது.

பாலினச்
சமத்துவம்
ஆண்
இடையிலான பாலினச் சமத்துவம்

பெண்

ப�ொது நலம் - மக்களின் ப�ொதுவான நலன்
அல்லது விருப்பம்
தனியான நபர் அல்ல - மனிதர்கள் தனியான
நபர்கள்
அல்ல.
மற்ற
மனிதர்களுடன்
இணைந்து வாழ்கிறார்கள். ஆகவே சமூகத்தில்
இருந்து த�ொடர்பு இல்லாமல் அவர்கள்
வாழ்வதில்லை.
அமைந்துள்ள நபர் - மனிதர்கள் சமூகத்தில்
வேர்
ஊன்றி
அமர்ந்து,
அமைந்து
இருக்கிறார்கள்.
குறைப்பு வாதம் - இந்த உலகத்தில் உள்ள
அனைத்தையும் ஒரு குறிப்பிட்ட காரணியாக
குறைத்து விளக்கும்வாதம்.

அருஞ்சொற்பொருள்

பிரபஞ்ச வாதம் - ஒரு குறிப்பிட்ட காரணி
பிரபஞ்சம் முழுவதற்கும் ப�ொருந்தும் என்ற
க�ொள்கை.

அமைப்பெதிர்வாதம் - எவ்வித அதிகாரமும்
இல்லாமல் உறுப்பினர்களுக்கு இடையிலான
பரஸ்பர ஒத்துழைப்பின் மூலம் இயங்கும்
அமைப்பு

தனிப்பட்ட வாதம் - ஒவ்வொரு மதமும்,
ம�ொழியும்,
இனமும்
தனித்துவமானது,
முக்கியமானது என்னும் வாதம்.

பெண்ணியம்
பெண்களின்
சக்தி
ஏற்றத்தையும்,
பாலின
சமத்துவத்தையும்
ஆதரிக்கும் க�ொள்கை.

தகர்ப்பமைப்பு(கட்டுடைத்தல்) முறை - உட்புற
மற்றும் மறைக்கப்பட்ட உண்மைகளை புரிந்து
க�ொள்ளுதல். ஒரு குறிப்பிட்ட எழுத்துப்
படைப்பை படிக்கும் ப�ோது மேல�ோட்டமான
ப�ொருளை விட்டுவிட்டு உட்புற, மறைந்து
இருக்கும் ப�ொருளை புரிந்து க�ொள்வது.

ஆணாதிக்க முறை - குடும்பம், அரசியல்,
ப�ொருளாதாரம், கலாச்சாரம், மதம், பிற
தளங்களில் பெண்கள் மீது ஆண்கள் ஆதிக்கம்
செலுத்தும் முறை.
பின் காலனி ஆதிக்கம் - காலனி ஆதிக்கத்தில்
இருந்து விடுதலை பெற்ற பின் நாடுகள்
இருக்கும் நிலை (எடுத்துக்காட்டு 1947க்கு
பிறகு இந்தியா)

அடையாள அரசியல் - குறிப்பிட்ட நலிவடைந்த
சமூக குழுக்கள் ஆதிக்க முறைக்கு எதிராக
தங்களது சாதி, இனம், பாலினம் அடிப்படையில்
ஒருங்கிணைந்து மேற்கொள்ளும் அரசியல்
நடவடிக்கைகள்.

காலனி ஆதிக்கம் - ஐர�ோப்பிய நாடுகள் ஆசிய
ஆப்பிரிக்க
நாடுகளை
அடிமைப்படுத்தி
சுரண்டிய முறை.

மனித முன்னிறுத்துதல் - மற்ற உயிரினங்களை
விட மனித இனம் முதன்மையான மற்றும்
உயர்ந்தது என்ற அணுகுமுறை. மனிதனின்
வாழ்விற்கும், இன்பத்திற்கும் தான் மற்ற
உயிரினங்கள் இவ்வுலகில் உள்ளன.

விஷாகா வழிமுறைகள் - உச்ச நீதிமன்றம்
பணி இடங்களில் பாலின த�ொந்தரவுகளில்
இருந்து
பெண்களை
காப்பாற்றுவதற்காக
தனது தீர்ப்பில் வழங்கிய வழிமுறைகள்.
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உயிர் முதன்மைச் சமத்துவம் - இவ்வுலகில்
உள்ள எல்லா உயிரினங்களும் சமம், மற்ற
உயிரினங்களை விட மனிதன் எந்த விதத்திலும்
உயர்ந்தவன் கிடையாது.

ஆழச் சூழலியல் - முன்னேற்றம் என்ற
பெயரில் சுற்றுச்
ழலை பாதிக்கும் நமது
நடவடிக்கைகளை ஆழமாக உணர்ந்து கேள்வி
கேட்க வேண்டும்.

தலைமுறைகள் இடையிலான நீதி - புவியை
நாம் வருங்கால சந்ததியிடம் இருந்து கடன்
வாங்கி உள்ளோம். இயற்கையை அழிக்காமல்
மீண்டும்
நாம்
வருங்கால
சந்ததியிடம்
ஒப்படைக்க வேண்டும்.

சிப்கோ இயக்கம் - இந்தி ம�ொழியில் சிப்கோ
என்றால் கட்டிப்பிடி என்பது ப�ொருளாகும்.
மக்கள் மரங்களை கட்டிப்பிடித்து அவற்றை
வெட்டப்படுவதில்
இருந்து
காப்பாற்றிய
இயக்கம்.

நிலையான முன்னேற்றம் - இயற்கைச்
செல்வங்களை நாம் பயன்படுத்தும் ப�ோது
வருங்கால தேவைகளையும் நமது நினைவில்
வைத்துக் க�ொள்ள வேண்டும். நிலைத்த, நீடிய
முன்னேற்றத்தை
நாம்
சாத்தியப்படுத்த
வேண்டும்.

அப்பிக்கோ இயக்கம் - கன்னட ம�ொழியில்
அப்பிக்கோ என்றால் கட்டிப்பிடி என்பது
ப�ொருள் ஆகும். கர்நாடக மாநிலத்தில்
மரங்களை
கட்டிப்பிடித்து
காப்பாற்றிய
இயக்கமே அப்பிக்கோ இயக்கம் ஆகும்.

மதிப்பிடுதல் (Evaluation)
I. சரியான பதிலை தேர்வு செய்யவும்
1. அமைப்பெதிர்வாதக் க�ொள்கை கீழ்க்கண்டவற்றில் எதனை ஆதரிக்கவில்லை?
அ) அராஜகத்தை ஆதரிக்க வேண்டும்
ஆ) இக்கொள்கை ஒழுங்கை ஆதரிக்கின்றது
இ) மனிதர்கள் பரஸ்பர ஒத்துழைப்புடன் நன்றாக வாழ்வார்கள்
ஈ) அரசை எதிர்க்கின்றது
2. கீழ்க்கண்டவற்றில் அதிகாரமில்லாக் க�ொள்கையை ஆதரித்தவர் யார்?
அ) காரல் மார்க்ஸ்	
இ) ஆதம் ஸ்மித்

ஆ) ஜ�ோசப் பிர�ௌதான்
ஈ) ஜான் லாக்

3. அமைப்பெதிர்வாதக் க�ொள்கை எந்த அமைப்பை சுரண்டல் தன்மை உள்ளது என எதிர்த்தது?
அ) அரசு
இ) மதம்

ஆ) தனிச் ச�ொத்துக்கள்
ஈ) மேற்கண்ட அனைத்தும்

4. பெண்ணியம் யாருடைய திறன், சக்தி ஏற்றத்தை ஆதரிக்கின்றது?
அ) பெண்கள்	
இ) சிறுபான்மையினர்	

ஆ) குழந்தைகள்
ஈ) பழங்குடி மக்கள்

5. தனிப்பட்ட வாழ்விலும் அரசியல் என்பதன் ப�ொருள்
அ) நாம் அரசியலில் தலைவர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை விவாதிக்க வேண்டும்
ஆ) நாம் அரசியலில் நேர்மையை எதிர்ப்பார்க்க வேண்டும்
இ) நாம் குடும்பத்திலும், அரசியலிலும் பெண்களுக்கான அரசியல் உரிமைகளைப் பற்றி பேச
வேண்டும்
ஈ) நாம் அரசியல் வாதிகளின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையைப் புறக்கணிக்க வேண்டும்
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6. பின்நவீனத்துவத்தின் தந்தை யார்?
அ) ஜாக் டெரிடா (Jacques Derrida)
ஆ) மிசல் பூக்கோ (Michel Foucault)
இ) பிரீட்ரிக் நீட்சே(Friedrich Nietzsche) ஈ) காரல் மார்க்ஸ்(Karl Marks)
7. ஆழச் சூழலியல் என்ற கருத்தை உருவாக்கியவர் யார்?
அ) மிசல் பூக்கோ (Michel Foucault)
இ) ஆட்ரி லார்ட் (Audre Lorde)

ஆ) இராபர்ட் டி புட்நம் (Robert D Putnam)
ஈ) ஆர்னே நியேஸ் (Arne Naess)

8. பின்நவீனத்துவம் பற்றிய தவறான கருத்து எது?
அ) நவீனத்தை நிராகரிக்கின்றது
ஆ) உண்மை என்று ஒன்று இல்லை. உண்மைகள் என்பது தான் சரி
இ) சர்வதேச வாதத்தை எதிர்க்கின்றது
ஈ) தனித்துவ வாதத்தை நிராகரிக்கின்றது.
9. பின்நவீனத்துவம் எதனுடன் த�ொடர்பு உள்ளது?
அ) அடையாள அரசியல்
இ) சர்வதேச அரசியல்

ஆ) தேசிய அரசியல்
ஈ) வர்க்க அரசியல்

10. சமுதாயவாதம் எதனை நம்புகிறது?
அ) மதம்
இ) வர்க்கம்

ஆ) சமுதாயம்
ஈ) ம�ொழி

11. சமுதாயவாதத்தின் படி மனிதன்
அ) அணுவைப் ப�ோன்று தனிமையானவன்
ஆ) சுயநலமானவன்
இ) மதவாதி
ஈ) நேர்மறை உரிமைகள் உள்ளவன்
12. சமுதாயவாதம் ஆதரிப்பது
அ) இயற்கை உரிமைகள்	
இ) நேர்மறை உரிமைகள்	

ஆ) தார்மீக உரிமைகள்
ஈ) ப�ொருளாதார உரிமைகள்

13. ப�ொருத்துக
1. நவீனச் ழலியல்
2. ஆழச் ழலியல்
3. மேல�ோட்டமான ழலியல்
4. சிப்கோ இயக்கம்

அ) உயிர் முதன்மை சமத்துவம்
ஆ) மறுசூழற்சி
இ) மரத்தை கட்டிப்பிடி இயக்கம்
ஈ) நீடிய முன்னேற்றம்

14. அப்பிக்கோ இயக்கம் என்பது
அ) காப்பாற்றுவதற்காக மரங்களைக் கட்டிப்பிடிங்கள்
ஆ) ஏழை மக்களுக்கு உணவு க�ொடுங்கள்
இ) எளிய�ோருக்குக் கல்வியை கற்றுத் தாருங்கள்
ஈ) மக்களின் ந�ோய்களைச் சரியாக்குங்கள்
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15. இந்தியா, நமிபியா ப�ோன்ற நாடுகளுக்கு ப�ொருத்தமான பெண்ணியம் எது?
அ) பின்காலனியப் பெண்ணியம்
இ) தீவிரப் பெண்ணியம்

ஆ) தாராளவாதப் பெண்ணியம்
ஈ) மார்க்சியப் பெண்ணியம்

II. கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்கு மிகவும் சுருக்கமாக பதில் வழங்கவும்
1. ஆந்தரப�ோ சென்ரிசம் (மனித முன்னிருத்தல்) என்பதை விளக்கவும்
2. அடையாள அரசியல் என்றால் என்ன?
3. ‘அமைந்துள்ள சுயம்’ (Situated Self) என்பதன் ப�ொருளை காண்க
4. ‘விசாகா வழிமுறைகள்’ என்றால் என்ன?
5. பெண்ணியம் என்பதன் ப�ொருளைத் தருக.
6. ‘அரசு ஒரு தேவையற்ற தீமை’ என ஏன் அதிகாரமில்லாக் க�ொள்கை கூறுகிறது?
7. அதிகாரமில்லாக் க�ொள்கை (Anarchism) என்பதன் ச�ொல் வரலாற்றைத் தருக.
III. கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்கு சுருக்கமாக பதில் தருக
1. தீ
 விரப் பெண்ணியத்தின் முழக்கம் ‘தனிப்பட்ட வாழ்விலும் அரசியல்’ என்பதைப் பற்றி
கருத்து தெரிவிக்கவும்.
2. ‘ஆழச்

ழலியல்’ கருத்தைப் பற்றி எழுதுக.

3. சமுதாயவாதத்தின் நேர்மறை உரிமைகள் என்ற கருத்தை விரிவாக விளக்கவும்.
4. மேல�ோட்டமான (ஆழமற்ற) ழலியல் சுற்றுச் சூழலைக் காப்பதற்குப் பரிந்துரைத்த
தீர்வுகளைக் கண்டு எழுதுக.
IV. கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்கு விரிவான பதில்களை தருக.
1. அதிகாரமில்லாக் க�ொள்கையின் முக்கிய தன்மைகளை மதிப்பிடுக.
2. பெண்ணியத்தின் பல்வேறு வகைகளை விவாதிக்கவும்.
3. இந்தியாவின் முக்கிய சுற்றுச் சூழல் இயக்கங்களை விவரிக்கவும்.
4. ம
 னிதன், சமுதாயம், உரிமைகள் மற்றும் நீதி பற்றிய சமுதாயவாதத்தின் நிலைப்பாட்டை
விவாதிக்கவும்.
மேற்கோள் நூல்கள் (Reference books)

1. Gauba, O.P.(2009) An Introduction to Political Theory, New Delhi: Macmillan
Publishers India Ltd.
2. 
Heywood, Andrew (2003) Political Ideologies: An Introduction, London:
Macmillan
3. Naess, A. (1973) ‘The shallow and the deep, long-range ecology movement: a
summary’. Inquiry, vol. 16
4. R ajeev Bhargava & Ashok Acharya (Ed), (2016) Political theory: An Introduction,
New Delhi: Thomson press.
5. R amasamy, Sushila (2009) “Political Theory – Ideas and Concepts, Chennai:
Macmillan India Ltd.
6. IGNOU Political Science Study Materials, B.A and M.A
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அலகு

10

ப�ொதுக்கருத்து மற்றும் கட்சி முறை
ப � ொ து ம க ்க ளி ன்
கருத்துகளின்
மீது
ஊடகங்களின்
தாக்கம்
உள்ளது.
உண்மையில்,
மக்களாட்சி
அதன்
அ தி கா ர த் து வ த ் தை
மக்களிடமிருந்து பெறுகின்றது. ப�ொதுக்கருத்து
என்பது ஒரு தனிநபரின் கருத்து அல்ல, அந்நபர்
மிகவும் மதிக்கப்படும் நபராகவும் இருக்கலாம்.
இது ஒரு தனிப்பட்ட கருத்தும் அல்ல. அவர்
எத்தகைய நிபுணத்துவத்தைப் பெற்றிருப்பினும்,
ப�ொதுக்கருத்து
என்பது
ஒரு
ப�ொது
விவகாரத்தில் ஒன்றோ அல்லது பல பிரிவு
மக்கள�ோ
ஒருங்கிணைந்த,
ஏற்றுக்
க�ொள்ளக்கூடிய
கருத்தாகும்.
இது
உண்மையில் ப�ொதுக்கருத்தாகும்.

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்
 கட்சி முறையின் ப�ொருளை
வரையறுத்தல்.
 மக்களாட்சியில் கட்சி முறையின் பங்கு,
செயல்பாடு மற்றும் அதன் வகைகளை
அடையாளம் காணுதல்.
 நவீன காலத்தில் கட்சி முறையின்
வரலாற்று பரிணாமத்தை கண்டறிதல்.
 தேசிய மற்றும் மாநில அளவில்
இந்தியாவில் உள்ள கட்சி முறையின்
கட்டமைப்பை க�ோடிட்டுக் காட்டுதல்.
 மக்களாட்சி திறம்பட செயல்பட ப�ொது
கருத்தின் முக்கியத்துவத்தை மதிப்பீடு
செய்தல்.
 கட்சி முறையின் தாக்கம் மற்றும்
வரம்புகளை மதிப்பிடுதல்.

ப�ொதுக்கருத்தின் பங்கு

10.1 ப�ொதுக்கருத்தினை வரையறுத்தல்

மக்களாட்சி
வெற்றிகரமாக
செயல்படுவதற்கு ப�ொதுக்கருத்து என்பது ஓர்
அத்தியாவசிய கூறாகும். அங்கே குடிமக்களின்
கருத்துகளுக்கு
மதிப்பளிக்கப்படுகிறது.
மக்களின் கருத்துகளைப் புறக்கணித்து எந்த
ஒரு அரசாங்கமும் நிலைத்திருக்க முடியாது.

ப�ொதுக்கருத்து ஓர் உளவியல் மற்றும்
சமூகத்தில்
உள்ள
அனைவரின்
நம்பிக்கைக்கும்,
இசைவான
தனிநபரின்
நடத்தை சார்ந்த சமூக செயல்முறையாகும்.
சுருக்கமாக, இது மக்களின் கூட்டு பார்வை,
அவர்களுடைய
அணுகுமுறை
மற்றும்
கருத்துக்கள் ஆகும்.

10.2 ஓர் உண்மையான ப�ொதுக்கருத்தை
உருவாக்குவதற்குத் தடையாக இருப்பவை:
மக்களின்
கருத்துக்கள்
மற்றும்
சிந்தனைகளின் உண்மையான பிரதிபலிப்பாக
ப�ொதுக்கருத்து
இருக்க
வேண்டும்.
இருப்பினும் உண்மையான ப�ொதுக்கருத்திற்கு
சில தடைகள் உள்ளன.

இது அரசாங்கம், அரசியல் குறித்த
முன்னுரிமைகள் சார்ந்த மக்களின் கூட்டு
விருப்பமாகும்.
மக்களாட்சி
என்பது
அனைவரின் ஒன்றிணைந்த தனிகருத்துகளும்,
ப�ொதுக்கருத்துகளும், தனி நபர்க் கருத்துகளை
விட முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்ற கூற்றின்
அடிப்படையில்
அமைந்துள்ளது.
ஒன்றிணைந்த
குழுக்கள்,
அரசாங்க
தலைவர்கள், ஊடக உயர்குடியினர் ஆகிய�ோர்
ப�ொதுக்கருத்தின்
மீது
தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தவும்,
கட்டுப்படுத்தவும்
முடியும்
என்று வேறு சிலர் கூறுகின்றனர்.

சுயநல
விருப்பங்கள்
(தேசத்தை
மேலானது எனது நலன்)

விட

மக்கள்
தங்களின்
சுயநலத்தினை
முன்னிறுத்தி
தங்கள்
நாட்டினுடைய
விவகாரங்களைக்
காட்டிலும்
தனிப்பட்ட
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ெட்டமன்்றமும் ஆ்ரொககியமொை ்கருத்துக்க்்ள
உருவொககுவதில் மி்கவும் முககிய �ஙகு
வகிககின்்றை. மக்களின் சுதந்திரத்்த மதித்து
பெயதி
அறிக்்க்க்்ள
ப�ொறுபபுடன்
பவளியிடுகின்்ற ஊட்கங்கள ப�ொதுமக்களின்
்கருத்்த
முதிர்வுடன் உருவொககுவதற்்கொை
முககியமொை அடிப�்ட ஆகும்.

விவ்கொரங்களில் முன்்ைற்்றத்்த ்கொண�தற்கு
ந்கரச்பெயகி்றது.
ஒற்று்ம, அர்ப�ணிபபு,
ஒரு்மப�ொடு மற்றும் ்தெத்தின் முன்்ைற்்றம்
பதொடர்�ொை முககிய பிரச்ெ்ை்க்்ள மக்கள
உணருமொறு பெயய ்வணடும்.
எழுத்தைறிவின்்மை:
்கல்வியறிவு
உ்டய
ப�ொறுபபுள்ள ப�ொதுமக்கள, �ய்மொ அல்்லது
தய்வொ இல்்லொமல் தங்கள உரி்ம்யக
்்கயொளவதன் மூ்லம் நல்்ல குடிமக்க்்ள
உருவொககுகின்்றைர்
என்று
எதிர்�ொர்க்கப�டுகி்றது. ்கல்வியறிவற்்ற மக்கள
ப�ரும்�ொலும்
்கட்சித்
பதொணடர்்க்ளொல்
தவ்றொ்க
வழிநடத்தப�ட்டு
உணர்வு்கள,
ஆதொயங்கள
மற்றும்
வொககுவன்்ம
(்�ச்ெொற்்றல்)
ஆகியவற்்றொல்
ஏமொற்்றப�டுகி்றொர்்கள.
ஓர்
தரமொை
ப�ொதுக்கருத்து என்�து அறிவும் ்கருத்துச்
சுதந்திரம் இருககும் சூழலில் தொன் உருவொ்க
முடியும்.

10.3 அைசியல் ்கட்சி்களின் வ்ைய்ை
அரசியல் ்கட்சி்கள மக்க்ளொட்சி மு்்ற
அ்மபபுககு இன்றிய்மயொத ்கருவியொகும்.
அ்வ்கள
திட்டவட்டமொை
்லட்சியங்கள
மற்றும்
பெயல்திட்டத்துடன்
உருவொக்கப�டுகின்்றை.
அ்வ ப�ொது
மக்களிடம், ெமுதொயம் மற்றும் அரசுககு
உள்ள
பிரச்ெ்ை்க்்ளப
�ற்றி
விழிபபூட்டுவதுடன் மொற்றுத் திட்டங்க்்ளயும்
�ரிந்து்ரககின்்றை.
�ரபபு்ரயின் மூ்லம்
மக்கள அரசியல் பிரச்சி்ை்க்்ள அறியும்�டி
பெயவதுடன் தங்களின் ப்கொள்்க்கள மற்றும்
பெயல்திட்டங்களுக்கொை
ஆதர்வயும்
ப�றுகின்்றை.

அ) வறு்மை: எந்தபவொரு நொட்டிலும் ஏ்ழ்கள
அரசியல்
த்்லவர்்களின்
ப�ொயயொை
வொககுறுதியொல் எளிதில் ்கவரப�ட்டு, தங்க்ளது
வொககு்க்்ள
அவர்்களுககு
அளித்துவிடுகின்்றைர்.
வறு்ம்ய
ஒழிப�தன் மூ்லம் மட்டு்ம ஓர் தரமொை
குறிக்்கொளு்டய ப�ொதுக்கருத்து என்�து
ெொத்தியமொகும்.
ஆ) இனவொதை மைற்றும் சொதி அடிப�்ையிலொன
�ொகு�ொடு: ெொதி, ெமயம் மற்றும் மதம்
ஆகியவற்றின்
அடிப�்டயி்லொை
�ொகு�ொட்்டத்
தூணடும்
விவொதங்கள
மக்களி்ட்ய பி்ளவு்க்்ள உருவொககுகின்்றை.
அ்வ ப�ரும்�ொலும் அரசியல் ்கட்சி்க்ளொல்
தங்களின் நன்்மக்கொ்க ்்கயொ்ளப�டுகின்்றை.
நொட்டில் �யனுள்ள வ்்கயில் பெய்லொற்றிக
ப்கொணடிருககும்
மக்க்ளொட்சி்ய
ெமூ்க
நல்லிணக்கமின்்ம சீரழிககின்்றது.

�ல்்வறு
அரசியல்
்கட்சி்களுககு
இ்ட்ய பதொடர்ச்சியொை ்�ொட்டி உள்ளதுடன்
இந்த ்�ொட்டி மக்க்ளொட்சியி்ை முதிர்ந்த
பெயல்�ொட்்ட உறுதி பெயகி்றது.
குறிபபிைத்தைக்க தமைற்த்கொள்

ஓர் மக்க்ளொட்சியில் அரசியல் ்கட்சி்களின்
மூ்லமொ்க்வ ப�ொதுக்கருத்துக்கள
வழிநடத்தப�டுகின்்றை.

இ) த�ச்சு மைற்றும் ஊை்க சுதைந்திைம்:
நடுநி்்லயொை,
குறிக்்கொளமிக்க
மற்றும் சுதந்திரமிக்க ஊட்கமும், தனிமனித
்�ச்சுரி்மககு
மதிப�ளிககின்்ற
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நடவடிக்்க்களுககுக
்கட்சித்த்்லவர்்கள
ப�ொறுபபுணர்வுடன் இருககி்றொர்்கள. இவவொறு
மக்களுககு �்லதரப�ட்ட ்வட்�ொ்ளர்்க்்ளயும்,
ப்கொள்்க்க்்ளயும், ்தெத்தில் நி்லவுகின்்ற
�ல்்வறு
பிரச்ெ்ை்களுக்கொை
அணுகுமு்்ற்க்்ளயும்
்கட்சி்கள
வழஙகியுள்ளை.
மக்க்ளொட்சியில்
அவர்்களு்டய நம்பிக்்கயொைது மொற்்றம்
மற்றும் மொற்்றத்்தக ப்கொணடுவருவதற்்கொை
அறி்வ
வலுவூட்டுகின்்றது.
இதன்மூ்லம்
மக்களில் ப�ரும்�ொன்்மயிைர் அவர்்களின்
ஆட்சியின் மூ்லம் தொங்கள விரும்பும் ஓர்
மொற்்றத்்த ஏற்�டுத்துகின்்றைர்.

பசயல்�ொடு
மக்க்ளொட்சியில் அரசியல் ்கட்சி்களின்
�ல்்வறு
பெயல்�ொடு்களின்
�ட்டியல்
பின்வருமொறு உள்ளை.
 ்கட்சி்கள ்தர்தல்்களில் ்�ொட்டியிடும்.
 ்கட்சி்கள ்வறு�ட்ட ப்கொள்்க்க்்ளயும்
திட்டங்க்்ளயும் முன்்வககும்.
 ்கட்சி்கள
நொட்டிற்்கொை
ெட்டங்க்்ள
உருவொககுகின்்றை.
 ்கட்சி்கள
அரெொங்கத்்த
அ்மத்து
பெயல்�டுகின்்றை.
 எதிர்க்கட்சி்க்ளொ்கவும் ்கட்சி்கள �ஙகு
வகிககின்்றை.
 ்கட்சி்கள
ப�ொதுக்கருத்து்க்்ள
வடிவ்மககின்்றை.
 அரெொங்கத்தின்
ந்லத்
திட்டங்க்்ள
மக்கள
ப�றுவதற்கு
்கட்சி்கள
உதவுகின்்றை.
ஒரு
மொதத்திற்கு
பெயதித்தொள்க்்ளப
�டித்து, அரசியல் ்கட்சி்களின் �ல்்வறு
பெயல்�ொடு்கள பதொடர்�ொை பெயதி்க்்ள
்ெ்கரிக்கவும்.

்கட்சி மு்ை:
்கட்சி மு்்ற என்�து அரெொங்கங்க்்ள
நடத்துவதற்கும்,
நி்்லநிறுத்துவதற்கும்
உதவுகி்றது. ்மலும் அ்வ மக்க்ளொட்சியின்
தி்றன்
வொயந்த
பெயல்�ொட்டிற்கும்
்த்வயொைதொ்க இருககின்்றை. ்கட்சிமு்்ற
என்�து அரெொங்கத்தின் ப்கொள்்க்களுககு
எதிரொை ்கட்டுப�ொடு்கள மற்றும் அதி்கொரச்
ெமநி்்ல்ய வழஙகும் மு்்றயொகும். ப�ொது
மக்களி்ட்ய ஆதர்வக ப�றுவதன் மு்லம்
்கட்சிககுள்்ள்ய
த்்ல்மத்துவத்திற்கும்,
்க்லந்து்ரயொடலுககும் ஓர் ்கட்ட்மபபி்ை
அந்தந்த ்கட்சி்களின் குறிக்்கொள மற்றும்
பெயல்திட்டப�டி வழஙகுவதன் மூ்லம் அது

10.4 அைசியல் ்கட்சி்களின் �ணி்கள்
ஒரு மக்க்ளொட்சியில் அரசியல் ்கட்சி்கள,
அரெொங்கம் மற்றும் ப�ொதுமக்கள பதொடர்பு
ப்கொள்ள ஒரு ஒருஙகி்ணந்த இ்ணப�ொ்க
பெயல்�டுகின்்றை.
அரசியல்
்கட்சி்கள
மக்க்்ள அரசியல் முன்முயற்சி்கள மற்றும்
ப�ொது அனு�வங்க்்ள ்நொககி ந்கர்த்தும்
அடித்த்ளமொ்க பெயல்�டுகின்்றை. அரசியல்
்கட்சி்கள
வொககு்க்்ள
அணிதிரட்டும்
்நொக்கத்துடன் மக்களின் அரசியல் சிந்த்ை
மற்றும் ்கருத்துக்களின் மீது தொக்கத்்த
எற்�டுத்துகின்்றை.

நி்்லயொை மற்றும் நல் ஆட்சிககு உதவும்.

ஓர் அரசியல் ்கட்சி என்�து மக்களின்
ஒன்றி்ணந்த ஒரு குழுவொ்க ்தர்தலில்
்�ொட்டியிட்டு
அரெொங்கத்தில்
அதி்கொரத்்தக ்்கப�ற்றுகி்றது. அவர்்கள
ெமுதொயத்திற்்கொை
கூட்டு
ந்ல்ை
ஊககுவிப�தற்்கொை
சி்ல
ப்கொள்்க்க்்ளயும்,
திட்டங்க்்ளயும்
ஒபபுகப்கொளகி்றொர்்கள.

அரசியல் ப�ொரு்ளொதொர மற்றும் ெமூ்க
பெயல்�ொட்டிற்்கொை ஓர் த்ளத்்த வழஙகுவதன்
மூ்லம் எதிர்்கொ்ல மொநி்ல மற்றும் ்தசிய
த்்ல்ம்களுககு
�யிற்சிக
்க்ளமொ்க
பெயல்�டுகின்்றை. நீணட ்கொ்லமொ்க அவர்்கள
்கட்சிககுள்்ளயும், எதிர்க்கட்சி்களிலிருந்தும்
்கடு்மயொை
விவொதம்
மற்றும்
விைொ
எழுபபுவதன்
மூ்லம்
தங்களின்

்கட்சி மு்ை்களின்வ்்க்கள்:
�ல்்வறு வ்்கயொை ்கட்சி மு்்ற்கள
உ்லப்கஙகிலும் உள்ள �ல்்வறு �குதி்களிலும்
குறிபபிட்ட
கூறு்க்்ள
ப�ொறுத்து
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பரிணாமவளர்ச்சியில் உருவாகியுள்ளன. ஓர்
மக்களாட்சியின் தரமானது எப்படி அரசாங்கம்
அதன் மக்களை பிரதிநிதித்துவம் செய்கிறது.
எப்படி
அரசாங்கம்
அதன்
மக்களுக்கு
ப�ொறுப்புடன் இருக்கிறது, எப்படி மனித
உரிமைகள்
மற்றும்
அனைத்து
குடிமக்களுக்கும்
சமூக
நிலையிலும்,
வாய்ப்புக்களிலும்
சமத்துவத்தை
உறுதி
செய்வதுடன்,
அரசியல்
பங்கேற்பில்
ம க ்க ளு க் கு  ச ம ம ான  வ ாய்ப் பு களை யு ம்
ஏற்படுத்துகிறது. பல விதமான கட்சி முறைகள்
இந்த சிக்கல்களை பல்வேறு வழிகளில்
அணுகுவதன்
மூலமாக
பின்பற்றபட்டு
மக்களாட்சியின் தரம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

உதாரணத்திற்கு

1920-களில்

இராணுவத்தை ஆதரித்து பாசிச இயக்கங்கள்
ஹிட்லரின்

தலைமையில்

பிராங்கோவின்

கீழ்

அதிகாரத்தை

கைப்பற்றியதுடன்

அரசியல்

ஆ. இரு கட்சி முறை:
இரு கட்சி முறையில், இரண்டு அரசியல்
கட்சிகள்

வேறுபட்ட

பெரும்பான்மையைப்

நலன்களுடன்,

பெற்று

அமைப்பதற்கான

அரசாங்கத்தை

சம

க�ொண்டுள்ளன.

இரு

பெரும்பான்மை

பெறும்

வாய்ப்பைக்
கட்சி

முறையில்

கட்சி

ஆளும்

சிறுபான்மைக்

கட்சி,

எதிர்கட்சியாகவும் உருவாக்குகின்றன. இரு கட்சி
முறையில் அரசியல் தலைவர்களிடம், மிக அதிக
ப�ொறுப்புணர்வும், அதிக அரசியல் பங்கேற்பும்

கட்சி
முறைகள்

உள்ளது.

எதிர்

வாக்கெடுப்பின்
பல கட்சி
முறை

கட்சிகள்
முலமாக

நம்பிக்கையில்லா
தங்களை

நீக்கும்

அச்சுறுத்தல் தலைக்கு மேல் த�ொங்கும் கத்தியாக
இருப்பதனால் ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் அதிக
அளவிலான

அ. ஒரு கட்சி முறை:

ப�ொறுப்பான

நடத்தை

மற்றும்

செயல்பாட்டினை மேற்கொள்கின்றனர்.

ஒரு கட்சி முறையில் ஓர் அரசியல் கட்சி
பெறுகிறது.

ஸ்பெயினிலும்

கட்சிகள் உருவாவதைத் தடைசெய்தன.

ஒரு கட்சி
முறை

அரசாங்கத்தை

ஜெர்மனியிலும்,

முச�ோலினியின் கீழ் இத்தாலியிலும், ஜெனரல்

கட்சியாகவும்

இரு கட்சி
முறை

தேசியவாத

உருவாக்கும்
இது

எழுதப்பட்ட

எழுதப்படாத

அரசியல்

உரிமையை

ஒருமுகப்படுத்தப்படுவதால்,

அல்லது

தீங்கு

ஒரு கட்சி

வாதிகள்

ப�ொறுப்புடைமை உள்ளது. (எ.கா) சிங்கப்பூர்,

கட்சி

(சீனா).

முறையானது

எந்தவ�ொரு

(கியூபா),
ஒரு

கடுமையான

குடியரசுவாதிகள்)
–

மற்றும்

(பழமைவாதிகள்

மற்றும்

எவ்வாறாயினும்,
நாட்டிலும்,

கட்சிகளின்

எண்ணிக்கையில் எந்த அரசமைப்பு சார்ந்த

கட்சி

கட்டுப்பாடும்

மக்களாட்சியிலான

இல்லை.

அரசமைப்பு

நடைமுறைகள் மற்றும் மக்களின் அரசியல்

வெளிப்பாடுகளுக்கு ப�ோதுமான வாய்ப்புகளை

முதிர்ச்சியே

வழங்காததுடன் மாற்றத்திற்கான பரவலான
வரையெல்லையையும்

கட்சி

அமெரிக்கா (மக்களாட்சி

தாராளவாதிகள்).

வியட்நாம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (வியட்நாம்),
கம்யூனிஸ்ட்

/

இங்கிலாந்து

(வடக�ொரியா), க�ொரிய த�ொழிலாளர் கட்சி,
கட்சி

விளைவிக்கக்கூடிய

எடுத்துக்காட்டாக

குறைவான பங்கேற்பு மற்றும் பலவீனமான

கம்யூனிஸ்ட்

ஓர்

மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். இருகட்சி முறையின்

முறையின் கீழ் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில்

கியூபாவின்

பெரிதும்

அதிகாரத்தை இழந்தபின் தேசிய நலன்களுக்கு

அரசமைப்பிலிருந்து

பெரும்பாலும் பெறப்படுகிறது.

சூழ்நிலை

இரு

கட்சி

முறையின்

த�ோற்றத்திற்கு வழிவகுக்கின்றது.

வழங்கவில்லை.
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தற்பொழுது அதிகாரத்தில்
உள்ள கட்சிகள் தங்கள்
அதிகாரத்தை நிலை
நிறுத்துவதற்காக விதிகளை
உருவாக்குகின்றன

சில கட்சிகளே
செழித்தோங்குகின்றன

வெற்றி பெற்றவர்
அனைத்து விதிகளையும்
கைக்கொள்வர்
ஒரே ஒரு வெற்றியாளர்
(த�ோல்வியடைந்தவருக்கு
எதுவும் கிடைக்காது)

இரு கட்சி முறை
எவ்வாறு தானாக
நீடித்திருக்கிறது?

நுட்பமான
வாக்குமுறை மற்றும்
“வீணாக்கப்பட்ட வாக்கு”
க�ோட்பாடு

வாக்காளர்கள்
வெற்றிபெற சாத்தியமில்லாத
கட்சிகளை ஆதரிக்க வேண்டாம்
என்று முடிவு செய்கிறார்கள்

வாக்காளர் ஆதரவு இல்லாதது
சிறிய கட்சிகளின்
உருவாக்கத்தை
ஊக்கமிழக்கச்செய்கிறது

இந்தியா, சுவீடன் ஆகிய நாடுகள் பல கட்சி
முறையிலான நாடுகளின் எடுத்துக்காட்டுகள்
ஆகும்.

இ. பல கட்சி முறை:
பல கட்சி முறையில், பல அரசியல்
கட்சிகள் இருப்பதுடன் பெரும்பான்மை பெற்ற
கட்சி அல்லது பெரும்பான்மை பெறாத ஒரே
ந�ோக்கமுடைய
பல
கட்சிகளுடனான
கூட்டணியின் மூலமாகவும் மக்கள் ஆதரவை
வென்றெ டு த் து
அ ர சா ங ்க த ் தை
உருவாக்குகின்றன. இந்த முறையில் அரசியல்
தலைவர்கள் த�ொடர்ந்து தங்கள் கூட்டணிக்
கட்சிகளின்
தலைவர்களால்
உற்றுந�ோக்கப்படுவதுடன்
அரசியல்
சமநிலையையும்
நிலை
நாட்டுகின்றனர்.
அவர்கள்
மக்களுக்கு
அதிக
ப�ொறுப்பு
உள்ளவர்களாகின்றனர்.
பல
கட்சிமுறை
வாக்காளர்களுக்கு அரசியல் பங்கேற்பில்
பல்வேறு வழிகளையும், பெரிய அளவிலான
தேசிய
மேம்பாட்டிற்குரிய
அரசியல்
மாற்றங்களைக்
க�ொண்டு
வரும்
திறமையையும் வழங்குகிறது.

10.5 மக்களாட்சியில் அரசியல் கட்சிகளின்
பங்கு
மக்களாட்சியின்
தரம்
மற்றும்
செயல்திறனை உறுதி செய்கின்ற விதமாக
அரசியல் கட்சிகள் இருப்பு இருக்கின்றன.
அமெரிக்கா
மற்றும்
இந்தியா
ப�ோன்ற
கூட்டாட்சிகளில் உள்ள பன்முக பண்பாடு
மற்றும் பன்மை சமூகங்களில் அமைதி
ஒற்றுமை
மற்றும்
சமூக
நல்லிணக்கம்
ஆகியவற்றை
சமூக-ப�ொருளாதார
மேம்பாட்டிற்காக
பராமரிப்பது
அவசியம்
ஆகின்றது. ஒரு கட்சி முறையில் விரைந்து
முடிவெடுக்கவும்,
ஒத்திசைவு
நடவடிக்கைகளுக்கு
அதிக
நெகிழ்வுத்
தன்மையைக் க�ொண்டிருக்கும்போது இந்த
முடிவுகள் பரந்துபட்ட மக்களின் கருத்துக்களை
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தாது.
இதனால்
அரசாங்கத்திற்கு எதிரான அதிக எதிர்ப்பையும்
பேதங்களையும் அது உருவாக்கும்.

பிரான்ஸ் மற்றும் இத்தாலியில் உள்ள
விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவ முறை பல கட்சி
முறையிலும் கூட்டணி அமைச்சரவைகளிலும்
முடிவடைகிறது. கனடா, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி,
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கட்சியின்
கட்டமைப்பு
மற்றும்
தலைமையின் இயல்பு காரணமாக இரு கட்சி
முறைமையில்,
ப�ொதுவாக
ப�ொது
க�ொள்கைகளிலும்,
முடிவுகளிலும்,
ஒத்துழைப்புக்கு
மாறாக
அரசியல்
மைய்யப்படுத்தப்படுகிறது. பலகட்சி முறையில்
கூட்டணி கட்சிகளிடையே கவனமாக கருத்தில்
க�ொண்ட பேச்சுவார்த்தையின் அடிப்படையில்
அதன் செயல்திறன் உள்ளது.
மேலும்
விவாதங்களினால் பரஸ்பர அடிப்படையிலான
ஒருமித்த
கருத்தை
அடைவதன்
மூலமும்
பெரும்பாலும்
பிரச்சனைகள்

தீர்க்கப்படுகின்றன.
எனவே
அரசியல்
கட்சிகள் மக்களுடைய உரிமைகளையும்,
சுதந்திரங்களையும் காப்பாற்ற வேண்டியது
முக்கியமான ஒரு மக்களாட்சியின் உந்து
சக்திகள் ஆகும்.
பயனுள்ள குடியுரிமை
பயிற்சி மற்றும் அதிக குடிமக்கள் பங்கேற்பு
மூலம்
மக்களாட்சி
நாடுகளில்
உள்ள
இளைஞர்கள் அரசியல் கட்சிகளிள் பெரிய
பங்கினை வகிக்க முடியும். இதனால் உலக
நாடுகளில் முதிர்ச்சியடைந்த மற்றும் பரந்த
மக்களாட்சிமயமாக்கலை வளர்க்க முடியும்.

மக்களாட்சியில் அரசியல் கட்சிகளின் பங்கு

 அ
 ரசியல்

 அ
 ரசியல் கட்சியின் ப�ொதுப்பதவிகளுக்காக





கட்சி
என்பது
மக்களது
இறையாண்மை மற்றும் பெரும்பான்மை
ஆட்சியின் பிரதான கருவியாக ஒரு
சிலரால் கருதப்படுகிறது.

வேட்பாளர்களை
தேர்ந்தெடுத்து
தேர்தலில் நிறுத்துகின்றன.
அ
 வை கட்சியின் பெயரில் அரசாங்க
அதிகாரிகளின்
நடவடிக்கைகளை
ஒருங்கிணைத்து, ஒருதரப்படுத்த முயற்சி
செய்கின்றன.
பல

அரசியல் அறிஞர்கள் கட்சிகள்
மக்களாட்சிக்கு
அவசியம்
என்று
நம்புகிறார்கள்.

 அ
 ரசியல்

கட்சிகள் ஒழுங்காக வேலை
செய்யும்
ப�ொழுது,
மக்களின்
இறையாண்மைக்கான
அவசியமான
கருவிகளாக அவை இருக்கலாம்.

குறிப்பிடத்தக்க மேற்கோள்

20 ஆம் நூற்றாண்டில் த�ொழிலாளர்
கட்சி தாராளவாதிகளை விட பெரிய சக்தியாக
மாறியது.

அரசியல் கட்சிகளே மக்களாட்சியின் உந்து
சக்திகள் ஆகும்.
ப�ொதுக்கருத்தினை
உருவாக்குவதற்கு
அரசியல்வாதிகள் தங்களது பேச்சாற்றல்
மற்றும்
தலைமைத்
திறன்களைப்
பயன்படுத்துகின்றனர்.

ஆ. ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளின் கட்சி
முறை
ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளின் நிறுவனத்
தலைவர்,
அரசியல்
கட்சிகள்
மற்றும்
அவற்றுக்கு இடையேயான பிரிவினைவாத
ம�ோதல்களைத் துடைத்தெறிய விரும்பினர்.
இருப்பினும்
அமெரிக்க
சுதந்திரத்திற்குப்
பின்னர்,
ஜார்ஜ்
வாஷிங்டனின்
பதவிக்காலத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட
அமெரிக்க தேசத்தில் முதலில் உருவான
கட்சிகளில் வலுவான தேசிய அரசாங்கத்தை
ஆதரிக்கும் கூட்டாட்சிக் கட்சியும், மாநில
தன்னாட்சி உரிமையை ஆதரிக்கும் கட்சியாக
குடியரசுக் கட்சியும் இருந்தன.
1828-ல்
மக்களாட்சியிலான குடியரசுக் கட்சி என்ற
பெயர் மக்களாட்சிக் கட்சியாக மாற்றப்பட்டது.

10.6 நவீன கட்சி முறை
அ. இங்கிலாந்தில் கட்சி முறை
இங்கிலாந்தில் முடியாட்சியின் நிலை
மற்றும் அதன் பங்கினை பற்றிய பிரச்சனைகள்,
கருத்துக்கள் மையப்படுத்தப்படுவது இரண்டு
கட்சிகளின் த�ோற்றத்திற்கு வழிவகுத்தது.
அவையாவன:
1. ட�ோரீஸ் அல்லது பழமைவாதிகள்
2. விக்ஸ் அல்லது தாராளவாதிகள்
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இது அரசின் உரிமைகளை வென்றது. 1854-ல்
குடியரசுக் கட்சி க�ொத்தடிமை முறைக்கு
எதிராகத்
தனது
ப�ோராட்டக்
களத்தை
அமைத்துக்
க�ொண்டதுடன்
அமெரிக்க
குடியரசுத் தலைவராக ஆபிரகாம் லிங்கன்
பதவிவகித்ததால் அதிக முன்னுரிமையைப்
பெற்றது. அமெரிக்காவில் இரு கட்சி முறை
என தீர்வு காணப்பட்டதிலிருந்து, குடியரசு
கட்சி
மற்றும்
மக்களாட்சிக்
கட்சிகள்
அமெரிக்க அரசியல் களத்தில் ஆதிக்கம்
செலுத்தியுள்ளன. இருப்பினும் மூன்றாவது
கட்சி
வேட்பாளர்கள்
அவ்வப்போது
வெளிப்பட்டு மறைந்தனர்.

ரஷ்யாவில், ப�ோல்ஷிவிக் கட்சி 1917-ல் நடந்த
ப�ொதுவுடைமைப் புரட்சியினை நடத்தி ச�ோவியத்
யூனியன் என்ற பிரபலமான ச�ோவியத் ச�ோசலிச
குடியரசுகளை உருவாக்கியது. COMINTERN
(கம்யூனிஸ்ட் இன்டர்நேஷனல்) அமைப்பு பிற
நாடுகளில்
ப�ொதுவுடைமைப்
கட்சிகளை
ஆதரிப்பதன் மூலம் உலக ப�ொது உடைமைப்
புரட்சியை
ஊக்குவிக்கும்
பணியைக்
மேற்கொள்ள
நிறுவப்பட்டது.
பனிப்போர்
முடிவுக்கு
பின்
ப�ொதுவுடைமைப்
கட்சி
ரஷ்யாவில் அதன் புகழை இழந்தது. இருப்பினும்,
சில ப�ொது உடைமைக் கட்சிகள் இன்னும்
மக்களாட்சி
அரசுகளுக்குள்
அரசாங்கக்
க�ொள்கைகளில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன.
ப�ொதுவுடைமைப் கட்சிகள் இன்றும் த�ொடர்ந்து
சீனா மற்றும் வட க�ொரியாவில் எதேச்சதிகார
அரசாங்கங்களைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன.

இரு கட்சி முறை

உ
 லகம் முழுவதும் அரிதானது அகும்.
 தே
 சிய மற்றும் உள்ளாட்சி அளவில்

சமமான நிலையில் உள்ளது.
 தேர்த

ல் அமைப்பு (முறைமை).
 வெ
 ற்றி பெற்றவர் அனைத்தையும்
எடுத்துக் க�ொள்வர்.
 வீ
 ணாக்கப்பட்ட வாக்கு.
 மு
 ன்னுரிமை அடிப்படையிலான
அமைப்பு.
 தேர்த

லுக்கு முன் பரந்த கூட்டணிகள்
அமைக்கப்படுகின்றன.
 வ
 ாக்காளர்களின் கருத்து.
 மூ
 ன்றாவது கட்சியினருக்கு வாக்குச்
சீட்டில் இடம்பெறுவது கடினமாக
உள்ளது.

ஈ. தென்னாப்பிரிக்காவின் கட்சி முறை
ஆப்பிரிக்க
நாடுகளில்,
அரசியல்
கட்சிகள்
முதலில்
காலனித்துவத்துக்கு
எதிராக ப�ோராடுவதற்காக உருவாக்கப்பட்டது.
காலனித்துவத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்த
ஆப்பிரிக்க நாடுகளில், அரசியல் கட்சிகள்
இராணுவவாதத்திற்கு எதிராக கடுமையாக
ப�ோராடுகின்றன.
தென்னாப்பிரிக்காவின் அரசமைப்பு






இ. ஐர�ோப்பாவில் கட்சி முறை
பிரெஞ்சு புரட்சிக்குப் பின்னர் (1789),
ஐர�ோப்பிய நாடுகளில் மக்களாட்சி சக்திகள்
பலம் பெற்று அரசியல் கட்சிகள் த�ோன்றின.
ஐர�ோப்பிய கண்டத்தில் அரசியல் கட்சிகள்,
பழமைவாதிகள், தாராளவாதிகள் மற்றும்
கிறிஸ்துவ
மக்களாட்சிவாதிகளாகப்
பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர். 19ஆம் நூற்றாண்டில்
சமதர்ம இயக்கங்கள் பிரபலமடைந்து சமூக
மக்களாட்சி அல்லது த�ொழிலாளர் கட்சிகள்
உருவாயின.
அவை
பிரபலமடைந்து
த�ொழிற்சங்க ஆதரவைப் பெற்றன. ச�ோவியத்

1 8 வயதில் அனைவருக்கும் வாக்குரிமை
ப
 �ொதுவான வாக்களர் பட்டியல்
வ
 ழக்கமான தேர்தல்
ப
 �ொறுப்புணர்வு, பதிலுரைத்தல் மற்றும்
வெளிப்படையான
அரசாங்கத்தை
உறுதிப்படுத்த
பல
கட்சி
முறை
மக்களாட்சி அவசியம்.

இந்தியாவில் கட்சி முறை
ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிரான சுதந்திர
ப�ோராட்டத்தினாலும்,
தேசியவாதத்தின்
எழுச்சியினாலும் இந்தியாவில் கட்சி முறைகள்
வெளிப்பட்டன. இந்திய அரசியல் இன்று பல
கட்சி முறையை க�ொண்டதாக இருப்பினும்
இந்திய வரலாற்றில் நீண்ட காலமாக, ஒரே கட்சி
அரசியல் அரங்கில் ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
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இந்திய ்தசிய ்கொஙகிரசு (INC) 1885 ஆம்
ஆணடில் ஆ்லன் ஆக்டவியன்
ஹியூம் (A.O.Hume) என்�வரொல்
நிறுவப�ட்டது. இது ெட்டமன்்ற
மற்றும் அரசியல் பிரிவு்களில்
இந்தியர்்களின்
அரசியல்
�ங்்கற்பிற்்கொை அடித்த்ளமொ்க இருந்தது. இது
�டிப�டியொ்க �ல்்வறு நி்்ல்களில் அரசியல்
சீர்திருத்தங்க்்ளக ்்கொரியது. ஒத்து்ழயொ்ம
இயக்கத்திற்கு (1921-23) பின்ைர், இந்திய ்தசிய
்கொஙகிரசு (INC) முழு்மயொை அரசியல்
சுதந்திரத்்த ்்கொரியது.

மற்றும் வழி மு்்ற்களில் இந்திய ்தசிய
்கொஙகிரசு
(INC)
என்�து
அ்ைத்து
பிரிவு்க்்ளயும் ்ெர்ந்த ஏ்ழ விவெொயி்கள
மற்றும்
பின்தஙகிய
பிரிவிைர்்க்்ளயும்,
பிரதிநிதித்துவப�டுத்தியது

பசயல்�ொடு





20-ஆம் நூற்்றொணடில், வகுபபுவொதத்்த
பெயல்திட்டமொ்க ப்கொணட ்கட்சி்கள, அதொவது
1906 ஆம் ஆணடு இந்தியொவில் முஸ்லிம் லீக
மற்றும் 1916-இல் இந்து ம்கொெ்� ்�ொன்்ற
்கட்சி்கள உருவொகிை. பென்்ை மொ்கொணத்தில்,
பதன்னிந்திய
சுதந்திரவொதச்
கூட்ட்மபபு
(நீதிக்கட்சி)
பிரொமணரல்்லொ்தொரின்
(திரொவிடர்்கள)
ந்லன்்க்்ள
பிரதி�லிக்க
உருவொக்கப�ட்டது. எனினும் இந்திய ்தசிய
்கொஙகிரசில்
ந்கர்பபு்ற,
உயர்குடி
ெொதியிைர்,
ப�ரும்�ொலும்
்மற்்கத்திய
்கல்வி
்கற்்றவர்்க்்ள்ய
பிரதிநிதித்துவப�டுத்தியதுடன்.
ஆஙகி்்லய
அரெொங்கத்துடன்
்�ச்சுவொர்த்்த்களுக்கொை
ஒரு த்ளத்்த வழஙகியது. �டிப�டியொ்க இந்திய
்தசிய ்கொஙகிரசு இந்தியொவின் அரசியல்
்கட்சியின் மு்்றயின் வ்ளர்ச்சியில் ஒரு முககிய
�ஙகி்ை
வகித்தது.
1905-இல்
வங்கப
பிரிவி்ைககுப பி்றகு, இந்திய ்தசிய ்கொஙகிரசில்
மிதவொதி்கள மற்றும் தீவிரவொதி்கள
எை
பிரிவி்ை எற்�ட்டது.

இந்தியொவில் �்ல ்கட்சி அ்மபபு ஏன்
நமககு உள்ளது?
�்ல ்கட்சி அ்மபபு்களின் நன்்ம்கள
மற்றும் தீ்ம்கள என்ை?
வகுப்� மூன்று அல்்லது நொன்கு
குழுக்க்ளொ்க
பிரிக்கவும்,
குழு
்க்லந்து்ரயொட்்ல
நடத்தவும்.
ஏ்தனும் ஓர் அணி்ய ்தர்ந்பதடுத்து
அவர்்களின்
்கருத்துக்க்்ள
மற்்றவர்்களுககு பதரிவிக்கவும்.

சித்தரஞ்ென் தொஸ் 1922-இல் பதொடஙகிய
சுயரொஜ்ய
்கட்சி,
1934-இல்
ஆச்ெொர்யொ
ந்ரந்திர
்தவ
பதொடஙகிய
்கொஙகிரசு
்ெொெலிஸ்ட் ்கட்சி மற்றும் 1920-இல் எம்.என்.
ரொயின் (M.N. Roy) முயற்சியொல் பதொடங்கப�ட்ட
்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்சி ஆகிய்வ்கள இதர முககிய
அரசியல்
்கட்சி்கள
ஆகும்.
அரசியல்
�ரபபு்ர்களில் ஈடு�டும் �்ல அரசியல்
்கட்சி்கள
்தர்தல்்களில்
்�ொட்டியிடொமல்
இருந்தை.
இத்த்்கய்வ
அழுத்த
குழுக்க்ளொ்கச் பெயல்�ட்டை.

1906-ஆம் ஆணடில் முஸ்லிம் லீககின்
உருவொக்கம் முரண�ொடொை அரசியல் ்�ரம்
்�சும்
பவளிப�்டயொை
்கொ்லமொ்க
உருவொை்தொடு, இந்திய ்கட்சி மு்்றயின்
உண்மயொை பதொடக்கத்்த பிரதி�லித்தது.

1977-ஆம் ஆணடு வ்ர ப�ொதுவுட்ம
்கட்சி, ்ெொெலிஸ்ட் ்கட்சி்கள மற்றும் வ்லதுெொரி
ெைெங்கம் ஆகிய்வ ்தசிய அ்ளவில்
குறிபபிடத்தக்க எதிர்்கட்சி்க்ளொ்க இருந்தை.
1977 வ்ர, எந்த ஒரு ்கட்சியும் ்தசிய அ்ளவில்
இந்திய ்தசிய ்கொஙகிரசுககு மொற்்றொ்க வர
இய்லவில்்்ல.
எை்வ,
பெயபபிர்கொஷ
நொரொயணனின் த்்ல்மயின் கீழ் �்ல ்தசிய
்கட்சி்கள, ்தசிய அ்ளவி்லொை மொற்றுக ்கட்சி்ய

அரசியல் அரஙகில் ம்கொத்மொ ்கொந்தியின்
வரு்்க்யத்
பதொடர்ந்து,
அவரின்
அகிம்்ெயின் மீதொை தொர்மீ்க – பநறிமு்்றக
்கவைமுடன் கூடிய, அரசியல் ்லட்சியங்கள
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உருவாக்க இணைந்தன. 1977-ஆம் ஆண்டில்
ஜனதா கட்சி மத்தியில் ஆட்சி அதிகாரத்தை
கைப்பற்றியது. 1980-க்குப் பிறகு, இந்த கட்சிகள்
ஒன்றியிருக்கும் திறனையும், ஒற்றுமையையும்
இழந்து விட்டன. பாரதீய ஜனதா கட்சி என்ற
புதிய பெயருடன் ஜனசங்கம் புத்துயிர் பெற்றது.
இதற்கிடையில் கன்ஷிராமின் பகுஜன் சமாஜ்
கட்சி சமூக நீதியை பிரதான திட்டமாக க�ொண்ட
ஒரு தேசியக் கட்சியாக உருவாகியது. கேரளா,
மேற்கு வங்காளம் மற்றும் திரிபுரா ப�ோன்ற சில
மாநிலங்களில்
ப�ொதுவுடமை
கட்சி
(மார்க்சிஸ்ட்) மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக ஆனது.

மண்டலக் கட்சிகள்
பஞ்சாப்பில் சிர�ோமணி அகாலி தளம்,
உத்தரப்பிரதேசத்தில் சமாஜ்வாதிக் கட்சி,
ஆந்திர பிரதேசத்தில் தெலுங்கு தேசம் கட்சி,
பீகாரில் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம், மேற்கு
வங்காளத்தில் அகில இந்திய திரிணாமுல்
காங்கிரசு, தெலுங்கானாவில் தெலுங்கானா
ராஷ்டிரிய சமிதி, அசாமில் அசாம் கண பரிசத்,
மகாராஷ்டிராவில்
சிவசேனா,
ஜம்மு
காஷ்மீரில் தேசிய மாநாட்டுக்கட்சி, மக்கள்
ஜனநாயக கட்சி, தமிழகத்தில் திராவிட
முன்னேற்ற கழகம் மற்றும் அனைத்திந்திய
அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
ஆகியவை முக்கிய பிராந்தியக் கட்சிகளாக
உள்ளன.

1990-களில் இந்திய அரசியல் கூட்டணி
அரசாங்கங்களுக்கான காலமாக இருந்தது.
இந்திய அரசியல் முறைமை என்பது சமகால
இந்தியாவில்
காணப்பட்ட
பலதரப்பட்ட
பண்பாட்டு சமூக உறவு, பன்முகத்தன்மை,
அதிக ப�ோட்டித்திறன�ோடு அதிக அளவில்
மக்களாட்சி மயமாக்கப்பட்ட பிரதிநிதித்துவம்
பெற்றது.
பழைய கட்சிகள் வழக்கற்று
செயலற்றதாகவும் மாறிவிட்டன. மேலும் புதிய
கட்சிகள்
மாறிவரும்
சவால்களை
எதிர்கொள்ள முயற்சித்தன.

வாக்காளர்களிடையே
அரசியல்
விழிப்புணர்வு அதிகரிக்கையில், பிரதேச, சமூக
மற்றும் மத அடையாளங்களுடன் அதிக அணி
திரட்டலும் உள்ளது. அரசியல்குழுக்களின்
அமைப்பில்
பார்க்கும்போது
ஒரு
பிராந்தியத்திற்கும்
இன்னொன்றிற்கும்
இடையில் உள்ள அரசியல் மற்றும் சமூக
குழுக்களின் பண்புகள் ப�ோன்றவற்றில் பரந்த

1990-களில் இருந்து கூட்டாட்சி அரசியல்
முறையை நாம் காண்பதுடன் பிராந்தியக் கட்சிகள்
பெரிய செல்வாக்கைப் பெற்றுள்ளதையும் மத்திய
அரசின்
ஆதிக்கத்திற்கு
எதிராக
பிரதேச
உணர்வுகளை பிரதிநிதிப்படுத்துவதையும் நாம்
காண்கிற�ோம். தற்போதைய காலத்தில், பிராந்திய
அளவிலான
கூட்டணிகள்
கூட்டாட்சி
அரசியலுக்கு ஆதரவாகப் குரல் க�ொடுக்கும்
ப�ோக்கு இருப்பதைக் காணலாம். இதற்கு
காரணமாக அரசியலில் பிரதேசமயமாக்கலும்,
குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் அதிக ஆதரவைக்
க�ொண்டிருக்கும் கட்சிகளும் உள்ளன.

வேறுபாடு உள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் கட்சி முறை
தமிழ்நாட்டில், பெரும்பாலான இந்திய
மாநிலங்களைப் ப�ோலவே த�ொடக்கத்தில்
சுதந்திர ப�ோரட்ட காலத்தில் காங்கிரசு கட்சி
ஆதிக்கம் செலுத்தியது. இருப்பினும் சாதி
அடுக்குமுறையில்
சிக்கல்கள்
மற்றும்
அதிகரிக்கும் வடக்கு, தெற்கு பிரிவினையின்
எழுச்சி
ஆகியவை
மாநிலத்தில்
காங்கிரசினுடைய
புகழைக்
குலைத்தன.
திராவிட
இயக்கம்
பெரியார்,
ஈ.வே.ராமசாமியின்
கீழ்
தமிழ்நாட்டில்
புத்துயிர்
பெற்று
திராவிட
உரிமைகள்,
சுயமரியாதை,
கண்ணியம்
ஆகியவற்றை
வலியுறுத்தல் மற்றும் வடக்கு எதிர்ப்பு, இந்தி
எதிர்ப்பு, பிராமணர் ஆதிக்கத்திறன் எதிரான
சமூக
க�ொண்டு
ஆகியவற்றினால்
பிரபலமடைந்தது.
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10.7 மக்களாட்சியில் அரசியல்
கட்சிகளின் பங்கு

Ý‰Fó Hó«îê‹
F¼õœÙ˜

காலம்முதல் பகுத்தறிவு மற்றும் சமூக நீதி

ஓர்
மக்களாட்சியின்
திறன்மிக்க
செயல்பாட்டிற்கு,
முரண்பாடான
விருப்பங்களைப் பிரதிபலிப்பு செய்யும் அரசியல்
கட்சிகளின் இருப்பது கட்டாயமாகும். பல்வேறு
விருப்பங்களையும்,
க�ொள்கைகளையும்
பரிந்துரைக்கையில் பெரும்பாலான அரசியல்
கட்சிகள்,
வலதுசாரி
(பழமைவாதம்,
பாரம்பரியம்
மற்றும்
முதலாளித்துவம்)
அல்லது இடதுசாரி சிந்தனையை (சமத்துவசார்பு, தாராளவாதம் மற்றும் த�ொழிலாளர்
நலனை) பின்பற்றுகின்றன. மக்களாட்சிக்கான
லட்சியத்தை அடைவதற்கு அரசியல் கட்சிகள்
அவசியமானவை
என்பது
உண்மையே
என்றாலும்,
மக்களாட்சி
க�ோட்பாடற்ற,
தனிப்பட்ட கட்சிகளின் வளர்ச்சி மற்றும்
சர்வாதிகார தலைமையின் கீழ் தனிப்பட்ட
கட்சிகளின் எழுச்சி என்பது மக்களாட்சிக்கு
ஒரு முக்கியமான சவால் ஆகும். இந்தியா
ப�ோன்ற பன்முக பண்பாடு, ம�ொழி, மத மற்றும்
ப�ொருளாதார வேற்றுமை க�ொண்ட நாடுகளில்,
நாட்டின்
ஒவ்வொரு
மூலையிலிருந்தும்
மக்களின் பல்வேறுபட்ட நலன்களை அரசியல்
கட்சிகள்
மட்டுமே
பிரதிபலிக்கின்றன.
இத்தகைய முதிர்ச்சியடைந்த, மதச்சார்பற்ற
நிலைப்பாட்டை
மேற்கொள்வது
இந்தியா
ப�ோன்ற
மக்களாட்சி
நாடுகளுக்குப்
ப�ொருத்தமானது.
இல்லையெனில்,
இந்தியாவின் மதிப்புயர்வான ஒற்றுமை மற்றும்
நிலைத்தன்மையை பாதுக்காக்க முடியாது.
நாட்டின் நலனிற்காக ப�ொறுப்புணர்வு மற்றும்
க�ொள்கை ரீதியான கட்சிகள், மக்களாட்சி
அமைப்புகளின் நிலைதன்மைக்காக தங்கள்
கடமையையும்,
செயல்பாட்டையும்
கையாளுவதில்
முதிர்ச்சி
மற்றும்
ப�ொறுப்புணர்வை காட்டுகின்றன.

இயக்கங்களின் நீண்ட வரலாறு மற்றும் 20-ம்

மக்களாட்சியில் எதிர்கட்சிகளின் பங்கு
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தமிழ்நாட்டில்
முறையானது
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கட்சி

சுதந்திர

அமைப்பு
இந்தியாவின்

அரசியலில் மாநில கட்சிகளின் ஒப்புயர்வற்ற
நிலைக்கு முன் மாதிரியாக உள்ளது. இந்த
மேம்பாட்டிற்கு மிகவும் தெளிவான சமூகப�ொருளாதார, பண்பாடு மற்றும் வரலாற்று
காரணங்கள்

உள்ளன.

காலனித்துவ

நூற்றாண்டின் த�ொடக்கத்தில் இருந்து திராவிட

கட்சி
முறை
மற்றும்
மக்களாட்சி
ஆகியவற்றிக்கு
இடையிலான
உறவு,
மக்களாட்சியில் எதிர்கட்சிகளின் பங்கு பற்றிய
விவாதம் இல்லாமல் முழுமையடையாது.
நாட்டில் ஓர் சக்தி வாய்ந்த எதிர்கட்சி அல்லது

சிந்தனையை அணி திரட்டுதல் ப�ோன்றவை
தமிழக அரசியலின் தன்மையையும், மாநில
அரசியலில்

அரசியல்

கட்சி

முறையின்

எதிர்காலத்தையும் தீர்மானித்தது எனலாம்.
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்கட்சி்கள இல்்லொமல் மக்க்ளொட்சிககு எந்த
அர்த்தமும் இல்்்ல. மக்க்ளொட்சியின் தன்்ம
ஆளும் ்கட்சியின் வலி்மயிைொல் மட்டு்ம
நிர்ணயிக்கப�டுவது அல்்ல, எதிர்க்கட்சியின்
�ஙகு
மற்றும்
அதன்
பெயல்�ொட்டிலும்
உள்ளது.

ெமூ்க,
ப�ொரு்ளொதொர
சிக்கல்்களுககு
முககியத்துவம் அளிப�்தொடு, அரெொங்கத்தின்
நிர்வொ்கக ப்கொள்்க்கள மீது பெல்வொககு
பெலுத்துகி்றொர்்கள.

�ன்னமப ெணபும், கற்்றலும்
ஒன்ர்றொடு ஒன்று
இன்றியனமயொ�னெ
-ஜொன். எஃப. வகன்ைடி

உண்மயில் எதிர்க்கட்சித் த்்லவர்
என்�வர் அ்மச்ெர் �தவிக்கொை தகுதி்யயும்,
ெலு்்க்க்்ளயும் ப�றுகி்றொர். ஓர் �்லவீைமொை
எதிர்க்கட்சி
ப�ொறுபபுணர்வற்்ற
அரெொங்கத்திற்கு அல்்லது ப�ரும்�ொன்்மயின்
ப்கொடுங்்கொண்மககு வழிவிடுகி்றது.

ததைர்தைலியல்

அழுத்தககுழுக்கள
அல்்லது
தன்ை்லககுழுக்கள
ஆகிய்வ
முககியப
பிரச்ெ்ை்கள மற்றும் நி்கழ்வு்களில் ஓர்
முககியப
�ஙகு
வகிககின்்றை.
இ்வ
ப�ொதுவொை
அரசியல்
மற்றும்
ெமூ்க
ந்லன்்க்்ளக
ப்கொணட
குழுக்க்ளொ்க
ஒழுஙகு�டுத்தப�ட்டுள்ளை.
அ்வ
பவளியிலிருந்து வரும் முடிவு்களின் மீது
பெல்வொககு பெலுத்துகின்்றை.
அழுத்தக
குழுக்கள
குறிபபிட்ட
ந்லன்்களுக்கொ்க
தன்ைொர்வ உறுபபிைர்்கள மூ்லம் ஆதரவு
திரட்டுகின்்றை. அரசியல் ்கட்சி்கள ்�ொ்லன்றி,
அழுத்தககுழுக்கள
்தர்தலில்
்�ொட்டியிடுவதில்்்ல.

்தர்தல்
�ற்றிய
ஆயவு
மற்றும்
புளளிவிவர �குப�ொய்வ ்தர்தலியல் ஆகும்.
ப�ொது ்கருத்துக ்கணிபபு்கள, ்தர்தலியலில்
ஓர்
முககியப
�ஙகி்ை
வகிககின்்றை.
்தர்தலுககு முந்்தய ்கருத்து ்கணிபபு்கள,
்தர்தலுககு பிந்்தய ்கருத்து ்கணிபபு்கள
மற்றும் ்தர்தல் முடிவு்கள ஆகிய்வ இதில்
� கு ப � ொ ய வு ப ெ ய ய ப � டு ன் ்ற ை .
்கருத்துக்கணிபபு்கள மற்றும் ்தர்தலுககுப
பிந்்தய ்கருத்துக ்கணிபபு்கள ஆகிய்வ
்தர்தல்்களில்
வொக்கொ்ளர்
விருப�த்தின்
முககிய குறியீடொ்க இருககின்்றை.

அழுத்தககுழுக்கள
�்ல
ப�ொதுக
ப்கொள்்க
சிக்கல்்க்ளொல்
�ல்்வறு
வழிமு்்ற்க்்ளப பின்�ற்றி அரெொங்கத்தின்
மீது தொக்கத்்த ஏற்�டுத்துகின்்றை. எை்வ
அ்வ
அழுத்தக
குழுக்கள
என்று
அ்ழக்கப�டுகின்்றை.
பதொழில்
ெொர்ந்த
அழுத்தக
குழுக்கள
என்�்வ
வணி்க
ந்லன்்க்்ள, பதொழிற் ெங்கங்கள, விவெொயி்கள,
ஆசிரியர்்கள
மற்றும்
மொணவர்்கள,
மருத்துவர்்கள, �ண�ொட்டு குழுக்கள மற்றும்
நிறுவை
குழுக்கள
ஆகியவற்்்ற
உள்ளடககியிருக்க்லொம்.
மக்களுககும்
அரசியல் ்கட்சி்களுககி்டயி்லொை பதொடர்பு
மற்றும்
பதொடர்புக்கொை
ஆதொரமொ்க
பெயல்�டுவதன் மூ்லம் இந்திய அரசியல்
மு்்ற்மயில் அழுத்தக குழுக்கள முககிய
�ஙகு வகிககின்்றை. அவர்்கள ப�ொதுமக்களின்
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இரண்டுக்கும் இடையேயான பிரதான
வேறுபாடு, வாக்காளர் வாக்களிக்கும் முன்
நடத்தப்படும்
கருத்துக்கணிப்பு
மற்றும்
வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகையில் வாக்காளர்
வாக்களித்த பின் வாக்குச்சாவடிக்கு வெளியே
நடத்தப்படும் கருத்துக்கணிப்பு என்பதாகும்.
தேர்தலுக்குப்
பின்
வெளிவரும்
கருத்துக்கணிப்பு
முடிவுகள்
தேர்தலுக்கு
முந்தைய
கருத்துக்கணிப்புகளை
விட
நம்பகமானதாகக்
கருதப்படுகிறது.
கருத்துக்கணிப்புகளின் முடிவு உண்மையில்
தேர்தல் முடிவுகளை ஒத்திருக்கலாம் அல்லது
தவறாகலாம். இருப்பினும், அவை உறுதியற்ற
யாருக்கு
வாக்களிப்பது
என்பதனை
தீர்மானிக்காத வாக்காளர்களுக்கு மிகவும்
முக்கியமானதாக இருப்பதுடன் அனைத்து
கட்சிகளுக்கும் வாக்களிப்பு நடைமுறைகளிள்
சமநிலையை
உருவாக்குவதற்கு

இவற்றுள் ஒன்று ஆளும் கட்சியாகவும்
மற்றொன்று எதிர்க்கட்சியாகவும் இருக்கும்.
இந்த
முறையில்
பெறும்பான்மையை
பெறுவதற்கு மிகுந்த வாய்ப்பு உள்ளது. மற்ற
கட்சிகள் மிக சிறிய கட்சிகளாகவ�ோ அல்லது
நாட்டின் ஒரு பகுதியில் மட்டும் இயங்கும்
கட்சிகளாகவ�ோ இருக்கும்.
பல கட்சி முறை : பல அரசியல் கட்சிகள்
அரசாங்க பதவிகளை தனித்தனியாகவ�ோ
அல்லது கூட்டணியில�ோ கட்டுப்படுத்தும்
திறனைக் க�ொண்டுள்ள ஒரு அமைப்பு.
தேர்தல் : தகுதி வாய்ந்த நபர்களை ஆட்சி
அதிகாரத்திற்கு வாக்கெடுப்பின் மூலம் மக்கள்
தேர்ந்தெடுக்கும் முறை.
தேர்தல் ஆணையம் : தேர்தல் ஆணையம்
தன்னாட்சி பெற்ற ஒரு அமைப்பு. மாநில
சட்டப்பேரவைகள், மற்றும் நாடாளுமன்றத்
தேர்தல்களை நடத்தவும், மேற்பார்வையிடவும்
உருவாக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பு.

முக்கியமானதாக இருக்கிறது.

தேர்தலியல் : தேர்தல் அதன் முடிவுகள், அது
த�ொடர்பான புள்ளி விவரங்கள் பற்றிய படிப்பு.

அருஞ்சொற் ப�ொருள்

தேர்தல் முறைமை : தேர்தல்களைப் பற்றிய
அனைத்து விதிகளுக்கான ப�ொது பெயர்,
அதாவது வாக்களிப்பு முறை, எல்லைகள்,
வாக்காளர்களின் பதிவு, வேட்பாளர், பிரச்சார
செலவு, ஒளிபரப்பு முதலியன.

அரசியல் கட்சி : தன் உறுப்பினர்களை, ப�ொது
அலுவலகத்திற்கு தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம்
அரசியல் அதிகாரத்தை பெறும் ஓர் அமைப்பு.
ஒரு கட்சி முறை : அரசமைப்பை அடிப்படையாக
க�ொண்டு அரசாங்கம் அமைக்கும் உரிமையை
பெற்ற ஓர் அரசியல் கட்சி அல்லது அரசியல்
அதிகாரத்தின் மீது தனிப்பட்ட கட்டுப்பாட்டைக்
க�ொண்டிருக்கும் ஒரே ஒரு அரசியல் கட்சி.

பெரும்பான்மை அரசாங்கம் : சட்டமன்றம்
அல்லது நாடாளுமன்றத்தில் ஐம்பது சதவிகித
இடங்களுக்கு மேல் க�ொண்டு அமைக்கும்
அரசாங்கம்..
மக்களாட்சி : மக்களால் மக்களுக்காக மக்களே
நடத்தும் ஆட்சி மக்களாட்சியாகும்

இரு கட்சி முறை : இந்த அமைப்பில் இரண்டு
கட்சிகள் மட்டுமெ அரசியலில் இருக்கும்.

மதிப்பிடுதல் (Evaluation)
I. சரியான பதிலை தேர்வு செய்யவும்
1. அரசியல் அதிகாரத்தை அடைவதே ப�ொது ந�ோக்கமாக க�ொண்ட மக்கள் குழு
என்பது
அ. அரசியல் கட்சி
இ. பிரிவினைக் குழு

ஆ. தன்னலக் குழு
ஈ. அரசியல் தலைமைத்துவம்
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2. கீழ்க்கண்டவற்றில் அரசியல் கட்சியின் முக்கிய அங்கம் எது?
அ. தலைவர்கள்	
இ. செயல் உறுப்பினர்கள்	

ஆ. த�ொண்டர்கள்
ஈ. இவை அனைத்தும்

3. கீழ்க்கண்டவற்றில் அரசியல் கட்சியின் செயல்பாடு எது?
அ. தேர்தலில் ப�ோட்டியிடுவது
ஆ. அரசாங்கத்தை அமைப்பதும், இயக்குவதும்
இ. ப�ொதுக் கருத்துக்களை உருவாக்குதல்
ஈ. இவை அனைத்தும்
4. அரசாங்கத்தை இயக்கும் அரசியல் கட்சி என்பது
அ. ஆளும் கட்சி
இ. எதிர்க்கட்சி

ஆ. தன்னலக் குழு
ஈ. பிரிவினைக் குழு

5. அரசியல் கட்சிகளின் எழுச்சியுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது........
அ. பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சிகளின் த�ோற்றம்
ஆ. பெரிய அளவிலான சமுதாயங்கள்
இ. அரசாங்கத்தை தடுத்து நிறுத்தவதற்கும், ஆதரவு தருவதற்குமான வழிமுறை
ஈ. இவை அனைத்தும்
6. ஒரு கட்சி க�ொண்ட அமைப்பு முறை க�ொண்ட நாடு.
அ. சீனா	
இ. அமெரிக்கா	

ஆ. இங்கிலாந்து
ஈ. பிரான்சு

7. இரு கட்சி முறை க�ொண்ட நாடு
அ. பாகிஸ்தான்
இ. இங்கிலாந்து

ஆ. இந்தியா
ஈ. இவை எதுவும் இல்லை

8. கீழ்க்கண்டவற்றில் ஒரு கட்சி முறையைக் க�ொண்ட நாடு எது?
அ. சீனா	
இ. கியூபா	

ஆ. வடக�ொரியா
ஈ. இவை அனைத்தும்

9. கீழ்க்கண்டவற்றில் பல கட்சி முறையைக் க�ொண்ட நாடு எது?
அ. இந்தியா	
இ. பிரான்ஸ்

ஆ. பாகிஸ்தான்
ஈ. இவை அனைத்தும்

10. காங்கிரசு கட்சியின் தேர்தல் சின்னம் என்ன?
அ. தாமரை சின்னம்
இ. யானை சின்னம்

ஆ. கை சின்னம்
ஈ. கடிகார சின்னம்

12. ”தாமரை” எந்த கட்சியின் அரசியல் சின்னமாக உள்ளது?
அ. இந்திய தேசிய காங்கிரசு
இ. பாரதிய ஜனதா கட்சி

ஆ. பகுஜன் சமாஜ் கட்சி
ஈ. சி.பி.ஐ (எம்)

13. ப�ொதுக்கருத்து என்பது முக்கிய பங்கு வகிப்பது...........
அ. மக்களாட்சி முறையில்
ஆ. சர்வாதிகார முறையில்
இ. மக்களாட்சி மற்றும் சர்வாதிகார முறை ஆகிய இரண்டிலும்
ஈ. சுமூகமாக செயல்படும் அனைத்து வகையான அரசியல் முறைமைகளிளும்
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14. ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளின் முக்கிய அரசியல் கட்சிகள் எவை?
அ. சுதந்திர மற்றும் மக்களாட்சிவாதிகள்
ஆ. குடியரசு மற்றும் மக்களாட்சிவாதிகள்
இ. மக்களாட்சி மற்றும் சமதர்மவாதிகள்
ஈ. குடியரசு மற்றும் ப�ொதுவுடைமைவாதிகள்
15. தேர்தலியல் எதை பற்றி கையாள்கிறது?
அ. தேர்தல் மற்றும் தேர்தல் குறித்த புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு
ஆ. கருத்து கணிப்புகள் மற்றும் தேர்தலுக்கு பிந்தைய வாக்கெடுப்புகள்
இ. ப�ொதுக் கருத்து
ஈ. மேலே உள்ள அனைத்தும்
16. கூற்று(A): அரசியல் கட்சிகள் ப�ொதுக்கருத்தினை ஒன்றிணைக்கின்றன
காரணம் (R): ப�ொதுக்கருத்து தேர்தல் முடிவுகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்கிறது.
மேற்கூறிய இரண்டு வாக்கியங்களுள் ஒன்று கூற்றாகவும் (கூ) மற்றொன்று காரணமாகவும்
(கா) உள்ளது. இந்த சூழலில் கீழ்க் கண்டவைகளுள் எது சரியானது என்று கூறுக.
அ) கூற்று (கூ) காரணம் (கா) இரண்டுமே சரி, கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமான காரணம்
உள்ளது.
ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுமே சரி ஆனால் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமான
காரணம் இல்லை.
இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு
ஈ) கூற்று தவறு ஆனால் காரணம் சரி.
II. பின்வரும் கேள்விகளுக்கு மிக சுருக்கமாக பதிலளிக்கவும்
1. அரசியல் கட்சியை வரையறுக்கவும்
2. ஒரு கட்சி முறையை சிறு குறிப்பு எழுதுக?
3. பல கட்சி முறை பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக?
4. பிராந்திய அரசியல் கட்சியை பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக?
5. இந்தியாவிலுள்ள முக்கிய அரசியல் கட்சிகளைப் பட்டியலிடுக?
6. ப�ொது கருத்துத்தினை வரையறுக்கவும்
7. இந்தியாவில் எதிர்க்கட்சிகளின் பங்கினை சிறு குறிப்பு எழுதுக?.
III. பின்வரும் கேள்விகளுக்கு சுருக்கமாக பதிலளிக்கவும்
1. மக்களாட்சியில் அரசியல் கட்சிகளின் பங்கினை பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக?
2. அரசியல் கட்சிகளின் பணிகளைப் பட்டியலிடுக.
3. கட்சி முறையின் வகைகளை பற்றி எழுதுக.
4. பல கட்சி முறையின் நிறைகள் மற்றும் குறைகளைப் பற்றி விவாதிக்கவும்
IV. பின்வரும் கேள்விகளுக்கு விரிவாக பதிலளிக்கவும்
1. இரு கட்சி முறையின் நிறைகள் மற்றும் குறைகளை தெளிவுபடுத்துக.
2. இந்தியாவில் உள்ள அரசியல் கட்சிகளைப் பற்றி விளக்குக.
3. இந்தியாவில் உள்ள ப�ொதுக் கருத்து பற்றி ஓர் கட்டுரையை எழுதுக.
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தமைற்த்கொள் நூல்்கள் (Reference books)

1. Boix, C. Emergence of Parties and Party systems.Oxford handbook of comparative
politics. July 2009.
2. Kothari,R. Politics in India. New Delhi. Orient Longman.2003
3. Mehta, A.K. Political parties and party systems. New Delhi. Sage Publications. 2003
4. Palmobara, J.L & Weiner,M. Eds. Origin and development of political parties.
Princeton, 1972
5. Pandian, M.S.S., Brahmin and Non-Brahmin: Genealogies of the Tamil Political
Present. Manohar: New Delhi, 2007.

ICT CORNER
அலகு10 ப�ொதுக்கருத்து மைற்றும் ்கட்சி மு்ை
இந்த பெயல்�ொட்டின்
மூ்லமொ்கமொநி்ல அ்ளவில் ்கட்சி
மு்்ற்களின் ்கட்ட்மபபு �ற்றி
அறிந்து ப்கொள்ள்லொம்.

�டி்கள்

மைொநில அளவில் ்கட்சி மு்ை்களின் ்கட்ை்மைபபு

�டி 1: கீழ்க்கொணும் உரலி / வி்ரவுக குறியீட்்டப �யன்�டுத்தி மொநி்ல அரசு எவவொறு
பெயல்�டுகி்றது எை அறி்க.
�டி 2: பெயல்�ொட்டின் ெொ்ளரத்தில் வ்லப�க்கம் கீ்ழ உள்ள ப�ொத்தொ்ை பெொடுக்கவும்,
�டி 3: சிறிய ்க்தககு பின், மொநி்ல அரசு �ற்றி வி்ளக்கப�டும்.
�டி 4: ்மலும் மொநி்ல அரசு �ற்றி விவரம் அறிய முன்்ைொககு ப�ொத்தொ்ை பெொடுககு்க..

உைலி :
*�டங்கள அ்டயொ்ளத்திற்கு மட்டும்.
இப�க்கத்திற்கு ்த்வப�ட்டொல் Flash Player or Java Script ஐ
அனுமதிக்கவும்

mocomi.com/how-does-state-government-work/
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அலகு

11

தேர்தல் மற்றும் பிரதிநிதித்துவம்

11.1. வ
 ாக்குரிமை மற்றும்
பிரதிநிதித்துவத்தின்
ப�ொருள்
மற்றும்
தன்மை

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்
 தேர்தல் மற்றும் பிரதிநிதித்துவம் பற்றி
மாணவர்கள் புரிந்து க�ொள்ளுமாறு
செய்தல்
 ‘தேர்தலியல்’ என்னும் ச�ொல்லை
விளக்குதல்.
 தேர்தலின் பல்வேறு முறைகளை
மாணவர்கள் புரிந்து க�ொள்ளுமாறு
செய்தல்.
 இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தைப் பற்றி
விழிப்புணர்வு பெறுதல்.

வாக்குரிமை மற்றும்
தேர்தல் என்றால் என்ன?
இது
ப�ொதுத்
தேர்தல்களில்
வாக்களிப்பதற்கான
ஒரு
உரிமையாகும்.
‘வாக்குரிமை’ எனும் ச�ொல், ‘சுதந்திரம்’ என்று
ப�ொருள்
படக்கூடிய
‘பிராங்க்’
என்ற
ஆங்கில�ோ-பிரெஞ்சு
கலவைச்
ச�ொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டதாகும். தேர்தல்
என்பது
தங்களின்
சார்பாக
யாரேனும்
ஒருவரை அரசியல் தலைவராகவ�ோ அல்லது
பிரதிநிதியாகவ�ோ அரசாங்கத்தில் பங்குபெற
தெர்ந்தெடுப்பதற்காக
வாக்களிக்கும்
நடைமுறையாகும்.

 கட்சித்தாவல்
தடைச்
சட்டத்தின்
முக்கியத்துவத்தினை அறிதல்.
 சுதந்திரமான மற்றும் நேர்மையான
தேர்தல்களின்
தேவையை
பற்றி
அறிவுறுத்துதல்.
 அரசியலில் இளைஞர்களின் பங்கை
வெளிக்கொணர்தல்.

இந்திய அரசமைப்பின் பகுதி
XV, உறுப்புகள் 324-329
தேர்தலைப் பற்றியதாகும்.

அரசமைப்பினை உருவாக்கியவர்கள் இதில்
உள்ள
அரசியல்
உரிமைகளைப்
பாதுகாப்பதற்காக இதை அரசமைப்பின் ஓர்
பகுதியாக
இணைத்தனர்.
இம்முக்கிய
காரணத்தினால் தான் ‘தேர்தல்’ என்னும்
கருப்பொருளுக்கு
நமது
நாட்டில்
அரசமைப்பிலான
அங்கீகாரம்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மக்களவைக்கும், மாநில
சட்டப்பேரவைகளுக்கும் வயது
வந்தோர்
வாக்குரிமையின்
அடிப்படையில்
தேர்தல்கள்
நடத்தப்பட
வேண்டும்
என
இந்திய
அரசமைப்பின் உறுப்பு 326 விளக்குகிறது.

முன்னரே
’தேர்தல்கள்’
என்பவை
பண்டைய
ஏதென்ஸ்,
ர�ோமாபுரி
ஆகியவற்றிலும் ப�ோப் ஆண்டவர் மற்றும்
ர�ோமானியப்
பேரரசர்கள்
தேர்வு
ஆகியவற்றிலும்
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தற்கால தேர்தல்களின் த�ோற்றம் என்பது 17-ம்
நூற்றாண்டில் ஐர�ோப்பாவில் படிப்படியாக
எழுச்சி கண்ட பிரதிநிதித்துவ அரசாங்கங்கள்
மூலமாகவும் பின்னர் வட அமெரிக்காவிலும்
த�ோன்றியது. பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சியில்
தேர்தல்கள் மிகவும் முக்கியமானவையாகும்.

பிரதிநிதித்துவம் என்றால் என்ன?
பிரதிநிதித்துவம் என்பது பிறருக்காக
பேசும் நடவடிக்கை அல்லது பிறருக்காக
செயல்படுதல்
அல்லது
பிரதிநிதித்துவம்
பெறும் நிலையாகும்.
இந்திய அரசமைப்பில் ‘தேர்தல்கள்’
என்னும் தலைப்பிலான பகுதி XV மிகவும்
முக்கியத்துவம்
வாய்ந்ததாகும்.
நமது
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உங்்களது குரல ஒங்கி ஒலிப�ேறகு தேரேலில
வொக்களிப�தே
சி்றந்ே
வழியொகும்.
�டடங்்களின் மூ�ைொ்க அரசியல ்கடசி்கள்
ைக்கமள வொக்களிக்க விடொைல ப�யயும்
த�ொது தேரேல்கள் மிகுந்ே முககியத்துவம்
ப�றுகின்்றன
என்�து
உண்மையொகும்.
தேரேல்கள்
ைறறும்
பிரதிநிதித்துவம்
ஆகியமவ அர�ொங்்கத்மே உருவொககுவேன்
அடிப�மடயொகும்.

அ ர � ொ ங் ்க த் தி ற கு ம்
தேரேல
அடிப�மடயொனேொகும்.
ஆம்கயொல
ப�ரும்�ொ�ொன
ைக்களொடசி்களில
ைக்கள்
ேங்்களின் பிரதிநிதி்கள் மூ�ைொ்கதவ ஆடசி
ப�யகின்்றனர.
ஓர
ததரதலில்
�ல்தவறு ததரவுகம்ள
அமவயாவ்ன

 ேங்்களுக்கொன �டடங்்கமள

ைக்க்ளாடசியின் வாக்கா்ளர மும்மை

உருவொககு�வமர தேரவு ப�யவர.

ஓர
ைக்களொடசியின்
வொக்கொளர
மும்றமையின்
மி்கவும்
அடிப�மடயொன
இயலபு்கமளப �றறி நொம் ்கறறுகப்கொள்தவொம்.
ஓர ைக்களொடசியின் வொக்கொளர மும்றமை
என்�து பின்வருைொறு உள்ளேொகும்.
தேரேல்கள்
ஒழுங்்கொ்கவும்,
தநரமையொ்கவும்
நடப�துடன் வொககு்கள்
�ைைொன
ைதிபபுமடயமவ

வொக்கொளர
பேொகுதியின்
�ங்த்கறபு அதி்க
அளவில இருககும்

வாக்கா்ளர
தைற்பகாள்கி்ார.

 அர�ொங்்கத்மே அமைத்து ப�ரும்�ொன்மை
முடிவு்கமள
எடுபத�ொமரத்
தேரவு
ப�யவர.
 அர�ொங்்கம் ைறறும் �டடமியறறுேலில
வழி்கொடடக கூடிய ப்கொள்ம்க்கமளக
ப்கொண்ட ்கடசிமயத் தேரவு ப�யவர.

ப�ரும்�ொன்மையினரின்
விருப�ம்
நிம்றதவறுவதுடன்
சிறு�ொன்மையினரின்
ந�னும்
ைதிக்கப�டுகி்றது

எது ததரதமை ைக்க்ளாடசியிைா்னதாக
ஆக்குகி்து?
 அமனவருககும் தேரவு ப�யயும் வொயபபு
இருக்க தவண்டும். ஒருவருககு ஒரு வொககு
ைறறும் ஒவபவொரு வொககிறகும் �ைைைொன
ைதிபபு என்�து இேன் ப�ொருளொகும்.

வொககுரிமை என்�து
அதி்க�ட� அளவில
�ொத்தியைொனேொ்க
இருககும்

 அரசியல ்கடசி்களொல தேரந்பேடுக்கப�டும்
தவட�ொளர்கள் சுேந்திரைொ்கத் தேரேலில
த�ொடடியிடுவதுடன்

வொக்கொளர்களுககுத்

ேகுந்ேவொறு

உண்மையொன

தேரவு்களுக்கொன வொயபபு்கள் வழங்்கப�ட

வொக்களித்ேல என்�து
அணு்கககூடியேொ்க
இருககும்

தவண்டும்.
 அத்தேரவு்கள்

ேகுந்ே

வழங்்கப�ட

ைக்க்ளாடசியின் வாக்கா்ளர
மும்மையின் இயல்புகள்
ததரதல்கள் ஏன் �ைக்கு

இமடபவளி்களில

தவண்டும்.

ஆண்டு்களுககு
இமடபவளியில

ஒருசி�

ஒருமும்ற
தேரேல்கள்

ேகுந்ே
நடத்ேப�ட

தவண்டும்.

ததமவப்�டுகின்்்ன?

 ைக்களொல விரும்�ப�டும் தவட�ொளர்கள்

குறிபபிடட இமடபவளி்களில ைக்கள்
ேங்்களின் பிரதிநிதி்கமளத் தேரந்பேடுப�ேறகும்,
விருப�ப�டி
அவர்கமள ைொறறுவேறகும்
ேகுந்ே வழிமும்ற்கள் தேமவப�டுகின்்றன.
அதுதவ
தேரே�ொகும்
ஆ்கதவ
ேற்கொ�த்தில எவவம்கயொன பிரதிநிதித்துவ

தேரந்பேடுக்கப�ட தவண்டும்.
 ைக்கள்

ேங்்களின்

ேகுந்ேவொறு
சுேந்திரைொன

விருப�ங்்களுககுத்

தேரந்பேடுககும்
ைறறும்

வம்கயில

தநரமையொன

தேரேல்கள் நடத்ேப�ட தவண்டும்.
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தேரேல

என்�து

அ)

முேலில நிம�மயக ்கடந்து
ப�லலுேல (FPTP)

ஆ)

பேொகுதி வொககு (BV)

இ)

்கடசித் பேொகுதி வொககு (PBV)

நீதித்தும்ற

ஈ)

ைொறறு வொககு (AV)

ைறறும் வடடொர, உள்ளொடசி அர�ொங்்கங்்களில

உ)

இரு சுறறு மும்ற (TRS)

முடிவொக்க
ைக்கள்

ஓர

மும்றயொன

நமடமும்றயொகும்.
ப�ொதுப�ேவி

அதில

வகிப�வர்கமளத்

தேரந்பேடுககின்்றனர. தேரேலின் மூ�ைொ்க
�டடைன்்றங்்களில
ைடடுைல�ொைல

உள்ள

�ேவி்கள்

ஆடசித்தும்ற,

உள்ள �ேவி்களும் நிரப�ப�டுகின்்றன.

அ. முதலில் நிமைமயக் க்டந்து பசல்லுதல்
(FPTP)
முேலில நிம�மயக ்கடந்து ப�லலுேல
என்�து �ன்மைத்துவம் / ப�ரும்�ொன்மை
மும்றயின் எளிமையொன வடிவைொகும். இது
ஓர
உறுபபினர
பேொகுதி்கள்
ைறறும்
தவட�ொளமர
மையப�டுத்ேதுவதுடன்
வொக்களித்ேலும் �யன்�டுத்ேப�டுகி்றது. எப.
பி.டி.பி.
மும்ற்கள்
அடிப�மடயில
இங்கி�ொந்தில ்கொைப�டடன. அது ேவிர
இங்கி�ொந்தின் வர�ொறறு அடிப�மடயி�ொன
ஆதிக்கத்தில
இருந்ே
நொடு்களிலும்
்கொைப�டுகின்்றன.
இங்கி�ொந்து
ேவிர
அபைரிக்கொ, ்கரீபிய நொடு்கள், வங்்கதே�ம்,
மியொன்ைர, இந்தியொ, ைத�சியொ, தந�ொளம்

தேரேல்கள் பேொடர�ொன
புள்ளி
விவரங்்கள்
ைறறும்
முடிவு்கமள
்கற்றறியும்
்கலவிதய தேரேலியல ஆகும்.
11.2 பிரதிநிதித்துவத்தின் வமககள் /
பதாகுதிகளுக்கா்ன இ்டஒதுக்கீடு
ததரதல் மும்மை- �ன்மைத்துவம் /
ப�ரும்�ான்மை மும்மைகள்
�ன்மைத்துவம்
மும்றமை்களின்

/

ப�ரும்�ொன்மை

ப்கொள்ம்க்கள்

எளிமையொனமவயொகும்.
வொக்களித்ேபி்றகு

மி்கவும்
ைக்கள்

வொககு்கள்

எண்ைப�டடு

ைறறும் பேறகு �சிபிக �குதியில உள்ள சி�

அதி்க வொககு்கமளப ப�ற்ற பவட�ொளர அல�து
்கடசி்கள்

பவறறி

அறிவிக்கப�டுகின்்றன.

நொடு்களிலும் இம்மும்ற ்கொைப�டுகி்றது.

ப�ற்றமவயொ்க
இருபபினும்

இேன்

நமடமும்ற்கள் ைொறு�டுகின்்றனது. ஆம்கயொல

FPTP

ஐந்து வம்கயொன �ன்மைத்துவ / ப�ரும்�ொன்மை

(எப.பி.டி.பி)

என்�து

மும்றமை்கமள அமடயொளப�டுத்ே�ொம்.

�ன்மைவொே/

ப � ரு ம் � ொ ன் ம ை வ ொ ே
வொக்கொளர

பசயல்�ாடு

மும்றயில

வடிவைொகும்.
ப�ல�த்

உனது ைொநி�த்தில ்கடந்ே �டடைன்்றத்
தேரேல எபப�ொழுது நமடப�ற்றது என
உனககுத்
பேரியுைொ?
்கடந்ே
ஐந்து
ஆண்டு்களில உனது �குதியில தவறு
ஏதேனும் தேரேல்கள் நமடப�ற்றனவொ?
அத்தேரேல்கமளப �றறி எழுது்க. (தேசிய,
ைொநி�, உள்ளொடசி ைறறும் பி்ற). அமவ
எபப�ொழுது
நமடப�ற்றன?
உனது
�குதியிலிருந்து
தேரந்பேடுக்கப�டட
�டடைன்்ற / நொடொளுைன்்ற உறுபபினரின்
விவரங்்கமளக ்கண்டறி்க.

இதில

ேகுந்ே

எளிமையொன

ஒரு

தவட�ொளர

வொககு்களில

பி்ற

தவட�ொளர்கமள விட அதி்க வொககு்கமள
ப�றறிருந்ேொத� பவறறி ப�ற்றவர ஆவொர.
அறுதிப ப�ரும்�ொன்மை ப�்ற தவண்டிய
அவசியமிலம�.

இந்ே

உறுபபின்

மும்ற

பேொகுதி்களில

�யன்�டுத்ேப�டுகி்றது.
வொக்கொளர்கள்

ஒரு

்கடசிக்கொ்க

இதில
அல�ொைல

தவட�ொளருக்கொ்கதவ வொக்களிககின்த்றொம்.
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ஆ. பதாகுதி வாக்கு (BV)

ஈ. ைாற்று வாக்கு (AV)

பேொகுதி வொககு என்�து அரசியல
்கடசி்கதள இல�ொே அல�து ��வீனைொ்க
உள்ள நொடு்களில ்கொைப�டுவேொகும். த்கைன்
தீவு்கள், �ொக�ொந்து தீவு்கள், ்கரன்த�, குமவத்,
�ொதவொஸ்,
ப��னொன்,
ைொ�த்தீவு்கள்,
�ொ�ஸ்தீனம், சிரிய அரபுக குடியரசு ஆகியமவ
பேொகுதிவொககு மும்றயி�ொன வொக்கொளர
மும்றமை்கமளப பின்�றறுகின்்றன.

இம்மும்றயில வொக்கொளர்கள் ேங்்களின்
முேல
விருப�த்தேரமவ
விட
தவட�ொளர்களுககு இமடதய முன்னுரிமை
அளிககின்்றனர. இேனொல இது ‘முன்னுரிமை
வொககு’
எனவும்
அமழக்கப�டுகி்றது.
ைொறறுவொககு மும்ற ஆஸ்திதரலியொ, பிஜி,
�ொபபுவொ
கினியொ
ஆகிய
நொடு்களில
பின்�ற்றப�டுகி்றது.
��
தவட�ொளர்கள்
பைொத்ேைொ்கப ப�ற்ற வொககு்கமள ைொறறுவேன்
மூ�ம்
ஒடடுபைொத்ே
விருப�மும்
இமைக்கப�டடு
பிரதிநிதித்துவப
�டுத்ேப�டுகி்றது.

ேனிப�டட
தவட�ொளர்களுககு
வொக்களிககும்
தி்றமன
வொக்கொளர்கள்
ேக்கமவத்துக ப்கொள்வேொல பேொகுதிவொககு
மும்ற �ொரொடடப�டுகி்றது. அத்துடன் ேகுந்ே
மும்றயில நி� அமைபபின் அமைக்கப�டட
ைொவடடங்்களும்
அனுைதிக்கப�டுகின்்றன.
அதே தநரத்தில எப.பி.டி.பியுடன் ஒபபிடும்கயில
அரசியல ்கடசி்களின் �ங்கு அதி்கரிப�துடன்
அதி்க இைக்கம் ைறறும் அமைபபு ரீதியொன

பசயல்�ாடு
ைொறறு
வொககு
என்�து
முன்னுரிமையொன �ன்மை மும்றயொகும்.
இது வொக்கொளர்களின் ஓர உறுபபினர
ைொவடடங்்கமளக
ப்கொண்டேொகும்.
வொக்கொளர்கள் ேைது வொககுச் சீடடில
உள்ள
எண்மைப �யன்�டுத்தி ேைது
முன்னுரிமைமயக குறிககின்்றனர.

்கடசி்கமள வலுப�டுத்துவேொ்க உள்ளது.
பேொகுதி வொககு என்�து ஓர
� ன் ம ை த் து வ / ப � ரு ம் � ொ ன் ம ை
மும்றமையில
�லஉறுபபினர
ைொவடடங்்களில
�யன்�டுத்ேப�டுவேொகும்.
இதில
தேரந்பேடுக்கப�ட
தவண்டிய
தவட�ொளர்களுககுத்
ேகுந்ே
வொககு்கள்
வொக்கொளர்களுககு
இருககும்.
அதி்க�ட�
எண்ணிகம்கயி�ொன வொககு்கமளப ப�ற்ற
தவட�ொளர பவறறி ப�றுகி்றொர. ப�ொதுவொ்க
்கடசி்கமளக ்கொடடிலும் தவட�ொளருக்கொ்க
ைக்கள்
வொக்களித்ேொலும்
ப�ரும்�ொ�ொன
மும்றமை்களில
ைக்கள்
ேங்்களின்
விருப�த்திறகுத் ேக்கவொறு வொக்களிககின்்றனர.

இருசுறறு மும்ற என்�து ஓர
�ன்மைத்துவ
/
ப�ரும்�ொன்மை
மும்றயொகும். இதில முேல சுறறில
எக்கடசி
அல�து
தவட�ொளருககும்
அறுதிபப�ரும்�ொன்மை (50 �ேவீேத்திறகு
தைல ஒரு �ேவீேதைனும் ப�றறிருத்ேல)
ப�்றொே நிம�யில இரண்டொவது சுறறு
தேரேல நமடப�றும். இரு சுறறு மும்ற
எபத�ொது ப�ரும்�ொன்மை, �ன்மைத்துவ
வடிவம்
எடுககுபைனில,
ஒருதவமள
இரண்டொம்
சுறறில
இரண்டு
தவட�ொளர்களுககு தைல த�ொடடியிடும்
நிம�யில அதி்க வொககு்கள் ப�றறு பவறறி
ப�று�வர தேரந்பேடுக்கப�டுவொர. இதில
அவர்கள்
அறுதிபப�ரும்�ொன்மை
ப�றறிருந்ேொலும் ்கைககில எடுத்துக
ப்கொள்ளப�டுவதிலம�.

இ. கடசித் பதாகுதி வாக்கு (PBV)
பி.பி.வி
என்�து
�யன்�டுத்துவேறகு
எளிேொனேொகும்.
இது
வலுவொன
்கடசி
தவட�ொளர்களில
சிறு�ொன்மையினர
பிரதிநிதித்துவம் ப�ரும் வம்கயில ்க�மவயொ்க
அமைந்துள்ளது. இது �ைநிம�யி�ொன இன
அடிப�மட பிரதிநிதித்துவத்திறகும் உேவுகி்றது.
டிஜிப�ௗடி, சிங்்கபபூர, ப�ன்கல, துனீசியொ
த�ொன்்ற நொடு்கள் பி.பி.வி.
மும்றமயப
�யன்�டுத்துகின்்றன.
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பிரச்�மன்கமளத் ேொங்்கள் எழுபபினொல,
ேொங்்கள் பிர��ைமடவதுடன் வரககூடிய
தேரேலில
ேங்்களின்
பவறறி
வொயபபு
பிர்கொ�ைொகும்
என்�மே
அரசியல
ேம�வர்கள் அறிவர. இருபபினும் ேங்்களது
�ணியின்
மூ�ைொ்க
வொக்கொளர்கமள
திருபதி�டுத்ேவிலம�பயனில
மீண்டும்
அவர்களொல பவறறிப�்ற இய�ொது.

உ. இரு சுற்று மும் (டி.ஆர.எஸ்).
இரு சுறறு மும்றயின் முககிய இயலத�
அேன் ப�யரில குறிபபிடப�டடுள்ளது. அது
ஒதர தேரே�ொ்க அல�ொைல ஒரு வொரம்
அல�து �திமனந்து நொட்கள் இமடபவளியில
இரு சுறறு்களொ்க நமடப�றுகி்றது. இது தேசிய
�டடைன்்ற உறுபபினர தேரவிறகும், குடியரசுத்
ேம�வருக்கொன தநரடி தேரேலுககும் உ�்கம்
முழுவதும் �யன்�டுத்ேப�டுகி்றது. இம்மும்ற
ைத்திய ஆபபிரிக்கக குடியரசு, ்கொங்த்கொ,
்கத�ொன், ைொலி பைௗரிடொனியொ, மஹதி, ஈரொன்,
வியடநொம், ேஜிகிஸ்ேொன், உஸ்ப�கிஸ்ேொன்
த�ொன்்ற நொடு்களில பின்�ற்றப�டுகி்றது.

�ைது ததரதல் மும் என்்ன?
ஐந்து
ஆண்டு்களுககுப
பின்னர
அமனத்து தேரந்பேடுக்கப�டட பிரதிநிதி்களின்
�ேவிக்கொ�மும் முடிவுககு வருகி்றது. பின்னர
ைக்களமவ ைறறும் ைொநி� �டடபத�ரமவ
்கம�க்கப�டுகி்றது.
அமனத்து
பேொகுதி்களுககும் ஒதர தநரத்தித�ொ, அேொவது
ஒதர நொளித�ொ அல�து ஒருசி� நொட்களித�ொ
தேரேல நமடப�றுகி்றது. இதுதவ ப�ொதுத்
தேரேல எனப�டுகி்றது. சி� தநரங்்களில ஒரு
பேொகுதியில உள்ள உறுபபினரின் ைரைம்
அல�து
�ேவி
வி�்க�ொல
ஏற�டும்
்கொலியிடத்மே நிரப� தேரேல நமடப�றுகி்றது.
இது இமடத்தேரேல என அமழக்கப�டுகி்றது.

விகிேொச்�ொர
பிரதிநிதித்துவம்
வமரயறுக்கப�டட
வொக்கொளர
மும்றமை
ேனித்பேொகுதி
வொக்கொளர
மும்றமை

திரளொன
வொககுமும்றமை

இடஒதுககீடடுடனொன
கூடடு வொக்கொளர
மும்றமை

ததரதலுக்கா்ன பதாகுதிகள்
ேமிழ்க ைக்கள் 39 நொடொளுைன்்ற
உறுபபினர்கமளத்
தேரந்பேடுத்து
ைக்களமவககு
அனுபபுகின்்றனர.
நைது
நொடடில
இடம்
�ொரந்ே
பிரதிநிதித்துவ
மும்றமய
நொம்
பின்�றறுகித்றொம்.
தேரேலுக்கொ்க நம் நொடு �� �குதி்களொ்கப
பிரிக்கப�டடுள்ளது. இப�குதி்கமள நொம்
தேரேலுக்கொன
பேொகுதி்கள்
என
அமழககித்றொம். ஓர �குதியில வசிககும்
ைக்கள் வொக்களித்து ேங்்களுக்கொ்க ஓர
பிரதிநிதிமயத் தேரந்பேடுககின்்றனர.

சிறு�ான்மையி்னர பிரதிநிதித்துவத்தின்
�ல்தவறு மும்கள்
அரசியலில் த�ாடடி இருப்�து
�ன்மையா்னதா?
தேரேல்கள் என்�மவ அரசியல த�ொடடி
பேொடர�ொனமவயொகும். இபத�ொடடி �லதவறு
வடிவங்்கமள எடுககி்றது. இதில அரசியல
்கடசி்களுககு இமடதயயொன த�ொடடி மி்கவும்
பவளிப�மடயொன வடிவைொகும். பேொகுதி
அளவில
�லதவறு
தவட�ொளர்களுககு
இமடதயயொன த�ொடடி எனும் அளவில
உள்ளது.
த�ொடடி்கள்
இலம�பயனில
தேரேல்கள்
அரத்ேைற்றமவயொகின்்றன.
தேரேலில ஏற�டும் த�ொடடியொல ஒவபவொரு
�குதியிலும்
ஒறறுமையின்மை
ைறறும்
பிரிவிமனவொே உைரவு்கள் தேொன்றினொலும்,
சீரொன தேரேல த�ொடடி்கள் அரசியல ்கடசி்கள்
ைறறும்
ேம�வர்களுககு
ஊக்கத்மே
அளிககி்றது.
ைக்கள்
எழுப�
விரும்பும்

ைக்களமவத் தேரேலுக்கொ்க நைது நொடு
543
பேொகுதி்களொ்கப
பிரிக்கப�டடுள்ளது.
ஒவபவொரு
பேொகுதியிலிருந்தும்
தேரந்பேடுக்கப�டும் பிரதிநிதி நொடொளுைன்்ற
உறுபபினர என அமழக்கப�டுகி்றொர. ஒவபவொரு
வொககிறகும்�ைைதிபபுஎன்�துைக்களொடசியி�ொன
தேரேலின் இயலபு்களில ஒன்்றொகும். இேனொல
ேொன் ஒவபவொரு பேொகுதியும் கிடடத்ேடட
�ைைொன ைக்கள் பேொம்க உள்ளேொ்க இருக்க
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தவண்டும் என அர�மைபபு கூறுகி்றது.
அதேத�ொ� ஒவபவொரு ைொநி�மும் குறிபபிடட
எண்ணிகம்கயி�ொன
பேொகுதி்களொ்கப
பிரிக்கப�டடுள்ளது. அந்நிம�யில, ைக்களொல
தேரந்பேடுக்கப�டும் பிரதிநிதி �டடபத�ரமவ
உறுபபினர அல�து எம்.எல.ஏ (M.L.A) என
அமழக்கப�டுகின்்றொர.
அதே
ப்கொள்ம்க
�ஞ்�ொயத்து ைறறும் ந்கரபு்ற உள்ளொடசி
தேரேல்களில பின்�ற்றப�டுகி்றது. ஒவபவொரு
கிரொைம் அல�து ந்கரமும் பேொகுதி்கமளப
த�ொன்று வொரடு்களொ்கப பிரிக்கப�டடுள்ளது.
ஒவபவொரு வொரடும் கிரொைம் அல�து ந்கரபபு்ற
உள்ளொடசி அமைபபிறகு ஓர உறுபபினமரத்
தேரந்பேடுககி்றது.
சி�
�ையங்்களில
இத்பேொகுதி்கள்
ஓர
இடைொ்கக
்கருேப�டடு,
ஒவபவொரு
பேொகுதியும்
அமவயில
ஓர
இடத்தின் மூ�ம்
பிரதிநிதித்துவப�டுத்ேப�டுகி்றது.

தைறகூறியவற்றொல நைது அர�மைபபிமன
உருவொககியவர்கள் நலிந்ே பிரிவினருககு சி்றபபு
அமைப�ொ்க
ேனித்பேொகுதி்கமளப
�றறி
சிந்தித்ேனர.
சி� பேொகுதி்கள் �டடியல
இனத்ேவர
ைறறும்
�ழங்குடியினருககு
ஒதுக்கப�டடுள்ளது. இவவம்க இடஒதுககீடு
மும்ற பின்னர பி்ற நலிந்ே பிரிவினருககும்
ைொவடட ைறறும் உள்ளொடசி அமைபபு்களில
நீடடிக்கப�டடுள்ளது.
வமரயம்
ைக்கள்
பேொம்கக
்கைகப்கடுபபின்
அடிப�மடயித�தய
ைக்களமவ
ைறறும்
ைொநி� �டடபத�ரமவக்கொன பேொகுதி்கள்
வமரயறுக்கப�டுகின்்றன.
பேொகுதி்கமள
வமரயம்ற ப�யயும் த�ொது அேன் புவியமைபபு,
இயறம்கயொன
இயலபு்கள்,
நிரவொ்க
அமைபபு்களின் எலம�்கள், ே்கவல பேொடரபு
ைறறும் ப�ொதுைக்களின் வ�தி ஆகியமவ
்கைககில எடுத்துக ப்கொள்ளப�டுகின்்றன.

தனித்பதாகுதி
ஓர குடிை்கனுககு ேனது பிரதிநிதிமயத்
தேரந்பேடுப�ேறகும்,
ேொன்
பிரதிநிதியொ்கத்
தேரந்பேடுக்கப�டுவேறகும் உள்ள உரிமைமய
அர�மைபபு வழங்குகி்றது. பவளிப�மடயொன
தேரேல த�ொடடியில சி� நலிந்ே பிரிவினருககு
ைக்களமவ ைறறும் ைொநி� �டடபத�ரமவ்களுககு
வொயபபு்கள்
சி்றப�ொ்க
அமைவதிலம�.
அவர்களுககு பி்றருககு எதிரொ்கத் தேரேலில
த�ொடடியிடுவேற்கொன வளங்்கள், ்கலவியறிவு
ைறறும்
த�ொடடியிடுவேறகுத்
தேமவயொன
பேொடரபு்கள் இருப�திலம�. இவவொறு இருபபின்
நைது ைக்கள் பேொம்கயில குறிபபிடத்ேகுந்ே
பிரிவினருககு நைது நொடொளுைன்்றம் ைறறும்
�டடபத�ரமவ்களில
அமனவருககும்
இடமில�ொே நிம� ஏற�டுகி்றது. இது நைது
ைக்களொடசிமய
பிரதிநிதித்துவம்
வழங்்கொேேொ்கவும்,
கும்றந்ே
ைக்களொடசித்
ேன்மையுமடயேொ்கவும் ைொறறுகி்றது.

பதாகுதி வமரயம் சட்டஙகள்
முேல வமரயம்ற ஆமையச் �டடம், 1952.
இரண்டொவது வமரயம்ற ஆமையச்
�டடம், 1963.
மூன்்றொவது வமரயம்ற �டடம், 1973.
நொன்்கொவது வமரயம்ற �டடம், 2002.
வாக்கா்ளர �டடியல்
பேொகுதி்கள்
முடிவு
ப�யயப�டட
பின்னர,அடுத்ே ்கடட நடவடிகம்கயொ்க யொர
வொக்களிக்க�ொம், யொபரல�ொம் வொக்களிக்க
முடியொது என்�ேமன முடிவு ப�யய தவண்டும்.
இம்முடிவிமன யொதரனும் எடுப�ேறகு ்கமடசி
நொள் வமர ்கொத்திருக்க இய�ொது.
ஆ்கதவ
ைக்களொடசி
தேரேலில
ேகுதிவொயந்ே
வொக்கொளர்களின் �டடியல தேரேலுககு பநடுநொள்
முன்னதர ேயொரிக்கப�டடு அமனவருககும்
வழங்்கப�டுகி்றது. இதுதவ அதி்கொரபபூரவைொ்க
‘வொக்கொளர �டடியல’ என அமழக்கப�டுகி்றது.

பசயல்�ாடு
�ஞ்�ொயத்து்கமளப
த�ொன்று
மூன்றில ஒரு �ங்கு இட ஒதுககீடு
ப�ண்்களுககு
நொடொளுைன்்றத்திலும்
இருக்க தவண்டொைொ?

இந்திய நொடொளுைன்்றத்தில உள்ள
ப�ண்்கள் இட ஒதுககீடடு ைத�ொேொவின்
நிம� என்ன?
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பசயல்�ாடு
காைவரிமச மும்
இக் காை வரிமச மும்யின் இ்டது பு்ம் தரப்�டடுள்்ள ததரதல் பதா்டர�ா்ன பசயல்�ாடுகம்ள,
முதல் பசயல்�ாடடிலிருந்து கம்டசி பசயல்�ாடு வமர வரிமசப்�டுத்தவும். அமவ பின்வருைாறு
ஒழுங்்கற்ற வரிம�

ஒழுங்்கொன வரிம�

தேரேல அறிகம்க பவளியீடுேல
வொக்கொளர �டடியல ேயொரித்ேல.
வொககு எண்ணிகம்க.
தேரேல �ரபபுமர.
தேரேல முடிவு்கள் பவளியீடு .
தவடபுைனு ேொக்கல .
ைறுதேரேலுககு உத்ேரவிடுேல.
வொக்களித்ேல.
தேரேல அடடவமை பவளியீடு.
எவவம்கயொன
ேொண்டி

எடுத்துச் ப�ல� தவண்டும்.

தவறு�ொடு்கமளயும்

ேங்்களின்

வொக்கொளர

பிரதிநிதி்கமளத்

அமடயொள

இருபபினும்

அடமட

என்�து

தேரந்பேடுப�ேற்கொன

�ைவொயபபு

்கடடொய ஆவைைல�. இேமனத் ேவிர ஆேொர

அமனவருககும்

தவண்டும்

அடமட, குடிமை வழங்்கல அடமட ைறறும்

என்�தே ைக்களொடசியி�ொன தேரேலின் முேல

ஓடடுநர உரிைம் ஆகியவறறின் அ�ல �ொன்று

நி�ந்ேமனயொகும். நைது நொடடில �திபனடடு

ஆகியவறறிமன

வயது

ஆவைைொ்க ்கொடட�ொம்.

வழங்்கப�ட

நிரம்பிய

குடிைக்கள்

அமனவரும்

தேரேலில வொக்களிக்க�ொம். ஒருவரின் �ொதி,

இந்தியாவில் ததரதல் �ம்டமும்

ைேம் ைறறும் �ொலின �ொகு�ொடின்றி அமனத்து
குடிைக்களுககும்

வொக்களிககும்

வொக்களிப�ேற்கொன

 பேொகுதி்கமள ைறுவமரயம்ற ப�யேல.

உரிமை

உள்ளது.

 தேரேல அறிவிபபு.

அமனத்து குடிைக்களின் ப�யர்கமளயும்

 தவடபு ைனுவிமன ேொக்கல ப�யேல

த்கடடுப ப�றுவது, அவர்கமள வொக்கொளர

ைறறும் திரும்�ப ப�றுேம�ப �றறிய

�டடியலில

தேரேல. ஆமையத்தின் அறிவிபபு.

த�ரப�து

ஓர

அர�ொங்்கத்தின்

ப�ொறுப�ொகும். இடம் ப�யரந்தேொர ைறறும்
இ்றந்ே

வொக்கொளர்களின்

 த�ொடடியிட விரும்பும் தவட�ொளர்கள்

ப�யர்கள்

தவடபுைனு ேொக்கல ப�யேல.

நீக்கப�டுகின்்றன. ஐந்து ஆண்டு்களுககு ஒரு
மும்ற

வொக்கொளர

திருத்தியமைக்கப�டுகி்றது.
ஆண்டு்களொ்க
அமடயொள

 தவடபு ைனுக்கமள �ரி�ொரத்து ஏற்றல

�டடியல
்கடந்ே

வொக்கொளர
அடமட

அல�து நிரொ்கரித்ேல.

சி�

 தேரேல �ரபபுமர.

பும்கப�ட

 வொக்களித்ேல நமடமும்ற.

(EPIC)

அறிமு்கப�டுத்ேப�டடுள்ளது. வொக்கொளர்கள்

 வொககு எண்ணிகம்க ைறறும் தேரேல

இேமன ேொங்்கள் வொக்களிக்கச் ப�லலும்த�ொது

முடிவு்கமள அறிவித்ேல.
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இந்தியாவில் �்டக்கும் ததரதல்கள் �ற்றிய அம்சஙகள்.

பசயல்�ாடு

எந்ே

கீழக்கண்டவற்றின்
முக்கியத்துவத்திம்ன கண்டறிக

அர�மைபபுச்

�டடதிருத்ேத்தின்
குடிைக்களின்

மூ�ைொ்க

 ைக்கள் பிரதிநிதித்துவச் �டடம், 1950

இந்திய

வொக்களிககும்

ைறறும் 1951.
 ைக்கள் பிரதிநிதித்துவச் �டடம், 1966.
 வமரயம்ற ஆமையச் �டடங்்கள், 1962
ைறறும் 1972.

வயது

இரு�த்தி ஒன்றிலிருந்து �திபனடடொ்கக
கும்றக்கப�டடது?

தவடபு ைனு ேொக்கல ப�யய விரும்பும்
ஒவபவொருவரும்
பிமைத்பேொம்கயொ்கக
குறிபபிடட பேொம்கயிமன ப�லுத்ே தவண்டும்.
உச்�நீதிைன்்றத்தின்
வழி்கொடடுேல�டி
கீழ்க்கண்ட முழு வி�ரங்்கமளக ப்கொண்ட
�டடபபூரவ
பிர்கடனத்திமன
ஒவபவொரு
தவட�ொளரும் தைறப்கொள்ள தவண்டும்.
 தவட�ொளருககு எதிரொ்க நிலுமவயில உள்ள
்கடுமையொன குற்றவியல வழககு்கள் ஏதேனும்
இருந்ேொல அவறறின் வி�ரங்்கமளத் ேருேல.
 தவட�ொளர்கள் ேங்்களுமடய அல�து ேங்்களது
குடும்�த்ேொருமடய ப�ொத்துக்கள் ைறறும்
்கடன்்கள் �றறிய விளக்கங்்கள் ேருேல.
 தவட�ொளரின் ்கலவித் ேகுதி்கள்.
இத்ே்கவல்கள்
ைக்களுககு
பவளிப�மடயொ்க அறிவிக்கப�ட தவண்டும்.
இவவொறு
தவட�ொளர்களொல
ேரப�டும்
ே்கவல்களின் அடிப�மடயில வொக்கொளர்கள்
ேங்்களின் முடிவு்கமள எடுப�ேறகு வொயபபு
ஏற�டுகி்றது.

தவட�ா்ளரகள் நியை்னம்
ஓர
தேரேலில

ைக்களொடசி
உண்மையொன

தைறப்கொள்ள

அடிப�மடயி�ொன
விருப�த்

ைக்களுககு

தேரமவ

வொயப�ளிக்க

தவண்டும். எவரும் தேரேலில த�ொடடியிடுவேறகு
எவவிேத் ேமடயும் இல�ொே சூழலில இது
நி்கழும்.

இேமனதய

நைது

வழங்குகி்றது.

வொக்கொளரொ்க

ேகுதியுமடய

எவரும்

அமைபபும்

இருப�ேற்கொ்க

தவட�ொளரொ்க�ொம்.

தேரேலில
தேரேலில

வொக்களிப�ேற்கொன
கும்றந்ே�ட�
வயது
�திபனடடு
எனில,
தவட�ொளரொவேற்கொன
கும்றந்ே�ட� வயது இரு�த்து ஐந்து என்�தே
இதிலுள்ள ஒதர வித்தியொ�ைொகும். அரசியல
்கடசி்கள் தவட�ொளமர நியமிககும் த�ொது அவர
்கடசியின்
சின்னம்
ைறறும்
ஆேரவிமனப
ப�றுகி்றொர. ்கடசியின் தவட�ொளர நியைனத்திமன
‘்கடசியின் நியைனச்சீடடு’ என அமழககின்்றனர.
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நமது தேர்தல் சட்டங்களின் படி ஓர் கட்சி
அல்லது வேட்பாளர் கீழ்க்கண்டவற்றினை
செய்ய முடியாது

தேர்தல் பரப்புரை
தேர்தலின் முக்கிய ந�ோக்கமே மக்கள்
தங்களுக்கு
விருப்பமான
பிரதிநிதிகள்,
அரசாங்கம்
மற்றும்
க�ொள்கைகளை
தேர்ந்தெடுப்பதற்கான
வாய்ப்பளிப்பதாகும்.
ஆகவே யார் சிறந்த பிரதிநிதியாக இருப்பர்,
எக்கட்சி சிறந்த அரசாங்கத்தை அமைக்கும்
அல்லது
எது
சிறந்த
க�ொள்கை
ஆகியவற்றினைப் பற்றிய சுதந்திரமான மற்றும்
வெளிப்படையான விவாதம் அவசியமாகும்.
இதுவே
தேர்தல்
பரப்புரையின்
ப�ோது
நிகழ்கிறது.

	
வாக்காளர்களுக்கு கையூட்டு அளித்தல்
அல்லது அச்சுறுத்துதல்.
 சாதி
மற்றும்
மதத்தின்
வாக்களிக்கும்படி வேண்டுதல்.

பெயரால்

 தேர்தல் பரப்புரைகளுக்கு அரசாங்கத்தின்
வளங்களை பயன்படுத்துதல்.
இவ்வாறு
ஒருவேளை
அவர்கள்
செய்யும்போது, அவர்கள் தேர்தெடுக்கப்பட்டு
அறிவிக்கப்பட்ட
பின்னரும்
நீதிமன்றம்
அத்தேர்தலை நிராகரித்து உத்தரவிடலாம்.
சட்டங்களுடன் மேலும் கூடுதலாக, நமது
நாட்டிலுள்ள அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல்
பரப்புரைகளுக்கான
நன்னடத்தை

நமது நாட்டில் இத்தகைய பரப்புரைகள்
இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவிக்கப்பட்ட
நாளிலிருந்து தேர்தல் நடக்கும் நாள் வரை
இரு
வாரகாலத்திற்கு
நடைபெறுகிறது.
இக்கால
கட்டத்தில்
வேட்பாளர்கள்
வாக்காளர்களிடம் சென்று வாக்கு சேகரித்தல்,
அரசியல்
தலைவர்கள்
தேர்தல்
ப�ொதுக்கூட்டங்களில் உரையாற்றுதல் மற்றும்
அரசியல்
கட்சிகள்
தங்களின்
ஆதரவாளர்களைத் திரட்டுதல் ஆகியவை
நிகழும். இக்காலகட்டத்தில் தான் நாளேடுகள்,
சமூக
ஊடகங்கள்
மற்றும்
த�ொலைக்காட்சிகளில் தேர்தல் த�ொடர்பான
செய்திகள் மற்றும் விவாதங்கள் இடம்
பெறுகின்றன.

விதிமுறைகளை ஏற்றுக் க�ொண்டுள்ளன.
அதன்படி கீழ்க்கண்டவற்றினை ஓர் கட்சி
அல்லது வேட்பாளர் செய்ய முடியாது.

 தேர்தல் பரப்புரைக்காக மதவழிபாட்டுத்
தலங்களைப் பயன்படுத்துதல்.
 தேர்தலுக்காக
அரசு
வாகனங்கள்,
விமானங்கள்
மற்றும்
அரசு
அலுவலர்களைப் பயன்படுத்துதல்.

தேர்தல் பரப்புரையின் ப�ோது அரசியல்
கட்சிகள் முக்கியப் பிரச்சனைகளின் மீது
ப�ொது மக்களின் கவனத்தைத் திருப்புகின்றன.
அவர்கள் மக்களிடம் அப்பிரச்சனைகளைப்
பற்றி பேசுவதன் மூலம் அவர்களை ஈர்த்து
அதனடிப்படையில்
தங்கள்
கட்சிக்கு
வாக்களிக்குமாறு செய்வர். ஓர் மக்களாட்சியில்
அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் வேட்பாளர்கள்
விரும்பும் வகையில் தேர்தல் பரப்புரையை
சுதந்திரமாக
மேற்கொள்ள
அனுமதிக்க
வேண்டும்.
இருப்பினும் சில நேரங்களில்
ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும், வேட்பாளரும்
ப�ோட்டியிடுவதற்கு ஏற்ற நியாயமான மற்றும்
சமமான
வாய்ப்பினை
உறுதி
செய்யும்
வகையில்
பரப்புரைகளை
ஒழுங்குமுறைப்படுத்த வேண்டும்.

 தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர்
அமைச்சர்கள் எவ்வகைத் திட்டங்களுக்கும்
அடிக்கல் நாட்டுதல், முக்கிய க�ொள்கை
முடிவுகளை எடுத்தல், ப�ொது சேவை
வசதிகளுக்கான வாக்குறுதி அறிவித்தல்
ப�ோன்றவற்றினை செய்ய கூடாது.
11.3 சுதந்திரமான மற்றும் நேர்மையான
தேர்தல்கள்
சுதந்திரமான மற்றும் நேர்மையான
தேர்தல் நடைமுறையை உறுதிப்படுத்துவதே
ஓர் அரசியல் முறைமையின் உண்மையான
ச�ோதனையாகும்.
நாம் மக்களாட்சியை
நடைமுறைப்படுத்த விரும்பினால் அதற்கு
தேர்தல் முறையானது நடுநிலையாகவும்,
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வெளிப்படையானதாகவும்
இருத்தல்
முக்கியமானதாகும்.
வாக்காளர்களின்
விருப்பங்கள் தேர்தல் முடிவுகளின் மூலம்
சட்டபூர்வமாக வெளிப்படுவதற்குத் தேர்தல்
முறை அனுமதிக்க வேண்டும். இந்தியாவில்
நடைபெறும்
தேர்தல்கள்
அடிப்படையில்
சுதந்திரமாகவும்,
நியாயமாகவும்
நடைபெறுகின்றன. தேர்தலில் வெற்றிபெறும்
கட்சி ஆட்சி அமைக்கிறது. இதற்கு எதிர்க்
கட்சிகளை விட இக்கட்சியினை மக்கள்
தேர்ந்தெடுத்ததே அதற்குக் காரணமாகும்.
ஒவ்வொரு த�ொகுதியிலும் இது உண்மையாக
இருக்காது. ஒரு சில வேட்பாளர்கள் பண
பலம் மற்றும் நியாயமற்ற வழிமுறைகளின்
மூலமாக வெற்றி பெறுகின்றனர். இருப்பினும்
ப�ொதுமக்களின்
விருப்பத்தை
பிரதிபலிப்பதாகவே
ஒட்டும�ொத்த
ப�ொதுத்தேர்தல்
முடிவுகள்
இதுவரை
இருந்துள்ளன.

 ப
 ெரிய கட்சிகளை ஒப்பிடுகையில் சிறிய
கட்சிகளும், சுயேட்சை வேட்பாளர்களும்
பெரும் பின்னடைவைச் சந்திக்கின்றனர்.

இந்தியாவின் முதலாவது ப�ொதுத்
தேர்தல்கள் பற்றி நீங்கள் அறிந்துக�ொள்ள
வேண்டியவை.
இந்தியா சுதந்திரமடைந்த பின்னர்
1951-52ம் ஆண்டில் ப�ொதுத்தேர்தல்கள்
நடைபெற்று
முதலாவது
மக்களவை
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. ம�ொத்தமுள்ள 489
மக்களவை இடங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி 364
இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. இது ம�ொத்த
வாக்குப்பதிவில் 45 சதவீதமாகும். இந்திய
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 16 இடங்களில் வெற்றி
பெற்று இரண்டாமிடம் பெற்றது. சுதந்திர
இந்தியாவின்
முதல்
பிரதமராக
ஜவஹர்லால்
நேரு
பதவியேற்றார்.
இத்தேர்தலில் 67.6 சதவீத வாக்குப்பதிவு
நடைபெற்றது.
54 கட்சிகள் தேர்தலில்
ப�ோட்டியிட்டன.
ஏறத்தாழ
நான்கு
மாதங்கள்
தேர்தல்
நடைபெற்றது.
அக்டோபர் 25, 1951, முதல் பிப்ரவரி 21, 1952
வரை இத்தேர்தல்கள் நடந்தன. 26 இந்திய
மாநிலங்கள் மற்றும் 401 த�ொகுதிகளில்
தேர்தல் நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

இந்திய தேர்தல்களில் உள்ள குறைபாடுகள்
மற்றும் சவால்கள்:
 அதிக பணபலமுள்ள வேட்பாளர்கள்
மற்றும் கட்சிகள் தங்களின் வெற்றியைப்
பற்றி உறுதியற்ற நிலையில் இருப்பினும்
சிறிய கட்சிகள் மற்றும் சுயேட்சைகளை
விட மிகப்பெரிய மற்றும் நியாயமற்ற
சாதகமான நிலையில் இருப்பர்.

 கு
 ற்றப்பின்னணி க�ொண்ட வேட்பாளர்கள்

இத்தகைய
சவால்கள்
இந்தியாவில்
மட்டுமல்லாமல்
பல
வலுவான
மக்காளட்சிகளிலும்
காணப்படுகின்றன.
இவ்வாறான ஆழமான பிரச்சனைகள் பற்றி
மக்களாட்சியின் மீது நம்பிக்கையுள்ளவர்கள்
கவனம் செலுத்துகின்றனர். இதனால் தான்
குடிமக்கள், சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் மற்றும்
பல்வேறு
அமைப்புக்கள்
நமது
தேர்தல்
முறைமையில் சீர்த்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ள
க�ோரிக்கை வைக்கின்றன. ஓர் மக்களாட்சியில்,
தேர்தல்
நடைமுறை
என்பது
யுக்தி
அடிப்படையில் பங்காற்றுகிறது. ஓர் சாதாரண
மனிதனுக்கு
தனது
பிரதிநிதியாக
நாடாளுமன்றத்திற்குச் சென்று தனது சுதந்திரம்
மற்றும் ச�ொத்துக்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய
வகையிலான சட்டங்களை இயற்றுபவரைப்
பற்றிய முழுமையான தகவல்களை அறிந்து
க�ொள்ளும் அடிப்படையான உரிமை உள்ளது.

தேர்தல் ப�ோட்டியில் பிறரைப் பின்னுக்குத்
தள்ளிவிட்டு பெரிய கட்சிகளின் சார்பாகப்
ப�ோட்டியிடும் வாய்ப்பினைப்
பெறுகின்றனர்.

 சி
 ல குடும்பங்கள் அரசில் கட்சிகளில்

ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன. இதனால்
அக்கட்சியின் சார்பாகப் ப�ோட்டியிடும்
வாய்ப்புகள் அவர்களின் குடும்ப
உறுப்பினர்களுக்கும், உறவினர்களுக்கும்
வழங்கப்படுகின்றன.

 சாதாரண குடிமக்களுக்குத் தேர்தல்கள்
குறைவான வாய்ப்புகளையே வழங்குகிறது.
ஏனெனில் பெரும்பான்மையான கட்சிகள்
ஏறத்தாழ ஒரேமாதிரியான க�ொள்கைகள்
மற்றும் நடைமுறைகளைக்
க�ொண்டுள்ளன.
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மக்களாட்சியில் தகவல்களைப் பெறும்
உரிமை

என்பது

11.4 இந்திய தேர்தல் ஆணையம்

முழுவதுமாக

இந்திய அரசமைப்பின் உறுப்பு 324 ஓர்
தேர்தல் ஆணையத்தினை அமைப்பதை பற்றி
விளக்குகிறது.
இது
சுதந்திரமாகவும்,
நடுநிலையாகவும், ஒழுங்கான முறையிலும்
தேர்தல்களை
நடத்துகிறது.
இவ்வாணையமானது
நாடாளுமன்றம்,
சட்டமன்றம், குடியரசுத் தலைவர், துணைக்
குடியரசுத்
தலைவர்
தேர்தல்களை
மேற்பார்வையிட்டு,
வழிகாட்டுவதுடன்
தேர்தலையும் நடத்துகிறது.

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அது மக்களாட்சி
எனும் கருத்தாக்கத்திலிருந்து வெளிப்படகூடிய
இயற்கை உரிமையாகும்.
இந்திய அரசமைப்பின் உறுப்பு 19(1) (அ)
பேச்சு

மற்றும்

கருத்தை

வெளிப்படுத்தும்

சுதந்திரத்திற்கான உரிமையினை வழங்குகிறது.
வாக்காளர்களின்

பேச்சு

மற்றும்

வெளிப்படுத்தும்

கருத்தை

சுதத்திரமானது
வெளிப்படுகிறது.

தேர்தல் ஆணையம்-ஓர் சுதந்திரமான அமைப்பு

அதாவது வாக்காளர்கள் தங்கள் வாக்கினை

இந்திய
தேர்தல்
ஆணையம்
அமைக்கப்பட்டதன்
ந�ோக்கமே
ஒர்
நிரந்தரமான மற்றும் சுதந்திரமான தேர்தல்
அமைப்பு
அவசியம்
என்பதுடன்
ஆட்சியாளர்கள் மற்றும் ஆளுங்கட்சியின்
அரசியல்
அழுத்தத்திலிருந்து
விடுபட்டு
சுதந்திரமாகத் தேர்தலை நடத்துவதற்காகும்.
அத்துடன்
நாடாளுமன்றம்,
சட்டமன்றம்,
குடியரசுத்தலைவர் மற்றும் துணைக்குடியரசுத்
தலைவர் தேர்தல்களை நடத்தும் ப�ொறுப்பும்
தேர்தல் ஆணையத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

வாக்களித்தலின்
செலுத்துவதன்

மூலமாக

மூலமாக

எண்ணங்களை

தங்களின்

வெளிப்படுத்துகின்றனர்.

இதற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வேட்பாளரைப்
பற்றிய தகவல்கள் அவசியமாகும். ப�ொதுமக்கள்
தங்களின்

பிரதிநிதியாக

சட்டத்தினை

மீறுபவர்களை

சட்டத்தினை

உருவாக்குபவர்களாக தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்
சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும்.

இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அமைப்பு

பல
உறுப்பினர்களைக்
க�ொண்ட
அமைப்பு.

இந்திய ேதர்தல்
ஆைணயத்தின் அைமப்பு

 தலைமைத் தேர்தல் ஆணையாளர்.
 இரண்டு தேர்தல் ஆணையாளர்கள்.

நியமனம்
மற்றும்
பதவிக்காலம்.

 கு
 டியரசுத் தலைவரால்

நியமனம்.
 ஆ
 றுவருடங்கள் அல்லது 65
வயது(இதில் முந்தையது).

 தலை

மைத் தேர்தல் ஆணையாளர்கள்பதவி நீக்கம்

பதவி நீக்க நடைமுறை.

 பி
 ற தேர்தல் ஆணையாளர்கள்தலைமைத் தேர்தல் ஆணையாளரின்
பரிந்துரை.
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தமிழகத்தில் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தல் விவரங்கள்
தேர்தலின்
எண்ணிக்கை

சபையின்
பதவிக்காலம்

1

1952-1957

1952 ஜனவரி 2, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 21 மற்றும் 25 (9 நாட்கள்)

2

1957-1962

1957 மார்ச் 1, 4, 6, 8 மற்றும் 11 (5 நாட்கள்)

3

1962-1967

1962 பிப்ரவரி 17, 19, 21 மற்றும் 24 (4 நாட்கள்)

4

1967-1971

1967 பிப்ரவரி 5, 16 மற்றும் 21 (3 நாட்கள்)

5

1971-1976

1971 மார்ச் 1, 4 மற்றும் 7 (3 நாட்கள்)

6

1977-1980

1977 ஜூன் 12 மற்றும் 14 (2 நாட்கள்)

7

1980-1984

1980 மே 20 மற்றும் 31 (2 நாட்கள்)

8

1985-1986

1984 டிசம்பர் 24 (1 நாள் மட்டும்)

9

1989-1991

1969 ஜனவரி 21 (1 நாள் மட்டும்)

10

1991-1996

1991 ஜூன் 16 (1 நாள் மட்டும்)

11

1996-2001

1996 ஏப்ரல் 27 மற்றும் மே 2 (2 நாட்கள்)

12

2001-2006

2001 மே 10 (1 நாள் மட்டும்)

13

2006-2011

2006 மே 8 (1 நாள் மட்டும்)

14

2011-2016

2011 ஏப்ரல் 13 (1 நாள் மட்டும்)

15

2016 - தற்போதுவரை

2016 மே 16 (1 நாள் மட்டும்)

தேர்தல் தேதிகள்

 தேர்தல்
விவகாரங்கள்
த�ொடர்பான
அனைத்து
கேள்விகளுக்கும்
குடியரசுத்தலைவர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட
மாநில
ஆளுநர்களுக்குத்
தேர்தல்
ஆணையம் அறிவுரை வழங்குதல்.
 நாடாளுமன்ற
மற்றும்
சட்டமன்ற
உறுப்பினர்களின் தகுதியிழப்பினை முடிவு
செய்தல்.
 இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அல்லது
மாநில ஆளுநரால்
பரிசீலனைக்கு
அனுப்பப்படும்
மனுக்கள்
மற்றும்
பிரச்சனைகளைத் தீர்த்தல்.
 ஓர் அரசியல் கட்சியில் பிளவு ஏற்பட்டால்
எழும் தேர்தல் சின்னம் த�ொடர்பான
சச்சரவுகளில் முடிவெடுத்தல் .
 தேர்தலில் ப�ோட்டியிடும் வேட்பாளர்களின்

இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின்
அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகள்
 வாக்காளர் பட்டியல் தயாரித்தல்.
 வாக்காளர் பட்டியலை திருத்துதல்.
 த�ொகுதிக்கான இடங்களை ஒதுக்கீடு செய்தல்.
 தேர்தல் நடத்துதல்.
 தேர்தலை
மேற்பார்வையிட்டு
வழிகாட்டுவதுடன் அது த�ொடர்பான
அனைத்து
விவகாரங்களையும்
கட்டுப்படுத்துதல்.
 அரசியல் கட்சிகளுக்கு அங்கீகாரம் அளித்தல்.
 கட்சிகளுக்கான சின்னங்களை ஒதுக்கீடு
செய்தல்
 சுதந்திரமான
மற்றும்
நேர்மையான
தேர்தலை உறுதி செய்தல்.
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தேர்தல்
செலவினங்களின்
உச்சவரம்பினை
இறுதி
செய்யும்
அதிகாரம்.
 தேர்தலில் ப�ோட்டியிடும் வேட்பாளர்களின்
ச�ொத்துக்கள்
த�ொடர்பான
ஆவணப்
பத்திரங்களை கேட்டுப் பெறும் பணி.
 தேர்தல் செலவினக் கணக்கினை ஓர்
வேட்பாளர் தேர்தல் ஆணையத்திடம்

சமர்ப்பிக்கவில்லையெனில்
அவரை
தகுதியிழப்பு
செய்யும்
அதிகாரமும்,
கடமையும்.
 தேர்தல் முடிந்த பின்னர் முறைப்படி
அவை
அமைக்கப்பட்டதற்கான
அறிவிப்பினை வெளியிடுதல்

அரசியலைத் தூய்மைப்படுத்துவதற்கான உச்சநீதிமன்றத்தின் வரலாற்றுச்
சிறப்புமிக்க தீர்ப்பு
ஜூலை 11, 2013 ல் உச்சநீதிமன்றம் வெளியிட்ட
ஓர் வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க தீர்ப்பில் சிறை அல்லது
காவல் துறையினரின் விசாரணையில் இருக்கும் ஒருவர் சட்டமன்றம்
அல்லது நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் ப�ோட்டியிட முடியாது என
தீர்ப்பளித்துள்ளது. ஒரு நாள் முன்னதாக, ஜூலை 10, 2013-ல் அதே
அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்பில் தங்களின் மீது குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல்
செய்யப்பட்டிருப்பின்,
நாடாளுமன்ற,
சட்டப்பேரவை
அல்லது
சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினர்கள் குற்றங்களுக்கான தண்டனை
பற்றிய
தீர்ப்பு
வழங்கப்பட்டவுடன்
அப்பொதுப்
பதவிகளை
வகிப்பதிலிருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவர்.
இப்பிரிவு நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்
தம்மீது
குற்றம்
நிரூபிக்கப்பட்டு
தண்டனைக்கான
தீர்ப்பு
வழங்கப்பட்டால் உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்வதற்கு மூன்று மாத கால அவகாசம்
வழங்கும். மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்தின் பிரிவு 8(4) ஐ இந்த அமர்வு நிராகரிப்பு.
Ravi Lalanth

நன்றி : தி இந்து நாளிதழ், பெட்டிச் செய்தி 3.5.2004
பணிகளை மேற்பார்வையிடுகிறார். மாநில
அரசாங்கத்துடன் கலந்தால�ோசித்த பின்னர்
ஓர் மாநில அரசு அதிகாரியை மாவட்ட
தேர்தல் அதிகாரியாக நியமிக்கவ�ோ அல்லது
பதவியளிக்கவ�ோ தேர்தல் ஆணையத்திற்கு
அதிகாரம் உண்டு.
தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் (RO)
ஓர் நாடாளுமன்ற அல்லது சட்டமன்ற
த�ொகுதியின் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலருக்கு
அக்குறிப்பிட்ட
நாடாளுமன்ற
அல்லது
சட்டமன்ற த�ொகுதியில் தேர்தலை நடத்தும்
ப�ொறுப்பு உள்ளது.
இந்தியத் தேர்தல்
ஆணையம் சம்பந்தப்பட்ட மாநில/ஒன்றிய
பிரதேச அரசாங்கங்களுடன் கலந்தால�ோசித்து
ஒவ்வொரு
நாடாளுமன்ற/சட்டமன்றத்
த�ொகுதியின் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரை
நியமிக்கிறது. அவர் அரசாங்க அதிகாரியாகவ�ோ
அல்லது
உள்ளாட்சி
அதிகாரியாகவ�ோ
இருக்கலாம். மேலும் கூடுதலாக அவருக்கு
தேர்தல் பணிகளில் உதவுவதற்கு ஒன்று
அல்லது இரண்டு உதவி தேர்தல் நடத்தும்

தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி (CEO)
ஓர் மாநிலம்/ஒன்றிய பிரதேசத்தின்
தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அம்மாநில /
ஒன்றியப் பிரதேசத்தின் தேர்தல் பணிகளை
மேற்பார்வையிடும் அதிகாரத்துடன் தேர்தல்
ஆணையத்தின் மேற்பார்வை, வழிகாட்டுதல்
மற்றும்
கட்டுப்பாட்டில்
செயல்படுகிறார்.
இந்தியத் தேர்தல் ஆணையமே ஓர் மாநிலம்/
ஒன்றியப் பிரதேசத்தின் தலைமைத் தேர்தல்
அதிகாரியை நியமிக்கிறது. அந்நியமனத்தின்
ப�ோது
மாநில/ஒன்றியப்
பிரதேச
அரசாங்கத்துடன் கலந்தால�ோசித்த பின்னரே
தேர்தல் ஆணையம் இறுதி முடிவெடுத்து
செயல்படுத்துகிறது.
மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி (DEO)
	தலைமைத்
தேர்தல்
அதிகாரியின்
மேற்பார்வை,
வழிகாட்டுதல்
மற்றும்
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி
செயல்படுவதுடன் மாவட்டத்தின் தேர்தல்
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அலுவ�ர்கள்
தேரேல ஆமையத்ேொல
நியமிக்கப�டுகின்்றனர. இவர்கள் ஒவபவொரு
நொடொளுைன்்ற
ைறறும்
�டடைன்்றத்
பேொகுதி்களிலும்
நியமிக்கப�டுவதுடன்
தேரேல நடத்தும் அலுவ�ரின் �ணி்கமள
ப�யல�டுத்துவதில த�ருேவியொ்க இருப�ர.

11.5 ததரதல் சீரதிருத்தஙகள், கடசித்தாவல்
தம்டச சட்டம்

வாக்கா்ளர �திவு அலுவைர (ERO)
ஓர
நொடொளுைன்்ற/�டடைன்்ற
பேொகுதியின்
வொக்கொளர
�டடியம�த்
ேயொரிககும்
�ணி
வொக்கொளர
�திவு
அலுவ�ருமடயேொகும்.
இந்திய தேரேல
ஆமையம்
ைொநி�/ஒன்றியப
பிரதே�
அர�ொங்்கங்்களுடன் ்க�ந்ேொத�ொசித்ே பின்னர
வொக்கொளர �திவு அலுவ�மர நியமிககி்றது.
இவர
அர�ொங்்க
அல�து
உள்ளொடசி
அதி்கொரியொ்க இருக்க�ொம். ஒன்று அல�து
அேறகு தைற�டட உேவி வொக்கொளர �திவு
அலுவ�ர்கள் இவருககு உேவி ப�யவேற்கொ்க
இந்திய
தேரேல
ஆமையத்ேொல
நியமிக்கப�டுகின்்றனர.

ததரதல்
சீரதிருத்தஙகள்
பதா்டர�ா்ன
குழுக்கள்
தைற்கண்ட
குழுக்கள்
ைற்றும்
ஆமையஙகள் அளித்த �ரிந்துமரயின்
அடிப்�ம்டயில் �ைது ததரதல் மும்மையில்
அவ்வப்த�ாது �ல்தவறு சீரதிருத்தஙகள்
அறிமுகப்�டுத்தப்�டடுள்்ள்ன.
 61 வது அர�மைபபுச்
�டடத்திருத்ேம்,
1988-ன் மூ�ைொ்க வொக்களிககும் வயது
இரு�த்தி ஒன்றிலிருந்து �திபனடடு ஆ்க
கும்றக்கப�டடது.
 வொக்கொளர
�டடியல
ேயொரித்ேல,
திருத்தியமைத்ேல
த�ொன்்ற
தேரேல
பேொடர�ொன �ணி்கமள தைறப்கொள்ளும்
அதி்கொரி்கள்
ைறறும்
�ணியொளர்கள்
அயற�ணியில
ப�ன்று
தேரேல
ஆமையத்தின் கீழ் �ணிபுரிேல.
 ஓர
பேொகுதியில
தவட�ொளர்கமள
முன்பைொழியும்
ந�ர்களின்
எண்ணிகம்கமய உயரத்தும் வம்கயில
�த்து
�ேவீேம்
அல�து
�த்து
வொக்கொளர்கள் இதில எது கும்றவொனதேொ
அேமன அதி்கரித்ேல.
 1989-ம் ஆண்டு மின்னணு வொககுப�திவு
எந்திரம் தேரேலில �யன்�டுத்ேப�டும்
வம்கயில அம்�ங்்கள் ஏற�டுத்ேப�டடன.
 1989-ம் ஆண்டு வொககுச்�ொவடிமயக
ம்கப�றறுவேமனத் ேடுப�ேறகு தேரேம�
ஒத்திமவககும் நமடமும்ற ப்கொண்டு
வரப�டடது.
 அங்கீ்கரிக்கப�டட
்கடசி்கள்,
�திவு
ப�யயப�டட ைறறும் அங்கீ்கரிக்கப�டொே
்கடசி்களின்
தவட�ொளர்கள்
ைறறும்

வாக்குச சாவடி தமைமை அலுவைர (PO)
வொககுச் �ொவடி ேம�மை அலுவ�ர பி்ற
வொககுப�திவு அலுவ�ர்களின் உேவியுடன்
வொககுச் �ொவடியில தேரேம� நடத்துகி்றொர.
ைொவடட தேரேல அதி்கொரிதய வொககுச்�ொவடி
ேம�மை அலுவ�ர ைறறும் வொககுப�திவு
அலுவ�ர்கமள நியமிககி்றொர.
ஒன்றியப
பிரதே�ங்்கமளப
ப�ொறுத்ேவமர
அந்தியைனங்்கமள
தேரேல
நடத்தும்
அலுவ�ர (RO) தைறப்கொள்கி்றொர.
ததரதல் �ாரமவயா்ளரகள் (EO)
இந்திய தேரேல ஆமையம் அர�ொங்்க
அதி்கொரி்கமளத் தேரேல �ொரமவயொளர்களொ்க
நியமிககி்றது.
(ப�ொதுப�ொரமவயொளர்கள்
ைறறும்
தேரேல
ப��விமனப
�ொரமவயொளர்கள்). இவர்கள் நொடொளுைன்்ற
ைறறும் �டடைன்்றத் பேொகுதி்களுககுத் தேரேல
�ொரமவயொளர்களொ்க நியமிக்கப�டுகின்்றனர.
இவர்கள் தேரேல ஆமையத்ேொல ேங்்களுககு
ேரப�டட �ணி்கமள நிம்றதவறறுகின்்றனர.
இவர்கள்
ஆமையத்திறகு
தநரடி
ப�ொறுப�ொகின்்றனர.
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சுதயடம�
என
வம்கப�டுத்தி
தவட�ொளர்கமள �டடியலிடுேல
வொககுப�திவு
நமடப�றுவேறகு
48
ைணிதநரம் முன்பிருந்து அப�குதியில
ைது�ொன விற�மனயிமனத் ேமடப�யேல
தேரேலில த�ொடடியிடும் ஓர தவட�ொளர
எதிர�ொரொைல
ைரைைமடந்ேொல
�ம்�ந்ேப�டட
்கடசிககு
ைொறறு
தவட�ொளமர
�ரிந்துமரப�ேற்கொன
வொயபபுடன் ஏழு நொட்கள் அவ்கொ�ம்.
தேரேல தினத்ேன்று �திவு ப�யயப�டட
வொக்கொளர்களுககு
ஊதியத்துடனொன
விடுமும்ற.
ஆயுேங்்கள் ேமட.
1998-இல ஓர அம்�ம் ஏற�டுத்ேப�டடு
அேன் மூ�ைொ்க உள்ளொடசி அதி்கொரி்கள்,
தேசியையைொக்கப�டட
வங்கி்களின்
�ணியொளர்கள்,
�ல்கம�க்கழ்க
ஊழியர்கள், இந்திய ஆயுள் ்கொபபீடடு
நிறுவன
ஊழியர்கள்,
அரசு
நிறுவனங்்களின் �ணியொளர்கள் ைறறும்
அரசு உேவி ப�றும் நிறுவனங்்களின்
ஊழியர்கள்
ஆகிதயொர
தேரேல
தினத்ேன்று
�ணியில
ஈடு�டுத்ேப�ட
�ணிக்கப�டடனர.
1999-இல வொக்கொளர்களில ஓர பிரிவினர
ே�ொல
வொககிமனப
(Postal
Ballot)
�யன்�டுத்தி
வொக்களிக்க
வொயபபு
ஏற�டுத்ேப�டடது.
2003-இல
இரொணுவத்தில
�ணிபுரி�வர்கள் ேங்்களின் �ொர�ொ்க �திலி
வொககு(Proxy vote) அளிககும் மும்ற
ப்கொண்டு
வரப�டடு
இரொணுவச்
�டடத்திறகு
இம�வொன
வம்கயில
ப�யல�டுத்ேப�டடுள்ளது.
2003-இல
தேரேல
ஆமையம்
தவட�ொளர்களின் முந்மேய குற்ற �ம்�வங்்கள்
ைறறும் ப�ொத்துக்கள் �றறிய வி�ரங்்கமள
பிர்கடனப�டுத்துைொறு உத்ேரவிடடுள்ளது.
2003-இல ைொநி�ங்்களமவத் தேரேல
சீரதிருத்ேங்்கள்
தைறப்கொள்ளப�டடு
தவட�ொளரின் வசிபபிடம் பேொடர�ொன
்கடடுப�ொடு்கள் நீக்கப�டடன.
தைலும்
பவளிப�மடயொன வொகப்கடுபபு மும்ற
















அறிமு்கப�டுத்ேப�டடது.
2003-இல தவட�ொளரின் தேரேல ப��வுக
்கைககில
�யைச்ப��வினங்்களுககு
விதிவி�ககு அளிக்கப�டடது.
அர�ொங்்கதை இ�வ�ைொ்க வொக்கொளர
�டடியம� வழங்குேல
2009-இல
தேரேலுககுப
பிந்மேய
்கருத்துக்கணிபபு்கமள நடத்தி முடிவு்கமள
அறிவிப�ேறகுக
்கடடுப�ொடு்கள்
விதிக்கப�டடன.
2009-இல தேரேலின் த�ொது ேவ்றொன
நடவடிகம்க்களில ஈடு�டும் ந�ர்கமள
ேகுதியிழபபு ப�யவதுடன் மூன்று ைொே
்கொ�த்திறகுள் குற்றம் �ொடடப�டடவரின்
மீேொன வி�ரங்்கமள குறிபபிடட அதி்கொரி
�ைரபபிக்க தவண்டும்.
ேவ்றொன நடவடிகம்க்களில ஈடு�டும்
அமனத்து அதி்கொரி்கள் மிதும் நடவடிகம்க
எடுக்க தவண்டும்.
பிமைத்பேொம்க அதி்கரிக்கப�டடது.
ைொவடடத்தினுள்
தைல
மும்றயிடடு
அதி்கொரி்கமள நியமித்ேல.
2010-இல பவளிநொடு வொழ் இந்தியக
குடிைக்களுககும்
வொககுரிமை
வழங்்கப�டடது.
2011-இல
தேரேல
ப��வினங்்களுககுக்கொன
உச்��வரம்பு
அதி்கொரிக்கப�டடது.

விவாதம்
சமூக ஊ்டகஙகள்-ஓர சி்ந்த ததரதல்
கருவியா ?
தேரேல
�ரபபுமரயில
�மூ்க
ஊட்கங்்களின் தநரைம்ற ைறறும் எதிரைம்ற
அம்�ங்்கமளப �றறி ஓர விவொேத்திமன
வகுப�ம்றயில ஆசிரியர நடத்ே�ொம்.
கடசித் தாவல் தம்டச சட்டம்
52வது
அர�மைபபுச்
�டடதிருத்ேம்,
1985-ன்
மூ�ைொ்க
ஒரு
்கடசியிலிருந்து
ைறப்றொரு ்கடசிககு ைொறும் நொடொளுைன்்ற
அல�து
�டடைன்்ற
உறுபபினமரத்
ேகுதியிழபபு ப�யயும் நமடமும்ற ப்கொண்டு
வரப�டடது. இேற்கொ்க இந்திய அர�மைபபில
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ஈ. விதியை உருவாக்கும் அதிகாரம்
இந்திய
அரசமைப்பின்
பத்தாவது
அட்டவணையில்
உள்ள
அம்சங்களை
செயல்பாட்டிற்கு
க�ொண்டு
வரும்
விதிமுறைகளை
உருவாக்கும்
அதிகாரம்
அவையை
நடத்துபவருக்கே
உள்ளது.
அத்தகைய விதிகள் 30 நாட்களுக்குள் அவையில்
தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும். அவற்றினை
குறிப்பிட்ட அவை ஏற்றுக்கொள்ளவ�ோ அல்லது
நிராகரிக்கவ�ோ செய்யலாம்.
மேலும் ஓர்
உறுப்பினர் தனது விருப்பத்தின் அடிப்படையில்
அவ்விதிகளை மீறுவது என்பதனை அவையின்
மரபுகளை மீறிய செயலாகக் கருதி நடவடிக்கை
எடுக்கும் அதிகாரம் அவையை நடத்துபவருக்கு
உள்ளது.
சட்டத்தினைத் திறனாய்வு செய்தல்
அ) பதவிகள் அல்லது ப�ொருள் சார்ந்த
ஆதாயங்களுக்காக அரசியலில் கட்சித்தாவலை
மேற்கொள்ளும் செயல்களைத் தடுக்கும்
வகையில்
அரசமைப்பின்
பத்தாவது
அட்டவணை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பத்தாவது அட்டவணை இணைக்கப்பட்டது.
இச்சட்டமே ‘கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டம்‘ என
அழைக்கப்படுகிறது.
பின்னர்
91வது
அரசமைப்புச் சட்டதிருத்தம், 2003ன் மூலமாக
ஓர் சிறுதிருத்தம் செய்யப்பட்டது. அதாவது
கட்சி பிளவுறும் சூழலில் கட்சித் தாவலின்
அடிப்படைகள் ப�ொருந்தாது என்பதாகும்.
இச்சட்டத்தின் அம்சங்கள்
அ. தகுதியிழப்பு
எக்கட்சியினைச்
சார்ந்தவராக
இருப்பினும் அவையின் ஓர் உறுப்பினர் தனது
விருப்பத்தின்
அடிப்படையில்
உறுப்பினர்
பதவியை விட்டு விலகுதல் அல்லது தான்
சார்ந்த கட்சியின் வழிகாட்டுதலுக்கு எதிராக
வாக்களித்தல் அல்லது வாக்களிப்பிலிருந்து
கட்சியின் முன் அனுமதியின்றி விலகியிருத்தல்
ஆகியவற்றால் தகுதியிழப்பு செய்யப்படலாம்.
ஓர் சுயேட்சை வேட்பாளர் தான்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
பின்னர்
மற்றொரு
அரசியல் கட்சியில் சேர்ந்தால் அவையிலிருந்து
அவர் தகுதியிழப்பு செய்யப்படுவார்.
ஓர்
நியமன
உறுப்பினர்
தான்
பதவியேற்ற
நாளிலிருந்து
ஆறு
மாத
காலத்திற்குள் ஏதேனும் அரசியல் கட்சியில்
சேர்ந்தால்
அவையின்
உறுப்பினர்
பதவியிலிருந்து நீக்கப்படுவார்.

ஆ) க�ொள்கையற்ற மற்றும் அறநெறிக்குப்
புறம்பான
வகையில்
மேற்கொள்ளும்
கட்சித்தாவல்களைக்
கட்டுப்படுத்துவதன்
மூலமாக
இந்திய
நாடாளுமன்ற
மக்களாட்சியின்
மாண்பினை
இது
வலுப்படுத்துகிறது.

ஆ. விதிவிலக்குகள்

இ)
சட்டமன்ற
உறுப்பினர்களின்
கட்சிமாறும் மனப்பாங்கினைக் கட்டுப்படுத்தும்
வகையில்
அரசியல்
கட்டமைப்பினை
உறுதியாக வலுப்படுத்துகிறது

ஓர்
கட்சி
மற்றொரு
கட்சியுடன்
இணைக்கப்படும்
ப�ோது
கட்சித்தாவலின்
அடிப்படையில்
ஓர்
உறுப்பினரின்
மீது
நடவடிக்கை எடுப்பதிலிருந்து விதிவிலக்கு
அளிக்கப்படுகிறது.
சபையை வழிநடத்தும்
ப�ொறுப்பிற்கு
ஓர்
உறுப்பினர்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின்னர் தனது கட்சி
உறுப்பினர் ப�ொறுப்பிலிருந்து சுயவிருப்பத்தின்
அடிப்படையில்
வெளியேறினாலும்
அப்
பதவியிலிருந்து விடுபட்ட நிலையில் மீண்டும்
கட்சியில்
சேரலாம்
என்பது
மற்றொரு
விதிவிலக்காகும்.

ஈ) கட்சிகளை இணைப்பதன் மூலம்
சட்டமன்றத்தில்
உள்ள
கட்சிகளை
மறுசீரமைப்பு செய்ய வாய்ப்பு ஏற்படுத்துகிறது.
உ) தற்போதுள்ள அரசியல் கட்சிகளுக்கு
அரசமைப்பு
அடிப்படையில்
தெளிவாக
அங்கீகாரம் வழங்குகிறது.
மாநிலங்களவைத் தேர்தல்
நமது மாநிலங்களவைத் தேர்தலில்
மாற்றித்தரக்கூடிய
வாக்கு
முறை
பின்பற்றப்படுகிறது.
மாநிலங்களவையில்
ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் குறிப்பிட்ட ஒதுக்கீடு
உள்ளது. மாநிலங்களவையின் உறுப்பினர்கள்

இ. தீர்மானிக்கும் அதிகாரம்
அவையை
நடத்தும்
ப�ொறுப்பில்
உள்ளவரே கட்சித் தாவல் த�ொடர்பான
தகுதியிழப்பு பிரச்சனைகளை இறுதி செய்வார்.
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மாநில சட்டப்பேரவையின் உறுப்பினர்களால்
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.
சம்பந்தப்பட்ட
மாநிலத்தின் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களே
வாக்காளர்களாவர். ஒவ்வொரு வாக்காளரும்
தங்களுக்கு
விருப்பமான
வேட்பாளரை
வரிசைப்படுத்த வேண்டும். வெற்றி பெறுவதற்கு
ஒவ்வொரு
வேட்பாளரும்
குறிப்பிட்ட
அளவிலான வாக்குகளைப் பெற வேண்டும்.
இதற்கென
வகுக்கப்பட்ட
விதிமுறை
பின்வருமாறு:-

{

பதிவான ம�ொத்த வாக்குள்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டிய ம�ொத்த
வேட்பாளர்கள் +1

முழுவதையும் புரிந்து க�ொள்வதற்கு மிகவும்
எளிமையாகவும், தேர்தல் மற்றும் அரசியலைப்
பற்றி தெரியாத ப�ொதுவான வாக்காளர்களும்
எளிதில் புரிந்து க�ொள்ளும் வகையிலும்
அமைந்துள்ளது.
தேர்தலின்
ப�ோது
வாக்காளர்களுக்கு தெளிவான வாய்ப்புகள்
வழங்கப்படுகின்றன
தேர்தலின்
ப�ோது
வாக்காளர்கள் ஓர் வேட்பாளர் அல்லது
கட்சியை அங்கீகரிக்க வேண்டும் அப்போதைய
அரசியலின்
தன்மைக்குத்
தக்கவாறு
வாக்காளர்கள் கட்சி அல்லது வேட்பாளருக்கோ
அல்லது
இரண்டிற்கும்
சமமாகவ�ோ
முக்கியத்துவம் தரலாம்.

}

+1

முதலில் நிலையைக் கடந்து செல்லுதல்
என்னும் முறையானது கட்சிகளுக்கிடையே
தேர்வு செய்யும் முறையாக இல்லாமல் குறிப்பிட்ட
வேட்பாளர்களைத் தேர்வு செய்யும் முறையாகும்.
ஆனால் பிற தேர்தல் முறைகளில் குறிப்பாக
விகிதாச்சார
பிரதிநிதித்துவ
முறையில்
வாக்காளர்கள்ஓர்ஆட்சியைத்தேர்ந்தெடுக்குமாறு
கேட்டுக்கொள்ளப்படுவதுடன்
பிரதிநிதிகளும்
கட்சியின்
பட்டியலில்
இருந்தே
தேர்ந்தேடுக்கப்படுகின்றனர். இதன் விளைவாக,
ஓர் குறிப்பிட்ட பகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்
படுத்தக்கூடிய மற்றும் ப�ொறுப்பான ஓர் பிரதிநிதி
இல்லாத நிலை ஏற்படுகிறது. ஆனால் முதலில்
நிலையைக் கடந்து செல்லுதல் முறையைப்
ப�ோன்றே த�ொகுதி அடிப்படையிலான முறையிலும்
வாக்காளர்களுக்குத் தங்களின் பிரதிநிதி யார் என
தெரிவதுடன் அவர்கள் வாக்காளர்களுக்குப் பதில்
ச�ொல்ல கடமையும், ப�ொறுப்பும் க�ொண்டுள்ளனர்.
முதலில் நிலையைக் கடந்து செல்லுதல் முறையில்
ப�ொதுவாக தனிப்பெரும் கட்சிக்கு அல்லது
கூட்டணிக்கு
சில
இடங்கள்
அதிகமாகக்
கிடைக்கின்றன. இது அவர்களின் பங்கான
வாக்குகளை விட அதிகமாக இருக்கும்.

உதாரணமாக
தமிழகத்தின்
200
சட்டப்பேரவை
உறுப்பினர்களால்
4
மாநிலங்களவை
உறுப்பினர்கள்
தேர்ந்தெடுக்கப்படவேண்டுமெனில் அவர்கள்
(200/4+1=40+1)
41
வாக்குகளைப்
பெற
வேண்டும். வாக்கு எண்ணிக்கையின் ப�ோது
ஒவ்வொரு வேட்பாளரும் பெற்ற முதல்
முன்னுரிமை வாக்குகள் (First Preference votes)
எண்ணப்படுகின்றன. இவ்வாறு
முதல்
முன்னுரிமை
வாக்குகள்
எண்ணப்பட்ட
பின்னரும் சில வேட்பாளர்கள் குறிப்பிட்ட
அளவிலான
வாக்குகளைப்
பெறவில்லையெனில்
குறைவான
முதல்
முன்னுரிமை வாக்குகளைப் பெற்ற வேட்பாளர்
நீக்கம்
செய்யப்பட்டு
அவர்கள்
பெற்ற
வாக்குகளில், அதாவது வாக்குச் சீட்டில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
இரண்டாவது
முன்னுரிமை வேட்பாளருக்கு அந்த வாக்குகள்
மாற்றப்படுகின்றன.
இந்நடைமுறை
ஓர்
வேட்பாளர்
வெற்றி
பெற்றவராக
அறிவிக்கப்படும் வரை த�ொடர்கிறது.
தேர்தலில் முதலில் நிலையை கடந்தவரே
வெற்றி பெற்றவர் என்ற முறையை இந்தியா
பின்பற்றியது?

இங்ஙனம் இம்முறையானது நிலையான
அரசாங்கத்தை உருவாக்க வகை செய்வதுடன்
நாடாளுமன்ற அரசாங்கம் அமைதியாகவும்,
திறம்பட செயலாற்றவும் வாய்ப்பளிக்கிறது.
முதலில் நிலையை கடந்து செல்லுதல் (FPTP)
முறையானது ஓர் பகுதியில் உள்ள சமூகக்
குழுக்களைச்
சேர்ந்த
வாக்காளர்களை

முதலில் நிலையைக் கடத்தல் முறை
(FPTP)
என்பது
மிகவும்
பிரபலமாகவும்,
வெற்றிகரமாகவும்
இருப்பதற்கு
அதன்
எளிமையே காரணமாகும். இத்தேர்தல் முறை
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ஒன்றிணைத்து வெற்றி பெற வைக்கிறது.
ஆகவே முதலில் நிலையைக் கடந்து செல்லுதல்
(FPTP) முறையானது எளியதாகவும், சாதாரண
வாக்காளர்களுக்கு
அறிமுகமானதாகவும்
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.

வழங்கப்படமாட்டது. வாக்காளர்கள் மத்தியில்
பிரபலமாக
இருப்பதுடன்
தங்களுக்கென
தேர்தல்
ஆணையத்தால்
சின்னம்
ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தேசிய அல்லது மாநிலக்
கட்சிகளின்
வேட்பாளர்களுக்கு
மட்டுமே
அரசின் தேர்தல் நிதியுதவி வழங்கப்படும்.
ஆ) அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகள்
மற்றும் அவற்றின் வேட்பாளர்களுக்கு சில
வகையினங்களில்
மட்டுமே
குறுகிய
காலத்திற்கு நிதியுதவி வழங்கப்படும்.
மேலும் இக்குழு தனியாக தேர்தல்
நிதியை உருவாக்க பரிந்துரைத்தது. இதற்கு
மத்திய அரசின் சார்பாக வருடத்திற்கு 600
க�ோடி ரூபாயும், அனைத்து மாநில அரசுகளும்
அதற்கு
நிகரான
பங்களிப்பினை
ஒட்டு
ம�ொத்தமாக மேற்கொள்ளவேண்டும் எனவும்
பரிந்துரைக்கப்பட்டது. மேலும் இக்குழுவின்
பரிந்துரையில் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும்
வேட்பாளர்கள்
அரசிடமிருந்து
தேர்தல்
நிதியைப் பெறும் தகுதியுள்ளவர்களாவதற்கு
கடந்த
நிதியாண்டில்
வருமான
வரி
செலுத்தியிருக்க வேண்டியது அவசியமாகும்

வெளிப்படையாக வாக்களிக்கும்
முறை என்பது கைகளை உயர்த்துவதன்
மூலம் பிரதிநிதிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும்
முறையாகும்.
ரகசிய வாக்கெடுப்பு முறையில்
ஓர் வாக்காளர் தனது வாக்கினைப் பிறர்
அறியாதவாறு வாக்குப்பெட்டி அல்லது
மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரத்தில்
அளிக்கிறார்.
11.6 அரசின் நிதியுதவியுடனான தேர்தல்கள்.
அரசின் நிதியுதவி என்றால் என்ன?
அரசின்
நிதியுதவியுடனான
தேர்தல்கள்
என்னும்
கருத்தாக்கமே
ஊழலைக்
குறைப்பதற்காக
வடிவமைக்கப்பட்டதாகும்.
இதில் தனிநபர் நிதியளிப்புகளுக்கு மாற்றாக
அரசாங்கமே தேர்தல்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு
செய்கிறது.
அரசின் நிதியுதவியுடனான தேர்தல்கள்
குறித்த இந்திரஜித் குப்தா குழு, 1998

என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
11.7 ந�ோட்டா என்றால் என்ன?
(மேற்கண்டவர்களுள் எவருமில்லை)
தேர்தலில்
ப�ோட்டியிடும்
வேட்பாளர்களையும்
வாக்களரின் உரிமை.

அரசின் நிதியுதவியுடனான தேர்தல்கள்
பற்றி ஆராய்வதற்காக இந்திரஜித் குப்தா
தலைமையிலான குழு 1998-ல் நியமிக்கப்பட்டது.
அக்குழுவானது அரசியல் கட்சிகளுக்கு அரசின்
நிதியுதவியுடனான
தேர்தல்களை
நடத்துவதற்கான
அரசமைப்பு
அம்சங்கள்,
சட்டக்
கூறுகள்,
ப�ொது
விருப்பம்
ப�ோன்றவற்றினை க�ொள்கை அடிப்படையில்
ஆராயும் அதிகார வரம்பினைக் க�ொண்டிருந்தது.
இதன் மூலம் குறைவான நிதி ஆதாரங்களைக்
க�ொண்ட
கட்சிகளும்
மிகுதியான
நிதி
ஆதாரங்களைக் க�ொண்ட கட்சியுடன் தேர்தலில்
ப�ோட்டியிடும் சூழலை நிறுவுவதாகும்.

நமது
அரசியல்
முறைமையைத்
தூய்மைப்படுத்தும் ந�ோக்கில் உச்சநீதிமன்றம்
கூறியது
என்னவெனில்
தேர்தலில்
ப�ோட்டியிடும் அனைத்து வேட்பாளர்களையும்
நிராகரிக்கும்
உரிமை
வாக்காளர்களுக்கு
உள்ளது
என்பதாகும்.
இதனால்
உச்சநீதிமன்றம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு
வழிகாட்டும்
வகையில்
மின்னணு
வாக்குப்பதிவு
எந்திரங்களில்
‘மேற்கண்ட
எவருமில்லை’ (NOTA) எனும் வாய்ப்பினை
வாக்காளர்களுக்கு வழங்கும்படி உத்தரவிட்டது.

இரண்டு கூடுதல் வரையறைகள்
அ)
சுயேட்ச்சை

அரசின்

அனைத்து
நிராகரிக்கும்

‘ந�ோட்டா’ அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு
முன்புவரை எதிர்மறை வாக்கினை செலுத்த
விரும்பும் வாக்காளர்களுக்கு தனி வாக்குச்

தேர்தல்
நிதி
வேட்பாளர்களுக்கு
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சீட்டு தரப்படுவதுடன் ஓர் பதிவேட்டில்
அவர்களின் பெயரும் பதிவு செய்யப்படும்.
தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் 1961 –ன்
பிரிவு 49(0) கூறுவது என்னவெனில் ஓர்
வாக்காளர்
தனது
வாக்காளர்
வரிசை
எண்ணை 17A படிவத்தில் பதிவு செய்த பின்னர்
எதிர்மறை வாக்கினைச் செலுத்தலாம்.

அருஞ்சொற்பொருள்
தேர்தல் : ஓர் அரசாங்க பதவி அல்லது
நிலைக்காக
முறையாகவும்,
அமைப்பு
ரீதியிலும் ஓர் நபரை வாக்களிப்பதன் மூலம்
தேர்ந்தெடுத்தல்.
பிரதிநிதித்துவம் : மற்றொருவரின் சார்பாக
செயல்படுதல் அல்லது பேசுதல்.

‘ந�ோட்டாவைப்‘ ப�ோன்று
முன்னரே வேற�ொரு அம்சம்
இருந்ததை நீங்கள் அறிவீர்களா?
அது ‘எதிர்மறை வாக்களித்தல்’
(Negative Voting) என அழைக்கப்படுகிறது.
மேற்கண்டவர்களுள் எவருமில்லை (None
of the above-NOTA)-தேர்தலில்
ப�ோட்டியிடும் அனைத்து
வேட்பாளர்களையும் நிராகரிக்கும்
வாக்களரின் உரிமை.

வாக்குரிமை :
ப�ொதுத்
வாக்களிக்கும் உரிமை.

தேர்தலில்

வாக்களித்தல் : வாக்களிக்கச் செல்வதுடன்
வாக்குச்சீட்டில்
ஒருவரைக்
குறிப்பாக
தேர்ந்தெடுக்க குறியிடுதல்.
தேர்தல் முறைமை:
இது
வாக்குகளை
பிரிதிநிதிகளாக மாற்றும் முறையாகும்.
தேர்தலியல் : இது தேர்தல்கள் மற்றும்
வாக்குப்பதிவின் ப�ோக்கினை பற்றி புள்ளி
விபர அடிப்படையில் கற்பதாகும்.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு
எந்திரத்தில் தரப்பட்டுள்ள
வேட்பாளர்கள் பட்டியலின்
இறுதியில் ந�ோட்டா வாய்ப்பு தரப்பட்டள்ளது.

பன்மைத்துவம்: ஓர் வேட்பாளர் பிறரை விட
வாக்குகளை அதிகமாகப் பெற்றிருந்து அறுதிப்
பெரும்பான்மையை பெறாததாகும்.
பஞ்சாயத்து:
குழுவாகும்.

இந்தியாவிலுள்ள

ஊராட்சிக்

சிறுபான்மையினர்
பிரதிநிதித்துவம்:
சிறுபான்மை
சமுகங்களை
சார்ந்த
தேர்ந்தெடுப்பதன்
முலம்
அவர்களுக்கு
பிரநிதித்துவம் தருதல்.

ந�ோட்டாவை அனுமதிக்கும் நாடுகளை
அறிவீர்களா?
க�ொலம்பியா, உக்ரைன், பிரேசில்,
வங்கதேசம்,
பின்லாந்து,
ஸ்பெயின்,
ஸ்வீடன், சிலி, பிரான்ஸ், பெல்ஜியம்
மற்றும்
கிரீஸ்
ஆகிய
நாடுகள்
ந�ோட்டாவைப்
பின்பற்றின.
சில
சமயங்களில் அமெரிக்காவும் இதனை
அனுமதித்தது. 1975-ம் ஆண்டு முதல்
டெக்சாஸ் மாகாணம் இந்த அம்சங்களைப்
பின்பற்றி வருகிறது.

பிரிவினைவாதம் : ஓர் பெரிய குழுவினுள்
உள்ள இரண்டு அல்லது அதற்கும் மேலான
சிறிய
குழுக்களுக்கிடையே
ஏற்படும்
விவாதங்கள் மற்றும் சச்சரவுகள்.
மக்களாட்சி:
ஒட்டும�ொத்த
மக்களாலும்,
குறிப்பாகத்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
பிரதிநிதிகளால்
நடைபெறும்
அரசாங்க
முறையாகும்.
எல்லை
வகுத்தல்:
சட்டமியற்றும்
அமைப்பினைக் க�ொண்ட ஓர் நாடு அல்லது
மாகாணத்தில் உள்ள நில அடிப்படையான
த�ொகுதிகளின்
வரையறைகள்
அல்லது
நிர்ணயம்
செய்யும்
செயல்
அல்லது
நடைமுறை.
வாக்காளர் பட்டியல் : தேர்தலில் வாக்களிக்கத்
தகுதியுள்ளவர்களின் பட்டியல்.
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இச்சட்டத்தின் மூலமாக மற்றொரு கட்சிக்குத்
தாவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள்
தகுதியிழப்பு செய்யப்படுகின்றனர்.

நியமனம் : ஓர் பதவிக்கு
யாரையேனும்
அதிகாரப்பூர்வமாகப் பரிந்துரைத்தல்.
தேர்தல் பரப்புரை : இக்காலகட்டத்தில் ஓர்
அரசியல்வாதிய�ோ
அல்லது
கட்சிய�ோ
மக்களைத் தங்களுக்கு வாக்களிக்குமாறு
இணங்க வைத்தல்.

த�ொகுதி:
ஓர் குறிப்பிட்ட பகுதியிலுள்ள
வாக்காளர்கள் சட்டமியற்றும் அமைப்பிற்கான
தங்களின் பிரதிநிதியைத் தேர்ந்தெடுத்தல்.

கட்சித்தாவல் தடைச் சட்டம் : இச்சட்டம்
1985-ம்
ஆண்டு
நிறைவேற்றப்பட்டது.

வாக்குப்பதிவு : ஓர் தேர்தலில் வாக்களித்த
தகுதிவாய்ந்த வாக்களர்களின் சதவீதம்.

மதிப்பிடுதல் (Evaluation)
I சரியான பதிலை தேர்வுசெய்யவும்
1 .‘வாக்குரிமை’ என்னும் ச�ொல் _____ ஆகியவற்றிலிருந்து த�ோன்றியதாகும்.
(அ) ஆங்கில�ோ-பிரெஞ்சு 			
(ஆ) ஆங்கில�ோ –இந்தியன்
(இ) ஆங்கில�ோ –ஜெர்மன்			
(ஈ)ஆங்கில�ோ–இத்தாலியன்
2. இந்திய அரசமைப்பின் பகுதி XV __________ பற்றியதாகும்.
(அ) தேர்தல்கள் 				
(ஆ) குடியுரிமை
(இ) அடிப்படை உரிமைகள்		
(ஈ)அரசுவழிகாட்டி நெறிமுறைகள்
3. ”தேர்தலியல்” என்பது __________ பற்றிய கல்வியாகும்.
(அ) தேர்தல்கள்					
(ஆ) அரசமைப்பு
(இ) அரசு						
(ஈ) உரிமைகள்
4. __________ என்பது பன்மைத்துவ/பெரும்பான்மை தேர்தல் முறைகளின் எளிமையான
வடிவமாகும்.
(அ) முதலில் நிலையைக் கடந்து செல்லுதல்	 (ஆ) த�ொகுப்பு வாக்கு
(இ) கட்சி த�ொகுப்பு வாக்கு			
(ஈ) வரையறுக்கப்பட்ட வாக்கு முறை
5. முதலாவது வரையறை ஆணையச் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு __________ ஆகும்.
(அ) 1952						
(ஆ) 1963
(இ) 1973						
(ஈ) 2002
6. தகுதியுள்ள வாக்களார்களின் பட்டியல்__________ என அழைக்கப்படுகிறது
(அ) வாக்காளர் பட்டியல்				
(ஆ) பரப்புரை பட்டியல்
(இ) வாக்களிப்பு பட்டியல்				
(ஈ ) நியமனப் பட்டியல்
7. இந்திய குடிமக்களின் வாக்களிக்கும் வயதினை 21 லிருந்து 18 ஆக குறைந்த அரசமைப்பு
சட்டத்திருத்தம் எது?
(அ) 61						
(ஆ) 42
(இ) 91						
(ஈ) 73
8. இந்தியாவிற்கு ஒரே தேர்தல் ஆணையம் வேண்டும் எனக்கூறும் அரசமைப்பு உறுப்பு எது?
(அ) உறுப்பு 324 					
(ஆ) உறுப்பு 256
(இ) உறுப்பு 370					
(ஈ) உறுப்பு 360
9. 52வது அரசமைப்புச் சட்டத்திருத்தம், 1985 __________ பற்றியதாகும்.
(அ) கட்சித்தாவல் தடைச்சட்டம்			
(ஆ) தேர்தல் முறைகள்
(இ) தேர்தல் சீர்த்திருத்தங்கள்			
(ஈ) தேர்தல் பரப்புரை
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10. ஓ
 ர் உறுப்பினரின் மறைவு அல்லது பதவி விலகலால் வரும் தேர்தல் __________ என
அழைக்கப்படுகிறது,
(அ) இடைத்தேர்தல்					
(ஆ) மறுதேர்தல்
(இ) தேர்தல் ரத்து					
(ஈ) வார்டு தேர்தல்
11. பஞ்சாயத்து
அமைப்புகளில்
பெண்களுக்கு
__________
செய்யப்பட்டுள்ளன.
(அ) 1/3						
(ஆ) ¼
(இ) 2/3						
(ஈ) ¾

இடங்கள்

ஒதுக்கீடு

12. இந்தியாவின் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையாளரை __________ நியமிக்கிறார்
(அ) இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர்			
(ஆ) உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி
(இ) பிரதமர்						
(ஈ) தலைமைச் செயலாளர்
13.இந்திரஜித் குப்தா குழு, 1998 __________ த�ொடர்பானதாகும்.
(அ) தேர்தல் சீர்த்திருத்தங்கள்			
(ஆ) கட்சித்தாவல்
(இ) FPTP முறை					
(ஈ) ரகசிய வாக்கெடுப்பு
14. இந்தியாவில் முதலாவது ப�ொதுத் தேர்தல்கள் __________ ஆண்டு நடைபெற்றது.
(அ) 1952						
(ஆ) 1951
(இ) 1950						
(ஈ) 1947
15. அரசின் நிதியுதவியுடனான தேர்தல்களை__________ குழு ஆதரித்தது.
(அ) இந்திரஜித் குப்தா குழு				
(ஆ) வ�ோரா குழு
(இ) தார்குந்த் குழு					
(ஈ) டங்கா குழு
16. கூற்று (A)-இந்திய நாடாளுமன்றம் ஈரவைகளைக் க�ொண்டதாகும்.
காரணம் (R)- கீழவையாக மக்களவையும், மேலவையாக மாநிலங்களையும் உள்ளன.
(அ) (A) மற்றும் (R) இரண்டு உண்மையாகும். (R) என்பது (A) என்பதன் சரியான விளக்கமாகும்.
(ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் உண்மையாகும். (R) என்பது (A) யின் சரியான விளக்கம் அல்ல.
(இ) (A) என்பது உண்மையாகும். (R) என்பது தவறாகும்.
(ஈ) (A) என்பது தவறாகும். (R) என்பது உண்மையாகும்.
II கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு மிக சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்
1. வாக்குரிமை என்றால் என்ன?
2. தேர்தலியல்-வரையறு
3. FPTP என்பதனை விரிவாக்கம் செய்க.
4. ‘தேர்தலுக்கான த�ொகுதிகள்’ என்றால் என்ன?
5. வாக்காளர் பட்டியல் என்றால் என்ன?.
6. ‘தேர்தல் பரப்புரை’ என்றால் என்ன?
7. கட்சித்தாவல் தடைச் சட்டம் என்றால் என்ன?
III. கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.
1. ஒரு மக்களாட்சியில் உள்ள தேர்தல் முறையின் சிறப்பியல்புகள் எவை?
2. சிறுபான்மையினர் பிரதிநிதித்துவத்திற்கான பல்வேறு முறைகளைக் குறிப்பிடுக
3. ‘எல்லைகளை வரையறுத்தல்’ என்றால் என்ன?
4. தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் த�ொடர்பான குழுக்கள் யாவை?
5. இந்தியா ஏன் FPTP முறையை ஏற்றுக் க�ொண்டுள்ளது?
6. வெளிப்படையான வாக்கு மற்றும் ரகசிய வாக்கினை விளக்குக.
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IV. கீழக்காணும் வி்னாக்களுக்கு விரிவாக விம்டயளிக்கவும்.
1. பிரதிநிதித்துவத்தின் �லதவறு வம்க்கமள விளககு்க
2. சுேந்திரைொன ைறறும் தநரமையொன தேரேல்களின் தேமவமய விளககு்க.
3. இந்திய தேரேல ஆமையத்தின் அதி்கொரங்்கள் ைறறும் �ணி்கமள பவளிகப்கொைர்க.
4. இந்தியொவின் �லதவறு தேரேல சீரதிருத்ேங்்கமள பவளிகப்கொைர்க.

ேமறேகொள் நூல்கெள்
1. J.C. Johari, Indian Polity, Lotus Press, New Delhi.
2. R.C. Agarwal, Political Theory, S. Chand and Company, New Delhi.
3. B.S. Raman, Indian Constitution, United Publishers, Mangalore.
4. Subash C Kashyap, Our Constitution, National Book Trust , India.
5. The New International IDEA Handbook

ICT CORNER
அைகு-11

ததரதல் ைற்றும் பிரதிநிதித்துவம்

யொர நம்முமடய
பிரதிநிதி்களொ்க
இருககி்றொர்கள்.... அறிந்து
ப்கொள்தவொைொ

�டிகள்
�டி 1: கீழ்க்கொணும் உரலி / விமரவுக குறியீடமடப �யன்�டுத்தி “indiavotes” �க்கத்திறகுச்
ப�ல்க.
�டி 2: நா்டாளுமனைத்திறகு “year”, “states” and Click “GO”ஆகியவறம்ற தேரவு ப�ய்க. :
சட்டமனைம் (மாநில ேதர்தல்) ்பறறி விவரம் அறிய
“year”, “states” and Click
“GO”ஆகியவறம்ற தேரவு ப�ய்க.
�டி 3: �ரியொன விவரம் அறிந்ே பின், “Advanced search” ஐ தேரவுப�யது தைலும் விவரங்்கமள
அறி்க.
�டி 4: முகெபபு ்பககெத்தில் உள்ள “Election Maps” ஐ ப�ொடுககி தேமவயொன ேரவு்கமள ப்கொடுத்து
வமர�டத்துடன் �ரி �ொரக்க.

உரலி :
*�டங்்கள் அமடயொளத்திறகு ைடடும்.
இப�க்கத்திறகு தேமவப�டடொல Flash Player or Java Script ஐ அனுைதிக்கவும்

URL : http://www.indiavotes.com/
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அலகு

12

உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள்
செ ய ல ்ப டு கி ன ்ற ன .
மக்களுக்கு சாலை பழுது,
சாலையில்
நீர்
தேங்கியிருத்தல்,
தெரு
விளக்குகள்
எரியாமை
ப�ோன்ற
அடிப்படைப்
பிரச்சனைகளின்போதும்,
குளங்களை
உருவாக்குதல், பூங்காக்களை அமைத்தல்
ப�ோன்ற அடிப்படை தேவைகளின்போதும்,
உள்ளாட்சி
அரசாங்கங்கள்
அவற்றை
மேற்கொள்கின்றன. அவசர காலங்களின்
ப�ோதும், உள்ளுரில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு
நிகழும்போதும்
அவற்றை
கையாளும்
ப�ொறுப்பும்
உள்ளாட்சி
அரசாங்களுக்கு
உண்டு. ஒரு பகுதியில் இருப்பிட சான்றிதழ்
மற்றும்
பிறப்பு,
இறப்பு,
வருமான
சான்றிதழ்களை வழங்கும் ஓர் அமைப்பாகவும்
உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் செயல்படுகின்றன.

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்
 இப்பாடத்தில் இந்தியா மற்றும்
தமிழ்நாட்டில் உள்ளாட்சி
அரசாங்கங்கள் பற்றிய ஒரு
உட்பார்வையை மாணவர்கள்
அறியலாம்.
 உள்ளாட்சி அரசாங்கங்களின்
முக்கியத்துவம் பற்றி இப்பகுதியில்
அறியலாம்.
 இப்பாடம், உள்ளாட்சி
அரசாங்கங்களின் இன்றைய
பரப்பெல்லையை விளக்குகிறது.
 உள்ளாட்சி அரசாங்கங்களின்
வரலாற்று ரீதியிலான வளர்ச்சி, அதன்
பணிகள் மற்றும் அதிகாரங்களில்
சுதந்திரத்திற்கு பின்பு ஏற்பட்ட
மாற்றங்கள் ப�ோன்றவற்றை இப்பாடம்
விளக்குகிறது.
 இந்தியாவில் உள்ளாட்சி
அரசாங்கங்களின் அமைப்பு, பணிகள்,
அதன் தேர்தல் முறை, வருவாய்
ஆதாரம் மற்றும் அதிலுள்ள
பிரச்சனைகள் குறித்து இப்பாடத்தில்
மாணவர்கள் கற்கலாம்.

மக்களின்
அன்றாடத்
தேவைகளை
கையாளும் ப�ொறுப்புடைய ஒரு முழுமையான
அமைப்பாக
உள்ளாட்சி
அரசாங்கங்கள்
உள்ளன.
நம்
அரசாங்க
நிர்வாகக்
கட்டமைப்பில்
இறுதி
நிலை
அலகாக
உள்ளாட்சி
அரசாங்கங்கள்
உள்ளன.
உள்ளாட்சி அரசாங்கமானது ஒரு சபையை
க�ொண்டுள்ளது. அதில் உள்ள உறுப்பினர்கள்
அதன் கிராமம் அல்லது நகரத்தின் மக்களால்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்
ஆவர்.
அவர்கள்
மக்களின் பிரச்சனைகளை மக்கள் சார்பாக
சபையில் விவாதித்து தீர்வுகளைக் காண
வேண்டிய ப�ொறுப்புடையவர்கள் ஆவர். அந்த
சபையின் உறுப்பினர்கள் ஐந்து ஆண்டுகள்
அல்லது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை,
அந்தந்த நாட்டுச் சட்டப்படி, மக்களால்
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.

12.1 உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தின் ப�ொருள்,
தன்மை மற்றும் முக்கியத்துவம்
உள்ளாட்சி
அரசாங்கம்
என்பது,
நம்முடைய கிராமங்கள், நகரங்கள் மற்றும்
மாநகரங்களில் மக்களுக்கான சேவைகள்
மற்றும் வசதிகளை அளிப்பதற்கும், உள்ளூர்
பிரச்சனைகளை
நிர்வகிப்பதற்கும்
ஏற்படுத்தப்பட்ட ஓர் அமைப்பாகும். உள்ளாட்சி
அரசாங்கங்கள் கிராமம், நகரம், பெருநகரங்கள்
மற்றும் மாநகரங்கள் என ஒரு குறிப்பிட்ட
எல்லைக்குள் செயல்படுபவை ஆகும். ஒரு
கிராமம்
அல்லது
நகரத்தில்
உள்ள
மக்களையும் அரசாங்கத்தையும் இணைக்கும்
விதமாக
உள்ளாட்சி
அரசாங்கங்கள்

உள்ளாட்சி அரசாங்கங்கள் என்பவை
பிரதிநிதித்துவ அமைப்புகள், அவை சபையில்
மக்களை
பிரதிநிதிப்படுத்துகின்றன.
உள்ளாட்சி
அரசாங்கங்கள்
அவைகளின்
233

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 12.indd 233

2/6/2020 5:02:02 PM

(விைசளாயம் சளார்்நத அல்லைது விைசளாயம்
சளாரளாத)
அடிப்படையில்
சமற்ப்களாள்ப்பட்டுள்து. விைசளாயம் சளார்்நத
பதளாழிடலை அடிப்படையளா்க ப்களாண்ை ்பகுதி
என்பது,
அப்பகுதியின
ப்பரும்்பளானடம
மக்கச்ளா, அல்லைது அடனதது மக்களுசமளா
விைசளாயம்
மற்றும்
விைசளாயம்
சளார்்நத
பதளாழில்்க்ளான ்களால்நடை ை்ர்பபு, ்பளால்
்பண்டை ச்பளான்ற பதளாழில்்கட் பசய்ைர்.
ஆனளால் ந்கர ்பகுதி்களில் மக்கள ைர்தத்கம்
மற்றும் அதுசளார்்நத பதளாழில்்களில் ஈடு்படுைர்.
ந்கரப
்பகுதி்களில்
மக்களின
ைளாழ்ைளாதளாரமளானது ைர்தத்கம் மற்றும் அது
சளார்்நத நிறுைனங்கட்யும் தனியளார் மற்றும்
அரசளாங்கததின நிர்ைளா்க அலுைலைங்களில்
உள் சைடலைைளாய்பட்பயும் அடிப்படையளா்க
ப்களாண்டுள்து. ந்கரப ்பகுதி்கள என்படை
பைளி உலை்கததிற்கும் கிரளாமப்பகுதி்களுககும்
இடைசய ஒரு ்பளாலைமளா்க பசயல்்படுகின்றன.
கிரளாமப்பகுதி்களில்
ஏற்்படுததப்படும்
அரசளாங்கங்கள
ஊர்க
உள்ளாட்சி
அரசளாங்கங்கள எனறும் ந்கர ்பகுதி்களில்
உருைளாக்கப்படும் அரசளாங்கங்கள ந்கர்பபு்ற
உள்ளாட்சி
அரசளாங்கங்கள
எனறும்
அடழக்கப்படுகின்றன.

்பகுதிககுட்்பட்ை
மக்களின
பிரசசடன்கள
பதளாைர்்பளா்க விைளாதிக்கவும், அைற்றிற்்களான
தீர்வு்கட்க
்களாைவும்,
சமலும்
அபபிரசசடன்கட்
மளாநிலை
அரசின
்கைனததிற்குக
ப்களாண்டு
பசல்லைவும்
சட்ைப்படியளான
உரிடம
ப்பற்்ற
அடமபபு்க்ளாகும். உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள
மக்க்ளாட்சி நடைமுட்றயின அடிப்படையில்
ஏற்்படுததப்பட்டுள்தளால், சட்பயில் ப்களாண்டு
ைரப்படும் அடனததுப பிரசசடன்களுககும்
விைளாதம், ச்பசசுைளார்தடத மூலைம் அடனைரும்
ஏற்்கததக்க
ைட்கயில்
தீர்வு
எட்ைப்பை
சைண்டும். சட்ப உறுபபினர்்கள இ்நதியளாவின
அரசடமபபிற்கு
உட்்பட்டு
விைளாதிக்கவும்,
முடிபைடுக்கவும்,
முழு
சுத்நதிரம்
அளிக்கப்பட்டுள்னர்.
எனசை, உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள
என்படை மக்களின உளளூர் பிரசசடன்கட்
தீர்ப்பதற்கும், உளளூர் சதடை்கட் பூர்ததி
பசய்ைதற்கும்
ஏற்்படுததப்பட்ை
ஓர்
அடமப்பளாகும். உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள
ப்பளாதுைளா்க,
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை
மக்கள
பிரதிநிதி்கட் ப்களாண்டுள்ன. அைர்்கள
உளளூர்
மக்க்ளால்
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ைைர்்கள ஆைர். அைர்்கள
உளளூர்
பிரசசடன்கட்
சட்பயில்
விைளாதிதது அதற்கு தீர்வு ்களாண்கின்றனர்.
உள்ளாட்சி
அரசளாங்கங்கள,
அரசின
திட்ைங்களும்
ை்ங்களும்
அடிததட்டு
மக்கட் பசன்றடைய முககிய ைழி்க்ளா்க
வி்ககுகின்றன. இனறு எ்நதபைளாரு நளாடும்
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கட் பு்றக்கணிக்க
முடியளாது, ஏபனனில் உளளுர் பிரசசடன்கச்
இபச்பளாது
சர்ைசதச
பிரசசடன்க்ளா்க
மளாறுகின்றன.
த்கைல்
பதளாழில்
நுட்்ப
ை்ர்சசியினளால் உலை்கசம ஒரு கிரளாமமளா்க
மளாறிவிட்ைது.

உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள
�்கரம்






மளாந்கரளாட்சி்கள
ந்கரளாட்சி்கள
ந்கரியங்கள
ச்பரூரளாட்சி்கள

கிரளாமைப்பு்றம்





மளாைட்ை ்பஞசளாயதது
்பஞசளாயதது யூனியன
கிரளாம ்பஞசளாயதது
ைளார்டு

்பளாட்ய ைளாரியங்கள

இ்நதியளாவில்,
கிரளாம
உள்ளாட்சி
அரசளாங்கங்கள ‘்பஞசளாயதது ரளாஜ்’ என்ற ப்பளாது
ப்பயரில்
அடழக்கப்படுகின்றன.
அரசளாங்கங்கள ்பஞசளாயதது பசய்கி்ற (ஆழ்்நது
விைளாதிததல்
மற்றும்
ச்பசசு
ைளார்தடத
நைததுதல்)
இைமளா்க
்கருதப்படுைதளால்
இவைளாறு அடழக்கப்படுகின்றன. இ்நதியளாவில்
ந்கர்பு்ற
உள்ளாட்சி
அரசளாங்கங்கள

12.2 உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களின்
வ்்க்கள
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள கிரளாமங்கள
மற்றும்
ந்கரங்கள
அடிப்படையில்
ைட்கப்படுததப்பட்டுள்ன.
இ்நத
ைட்கப்பளாைளானது அப்பகுதி மக்களின பதளாழில்
234

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 12.indd 234

2/6/2020 5:02:02 PM

அடை்களின ப்பளாரு்ளாதளார மற்றும் அரசியல்
அடிப்படைடய ப்களாண்டு
ந்கரளாட்சி்கள,
மளாந்கரளாட்சி்கள, ந்கரியம், ்பளாட்யைளாரியம்
என ைட்கப்படுததப்பட்டுள்ன.

பசயல்�ளாடு
மளாைைர்்கள
தங்களுககுள
இரண்டு
அல்லைது
மூனறு
குழுக்கட்
ஏற்்படுததிகப்களாண்டு தங்க்து ்பகுதியில்
எதிர்்பளாரளாத விதமளா்க ்பரவிய சநளாய்்கள,
ப்பருமடழயின ச்பளாது உடைபப்படுதத நீர்
நிடலை்கள அல்லைது ையதுை்நசதளார் ்கல்வி
ச்பளான்ற உளளூர் பிரசசடன்கள குறிதது
விைளாதிக்கவும்.

இ்நதிய ந்கரங்கள ந்கரளாட்சி்க்ளா்கவும்
ப்பரு ந்கரங்கள மளாந்கரளாட்சி்கள எனவும்,
பதளாழில் ந்கரங்கள ந்கரியங்கள எனவும்,
ரளாணுை அடமபபு்கள உள் இைங்கள
்ப ளா ட ் ய ை ளா ரி ய ங ்க ள எ ன வு ம்
ைட்கப்படுததப்பட்டுள்ன.

பசயல்�ளாடு
ஒனறிடை்நத
உ்சசளானறினளால்
ப்பளாது
இைங்களில்
தூய்டம
ைலியுறுததப்படும்ச்பளாது மட்டுசம ஒனறு்பட்ை தூய்டம உறுதிப்படும்.
ம்களாதமளா ்களா்நதி பி்ற்நத அகசைளா்பர் 2, அனறு நம் சதசதத்நடதககு அஞசலி
பசலுததுகி்ற அசத சைட்யில், அடனதது ஏடழ மக்களுககும் அடிப்படை
சு்களாதளார ைசதி்கட் ஏற்்படுததுதல் என்ற அைரின ்கனடை நிட்றசைற்்ற நளாம்
்பளாடு்பைசைண்டும்.

முழு்மையளான சு்களாதளாரத்்த ந�ளாக்கி

 ஒனறிடை்நத

குட்ற்நத பசலைவினததிலைளான சு்களாதளார திட்ைததின திருததப்பட்ை
ைழி்களாட்டுதல்்கள மூலைம் மனித ்கழிவு்கட் மனிதர்்கச் அ்கற்றும் முட்றடய 2010–ம்
ஆண்டுககுள நீககும் சநளாக்கததில் உலைர் ்கழிைட்ற்கட் அடமக்க மளானியங்கட்
உயர்ததி ைழஙகுதல்

 ஜைஹர்லைளால்

சநரு சதசிய ந்கர்பபு்ற புதுபபிததல் திட்ைததின கீழ் அடனதது
குடிடசப்பகுதி்களுககும் அடிப்படை சதடை்கட் (குடிநீர், துபபுரவு, ்கழிவு நீர்கற்்றல்,
மினசளாரம், ஆசரளாககியம், சமூ்க ்பளாது்களாபபு மற்றும் வீடு ைழஙகுதல்). (ந்கர்பு்ற ஏடழ
மக்களுககு அடிப்படை ைசதி்கட் ைழஙகுதல் சமலும் ஒருஙகிடை்நத வீட்டு ைசதி
மற்றும் ை்ர்சசி திட்ைம்) சமலும் ‘ரளாஜீவ ஆைளாஸ் சயளாஜனளா’ திட்ைம் மூலைம் தண்ணீர்
ைசதியுைன கூடிய ்கழிப்பட்ற ஒவபைளாரு வீட்டுககும் ைழஙகுதல்.

 ஜைஹர்லைளால் சநரு சதசிய ந்கர்பபு்ற புதுபபிததல் திட்ைததின கீழ் ைடி்களால், சு்களாதளாரம்
மற்றும் உலைர் ்கழிவு சமலைளாண்டம ைசதி்கட் சமம்்படுததுதல் (சிறு மற்றும் நடுததர
ந்கரங்களுக்களான ்கட்ைடமபபு, ஆளுட்க மற்றும் ந்கர்பபு்ற ்கட்ைடமபபு ை்ர்சசி திட்ைம்).

 முழுடமயளான சு்களாதளார ப்களாளட்க அரசளாங்கததளால் அறிவிக்கப்பட்ைது.
ந்கரளாட்சி்கள என்படை மக்கள பதளாட்க
்பதது லைட்சததிற்கும் குட்றைளா்க உள் சிறு
ந்கரப்பகுதி்களில்
ஏற்்படுததப்படுகின்றன.
ந்கரளாட்சி்களும்
ைட்க-1,
ைட்க-2
என
ைட்கப்படுததப்பட்டுள்ன.
இ்நத
ைட்கப்பளாைளானது
குறிபபிட்ை
்களாலை
இடைபைளி்களில் ஆய்வு பசய்யப்பட்டு அதன
அடிப்படையில் ந்கரளாட்சி்களின தர நிர்ையம்
பசய்யப்படுகின்றது.

மளாந்கரளாட்சி்கள
என்படை,
்பதது
லைட்சததிற்கும்
அதி்கமளான
மக்களத
பதளாட்கடயக ப்களாண்ைது ப்பரு ந்கரங்களில்
ஏற்்படுததப்படுகின்றன. கிரளாமங்கள மற்றும்
சிறு ந்கரங்களில் இரு்நது ்பலை ஆண்டு்க்ளா்க
பதளாைர்்நது
நடைப்பறும்
மக்களின
இைபப்பயர்சசி
ஒரு
ந்கரதடத,
ஒரு
ப்பருந்கரமளா்க மளாற்றுகி்றது.
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புதிய பதளாழிற்சளாடலை்கள அடமகின்ற
இைங்களில் ந்கரியங்கள ஏற்்படுததப்படுகின்றன.
அஙகுள் குடிமக்கள விைசளாயம் சளார்்நத
பதளாழில்்களிலிரு்நது
விைசளாயம்
சளாரளா
பதளாழில்்களுககு மளாறுகின்றனர். இரளாணுை,
்பயிற்சி டமயங்கள அடம்நதிருக்க கூடிய
இைங்களில், இரளாணுை த்ைளாைங்கள உற்்பததி
பதளாழிற்சளாடலை்கள அடம்நதிருககும் இைங்களில்
்பளாட்ய ைளாரியங்கள ஏற்்படுததப்படுகின்றன.
கிரளாமபபு்ற
உள்ளாட்சி
அரசளாங்கங்களும்,
ந்கர்பபு்ற
அரசளாங்கங்களும்,
அரசளாங்க
்படிநிடலையில் இறுதி நிடலையில் உள்டை

12.3 �ல்நவறு �ளாடு்களில் உள்ளாட்சி
அரசளாங்கங்கள
உள்ளாட்சி
அரசளாங்கங்கள
மனித
நளா்கரி்கம்
சதளானறிய
்களாலைததிலிரு்நது
்களாைப்படும் ்பழடமயளான ஒன்றளாகும். ்பல்சைறு
உலை்க நளாடு்களில் அைர்்களின நவீன அரசு்கச்
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களின அடிப்படையில்
அடம்நதுள்ன.
்பல்சைறு
நளாடு்களில்
அடம்நதுள்
உள்ளாட்சி
அரசளாங்கள
பதளாைர்்பளா்க அறிய பதளாைஙகினளால், அடனதது
நளாடு்களிலும், அடை சிறிய நளாசைளா அல்லைது
ப்பரிய நளாசைளா, ை்ர்சசியடை்நத நளாசைளா அல்லைது
ை்ர்சியு்றளா நளாசைளா ஏசதளா ஒரு ைட்கயில்
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள பசயல்்படுைதும்
அதன மூலைம் ப்பளாது சசடை்கள மற்றும் ைசதி்கள
அடிததட்டு மக்கள ைடர பசன்றடைைடதயும்
்களாைலைளாம்.

ஆகும்.
உலைகின ்பல்சைறு நளாடு்களில் ஊர்க
மற்றும்
ந்கர்பபு்ற
அரசளாங்கங்கள
பைவசைறு
விதங்களில்
ஏற்்படுததப
்பட்டுள்ன.
ஆனளால்
உள்ளாட்சி
அரசளாங்கங்கள ஏற்்படுததப்பட்ைதன சநளாக்கம்
எல்லைளா நளாடு்களிலும் ஒனச்ற.
உள்ளாட்சி
அரசளாங்கங்கள
என்படை
உளளூர்
மக்களுக்களா்க, உளளூரிலிரு்நது கிடைககும்
ைருைளாடயசய
பிரதளானமளா்கக
ப்களாண்டு
ஏற்்படுததப்பட்ைடை.

ஆனளால், ்கட்ைடமபபு, அதி்களாரம், ்பணி
ைரம்பு, நிதி ஆதளாரங்கள ச்பளான்றைற்றில் அடை
ப்பரும்வு
சைறு்படுகின்றன.
்பல்சைறு
ஐசரளாபபிய
நளாடு்களின
அரசளாங்கங்கச்
தங்களின முயற்சியளால் டமயப்படுததப்பட்டு
இரு்நத
அதி்களாரதடதப
்பரைலைளாக்கம்
பசய்கின்றன. ை்ர்சசி அடை்நத நளாடு்களில்
நிதிப ்பகிர்வு, ்களாைல் ்பணி ைரம்பு, ச்பளாககுைரதது,
மளாநிலைங்களுககிடைசயயளான
ைர்தத்கம்
ச்பளான்றடை
இனனமும்
தீர்க்கப்பைளாத
பிரசசடன்க்ளா்கசை உள்ன. ஆனளால் ை்ரும்
நளாடு்களில்
மததிய
அரசளாங்கங்கள
அதி்களாரதடதயும்,
நிதி
ஆதளாரங்கட்யும்
டமயப்படுததும் முயற்சிடய சமற்ப்களாளகின்றன.
இ்நதியளாவில், மளாநிலை மற்றும் உள்ளாட்சி
அரசளாங்கங்களுககு நிர்ைளா்க மற்றும் நிதி
பதளாைர்்பளான
அதி்களாரங்கட்
சமலும்
்பகிர்்நதளிக்க மததிய அரசளாங்கததிற்கு அழுததம்
எபச்பளாதுசம இரு்நது ைருகி்றது.

பசயல்�ளாடு
பசளாதது ைரி, குடிநீர் ைரி, பதளாழில்
ைரி ச்பளான்ற ்பல்சைறு ைரி்கட் உள்ளாட்சி
அரசளாங்கங்கள விதிககின்றன. அவைரி்கள
்பற்றி ஒரு மளாத ஊதியம் ப்பறும் ந்பர்,
பதளாழிற்சளாடலை நைததும் ஒருைர் மற்றும்
ஒரு வியளா்பளாரி ச்பளானச்றளாரிைம் நீ ச்கட்டு
சநரிடையளா்க
பதரி்நது
ப்களாள.
நீ அறி்நதைற்ட்ற ைகுப்பட்றயில் ்பகிர்்நது
ப்களாள.
அரசளாங்க ்படி நிடலையில், சமல் நிடலையில்
உள் அரசளாங்கம் உள்ளாட்சி அடமபபு்கட்
்கண்்களாணிததல் மற்றும் சமற்்பளார்டையிடுதல்
்பணிடய சமற்ப்களாளகி்றது.

இ்நதியளாவின 2011-ஆம் ஆண்டு
்கைகப்கடுபபின்படி ஏ்றததளாழ 2,50,000
கிரளாம ்பஞசளாயதது்கள உள்ன.
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பசயல்�ளாடு
உங்கள ்பகுதியில் உள் குடிநீர், மினசளாரம், துபபுரவு ைடி்களால் ச்பளான்ற சிலை ப்பளாது
ைசதி்கள எவைளாறு உள்து எனறு ்பளார். அைற்ட்ற சமம்்படுதத ஏதளாைது ைளாய்பபுள்தளா?
எனன பசய்யப்பைசைண்டும் எனறு நீ ்கருதுகி்றளாய்? கீசழ உள் அட்ைைடைடய பூர்ததி
பசய்யவும்.
வசதி்கள

உங்கள ஊரில் உள்தளா?

அது எவ்வளாறு
நமைம்�டுத்தப்�்ட நவணடும்?

குடிநீர்
ைடி்களால்
துபபுரவு
மினசளாரம்
சளாடலை
ப்பளாது ச்பளாககுைரதது முட்ற
்களாலைம் மு்நடதய சசளாழர் ்களாலைம், ்க்பபிரர்்கள
்களாலைம் மற்றும் பி்நடதய சசளாழர் ்களாலைம், விஜய
ந்கர ச்பரரசின சதளாற்்றம், இஸ்லைளாமியர்்கள,
பமளா்கலைளாயர்்கள மற்றும் ஆஙகிசலையர்்களின
ைருட்க
என
ைட்கப்படுததப்பட்டுள்து.
மு்நடதய சசளாழர் ்களாலைததிலும், ்க்பபிரர்்கள
்களாலைததிலும் இரு்நத உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள
்பற்றி சிறித்சை ஆதளாரங்கள கிடைததுள்ன.
ஆனளால், பதனனி்நதியளாவின ்கடைகச்களாடியில்
ஆட்சி புரி்நத ்பளாண்டியர்்கள ்களாலைததிலும், பதன
மததிய இ்நதியளாவில் ஆட்சி புரி்நத ்பல்லைைர்
்களாலைததிலும்
உள்ளாட்சி
அரசளாங்கங்கள
பசயல்்பட்ைடமக்களான
ஆதளாரங்கள
கிடைததுள்ன. சமலும் சசளாழர்்கள ்களாலைததில்
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள நனகு சமம்்பட்ை
நிடலையில்
பசயல்்பட்டு
ை்நதுள்ன.
்களாஞசிபுரம்
மளாைட்ைம்
உததிரசமரூரில்
்கண்பைடுக்கப்பட்ை, முதலைளாம் ்பரளா்நத்க சசளாழன
்களாலை ்கல்பைட்டு்கள (கி.பி. (ப்பளா.ஆ) 919 - கி.பி.
(ப்பளா.ஆ) 922) உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள ்பற்றி
விரிைளா்க வி்ககுகின்றன. ஒவசைளார் ஊரிலும்
ஒரு சட்ப இரு்நததளா்கவும், அதில் அவவூரின
அடனதது
ஆண்்களும்
உறுபபினரளா்க
இரு்நதடதயும்,
அைர்்கள
அடனதது
ப ்ப ளா து ப பி ர ச ச ட ன ்க ளி லு ம்
முடிபைடுததடதயும்
இக்கல்பைட்டு்கள

12.4 இந்தியளாவில் உள்ளாட்சி
அரசளாங்கங்களின் நதளாற்்றம் மைற்றும் வ்ர்சசி
இ்நதியளாவில்
உள்ளாட்சி
அரசளாங்கங்களின
சதளாற்்றதடத
்பற்றி
ஆரளாய்்நதளால், அடை கிறிதது பி்றப்பதற்கு
முனச்ப (ப்பளா.ஆ.மு.) இரு்நதடத அறியலைளாம்.
கி.மு. (ப்பளா.ஆ.மு.) 600 முதல் கி.பி. (ப்பளா.ஆ.)
600
ைடர
உலைகில்
்பலை
குடியரசு்கள
சதளானறுைதும் மட்றைதுமளா்க இரு்நதன. இ்நத
்களாலைததில் தளான டஜன மததடத சதளாற்றுவிதத
ம்களாவீரர், புதத மததடத சதளாற்றுவிதத ப்கௗதம
புததர் ச்பளானச்றளார் சதளானறினர். புதத மற்றும்
டஜன
இலைககியங்களில்
கிரளாமங்கள
அ்வு
மற்றும்
ைளாழும்
முட்றயளால்
ைட்கப்படுததப்பட்டுள்ன.
புததர் மற்றும் ம்களாவீரர் ஏற்்படுததிய மத
அடமபபு்களில் மக்க்ளாட்சி நடைமுட்றயில்
முடிவு்கள எடுக்கப்பட்ைன.
ப்கௗடில்யரின
அர்ததசளாஸ்திரததில் அபச்பளாடதய கிரளாம
நிர்ைளா்கம் ்பற்றி விரிைளா்க வி்க்கப்படுள்து.
பமௗரியர்்களின ஆட்சி ்களாலைததில் கிரளாமமும்,
மளாைட்ைமுசம நிர்ைளா்க அலைகு்க்ளா்க இரு்நதன.
பதனனி்நதிய தீ்ப்கற்்பததில் கிறிததுவின
்களாலைததிற்கு முனச்ப உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள
பசயல்்பட்டு ை்நதுள்ன. இ்நத ைரலைளாற்றுக
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மூலமாக அறிய முடிகிறது. இந்த சபைகள்
”ஊர்” மற்றும் ”மகா சபை” என்று இரண்டு
விதங்களாக அழைக்கப்பட்டன.
மேலும்
மூன்றாவது வகையாக நகரம் என்று வியாபார
மையங்களும், நான்காவது நாடு என்றும்
அழைக்கப்பட்டன. இவற்றில் நாடு என்பது
கிராமங்கள்
மற்றும்
மற்ற
பகுதிகளை
உள்ளடக்கிய அமைப்பாகவும், நகரம் என்பது
நகரப்பகுதிகளை
உள்ளடக்கிய
ஓர்
அமைப்பாகவும் இருந்தன.
ப�ொதுவாக
பார்த்தோமேயானால், 9-ஆம் நூற்றாண்டுக்கு
முந்தைய
காலங்களில்
உள்ளாட்சி
அரசாங்கங்கள்
செயல்பட்டமைக்கான
சான்றுகள் குறைவாகவே கிடைத்துள்ளன.
“நாடு“
மற்றும்
”நகரம்”
என்ற
இரு
அமைப்புகளுமே,
நிலங்கள்
த�ொடர்பான
கட்டுப்பாடுகள்,
க�ோவில்கள்
மற்றும்
நீர்பாசனங்களை நிர்வகித்தல், வரி வசூலித்தல்,
பெரிய
மூலதனம்
தேவைப்படுகின்ற
பணிகளுக்கு கடன் வழங்குதல் மற்றும்
த�ொண்டு
நிறுவனங்களை
நிர்வகித்தல்
ப�ோன்ற பணிகளை செய்கின்றன.
“ஊர்”
மற்றும் “மகாசபை” என்ற இரு அமைப்புகளும்
அரசனின்
கட்டளைகளை
அமல்படுத்தும்
அதிகாரிகளுக்கு துணைபுரிந்தன.

அடிப்படை விதிகள் மாறவில்லை. ம�ொகலாய
பேரரசு அதன் உச்சத்தில் இருந்தப�ோது, அது
பல
மாகாணங்களாக
(பராக்னாஸ்)
பிரிக்கப்பட்டிருந்தது,
மாகாணங்களில்
உட்பிரிவுகள்
(சர்க்கார்)
ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தன.
சர்க்கார்கள் பல
கிராமங்களைக்
க�ொண்ட
த�ொகுதிகளாக
(பராக்காஸ்) பிரிக்கப்பட்டிருந்தன. ஒவ்வொரு
படிநிலையிலும்
அரசாங்கங்கள்
அமைக்கப்பட்டிருந்தன.
அதற்கென
அதிகாரிகள்
பேரரசால்
நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர். கிராமப்பகுதிகளில்
ம�ொகலாயப் பேரரசின் இறுதிக் காலங்களில்,
உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வீழ்ச்சியடையத்
த�ொடங்கின.
ஆனால்
அவை
பற்பல
தாக்குதல்களைக் கண்டாலும், த�ொடர்ந்து
இயங்கின.
பிளாசிப்போருக்குப்
பின்
(கி.பி 1757), ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி,
வங்காள நவாபிடமிருந்து நில வரி வசூல்
உரிமைகளைப் பெற்றது. இதுவே, இந்தியாவில்
ஆங்கிலேயே
ஆட்சிக்கு
வழிக�ோலியது.
ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் மாகாண தலை
நகரங்களான கல்கத்தா, பம்பாய் மற்றும்
சென்னை தவிர மற்ற கிராம மற்றும் நகர
வியாபார மையங்கள் எந்த ஒரு கட்டுப்பாட்டின்
கீழும்,
மேற்பார்வையின்
கீழும்
இயங்கவில்லை.
மாவட்ட நிர்வாகமானது
மாவட்ட
ஆட்சியரின்
கீழ்
இயங்கியது.
ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் மாவட்ட நிர்வாகம்
முக்கியமானத�ொரு நிர்வாக அமைப்பாகவும்,
நாட்டின் ஊரக பகுதிகள் அனைத்தும் அதன்
கட்டுப்பாட்டிலும் இருந்தன.

முதலாம் ராஜராஜ ச�ோழன், வீர நாராயண
சதுர்வேதி மங்கலம், என்ற ஊரின் மகாசபைக்கு
நாட்டுக்கு

துர�ோகமிழைத்த

துர�ோகிகளின்

ச�ொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய உத்தரவிட்டதை
அறிய முடிகிறது.

சர் சார்லஸ் மெட்கேப்,

சர் ஜார்ஜ் பேர்டு வுட் மற்றும் எல்பின்ஸ்டோன்
ப�ோன்ற பல வரலாற்றாசிரியர்கள் பண்டைய

கல்கத்தா
(க�ொல்கத்தா)
பம்பாய்
(மும்பாய்) மற்றும் மெட்ராஸ் (சென்னை)
நகரங்களில்,
மாநகராட்சி
நிர்வாகத்தை
ஏற்படுத்தியது ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் ஒரு
முக்கியமான
நிகழ்வாக
கருதப்படுகிறது.
1882-ஆம்
ஆண்டு
ரிப்பன்
பிரபு
ஒரு
தீர்மானத்தை முன் ம�ொழிந்தார். அதன்படி
ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளை ஏற்படுத்தவும்
அதை மேற்பார்வையிட மாவட்ட அளவில்
வாரியங்களை ஏற்படுத்தவும் நடவடிக்கை
எடுத்தார்.

மற்றும் இடைக்காலத்தில் தென்னிந்தியாவில்
உள்ளாட்சி
செயல்பட்டு

அரசாங்கங்கள்
வந்ததை

வளமையுடன்

குறிப்பிடுகின்றனர்.

ஆனால் மிக விரிவான முறையில் அனைத்து
பகுதிகளிலும் செயல்பட்டு வந்தது என்பதில் சில
வரலாற்றாசிரியர்களுக்கு சந்தேகம் உள்ளது.
ம�ொகலாயர்கள் காலத்தில் (கி.பி-1500
முதல் கி.பி-1777) அரசுகள் மாறினாலும்,
மத்திய
அரசுக்கும்
உள்ளுர்
நிர்வாகத்துக்குமிடையேயான
உறவில்
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ரிப்பன் பிரபுவின் தீர்மானம், உள்ளாட்சி
அமைப்புகளில்
பெரும்பாலும்
அதிகாரிகளல்லாத�ோரைக்
க�ொண்டிருக்க
வேண்டும் எனவும், அவர்கள் முடிந்தவரை
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களாக
இருக்க
வேண்டும் எனவும் கூறியது. ஏறத்தாழ 500
உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூன்றில் இரண்டு
பங்கு அதிகாரிகளல்லாத�ோரைக் க�ொண்டு
த�ொடங்கப்பட்டன. அவர்களின் பெயர்களை
மாவட்ட ஆட்சியர் பரிந்துரைத்தார். மாவட்ட
வாரியங்களின் பணிகள் 1909-ஆம் ஆண்டு
வரை காவல், கல்வி மற்றும் கிராமத் துப்புரவு
முதலியவையாக மட்டுமே இருந்தன.

நியமிக்கப்பட்டனர். 1937-ல் முதல் 1947 ஆம்
ஆண்டு வரை தேச சுதந்திர பிரச்சனை உட்பட
பல பிரச்சனைகளை உள்ளாட்சி அமைப்பின்
உறுப்பினர்கள் சந்தித்தனர்.

இரட்டை ஆட்சி முறை மூலமாக
நிர்வாக துறைகள் மத்திய அரசுக்கு
ஒதுக்கப்பட்ட துறைகள் எனவும், மாகாண
அரசுகளுக்கு மாற்றி தரப்பட்ட துறைகள்
எனவும் இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டது.
காவல், சட்டம் ஒழுங்கு, நிதி ப�ோன்ற
துறைகள்
ஒதுக்கப்பட்ட
துறைகள்
எனப்படும்.
அவை ஆளுநரின் வசம்
இருக்கும். கல்வி மற்றும் பிற துறைகள்
மாற்றித் தரப்பட்ட துறைகளாகும். அவை
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
பிரதிநிதிகளிடம்
இருக்கும்.

ரிப்பன்
பிரபுவால்
ஏற்படுத்தப்பட்ட
உள்ளாட்சி
அரசாங்கங்கள்
பலரால்
விமர்சிக்கப்பட்டன. ஆங்கிலேய அரசாங்கம்
1907-ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசிற்கும், மாகாண
ம ற் று ம்
அ த ன்  கீ ழ்
உ ள ்ள
அமைப்புகளுக்குமிடையே நிர்வாக மற்றும்
நிதி உறவுகளைப் பற்றி விசாரிப்பதற்கு ஒரு
விசாரணை
ஆணையத்தை
அமைத்தது.
அப்போதைய நிர்வாக அமைப்பை நிர்வாக
பகிர்வின் மூலம் மேம்படுத்தும் ந�ோக்கத்துடன்
அமைக்கப்பட்டது. இந்த ஆணையம் இந்திய
அரசாங்க சட்டம் 1919-ன் படி மாகாண
அரசாங்கங்களில்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
உறுப்பினர் எனும் அம்சம் அரசின் இரட்டை
ஆட்சி முறையின் கீழ் ஏற்படுத்தப்பட்டது.

இந்தியா
1947-ஆம்
ஆண்டு
சுதந்திரமடைந்த
பின்பு,
உள்ளாட்சி
அரசாங்களுக்கு
புத்துயிரூட்ட
பல்வேறு
முயற்சிகள்
மேற்கொள்ளப்பட்டன.
இந்தியாவில்
பரவலாக்கப்பட்ட
அதிகார
அமைப்பு இருத்தல் வேண்டும், கிராமபுற
பஞ்சாயத்துக்கு ஆளுகையில் ப�ொறுப்புகள்
அளிக்கப்பட வேண்டும் (தன்னிறைவு பெற்ற
கிராம சுயராஜ்ஜியம்) என்று மகாத்மா காந்தி
வலியுறுத்தினார்.

தமிழ்நாட்டின் கிராம
உள்ளாட்சி
அமைப்புகளின்
எண்ணிக்கை
1926-ஆம்
ஆண்டில் 1417 ஆகவும், 1937-ஆம் ஆண்டில்
6250 ஆகவும் அதிகரித்தது. இங்கு மூன்றடுக்கு
உள்ளாட்சி அமைப்புகள் உள்ளன. அவை
மாவட்ட வட்டார மற்றும் கிராம அளவில்
உள்ளன.
மாவட்ட
மற்றும்
வட்டார
அமைப்புகளில் 1923—ம் ஆண்டு மாற்றங்கள்
ஏற்படுத்தப்பட்டன. மாகாணங்களில் இருந்த
அலுவலரல்லாத தலைவர்கள் மாற்றப்பட்டு
அலுவலர்கள்
தலைவர்களாக
நியமிக்கப்பட்டனர்.
தமிழ்நாட்டில்
பெரும்பாலான
மாவட்ட
நிர்வாக
அமைப்புகளில் நீதிக்கட்சியின் உறுப்பினர்கள்
1927
ஆம்
ஆண்டில்
545
பேர்கள்

ஷர்மா நாராயணன் என்பவர் சுதந்திர
இந்தியாவுக்கான காந்திய அரசியலமைப்பு
த�ொடர்பான
ஒரு
திட்ட
வரைபடத்தை
தயாரித்தார். அதில் குடிமக்களின் சமூக,
ப�ொருளாதார,
அரசியல்
நடவடிக்கைகளுக்கான அடிப்படை அமைப்பாக
பஞ்சாயத்துகள் இருக்கும்படி அமைத்தார்.
கிராம பஞ்சாயத்துகள் குடிமை, அரசியல்
மற்றும்
நிர்வாகப்பணிகளைப்
ப�ோல்
உற்பத்தியை
ஒருங்கிணைத்தல்
மற்றும்
வளங்களின்
விநிய�ோகம்
த�ொடர்பான
ப�ொருளாதார பணிகளையும் மேற்கொள்ள
வேண்டியுள்ளது.
இந்த
ப�ொருளாதார
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நடவடிக்கையின் மூலமே கிராம சமூகங்கள்
தன்னிறைவு
அடைவதுடன்
தங்களது
அடிப்படைத் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்து
க�ொள்ள முடியும்.

மக்களாட்சி நிர்வாக அலகுகளாக மாற்றப்பட
வேண்டும்.
அங்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
பிரதிநிதிகளைக் க�ொண்ட ஊராட்சி ஒன்றியம்
மூலம் அப்பகுதியில் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை
செயல்படுத்த வேண்டும்.
மேலும் மாவட்ட
அளவில் ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவர்கள், சட்ட
மன்ற
உறுப்பினர்கள்,
நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்கள்,
மாவட்ட
அளவிலான
சுகாதாரம், விவசாயம், கால்நடை, கல்வி
அலுவலர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியரை
உறுப்பினர்களாக க�ொண்ட மாவட்ட மேம்பாட்டு
குழு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் இக்குழு
பரிந்துரைத்தது. இந்த மாவட்ட அமைப்பு ஒரு
ஆல�ோசனை வழங்கும் அமைப்பாக மட்டுமே
செயல்படும். மேத்தா குழுவின் பரிந்துரைகள்
பெரும்பாலும்
அனைவராலும்
வரவேற்கப்பட்டன. பல்வேறு மாநிலங்களில்
பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டன.
ஏறத்தாழ 90 சதவீத இந்திய மக்கள் 1960
வாக்கில் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்புக்குள்
க�ொண்டுவரப்பட்டனர்.

இதனால், நவம்பர் 26, 1949-ஆம் நாள்
இந்திய அரசால் ஏற்றுக் க�ொள்ளப்பட்ட
இந்திய
அரசமைப்பின்
பகுதி
நான்கில்
அமைந்துள்ள
அரசின்
வழிகாட்டு
நெறிமுறைகளில், விதி 40 ஏற்படுத்தப்பட்டது.
“அரசு கிராம பஞ்சாயத்துகளை ஏற்படுத்த
நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அவைகள்
சுய ஆட்சியின் அலகுகளாக பணிபுரிய
தேவையான அதிகாரங்களையும், திறனையும்
வழங்க வேண்டும்” என அரசியலமைப்பு பிரிவு
40 கூறுகிறது.
அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்
விதிகளின் படி செயல்படுவற்காக 1952-ஆம்
ஆண்டு பேரார்வத்துடன் சமூக மேம்பாட்டுத்
திட்டம் த�ொடங்கப்பட்டது.
இதன் முக்கிய
ந�ோக்கமாக மக்களின் கூட்டு முயற்சியின்
மூலம் கிராமங்களின் சமூகப் ப�ொருளாதார
மாற்றத்தை உறுதி செய்வதாகும்.
இதற்கு
த�ொழில்
நுட்ப
ஒத்துழைப்பையும்,
நிதி
பங்களிப்பையும் அரசு செய்யும்.
இந்த
திட்டமானது, தேசிய விரிவாக்க பணியாக
பல்வேறு ஊரக பகுதிகளுக்கு
விரிவாக்கம்
செய்யப்பட்டது. அறிவியல் மற்றும் த�ொழில்
நுட்ப அறிவை விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு
மற்றும் ஊரக கைவினைத் த�ொழில்களில்
புகுத்துவது இதன் ந�ோக்கமாக இருந்தது.
இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்ட காலமான 1956ல் (1956-61) கிராம பஞ்சாயத்துகள், அமைப்பு
ரீதியாக உயர்நிலைகளில் உள்ள மக்கள்
நிர்வாக
அமைப்புகளுடன்
இணைக்கப்பட
வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டது. 1957ஆம் ஆண்டு, திட்ட வடிவமைப்புக் குழு ஒன்ைற,
பல்வந்த்ராய் மேத்தா தலைமையில் மத்திய
அரசாங்கம் அமைத்தது.
மேத்தா குழு
முக்கியமான இரண்டு பரிந்துரைகளை கூறியது
அவை: நிர்வாகம் பரவலாக்கப்பட வேண்டும்
மற்றும் நிர்வாகம் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின்
கட்டுப்பாட்டில்
இருக்க
வேண்டும்.
இரண்டாவதாக, ஊரக வளர்ச்சி வட்டங்கள்

பஞ்சாயத்து
அமைப்புகளின்
செயல்பாடுகளைப் பற்றி ஆராயவும், அதனை
செம்மைப்படுத்தவும் இந்திய அரசாங்கம், 1977ஆம் ஆண்டு அச�ோக் மேத்தா தலைமையில் ஒரு
குழுவை அமைத்தது. இக்குழு, பஞ்சாயத் ராஜ்
அமைப்பு மக்களாட்சி பண்புகளை க�ொண்ட ஒரு
உள்ளாட்சி
அரசாங்க
அமைப்பாக
மாறவேண்டும்,
மேம்பாட்டு
திட்டங்களை
செயல்படுத்த வேண்டும். மேலும், அனைத்துப்
பணிகளையும்
ஒருங்கிணைத்து
தனது
கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்றது.
எனவே, இது தனது முதல் பரிந்துரையாக
மாவட்ட பஞ்சாயத்து நேரிடையாக மக்களால்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
அமைப்பாக
இருக்க
வேண்டும் என்றது.
ஒரு தற்கால தீர்வாக,
வட்டார அளவில் பஞ்சாயத்து ஒன்றியம் நீடிக்க
பரிந்துரைத்தது. இது உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தின்
ஒரு
அலகாக
இல்லாமல்,
மாவட்டப்
பஞ்சாயத்திற்கு ஒரு இடைநிலை ஆதரவுக்
கரமாக செயல்பட வேண்டும் என்றது. அச�ோக்
மேத்தா குழு, 1978-ஆம் ஆண்டு தனது
பரிந்துரையை
சமர்பித்தது.
இதன்
240

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 12.indd 240

2/6/2020 5:02:03 PM

எதிர�ொலியாக கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, ஆந்திர
பிரதேசம், மேற்கு வங்காளம் மற்றும் குஜராத்
ப�ோன்ற
மாநிலங்கள்
தங்கள்
மாநில
பஞ்சாயத்து
சட்டங்களில்
திருத்தங்களை
க�ொண்டு வந்தன.

மாநிலத்தின்
மாவட்டத்தை
குறித்தாலும்,
கிராம மற்றும் ஒன்றிய பஞ்சாயத்துகளின்
எல்லை
பற்றி
இந்த
சட்ட
திருத்தம்
குறிப்பிடவில்லை. ஒரு கிராம பஞ்சாயத்தின்
எல்லையை மாநில ஆளுநர் ஒரு அறிக்கை
மூலமாக தீர்மானிக்கலாம். அது ஒன்றுக்கு
மேற்பட்ட கிராமங்களை உள்ளடக்கியதாக
இருக்கலாம்.
இதைப்
ப�ோலவே
இடைநிலையில்
உள்ள
பஞ்சாயத்தான
ஒன்றிய பஞ்சாயத்தையும் ஆளுநர் தன்
அறிக்கை மூலம் தீர்மானிக்கிறார். இது மாநில
அரசுக்கு பஞ்சாயத்துகளை அமைப்பதிலும்,
பஞ்சாயத்து ஒன்றியங்களை அமைப்பதிலும்
முழு சுதந்திரத்தை வழங்குகிறது.

உள்ளாட்சி அரசாங்கங்களை வலுப்படுத்த
1978 முதல் 1986 வரை, சி.எச். அனுமந்த்ராவ்
குழு, ஜி.வி.கே. ராவ் குழு மற்றும் எல்.எம். சிங்வி
குழு ப�ோன்ற பல குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன.
இவையாவுமே அச�ோக் மேத்தா குழுவின்
பரிந்துரைகளில் சிறுசிறு மாற்றங்களையே
பரிந்துரைத்தன. ராஜீவ் காந்தி அரசாங்கத்தால்
1989-ஆம் ஆண்டு க�ொண்டுவரப்பட்ட 64-வது
மற்றும் 65-வது சட்ட திருத்தம் மிக முக்கியமான
ஒரு
நிகழ்வாகும்.
ஆனால்,
இது
மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றப்படவில்லை.

அரசமைப்பில்
ஒரு
புதிய
அட்டவணையாக
11-வது
அட்டவணை
சேர்க்கப்பட்டது.
அது கட்டாய பணிகள்
மற்றும் விருப்ப பணிகளை பஞ்சாயத்தின்
மூன்றடுக்குகளுக்கும் தருகிறது.

பின்பு, பல்வேறு முயற்சிகளின் விளைவாக
1992-ஆம் ஆண்டு, முந்தைய பல முயற்சிகளின்
சிறப்பம்சங்களையும் உள்ளடக்கி, அரசாங்கம்
73-வது
மற்றும்
74-வது
சட்டத்திருத்த
மச�ோதாவை
1992-ல்
நாடாளுமன்றத்தில்
அறிமுகப்படுத்தி இறுதியில் அது 1993-ஆம்
ஆண்டு இரு அவைகளிலும் நிறைவேற்றியது.

(அ) கிராம அளவில் கிராம பஞ்சாயத்து
உள்ளது.
(ஆ) மாவட்ட
அளவில்
பஞ்சாயத்து உள்ளது.

மாவட்ட

(இ) 20 லட்சத்துக்கு மேல் மக்கள்
த�ொகையைக் க�ொண்ட மாநிலங்களில் கிராம
மற்றும் மாவட்ட பஞ்சாயத்துகளுக்கு இடைப்பட்ட
அளவில் இடைநிலை பஞ்சாயத்துக்கள் உள்ளன .

இந்த 73-வது சட்ட திருத்தமும் 74-வது
சட்ட திருத்தமும் இந்திய அரசமைப்பில் பகுதி
IX மற்றும் IX(A) என்ற இரு பகுதிகளை
இணைத்தது. அதில் அரசியல் சட்ட பிரிவுகள்
243 முதல் 243(ZG) வரை உள்ளது.

ஒரு பஞ்சாயத்தில் உள்ள அனைத்து
இடங்களும், த�ொகுதி மக்களின் நேரிடையான
தேர்தல் மூலம் நிரப்பப்பட வேண்டும். ஒரு
கிராமப் பஞ்சாயத்தின் வாக்காளர்களைக்
க�ொண்ட அமைப்பு “கிராம சபை” என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
ஒரு
கிராமப்
பஞ்சாயத்தின் வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள
அனைவரும் கிராம சபை உறுப்பினர்கள்
ஆவர்.

12.5	73-வது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தம்
– அமலாக்கம் மற்றும் அதன்
விளைவுகள்
மக்கள்தொகை இருபது லட்சத்துக்கும்
மிகாமல் உள்ள மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன்
பிரதேசங்கள், கிராமம், ஒன்றியம் மற்றும்
மாவட்டத்தைக்
க�ொண்ட
மூன்றடுக்கு
பஞ்சாயத்து அமைப்பு ஒன்றை ஏற்படுத்த
வேண்டும் என 73-வது அரசமைப்பு சட்ட
திருத்தத்தின் மூலம் சேர்க்கப்பட்ட அரசமைப்பு
சட்ட பிரிவு 243(B) கூறுகிறது.
மாவட்டம்
என்பது சாதாரணமாக வழக்கில் உள்ள ஒரு

ஒவ்வொரு பஞ்சாயத்திலும், பஞ்சாயத்துத்
தலைவர்
அம்மாநில
சட்டப்படி
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். அந்த சட்டப்படியே
கிராம பஞ்சாயத்தின் தலைவருக்கும், ஒன்றிய
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பஞ்சாயத்தின்
தலைவருக்கும்
மாவட்ட
பஞ்சாயத்தில்
பிரதிநிதித்துவம்
அளிக்கப்படுகிறது. அது ப�ோலவே சட்டமன்ற
உறுப்பினர்களும்,
நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்களும் கிராம பஞ்சாயத்துக்கு மேல்
உள்ள பஞ்சாயத்துகளில் உறுப்பினர்களாக
உள்ளனர். இந்த சட்ட திருத்தம் சட்டமன்ற
உறுப்பினர்களுக்கும்,
நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர்களுக்கும் ஒன்றிய பஞ்சாயத்திலும்,
மாவட்ட பஞ்சாயத்திலும் பங்கு பெறுகிற
வாய்ப்பை வழங்குகிறது. மேலும், பஞ்சாயத்தின்
மூன்றடுக்குகளிலும் தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும்
பழங்குடியினருக்கு இடஒதுக்கீடு அளிக்கிறது.
மேலும், பெண்களுக்கு ம�ொத்த இடங்களில்
மூன்றில் ஒரு பங்குக்கு மிகாமல் இடஒதுக்கீடு
வழங்கப்படுகிறது.
பஞ்சாயத்துகளின்
பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள்.

ப�ோன்றவை
பஞ்சாயத்துகளுக்கு
நிலைத்தன்மையையும், நிரந்தர தன்மையையும்
அளிக்கின்றன.
அடிப்படை
சேவைகளான
குடிநீர், ஊரக துப்புரவு, சுகாதாரம், த�ொடக்க
கல்வி ப�ோன்றவை உள்ளாட்சி அமைப்புகளின்
பிரதான
பணியாக
இருந்த
ப�ோதிலும்
பெரும்பாலான பஞ்சாயத்துகள், மாநில அரசின்
திட்டங்களை
அமல்படுத்தும்
நிறுவனங்களாகவே நடத்தப்படுகின்றன.

பஞ்சாயத்து ராஜ் (1959-2009)
ப�ொன் விழா ஆண்டு- அக்டோபர்
02,1959 ஆம் நாள் பண்டித ஜவஹர்லால்
நேரு அவர்கள் ராஜஸ்தான் மாநிலம்
நகவுரில் பஞ்சாயத்து ராஜ்-க்கு அடிக்கல்
நாட்டினர். ஊரக இந்தியாவை ஆள்வதில்
இது ஒரு புரட்சிகரமான படியாகும்.
கிராமங்களின் முழுமையான வளர்ச்சி
மற்றும் மக்களின் கைகளில் அதிகாரத்தை
அளித்தல் என்ற ந�ோக்குடனான இந்த
பயணம் அன்று த�ொடங்கியது.

மாநில
சட்டமன்றத்திற்கு
தேர்ந்தெடுக்கப்பட
என்ன
தகுதிகள்
தேவைய�ோ, அதே தகுதிகள் தான் ஒருவர்
பஞ்சாயத்து
தேர்தலில்
ப�ோட்டியிட
தேவைப்படும் தகுதிகள் ஆகும். பஞ்சாயத்தின்
ப�ொறுப்புகள் எவை என்று தெளிவாகவும்
விரிவாகவும் அரசமைப்பின் பதின�ோராவது
அட்டவணையில்
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தேசிய நிதிக்குழு ப�ோலவே, மாநில நிதிக்குழு
ஒன்று உள்ளாட்சி அரசாங்கங்களுக்கு மாநில
நிதியை பகிர்ந்து க�ொடுப்பதற்கும், அதில்
பரிந்துரைகளை க�ொடுப்பதற்கும் அரசமைப்பு
சட்டத் திருத்தத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்டது.

மாவட்ட ஆட்சியரின் கீழ் செயல்படும்
மாவட்ட
நிர்வாகமானது,
உத்தரவுகளை
நிறைவேற்றும் நிர்வாக அமைப்பாக உள்ளது.
இதில்,
கிடைமட்ட
ஒருங்கிணைப்பு
கீழ்நிலையில் இல்லாமல் இயங்கும் படியாக
நம்முடைய மக்களாட்சி கட்டமைப்பு உள்ளது.
73-வது அரசமைப்பு சட்ட
திருத்தத்தினால் (1991) ஏற்படுத்தப்பட்ட
மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத் ராஜ் அமைப்பு

73-வது சட்டத்திருத்தத்தின் விளைவாக
உச்ச நீதிமன்றம் அனைத்து உள்ளாட்சி
அதிகாரிகளும்
அரசாகவ�ோ
அல்லது
அரசாங்கமாகவ�ோ தான் கருதப்பட்டு அவ்வாறே
நடத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறியது. இதன்
விளைவாக பஞ்சாயத்துகள் சட்டப்பூர்வ தன்மை
பெறுகின்றன. அவை அரசின் கருவியாக
அங்கீகரிக்கப்பட்டு
மக்களின்
பங்களிப்பு
அமைப்புகளை
கீழ்நிலைகளில்
உருவாக்குகின்றன.
அரசமைப்பில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அமைப்புகளான மாநில
தேர்தல்
ஆணையம்,
மாநில
நிதிக்குழு

 மாவட்ட பஞ்சாயத்துகள்
(தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டோர் மற்றும்
நியமிக்கப்பட்டோர்)
 ஊராட்சி ஒன்றிய குழு
(தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டோர்)
 கிராம பஞ்சாயத்து
(தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டோர்)
 கிராம சபை (ஒரு கிராமத்தின் அனைத்து
வாக்களார்களும்) (ஆல�ோசனை அமைப்பு)
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உள்ளாட்சி நிர்வாகமானது மேலும்
ப�ொறுப்புடனும், வெளிப்படை தன்மையுடனும்
மற்றும் மக்களுக்கு பதிலளிக்கும் கடமை
உணர்வுடனும் செயல்பட மத்திய மற்றும்
மாநில அரசுகளில் மட்டுமல்லாது மாவட்ட
மற்றும் கிராம அளவிலும் பிரதிநிதித்துவ
அரசாங்கங்கள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும்.
அவைகளுக்குள்
நியாயமான
வகையில்

பரிந்துரைக்கப்பட்டது. அவை பேரூராட்சிகள்,
நகராட்சிகள் மற்றும் மாநகராட்சிகள். இவற்றைப்
பற்றி விரிவாக காணலாம்.

கிராம சபை கூட்டங்கள் ஆண்டிற்கு
நான்கு முறை ஜனவரி 26 குடியரசு தினம்,
மே 1 உழைப்பாளர் தினம், ஆகஸ்ட் 15
சுதந்திர தினம் மற்றும் அக்டோபர் 2 காந்தி
ஜெயந்தி
ஆகிய
நாட்களில்
நடத்தப்படுகிறது.

பணிகள் பிரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
12.6 	74-வது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தம்
– அமலாக்கம் மற்றும் அதன் விளைவுகள்
74-வது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின் படி
நகர பகுதிகள் என்பவை வெவ்வேறு விதமான
அளவுகள், குணம் மற்றும் முக்கியத்துவம்
க�ொண்ட நகரங்களையும் பெரு நகரங்களையும்
உள்ளடக்கியவை. மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள்,
பேருராட்சிகள், நகரியங்கள் மற்றும் பாளைய
வாரியங்கள் என்பவை ப�ொதுவான நகர்ப்புற
உள்ளாட்சி அரசாங்க வகைகளாக உள்ளன.
இதில் முதல் நான்கு வகைகளும் மாநில
நகராட்சி
சட்டங்களின்
அடிப்படையிலும்,
பாளைய வாரியம் மட்டும் மத்திய சட்டமான,
பாளைய
வாரியங்கள்
சட்டம்,
1924-ன்
அடிப்படையிலும் செயல்படுகின்றன.

பேரூராட்சிகள்
ஒரு பகுதி, ஊரக பகுதியிலிருந்து நகர
பகுதியாக உயரக்கூடிய நிலையில் இருந்தால்,
அப்பகுதி பேரூராட்சி என அழைக்கப்படும். இது
நகராட்சிக்கும், ஊராட்சிக்கும் இடைப்பட்ட ஓர்
நிலையாகும். இதன் மக்கள் த�ொகை 5,000-க்கு
மேலும் 15,000-க்கு மிகாமலும் இருக்கும். அதன்
வருவாய் ஈட்டலும், வருவாய் ஆதாரங்களும்
ஊராட்சிக்கென்று அரசு நிர்ணையித்துள்ள
வரம்பை விட அதிகரித்து இருக்கும். ஒரு
பேரூராட்சியின் உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை
3க்கு குறையாமலும் அதே சமயத்தில் 15-ஐ விட
மிகாமலும்
அம்மாநில
சட்டம்
கூறும்
எண்ணிக்கையில் இருக்கும். இந்த பேரூராட்சி
எந்த சட்டமன்ற த�ொகுதியின் எல்லைக்குள்
வருகிறத�ோ அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும்
மாநில அரசால் நியமிக்கப்படும் நகராட்சி
நிர்வாகத்தில் அனுபவம் பெற்ற அல்லது சிறப்பு
நிபுணத்துவமுடைய இரண்டு உறுப்பினர்கள்
பேரூராட்சியின்
தேர்ந்தெடுக்கப்படாத
உறுப்பினர்களாக இருப்பர். இந்த நியமிக்கப்பட்ட
உறுப்பினர்கள் பேரூராட்சி கூட்டங்களில் கலந்து
க�ொண்டாலும் வாக்களிக்கும் உரிமை கிடையாது.
ஒரு பேரூராட்சியின் பதவிக்காலம் ஐந்து
ஆண்டுகளாக இருக்கும்.

அரசமைப்பின் 74-வது அரசமைப்பு சட்ட
திருத்தம் 1922-ஆம் ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டு,
ஜூன்
1993-ஆம்
ஆண்டு
அரசிதழில்
வெளியிடப்பட்டது. இந்த 1992ம் ஆண்டு சட்டம்
அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் ஓர் ஆண்டு காலம்
கால
அவகாசம்
வழங்கியது.
அதற்குள்
ஒவ்வொரு மாநிலமும், யூனியன் பிரதேசமும்
தங்கள் சட்டங்களை தேவையான அளவு
திருத்துவதன் மூலம�ோ மாற்றுவதன் மூலமே
மத்திய
சட்டத்தின்
விதிகளை
தங்கள்
சட்டங்களில் ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் நகர
உள்ளாட்சி
அரசாங்கங்களை
அமைத்திட
வேண்டும்
என
இச்சட்டம்
கூறுகிறது.
உதாரணமாக பஞ்சாப் நகராட்சிகள் சட்டம் 1911
மாற்றப்பட்டு பஞ்சாப் நகராட்சிகள் மச�ோதா 1998
க�ொண்டு வரப்பட்டதை கூறலாம்.

இந்த பேரூராட்சியின் பகுதிகள் பல சிறு
த�ொகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு, அவை வார்டுகள்
என அழைக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வார்டும்
ஒரு வார்டு உறுப்பினரை தேர்ந்தெடுக்கும்.
அந்த பேரூராட்சியின் பட்டியலினத்தவர் மற்றும்

74-வது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தத்தில் நகர
உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் மூன்றடுக்கு முறை
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பதின�ோராவது அட்டவணை (பிரிவு 243G)
 
விவசாயம் மற்றும் விவசாய விரிவாக்க

 
மரபு சாரா எரிசக்தி ஆதாரங்கள்
 
வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள்
 
த�ொடக்க கல்வி மற்றும் மேல் நிலைக்

பணிகள்

 
நில மேம்பாடு, நிலச்சீர்த்திருத்தங்களை
அமல்படுத்துதல்,
நிலங்களை
ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் பேணுதல்.

கல்வி

 
த�ொழில்நுட்ப பயிற்சி மற்றும் த�ொழில்

 
சிறிய நீர் பாசனங்களை நிர்வகித்தல், நீர்

கல்வி

ஆதாரங்களை மேம்படுத்துதல்

 
நூலகங்கள்
 
கலாச்சார நடவடிக்கைகள்
 
சுகாதாரம்
மற்றும்

 
கால்நடை வளர்ப்பு, க�ோழி வளர்ப்பு
மற்றும் பால் பண்ணை

 
மீன் வளம்
 
சமூக காடுகள் மற்றும்

துப்புரவு;
மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார
மையங்கள்
மற்றும்
மருந்தகங்கள்
உட்பட

பண்ணை

காடுகள்

 
சிறு காடுகளின் மூலமான உற்பத்தி
 
சிறு த�ொழில்கள், உணவு பதப்படுத்தும்

 
குடும்ப நலன்
 
பெண்கள்
மற்றும்

த�ொழில்கள் உட்பட.

 
காதி,

கிராமம்
த�ொழில்கள்

மற்றும்

குழந்தைகள்

மேம்பாடு

குடிசைத்

 
சமூக

நலம்;
மாற்றுத்திறனாளிகள்
மற்றும் மன நலம் குன்றிய�ோர் நலம்
உட்பட

 
ஊரக வீட்டு வசதி
 
குடிநீர்
 
எரிப�ொருள் மற்றும் கால்நடை தீவனம்
 
சாலைகள்,
சிறுபாலங்கள்,
பெரிய

 
நலிவடைந்த

பிரிவினரின்
குறிப்பாக பட்டியலினத்தவர்
பழங்குடியினர்.

பாலங்கள், படகு, நீர்வழிகள்.

நலம்
மற்றும்

 
ப�ொது விநிய�ோக முறை
 
சமுதாய ச�ொத்துக்களை நிர்வகித்தல்

 
ஊரக மின்மயமாக்கல் மற்றும் மின்
விநிய�ோகம்
பழங்குடியினர்
எண்ணிக்கைக்கும்
ஒட்டு
ம�ொத்த மக்கள் த�ொகை எண்ணிக்கைக்கும்
உள்ள
விகிதாசாரத்தின்
அடிப்படையில்
பட்டியலினத்தவருக்கும் பழங்குடியினருக்கும்
வார்டுகள் இட ஒதுக்கீடு அடிப்படையில்
ஒதுக்கப்படுகிறது. மேலும் ஒட்டு ம�ொத்த
வார்டுகள் எண்ணிக்கையில் மூன்றில் ஒரு
பங்கு
பெண்களுக்கு
இட
ஒதுக்கீடு
அடிப்படையில் ஒதுக்கப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு பேரூராட்சிக்கும் கட்டாயம் செய்ய
வேண்டிய பணிகளாக குடிநீர் வழங்கல், வடிகால்,
தூய்மை ப�ோன்றவை உள்ளன. ஒவ்வொரு
பேரூராட்சிகளுக்கும்
அரசு
ஒரு
செயல்
அதிகாரியை நியமிக்கிறது.
நகராட்சி
மக்கள் த�ொகை 15,000-க்கு மேலும் மூன்று
இலட்சத்திற்கு
கீழும்
உள்ள
சிறு
நகரப்
பகுதிகளில்
நகராட்சிகள்
ஏற்படுத்தப்படுகின்றன. அதே ப�ோல் அதன் வரி
வருவாய், மற்ற வருவாய்கள் அரசு நிர்ணயித்த
அளவுக்குள் இருத்தல் வேண்டும். இதை
அவ்வப்போது அந்தந்த மாநிலங்கள் தீர்மானிக்கும்.

பேரூராட்சியில்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
உறுப்பினர்கள்
ஒருவரை
தலைவராகவும்,
மற்றொருவரை
துணைத்தலைவராகவும்
பேரூராட்சியின்கூட்டத்தில்தேர்ந்தெடுக்கின்றனர்.
இந்த கூட்டத்தை துணை ஆணையர் கூட்டுகிறார்.
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நகராட்சி நிலை

மக்கள் த�ொகை

வகையினம் அ

ஒரு லட்சமும்
அதற்கு மேலும்

வகையினம் ஆ

50,000 முதல் 1
லட்சம் வரை

வகையினம் இ

50,000 க்கு கீழ்

நகரப் பகுதியில் உள்ள பட்டியல் இனத்தவர்
மற்றும் பழங்குடியினரின் மக்கள் த�ொகைக்கு
ஏற்ற விகிதாச்சாரத்தில் அடிப்படையிலே தனி
த�ொகுதிகள் நகர பஞ்சாயத்துகளில் ஒதுக்கீடு
செய்யப்படுகின்றன. மேலும் கூடுதலாக பட்டியல்
இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினப் பெண்கள்
உட்பட ம�ொத்த இடங்களில் 30 சதவிகிதம்
பெண்களுக்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மக்கள் த�ொகை மூன்று லட்சத்திற்கு குறைவாக
உள்ள நகராட்சிகளில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட
வார்டுகளை இணைத்து வார்டு குழுக்கள்
ஏற்படுத்தப்படும். அந்தந்த வார்டுகளில் இருந்து
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள்,
வார்டு
குழு
உறுப்பினர்களாக
இருப்பர்.
ஒவ்வொரு
நகராட்சியிலும்
நிலைக்குழுக்கள்
ஏற்படுத்தப்படும். இதில் நகராட்சியின் தலைவர்
மற்றும் துணை தலைவர், மேலும் வகையினம்
அ-வாக இருந்தால் நான்கு உறுப்பினர்களையும்
வகையினம் ஆ-வாக இருந்தால் இரண்டு
உறுப்பினர்களையும் நகராட்சி உறுப்பினர்கள்
தங்களுக்குள்
தேர்ந்தெடுப்பர்.
இந்த
நிலைக்குழுவின்
பதவிக்காலம்
இரண்டரை
ஆண்டுகளாகும். நகராட்சியின் பதவிக் காலம்
ஐந்து ஆண்டுகள். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நகராட்சி,
சட்டப்படி செயல்படாத ப�ோது, அது பதவியிலிருந்து
அகற்றப்படலாம்.

நகராட்சியின் வகையினம் அ-ல் 20
எண்ணிக்கைக்கு
குறையாமலும்,
50
எண்ணிக்கைக்கு மிகாமலும் தேர்ந்தெடுக்கப்
பட்ட உறுப்பினர்கள் இருப்பர். அதேப�ோல்
வகையினம் ஆ-ல் 15 முதல் 30 வரை, வகையினம்
இ-ல் 10 முதல் 15 வரை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
உறுப்பினர் இருப்பர். சட்ட மன்ற த�ொகுதி
எல்லைக்குள் வருகின்ற நகராட்சிகளில், அந்த
த�ொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவி வழி
உறுப்பினராக நகராட்சியில் இருப்பார். மூன்று
உறுப்பினர்கள் வரை அரசாங்கம் நகர சபைக்கு
நியமிக்கலாம். தலைவர் மற்றும் துணைத்
தலைவர்
தேர்தலில்
நியமிக்கப்பட்ட
உறுப்பினர்கள் பங்கு பெற்று வாக்களிக்க
முடியாது. நகராட்சி உறுப்பினர்கள் மக்களால்
ரகசிய
வாக்கெடுப்பு
முறை
மூலம்
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.
ஒட்டும�ொத்த நகராட்சி பகுதியும், எத்தனை
உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும�ோ
அத்தனை வார்டுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டமன்ற த�ொகுதியின் வாக்காளர் பட்டியலில்
நகராட்சி
எல்லைக்குள்
உள்ளவர்களே
ப�ொதுவாக நகராட்சியின் வாக்காளர்களாக
எடுத்துக்
க�ொள்ளப்படுவர்.
தேர்தலில்
ப�ோட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு சின்னங்கள்
ஒதுக்கப்படுகின்றன.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட
அரசியல் கட்சிகளின் சின்னங்கள் அக்கட்சியின்
வேட்பாளருக்கு வழங்கப்படும்.

நகர சபை ஆண்டுக்கு ஒரு முறையாவது
கூட வேண்டும். அக்கூட்டத்திற்கு நகர சபை
தலைவர், அவர் இல்லையெனில் நகர சபை
துணைத் தலைவர் தலைமை ஏற்பர். நகர சபை தன்
பணிகளைச்
செய்ய பல்வேறு துணைக்
குழுக்களை அமைக்கிறது. இதில் நகர்மன்ற
உறுப்பினர்கள்
உறுப்பினர்களாக
இருப்பர்.
அவர்கள் பிரச்சனைகளை ஆராய்ந்து, தீர்வுக்கான
பரிந்துரைகளை அளிப்பர். இந்த குழுக்கள்
இரண்டு வகைப்படும். அவை சட்ட பூர்வ குழுக்கள்,
சட்ட பூர்வமற்ற குழுக்கள் என இரு வகைப்படும்.
சிறப்புத் தேவைகளுக்காக நகராட்சி அமைப்புகள்
சில துணைக் குழுக்களை ஏற்படுத்தலாம் .

தேர்தல்
முடிவுகள்
வெளியான
14
நாட்களுக்குள்
துணை
ஆணையர்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களின் கூட்டத்தை
கூட்டி அவர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து
வைத்து தலைவர் மற்றும் துணைத் தலைவரை
தேர்ந்தெடுக்க வகை செய்ய வேண்டும். நகர
பஞ்சாயத்துகளைப் ப�ொறுத்தவரையிலும் ஓர்

நகர் மன்றம்
நகர்மன்ற
சட்டத்தின்படி
தேர்வு
செய்யப்பட்ட
நகர்மன்ற
உறுப்பினர்களில்
ஒருவர்
நகர்மன்றத்
தலைவராக
ஒரு
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மாதத்திற்குள் தேர்வு செய்யப்படுகின்றார். நகர்
மன்றம்
தேர்தல்
முடிந்தவுடன்
உருவாக்கப்படுகின்றது.
இந்த நகர்மன்ற
தலைவரின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகளாக
இருக்கிறது. நகர்மன்றம் ஒன்று அல்லது
இரண்டு
துணை
தலைவரைத்
தேர்வு
செய்கின்றது.
இந்தியாவில்
பல்வேறு
மாநிலங்களில் உள்ள நகர்மன்றத் தலைவர்கள்
பயணப்படி மற்றும் மாத ஊதியம் பெறுகின்றனர்.

ஒரு வளர்ச்சித் திட்ட வரைவை ஏற்படுத்தும்
ந�ோக்கில் மாவட்ட திட்டக்குழுவை ஏற்படுத்தியது.
இதன் மூலம் மாவட்டத்திற்கு திட்ட அறிக்கை
தயார் செய்யப்படுகிறது. உள்ளாட்சி மற்றும்
நகராட்சியில் உருவாக்கப்படும் திட்டத்தினை
ஒன்று சேர்ப்பது குழுவின் பணி.
1992-ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின் படி மாவட்ட
திட்டக்குழுவில் ம�ொத்த உறுப்பினர்களில் ஐந்தில்
நான்கு
பங்கிற்கு
குறையாமல்
இருத்தல்
வேண்டும். இந்த உறுப்பினர்களை மாவட்ட
பஞ்சாயத்து உறுப்பினர்கள் மற்றும் அந்த
மாவட்டத்தில் உள்ள நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள்
தங்களுக்குள்
தேர்ந்தெடுக்கின்றனர்.
இந்த
எண்ணிக்கை அந்த மாவட்டத்தின் நகர்ப்புற
மக்கள் த�ொகை மற்றும் கிராமப்புற மக்கள்
த�ொகையின்
விகிதாச்சார
அடிப்படையில்
அமைந்திருக்கும்.

நகர் மன்றக் கூட்டங்களைக் கூட்டுவதும்,
அதற்கு
தலைமை
வகிப்பதும்
நகர்
மன்றத்தலைவரின் பணியாகும். மேலும் தவறு
செய்யும் நகர்மன்ற உறுப்பினர் மேல் ஒழுங்கு
நடவடிக்கையையும்
எடுக்கிறார்.
நகர்
மன்றத்தின் முதன்மை பேச்சாளர் நகர்மன்றத்
தலைவர் ஆவர், அரசுடன் தகவல் த�ொடர்பும்
மற்றும் அரசு விழாக்களில் பங்கு க�ொள்வதும்
இவருடைய பணியாகும்.

நகராட்சி அமைப்புகள் தனது பணிகளை
மேற்கொள்வதற்கான செலவினங்களுக்கு வரி,
கட்டணம்
மூலம்
வருவாய்
ஆதாரங்கள்
வழங்கப்பட்டுள்ளது. நகராட்சி அமைப்புகள்
தனது நிதி ஆதாரங்களை உயர்த்திக�ொள்ள பல
வகை வரி விதிப்புகள் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன
(உதாரணம் – நிலவரி, கட்டட வரி, விளம்பரத்தின்
மீதான வரி, நெடுச்சாலை சுங்க வரி, சாலைவரி
முதலானவை). 74-வது சட்ட திருத்தத்தின் படி,
மாநில அரசுகள் இந்த சட்ட திருத்தத்தை தங்கள்
மாநிலய சட்டத்தில் இனைத்துக் க�ொண்ட ஒரு
வருட காலத்திற்குள், மாநில நிதிக் குழுவை
அமைத்திடல் வேண்டும்.

ஒவ்வொரு
நகர்மன்றத்திற்கும்
ஒரு
நிர்வாக அலுவலர் உள்ளார். அவரை மாநில
நிர்வாகம் நியமனம் செய்கின்றது. நகர்மன்ற
அலுவலர்கள் அந்த நிர்வாக அலுவலரின் கீழ்
பணிபுரிபவர்களாக உள்ளனர்.
நகர்மன்றத்ைத ஆளுகின்ற அமைப்பு
நகர்மன்ற குழு ஆகும். இது நகர நிர்வாகத்திற்கு
ப�ொறுப்புள்ளது. மேலும் சட்டம் இயற்றுவது,
நகர்மன்ற கூட்டத்தின் நேரம், கூட்டத்தை
நடத்துவது ப�ோன்ற முடிவுகளை நிர்வாக
அலுவலர் மேற்கொள்கிறார்.
நகர்மன்ற உறுப்பினர்கள் குடிமக்களின்
குறைகளைக்
கேட்டறிய
வேண்டும்,
ப�ொதுமக்களுடன்
த�ொடர்பில்
இருத்தல்,
நகராட்சி அலுவலர்கள் மீதான ப�ொதுமக்களின்
புகார்களை உரிய நிர்வாகத் தலைமையிடம்
முறையிடல், நகர்மன்ற கூட்டத் த�ொடரில்
மக்களின்
குறைகளை
எடுத்துரைப்பதும்
இவர்களின் பணியாகும்.

மாநில நிதிக்குழு கீழ்கண்டவற்றில்
பரிந்துரைகளை அளிக்கலாம்
அ. ம ா நி ல  அ ர ச ா ங ்க த் தி ற் கு ம்
மாநகராட்சிக்குமிடையே
வரி,
சுங்க
சட்டங்கள் ப�ோன்றவற்றின் மூலமாக வரும்
வருவாயை பகிர்ந்தளித்தல்.
ஆ. அ
 ந்த
வருவாயை
மாநிலத்திலுள்ள
நகராட்சியின் பல நிலைகளுக்கும் ஒதுக்கீடு
செய்தல்.

நகர்மன்றத்தின் பணிகள், ப�ொறுப்புகள்
இந்திய அரசமைப்பில் 12-வது அட்டவணையில்
கூறப்பட்டுள்ளது.
74-வது
அரசமைப்பு
சட்டத்திருத்தம், ஒரு மாவட்டம் முழுமைக்கும்

இ. ந
 கராட்சிகளின் வரி வகைகள், சுங்க
கட்டணங்கள் ப�ோன்றவற்றை நிர்ணயம்
செய்தல்.
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அரசமைப்பின் 12-வது அட்டவணை:
நகராட்சியின் அதிகாரமும் – ப�ொறுப்புகளும்.

 
நகரத்

திட்டங்கள்,
வடிவமைத்தல்.

நகரத்தை

 
நகர்புற வறுமை ஒழிப்பு.
 
பூங்காக்கள், த�ோட்டங்கள், விளையாட்டு

 
கட்டடங்களை

கட்டுதல், நிலத்தை
ப ய ன ்ப டு த் து த லை
ஒழுங்குமுறைபடுத்துதல்.

 
ப�ொருளாதார

மற்றும்
மேம்பாட்டிற்கு திட்டமிடல்

 
சாலைகள்

மற்றும்

மைதானங்கள்
ப�ோன்ற
நகர்புற
வசதிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்தல்.

 
கல்வி மற்றும் கலாச்சார அம்சங்களின்

சமூக

வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல்.

 
இடுகாடு

மற்றும்
சுடுகாடு
மைதானங்களை பராமரித்தல்.

பாலங்களை

பராமரித்தல்.

 
வீட்டு

உபய�ோகத்திற்கு
விநிய�ோகம் செய்தல்.

 
கால்நடைக்கான குடிநீர் குட்டைகள்

குடிநீர்

அமைத்தல்
தடைசெய்தல்.

 
ப�ொதுச்சுகாதாரம் மற்றும் துப்புரவு

 
பிறப்பு, இறப்பு ஆகியவற்றின் பதிவுடன்

பணிகளை மேற்கொள்ளுதல்.

கூடிய மிக முக்கியமான
விவரங்களைத் சேகரித்தல்.

 
தீயணைப்பு பணிகள்.
 
நகர்புற

காடு
மற்றும்
சுற்றுப்புறச்சூழலை பாதுகாத்தல்.

 
சமூகத்தில்

புள்ளி

 
பேருந்து நிறுத்துமிடங்கள், கழிவறை,
சாலை
விளக்கு
ப�ோன்ற
ப�ொது
வசதிகளை செய்து க�ொடுத்தல்.

நலிவடைந்தோர்,
மனநிலை
நலன்களை

ஊனமுற்றோர்,
குன்றியவர்கள்
பாதுகாத்தல்.

மிருகவதையை

 
வதைகூடங்கள்
பதனிடும்
ஒழுங்குபடுத்துதல்.

மற்றும்
த�ோல்
த�ொழில்களை

 
குடிசைப்பகுதிகளை மேம்படுத்துதல்,
தரத்தை உயர்த்துதல்.

ஈ. மாநிலங்களுக்கு
மானியங்கள்.

நிதி

உ. நகராட்சியின்
மேம்படுத்தத்
நடவடிக்கைகள்.

நிதி

வழங்க

உதவும்

முடியவில்லை.
சிறப்பு
தேவை
செயலாண்மைகளை ஏற்படுத்துவதன் மூலம்
நேரிடையாகவ�ோ அல்லது மறைமுகமாகவ�ோ
உள்ளாட்சியின்
பணிகளை
தனதாக்கி
க�ொள்ளும் மாநில அரசாங்கத்தின் ப�ோக்கு
அதிகரித்து வருகிறது.

நிலைமையை
தேவைப்படும்

ஆனால், யதார்த்தத்தில், மாநில சட்டம்
எந்தெந்த பணிகளை நகராட்சிகள் செய்யலாம்
என வரையறுத்திருக்கிறத�ோ, அந்த பணிகளை
மட்டுமே நகராட்சிகள் செய்கின்றன. மாறி
வரும் அரசியல் சூழ்நிலைகள் மற்றும்
நாட்டின் தேவைகளின் வழியே காணும் ப�ோது
நகராட்சியின்
பணிகள்
மீதான
அந்த
கட்டுப்பாடு சரியான ஒரு செயல்பாடாகக் கருத

மாநகராட்சி
இந்தியாவில் உள்ள நகர உள்ளாட்சி
அமைப்பின் உச்ச அமைப்பு மாநகராட்சி ஆகும்.
பாராளுமன்ற சட்டத்தின் மூலமாகவும், மாநில
சட்டமன்ற மற்றும் யூனியன் பிரதேசத்தின்
சட்டம்
மூலம்
பெரிய
நகரங்களில்
மாநகராட்சிகள்
நிறுவப்படுகின்றன.
மக்கள்தொகை அடிப்படை, மற்றும் வருமான
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அடிப்படையில்
ந்கரங்கள
தீர்மளானிக்கப்படுகின்றன. ஆரம்்ப ்களாலைததில்
மளாந்கரளாட்சி அடமபபு்கள மும்ட்ப, பசனடன
மற்றும் ப்களால்்கததளாவில் உருைளாக்கப்பட்ைன.

இ்நதியளாவில்
உள்
மளாந்கரளாட்சி
அடமபபு்கள
மும்ட்பயில்
அடம்நத
மளாந்கரளாட்சி
அடமபட்ப
ச்பளான்றடை,
மளாந்கரளாட்சி அடமபபின ்பதவி்களாலைம் 5
ஆண்டு்கள ஆகும். 74-ைது சட்ைததிருததம்
ைளார்டு
குழுக்கட்
ஏற்்படுததியது.
மளாந்கரளாட்சியின ஒனறு அல்லைது ஒனறுககு
சமற்்பட்ை ைளார்டு்களுககு அடை ப்பளாறுப்பளா்க
இருககும். இதன தடலைைர் ஒரளாண்டுககு
சதர்்நபதடுக்கப்படுகின்றளார். அைர் மீண்டும்
தடலைைர்
சதர்தலில்
ச்பளாட்டியிைலைளாம்.
மளாந்கரளாட்சியில் உள் ைளார்டு உறுபபினர்்கள
்கண்்களாணிபபில் தளான குடிநீர் விநிசயளா்கம்,
துப்பரவு்பணி,
சளாக்கடை
இடைபபு,
பதருக்களில்
நிட்ற்நதுள்
நீடர
பைளிசயற்றுைது மற்றும் திைக்கழிவு்கள
சசமிப்பதும்,
அ்கற்றுைதும்
பதருவி்ககு
அடமததல்,
பூங்களாக்கள
அடமததலும்
ச்பளான்றடை நடைப்பறுகின்றன.
மளாந்கரளாட்சியில்
நிடலைககுழு
உருைளாக்கப்பட்டு அதில் சமயர், துடை சமயர்,
ைளார்டு
உறுபபினர்்கள
இைம்ப்பறுைர்.
மளாந்கரளாட்சி
மன்ற
உறுபபினர்்கள
தமககுளளிரு்நது ஒருைடர துடை சமயரளா்க
சதர்்நபதடுககின்றனர். சமயர் நிடலைககுழுவின
தடலைைர் ஆைளார்.
மளாந்கரளாட்சி குடிநீர்
விநிசயளா்கம்,
்கழிவு
நீர்கற்்றல்
ச்பளான்றைற்றிற்்களா்கவும்
குழுக்கட்
அடமககி்றது. ஒவபைளாரு குழுவிலும் 3-ககு

மளாந்கரளாட்சி அடமபபு மக்களபதளாட்கயின
அ்வு
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை
பிரதிநிதிடயக
ப்களாண்டு ந்கரதடத நிர்ைகிககும் தனடம மற்றும்
ையதுை்நசதளார் ைளாககு ப்பண்்கள மற்றும்
்பட்டியலினததைர் / ்பழஙகுடியினர் (SC/ST)
மக்களுககு இை ஒதுககீடுைன விகிதளாசசளார
அ டி ப ்ப ட ை யி ல்
பி ர தி நி தி ்க ள
சதர்பதடுக்கப்படுகின்றனர். மளாந்கரளாட்சி அடமபபு
ஓர் சட்ைபபூர்ைமளான நிர்ைளா்க அடமபபு ஆகும்.
மளாந்கரளாட்சி
மன்றம்
மற்றும்
நிடலைககுழுக்கள இரண்டும் விைளாதிககும்
அடமப்பளா்கவும் பசயலைளாக்க அடமப்பளா்கவும்
உள்ன.
நிடலைககுழுவின
்பணியளானது
மளாந்கரளாட்சிககு துடையளா்க பசயல்்படுைது.
ந்கரளாட்சி
ஆடையின
்பரி்நதுடரயின
அடிப்படையில் தளான அடனதது திட்ைங்களும்
ந்கரளாட்சி குழுவில் நிட்றசைற்்றப்படுகின்றன.
ஆடையர் மளாந்கரளாட்சியின தடலைடம நிர்ைளாகி
ஆைளார். மளாந்கரளாட்சி மன்றததளால் இயற்்றப்படும்
ப்களாளட்க்கட்
பசயல்்படுததுைது
அைருடைய தடலையளாயப ப்பளாறுப்பளாகும்.

குட்றயளாமலும் 5-ககு மி்களாமலும் இருப்பர்.

பசயல்�ளாடு

�்கரங்கள எதிர்ப்களாளளும் ஐந்து வ்்க சவளால்்கள
(அ) மளாந்கரளாட்சி்களில் உள் ப்பளாதுப ்பயன்பளாடு ைசதி்க்ளான சளாடலை்கள, நடை்பளாடத்கள,
ச்பரு்நது நிறுததங்கள மற்றும் ்பளாதளா் சளாக்கடை திட்ைங்கள ச்பளான்றைற்றில் நவீன
்களாலைததிற்கு ஏற்்றைளாறு திட்ைமிடுதலில் குட்ற்பளாடு்கள.
(ஆ) நிதிசளார் ப்பளாறுபபுடைடம மற்றும் நிதி ஆதளாரங்கள ைலுைற்று இருததல்.
(இ) ்பணியளா்ர் எண்ணிகட்க, தி்றடம மற்றும் ச்பளாட்டியிடும் தனடம, நிர்ைளா்க ைடிைடமபபு
ச்பளான்ற மனிதை் சமலைளாண்டம பதளாைர்புடையடை்கள ்பலைவீனமளா்க இருததல்.
(ஈ) அதி்களாரமற்்ற சமயர்்கள மற்றும் மளாந்கரளாட்சி மன்றங்கள, ந்கரளாட்சி்கள மற்றும் மளாநிலை
அரசின துட்ற்களில் ஆளுட்க்கள ஒனறுகப்களானறு பதளாைர்பில்லைளாமல் இருததல்.
(உ) குடிமக்களின முட்றயளான ்பஙச்கற்பிற்கு ைழியினடம மற்றும் பைளிப்படை தனடமயற்்ற
நிதி பசயல்்பளாடு.
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இந்தக்குழுவின்
பதவிக்காலம்
ஓராண்டுகள் ஆகும். 74-வது சட்டத்தித்தின்
மூலம் நிதி ஆதாரங்கள் மாநகராட்சிக்கு
க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்திய
அரச
மைப்பின் 12-வது அட்டவணை மாநகராட்சி
மேற்கொள்ள வேண்டிய 18 பணிகளை
பட்டியலிட்டுள்ளது. 73-வது சட்டத்திருத்தை
ப�ோல 74-வது சட்டதிருத்தத்திலும் நகர
திட்டமிடலுக்கு குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

73-வது சட்டத்திருத்தத்தின் மூலம் தமிழக
அரசாங்கத்தின் அரசமைப்பு கடமைகளாக,
அதிகாரத்துடன் கூடிய கிராம சபைகளை
அனைத்து கிராமங்களிலும் உருவாக்குதல்.
ப�ொதுவான மேற்பார்வை மற்றும் பஞ்சாயத்தின்
வருடாந்திர திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்குதல்
முதலான அதிகாரங்கள் பஞ்சாயத்து, மூன்று
அடுக்குகளை க�ொண்ட உள்ளாட்சி அமைப்பை
உருவாக்குதல் மாவட்ட பஞ்சாயத்து, ஊராட்சி
ஒன்றியம், கிராம பஞ்சாயத்து ப�ோன்றவை
உள்ளன.
இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பில் பெண்கள்,
(பட்டியலினத்தவர்/பழங்குடியினர்)
மற்றும்
நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு இடஒதுக்கீடும், வரி
விதிக்கும் அதிகாரமும், நிதி ஆதாரம் பெறவும்
வழிவகை செய்யப்பட்டன. மேலும் மாநில
அரசிடமிருந்து
நிதியைப்
பெற்று
பயன்படுத்துவதற்கு மாநில நிதி ஆணையம்
ஏற்படுத்தப்பட்டது

நகராட்சியின்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
உறுப்பினர்கள் மற்றும் பெருநகர எல்லைக்குள்
உள்ள பஞ்சாயத்துத் தலைவர்களின் ம�ொத்த
எண்ணிக்கையில் இரண்டில் மூன்று பங்கிற்கு
குறையாத எண்ணிக்கையில், தங்களுக்குள்
இக்குழுவின் உறுப்பினர்களை இவர்களே
தேர்ந்தெடுக்கின்றனர்.
அனைத்து மாநகராட்சியிலும் மேயர்
மற்றும் துணைமேயர் இடம் பெற்றிருப்பார்கள்.
சில
மாநிலங்களில்
மேயர்
மக்களால்
நேரிடையாக
தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர்.
மாநகராட்சி
மேயர்
மன்ற
கூட்டத்திற்கு
தலைமை
தாங்குகிறார்.
அமைதியையும்,
ஒழுங்கமைப்பையும் நிலை நாட்டுகிறார். மன்ற
கூட்டங்களில் தவறாக நடக்கும் உறுப்பினர்களை
நீக்கம் செய்யும் அதிகாரத்தையும் மேயர்
பெற்றுள்ளார். மன்ற கூட்டங்களில் சமமான
வாக்குகள் பெற்றிருக்கும் நிலையில் மேயர்
தீர்மான வாக்கை அளிக்கமுடியும். ஆணையர்
மாநகராட்சியின் தலைமை நிர்வாகி ஆவார்.
மாநகராட்சி ஆணையர் இந்திய நிர்வாக
பணியை (IAS) சார்ந்தவர் ஆவார். மாநகராட்சி
ஆணையரை நியமிக்கும் அதிகாரம் மாநில
அரசிடம் இருப்பது மிகுந்த சர்ச்சைக்குரிய
ஒன்றாகவே உள்ளது. மாநகராட்சி ஆணையரின்
பதவிக்காலம் மூன்றாண்டுகள். இந்த கால
அளவை மாநில அரசாங்கம் விரும்பினால்
நீடிக்கலாம்.
மாநகராட்சி
சட்டத்தை
நடைமுறைப்படுத்துவதில்
அரசின்
முழு
அதிகாரம் நிறைந்தவர் ஆணையர் ஆவார்.

தமிழ்நாட்டில்
12,620
கிராம
பஞ்சாயத்தும், 385 ஊராட்சி ஒன்றியமும்,
30 மாவட்ட பஞ்சாயத்தும் உள்ளது.

74-வது சட்டத்திருத்தத்தின் மூலம் அதிகார
பகிர்வு உருவாக்கப்பட்டு வரி விதிக்கும் அதிகாரம்,
மாநில அரசுடன் வருமான பகிர்வு, சீரான தேர்தல்
நடத்துதல், பெண்கள் மற்றும் பட்டியலினத்தவர்/
பழங்குடியினர் இடஒதுக்கீடு உருவாகின. மேலும்
நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான நகர அமைப்பு
உருவாகவும் வழி செய்தன.
73-வது சட்ட திருத்தம் படி, மாற்றங்கள்
க�ொண்டு
வருவதற்காக,
தமிழ்நாட்டில்
ஏற்கனவே
அமலில்
இருந்த
தமிழ்நாடு
பஞ்சாயத்துகள் சட்டம், 1958 மாற்றப்பட்டு
தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்துகள் சட்டம், 1994 புதிதாக
இயற்றப்பட்டது. பின்பு இது 1996-ஆம் ஆண்டு
திருத்தப்பட்டது. இந்த திருத்தத்தின் மூலம்
வளர்ச்சிக்கான
திட்டங்களை
ஏற்படுத்த,
மாவட்ட திட்டக்குழு, மாநில தேர்தல் ஆணையம்
மற்றும் மாநில நிதி ஆணையம் ப�ோன்றவை
உருவாக்கப்பட்டன.

12.7 தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள்
73-வது
மற்றும்
74-வது
சட்டத்திருத்தத்தின்
மூலம்
தமிழகத்தில்
தேர்தல்
ஆணையம்
உருவாக்கப்பட்டது,
தமிழகத்தின் உள்ளாட்சி அரசாங்கம் பற்றி
சுருக்கமாக பார்க்கலாம்.
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இந்த 1994 சட்டத்தின் படி தமிழ்நாட்டில்
முதலில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில்
ம�ொத்தமாக
1,17,000
பிரதிநிதிகள்
பஞ்சாயத்தின்
மூன்றடுக்குகளுக்கும்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.

மட்டும்
தான்
தங்களது
சட்டசபையில்
உள்ளாட்சி அமைப்புகளை ஏற்படுத்த இசைவு
தந்துள்ளன.
மேலும்
சில
மாநில
அரசாங்கங்கள் சட்டத்திருத்தத்திற்கு பிறகும்,
உள்ளாட்சி அமைப்பு உருவாக்க சட்டம்
இயற்றிய பின்னும் பல பிரிவுகளை சரிவர
செயல்படுத்தவில்லை,
மேற்கூறிய
காரணங்களால்
உள்ளாட்சி
அமைப்பில்
உள்ள சிக்கல்கள் உள்ளன.
அவை
அகற்றபடாவிட்டால் 73-வது மற்றும் 74-வது
சட்டத்திருத்தத்தின்
ந�ோக்கங்களை
நிறைவேற்ற முடியாது.

நகர உள்ளாட்சி அரசாங்கம்
74-வது
சட்டத்திருத்தம்
பல்வேறு
மாநிலங்களில் நகர உள்ளாட்சி அமைப்புகளை
உருவாக்க வழி செய்தது. தமிழகத்தில் நகர
உள்ளாட்சி அமைப்புக்கான தேர்தல் 1996,
2001,
மற்றும்
2011-ஆம்
ஆண்டுகளில்
நடைபெற்றது.
12.8 தற்கால பிரச்சனைகள்
உள்ளாட்சி அமைப்பில் உள்ள பல
பிரச்சனைகளை நிபுணர்கள் அவ்வப்போது
சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
நிபுணர்கள்
சுட்டிக்காட்டிய பிரச்சனைகளை பின்வரும்
பகுதிகளில் காணலாம். முதலில் உள்ளாட்சி
அமைப்புகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு
ப�ொறுப்புகளை அதிகப்படுத்தப்படவேண்டும்.
இதற்கு
முன் அவை மாநில அரசின்
ப�ொறுப்புகளாக இருந்தது.
	பல்வேறு
நிலைகளில்
உள்ள
அரசாங்கங்களின் திறன் மற்றும் அவர்களின்
கட்டுப்பாட்டு எல்லை ப�ோன்றவற்றை கருத்தில்
க�ொண்டு
முழு
அரசு
இயந்திரம்
வகைப்படுத்தப்பட வேண்டும். இரண்டாவதாக,
கிராம நீதிமன்றங்கள், காவல் துறையானது
முழுமையாக மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில்
உள்ள நிலைமையில் இது சாத்தியப்படாது.
மூன்றாவதாக, உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு
பல விதமான பணிகள் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ளன,
அவற்றில் பல மாநில அரசின் துறைகள�ோடு
த�ொடர்புடையவை.
சுருக்கமாக, ச�ொன்னால் 73-மற்றும் 74வது சட்டத்திருத்தம் பல சீர்த்திருத்தங்களை
உ ள ் ளா ட் சி
அ ர ச ா ங ்க த் தி ல்
க�ொண்டுவந்துள்ளது. ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற
உள்ளாட்சி அமைப்புகள், சீர்திருத்தங்களுக்கு
முன்பு ஆங்கிலேயர்கள் உருவாக்கிய விதத்தில்
இருந்தன. பல புதுமையான மாற்றங்கள் இந்த
சட்ட திருத்தங்களினால் க�ொண்டு வரப்பட்டன.
இந்தியாவில் இதுவரை 18 மாநிலங்களில்

பஞ்சாயத்து ராஜ்(1959-2018)
தமிழ்நாடு
நகர்ப்புற
சட்டங்கள்
(நன்காவது சட்டத்திருத்தம்) மச�ோதா 2018
மற்றும்
தமிழ்நாடு
பஞ்சாயத்துகள்
(இரண்டாவது சட்டத்திருத்தம்) மச�ோதா
2018 இரண்டும் ஊரக மற்றும் நகர்புற
உள்ளாட்சி
அமைப்புகளின்
சிறப்பு
அதிகாரங்களின் பதவிக்காலத்தை மேலும்
ஆறு மாதங்களுக்கு நீட்டித்தது.

15
மாநகராட்சிகளும்,
152
நகராட்சிகளும், 561 பேரூராட்சிகளும்
தமிழகத்தின்
நகர
உள்ளாட்சி
அமைப்புகளாக உள்ளன.

அருஞ்சொற்பொருள்
மாநகராட்சி:
மாநகராட்சி
என்பது
பெருநகரத்தில்
இயங்கும்
உள்ளாட்சி
அரசாங்கத்துக்கான சட்டப்படியான ச�ொற்பதம்
ஆகும். பத்து லட்சத்திற்கு அதிகமான மக்கள்
த�ொகை
க�ொண்ட
பெருநகரங்களில்,
இவ்வகையான
உள்ளாட்சி
அரசாங்கம்
செயல்படும்.
நகராட்சி: நகராட்சி
என்பது நகரங்களில்
இயங்கும் உள்ளாட்சி அரசாங்கத்துக்கான
சட்டப்படியான ச�ொற்பதம் ஆகும். இதன்
அதிகார எல்லையையும், அதிகார வரம்பையும்
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மாநில மற்றும் மத்திய அரசின் சட்டங்கள்
தீர்மானிக்கின்றன.

கிராம சபை: கிராம சபை என்பது கிராம
பஞ்சாயத்தின் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர்
இ டம்பெ ற் று ள ்ள  அ னைவரை யு ம்
உள்ளடக்கிய அமைப்பு

பாளைய
வாரியங்கள்: பாளைய
மத்திய
அரசின் நிர்வாகத்திற்கு உட்பட்ட ராணுவ
பகுதிகளாகும்.
அவை
பாதுகாப்பு
அமைச்சத்தின்
நேரடி
நிர்வாகக்
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன் நிர்வாக அமைப்பில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
உறுப்பினர்கள்,
நியமன
உறுப்பினர்கள்
மற்றும் பதவி வழி தலைவர்கள் இடம்
பெறுவர். இதனை பாளைய வாரியச் சட்டம்
2006-ஆம் தீர்மானிக்கிறது.

மேயர்: ஒரு பெருநகரத்தை ஆள்கின்ற குழுவின்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைவர்.
வார்டு: ஒரு உள்ளாட்சி அமைப்பின் நில
பகுதிகள் வார்டுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும்.
ஒவ்வொரு வார்டும் ஒரு உறுப்பினரை
க�ொண்டிருக்கும். அவர் அந்த வார்டின்
பிரதிநிதியாவார்.
கவுன்சிலர்: சபையின் உறுப்பினர்

பேரூராட்சி: ஒரு பேரூராட்சி 20000 முதல் 25000
வரையிலான மக்கள் த�ொகையை க�ொண்ட
சிறிய நகரமாகும். பஞ்சாயத்துராஜ் நிர்வாக
அமைப்பின்
மூலம்
இந்த
அமைப்பு
உருவாக்கப்படுகிறது.

நகர்பாலிகா:
இந்தியாவில்
நகர்பாலிகா
என்பது 1,00,000 மக்கள் த�ொகைக்கு மேல்
உள்ள நகர உள்ளாட்சியை நிர்வகிக்கும்
அமைப்பு.
இரட்டையாட்சி: சுதந்திரமான இரு அதிகாரம்
பெற்ற
அமைப்புகளால்
நடத்தப்படும்
அரசாங்கம். (இந்தியாவில் 1919-ஆம் ஆண்டு

பஞ்சாயத்து ராஜ்: பஞ்சாயத்து ராஜ் என்பது
1992-ஆம்
ஆண்டின்
சட்டத்திருத்தத்தின்
மூலம் க�ொண்டு வரப்பட்ட உள்ளாட்சி
அரசாங்கத்தை குறிக்கும் ச�ொற்பதமாகும்.

முதல் 1935-ஆம் ஆண்டு வரை நடைப்பெற்றது)

மதிப்பிடுதல் (Evaluation)
சரியான பதிலை தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. எப்பொழுது சென்னை மாநகராட்சி உருவாக்கப்பட்டது?
அ) 1870			
ஆ) 1882
இ) 1687			
ஈ) 1992
2. எப்போது ரிப்பன் பிரபு தீர்மானம் ஏற்கப்பட்டது?
அ) 1992			
இ) 1882			

ஆ) 1858
ஈ) 1870

3. எதன்மூலம் இரட்டை ஆட்சி முதலில் ஏற்படுத்தப்பட்டது
அ) இந்திய அரசாங்க சட்டம்1909
ஆ) இந்திய அரசாங்க சட்டம் 1919
இ) இந்திய அரசாங்க சட்டம் 1935
ஈ) இந்திய அரசாங்க சட்டம் 1958
4. நகர்பாலிகா சட்டம் க�ொண்டுவரப்பட்ட ஆண்டு
அ) 1989			
ஆ) 1990
இ) 1991			
ஈ) 1992
5) 73, மற்றும் 74 வது சட்டத்திருத்தத்தில் உள்ளாட்சி அமைப்பில் பெண்களுக்கு எவ்வளவு
இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது?
அ) 45			
ஆ) 50 			
இ) 20
ஈ) த�ொகுதியில் பெண்களின் மக்கள் த�ொகையின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டது
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6. மாநில நிதி ஆணையத்தின் ப�ொறுப்புகள்
அ) வரி வருவாய் மாநில அரசுக்கும், உள்ளாட்சி அமைப்புக்கும் பகிர்தல் த�ொடர்பான பரிந்துரை
ஆ) தேர்தல் குறித்த பிரச்சனையில் மாநில அரசுக்கு பரிந்துரைகள்
இ) நிதி நெருக்கடி நிலை பிரகடணம் குறித்து இந்திய குடியரசு தலைவருக்கு பரிந்துரைத்தல்
ஈ) மாநில அரசின் சட்டம் ஒழுங்கு நிதிநிலை குறித்து முதல்வருக்கு பரிந்துரைத்தல்
7. மாவட்ட திட்டக்குழு கீழ்வருவனவற்றால் உருவாக்கப்பட்டது
அ) 73-வது அரசமைப்பு சட்டத் திருத்தம்
ஆ) 73-வது அரசமைப்பு சட்டத் திருத்தம்
இ) 89-வது அரசமைப்பு சட்டத் திருத்தம்
ஈ) 94-வது அரசமைப்பு சட்டத் திருத்தம்
8.

ஜவகர் ர�ோஜ்கர் ய�ோஜ்னா
அ) வேலைவாய்ப்புக்கு உத்திரவாதமளித்தல் அழித்தல்
ஆ) ப�ொதுத்துறை வங்கியில் கடன் பெறுதல்
இ) வீடு கட்டுதல்
ஈ) வெளிநாட்டில் வேலை பெறுதல்

9.

எவ்வாறு டெல்லி வளர்ச்சி அமைப்பு 1957 டிசம்பர் 30-ல் உருவாக்கப்பட்டது
அ) டில்லி சட்டமன்றத்தின் மூலம்
ஆ) இந்திய குடியரசு தலைவரின் நிர்வாக உத்தரவின் பேரில்
இ) பாராளுமன்ற சட்டத்தின் மூலம்
ஈ) டில்லியின் துணைநிலை ஆளுநர் மூலம்

10)

கீழ் வரும் எந்த தேர்ந்தலில் அரசியில் கட்சிகளுக்கு பங்கு இல்லை?
அ) மாநகராட்சி மேயர் தேர்தல்
ஆ) நகராட்சி தேர்தல்
இ) பஞ்சாயத்துதலைவர் மற்றும் வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல்
ஈ) மாவட்ட வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல்

11) உள்ளாட்சி அமைப்பின் தந்தை என கருதப்படுவர் யார்?
அ) மேய�ோ பிரபு			
இ) வாரன் ஹெஸ்டிங்		

ஆ) ராபர்ட் கிளைவ்
ஈ) ரிப்பன் பிரபு

12) மாநிலங்களில் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்துவது
அ) மாநில தேர்தல் ஆணையம்
இ) தலைமை தேர்தல் அதிகாரி

ஆ) இந்திய தேர்தல் ஆணையம்
ஈ) மாநில அரசாங்கம்

13) இந்தியா அரசமைப்பில் உள்ளாட்சி அரசாங்கம் குறித்த சட்டவிதிமுறைகள் யாவை?
அ) உறுப்பு 40, உறுப்பு 243 முதல் 243(O). உறுப்பு 243(P) முதல் 243 ZG
ஆ) உறுப்பு 300 உறுப்பு 300 A
இ) உறுப்பு 3 A, உறுப்பு 43A
ஈ) உறுப்பு 32, உறுப்பு 117(1)
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14) அரசமைப்பு சட்டத்தின்படி மூன்று அடுக்குகளை க�ொண்ட பஞ்சாயத் ராஜ் அமைப்பினை
ப�ொருத்துக.
அ) கிராம பஞ்சாயத்து- இடைநிலை பஞ்சாயத்து-மாவட்ட பஞ்சாயத்து
ஆ) ஊராட்சி ஒன்றியம்- மாவட்ட பஞ்சாயத்து- கிராம பஞ்சாயத்து
இ) மாவட்ட பஞ்சாயத்து- கிராம பஞ்சாயத்து- இடைநிலை பஞ்சாயத்து
ஈ) கிராம பஞ்சாயத்து- நகர பஞ்சாயத்து-மாவட்ட பஞ்சாயத்து இடைநிலை பஞ்சாயத்து
15)

அ) கூற்று: 73 –வது திருத்தத்தின் மூலம் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ஏற்படுததப்பட்டன..
ஆ) காரணம்: மக்களாட்சியானது உள்ளாட்சி அரசாங்கங்களின் மூலம் அடித்தட்டு மக்களை
சென்றடைந்தது
அமைப்பு விளக்கம் (அ) என்றும் காரணம் (ஆ) எனவும் பின் வருவனவற்றுள் எது
சரியானவை?
அ) (அ) மற்றும் (ஆ) இரண்டு சரியானது
ஆ) (அ) மற்றும் (ஆ) இரண்டு சரியானது, ஆனால் (ஆ) சரியான விளக்கம் இல்லை.
இ) (அ) என்பது சரி ஆனால் (ஆ) சரியானது
ஈ) (அ) சரியில்லை ஆனால் (ஆ) சரியானது

II பின்வரும் கேள்விகளுக்கு குறுகிய விடையளி
1) பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பின் படிநிலையில் குறுகிய நிலையில் உள்ள அமைப்பு எது?
2) கிராம சபை கூட்டம் வருடத்திற்கு எத்தனை முறை கூடுகிறது?
3) மாநகராட்சி மேயரின் பதவி காலம் என்ன?‘
4) மாநில நிதி ஆணையத்தின் அதிகாரம் மற்றும் பணியினை விளக்குக.
5) பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பு உருவாக்க எந்த குழு பரிந்துரை செய்தது?
6) கிராம பஞ்சாயத்தின் நிதி ஆதாரங்கள் எவை?
7) இந்தியாவில் பஞ்சாயத் ராஜ் அமைப்பு தேவை என்பதற்கான இரண்டு காரணங்களை கூறு8) தமிழ் நாட்டில் எத்தனை மாநகராட்சிகள் உள்ளன?
9) கேளிக்கை வரி விதிப்பதும், வசூலிப்பதும் யார்?
III பின்வரும் கேள்விகளுக்கு சிறு குறிப்பு வரைக
1) பஞ்சாயத் ராஜ் அமைப்பின் மூன்று சிறப்பு தன்மைகள் கூறு
2) நகர பகுதியை வரையறு
3) உள்ளாட்சி அமைப்பின் கருத்தாக்கத்தை விளக்குக
4) இந்தியாவின் பெரு நகரங்களில் உள்ள முக்கிய பிரச்சனைகள் என்ன?
5) மகாசபாவின் அமைப்பினை விளக்குக
6) உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தில் ஆங்கில ஆட்சியில் க�ொண்டுவரப்பட்ட மாற்றங்கள் என்ன?
IV பின்வரும் கேள்விகளுக்கு விரிவான விடை எழுது
1) இந்தியாவின் பஞ்சாயத் ராஜ் அமைப்பு பற்றி விளக்குக
2) மாநகராட்சி மேயரின் அதிகாரம் மற்றும் பணியினை விளக்குக
3) 73 மற்றும் 74-வது சட்டத்திருத்தத்திற்கு பின் இந்திய உள்ளாட்சி அமைப்பின் வளர்ச்சியினை
கண்டறிக
4) இந்தியாவின் உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தின் வளர்ச்சியினை கண்டறிக
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நமைற்ந்களாள நூல்்கள (Reference books)

1. Basu, Durga Das., 2013. Introduction to the constitution of India.
2. Pardeep Sachdeva. 2011. Local Government in India. Delhi: Pearson.
3. Burton Stein. 1994. Peasant State and society in medieval south India. Oxford and
New York : Oxford University Press.
4. TamilNadu social development Report 2000.
Internet Sources
 TamilNadu State Election commission. Introduction.
http://tnsec.tn.nic.in/about_us/introduction.html
 Wikipedia . Local Bodies in TamilNadu.
https://wikipedia.org/wiki/Local_bodies_in_Tamil Nadu

ICT CORNER
அலகு12 உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள
தமிழ்நளாட்டில் உள்
கிரளாமங்கள ்பற்றி ்கற்று
ப்களாள்லைளாம் ைளாருங்கள

�டி்கள

உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள

்படி 1: கீழ்க்களாணும் உரலி / விடரவுக குறியீட்டைப ்பயன்படுததி “Village maps”.
்பக்கததிற்குச பசல்்க.
்படி 2: ஏசதனும் மளாைட்ைம் ்பற்றி அறிய “district” ஐ பசளாடுககி (உதளாரைமளா்க ்கைலூர்)
துடை மளாைட்ைங்கள மற்றும் கிரளாமங்களின எண்ணிகட்க அறி்க. ைலைது
்பக்கததில் உள் “Map” ஐ பசளாடுககி பசயற்ட்க ச்களாள ்பதிடை ்களாண்்க.
்படி 3: “Sub-District” ஐ பசளாடுககி (உதளாரைமளா்க விருததளாசசலைம்) இததுடை மளாைட்ைததில்
உள் கிரளாமங்களின எண்ணிகட்கடய அறி்நது, பதரி்நதுப்களாள்க. ைலைது
்பக்கததில் உள் ‘map’ஐ பசளாடுககி பதரி்நதுப்களாள்க.
்படி 4: ஏசதனும் கிரளாமதடத ஐ பசளாடுககி கிரளாமததின ைடர ்பைதடத அறி்க.

உரலி :
*்பைங்கள அடையளா்ததிற்கு மட்டும்.
இப்பக்கததிற்கு சதடைப்பட்ைளால் Flash Player or Java Script ஐ
அனுமதிக்கவும்

http://villagemap.in/tamil-nadu.html
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அலகு

13

சமூக நீதி
குழுவினர் ைற்ற குழுவினரின
சமூ�
உரிமை�ம்ளப்
்பறித்கதடுக்� முேலும்ய்பொது
அல்ைது
தடுக்கும்ய்பொது
சமூ�ப் ்பம� முரண�ள
உருவொகினறன.
தங்�ள
மீதொன யைைொதிக்�த்மத ைறுத்துத் தங்�ளுக்கு
உரிே உரிமை�ம்ளச் சைைொ�ப் க்பற்றி்ட
ந்டத்துகிற ய்பொரொட்ட உணர்விமனயே சமூ�
நீதி எனகியறொம்.

கற்றலின் தநகாககஙகள்
 சமூ� நீதி எனற �ருத்தொக்�த்தின
்பல்யவறு ்பரிணொைங்�ள
 சமூ� நீதியின முக்கிேத்துவம்
 ்பகிர்நதளிப்பு நீதியின க்பொருள ைற்றும்
முக்கிேத்துவமும் – சமூ� ்படிநிமையில்
இதன தொக்�மும்.
 ஜொன ரொல்சின நிேொேைொன ைற்றும்
யநர்மைேொன சமுதொேம்
 தமிழ�த்தில் சமூ� நீதி இேக்�ங்�ள
 உறுதிேொன ந்டவடிக்ம� யநர்ைமற
்பொகு்பொடு
்பற்றிே
�ருத்தொக்�ம்
/
அரசிேல் க�ொளம�
 சொதிப்்பொகு்பொடு�ளும்
அதன
பின
விம்ளவு�ளும்
 சைத்துவ சமுதொேம்
 இ்ட ஒதுக்கீடடுக் க�ொளம�யும் அதன
யதமவயும்
 வொழக்ம�த் தரத்மத உேர்த்துவதில்
அரசொங்�த்தின ்பங்கு
 சலும��ளும் அதன தொக்�மும்

சமூகப்படிநிமலகளின் பின்புலம்
இநதிேொவில், புரொதன
�ொைத்து
ைரபுசொர்நத
சிநதமனேொல்
உருவொன
வருணொசிரை
தர்ைொ
சமூ�ப்்படிநிமை, யைல்–கீழ
எனனும் ்பொகு்பொடம்டக் க�ொணடிருக்கினறது.
வருண ்படிநிமை அமைப்பு ‘சதுர் வருண
அமைப்பு’ (நொனகு வருண அமைப்பு –
அநதணர், சத்திரிேர், மவசிேர், சூத்திரர்)
எனறு
அமழக்�ப்்படுகிறது.
பிறப்பின
அடிப்்பம்டயில் ய்பணப்்படும் இப் ்பொகு்பொடு,
தமைமுமற�்ளொ�த்
கதொ்டர்வதொல்
சமூ�த்தில்
ஆழைொன
ஏற்றத்தொழவு�ள

13.1 சமூகநீதி என்றகால் என்ன?
சமூ�ம்
உருவொக்கும்
எதிர்ைமற
ைதிப்பீடு�ள
சைத்துவமினமைமே,
ஏற்றத்தொழமவ
உருவொக்குகிறது.
சமூ�
அதி�ொரத்மதக் ம�க்க�ொளவதில் ஏற்்படும்
ய்பொடடி�ய்ள ஒடுக்குமுமற�ள யதொனறி்டக்
�ொரணங்�்ளொகும். தங்�ளுக்க�ன உருவொக்கிக்
க�ொண்ட இேல்்பொன அம்டேொ்ளக் கூறு�ம்ளத்
தற்�ொத்துக்
க�ொளவதற்கு
அதி�ொர
அமைப்பு�ம்ளக்
ம�ப்்பற்றிக்
க�ொள்ள
எணணுகினறனர். ‘்பனமைத்துவ’ைொன சமூ�
அமைப்பில் தனித்த ஒரு குழுவினர் ைடடும்
சமூ�யைைொதிக்�ம்
க்பற்றவர்�்ளொ�
உருகவடுப்்பது அநீதிேொன ய்பொக்�ொகும்.

உருவொயின.
இ்நதிய அரசமமப்புச் சடடம் 1949:பிரிவு 15(4)
சமூ� ைற்றும் �ல்வியில் பிற்்படுத்தப்்பட்ட
வகுப்பினர் அல்ைது ்படடிேல் சொதி ைற்றும்
்பழங்குடியினரின
முனயனற்றத்திற்�ொன
சிறப்புத்
திட்டங்�ள
உருவொக்குவதற்கு
அரசமைப்புச் சட்ட விதி 29(2) தம்டேொ�
இருக்�ொது.
இ்நதிய அரசமமப்புச் சடடம் 1949: பிரிவு 16(4)
அரசுப்்பணியில்
ய்பொதிே
அ்ளவு
பிரதிநிதித்துவம்க்பறொத
அமனத்து
பிற்்படுத்தப்்பட்ட
வகுப்பினருக்�ொன
்பணிநிேைனங்�ளில் இ்ட ஒதுக்கீடு வழங்�

சமூ�யைைொதிக்� உணர்விமனப் க்பற்ற
இன, ைத, கைொழி, சொதி ைற்றும் ்பண்பொடடுக்
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மேற்கொள்ளப்படும் செயல்களுக்கு இவ்விதி
தடையாக இருக்காது

க�ொள்ள அரசமைப்புச் சட்டம் அனுமதி
வழங்கியுள்ளது.
அதனடிப்படையில்
சமூகத்தில்
கல்வி,
ப�ொருளாதாரத்தில்
பின்தங்கியுள்ள
நலிந்த
பிரிவினருக்குச்
சிறப்புச் சட்டங்கள் மற்றும் சலுகைகளையும்
அரசமைப்புச் சட்ட வழிகாட்டுதலின்படியே
அரசு
வழங்கியுள்ளது.
அனைத்துத்
தரப்பினரையும்
உள்ளடக்கிய
வளர்ச்சி
மற்றும் தன்னிறைவு பெற்ற சமூக வளர்ச்சிக்கு
என்று சமூகநீதியை அடித்தளமாகக் க�ொண்ட
சிறப்பு
ஏற்பாடுகள்
இன்றியமையாத
தேவையாக உள்ளன.

இன, மத, ம�ொழி சிறுபான்மையினருக்கான
ஐ.நா. பிரகடனம் –– டிசம்பர் 18, 1992
பிரகடனத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்:
 சிறுபான்மை
மக்கள்
தனிப்பட்ட
முறையிலும் ப�ொதுவாழ்விலும் எந்த
வகையான
பாகுபாடும்
குறுக்கீடும்
இன்றி
சுதந்திரமாக
தங்கள்
பண்பாட்டைப்
பின்பற்றவும்,
மதத்தைக்கடைப்பிடிக்கவும், பிரச்சாரம்
செய்யவும், ம�ொழியைப் பயன்படுத்தவும்
உரிமை பெற்றவர்கள் ஆவர்.
 சிறுபான்மை மக்கள் தங்களுக்கான
அமைப்புகளை
உருவாக்கவும்
பராமரிக்கவும் உரிமை உண்டு.
 சிறுபான்மையினர் தங்கள் வரலாறு,
மரபுகள், ம�ொழி மற்றும் பண்பாடு
பற்றிய அறிவை வளர்த்துக் க�ொள்ளவும்
ஒட்டும�ொத்த சமுதாயம் பற்றி அறிந்து
க�ொள்வதற்கும் சிறுபான்மை மக்களுக்கு
உரிய
வாய்ப்புகள்
அளிக்கப்பட
வேண்டும்.
 ஏற்கனவே உள்ள மனித உரிமைகள்
மற்றும்
அடிப்படை
சுதந்திரத்திற்கு
இந்தப் பிரகடனம் எந்த வகையிலும்
ஊறு விளைவிப்பதாக அமையக்கூடாது.

நமது நாட்டின் சமூக மக்களாட்சி
த ழை த் தி ட வு ம் ,  ப ன ்மை த் து வ ம்
வலிமைபெறவும் இன, மத பிரிவினர்கள்
குழுக்கள் தங்கள் அடையாளங்களுடனும்,
அதிகாரப்
பகிர்வுடனும்,
சகிப்புத்தன்மை
உணர்வுடனும் வாழ்வதற்கான சமூக ஏற்பாடே
சம வாய்ப்பு என்பதாகும்.
த�ொழில் புரட்சியைத் த�ொடர்ந்த மேலை
ஐர�ோப்பிய
சமூக
அமைப்பில்
ஏற்பட்ட
பிரிவினை
உணர்விற்கு
ப�ொருளாதாரம்
அடிப்படை காரணமாகும். இந்திய சமூக
அமைப்பில் ஏற்பட்டுள்ள பாகுபாடுகள் வைதீக
புராணங்கள்
அடிப்படையில்
நால்வருண
அமைப்பாக பாகுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

இந்தியா பல்வேறு தட்ப, வெட்ப புவிசார்
நிலவியல் அமைப்பு க�ொண்ட பன்மைத்துவ
நாடாகும். பல்வேறு ம�ொழிகள் பேசும் தேசிய
இனங்கள் வெவ்வேறு பண்பாட்டுடன் வாழ்ந்து
வருகின்றனர். எனினும், இந்திய சமூக
வளர்ச்சிப் ப�ோக்கில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் வர்ண
அமைப்பின்
அடிப்படையில்
அமைந்த
படிநிலைகளால் உருவாகியுள்ளன. இத்தகைய
ஏற்றத்தாழ்வுகளால் நலிவுற்ற பிரிவினரின்
வாழ்க்கை
மேம்பட,
அவர்களையும்
அரவணைத்து
வளர்ச்சிபெற்றிட,
நமது
அரசமைப்புச் சட்டம் பல்வேறு விதமான
வழிகாட்டு
நெறிமுறைகளை
முன்

சமூகத்தின் உற்பத்திக் கருவிகளான
நிலம்
மற்றும்
இயற்கை
வளங்களை
உடைமையாக்கிக்கொள்ளும்
வாய்ப்பைப்
பெறுகிறவர் முதலாளியாகவும் அத்தகைய
உற்பத்திக் கருவிகளைப் பெற முடியாமல்
தடுக்கப்பட்டு
ஏழ்மை
நிலையை
அடைந்தவர்கள் த�ொழிலாளிகளும் ஆவார்.
நிலம் மற்றும் வளங்களைப் பெறும் வாய்ப்பு
ஏற்படுகிறப�ோது அவரின் வர்க்கமும் மாற்றம்
அடைகிறது.
எனவே,
ப�ொருளாதார
அடிப்படையில் முதலாளி த�ொழிலாளி என
சமூகப் பிரிவினை ஏற்பட்ட மேலை ஐர�ோப்பிய
நாடுகளில் த�ொழிலாளி முதலாளி ஆவதற்குச்
சமூகத்தில் நிரந்தரத்தடைகள் ஏதும் இல்லை.
ஆனால், புராதண நூல்களின் அடிப்படையில்
உருவான நால்வருணப் பாகுபாட்டுமுறையில்

ம�ொழிகிறது.
இயற்கை
வளங்கள�ோ
த�ொழில்
வளர்ச்சிய�ோ இல்லாத பகுதிகளுக்கு ஏற்ப
சிறப்புத் திட்டங்களை மாநில அரசு உருவாக்கிக்
256

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 13.indd 256

2/6/2020 5:08:58 PM

யாரும் தத்தம் வருணங்களை மாற்றிக்கொள்ள
முடியாது. பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை ஒரே
வருணத்தில் மட்டுமே இருக்க வேண்டிய
சமூகத்தடை உள்ளது.

முன்னேற்றத்திற்கும் பங்களிப்பு செய்ய நாம்
கூடுதலாக என்ன செய்ய வேண்டும்? இது
ப�ோன்ற
சமத்துவமின்மைக்கு
நமது
சமூகத்தில் நிலவும் பண்பாட்டு மதிப்பீடுகள்
எந்த அளவிற்கு காரணமாக இருக்கின்றன?
இது
மாதிரியான
கேள்விகள்
பல
ஆண்டுகளாகவே நம் நாட்டினரை மட்டுமல்ல
உலகெங்கிலும்
பெரும்
அதிர்வுகளை
உருவாக்கி வந்திருக்கின்றன. அதனால்தான்,
சமத்துவம்
என்பது
சமூக,
அரசியல்
க�ோட்பாட்டில் முதன்மையான இடத்தைப்
பிடித்திருக்கிறது என்றால் அது மிகையில்லை.
முதலில், சமத்துவம் என்ற க�ோட்பாடு எதை
சுட்டிக்காட்டுகிறது? நாம் அனைவரும் சமம்
என்றால் அதன் உண்மையான ப�ொருள்
என்ன? சமத்துவத்தை உறுதிசெய்வது எப்படி?
அவ்வாறு உறுதி செய்வதன் வழியாக நாம்
சாதிக்க நினைப்பது என்ன? வருமானத்தில்
இருக்கும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை மட்டுமே நாம்
சரிசெய்ய நினைக்கிற�ோமா? எந்த மாதிரியான
சமத்துவத்தை
நாம்
நிலைநாட்ட
முயல்கிற�ோம்? நாம் எத்தனிக்கும் சமத்துவம்
யாருக்கானது?

வருண
அமைப்பு
தனிமனித
மாண்புகளையும்
உரிமைகளையும்
மறுக்கிறது. ஆனால், இந்திய அரசமைப்புச்
சட்டம்
சரியான
சமூகக்
கண்காணிப்பு
முறைகளையும்,
சட்டப்
பூர்வமான
நீதி
வழங்கும்
முறையினையும்
கடைபிடித்து
வருகின்றது. அவ்வாறு வழங்கப்பெறும் நீதி
வருண, வர்க்க வேறுபாடுகளைக் களைவதுடன்
ச ம த் து வ க்  க ண ் ண ோ ட ்ட த் து ட னு ம்
அமைந்திருக்கிறது எனலாம்.
இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம் மக்களாட்சி
நெறிமுறைகளின்படி
பாதிக்கபட்ட
அனைவருக்கும் அதிகாரத்தைப் பகிர்ந்தளித்து
அவர்களின்
சமூக,
ப�ொருளாதார
வாழ்க்கையினைப் பாதுகாக்கிறது. இத்தகைய
சமூக
வளர்ச்சிக்கான
மாற்று
செயல்முறைகளைக் கடைபிடிப்பதன் மூலம்
சமூக
விடுதலையும்
சமூக
நீதியும்
உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றன.
எனவே,
உயிர�ோட்டமான
சமூகநீதி
இந்தியாவின்
ஒற்றுமையையும்
ஒருமைப்பாட்டு
உணர்வையும்
பேணிக்காத்து
நீதிப்பகிர்வினையும்
மக்களாட்சி
மாண்பினையும் உறுதிசெய்கிறது.

சிறப்பு முன்னுரிமைக்கான தேவைகள்
சமூக அடையாளங்களை முன்னிறுத்தி
ஒருவருக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்படுவது அநீதி;
அதுவே
சமத்துவமின்மையை
உருவாக
வழிக�ோலுகிறது.
இனம், ம�ொழி, சாதி,
பாலினம், மதம் ப�ோன்ற வேறுபாடுகள்
இருந்தாலும்,
மனிதர்கள்
அனைவரும்
தங்களது
தனித்துவமான
திறமையினை
முன்னெடுத்துச் சென்று வாழ்வில் வெற்றி
பெற வாய்ப்புகள் சம அளவில் வழங்கப்பட
வேண்டும்.

13.2 சமத்துவம் நிலவ சமூக நீதி அவசியம்
சமத்துவம்
வேண்டும்
என்று
அனைவருமே ஏற்றுக்கொள்ளும் அதே நேரம்,
ஏற்றத்தாழ்வுகளும், பாகுபாடுகளும் நம்மை
நிலைகுலைய வைக்கின்றன. வசதிகளில்,
வாய்ப்புகளில், பணிச் சூழலில் என்று பல
தளங்களில் நிலவும் சமத்துவமின்மை பற்றி
நாம் என்ன ச�ொல்லப்போகிற�ோம்.? இது
ப�ோன்ற ஏற்றத்தாழ்வுகளும் பாகுபாடுகளும்
நமது வாழ்வில் தவிர்க்கமுடியாத மற்றும்
நிரந்தரமான அம்சங்கள் என்று கருதமுடியுமா?
இவ்வாறு வாய்ப்புகள் இன்றித் தவிக்கும்
மக்கள்
நமது
நாட்டின்
வளர்ச்சிக்கும்

சமூக, அரசியல் க�ோட்பாடுகளில், மிக
முக்கியமான
அம்சமாகக்
கருதப்படுவது
இயற்கையாகவே மனிதர்களிடம் நிலவும்
வேறுபாடுகளுக்கும் சமூக, கலாச்சார ரீதியாக
இருக்கும் பாகுபாடுகளுக்குமான வேறுபாடு
ப�ோல, தனிநபர் விருப்பங்கள், திறமைகள்
இயல்பானவை,
தனித்துவமானவை.
ஒருவருக்கான அங்கீகாரமும், மதிப்பும் தனி
நபர்களின்
சாதனைகள்,
தனி
நபரின்
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திறமைக்குைொ� இருக்�யவணடும்; ஆனொல்,
ஒரு சமூ�ம் உருவொக்கி மவத்திருக்கும்
�ைொச்சொர,
அரசிேல்,
க்பொரு்ளொதொர
ஏற்றத்தொழவு�ள
கசேற்ம�ேொனமவ.
இவற்மற ்பொகு்பொடு�ள எனைொம்.

நம்மை ய்பொனற நொடு�ளில் சமூ�
�ைொச்சொர
ஏற்றத்தொழவு�ள
நனகு
ஊனறியுள்ளது.
சமூ�த்தின அமனத்து
பிரிவிற்கும் சுதநதிரம், வொய்ப்பு, கசல்வம்
ைற்றும் சுே க�ௗரவத்தின அடிப்்பம்ட�ள
ய்பொனறமவ, சை அ்ளவொ�ப் ்பகிர்நதளிக்�ப்்ப்ட
யவணடும். இதில் எநதவிதைொன அநீதி�ளும்
இ்டம்க்பறக்கூ்டொது.

ைக்�்ளொடசி நிைவும் நொடு�ளில் அரசிேல்
ச ை த் து வ த் ம த
எ ளி த ொ � ப்
புரிநதுக�ொள்ளமுடியும். ைக்�்ளொடசி அரசு�ள
தனது நொடடு ைக்�ள அமனவருக்கும் ஒயர
ைொதிரிேொன
குடியுரிமைமே
வழங்கி
வருகினறன. குடியுரிமை என்பது வொக்குரிமை,
�ருத்துரிமை, இமணநது கசேல்்படும் உரிமை,
சங்�ம் அமைக்கும் உரிமை, வழி்பொடடுரிமை
என
்பை
அம்சங்�ம்ளத்
தனன�த்யத
க�ொண்டது. இமவ அமனத்துயை ைக்�்ளொடசி
சிறப்்பொ�ச்
கசேல்்ப்ட
அவசிேைொகும்.
அப்ய்பொதுதொன,
குடிைக்�ள
அமனவரின
்பங்�ளிப்பு்டன
அரசு
கசேல்்ப்டமுடியும்.
யைலும், அரசமைப்புச் சட்டம் அமனத்து
குடிைக்�ளுக்கும்
சட்ட
உரிமை�ம்ளயும்
வழங்கியுள்ளது.
ைக்�்ளொடசி நிைவும் ்பை
நொடு�ளில் குடியுரிமை உறுதி கசய்ேப்்படடு
இருநதொலும்,
சைத்துவமினமையும்,
ஏற்றத்தொழவு�ளும் நிைவத்தொன கசய்கினறன.

சட்டைொனது ைக்�ள அமனவமரயும்
ஒனறு யசர்ப்்பதற்கு முனனயர, ைக்�ள சிை
அடிப்்பம்ட சைத்துவங்�ம்ள க்பற்று வொழவில்
தனது யநொக்�ங்�ம்ள கதொ்டர யதமவேொன
சூழநிமை�ள அமைே யவணடும். அரசும்,
சட்டமிேற்றும் அமைப்பு�ளும் தீண்டொமை
ைற்றும் பிறசொதி ்பொகு்பொடு ந்டவடிக்ம� அ�ற்றி
சமூ�த்தில் நீதிமே முமறப்்படுத்துகினறது.
சமூ�த்தில்
உருவொக்குவதும்
அமத
உறுதிப்்படுத்துவதும்
தமைேொே �்டமைேொகும்.

சைத்துவத்மத
அமனவருக்கும்
அரசமைப்பின

விவகாேம்

13.3 நியகாயமகான விநிதயகாகம் (Justice
Distribution)

 விம்ளேொடடு�ளில்
அமனவருக்கும்
சைைொன
வொய்ப்பு
வழங்�ப்்ப்ட
யவணடும்.
அரசொங்�த்மத, ைக்�ள
ய�ட� முடியுைொ?

சமூ�த்தில் அமனவருக்கும் கசல்வம்,
வொய்ப்பு
ய்பொனறமவ
சை
அ்ளவொ�ப்
்பகிர்நதளிக்�ப்்ப்ட அரசொங்�ம் சட்டம் இேற்ற
யவணடும்.
நிேொேைொ�
வ்ளங்�ம்ள
அமனவருக்கும்
வழங்குவதற்கு
சட்டம்
வழிகசய்கினறன. சட்டத்மத கசேல்்படுத்தும்
அமைப்பு�ள வ்ளங்�ம்ள விநியேொகிப்்பமத
�ண�ொணிக்� யவணடும்.

 தனிேொர் துமற ைற்றும் இரொணுவத்தில்
சை
வொய்ப்பு
வழங்குவதில்
அரசொங்�த்தின
தமையீடம்ட
நொம்
எதிர்்பொர்க்�ைொைொ?
 நம் குற்றவிேல் நம்டமுமற சட்டம்
அமனவமரயும் ஒனறொ� ந்டத்தொைல்,
யவறு்படுத்தி ந்டத்துைொறு நொம் ய�ொர
முடியுைொ?
வரைொற்றுரீதிேொ�
அடிப்்பம்ட
உரிமை�ள
ைறுக்�ப்்பட்டவர்�ளுக்கு
சட்டரீதிேொ�வும், தொர்மீ�ரீதிேொ�வும் உரிமை
கிம்டக்� அரசொங்�ம் முக்கிே ்பங்�ொற்ற
யவணடும். சைத்துவத்மத உருவொக்குவதில்
்பரநத ைனப்்பொனமை எனறும் கதொணடு
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எனவும் அரசாங்கம் நினைக்கக் கூடாது.
சமூதாயத்தில் சமூக நீதியை நிலைநாட்ட
மக்களை மாறுபட்ட விதத்தில் நடத்துவது
அரசின் கடமையாகும், மேலும் நலிவடைந்த
பிரிவினரின் அடிப்படை உரிமையாகவும்,
இதனைக்கொண்டு
சட்டரீதியாகவும்
அரசமைப்பில்
தீர்வு
காண
முடியும்.
நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு சம வாய்ப்பும்
வேலைவாய்ப்பிலும்,
கல்வியிலும்
ஏற்படுத்துவதில்
அரசு
முக்கிய
பங்காற்றுகிறது. அரசு வேலைவாய்ப்பிலும்
வாழ்வாதாரத்தை உறுதி செய்வதிலும் நவீன
கல்வி முக்கிய பங்காற்றுகிறது.
இதனை
நிலைநிறுத்துவதற்கு
சமூகத்தில்
சமத்துவத்தை ஏற்படுத்தவும், சமவாய்ப்பினை
ஏற்படுத்துவதும் அரசமைப்பின் முக்கிய
ந�ோக்கமாகவும் அங்கமாகவும் இருக்கின்றது.

வளங்கள் அனைத்தும் மேல்தட்டு மக்கள்
வசமே இருந்தால் அது என்ன விளைவை
ஏற்படுத்தும்?
நாம்
அனைவரையும்
உள்ளடக்கிய நாட்டையா அல்லது குறிப்பிட்ட
சிலருக்கான
நாட்டையா?
எதை
அடையவேண்டும்
எவ்வகையான
சமூக
நீதியை நாம் இறுதியில் பின்பற்ற வேண்டும்?
13.4 பகிர்ந்தளிக்கும் நீதி, மற்றும்
தண்டிக்கும் நீதி
நீதி என்ற க�ோட்பாட்டை படிக்கும் ப�ோது
வளங்களை எவ்வாறு சமூகத்தில உள்ள
அனைவருக்கும்
வழங்கவேண்டும்
என்ற
ப�ொருள் விளங்கும். நீதி பற்றிய கருத்தை
முழுமையாக புரிந்து க�ொள்வதற்கு இதில்
உள்ள முக்கியமான கருத்துக்கள் மற்றும்
பிரச்சனைகளை
அறிய
வேண்டும்.
அனைவருக்கும்
சமமான
வளங்கள்
பெறுவதற்கு ப�ொது உரிமையாளர் க�ோட்பாடு,
உரிமை க�ோட்பாடு ப�ோன்றவைகள் நீதி என்ற
விவாதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதனைப்
பற்றி
பல
கருத்துகள்
சமூகத்தில்
நிலவுகிறது.
நலிவடைந்த
பிரிவினருக்கு
வளங்களையும்,
சமவாய்ப்புகளையும் எவ்வாறு அளிப்பது என
கேள்வி எழுகின்றது.
மேல்தட்டு மக்கள்
அரசின் மாறுபட்ட செயல்பாடு பாகுபாட்டை
ஏற்படுத்தும் என கருதினர். கல்வி மற்றும்
வேலைவாய்ப்பில்
சமவாய்ப்பு
நலிவடைந்தோருக்கு
கிடைக்காது
என்ற
அச்சத்தில் இட ஒதுக்கீடு முறையை அரசு
உருவாக்குவதன்
மூலம்
சமூகத்தில்
சமவாய்ப்பினை ஏற்படுத்த முடியும் என்று
நம்பினர். இட ஒதுக்கீட்டு முறையினால்
நலிவடைந்த
பிரிவினருக்கு
வாய்ப்புகள்
ஏற்படுத்தும் ப�ோது தகுதி பாதிக்கப்படுவதாக
சிலர் கருதினர். ஆகையால் த�ொழிற்துறையில்,
பணியாளர்களின் திறமையை பாதிக்கும் என
கூறப்படுகிறது.

அ) வளங்களில் சமத்துவம்
இது வளங்களின் விநிய�ோகம் நியாயமான
முறையில் இருக்கவேண்டும் என கூறுகிறது.
ஒவ்வொரு மனிதனும் சமமான வளங்களை
க�ொண்டிருந்தால் அது நீதியாகும். வழங்கப்பட்ட
ஒரு
பணிக்கு
அனைவரும்
சமமான
ஊதியத்தைய�ோ அல்லது வெகுமதியைய�ோ
பெறுவதே நீதியை பெறும் வழியாகும்.
ஆ) ப�ொது உரிமையாளர் க�ோட்பாடு
ஆரம்ப நிலையில் ஒவ்வொரு மனிதனும்
ஒரே
அளவிலான
நிலங்கள்
மற்றும்
வளங்களை நியாயமான விநிய�ோகத்தின்
மூலம் பெற்றிருக்கவேண்டும். இது தனி மனித
முன்னுரிமையிலும் மற்றும் திறமையிலும்
வேறுபாடின்றியும் இருக்கவேண்டும் என்பதை
தெளிவாகக் கூறுகின்றது.

அரசியல் அறிவியல் மாணவர்களான
நாம் எவ்வித தயக்கமுமின்றி நீதியில் உள்ள
பிரச்சினைகளை ஆராயவேண்டும். முதலில்
நீங்கள் நலிவடைந்து, முன்னேற்றமடையாத
மக்களுக்கு உதவ சில தலையீடு தேவை
என்பதை ஒத்துக்கொள்கிறீர்களா?

இ) உரிமை அளித்தல் க�ோட்பாடு
நிலம்
மற்றும்
பிற
வளங்கள்
வழங்கப்படுவதை
வரலாற்று
ரீதியாக
நியாயப்படுத்த வேண்டும், என நியாயமான
விநிய�ோகம்
விளக்குகிறது.
தனிமனிதன்

நாம் சுதந்திரம் அடைந்து குடியரசு ஆன
பின்னும் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும்
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நிைம், ைற்றும் பிற வ்ளங்�ளுக்கு ஒருய்பொதும்
உரிமைேொ்ளரொ� இல்ைொத ய்பொது தொனொ�யவ
வ்ளங்�ளும்,
நிைங்�ளும்
அவர்�ளுக்கு
ைொறயவணடும்.
அவ்வொறு
வ்ளங்�ள
அவர்�ளுக்கு ைொறுவது முற்றிலும் தொனொ�யவ
அமைேயவணடும்.
ைனிதனின திறமை
ைற்றும் வ்ளங்�ள இநத இரணடுயை முக்கிே
�ணயணொட்டத்தில்
்பொர்க்�ப்்படுகினறன.
வ்ளங்�ள எனறொல் உதொரணைொ� நிைமும்,
ைனிதனின அறிவு எனவும், ய�ொட்பொடு�ளில்
ைனிதனின திறமை முக்கிே ்பங்�ொற்றுகிறது.

நம்மும்டே அரசமைப்பு தணடிக்கும்
நீதிமே முற்றிலுைொ� நிரொ�ரித்துள்ளது. நம்
அரசமைப்பு சிற்பி�ள வனமுமற வழி�ள
அ ம ை தி ம ே ய ே ொ
அ ல் ை து
பிரச்சமன�ளுக்�ொன தீர்மவயேொ க�ொணடு
வரொது, நிமைேொன நீதிமே வழங்�ொது எனறு
உறுதிேொ� நம்பினர்.
13.5 ஜகான் ரகால்சின் நீதி தககாடபகாடு
இரு்பதொம் நூற்றொணடின தமைசிறநத
சிநதமனேொ்ளர்�ளுள
ஒருவரொ� ஜொன
ரொல்சன �ருதப்்படுகிறொர். யநர்மைேொன நீதி
எனற �ருத்திேலின அடிப்்பம்டயில் ஓர் நீதி
ய�ொட்பொடம்ட அவர் உருவொக்கியுள்ளொர்.
இவரது நீதி சைத்துவத்மத
ய�ொருகிறது.
இவமரப் க்பொறுத்தவமர சுதநதிரம், வொய்ப்பு,
வருவொய், வ்ளம் ைற்றும் சுேைரிேொமத என
அமனத்தும் சைைொ�
்பகிர்நதளிக்�ப்்ப்ட
யவணடும்.
இமதயே
யவறு
வொர்த்மத�ளில்
கூறினொல் சைத்துவமினமையே அநீதி ஆகும்.
தனிைனிதன எநத ஒரு கசேயைொ அல்ைது
்பணய்பொ ைற்றவருக்கு ்பேனளிக்�ொத வம�யில்
இருக்குைொயின
அது
அநத
சமூ�த்தின
அநீதிேொன ்பணம்ப �ொடடுவதொ� அமையும்
எனறு கூறுகிறொர். இநத �ணயணொட்டைொனது
நீதிமே ்பற்றிே நைது புரிதமை விரிவொக்குகிறது.

சமூ�த்தில்
நீதி
நிமைக்�
யவணடுைொனொல்
நீதி
தணடிப்ம்ப
வி்ட
நிேொேைொன நீதி விநியேொ�ம் இருநதொல்
ைடடுயை தீர்வு எனற க்பரும் �ருத்கதொற்றுமை
உருவொனது, நொம் எவ்வொறு தணடிக்கும்
நீதிமே வி்ளக்�ப்ய்பொகினயறொம் ?
ஈ) ேண்டிககும் நீதி
தணடிக்கும் நீதிமே சிை விதி�ம்ள
பின்பற்றுவதன மூைம் ஒருவர் அறிநது
க�ொள்ளைொம்.
 தவறொன கசேல்�ம்ள கசய்தவர்�ள, �டும்
குற்றம்
இமழத்தவர்�ள,
அவர்�ளின
குற்றத்திற்�ொன சரிேொன தண்டமன க்பற
யவணடும்.
 சட்டப்்படி
தணடிக்கும்
அதி�ொரம்
க்பற்றுள்ள ஒருவரொல் குற்றவொளிக்கு,
அவரின குற்றத்திற்கு ஏற்ற தண்டமனமே
வழங்குவயத
தொர்மீ�
அடிப்்பம்டயில்
சரிேொனதொகும்.

ஜகான் ரகால்ஸ் சிற்நே பமடப்புகள்





 இது
யவணடுகைனயற
அப்்பொவி�ம்ள
தணடிப்்பமத ஊக்குவிப்்பதில்மை. யைலும்
குற்றவொளி�ளுக்கு அவர்�ள இமழத்த
குற்றத்மத வி்ட அதி�ைொன தண்டமன
வழங்குவமதயும் இது �ணடிக்கிறது.

நீதி ய�ொட்பொடு - 1971
யநர்மைேொன நீதி - 1985
அரசிேல்தொரொ்ளொவிேல்– 1993
ைக்�ளின சட்டம் - 1993

அறகநறியின
அடிப்்பம்டயிைொன
்பகுத்தறிவு ஒரு புதிே அரசிேல் �ட்டமைப்ம்ப
உருவொக்கும். அதில் ைக்�ள தங்�ள சுேநை
விரும்பி�ளின ்படி இல்ைொைல் ஒடடுகைொத்த
சமுதொே
விருப்்பங்�ளின
்படிேொன
க�ொளம��ம்ளப் ்பற்றி சிநதிப்்பொர்�ள எனறு
ரொல்ஸ்
கூறுகிறொர்.
இநத
முழுமைேொன
அமனவமரயும் உள்ள்டக்கிே �ணயணொட்டம்
ஜொன ரொல்சின �ட்டமைப்பில் �ொணப்்படுகிறது.
இமத கதளிவொ� கூறினொல் சட்டங்�ள ைற்றும்
க�ொளம��ள சமூ�த்தின அமனத்து தரப்பு

தணடிக்கும் நீதி எனும் �ருத்தொக்�ைொனது
நீதி
ைற்றும்
தண்டமன
ய�ொட்பொடம்ட
உண்டொக்குவதில் முக்கிே ்பங்�ொற்றினொலும்,
இதன முக்கிே அம்சங்�்ளொன விகிதொச்சொர
தண்டமன, துன்பத்தின இேல்பு நிமை ைற்றும்
தண்டமனமே நிேொேப்்படுத்துதல் ய்பொனறமவ
சர்ச்மசக்குரிேதொ�யவ உள்ளன.
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மக்களுக்கும் பயன் அளிக்கும்படி இருத்தல்
வேண்டும். குறிப்பிட்ட ஒரு பிரிவினருக்கானதாக
இருக்கக்கூடாது.
இந்த
நியாயமானது
இ ர க்க த் தி ன ால�ோ  அ ல்ல து
பெருந்தன்மையினால�ோ இல்லாமல் காரண
அறிவின் வெளிப்பாடாக இருத்தல் வேண்டும்.
ஜான் ரால்சின் க�ோட்பாடானது நவீன காலத்தின்
மிகச் சிறந்த பகுத்தறிவு மனிதர்கள் நம்
சமூகத்தில் நீதியின் சக்தியை உணர வேண்டும்
என்கிறது. நம் ப�ோன்ற சமூகங்களில் காரண
அறிவுக்கு ப�ொருந்தாத அடையாளங்கள் மற்றும்
உணர்ச்சிகருத்துக்கள்முக்கியபங்காற்றுகின்றன.
அவற்றை விடுத்து ஜான் ரால்சின் வழியே
அணுகும்போது
நீதியின்
உண்மையான

பாரபட்சமின்றி
கிடைத்திடச்
செய்வது
அவசியம்.
இவை இல்லாத நிலையில்,
சமூகத்தில் அனைவரும் சமம் என்றோ
அல்லது சம வாய்ப்பு பெற்றவர்கள் என்றோ
கருதமுடியாது.
நமது நாட்டின் பிரச்சினை என்ன?
சாதி – மதம் பெயரால் நீண்டகாலமாகப்
பின்பற்றப்படும்
நம்பிக்கைகள்
பெரும்
தடையாகிவிடுகிறது. உதாரணமாக, நாட்டில்
பல பகுதிகளில், பெண்களின் நிலை கவலை
தருவதாகவே உள்ளது. கல்வி, வேலைவாய்ப்பு,
ச�ொத்துரிமை
என
பல
உரிமைகள்
மறுக்கப்பட்ட நிலையிலேயே பெண்களின்
நிலை உள்ளது. இவ்வாறு நடத்தப்படுவதுதான்
எங்களது
பண்பாடு
என
ச�ொல்லத்
த�ொடங்கினால், அதன் விளைவுகள் பெரும்
அபாயத்தை
விளைவிக்கக்
கூடியவை.
அதாவது,
ஏற்றத்தாழ்வுதான்
எங்களது
பண்பாடு
என்று
ச�ொன்னால்,
அல்லது
பாகுபாடுதான் எங்கள் பண்பாடு என்றால் அது
சமத்துவத்திற்கான நமது பயணம்.

ஆற்றலை கண்டு க�ொள்ள முடியும்.

வேறு நாடுகளில் இருந்து புலம்
பெயர்ந்து வந்த மக்களுக்கும் சில
அடிப்படை உரிமைகளை பல நாடுகள்
உறுதி செய்துள்ளன. புகலிடம் க�ோரிய
மக்கள்,
தஞ்சம்
அடைந்த
மக்கள்,
அகதிகளாக
குடியேறிய�ோர்
என
பலதரப்பட்ட மக்களுக்கும் உரிமைகள்
உள்ளன. ஐக்கிய நாடுகள் மன்றத்தின்
உறுப்பு
நாடுகள்
பலரும்
அங்கீகரித்துள்ளனர்.

ப�ொருளாதார சமத்துவம்
ஒரு சமூகத்தில் தனி நபர்களிடம் நிலவும்
ச�ொத்து
மதிப்பு,
வருமானம்
குறித்த
ஏற்றத்தாழ்வுகளை வைத்து, அந்த சமூகத்தில்
ப�ொருளாதார
சமத்துவம்
இருக்கிறதா
என்பதை ஓரளவிற்கு நம்மால் அறுதியிட்டுக்
கூறமுடியும்.
அல்லது
பணம்
படைத்தவர்களுக்கும்
ஏழைமக்களுக்கும்
இடையில் இருக்கும் இடைவெளி அந்த
சமூகத்தின்
ப�ொருளாதார
நிலையினை
நமக்குத் தெளிவுபடுத்தும். நாட்டில் வறுமைக்
க�ோட்டிற்குக்
கீழே
வாழ்வோரின்
எண்ணிக்கையினை வைத்து சில தீர்மானமான
முடிவுகளுக்கு நம்மால் வரமுடியும் - இது
பரவலாக பின்பற்றக்கூடிய வழிமுறை.

13.6 சமூக, பண்பாட்டு சமத்துவம்
சமூகத்தின் பல பிரிவினரும் தங்களது
பண்பாட்டு
அம்சங்களைப்
பின்பற்றவும்
தங்களது
தனித்
திறமைகளுக்கு
ஏற்ற
வாழ்க்கைமுறையை அமைத்துக்கொள்ளவும்
சமூகத்தில்
சமத்துவம்
நிலவுவது
அவசியமாகும்.
ஒவ்வொரு நபருக்கும்
நியாயமான வாய்ப்புகள் உறுதி செய்யப்பட
வேண்டும். அதற்கு, சமூகத்தில் நிலவும்
ஏற்றத்தாழ்வுகளை எவ்வளவு முடியும�ோ அந்த
அளவிற்கு நீக்கிட முயலவேண்டும்; அல்லது
அதன் தாக்கத்தைக் குறைத்திட நடவடிக்கை
மேற்கொள்வது மிக அவசியம். உதாரணமாக,
தரமான மருத்துவ வசதிகள், கல்வி, சத்தான
உணவுகள், குறைந்தபட்ச ஊதியம் என்பது
ப�ோன்ற
அம்சங்கள்
அனைவருக்கும்

ஆனால், சில பாகுபாடுகள் பண்பாட்டு
ரீதியாக நியாயப்படுத்தப்படும் ப�ோதுதான்,
பிரச்சினை
பெரிதாகிறது.
இத்தகைய
பின்னடைவுகளை மக்கள் கவனத்துக்குக்
க�ொண்டு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதில்
காலத்தின் தேவைக்கேற்ப சீர்திருத்தவாதிகள்
ஈடுபட்டனர்.
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”மனிதனை
மனிதனாகக்
கருதமுடியாமல், அவரது சாதியை மட்டுமே
வைத்து எடைப�ோட முயலும் சிந்தனை
காட்டுமிராண்டித்தனமானது”
என்று
வலியுறுத்திய தந்தை பெரியார், பண்பாடு,
கலாச்சாரம்,
நாகரீகம்
என்ற
பெயரில்
சமத்துவத்தை
மறுக்கும்
அத்தனை
அம்சங்களையும் கடுமையாக நிராகரித்தார்.
பெண்களை அடிமைப்படுத்த நாம் உருவாக்கி
வைத்திருக்கும்
அத்தனை
சமூக
அமைப்புகளையும் வன்மையாகக் கண்டிக்கும்
பெரியார், சாதி, மத, பாலின பேதமற்ற சமூகமே
உயரிய சமூகம் என்று அறிவித்தார். ம�ொழி
மேல் வெறியும், தங்களது பண்பாடு மேல் தீவிர
பற்றும் க�ொண்டுள்ள நபர்களால் நவீன
சமூகத்தை உருவாக்க முடியாது என்று
திட்டவட்டமாக
வாதாடினார்.
இவ்வாறு
சமத்துவதின்
பல்வேறு
பரிமாணங்களை
நமக்கு பலரும் முன்வைத்துள்ளனர்.

வேண்டும்.
சில நேரங்களில், குறிப்பிட்ட
சமூகப் பிரிவினருக்கு த�ொடர் புறக்கணிப்புகள்
காரணமாக சிறப்பான அல்லது கூடுதல்
கவனம் தேவைப்படுகிறது. அப்போதுமட்டுமே,
உண்மையான
சமத்துவத்தை
நாம்
நெருங்குகிற�ோம் என்று ப�ொருள். எனவே,
வரலாற்று
ரீதியாக
நிகழ்ந்திருக்கும்
அநீதிகளை இனம் கண்டால் மட்டுமே,
சமத்துவம் என்பதன் முழுப்பொருளையும்
நாம் எட்டமுடியும்.
அரசின்
சமச்சீர்
நடவடிக்கைகளில்
முக்கியமானது இடஒதுக்கீடு. கல்வி, வேலை
வாய்ப்பில் குறிப்பிட்ட அளவு இடங்களை
ஒதுக்கீடு
செய்து,
இதுவரை
வாய்ப்பு
மறுக்கப்பட்ட பிரிவினருக்கு முன்னுரிமை
வழங்குவதே இதன் அடிப்படை ந�ோக்கம்.
ஆனால், இது பாகுபாடின் மறுவடிவமே என்று
வாதிடும் சிலரும் உண்டு. இடஒதுக்கிட்டின்
மூலம் திறமையின்மை புதிய அங்கீகாரம்
பெற்றுவிடும் எனவும், சாதிரீதியான பாகுபாடு
களையப்படாமல் உறுதிப்பட்டுவிடும் என்றும்
இடஒதுக்கீட்டின்
எதிர்ப்பாளர்கள்
வாதிடுகின்றனர்.

இதுவரை சமூகத்தில் தங்களது குடும்ப
மரபு, பிறப்பு இவற்றின் அடிப்படையில் உயர்
இடத்தையும் பெரும் அங்கீகாரத்தையும் பெற்ற
நபர்களின்
சிறப்புநிலை
முடிவுக்கு
வரவேண்டும்.
பிறப்பின்
அடிப்படையில்
சமூகத்தில்
ஒருவரின்
தகுதி
நிர்ணயிக்கப்படுவது
சமத்துவமின்மையில்
முதன்மையான அம்சம் எனலாம். இதை
நிராகரித்து அனைவரும் சமம்; எனவே எந்த
ஒரு தகுதிக்கும் அங்கீகரத்திற்கும் ப�ொதுவான
தேர்வு முறையினைப் பின்பற்றிட முயல்வது
சமத்துவத்திற்கான
முதல்படி.
இதுவரை,
உலகின் பல நாடுகளில் ஏழை மக்களுக்கு
வாக்களிக்கும்
உரிமை
மறுக்கப்பட்டு
இருக்கிறது; பெண்களை கல்வி கற்கவும் ப�ொது
இடங்களில்
பணி
செய்யவும்
தடை
செய்திருக்கும் நாடுகள் பல. நமது நாட்டில்,
ஒருசில கடை நிலைப் பணிகளைத் தவிர, சாதி
ரீதியாக பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு உயர்
பதவிகளைப் பெறுவதில் இருக்கும் பெரும்
தடைகள் நாமறிந்ததே.

பன்னெடுங்காலமாகத் த�ொடர்ந்துவந்த
சாதி, மத பாலின ஏற்றத்தாழ்வுகளை மிக
விரைவாக நம்மால் களையமுடிந்தால் அது
வரவேற்கத்தக்கதே.
அப்படிப்பட்ட
சமூக,
பண்பாட்டு
மாற்றம்
ஓரிரு
தலைமுறைகளுக்குள்ளாகவே ஏற்பட்டுவிடும்
என்று
எதிர்பார்ப்பது
நடைமுறை
சாத்தியங்களுக்குப் ப�ொருந்தாதது என்றே
ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
சமூக நீதியும் சமத்துவமும்
உலகெங்கும்
உள்ள
சமூகங்கள்
அனைத்துமே தங்களுக்கென்று நீதி என்பது
பற்றி வரையறை வந்திருக்கின்றன. சரி-தவறு
என்ற தெளிவு இல்லாத சமூகம் வரலாற்றில்
இருந்ததாகத் தகவல் இல்லை. சமூகம் ஏற்றுக்
க�ொண்ட நல்ல செயல்கள், சமூகம் மறுக்கும்
அல்லது நிராகரிக்கும் செயல்கள் அந்த
சமூகத்தின்
‘தர்மம்’
என்று
வழங்கப்படலாயிற்று. இந்த தர்மத்தை மீறும்

இது
மாதிரியான
பாகுபாடுகளைக்
களைந்திட காலம் காலமாகத் த�ொடரும் பல
சிறப்பு தகுதிகள் முடிவுக்குக் க�ொண்டுவரப்பட
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ந்பர்�ள
மீது
தேவுதொடசனேமினறி
ந்டவடிக்ம� எடுக்�வும் தண்டமன வழங்�வும்
அரசன தவறக்கூ்டொது என்பயத முக்கிேைொன
தர்ைம் எனறு நைது நொடடில் ைடடுைல்ை ்பை
நொடு�ளிலும்
நிைவிே
நிேதிேொ�
இருநதிருக்கிறது. கியரக்�த் தத்துவ அறிஞர்
பி்ளொடய்டொ தனது ைொணவர்�ய்ளொடு ந்டத்திே
்பை உமரேொ்டல்�ளில் நீதி எனறொல் எனன
அமத நொம் ஏன பின்பற்ற யவணடும் என்பது
குறித்து விரிவொ�யவ ய்பசியிருக்கிறொர்.

ரீதிேொ�
வொய்ப்பு�ள
ைறுக்�ப்்பட்ட
சமூ�த்தினரின
முனயனற்றத்திற்�ொன
உதவிக்�ரம் எனைொம். அதில் ேொருக்கு
எவ்வ்ளவு வழங்�ப்்ப்டயவணடும் என்பதில்
�ருத்து
யவறு்பொடு�ளும்
விவொதங்�ளும்
கதொ்டர்நதன.
சொதிேப்
்படிநிமையே
ஏற்றத்தொழவுக்�ொன முதனமைேொன கூறொ�
இருக்கும்
நைது
நொடடில்,
அதனடிப்்பம்டயியையே
சமூ�நீதி
நிமைநொட்டப்்ப்ட யவணடும். ஆ�யவதொன,
பிற்்படுத்தப்்படய்டொர்,
மி�வும்
பிற்்படுத்தப்்படய்டொர்,
்படடிேல்
பிரிவினர்,
்பழங்குடியினர்
என
்பைதரப்்பொ�
ஒவ்கவொருவரின சமூ� நிமைக்கு ஏற்்ப, அரசின
திட்டங்�ள அமைநதிருக்கினறன.
நொடடில் இருக்கும் பிற்்படுத்தப்்பட்ட
பிரிவினரின
யைம்்பொடடிற்�ொ�
முதல்
ஆமணேம்
1953
ஆம்
ஆணடு
அமைக்�ப்்பட்டது.
�ொ�ொ
�ொயைல்�ர்
அவர்�ளின தமைமையில் அமைேப்க்பற்ற
இதுயவ சுதநதிர இநதிேொவின முதல்
பிற்்படுத்தப்்படய்டொர் ஆமணேம்.

அறிஞர் சொக்ரடீஸ் தைது குறிப்பில், ஒரு
சமூ�த்தில் சிை ந்பர்�ள கூ்ட நிேொேத்திற்கு
எதிரொ�
இருநதொல்,
அது
ஒடடுகைொத்த
சமூ�த்மதயும் எவ்வொறு ்பொதிக்கும் என்பது
்பற்றி வி்ளக்குகிறொர். நீதி என்பது ஒடடுகைொத்த
சமூ�த்திற்கும் நனமை ்பேக்கும் கசேைொ�
ைடடுயை
இருக்�முடியும்
எனறு
கதளிவு்படுத்துகிறொர். தனி ந்பருக்கு ைடடும்
நனமையேொ, ்பைமனயேொ தரும் கசேமை நீதி
எனறு �ருதக்கூ்டொது என்பயத அவரது
�ருத்தின சொரொம்சம். ஆம், ஒடடுகைொத்த
சமூ�த்தின வ்ளர்ச்சி, யைம்்பொடு ஆகிேவற்மற
�ருத்தில்
க�ொள்ளொைல்
நீதி
்பற்றிப்
ய்பசமுடிேொது;
நிேொேம்
என்பது
முழு
சமூ�த்திற்கும் ைடடுைொனதொ�யவ இருக்�
முடியும் அல்ைது இருக்� யவணடும் என்பயத
சொக்ரடீஸ்
கசொல்லும்
தத்துவத்தின
மைேக்�ருத்தொகும். இதன்படி, நைது நொடடில்
�ொைம் �ொைைொ� வழங்�ப்்படடு வநத அநீதி,
்பொகு்பொடு�ம்ள
அ�ற்றுவதற்�ொ�
அநத
சமூ�ங்�ளுக்கு
வழங்�ப்்பட்ட
நீதியே
இ்டஒதுக்கீடு எனும் சமூ�நீதிேொகும்.

13.7 பகாகுபகாடு – சமூக அடிப்பமடக
தககாடபகாடு
ைனிதர்�ள
தொங்�ள
சொர்நதுள்ள
குழுவின உறுப்்பொ�த் தம்மை அம்டேொ்ளம்
�ொணகினறனர். தைது குழுமவச் சொர்நதவர்�ள
எவ்வ்ளவுதொன பு�ழநதொலும் தைது குழுமவச்
சொர்நது இருப்்பமதயே �வுரவைொ�வும் ஆற்றல்
மிக்�தொ�வும் �ருதுவர். ்பொகு்பொடு என்பது
ஒருவர் தொம் சொர்நத குழுவின உறுப்பினர் எனற
அடிப்்பம்டமே இல்ைொைைொக்குவது அல்ைது
இேற்ம� மூை வ்ளங்�ம்ள அணுகுவதில்
இருநது தடுப்்பது. யைலும், இதில் கசல்வம்
முக்கிேப் ்பங்கு வகிக்கிறது. ஒரு குழுவில்
ஒருவரின தகுதி அல்ைது சுே – ைரிேொமதமே
உருவொக்குவதில்
ைமறமு�ைொன
ஊக்�ம்
அவரது கசல்வத்தொல் ஏற்்படுகிறது
எனறு
்பொகு்பொடு எனும் புறக்�ணிப்பு அல்ைது ஒதுக்�ல்
குறித்து
சமூ�
–
உ்ளவிேைொ்ளர்�ள
ைதிப்பிடுகிறொர்�ள. இமத சமூ� – அம்டேொ்ளக்
ய�ொட்பொடு எனைொம்.

விகிேகாச்சகார நீதி
்பொகு்பொடு நிமறநத சமூ�த்தில் நீதிமே
நிமைநொடடுவதில் நைது அரசமைப்புச் சட்டம்
முனமவக்கும் சமூ� நீதி என்பது வரைொற்று
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குறைவான சமூக ஏற்பு அளிக்கப்படும்
மனிதர்கள்
வெளிக்குழுவினர்
ப�ோல
மதிப்பிழப்பதாகவும்
சமத்துவமின்மை
அடிப்படையில்
அத்தகைய
மனிதர்கள்
எ தி ரி களாக ப்  பார்க்கப ்ப டு வ த ாக வு ம்
த�ொடக்க்கட்ட ஆய்வுகள்உறிதிப்படுத்துகின்றன.
வேறுபட்ட
குழுவினர்
(இன,
மத
சிறுபான்மையினர், பெண்கள், இயலாமையில்
இருப்பவர்கள், வீடற்றவர்கள்) மீது காட்டப்படும்
எதிர்மறை அணுகுமுறைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று
வலுவான த�ொடர்புகளைக் க�ொண்டுள்ளன.

வந்தப�ோதும் அங்கு நிறத்தின் அடிப்படையில்
பாகுபாடு காட்டுவது இருபதாம் நுற்றாண்டின்
பிற்பகுதி வரை நீடித்தது. இதை எதிர்த்து அங்கு
குடிமை உரிமைப் ப�ோராட்டங்கள் நடந்தன.
இதைத்தொடர்ந்து
உறுதிப்படுத்தும்
நடவடிக்கைகள் 1960களில் அமெரிக்க ஐக்கிய
மாநிலங்களில்
அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
முதல் உறுதிப்படுத்தும் ஆணை குடியரசு
தலைவர் ஜான் எஃப் கென்னடி அவர்களால்
1961 இல் வெளியிடப்பட்ட்து. இது நிர்வாக
ஆணை 10925 என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இதன்படி
வேலை
வாய்ப்புகளில்
எந்த
த�ொழிலாளரும் அல்லது விண்ணப்பதாரரும்
நிறம், ம�ொழி, இனம், தேசிய பூர்விகம்,
அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது என
அரசு கேட்டுக்கொண்டது.

13.8 உறுதிப்படுத்தும் நடவடிக்கை
சமூக – ப�ொருளாதார அடிப்படையில்
பின்
தங்கிய
மக்களுக்கு
முன்னுரிமை
அளிப்பதன் வழியாக சமூக சமத்துவத்தினை
உருவாக்குவது உறுதிப்படுத்தும் நடவடிக்கை
எனப்படுகிறது. இந்த மக்கள் காலம் காலமாக
வரலாற்றுப்பூர்வமாக
அடிமைகளாகவும்
ஒடுக்கப்பட்டவர்களாகவும்
வாழ
நிர்பந்திக்கப்பட்டவர்கள்.
இதனால்
உருவாகியுள்ள
சமுதாய,
ப�ொருளாதார
இடைவெளிகளை
இணைக்க
வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் ஊதியங்களில்
நிலவும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை அகற்றுதல், கல்வி
வாய்ப்புகளை அதிகரித்தல், கடந்த காலங்களில்
ஏற்பட்ட வலி, காயங்கள் மற்றும் தவறுகளுக்கு
நிவாரணம் காணுதல், குறிப்பாக அடிமை
மற்றும்
அடிமை
சட்டங்களால்
கடந்த
காலங்களில்
ஏற்பட்ட
சமூக
ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்தல்
ஆகியன உறுதிபடுத்தும் நடவடிக்கைகளில்
அடங்கும்.

1965 இல் மற்றொரு ஆணையால் (11246)
இது மாற்றப்பட்டது. இதன்படி தனியான
நிர்வாகத் துறை மூலம் த�ொடர்ச்சியான
நேர்மறை செயல்பாடுகளை மேற்கொண்டு
வேலை
வாய்ப்புகளில்
சமத்துவத்தை
ஏற்படுத்துவதில் மைய கூட்டாட்சி அரசின்
கடமை
உறுதிபடுத்தப்பட்டது.
இதன்படி
பாலினம் பாதுக்காக்கப்பட்ட இனங்களில்
கீழ்
க�ொண்டுவரப்பட்டது.
1964ல்
நிறைவேற்றப்பட்ட சிவில் உரிமை சட்டத்தில்
நிறுவனங்களில்
பாகுபாடற்ற
நிலையை
உருவாக்க
அழுத்தம்
க�ொடுப்பது
என்ற
உறுதிப்படுத்தும்
ந�ோக்கம்
சட்டப்பூர்வமாக்கப்பட்டது.
1967ல்
பெண்களுக்கு உறுதிப்படுத்தும் நடவடிக்கை
விரிவுபடுத்தப்பட்டது.

உதாரணமாக, அமெரிக்காவில் ஐந்து
ஆண்டுகளில் அமலான உறுதிப்படுத்தும்
நடவடிக்கைகள்
மீது
2017-இல்
மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் “ கருப்பினத்தவர்
வேலைவாய்ப்பு பெறுவது அதாவது பணிகளில்
கருப்பினத்தவர் பங்கு குறிப்பிடத்தக்க அளவு
(0.8%) அதிகரித்துள்ளது என தெரியவந்தது.
அமெரிக்க ஐக்கிய மாநிலங்கள் (யு. எஸ். ஏ)

ஐக்கிய நாடுகள்
அனைத்து
வகையான
இனப்
பாகுபாடுகளை ஒழிக்கும் உலகளாவிய சிறப்பு
கருத்தரங்கம் அமைப்பு ரீதியாக பாகுபாட்டுக்கு
உள்ளான சமூகங்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்க
உறுதிப்படுத்தும்
நடவடிக்கை
அவசியத்
தேவை
என
கைய�ொப்பமிட்ட
உறுப்பு
நாடுகளைக்
கேட்டுக்கொண்டது.
இந்த
நடவடிக்கை அமலாக்கம் செய்யப்பட்ட பின்னர்
எந்த ஒரு இனக்குழுக்கள் இடையிலும்

சுதந்திரம்,
ப�ொருளாதாரம்,
த�ொழில்நுட்பம்
ப�ோன்ற
துறைகளில்
அமெரிக்க ஐக்கிய மாநிலங்கள் முன்னேறி
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சமத்துவமின்மை
நிகழாத
வகையில்
திட்டங்களை
உருவாக்குமாறு
அக்
கருத்தரங்கம் வலியுறுத்தியது.

ரஷ்யா
ச�ோவியத்
ஒன்றியம்
இருந்தப�ோது
இனக்குழு
சிறுபான்மையினருக்கும்,
பெண்களுக்கும்
த�ொழிற்சாலை
த�ொழிலாளர்களுக்கும்
பல்கலைக்கழக
நுழைவு மற்றும் அரசு பதவிகளில் ஒதுக்கீடு
வழங்கப்பட்டிருந்தது.

சில அரசுகளால் கடைப்பிடிக்கப்பட்ட
பா கு பாட் டு க்
க � ொ ள ்கைகளா ல்
பாதிப்புக்குள்ளான
சமுதாயங்களுக்கு
உறுதிப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் அமலாக்கம்
செய்வது
அந்நாடுகளின்
சமத்துவக்
க�ொள்கையில்
தேவைப்படுகிறது
என்று
ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை குழு
வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

புதிய கல்வியும் புதிய தேவைகளும்
பண்டைக்காலத்தில்
நமது
நாட்டில்
நிலவிவந்த கல்விமுறை சமத்துவ கல்வி முறை
அல்ல. அவரவர் வர்ணம் / சாதி சார்ந்த
த�ொழில்களை
மட்டுமே
கற்க
அனுமதிக்கப்பட்டனர். பிற்காலத்தில் நவீன
கல்விமுறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ப�ோதும்
அங்கும் அவர்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை.

தென்னாப்பிரிகாவில் சமூக நீதி சட்டம்
1994-ல்
தென்
ஆப்பிரிகா
சமூகம்
மக்களாட்சிக்கு மாறியதைத் த�ொடர்ந்து முன்னர்
நிலவிய இன ஒதுக்கல் ஆட்சியின் பாதிப்புகளை
அகற்றி சமூகங்கள் இடையே சமத்துவம்
ஏற்படும்
வழிவகைகளை
ஆய்வு
செய்து
பாதிக்கப்பட்ட
சமூகங்களுக்கு
ஆதரவாக
உறுதிப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள
முடிவு செய்யப்பட்டது. இதன்படி முன்னர்
சட்டத்தின் அடிப்படையில் இன ஒதுக்கல்
செய்யப்பட்ட பூர்வீக கருப்பினத்த வர்கள்,
இந்தியர்கள்,
பழுப்பு
நிறத்தவர்கள்
ஆகிய�ோருக்கும்
வெள்ளை
இனத்தவர்
உள்ளிட்ட பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும்
முன்னுரிமை
அளித்து
வேலைவாய்ப்பில்
சமத்துவம் அளிக்க
சட்டம் இயற்றப்பட்டது.
இதன்படி 50 பேருக்கு அதிகமாகப் பணியாற்றும்
நிறுவனங்களில்
மேற்கூரிய
பாதிக்கப்பட்ட
வகுப்பினர்க்கு
பிரதிநிதித்துவம்
அளிக்கும்
வகையில் தமக்குத் தாமே திட்டம் வகுத்து
அரசுக்கு அளித்து ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும்.
இது கருப்பினத்தவர்களுக்கு
ப�ொருளாதார
ஆற்றல் அளிக்கும் சட்டத்தின் ஒரு உறுப்பாக
வகுக்கப்பட்டிருந்தது. இது குறித்த வழக்கில்
கருப்பினத்தவருக்கு முன்னுரிமை வழங்குவதில்
தவறில்லை
என்று தென் ஆப்பிரிக்க உச்ச
நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இந்தியாவில்,
குறிப்பாக
தென்னிந்தியாவில் நவீன கல்வி, ஐர�ோப்பிய
நாடுகளைச் சேர்ந்த கிறித்துவ மிஷனரி
அமைப்புகளால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 19
ஆம்
நூற்றாண்டின்
த�ொடக்கத்தில்
இந்தியாவின் பெரும்பாலான
பகுதிகள்
ஆங்கிலேய காலனி ஆட்சியின் கீழ் வந்த
பின்னர் இங்கிலாந்து நாட்டின் கிறித்துவ
மிஷனரிகள் பல இடங்களில் பள்ளிகள்
த�ொடங்கினர். கல்வி மறுக்கப்பட்டு வந்த பல
சமுதாயங்களுக்கு இவை நல் வாய்ப்பாக
அமைந்தன.
13.9 சென்னை மாகாணத்தில் சமூகநீதி
இதே
காலகட்டத்தில்
அன்றைய
சென்னை மாகாணத்தில் இங்கிலாந்து அரசின்
நேரடி நிர்வாகம் விரிவடைந்தது. ரயத்துவாரி
ப�ோன்ற சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டன. வரி வசூல்
செய்யும் நிர்வாக அமைப்புகள் உருவாயின.
சென்னையில்
ராணுவ
அமைப்புகள்
உருவாயின. 1835 இல் இந்தியா முழுவதும்
அரசு நிர்வாக ம�ொழியாக ஆங்கிலம் மட்டுமே
பின்பற்றப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

சீனா

ஆங்கிலேயரால்
ஏற்படுத்தப்பட்ட
இந்திய
ராணுவத்தில்
இந்தியர்கள்
சேர்க்கப்பட்டனர் .
பெரு ம்பா லு ம்
பிராமணரல்லாதவர்கள்,
தாழ்த்தப்பட்ட
வகுப்பினரே
ராணுவத்தில்
சேர்ந்தனர்.

சீனாவில் வாழும் சிறுபான்மை தேசிய
இனங்களுக்கு
கல்வியில்
முன்னுரிமை
வழங்குவதை
உறுதிப்படுத்தும்
நடவடிக்கைகள் அமலில் உள்ளன.
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ராணுவத்தில்
அனைவரையும்
சேர்த்துக்கொண்ட காலனி அரசு பள்ளிகளில்
இந்திய ம�ொழிகளை அனுமதிக்கவில்லை. 19
ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதிவரை இந்நிலை
நீடித்தது.

தாழ்த்தப்பட்டோருக்கான
முன்னுரிமைகள்
சென்னை மாகாண அரசு தாழ்த்தப்பட்ட
மக்களுக்கான நிதி உதவித்திட்டங்களை 1885
இல்
அறிவித்தது.
சில
இடங்களில்
தாழ்த்தப்பட்டோருக்கான பள்ளிகளை அரசே
திறந்தது.

நவீன கல்விமுறையின் கீழ் ஆங்கிலம்
கற்றவர்கள் இப் பணிகளில் அமர்த்தப்பட்டனர்.
ஐர�ோப்பியர்கள்
தவிர
இந்திய
–
ஆங்கிலேயர்கள், பிராமணர்கள் ஆகிய�ோரே
அரசு
பணிகளில்
நிறைந்திருந்தனர்.
இதேப�ோல,
19
ஆம்
நூற்றாண்டின்
த�ொடக்கத்தில்
ஜமீன்தாரி,
ராயத்துவாரி
முறைகள் அமலாக்கம் செய்யப்பட்டதைத்
த�ொடர்ந்து ஜமீன்தார்கள், மிராசுதாரர்கள்,
நிலச்சுவாந்தார்கள் உருவாயினர். இவர்கள்
அனைவரும்
உயர்சாதியினர்
என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது. இது கிராம நில உறவுகளில்

இதற்கிடையே, செங்கல்பட்டு மாவட்ட
ஆட்சியர்
திரிமென்கீரே
என்பவர்
செங்கல்பட்டு மாவட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள்
குறித்து ஒரு அறிக்கை தாக்கல் செய்தார்.
அதன் சுருக்கம் வருமாறு: தாழ்த்தப்பட்ட
மக்கள் சமூக, ப�ொருளாதார, கல்வி ரீதியாக
மிகவும்
ம�ோசமடைந்துள்ளனர்.
அவர்களுக்கு
நிலம்
மறுக்கப்படுகிறது.
வீடு
கட்டிக்கொள்ளக்கூட
அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.
கல்வி
நிராகரிக்கப்படுகிறது. தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள்
அடிமைகளாக
விற்கப்படுகிறார்கள்.
ஏராளமான நிலம் வேண்டுமென்றே தரிசாகப்
ப�ோடப்பட்டுள்ளது.
இதனால்
அரசுக்கு
வருவாய் குறைகிறது. இந்த நிலங்களை
தாழ்த்தப்பட்ட
மக்களுக்கு
பிரித்து
வழங்கலாம்.

பெரும் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தியது.

இதைத் த�ொடர்ந்து ராயத்துவாரி முறை
மீது ஆய்வு செய்யுமாறு அன்றைய ஆங்கிலேய
அதிகாரி பிரான்ஸிஸ் எல்லீஸ் பணிக்கப்பட்டார்.
இதேப�ோல் தாமஸ் மன்றோ எனும் அதிகாரியும்
ராயத்துவாரி முறை மீது ஆய்வு செய்து அறிக்கை
தாக்கல் செய்தார்.
அவர்கள்
அறிக்கைகளில்
‘காலம்
காலமாக நிலத்துடன் த�ொடர்பு க�ொண்டிருந்த
மக்களிடமிருந்து நிலம் பறிக்கப்பட்டு மேல்தட்டு
வகுப்புகளைச்
சேர்ந்த
ஜமீன்தார்கள்,
மிராசுதாரர்களிடம் நிலம் அளிக்கப்பட்டதால்
வேளாண்மையின்
தரமும்
விளைச்சலும்
குறைந்துவிட்டதாகவும் இதனால் நில வரி
வருவாய்
பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும்
கூறியிருந்தனர்.
மேலும்,
ஏராளமான
நிலங்களை தரிசாகப் ப�ோட்டுள்ளதாகவும்
குறிப்பிட்ட
அவர்கள்
தாழ்த்தப்பட்ட
வகுப்பினருக்கு உதவிகள் செய்ய வேண்டும்
என்று க�ோரினர்.

அவரது அறிக்கையில் மேலும் பல
பரிந்துரைகளும்
இருந்தன.
இந்த
அறிக்கையை பரீசிலித்த அரசு 1892இல்
தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு 12 லட்சம் ஏக்கர்
நிலத்தை பிரித்து வழங்கியது. இது பஞ்சமி
நிலம் என அழைக்கப்பட்டது. இதேப�ோல
தாழ்த்தப்பட்டோரின்
குழந்தைகளுக்கான
பள்ளிகளை அரசு பஞ்சமர் பள்ளிகள் என
அழைத்தது.
’பஞ்சமர்’ என்பது, வைதீக மதத்தின்படி
நான்கு
வர்ணங்களுக்கும்
வெளியே
நிறுத்தப்பட்ட மக்களைக் குறிக்கும் பெயர்
ஆகும். எனவே பஞ்சமர் பள்ளிகள் என
அழைப்பதை ஆதிதிராவிடர் பள்ளிகள் என
அழைக்கப்படவேண்டும்
என்று
அய�ோத்திதாச பண்டிதர், ம. சிங்காரவேலர்
ப�ோன்றோர் கூறினர்.
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இவ்வொறு �ொைனிஆடசியில் நிைங்�ளில்
இருநது விரட்டப்்படடு �ல்வியும் ைறுக்�ப்்பட்ட
நிமையில்
தொழத்தப்்பட்ட
வகுப்்பொரின
குழநமத�ள ்பளளி�ளில் யசர்வமத உேர்
வகுப்்பொர் எதிர்த்து தடுத்தனர். ்பளளி�ளில்
தொழத்தப்்பட்ட
குழநமத�ள
அனுைதிக்�ப்்படுவமதத் தடுக்�க்கூ்டொது எனறு
1854 இல் நீதிைனறம் ஆமணயிட்டது. நீதிைனற
ஆமண�ளுக்கும்
உேர்வகுப்்பொர்
்பணிேவில்மை. 1865 இல் இங்கிைொநதில் உள்ள
இநதிேொவுக்�ொன அமைச்சயர ஆமணயிட்டொர்.

தமிழ�த்தில் ஒடுக்�ப்்படய்டொர் ைற்றும்
பிற்்படுத்தப்்படய்டொர் முனகனடுத்த �ல்வி
முேற்சி�ம்ளப் ய்பொையவ ை�ொரொஷ்டிரொவிலும்
�ல்வி
விழிப்புணர்ச்சிமே
ஏற்்படுத்தி்ட
ை�ொத்ைொ
யஜொதிரொவ்பூயை,
அனமன
சொவித்ரி்பொய்பூயை
ய்பொனயறொர்
க்பரும்

அப்ய்பொதும் நிமைமையில் ைொற்றமில்மை.
இவ்வொறு,
19ஆம்
நூற்றொணடின
பிற்்பகுதியில் �ொைனி ஆடசியின கீழ சமூ�ம்,
க்பொரு்ளொதொரம்,
அதி�ொரம்,
யவமை
வொய்ப்பு�ள ஆகிே துமற�ளில் ஒரு்பக்�ம்
பிரொைணர்�ள ஆதிக்�ம் கசலுத்திே நிமையில்
சமூ�த்தில்
க்பரும்்பொனமைேொ�
இருநத
பிரொைணரல்ைொதவர்�ள,
சிறு்பொனமை
ைதத்தினர்
மிகுதிேொ�ப்
புறக்�ணிக்�ப்்படடிருநதனர்.

முேற்சி�ம்ள யைற்க�ொண்டனர்.
நீதிககடசி
1913
ஆம்
ஆணடில்
அகைக்சொண்டர் �ொர்டியூ
தமைமையிைொன ரொேல்
ஆமணேம் வநதய்பொது
அதனி்டம் ஏரொ்ளைொன
வி ண ண ப் ்ப ங் � ள
அ ளி க் � ப் ்ப ட ்ட ன .
கசனமன ைொ�ொணம் ைடடுைல்ைொைல் ரங்கூன
திரொவி சங்�ம் உள்ப்ட ்பை அமைப்பு�ள
விணணப்்பங்�ம்ள
அளித்தன.
அவற்றில்
பிற்்படுத்தப்்பட்டவர்�ள, தொழத்தப்்பட்டவர்�ள,
சிறு்பொனமை
ைதத்தினருக்கு
உரிே
பிரதிநிதித்துவம்
யவமை
வொய்ப்பு�ளில்

இக்
�ொை�ட்டத்தில்
கதொ்டங்�ப்்பட்ட
்பளளி�ள
மூைம்
நவீன
�ல்வி�ற்ற
பிரைணரல்ைொத
வகுப்பினம்
சிறு்பொனமை
ைதத்தினர் ைத்தியில் இது க்பரும் அதிருப்திமே
ஏற்்படுத்திேது. தங்�ளுக்கும் அரசுப்்பணி�ளில்
பிரதித்துவம் யவணடும் எனறு ய�ொரினர்.

வழங்� யவணடும் எனறு வலியுறுத்தப்்பட்டன.
குறிப்்பொ� �ல்வி�ற்ற அயேொத்திதொச
்பணடிதர், ை. சிங்�ொரயவைர், இரடம்டைமை
சீனிவொசன, பிடடி திேொ�ரொேர், ்பன�ல் அரசர்
ய்பொனயறொர் முனனணியில் நினறனர்.
இவ்வொறு எழுநத ய�ொரிக்ம��ம்ளத்
கதொ்டர்நது 1892 ஆம் ஆணடில் கசனமன
ைொவட்ட அமனத்துத் துமற�ளில் வகுப்புவொரி
பிரதிநிதித்துவம்
அளித்து
ஆமண
கவளியிட்டது.
இது
128(2)
எனறு
அமழக்�ப்்பட்டது.
இதமன
கசனமன
ைொ�ொணம் முழுவதும் விரிவு்படுத்த யவணடும்
எனறு அமைக்�ப்்பட்டது.

்டொக்்டர் சி. நய்டசன, சர். பி. திேொ�ரொேர்,
்டொக்்டர் டி. எம். நொேர் ஆகியேொர் அறிக்ம�
ஒனறிமனத் தேொரித்து கவளியிடும் முேற்சியில்
ஈடு்பட்டனர்.
சர்.பி.
திேொ�ரொேர்
எ ழு தி க வ ளி யி ட ்ட அ ந த அ றி க் ம �
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‘ பி ர ாம ண ர ல்லா த ா ர்    அ றி க்கை ’ எ ன் று
அ ழைக்கப ்ப டு கி ற து . 1 9 1 6 ஆ ம் ஆ ண் டு
பி ர ாம ண ர ல்லாத�ோ ர் ந லன் காக்க
சர்.பி. தியாகராயர், டாக்டர் டி.எம். நாயர்
ஆகிய�ோர் ‘தென்னிந்தியர் சுதந்திர சங்கம்’
(South Indian Liberal Federation) என்ற இயக்கத்தைத்
த�ொடங்கினர்.
இவ்வியக்கத்தின்
சார்பில்
‘ஜஸ்டிஸ்’ என்னும் இதழ் வெளியானது.
எனவே,
இவ்வியக்கம்
மக்களிடையே
‘நீதிக்கட்சி’(Justice Party) என வழங்கப்பெற்றது.
இவ்வியக்கம் பிராமணரல்லாதார் மக்கள்
மத்தியில்
கல்வி,
வேலைவாய்ப்பு
பெறுவதற்கான ‘வகுப்புவாரி உரிமை’ குறித்த
விழிப்புணர்வை உருவாக்கியது.

எதிர�ொலித்தன.
த�ொடர்ந்து
நீதிக்கட்சி
உறுப்பினர்கள்
எழுப்பிய
க�ோரிக்கைகள்
மட்டுமல்லாமல் இவற்றுக்கு மக்கள் ஆதரவு
அதிகரித்ததன்
காரணமாக
ஏற்பட்ட
அழுத்தத்தின் காரணமாக அரசு அனுமதி
அளித்ததன் பேரில் அரசு பணியிடங்களில்
வகுப்புவாரி இட ஒதுக்கீடு அளித்து 1921 இல்
தீர்மானம் நிறைவேறியது. இது வகுப்புவாரி
பிரதிநிதித்துவ
அரசாணை
என்று
அழைக்கப்படுகிறது.
இந்திய வரலாற்றில் இது குறிப்பிடத்தக்க
வளர்ச்சி ஆகும். காலம் காலமாக ஒடுக்கப்பட்டு
வந்த
பிரிவினர்கள்
தாங்களும்
சமூக,
ப�ொருளாதார இழிவுகளில் இருந்து விடுதலை
பெ ற் று சு யம ரி யாதை யு ட னு ம்
சமத்துவத்துடனும்
எதிர்காலத்தில்
வாழ
முடியும் என்ற நம்பிக்கையை அளித்தது.
“எல்லா அரசு பணிகளிலும் பிராமணர்
அ ல்லா த வ ர்களை  அ வ ர்க ளு க் கு க்
குறைந்தபட்ச
கல்வித்தகுதி
இருந்தாலே
ப�ோதும் என்று கருதி வேலைவாய்ப்பு வழங்க
வேண்டும். கிறிஸ்தவர்கள், முகமதியர்கள்,
தாழ்த்தப்பட்டவர்கள்
என
அனைவரும்
அரசுப்பணிகளில் அமர்த்தப் படவேண்டும்.
இதற்கான ஒரு நிலையான ஆணை வெளியிட
வேண்டும். நூறுரூபாய்க்கு மேல் சம்பளம்
வாங்கும் உத்திய�ோகமாக இருந்தால் 75%
அளவு மக்களை
அது அடையும்வரை
ஏழாண்டுகாலம் வரை அமலில் இருக்கும்
வண்ணமும் இவ்வாணை அமலில் இருக்க
வேண்டும்”
எனும்
தீர்மானத்தினை
சட்டசபையின்
உறுப்பினரான
முனுசாமி
க�ொண்டுவந்தார்.
இத்தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து பேசிய
சர். ஆர். கே. சண்முகம் “இந்த வரலாற்று
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தீர்மானத்தை நாம்
நிறைவேற்றினால் நம் எதிர்கால சந்ததி
நம்மையெல்லாம் நமது நாட்டுக்கு உரிமை
வாங்கித் தந்தவரென்றே க�ொண்டாடும்” என்று
குறிப்பிட்டார். அத்தீர்மானத்தை வழிம�ொழிந்த
டாக்டர் சி. நடேசனார் ‘எங்கள் மக்களுக்கு
வேலைகளில்
சரியான
பிரிதிநிதித்துவம்
தரப்படாவிட்டால், நாங்கள் வரி க�ொடுக்க
மாட்டோம்’ என்று பேசினார்.

உயர்கல்வியில் ஆங்கிலம், சமஸ்கிருதம்
மட்டும் அனுமதிக்கப்படுவதைக் கண்டித்தும்
தமிழ் உள்ளிட்ட பழமையான ம�ொழிகளையும்
அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிக்கட்சி
சார்பில்
1915
இல்
அரசுக்கு
மனு
அளிக்கப்பட்டது. 1917 இல் இந்தியா வந்த
தூதுக்குழுவை சென்னை மாகாணத்தைச்
சேர்ந்த
54
அமைப்புகள்
சந்தித்து
பிராமணரல்லாத�ோர் மற்றும் சிறுபான்மை
மதத்தினருக்கு உரிய பிரதிநிதித்துவம் வழங்க
வேண்டும்
என்று
க�ோரினர்.
அதுமட்டுமல்லாமல்
வகுப்புவாரி
பிரதிநிதித்துவம் க�ோரி ஆங்காங்கு மாநாடுகள்
நடத்தப்பட்டன.
முதல் வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவ அரசாணை
சென்னை மாகாண சட்டமன்றத்தில்
நீதிக்கட்சி ஆட்சியில் அமர்ந்ததைத் த�ொடர்ந்து
இக்
க�ோரிக்கைகள்
சட்டமன்றத்திலும்
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காங்கிரஸ் கட்சியில் தீவிரமாக இயங்கி
வந்த தந்தை பெரியார், ஜஸ்டிஸ் கட்சியினரின்
கருத்துக்களை ஆதரித்தார்.
காங்கிரஸ்
கட்சிக்குள்ளும், வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவம்
க�ோரிக்கையை எழுப்பினார். 1925ஆம் ஆண்டு
காஞ்சிபுரத்தில்
நடைபெற்ற
காங்கிரஸ்
மாநாட்டில் அரசு கல்வி, வேலைவாய்ப்புகளில்
வகுப்புவாரி
பிரதிநிதித்துவம்
க�ோரும்
தீர்மானத்தை பெரியார் க�ொண்டுவந்தார்.
இதற்கு
காங்கிரஸ்
தலைமை
அனுமதி
மறுத்ததைத் த�ொடர்ந்து அவர் காங்கிரஸில்
இருந்து வெளியேறினார்.
1928
வாக்கில்
இரா.
முத்தையா
அவர்களின்
தலைமையில்
நீதிக்கட்சி
செயல ்ப ட ்ட ப�ோ து
அ ர சி ன்
எல்லாத்துறைகளிலும்,
பணிநியமனங்கள்
முறைப்படுத்தப்பட்டு அரசாணையின் மூலம்
வ கு ப் பு வ ா ரி பி ர தி நி தி த் து வ ம்
நிரந்தரமாக்கப்பட்டது.

விடுத்தார். தமிழகத்தில் தந்தை பெரியார்,
தமிழக
காங்கிரஸ்
தலைவராக
இருந்த
கு. காமராஜ், பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு,
இந்திய
அரசமைப்புச்
சட்ட
சிற்பி
டாக்டர்.
பி.ஆர்.
அம்பேத்கர்
ஆகிய�ோர்
முயற்சியால் வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவம்
நீடிக்கும் வகையில் அரசமைப்புச் சட்டத்தில்
திருத்தப்பட்டது.
இந்திய
அரசமைப்புச்
சட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முதல் திருத்தம்
ஆகும்.
இதன்மூலம்
பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்பினர் மீண்டும் இடஒதுக்கீடு பெறும்
வாய்ப்பு ஏற்பட்டது.

அரசமைப்புச் சட்டம், பிரிவு 15 மற்றும் 16
ஆகிய
பிரிவுகள்
“சமூக
ரீதியிலும்
ப�ொருளாதார
ரீதியிலும்
பின்
தங்கியவர்களுக்குச் சில சிறப்புச் சட்டங்கள்
மற்றும்
சலுகைகள்
வழங்கலாம்”
என
அரசுக்கு அதிகாரம் வழங்கியுள்ளது. அதன்
அடிப்படையில் பிரதமர்
நேரு முதலாவது
சட்டத் திருத்தத்தினை நாடாளுமன்றத்தில்
க�ொண்டுவந்தார்.
அத்
திருத்தத்தின்படி
அரசமைப்புச் சட்ட பிரிவுகள் 15 (4) & 16(4)
என்னும் உட்பிரிவுகள் இணைக்கப்பட்டன.
இந்திய அரசமைப்புச் சட்டத் திருத்தத்திற்குப்
பின் தமிழ்நாட்டில் 1951 ஆம் ஆண்டு முதல்
பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு
25%,
தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு 16% என இடஒதுக்கீடு
நடைமுறைப்படுத்தபட்டது.

முதல் சட்டத்திருத்தம்
இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து இந்திய
அரசமைப்புச் சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தபின்
அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த சட்டப்பிரிவுகளைக்
காட்டி, தமிழகத்தில் வகுப்புவாரி ஆணை
பின்பற்றப்படுவதால், மருத்துவக் கல்லூரியில்
தனக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை எனக்கூறி
செண்பகம் துரைராஜன் என்பவர் 1951ஆம்
ஆண்டு
உயர்நீதிமன்றத்தில்
வழக்கு
ஒன்றினைத் த�ொடர்ந்தார்.
இவ்வழக்கினை
விசாரித்து
தீர்ப்பு
வழங்கிய
உயர்நீதிமன்றம்
தமிழகத்தில்
பின்பற்றப்படும் வகுப்புவாரி ஆணையானது
அரசமைப்புச் சட்டத்திற்கு முரணானது என்று
தீர்ப்பளித்தது.
உச்சநீதிமன்றமும்
அத்
தீர்ப்பினை உறுதி செய்தது.
எனவே
தமிழகத்தில் பின்பற்றப்பட்டு வந்த வகுப்புவாரி
(இடஒதுக்கீடு) முறை ரத்து செய்யப்பட்டது.

இட ஒதுக்கீடு விரிவாக்கம்
மு .  க ரு ண ா நி தி
மு த ல ம ை ச்ச ர ாக
இ ரு ந ்தப�ோ து
பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலன்
குறித்து
ஆராய்ந்திட
சட்டநாதன் தலைமையில்
ஒரு ஆணையம் அமைக்கப்
பட்டது. அந்த ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளின்
அடிப்படையில்
1971
ஆம்
ஆண்டு

வகுப்புவாரிமுறை ரத்து செய்யப்பட்டதை
எதிர்த்து
தமிழகத்தில்
ப�ோராட்டங்கள்
எழுந்தன.
எனவே,
தந்தை
பெரியார்
உடனடியாக அரசமைப்புச் சட்டம் திருத்தம்
செய்யப்பட வேண்டும் என்று க�ோரிக்கை
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பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு
31%,
தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு 18% என இட ஒதுக்கீட்டு
வரம்பு மாற்றியமைக்கப்பட்டது.

சட்ட
விதிகளை
மீறும்
வகையில்
அமைந்துள்ளது.
எனவே,
இடஒதுக்கீட்டு
முறையினை ரத்து செய்திட வேண்டும் என
உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்குத்தொடுத்தார்.

1979 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மாநில
அரசின் சமூக நலத்துறை அரசாணை (G.O.
M s . N o . 1 1 5 6 , 0 2 . 0 2 . 1 9 7 9 ) ஒ ன் றி னை ப்
பி ற ப் பி த்த து . அ வ்வாணை யி ன ்ப டி
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரின், குடும்ப ஆண்டு
வருமானம் ` 9000 நிர்ணயிக்கப்பட்டது. பின்
அந்த அரசாணை திரும்பப் பெறப்பட்டு புதிய
ஆணை
பிறப்பிக்கப்பட்டது.
அப்புதிய
ஆணையின் படி பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கான
இடஒதுக்கீட்டு வரம்பு 31% லிருந்து 50% ஆக
உயர்த்தப்பட்டது.
எனவே,
அன்றைய
காலக ட ்ட த் தி ல்
த மி ழ க த் தி ல்
பி ற ்ப டு த்தப ்ப ட ்ட வ ர்க ளு க் கு 5 0 % ,
தாழ்த்தப்பட்டவர்கள்& பழங்குடியினருக்கு 18%
என்று ம�ொத்த இடஒதுக்கீடு 68% நடைமுறைக்கு
வந்தது.

அவ்வழக்கினை விசாரித்த நீதிமன்றம்
வி.பி.சிங்
தலைமையிலான
அரசு
பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு வழங்கிய 27 சதவீதம்
இடஒதுக்கீடு செல்லும் என்று தீர்ப்பளித்தது.
மேலும், இடஒதுக்கீட்டின் அளவு 50 சதவீதத்திற்கு
மிகாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் எனவும்,
தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டிருந்தது. அரசியல் சட்டத்தில்
உச்ச வரம்பு குறித்துக் குறிப்பிடப்படாத நிலையில்
உச்சநீதிமன்றம்
50
சதவீதம்
என்று
உச்சவரம்பினை
நிர்ணயித்தது.
எனினும்
உச்சநீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பின் ஒரு பகுதியில்
உச்சவரம்பிற்கும் விலக்கு உண்டு என்பதைப்
பின்வருமாறு குறிப்பிட்டிருந்தது.

1989 ஆம்ஆண்டு பழங்குடியினருக்குத்
தனியிட ஒதுக்கீடு க�ோரி த�ொடரப்பட்ட
வழக்கில்
வழங்கப்பட்ட
உச்சநீதிமன்றத்
தீ ர் ப் பி ன்  அ டி ப ்ப டை யி ல்
பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு
30%,
மிகவும்
பி ற ்ப டு த்தப ்ப ட ்ட வ ர்க ளு க் கு 2 0 % ,
த ா ழ ்த்தப ்ப ட ்ட வ ர்க ளு க் கு 1 8 % ,
பழங்குடியினருக்கு 1% என இடஒதுக்கீட்டு
வரம்புகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டு இடஒதுக்கீடு
69% என நடைமுறைக்கு வந்தது.

”உச்சநீதிமன்றத்தில் மண்டல் ஆணைய
உத்தரவு பற்றிய தீர்ப்பில்“ 50% என்பது விதியாக
இருந்த ப�ோதிலும் கூட பலதரப்பட்ட மக்கள்
பல்வேறு வகையில் பரந்துப்பட்ட இந்நாட்டில்
வேரூன்றி
உள்ள
சில
அசாதாரணமான
நிலைமைகளைக்
கணக்கில்
எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது
என்பது
நமது

மத்திய அரசின் இட ஒதுக்கீடு: மண்டல்
ஆணையம்

வாதமல்ல. நாட்டின் த�ொலை தூரத்தில் உள்ள
பகுதிகளில�ோ
அல்லது
தள்ளியிருக்கும்
பரப்புகளில�ோ வாழ்வதன் மூலம் தேசிய
நீர�ோட்டத்தில் தம்மை இணைத்துக்கொள்ள
வாய்ப்பற்ற
மக்களுக்கு
அவர்களுக்கே
உரியதனித்தன்மை காரணமாக அவர்களுக்கு
வேறுவகையில்,
விதிகளிலிருந்து
விலக்கு
என்பது மிகவும் அவசியமாகும்”. 50% இட
ஒதுக்கீட்டிற்கு விலக்கு உண்டு எனத் தீர்ப்பளித்த
நீதிபதிகளே ஏற்றுக் க�ொண்டுள்ளனர், என்பதை
மேற்கண்டத்
தீர்ப்பின்
ஒருபகுதி
உறுதி
செய்துள்ளது.
எனினும்
தமிழகத்தில்

வி.பி. சிங்
ஆட்சியின்
ப�ோது
மண்டல்ஆணையத்தின்
பரிந்துரைகளை
ஏற்றுக் க�ொள்வதாக அறிவித்தார். அதன்
அ டி ப ்ப டை யி ல்  ம த் தி ய அ ர சி ன்
வேல ை வ ா ய் ப் பு க ளி ல்
பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு 27% இடஒதுக்கீடு
வழங்கி மத்திய அரசு ஆணை பிறப்பித்தது.
அதனை
எதிர்த்து,
இந்திரா
சகானி
இடஒதுக்கீட்டு முறையானது, சட்டத்தின் முன்
அனைவரும் சமம் என்னும், அரசமைப்புச்
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நம்டமுமறயிலிருநத
69%
இ்டஒதுக்கீடு,
உச்சநீதிைனற தீர்ப்புக்கு முரணொனது எனறும்
அதமன ரத்து கசய்தி்ட யவணடுகைனறும்
நு�ர்யவொர்
அமைப்பின
அறக்�ட்டம்ள
உறுப்பினரொன
ய�.என.விஜேன
உச்சநீதிைனறத்தில்
கதொ்டர்நத
வழக்கில்
ைருத்துவம் ைற்றும் க்பொறியிேல் �ல்லூரி�ளில்
50%யைல் இ்டஒதுக்கீடு அளிக்� உச்சநீதிைனறம்
இம்டக்�ொைத் தம்டவிதித்தது.

அதி�ொரங்�ம்ளப் க்பறுவதற்�ொன தற்�ொலி�
முேற்சியே ஆகும். சமூ� ைொற்றம் நி�ழநதி்டவும்,
உணமைேொன சமூ� நனைதிப்பு உருவொகி்டவும்,
சொதிே அடுக்கு முமற�ள ஒழிநது சைத்துவம்
பிறநதி்ட யவணடும். அத்தம�ே சைத்துவம்
பிறப்்பதற்�ொன
வழிமுமற�ளுள
ஒனறு
‘சொதிக்�ைப்புத்
திருைணங்�்ளொகும்’.
சொதி�ளுக்குளய்ளயே
நம்டக்பறும்
திருைணங்�ய்ள
சொதிக்�ட்டமைப்ம்ப
வலிமைப்்படுத்தி
வருவது்டன
சைத்துவம்
உருவொவதற்�ொனத்
தம்டக்�ல்ைொ�வும்
இருக்கினறன.
எனயவ
“சொதிைறுப்புத்
திருைணங்�ளும்”
முற்ய்பொக்�ொன
உேர்
எணணங்�ளுயை உணமைேொன சமூ�ைொற்றத்மத
முனகனடுக்கும் �ருவி�்ளொகும்.

எனினும் 1951 ஆம்
ஆணடு எழுநதமதப் ய்பொனற
சட்ட
கநருக்�டி�ள
எழுநததொல்
அரசிேல்
சட்டத்தில் உள்ள ைொநிை
அரசு�ளுக்�ொன
அதி�ொர
வரம்பு
எனனும்
வொய்ப்பிமனப்
்பேன்படுத்தி
அப்ய்பொமதே
முதல்வர்
கஜ.கஜேைலிதொ
அவர்�ளின
தமைமையிைொன தமிழநொடு அரசு அரசிேல்
சட்ட பிரிவு 31(C) (Directive principles of state policy)
-யிமனப் ்பேன்படுத்தித் தனிச்சட்ட ையசொதொ
ஒனறிமன 30.12.1993 அனறு தமிழநொடு
சட்டைனறத்தில் நிமறயவற்றிேது. அதனபின
தமிழநொடடில் பின்பற்றப்்பட்ட 69% இ்டஒதுக்கீடு
குறித்த
தமிழநொடு
அரசின
தனிச்சட்டையசொதொவிற்கு 19.07.1994 அனறு
அனமறே குடிேரசுத் தமைவர் ஒப்புதல்
அளித்ததொல் தமிழ�த்தில் பின்பற்றப்்படும் 69%
இ்டஒதுக்கீடு உரிேசட்டப் ்பொது�ொப்பிமனப்
க்பற்றுவிட்டது.

பிற்படுத்ேப்படதடகார ஆமணயம்
இநதிே அரசிேல் சட்டப் பிரிவு 340
இன்படி “சமூ� அடிப்்பம்டயிலும் �ல்வி
அடிப்்பம்டயிலும் பிற்்படுத்தப்்பட்ட வகுப்பு�ள”
எமவ என அம்டேொ்ளம் �ணடி்டவும் ைற்றும்
அவர்�ளின நிமை குறித்து ஆய்வு கசய்து
அரசுக்குப்
்பரிநதுமர�ம்ள
வழங்�வும்
பிற்்படுத்தப்்படய்டொர்
ஆமணேம்
அமைத்தி்டவும்
குடிேரசுத்தமைவருக்கு
அதி�ொரம் அளிக்கிறது. அதனடிப்்பம்டயில்
இநதிே
அரசு
பினவரும்
இரணடு
பிற்்படுத்தப்்படய்டொர்
ஆமணேங்�ம்ள
இதுவமர அமைத்துள்ளது.

தமிழ�
அரசின
இச்சட்டத்திமன
எதிர்த்தும் வழக்குத்கதொ்டரும் சூழமைத் தவிர்க்�
இநதிே அரசமைப்புச் சட்டத்தின IX ஆவது
அட்டவமணயில் யசர்க்� தமிழ� அரசு க்பரும்
முேற்சி
எடுத்தது.
நொ்டொளுைனறத்தில்
யைற்க�ொள்ளப்க்பற்ற
76-வது
அரசிேல்
சட்டத்திருத்தத்தின மூைம் தமிழ� அரசின
இ்டஒதுக்கீடடுச் சட்டம் இநதிே அரசிேல்
சட்டத்தின
IX
ஆவது
அட்டவமணயில்
இமணக்�ப்க்பற்றது. அத்து்டன, 1992 நவம்்பர்
16ஆம்யததி முதல் இச்சட்டம் முனயததியிடடு
நம்டமுமறக்கு வநததொ�வும் அறிவிக்�ப்்பட்டது.
இ்டஒதுக்கீடடு
முமற
என்பது
அரசு

1. திரு. ககாககா கதலல்கர ஆமணயம்
�ொ�ொ
�யைல்�ர்
ஆமணேம்
எனறமழக்�ப்்படுகிற
முதைொவது
பிற்்படுத்தப்்படய்டொர் ஆமணேம் 29.01.1953
அனறு அமைக்�ப்்பட்டது. இவ்வொமணேத்தில்
�ொ�ொ �யைல்�ர் உட்ப்ட 11 ய்பர் இ்டம்
க்பற்றிருநதனர். இக்குழுவின அறிக்ம�யிமன
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அன்றைய பிரதமர் ஜவஹர்லால்
நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார்.

நேரு

துவத்திற்கு மெட்ராஸ்
முன்னோடியாக
இருப்பதுடன்
அம்மாநிலமே
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பார்களுக்கு பிரதிநிதித்
துவத்தை
வழங்கியுள்ளது”
என்று
குறிப்பிட்டிருப்பதன்
மூலம்
தமிழ்நாடு
சமூகநீதியின்  பிறப்பிடமாகவும்
முகவரி
ஆகவும் இருப்பதை அறியலாம்.

2. மண்டல் ஆணையம்
பிரதமர்
ம�ொரார்ஜிதேசாய்
தலைமையிலான மத்திய அரசு பிந்தேஸ்வரி
பிரசாத் மண்டல் கமிஷன் என்றழைக்கப்படுகிற
மண்டல் ஆணையத்தினை 1979 ஆம் ஆண்டு
அமைத்தது.
இது
பிற்படுத்தப்பட்ட
வ கு ப் பி ன ரு க்கா ன இ ர ண ்டா வ து
ஆ ணையமா கு ம் . இ வ்வாணைய த் தி ன்
செயலராக எஸ்.எஸ்.கில் செயல்பட்டார்.
பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் குறித்து
ஆய்வு செய்திட 1979 ஆம் ஆண்டு பி.பி. மண்டல்
தலைமையிலான
குழு
ஒன்று
அமைக்கப்பெற்றது.
அக்குழு
இந்தியா
முழுவதிலும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டது.
இவ்வாணையம்
11
காரணங்களை
அடிப்படையாகக்
க�ொண்டு
சமூக
அடிப்படையிலும் கல்வி அடிப்படையிலும் 3743
சாதிகள்
பிற்படுத்தப்பட்ட
வகுப்புகளாக
உள்ளன என அடையாளம் கண்டது.
மண்டல்
தன்
முகப்புரையில் “வகுப்பு வாரி

மக்கள்தொகையில்
பிற்படுத்தப்பட்ட

52%

வகுப்பார்க்கு

உள்ள

மத்தியஅரசுப்

பணிகளில் 27% வழங்கிட மண்டல் ஆணையம்
பரிந்துரைத்தது.

இவ்வாணையத்தின்

பரிந்துரையை ஏற்றுக்கொண்டு 13.08.1990 ஆம்
ஆண்டு

பிரதமர்

தேசிய

முன்னணி

பணிகளில்

வி.பி.சிங்
அரசு

மட்டும்,

தலைமையிலான
மத்திய

அரசுப்

பிற்படுத்தப்பட்ட

வகுப்பாருக்கு 27% இடஒதுக்கீடு வழங்கி ஆணை
பிறப்பித்தது. இவ்வாணை 13.08.90 ஆம் தேதி
முதல் அமல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம்
மத்திய அரசுப் பணிகளில் சமூக அடிப்படையிலும்,
கல்வி

அடிப்படையிலும்

வகுப்பினர்

அறிக்கையின்
பிரதிநிதித்

மத்திய

பிற்படுத்தப்பட்ட

அரசுப்

பணிகளில்

வேலைவாய்ப்பு பெறும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்திரா சகானி V. இந்திய யூனியன் AIR 1993 SC 477
 இது மண்டல குழு வழக்கு எனவும் அழைக்கப்படும்.
 பிரதம மந்திரி ம�ொரார்ஜிதேசாய் தலைமையில் 1979-ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் பி.பி. மண்டல் தலைமையில்,
சட்டபிரிவு 340-ன் படி பின்தங்கிய வகுப்பினருக்கான இரண்டாவது ஆணையம் ஏற்படுத்தப்பட்டது.

 பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர்(SC/ST) மக்களை தவிர்த்து, இதர பிற்பட்ட வகுப்பினர் ம�ொத்த
மக்கள் த�ொகையில் 52% இடம் பெற்றுள்ளனர், அரசு பதவியில் 27 சதவிகிதம் இட ஒதுக்கீடு செய்தால்தான்
அது பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர்(SC/ST) இதர பிற்பட்ட வகுப்பினருக்கான (OBC) ம�ொத்த
50 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு ஆகும் என இந்த ஆணையம் பரிந்துரை செய்தது.

 மண்டல ஆணைய அறிக்கை சமர்பித்த பிறகு எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் மற்றும் செயல்பாடும் இல்லை,
பாராளுமன்றத்தில் இருமுறை 1982 மற்றும் 1983-ஆம் ஆண்டுகளில் மண்டல் ஆணையம் அறிக்கை மீது
விவாதம் மட்டுமே நடைபெற்றது.

 1990-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி வி.பி. சிங் அரசாங்கம் ஒரு ஆணையின் மூலம் மண்டல்
ஆணையம் அறிக்கையின் பரிந்துரையை ஏற்றுக்கொண்டு 27 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு சமூகத்தில் பிற்பட்ட
வகுப்பினருக்கு இந்திய அரசுப் பணிகளில் வழங்கியது.

ஒதுக்கீட்டு முறை சமூக நீதியை நிலை
நாட்டுகிறது என்பதை உணரவேண்டும். பிறப்பின்
அடிப்படையில் யாவரும் யாருக்கும் உயர்ந்தவர்
மற்றும் தாழ்ந்தவரும் இல்லை என்பன சமதர்ம
தத்துவத்தின் அடிப்படையாகவும் சமூக நீதிக்கு

சமூக நீதியை மேம்படுத்துதல்
சமூக நீதியை ஏற்படுத்துவதில் இட
ஒதுக்கீடு முக்கியமான கருவியாக உள்ளது,
கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளில் இட
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இன்றியமையாத ஒன்றாகவும் கருதப்படுகின்றன.
தன் பிறப்பின் அடிப்படையில் பயன்பெறுபவர்கள்
அது இந்த நவீன உலகத்திற்கு ப�ொருந்தாது
என உணரவேண்டும். சமூகத்தில் உள்ள
அனைவருடனும்
உணர்வுபூர்வமாகவும்,
சமத்துவத்துடன் இருப்பதே நவீன மனிதனாக
இருப்பதற்கு அவசியமாகும். சமீப காலத்தில்
ச�ொத்துக்கள் மற்றும் ஆடம்பர ப�ொருள்களை

க�ொண்டும் ஒருவரை மதிப்பிடும் ப�ோக்கு
அதிகரித்து வருவது வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய
ஒன்றாகும்.
சமீபகால ந�ோக்கங்கள் நம்மை
நவீனமாக்குகின்றன.
நவீன
இந்தியாவை
உருவாக்க
அனைத்து
துறைகளிலும்
முழுமையான மாற்றம் தேவை. ஆகையால்தான்
நவீன இந்தியா எனும் கருத்தாக்கம் சமூகநீதியை
இயற்கையாகவே உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது.

நடைமுறைப்படுத்தினார்.
அந்த நேரத்தில்
மண்டல் ஆணைய பரிந்துரைகள் பெரும்
விவாதங்களை
நாடு
முழுவதும்
ஏற்படுத்தியது. தேசிய அரசியலில் பெரும்
குழப்பங்கள்
ஏற்பட்டன.
சந்தர்ப்பவாத
அரசியலை
செய்வதாக
வி.பி.சிங்
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டார்.
எந்த ஒரு பெரிய
தேசிய
கட்சியும்
மண்டல்
ஆணைய
பரிந்துரைகளுக்கு ஆதரவாக இல்லை.
சில அமைப்புகள் மற்றும் பிரிவினர்
இந்த
பரிந்துரைகளை
எதிர்த்து
உச்ச
நீதிமன்றத்தில் வழக்கு த�ொடுத்தனர். இரு
தரப்பு
வாதங்களையும்
பதின�ோரு
நீதிபதிகளைக்
க�ொண்ட
உச்சநீதிமன்ற
அமர்வு கேட்ட பின்பு உச்சநீதிமன்றம் இந்த
மண்டல்
ஆணையத்தின்
பரிந்துரைகள்
செல்லும் என தீர்ப்பளித்தது. அந்த அமர்வின்
பெரும்பான்மை நீதிபதிகள் இந்த 1992-ஆம்
ஆண்டு தீர்ப்பை வழங்கினர். ஆனால் அதே
சமயத்தில் பரிந்துரைகளில் சில மாற்றங்களை
செய்ய
அரசை
உச்சநீதிமன்றம்
கேட்டுக்கொண்டது.
1993 செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி பணியாளர்
மற்றும்
பயிற்சி
துறையின்
ஒப்பந்தம்
மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதன்பின் அறிக்கை
பற்றிய சர்ச்சை முடிவிற்கு வந்து, திட்டம்
த�ொடர ஆரம்பித்தது.

1979-ஆம்
ஆண்டு
இந்திய
அரசாங்கத்தால் பின்தங்கிய வகுப்பிற்கான
இரண்டாவது ஆணையம் பி.பி. மண்டல்
தலைமையில் உருவாக்கப்பட்டது. பின்தங்கிய
மக்களின் சமூக, கல்வியினை மேம்படுத்த
வழிமுறைகள்,
திட்டங்கள்
பற்றிய
பரிந்துரைகள்
கேட்கப்பட்டன.
இந்த
ஆணையம் அரசு பதவிகளில் 27 சதவிகிதம்
சமூக
மற்றும்
ப�ொருளாதாரத்தில்
நலிவடைந்த பின்தங்கிய வகுப்பை சேர்ந்த
மக்களுக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று
பரிந்துரைத்தது.
1980-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம்
மண்டல் ஆணையம் அதன் அறிக்கையை
உள்துறை
அமைச்சராக
இருந்த
ஜெயில் சிங்கிடம் சமர்பித்தனர் அப்போது
பி.பி. மண்டல் “இந்த அறிக்கையை தயார்
செய்வதில்
அதிகமான
உழைப்பை
க�ொடுத்துள்ளோம். மிக சரியாக கூறினால்
நாம் உன்னதமான சடங்கை செய்துள்ளோம்”
என்று கூறினார்.
அடுத்த
பத்தாண்டுகளுக்கு
இந்த
மண்டல் ஆணைய அறிக்கை உள்துறை
அலுவலகத்திலேயே இருந்தது. அதை தேசிய
முன்னணி அரசில் பிரதமராக இருந்த
வி.பி. சிங் (1938-2001) 1990-ஆம் ஆண்டு
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அருஞ்சொற்பொருள்:
சக�ோதரத்துவம்:

சாதி, இன, மதம், ம�ொழி என்ற

சிறுபான்மையினர்:

நாட்டின்

அல்லது

ஒரு

பேதங்களில்லாமல் அனைத்து மனிதர்களையும்

பகுதியில் உள்ள ம�ொத்த மக்கள் த�ொகையில் மத,

சக�ோதர சக�ோதரிகளாக பாவிக்கும் மனப்பாங்கு.

இன,

வளங்களை

சுரண்டல்:

இடஒதுக்கீடு:
பிரிவினருக்கு

வர்க்க, இன, ப�ொருளாதார,

மற்றும்

குறிப்பிட்ட

மற்றும்

சமூகத்தின்

நலிந்த

வாய்ப்பளிக்கும்

வகையில்,

கலாச்சாரங்களைக்

க�ொண்ட

மக்கள்

ஒன்றாக வாழும் சமூகம்.

நபர்களுக்கு, அவர்களின் பதவியின் காரணமாவ�ோ,

சமூக

சிறப்பு திறமைகளின் காரணமாகவ�ோ, சாதியின்

மாற்றம்:

பெரும்பான்மை

காரணமாகவ�ோ வழங்கப்படும் சிறப்பு சலுகைகள்.
சமூக அடையாளம்:

கல்வி

பன்மை சமூகம்: பல்வேறு ம�ொழி, மத, இன

சமமாக நடத்தும் சமுதாயம்.
சில

குறைவான

அரசமைப்பால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு முறை.

ம�ொழி, மத பேதங்களில்லாமல் அனைவரையும்
ஒரு

அரசின்

வேலைவாய்ப்புகளில்

உழைப்பை பணியாளர்களிடம் பெறுவதும்.

தனிச்சலுகைகள்:

அடிப்படையில்

எண்ணிக்கையில் உள்ளோர்.

தேவைக்கதிகமாக

பயன்படுத்துவதும், குறைந்த ஊதியத்திற்கு அதிக
சமத்துவ சமுதாயம்:

சாதி

ஒரு

சமூகத்தில்

மக்களின்

வாழும்

மன

மற்றும்

நடவடிக்கைளில் ஏற்படும் மாற்றம்.
குடிமை

சமுதாயத்தின் ஒரு பிரிவில்

உரிமைகள்:

ஒரு

சமூகத்தில்

உறுப்பினராக இருப்பதன் மூலம், ஒரு நபருக்கு

கண்ணியத்துடன் வாழ்வதற்காக அரசமைப்பினால்

கிடைக்கும் அடையாளம்.

உத்திரவாதமளிக்கப்பட்ட உரிமைகள்.

ஒருவரைய�ோ

நிறவெறி:

குழுவினரைய�ோ,

அல்லது

அவர்களது

ப�ொருளாதார

ஒரு

அமைப்பு:

மனிதர்களை

பிறப்பின்

பணக்காரன்

ப�ொருளாதார நிலையில் இருத்தல்.
நிலப்பிரபுத்துவம்:

அடிப்படையில்

வகைப்படுத்திய

ஏழை,

என்ற வேறுபாடின்றி அனைத்து மக்களும் சமமான

நிறத்தின்

அடிப்படையில் பாகுபாடாக நடத்துவது.
வர்ண

சமத்துவம்:

அதிக

அளவு,

நிலங்களை

உடைமையாக க�ொண்டவர்கள்.

பழங்கால

பஞ்சமர்:

நடைமுறை

வர்ணாசிரம முறையில் குறிப்பிடப்படாத

வர்க்கத்தை சேர்ந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள்.

மதிப்பிடுதல்
I சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
1. தகுதி இருப்பவை உயிர் வாழும் என்ற க�ோட்பாட்டை உருவாக்கியவர்.
அ)டெனிம்
ஆ) ருஸ்வெல்ட்	
இ) டார்வின்	
ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும்
2. அடிமை வாணிபம் என்பன
அ) பெண்கள் கடத்தல்		

ஆ) குழந்தைகள் கடத்தல்

இ) மனிதர்கள் கடத்தல்

ஈ) அனைத்தும்

3. இனவெறி ஆட்சி என்பன
அ) ஒரு இனம் மற்றொரு இனத்தை அடக்குதல்
ஆ) கருப்பர் இனம் வெள்ளையர் இனத்தை அடக்குதல்
இ) சித்ரவதை
ஈ) உயர்குடி சமூகம்
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4. நாராயண குரு எந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவர்?
அ) ஆந்திர பிரதேசம்

ஆ) மேற்கு வங்காளம்

இ) மகாராஷ்டிரா

ஈ) கேரளா

5. வைக்கம் இயக்கத்தை தலைமை தாங்கி நடத்தியவர்.
அ) பெரியார்

ஆ) ராஜாஜி

இ) நேரு

ஈ) காந்தியடிகள்

6. தேசங்களின் வளம் பற்றிய ஒர் ஆய்வு என்ற நூலை எழுதியவர்
அ) கீன்ஸ்

ஆ) ஆதம் ஸ்மித்

இ) ரூச�ோ	

ஈ) ப�ோடின்

7. ”த�ோட்டாக்களால் அல்ல வாக்குச் சீட்டினால்” என கூறியவர்
அ) கேஸ்ட்ரோ	

ஆ) மாவ�ோ

இ) சுபாஷ் சந்திர ப�ோஸ்

ஈ) பகத் சிங்

8. இட ஒதுக்கீடு க�ொள்கையின் மூலம்
அ) உயர்த்துதல்

ஆ) மேம்படுத்துதல்

இ) நீதி வழங்குதல்

ஈ) அனைத்தும்

9. சாதி அமைப்பு மிகப் பெரிய அளவில் இருந்த மதம்.
அ) கிறிஸ்துவ மதம்

ஆ) இந்து மதம்

இ) புத்த மதம்

ஈ) ஜைன மதம்

10. அம்பேத்கர் எந்த மதத்திற்கு மாறினார்
அ) கிறிஸ்துவ மதம்

ஆ) இந்து மதம்

இ) புத்த மதம்

ஈ) ஜைன மதம்

11. ஒரு நியாயமான சமூகத்தில்
அ) பாகுபாடு இருக்காது

ஆ) சாதிகள் இருக்காது

இ) மதங்கள் இருக்காது

ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும்

12. மண்டல் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது
அ) பட்டியலினத்தவருக்காக	

ஆ) பழங்குடியினருக்காக

இ) இதர பிற்பட்ட வகுப்பினருக்காக	

ஈ) பிற்பட்ட வகுப்பினருக்காக

13. கூற்று: பிராமணரல்லாத�ோர், ஆங்கிலேயர் காலத்தில் அரசு பதவிகளில்
பணியமர்த்தப்பட்டனர்.
	காரணம்: 1921-ம் ஆண்டு வகுப்புவாரி பிரதிநிதித்துவ சட்டம் இயற்றப்பட்டது.
அ) கூற்றும்காரணமும் சரி, கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம்
ஆ) இரண்டுமே சரி, ஆனால் காரணம் சரியான விளக்கம் இல்லை
இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு
ஈ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி
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II. பின்வரும் வினாக்களுக்கு குறுகிய விடையளி.
1. சமூகம், அரசாங்கம் மற்றும் சாதி – வரையறு.
2. சாதிகளற்ற சமுதாயம் – வரையறு.
3. சாதி பாகுபாடு என்று நீ கருதுவது என்ன?
4. சமத்துவம் என்றால் என்ன?
5. சுரண்டல் என்றால் என்ன?
6. சாதி கலவரம் பற்றி வரையறுத்து கூறு?
7. க�ோவில் நுழைவு ப�ோராட்டம் பற்றி விளக்குக.
III. கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.
1. இட ஒதுக்கீடு க�ொள்கை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.
2. இந்திய அரசமைப்பில் கூறப்பட்டுள்ள சமத்துவம் பற்றி கூறு.
3. சாதி அமைப்புகள் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.
4. இந்தியாவில் சாதி பாகுபாடு முறைகள் பற்றி விவரி.
5. மண்டல் ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் பற்றி விளக்கு.
IV. கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விரிவாக விடையளிக்கவும்.
1. சமத்துவ சமுதாயத்தின் அடிப்படை அம்சங்கள் குறித்து விவாதி.
2. பெரியாரின் அரசியல் கருத்துகள் பற்றி விரிவாக கூறு.
3. சமத்துவத்திற்கு பல்வேறு தலைவர்கள் ஆற்றிய பங்கினை பற்றி கூறு.
4. தற்கால இயக்கங்கள் தலைமையின் அவசியம் குறித்து விவாதி.
5. புதிய சமூக இயக்கங்கள் பற்றி விளக்குக.

மேற்கோள் நூல்கள் (Reference books)

1. Gauba. O.P, ‘Dimension of Social Justice’, National Publishing Co, New Delhi, 1983.
2. Rawls, John, ‘A Theory of Justice’, Universal Law Publishing Co. Pvt, Ltd, Delhi, 2000.
3. Rao, Priya, ‘Development & Social Justice - A Legal Perspective’; Kalpaz Publications, Delhi,
2012.
4. Purohit . B.R; ‘Social Justice in India’, Rawat Publications, New Delhi, 2003.
5. Barry, Brain, ‘Why Social Justice Matters’ 1st Edition, Polity Publishers, 2005
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அலகு

14

தமிழகத்தில் அரசியல் வளர்ச்சி

நிகழ்வுகளின் நாட்குறிப்பு
1914

–

திடாவிடர் கழகத்தின் த�ோற்றம்

1916

–

தென்னிந்திய விடுதலைக் கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது

1917

–

நீதிக் கட்சி

1919

–

மாண்டேகு செம்ஸ் ப�ோஃர்டு சீர்திருத்தங்கள்

1925

–

பெரியார் சுயமரியாதை இயக்கத்தைத் த�ோற்றுவித்தார்.

1937

–

ராஜாஜியின் தலைமையில் காங்கிரசு அமைச்சரவை உருவாக்கப்படுதல்

1937

–

இந்தி எதிர்ப்புப் ப�ோராட்டம்

1944

–

சேலம் மாநாட்டில் நீதிக் கட்சி திராவிடர் கழகம் என பெயர் மாற்றம்
செய்யப்பட்டது

1949

–

திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் பிறந்தது

1946

–

சென்னை மாகாணத்தில் த.பிரகாசம் தலைமையிலான காங்கிரசு
அரசாங்கம் அமைந்தது.

1947

–

ஓ.பி. ராமசாமி முதலமைச்சரானார்.

1949

–

பி. குமாரசாமி ராஜா தலைமையிலான அமைச்சரவை அமைந்தது.

1952

–

முதல் ப�ொதுத் தேர்தல் நடைப்பெற்றது

1956

–

மாநில மறுசீரமைப்புச் சட்டம்

1965

–

இந்தி - எதிர்ப்புப் ப�ோராட்டம்

1967

–

சி.என். அண்ணாதுரை தலைமையின் கீழ் தி.மு.க அரசாங்கம் அமைக்கப்பட்டது.

1969

–

சி.என். அண்ணாதுரை காலமானார்

1969

–

மு. கருணாநிதி மாநிலத்தின் முதலமைச்சரானார்

1972

–

அ.இ. அ.தி.மு.க., எம்.ஜி.இராமச்சந்திரனால் (எம்.ஜி.ஆர்) நிறுவப்பட்டது

1974

–

மாநில தன்னாட்சித் தீர்மானம் சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது.
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கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்
 1 900-களில் சென்னை மாகாணத்தில் நடைபெற்ற அரசியல் விவாதங்களின் தன்மையைப்
பற்றி புரிந்துக�ொள்ளுதல்
 பிராமணரல்லாத�ோர் இயக்கம் எவ்வாறு த�ோன்றியது பின்னர் தமிழ்நாட்டில் திராவிட
கட்சிகளின் ஆட்சிக்கு எங்ஙனம் வழியமைத்தது என்பது பற்றி விளக்குதல்
 மாநிலத்தில் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் ஆட்சியின் ப�ொழுது மத்திய-மாநில உறவுகளின்
தன்மை பற்றி விரிவாக விளக்குதல்
 திராவிட கட்சிகளின் மக்கள்நலக்கொள்கை, அவற்றின் முக்கியத்துவம், ப�ொது மக்கள் மீதான
அதன் தாக்கங்களைப் பற்றிய அறிவைப் பெறுதல்
 ஏதேனும் மாநிலங்களின் அரசியல் விருப்பமானது தேசிய அரசியலின் மீது தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தியுள்ளதா என்பதை ஆய்வு செய்தல்
 இந்த படிப்பின் முதன்மையான ந�ோக்கமானது மாநிலத்தில் த�ொடர்ந்து வந்த அரசாங்கங்களின்
சமூகநலக் க�ொள்கைகளின் அனைத்து பரிணாமங்களையும் அறிந்து க�ொள்வது.
 மாநிலத்தில் திராவிட அரசியலில் ஏற்பட்ட பல்வேறு பிளவுகள் மற்றும் அதன் விளைவுகளை
கண்டறிதல்.
இந்த பிராமணர் – பிராமணரல்லாத�ோர் என்ற
இரு பிரிவினரிடையே உள்ள ம�ோதல்கள் பற்றி
புரிந்து
க�ொள்வது
என்பதுதான்
தென்னிந்தியாவின் அரசியல் மற்றும் சமூக
வாழ்வை புரிந்து க�ொள்வதற்கு அவசியமானது
என்று நம்பினார்கள்.

14.1 தமிழக அரசியல் வரலாறு
இந்தியாவின்
பிற
பகுதிகளுடன்
ஒப்பிடும்போது,
தமிழ்நாடானது,
ஆர�ோக்கியமான நிர்வாக மற்றும் அரசியல்
பண்பாடும்,
கிட்டத்தட்ட
நிலையான
ப�ொருளாதார
வாழ்வு
மற்றும்
மிக
த�ொன்மையான காலத்திலிருந்து தற்காலம்
வரை
த�ொடர்ச்சியான
மரபுகளையும்
க�ொண்டதாகும். தென்னிந்தியாவின் சென்னை
மாகாணம் என்பது (The Madras presidency)
ஆங்கிலேயரின்
அரசியல்,
நிர்வாகத்
தேவைகளுக்காக
த�ோற்றுவிக்கப்பட்டது.
சென்னை மாகாணம் கி. பி. (ப�ொ.ஆ) 1801-இல்
உருவாக்கப்பட்டது. இந்த மாகாணமானது, 18
மற்றும்
19ஆம்
நூற்றாண்டுகளில்
தற்பொழுதுள்ள மாநிலங்களான ஆந்திரா,
கேரளாவின் மலபார் பகுதி, தெற்கு கர்நாடகா,
ஒடிசாவின் வடபகுதி முழுவதும் மற்றும்
லட்சத்தீவு ஒன்றிய பிரதேசம் ஆகியவை
உள்ளடக்கிய பகுதிகளாகும்.

சென்னை மாகாணம்
அதே நேரத்தில், சில பிராமணரல்லாத
சாதி குழுக்களின் உறுப்பினர்கள் த�ொழிற்துறை
வாணிபம்
நிறுவனங்களில்
வேலை
வாய்ப்பினை க�ோரினர். கணிசமான அளவிற்கு,
பிராமணரல்லாத சாதிபிரிவினர்கள் கிராமப்
புறங்களில்
இருந்து
மாகாணத்தின்
நகர்புறத்திற்கு புலம்பெயர்ந்தனர்,
அவர்கள் தங்களின் அடையாளத்தை
உறுதி செய்ய விரும்பினார்கள் மற்றும்
படிப்படியாக
சமூகத்தில்,
அரசியலில்,
நிர்வாகத்தில் பிராமணர்கள் அனுபவித்த
ஏகப�ோக அதிகாரம் மற்றும் தனி உரிமை
சலுகைகளை சவாலாக நின்று எதிர்த்தனர்.

இருபதாம்
நூற்றாண்டின்
ஆரம்ப
காலத்தில்
சென்னை
மாகாணத்தின்
அரசியலானது
பிராமணர்
-பிராமணரல்லாத�ோரின் ம�ோதல் த�ொடர்பான
ஆதிக்கம்
க�ொண்டதாக
இருந்தது.
அறிஞர்களும், அரசியல் சிந்தனையாளர்களும்

“திராவிடன்”
என்ற
வார்த்தை,
அறிஞர்கள்
மற்றும்
தமிழரல்லாத�ோர்/
ஆரியரல்லாத தமிழ் பேசுவ�ோரை அடையாளம்
கண்டுக�ொள்ள பயன்படுத்தப்பட்டது. அதே
நேரத்தில் பிராமணர்கள் ”ஆரியர்கள்” எனவும்
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வடம�ொழி நாகரிகத்தின் பாதுகாவலர் எனவும்
அடையாளப்படுத்தப்பட்டனர்
மற்றும்
பிராமணரல்லாத�ோர் “திராவிடர்கள்”எனவும்
அவர்கள் தமிழ்மொழி, பண்பாடு மற்றும்
நாகரீகத்தின்
பாதுகாவலர்
எனவும்
கருதப்பட்டனர்.

1837 ஆம் ஆண்டு ஜேம்ஸ் பிரின்சிபே
மற்றும்
இதர
ஆ ய ்வா ள ர்க ள ா ல்
பிராமண
மூல
ஆவணங்கள்
மற்றும்
த ெ ன் னி ந் தி ய
ஜ�ோதிபா புலே
ம�ொழிகளின்
மீதான
ஆய்வுகள் (எல்ஸிஸ் 1816 மற்றும் கால்டுவெல்1856) ப�ோன்றவைகள் இந்திய கலாச்சாரம்
என்பது
ஒரே மாதிரியானத் தன்மையைக்
க�ொண்டது அல்ல என்றும், புத்த, திராவிட
மரபுகள் கூட இந்தியாவில் இருந்தன என்பது
நிரூபிக்கப்பட்டது.
தென்னிந்தியாவில்,
குறிப்பாக, பன்மொழி க�ொண்ட சென்னை
மாகாணத்தில், பிராமணரல்லாத�ோர் இடத்தில்,
திராவிட ம�ொழிக்குழுக்கள் மற்றும் திராவிட
பண்பாட்டுத் த�ொன்மை ஆகியவை, திராவிட

14.2. திராவிட இயக்கத்தின் த�ோற்றம்
சென்னை
மாகாணத்தில்
பிராமணரல்லாத�ோரின் தமிழ் அடையாளம்,
சமூக
அரசியல்
மற்றும்
ப�ொருளாதார
நலன்களை
பாதுகாப்பிற்காக
ஓர்
பிராமணரல்லாத குழுவால் துவங்கப்பட்டதே
“திராவிட இயக்கமாகும்.”
திராவிடர்கள் மற்றும் பிராமணரல்லாத�ோர்
1801 ஆம் ஆண்டு பன்மொழி க�ொண்ட
சென்னை மாகாணமானது (தமிழ், தெலுங்கு,
மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் துலு) காலனிய
ஆட்சியால்
உருவாக்கப்பட்டது.
இந்தியாவினுடைய பன்மைத் தன்மையை
சென்னை
மாகாணத்தின்
அரசியல்
வளர்ச்சியில் காணமுடியும். வங்காளத்திலும்,
வடஇந்தியாவின் பிற பகுகளிலும் சமஸ்கிருதம்
மற்றும் வேதங்களை மையப்படுத்திய இந்திய
பண்பாடு முன் எடுக்கப்பட்டது. இவற்றோடு
இந்தோ-ஆரிய (அ) இந்தோ- ஜெர்மன்
ம�ொழிக்
குடும்பம்
அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
வேதமல்லாத, சமஸ்கிருதம் அல்லாத பண்பாடு

அடையாள எழுச்சிக்கு இட்டு சென்றது.
(1) பிராமணர்கள், பிராமணரல்லாத�ோர்
மீது தங்களது மேன்மையை கோருவது மற்றும்
(2)
பிராமணர்கள்
கல்வி
மற்றும்
வேலைவாய்ப்புகளை
ஏகப�ோகமாக்கியது
ஆகிய இரண்டு திராவிட அடையாளத்தை
பிராமணரல்லாத�ோர்
அடையாளமாக
மாற்றியமைத்தது. மகாராஷ்டிராவில்
கூட
மகாத்மா ஜ�ோதிபா புலே இதே ப�ோன்று ஓர்
பிராமணரல்லாத�ோர்
இயக்கத்தைத்
துவக்கினார் இவ்வாறு திராவிடம் என்பது
தென்னிந்தியாவில்
பிராமணரல்லாத�ோர்
என்பதைக் குறிப்பதாயிற்று.
	ச ெ ன்னை ம ா க ா ண
பி ர ா ம ண ர ல்லா த � ோ ரி ன் பி ர ச ்சனையை
புதியதாக தேசியத் தலைவர்கள் கவனத்தில்
க�ொள்ளவில்லை
என்பதாகக்
குறைபாடு
இருந்தது. 1852 ஆம் ஆண்டு கஜீலு லட்சுமி
நரசு செட்டி என்பவர் இதனை வெளிப்படுத்தி,
ஆங்கிலேய
இந்திய
கழகத்திலிருந்து
வெளியேறி, சென்னை வாழ் மக்கள் சங்கம்
என்ற பெயரில் ஓர் அமைப்பை த�ொடங்கினார்.
சிப்பாய்க் கலகத்திற்கு பிந்தைய காலங்களில்
பிராமணரல்லாத
தலைவர்கள்
அரசியல்
சீர்திருத்தங்களைக்
காட்டிலும்
சமூக
சீர்திருத்தத்தின் மீது கவனம் செலுத்தினார்.
1909 ஆம் ஆண்டு மிண்டோ மார்லி சீர்திருத்தம்

அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.
தமிழ் ஆர்வலர்களால் எல்லிஸ்
தமிழை
நேசிப்பவராகவும்,
வள்ளுவரின்
குறளை
மிகவும்
விரும்புவராகவும்
பாராட்டப்படுகிறார். இவர் பிற
தமிழ்ப்
படைப்புகளையும்
நேசிப்பவராக
இருப்பினும், எல்லிசின் காலனிய மற்றும் மதப்
பின்னணி அறியப்படவில்லை.
பிரான்சிஸ் ஒயிட் எல்லிஸ்
பிறப்பு: மே 7, 1814 கிளாடி,
இங்கிலாந்து.
இறப்பு: ஆகஸ்ட் 28, 1891,
க�ொடைக்கானல், இந்தியா.
ராபர்ட் கால்டுவெல்
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அறிமுகப்்படுத்�ப்்படட
பி்றகு,
தென்லன
ை ா க ா ண த் ல � ச
ெ ா ர் ந் �
பிராைணரல்ைாத�ாருக்குக் கல்வி ைறறும்
தவலைவாயப்பில் த்பாதிய பிரதிநிதித்துவம்
இல்லை என்று எதிர்ப்பு காடட துவஙகினர்.
1913
ஆம்
ஆணடு
ஆ ளு ன ரி ன்
த ெ ய ற கு ழு
உறுப்பினர்,
திரு.
ெர்.
அதைக்ொணடர்
தஜார்டன்
கார்டிவ
என்்பவர்
அளித்�
புள்ளியியல்
விவரைானது,
ைக்கள் த�ாலகயில் மூன்று ெ�வீ�ம் ைடடும்
அஙகம் வகிக்கும் பிராைணர்கள் அலனத்து
வாயப்புகலளயும் எடுத்துக் தகாணடார்கள்
என்்பல� நிரூபித்�ார்.

”நீதிக்கடசி” என்்ற த்பயர் ஆஙகிை இ�ழான
“நீதி” என்்ப�ன் அடிப்்பலடயில் த்பயரிடப்்படடது.
இவர்களின்
ஓயா�
முயறசியால்
பிராைணரல்ைாத�ாருக்கு ைாகாண ெடடைன்்ற
த�ர்�லில் இடஒதுக்கீடு த்பறறுத்�ந்�னர்.
நீதிக கட்சியின் முககிய நநாககஙகள்
அ. த � ன் னி ந் தி ய ா வி ன்
அ
ல
ன
த்
து
பிராைணரல்ைாத�ாரின்
கல்வி,
ெமூக,
த்பாருளா�ார
ைறறும்
தெல்வ
தைம்்பாடடிலன
முன்தனறறு�ல்.

உருவாக்கி

ஆ. அரெலைப்பிைான
அரொஙகத்ல�க்
தகாணடு
பிராைணரல்ைாத�ாரின்
முன்தனற்றத்திறகுப் ்பாடு்படு�ல்.
இ. அரெலைப்பிைான
உணலையான
பிரதிநிதித்துவ அரொஙகைாக ஆக்கு�ல்
ஈ. பிராைணரல்ைாத�ாரின் தகாரிக்லககளுக்கு

14.3. நீதிக கட்சி
அக்காைத்தில் இருந்� மு�ன்லையான
அரசியல் கடசியான இந்திய த�சிய காஙகிரொனது
பிராைணர்களின் ஆதிக்கத்தில் இருந்�து. எனதவ
பிராைணரல்ைா�
உறுப்பினர்களின்
தகாரிக்லககலள
அவர்கள்
கருத்தில்
தகாள்ளவில்லை. எனதவ தென்லன ைாகாணத்தில்
உள்ள
பிராைணர்
அல்ைா�
�லைவர்கள்
பிராைணரல்ைாத�ார்
அரசியல்
அலைப்பு
ஒன்றிலன துவஙக நிலனத்�னர். மு�ைாவது
உைகப் த்பாருக்கு பி்றகு ஏற்படட அரசியல்
சீர்திருத்�ஙகள்
ைறறும்
நிறுவனஙகளில்
பிரதிநிதியாகும் வாயப்பு த்பான்்றலவ இவர்களின்

ஆ�ரவாக த்பாதுக்கருத்ல� உருவாக்கு�ல்.

தெயல்்பாடுகலள ஊக்குவித்�ன.

1919 ஆம் ஆணடு ைாணதடகு –
தெம்ஸ்த்பாஃர்டு
சீர்திருத்�ைானது
ைாகாணஙகளில் இரடலட ஆடசி முல்றலயக்
தகாணடு வந்��ன் மூைம் சிை துல்றகள்
த�ர்ந்த�டுக்கப்்படடு இந்திய அலைசெருக்கு
என ஒதுக்கப்்படடது. இரடலட ஆடசியின் கீழ்
1920 ஆம் ஆணடு நடந்� மு�ல் த�ர்�லில்,
இந்திய
த�சிய
காஙகிரஸ்
கடசி
ஒத்துலழயாலையின் ஒரு ்பகுதியாக த�ர்�லை
பு்றக்கணித்�து.
ஆனால்
்பல்தவறு
அலடயாளஙகளில் காஙகிரலெச தெர்ந்� ்பைர்
த�ர்�லில் த்பாடடியிடடனர்.

1916 ஆம் ஆணடு டாக்டர். டி.எம். நாயர்,
ெர் பிடடி தியாகராயர் ைறறும் டாக்டர். சி.
நதடெனார்
த்பான்த்றார்கள்
பிராைணரல்ைாத�ாரின்
ெமூக
அரசியல்
ைறறும்
த்பாருளா�ார
நைன்கலள
முன்தனறறுவ�றகாக த�ன்னிந்திய விடு�லை
கூடடலைப்ல்ப நிறுவினர். இவவாறு உருவான
பின்னர் த�ன்னிந்திய விடு�லை கூடடலைப்பு
(SILF)
புகழ்
த்பற்ற
நீதிக்கடசியானது.
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நீதிக் கட்சி பெரும்பான்மை இடங்களில்
வெற்றி பெற்று சென்னை மாகாணத்திற்கு
எ. சுப்பராயலு முதலமைச்சரானார், அவரின்
இறப்பிற்கு பிறகு பனகல் ராஜா 1921-ல்

கூட்டுறவு சங்கங்கள் மேம்படுத்தப்பட்டன.
மிராசுதார் முறை ஒழிக்கப்பட்டதுடன் மற்றும்
1923 ஆம் ஆண்டு நீர்ப் பாசனத்திட்டங்களும்
உருவாக்கப்பட்டன.
மேலும்
இந்த
ஆட்சிக்காலத்தில்
தான்
அண்ணாமலைப்
பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஆந்திரா பல்கலைக்
கழகம் ஆகியவை உருவாக்கப்பட்டன. சில
துறைகள்
ஒதுக்கப்பட்டாலும் நீதிக் கட்சி
மட்டுமே மிகவும் சிறப்பான அரசாங்கத்தை
க�ொடுத்தது.

முதலமைச்சரானார்.
14.4. நீதிக் கட்சியின் பங்களிப்பு
அடுத்தடுத்த
தேர்தல்களில்
நல்வாய்ப்புகளில் பல்வேறு ஏற்ற இறக்கம்
இருந்த ப�ோதிலும் நீதிக் கட்சி 1921 முதல் 1937
வரை த�ொடர்ச்சியாக அதிகாரத்தில் இருந்தது.
அவர்கள்
பல
சீர்திருத்தங்களை
அறிமுகப்படுத்தினார்கள்.
வகுப்புவாரி
அரசாணை மூலம் ஒவ்வொரு பிராமணரல்லாத
பிரிவினருக்கும்
அனைத்து
துறைகளிலும்
ப�ோதுமான வாய்ப்புகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

14.5 பெரியார் ஈ.வெ.ராமசாமி
ராஜாஜி அரசாங்கம் இந்தியைக் கட்டாயப்
பாடமாக்குவது என முடிவெடுத்ததை தமிழ்
ம�ொழி மற்றும் பண்பாட்டை அழித்து “வட
இந்திய ஏகாதிபத்தியத்தை” நிறுவும் முயற்சி
என பெரியார் கருதினார். மேலும் இந்தி
திணிப்பு
என்பது
திராவிடர்களை
அடிமைப்படுத்தி
ஆரியர்களின்
மேலாதிக்கத்தை நிறுவுவதற்கான முயற்சி

அவர்கள் சூத்திரர்களுக்கு மற்றும்
பஞ்சமர்களுக்கு எதிராக இருந்த ப�ொது வழி,
ப�ோக்குவரத்து, உணவு விடுதிகள் மற்றும்
ப�ொது
கிணறுகளைப்
பயன்படுத்துதல்
ப�ோன்றவற்றில்
இருந்த
பாகுபாடுகளை
நீக்கினர். இந்து சமய அறநிலைய வாரியத்தை
அமைத்ததின் மூலம் ஆலய விவகாரங்களை
ஒ ழு ங் கு ப டு த் தி ன ர் .
ப ஞ ்சமர்க ளு க் கு
நி லத்தை
ஒ து க் கீ டு
ச ெ ய் து
க�ொடுத்தனர்
(பஞ்சமி
நிலம்)
புதிய
நகரங்களையும்,
த�ொழிற்பேட்டைகளையும்
அறிமுகப்படுத்தினர்.
ஒடுக்கப்பட்டோரின்
குழந்தைகளுக்கு கல்வி வழங்குவதற்கு சிறப்பு
முயற்சிகள்
எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.
அதனால் சில பள்ளிகளில் “மதிய உணவு
திட்டத்தை”
பரிச�ோதனை
முறையில்
க�ொண் டு வ ந்த ன ர் .
மருத்துவ
கல்விக்கு
சமஸ்கிருத
அறிவு
அடிப்படைத்
தகுதி
என்பது
நீக்கப்பட்டு
பி ர ா ம ண ர ல்லாத
மாணவர்கள் மருத்துவக்
கல்வியில் நுழைவதற்கு வழி செய்யப்பட்டது.
டாக்டர்.
முத்துலட்சுமி
அவர்களின்
முயற்சியால் இந்தியாவில் முதல் முறையாக
தேவதாசி முறை ஒழிக்கப்பட்டதுடன், பெண்கள்

என்று பெரியார் கூறினார்.
சென்னை மாகாணத்தில் மாபெரும் இந்தி
எதிர்ப்புப்
ப�ோராட்டம்
நடைபெற்றதன்
விளைவாக மாகாண அரசாங்கத்தால் பெரியார்
சிறையில்
அடைக்கப்பட்டார்.
பதினைந்து
ஆண்டுகளில் இருபத்து மூன்று முறை சிறை
சென்றார் என்பதனால் ‘சிறைப்பறவை‘ என்றும்
அடைம�ொழியிட்டு அழைக்கப்பட்டார். 1938
ஆம்
ஆண்டு
இந்தி
எதிர்ப்புப்
ப�ோராட்டத்திற்காக
சிறையில்
அடைக்கப்பட்டிருந்த ப�ோது அவர் நீதிக்
கட்சியின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
அதே ஆண்டு நீதிக் கட்சியானது ஆங்கிலேய
அரசாங்கத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு தனிநாடாக
வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை இயற்றியதுடன்
இது
ஆங்கிலேய
அரசாங்கத்தின்
இந்தியாவிற்கான அமைச்சருடைய நேரடி
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்க வேண்டும் என்றது.
சென்னை மாகாண காங்கிரசில் பெரியார்
முன்னோடியாக
இருந்ததால்
அரசியல்
அரங்கில் பிராமணரல்லாத�ோர் அரசியலில்
பங்குபெறுவதற்கான
விகிதாச்சார
பிரதிநிதித்துவத்திற்குச் சாதகமாக காங்கிரசில்
தீர்மானம் க�ொண்டு வந்ததில் மிகச் சிறப்பாக

வாக்குரிமையைப் பெற்றனர்.
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தனது
முயற்சியை
செய்தார்.
வைக்கம்
சத்தியாகிரக ப�ோராட்டத்திற்கு தனது சிறப்பான
தலைமையை அளித்ததுடன் காங்கிரஸ் கட்சி
நிறுவிய சேரன்மா தேவி குருகுலத்தில் நடந்த
சாதிப்பாகுபாட்டிற்கு
எதிராக
பிரச்சாரம்
செய்தார்.

சுயமரியாதை
இயக்கம்
வெறும்
பெயருக்காக மட்டும் பெண்ணுரிமை பற்றி
பேச வி ல்லை .
அது பெண்களின்
சம
உரிமை,
சமநிலை மற்றும்
சம வாய்ப்புக்காக
பி ர ச ்சா ர ம்
செய்தது. பெண் விடுதலையில் சுயமரியாதை
இயக்கத்தின்
பங்குப்பணி
ஓர்
ஈடு
இணையில்லாதது,
என்பதால்
அதன்
காரணமாகவே
பெண்கள்
மாநாட்டில்
ஈ.வெ. ராமசாமிக்கு “பெரியார்” என்ற பட்டம்
வழங்கப்பட்டது. பெரியாரின் நாளேடுகளான
“குடியரசு,”
“ புரட்சி”, பின்பு ‘விடுதலை’
ப�ோன்றவை சுயமரியாதைக் கருத்துக்களை

பெரியார் தன்னுடைய திட்டங்களை
காங்கிரசு கட்சி ஏற்றுக்கொள்ளச் செய்வதில்
எடுத்த முயற்சிகள் அனைத்தும் த�ோல்வி
அடைந்தப�ோது காங்கிரசை விட்டு விலகி 1925
ஆம் ஆண்டு சுயமரியாதை இயக்கத்தை
த�ொடங்கினார்.
இவ்வியக்கம்
தேர்தல்
அரசியலை தவிர்த்ததுடன் சமூக சீர்திருத்தம்,
சாதிமுறையை
ஒழிப்பது,
மாண்பற்ற
தன்மையை நீக்குவது, பெண்கள் மீதான
பாலின அடிப்படையிலான தடை நீக்கம்,
பரம்பரை அர்ச்சகர் உரிமையை எதிர்ப்பது
ப�ோன்றவற்றிற்காக
பிரச்சாரம்
செய்தது.
சுயமரியாதை இயக்கம் மிகத் தீவிரமான
பிரச்சாரத்தை
மேற்கொண்டு
பழங்காலம்
முதலான
மூடநம்பிக்கைகளையும்,
பழக்கவழக்கங்களையும்
எதிர்த்ததுடன்
பகுத்தறிவற்ற மரபுகள் மற்றும் சமத்துவமற்ற
தன்மைகள் நீடித்திருப்பதை நியாயப்படுத்திக்
க�ொண்டிருக்கும் மதத்தின் பங்குப்பற்றியும்
வினா எழுப்பியது. இந்த சுயமரியாதை
இயக்கம், பகுத்தறிவு மாண்பு மறுப்பினை
எதிர்த்தல் மற்றும் தனிமனித சமத்துவம்
(பெண்கள் உட்பட) ப�ோன்றவை மரபு மற்றும்
மதத்தின்
க�ோரப்பிடியின் கீழ் இருப்பதை
எதிர்த்துப் பிரச்சாரம் செய்தது.

சிறப்பான முறையில் பிரச்சாரம் செய்தன.
14.6 சுயமரியாதை இயக்கம்
1929 ஆம் ஆண்டு செங்கல்பட்டில்
முதலாவது சுயமரியாதை மாநாடு நடந்தது.
1937ஆம் ஆண்டு ராஜாஜி என்று புகழ்பெற்ற
C.ராஜக�ோபாலாச்சாரியின்
தலைமையில்
வழிநடத்தப்பட்ட காங்கிரசு கட்சி ஓரிடத்தை
தவிர அனைத்து இடங்களிலும் வெற்றிப்
பெற்றது.
ஆனால்
காங்கிரசு
கட்சியின்
வெற்றியானது நீதிக்கட்சியின் வீழ்ச்சினால்
கிடைத்ததாகும்.
காங்கிரசு
அரசாங்கம்
அமைக்கப்பட்டு, சென்னை மாகாணத்தின்
முதன்மை அமைச்சராக ராஜாஜி ஆனார்.
அதிகாரத்திற்கு வந்த உடனே காங்கிரசு
அரசாங்கம் பள்ளிக் கூடங்களில் இந்தியினை
கட்டாயப்பாடமாக
அறிமுகப்படுத்தியது.
பெரியார் இந்தி எதிர்ப்பு ப�ோராட்டத்தினை
த�ொடங்கினார்.
இக்கால
கட்டத்தில்
ப�ொதுவுடைமைக் கட்சி (முன்னதாக 1925-இல்
உருவாக்கப்பட்டது) சமதர்மத் திட்டங்களுக்காக
த�ொழிலாளர் இயக்கங்களை ஒன்றிணைத்து
தீவிரமாக பரப்புரை செய்து க�ொண்டிருந்தது.
M. சிங்காரவேலர் மற்றும் அவரின் உடன்
இருந்தோர் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் சமூக
சீர்திருத்த
திட்டங்களால்
கவரப்பட்டனர்.
இதன்படி
சமூகங்களின்
ப�ொருளாதார
தி ட ்ட ங ்க ளு க்கா ன
ஆ த ர வை

சுயமரியாதை இயக்கம் அதன் இயக்க
உறுப்பினர்களுக்கு சாதி துணைப்பெயர்களை
துறப்பதுடன், சாதி-மத அடையாளங்களையும்
கைவிட ஆணையிட்டது. அது சாதியற்ற,
புர�ோகிதர்அற்ற, சம்பிரதாய சடங்குகள் அற்ற
ஒப்பந்தத் திருமணங்களை அறிமுகம் செய்தது.
இது சுயமரியாதைத் திருமணம் எனப்பட்டது.
இவ்வியக்கம் தீண்டாமைக்கு எதிராக மட்டும்
ப�ோராடவில்லை, மாறாக சாதிமுறை அமைப்பு
மற்றும் சாதி அடிப்படையிலான பலவீனங்கள்,
தனிமனிதர்கள் மீது திணிக்கப்படும் மாண்பு
குறைவு நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றினையும்
எதிர்த்து ப�ோராடியது.
282

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 14.indd 282

2/6/2020 5:14:58 PM

விரிவுபடுத்துபடுவதுடன்,
ஓர்
ப�ொதுத்
திட்டத்தின்
அடிப்படையில்
செயலாற்ற
ஒத்துக்கொண்டனர். (ஈர�ோடு திட்டம்).

14.7. இந்தி எதிர்ப்பு ப�ோராட்டம்
நீதிக் கட்சியின் வீழ்ச்சியும், தேர்தல்
அரசியலில் நுழைய பெரியார் மறுத்ததும்,
வளர்ந்து வந்த மகாத்மா காந்தியின் புகழும்,
இந்திய தேசிய காங்கிரசை 1937 ஆம் ஆண்டு
சென்னை மாகாண தேர்தலில் வெற்றிபெற
செய்தது. ராஜாஜி முதல் அமைச்சரானார்.

சுயமரியாதை இயக்கத்தின் ந�ோக்கங்கள்
அ. திராவிட சமுதாயத்தை சீர்திருத்துவது
மற்றும்
அதனை
உண்மையான
பகுத்தறிவுடையதாக்குதல்.
ஆ. திராவிடர்களின்
பண்டைய
தமிழ்
பண்பாட்டினை அவர்களுக்குக் கற்பித்தல்.
இ. ஆரிய பண்பாட்டின் ஆதிக்கத்தில் இருந்து
திராவிட சமூகத்தைக் காப்பாற்றுதல்
ஈ. மூடநம்பிக்கையான
நடவடிக்கைகளை
நீக்குவதன்
மூலம்
இந்து
மதத்தை
சீர்திருத்துவதுடன்
பிராமணர்களின்
செல்வாக்கினைக் குறைத்தல்.

அவர் முழுமையான மது விலக்கு (மது
விற்கத் தடை) மற்றும் ஜமீன்தாரி முறை
ஒழிப்பை நடைமுறைப்படுத்தினார். மேலும்
ஒடுக்கப்பட்டோர் ஆலய நுழைவுக்கு இருக்கும்
தடையை நீக்குவதற்கு சட்டம் க�ொண்டுவந்தார்.
இருந்தப�ோதிலும்,
இந்தி
ம�ொழியை
கட்டாயமாக பள்ளியில் அறிமுகப்படுத்திய
நடவடிக்கையானது பல பள்ளிக் கூடங்களை
மூடுவதற்கு
காரணமானது.
இது
சுயமரியாதைக்காரர்கள்
மற்றும்
தேசியவாதிகளான
மறைமலை
அடிகள்
ப�ோன்றோரை
ஆத்திரமடையச்
செய்தது.
இதனால் 1937 ஆம் ஆண்டு இந்தி எதிர்ப்பு
ப�ோராட்டத்திற்கு
அனைவரும்
ஒன்று
சேர்ந்தனர். பெரியார் உள்ளிட்ட ஆயிரக்
கணக்காண
ப�ோராட்டக்காரர்கள்
கைதானார்கள், மேலும் பல பேர் சிறையிலேயே
இறந்தனர்.

பெ ரி ய ா ர்
ப�ொ து வ ா க
பிராமணரல்லாதவர்களிடம்
குறிப்பாக
இளைஞர்களிடம்
சமூக
விழிப்புணர்வை
ஏற்படுத்துவதன்
மூலம்
த�ொன்மையான
திராவிட பண்பாட்டின் புகழை மீட்டெடுக்க
விரும்பினார்.
பிராமண
புர�ோகிதர்கள்
இல்லாத
சுயமரியாதைத்
திருமணத்தை
மேற்கொள்ள ஆதரவு தெரிவித்தார். அவர் மத
விழாக்களை
மக்கள்
பின்பற்றுவதை
ஆதரிக்கவில்லை.
எந்த
ஒரு
சமூக
நிகழ்வுகளிலும் பிராமணர்களின் சேவைகளை
பயன்படுத்தாமல் இருக்கச் செய்தார்.
நீதிக் கட்சியின் வீழ்ச்சி
1929-ஆம் ஆண்டு வரை சுயமரியாதை
இயக்கமானது சென்னை மாகாணத்தில் ஓர்
முன்னோடி இயக்கமாக இருந்தது. 1930 ஆம்
ஆண்டுகளில் சென்னை மாகாணத்தில் அதன்
புகழ் மங்கத்தொடங்கியது. இந்த வீழ்ச்சிக்கு
மூன்று முக்கிய காரணங்கள் இருந்தன. ஒன்று,
இந்த இயக்கமானது ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும்
சிறுபான்மை பிரிவு மக்களிடையே ஆதரவை
இழந்தது.
இரண்டாவதாக,
பெரியார்
தலைமையில் இருந்த சுயமரியாதை இயக்கம்
மிகவும் புரட்சிகரமான சீர்திருத்த இயக்கமானது.
இறுதியாக உயர்குடியின மற்றும் ஆங்கில
ஆதரவு கண்ணோட்டம் ஆகியவை பெருமளவு
அதன் வீழ்ச்சிக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களித்தன.

1944 -சேலம் மாநாடு
1944-ஆம்
ஆண்டு
பெரியார்
தலைமையில் நடைபெற்ற சேலம் மாநாட்டில்,
ஏற்கெனவே பெரியாரின் தளபதியாகிவிட்ட
தி றம ை ய ா ன  ச�ொ ற ்பொ ழி வ ா ள ர ா ன
சி.என். அண்ணாதுரை நீதிக் கட்சியின் பெயரை
திராவிடர் கழகம் (தி.க) என்று வரலாற்றுச்
சிறப்புமிக்க தீர்மானத்தை க�ொண்டுவந்தார்.
பெரியார் “திராவிட நாடு” மாநாட்டைக் கூட்டி
திராவிடர்களுக்குத் தனி “திராவிட நாடு”
க�ோரினார். மேலும் அவரின் புகழ் பெற்ற
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வ.எண்.

சென்னை மாகாணம் முதலமைச்சர்கள்

ஆண்டு

1

அ. சுப்பராயலு

1920 – 1921

2

பனகல் ராஜா

1921-1926

3

பி. சுப்புராயன்

1926 1930

4

பி. முனுசாமி

1930 1932

5

ப�ொப்பிலி ராஜா

1932 -1937

6

பி.டி. இராசன்

1936

7

கே.வி. ரெட்டி

1937

8

சி. இராஜாஜி

1937 - 1939

(குறிப்பு: தமிழ் நாடு அரசு மாநில ஆளுநரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்பட்ட வருடம் 1946 அக்டோபர் 20 முதல் ஏப்ரல் 30)

1946 -1947

9

த. பிரகாசம்

10

ஓ.பி. இராமசாமி

1947 – 1949

முதலமைச்சர்கள் (தேர்தல் நடைமுறைக்குப் பிறகு)
11

பி.எஸ். குமாரசாமி ராஜா

1949-1952

12

சி. இராஜாஜி

1952 - 1954

13

கு. காமராஜ்

1954-1957

14

கு. காமராஜ்

1957-1962

15

கு. காமராஜ்

1962-1963

16

எம். பக்தவச்சலம்

1963-1967

17

சி.என். அண்ணாதுரை

1967-1969

18

மு. கருணாநிதி

1969-1971

19

மு. கருணாநிதி

1971-1976

20

எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன்

1977-1980

21

எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன்

1980-1984

22

எம்.ஜி. இராமச்சந்திரன்

1985-1987

23

ஜானகி இராமச்சந்திரன்

1988

24

மு. கருணாநிதி

1989-1991

25

ஜெ. ஜெயலலிதா

1991-1996

26

மு. கருணாநிதி

1996-2001

27

ஜெ. ஜெயலலிதா

2001-2001

28

ஓ. பன்னீர்செல்வம்

2001-2002

29

ஜெ. ஜெயலலிதா

2002 -2006

30

மு. கருணாநிதி

2006 - 2011

31

ஜெ. ஜெயலலிதா

32

ஓ. பன்னீர்செல்வம்

2012 (இடைக்கால)

33

ஜெ. ஜெயலலிதா

மே 16, 2016 – டிசம்பர் 5 2016

34

ஓ. பன்னீர்செல்வம்

டிசம்பர் 2016 – பிப்ரவரி 2017

35

க. பழனிசாமி

பிப்ரவரி 2017 - த�ொடர்கிறார்

2011
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வாசகமான “திராவிட நாடு திராவிடர்களுக்கே”
எனவும் முழக்கமிட்டார். தனி “திராவிட நாடு”
க�ோரிக்கையைத் தவிர திராவிடர் கழகமானது
சாதியற்ற சமூகத்தை ஏற்படுத்துதல், மதச்
சடங்குகளைக் கண்டித்தல், பழமை மற்றும்
மூடநம்பிக்கைகள் அற்ற சமூகத்தை அமைத்தல்
ஆகியவற்றை விரும்பியது.

1944
ஆம்
ஆண்டு
நீதிக்கட்சி
பெரியார்
தலைமையிலான சேலம்
மாநாட்டில் அதன் பெயரை
“திராவிடர் கழகம்” என
மாற்றியும், திராவிட நாடு
அடைவதே
தனது
லட்சியம்
என்றும்
அறிவித்து, சமூக பண்பாட்டு சமத்துவத்திற்கு
முன்பாக விடுதலை அடைவது தமிழர்களின்
நலன்களுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கும் என்று
கூறினார். 1949 ஆம் ஆண்டில்,
திராவிட
கழகத்தை விட்டு பிரிந்து திராவிட முன்னேற்றக்
கழகம் அண்ணாதுரையால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

திராவிடர் கழகமானது கிராம மற்றும்
நகர் புறங்களில் குறிப்பாக மாணவர்களிடத்தில்
மிகவும் புகழ்பெற்றது, பல பிராமணர் அல்லாத
தலைவர்கள்
மற்றும்
மாணவர்கள்
தங்களுடைய பெயர்களை தூய தமிழில் மாற்றி
க�ொண்டனர்.
இந்தி எதிர்ப்புப் ப�ோராட்டம் – 1965

1951 ஆம் ஆண்டில் உச்ச நீதி மன்றமானது
உயர்கல்வியில் சாதிவாரி இடஒதுக்கீட்டை
உடைத்து எறிந்தது. உடனடியாக பெரியாரின்
திராவிடர்
கழகம்
மீண்டும்
சாதிவாரி
இடஒதுக்கீட்டைத் திரும்ப பெற ப�ோராட்டத்தை

1965 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 26ஆம்
நாள் இந்திய அரசு அமைப்புச் சட்டத்தின்
உறுப்பு 313-ன் படி இந்தி ம�ொழி இந்திய
நாட்டின் அலுவலக ம�ொழியாக ஆக்கப்பட்டது.
மத்திய அரசாங்கத்தின் இந்த முடிவை எதிர்த்து
1965 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 26ஆம் நாளை
தி.மு.க. துக்க தினமாக
அனுசரிக்கத்
தீர்மானித்தது. அதன் பல தலைவர்கள் மற்றும்
த�ொண்டர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள்.

துவக்கியது.
சட்டமும் விதிமுறைகளும் மக்களுக்காகவே
ஏற்பட்டவை. சட்டத்துக்காகவும்,
விதிமுறைக்களுக்காகவும் மக்கள் இல்லை.
-பெருந்தலைவர் காமராஜ்.

தமிழ்நாடு
பெருமளவிலான
இந்தி
எதிர்ப்பு ப�ோராட்டங்களைச் சந்தித்தது. இந்த
கிளர்ச்சியால் தி.மு.க. மாணவர் சமூகத்திடம்
இருந்து பெருமளவு ஆதரவை பெற்றது. இதன்
மற்றொரு பக்கம் காங்கிரசு கட்சி தமிழ்நாட்டில்
தனது ஆதரவையும், தளத்தையும் இழந்தது.
இதற்கிடையில் தி.மு.க. “திராவிட நாடு”
க�ோரிக்கையை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டு
தமிழ் நாட்டின் அரசியல் அதிகாரத்தைக்
கைப்பற்ற தேர்தல் அரசியலில் ஊக்கத்துடன்
பங்கெடுத்தது.

திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் கூட இந்த
ப�ோராட்ட இயக்கத்தில் சேர்ந்து க�ொண்டது.
காங்கிரசு தலைவர் காமராஜர் இந்த சிக்கலை
மத்தியில்
இருக்கும்
தலைவர்களின்
கவனத்திற்கு க�ொண்டு சென்றார். இதனைத்
த�ொடர்ந்து சமூக மற்றும் கல்வி அடிப்படையில்
பின்தங்கிய பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்குச்
சாதகமாக இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் முதலாவது
நாடாளுமன்ற சட்டத் திருத்தம் இயற்றப்பட்டது.
14.9. ராஜாஜி ஆட்சி:- (1952-54)

14.8. திராவிட
இயக்கம்:
இரண்டாம்
உலகப்போர்
காலத்திலும்
அதன்

சென்னை மாகாண அரசியலானது குடியரசு
இந்தியாவில்
பழமை
மாறா சக்திகளுக்கும், சீர்திருத்தவாதிகளுக்கும்
இடையே த�ொடர்ந்து நடக்கும் ப�ோராட்டத்தின்
சாட்சியாகவே இருந்தது. சென்னை மாகாணத்தின்
முதல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அமைச்சரவையை
வழிநடத்திய திரு. சி.
ராஜக�ோபாலாச்சாரி,
மீண்டும் குடியரசினுடைய அரசமைப்பின் கீழ்

பின்னரும்
1939ஆம் ஆண்டு இந்தியா இரண்டாம்
உலகப்போரில் ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தால்
ஈடுபடுத்தப்படுவதை விரும்பாத காங்கிரசு
அமைச்சரவை பதவியை துறந்தது. பெரியார்
திராவிட நாடு க�ோரிக்கையை எழுப்பினார்.
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்ப ள் ளி க் கூ ட ங க ளி ன்
எணணிக்லகலய குல்றத்�ார்.
்பள்ளிகளில் இந்திய தைாழிலய
திணித்�ார், புதிய ்பள்ளிக்
கூடஙகளில் ்பகுதி தநரைாக
கற்ப�றகு ்பரம்்பலரத் த�ாழில்
எனப்்படும் (குைக்கல்வி) புதிய
த�ாடக்க கல்வி திடடத்ல� அறிமுகப்்படுத்தினார்.

ைாறறுவாரியம் அலைத்�து த்பான்்றவற்றால்
நகர்பு்ற ஏலழ ைக்களிடம் த்பாதுைான அளவு
அணணாவிறகு ஆ�ரவு த்பருகியது. மிகவும்
முக்கியைாக 1969 ஆம் ஆணடு சி.என்.
அணணாதுலரயின்
�லைலையிைான
அரொஙகம் “தைடராஸ்” ைாநிைத்தின் த்பயலர
“�மிழ்நாடு” என த்பயர்ைாற்றம் தெய�து.
அக்கடசியின் இ�ர முக்கிய ொ�லனகள்.

ராஜாஜியின்
இந்�
நடவடிக்லககலள
எதிர்த்து திராவிடத் �லைவர்கள் ைாநிைம்
முழுவதும் த்பாராடத் த�ாடஙகினார். காஙகிரசு
�லைவர்களின் ஒரு ்பகுதியினரும் ராஜாஜியின்
திடடத்�ால் தகா்பம் அலடந்�னர். இதுதவ ராஜாஜி
்ப�வி விைகுவ�றகு காரணைாக அலைந்�து.

1956-இல் ைாநிை ைறுசீரலைப்புச
ெடடத்தின்
மூைைாக
தென்லன
ைாகாணத்தில்
இருந்து
ைலையாளப்
்பகுதிகள்
தகரளாவிறகும்,
த�லுஙகு
்பகுதிகள்
ஆந்திரப்
பிரத�ெத்திறகும்,
கன்னடப்
்பகுதிகள்
லைசூர்
ைாநிைத்திறகும் �ரப்்படடது. இங்ஙனம்
தென்லன
ைாகாணம்
�மிழர்களின்
ைாநிைைாக உருவானது.
காைராஜர்
ஓர்
நிலையான
ஆடசிலயத் �ந்�ார்.

அவலரத்த�ாடர்ந்து காைராஜர்மு�ைலைசெரானார்.
14.10 காமராஜர் காலம் (1954-1963)
காைராஜர் த�ாடக்கக் கல்வித்திடடத்தில்
ை ா ற ்ற ங க ல ள க் த க ா ண டு வ ந் � து ட ன்
குைக்கல்வித்
திடடத்ல�
ஒழித்�ார்.
்பள்ளிகளின் எணணிக்லகலய ்பன்ைடஙகு
உயர்த்தினார், ்பை அலணகலளக் கடடி
நீர்்பாென வெதிலய உயர்த்தினார். நில்றய
த�ாழிறத்படலடகலள
(Industrial
Estates)
அலைத்�ார். அ�ன் மூைம் ைாநிைத்தில்
வியக்கத்�க்க அளவிறகு த�ாழில்வளர்சசிலய
உறுதி தெய�ார். ஏலழ கிராைபு்ற குழந்ல�களும்
கல்வி த்ப்றச தெய�ார். அவர் குழந்ல�களுக்கு
ைதிய உணவுத் திடடத்ல� அறிமுகப்்படுத்தினார்.

1. 75 லைல் த�ாலைவிறகு தைல் உள்ள
த்பருந்து �டஙகலள த�சியையைாக்கியது.
2. அலனத்து ொதி ஏலழ ைாணவர்களும்
்பல்கலைக்கழகத்திறகு முந்ல�ய கல்வி
ைறறும்
த�ாழிறகல்விக்கு
முந்ல�ய
்படிப்புகளுக்கு கல்வி கடடண விதிவிைக்கு
அளிக்கப்்படடது.

திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சி

3. இரணடாவது
உைக
நடத்�ப்்படடது.

1967-ஆம் ஆணடு த்பாது த�ர்�லில்
காஙகிரசு கடசி த�ாறகடிக்க்படடது. தி.மு.க.
தவறறி
த்பறறு
சி.என்.அணணாதுலர

�மிழ்

ைாநாடு

4. �மிழக
ஏலழ
ைக்களுக்கு
ைானிய
விலையில் அரிசி வழஙகப்்படடது.

அ ல ன த் து
மு � ை ல ை ச ெ ர ா ன ா ர் .
ஏலழகளுக்குைான
வீடடு வெதி, ்படியரிசி
திடடத்தின் மூைம் உணவு ்பாதுகாப்பிறகு
முன்தனாடியாக இருந்�து ைறறும் குடிலெ
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திராவிட முன்தனற்ற கழகம் த்பான்்ற உலடப்பின்

14.11. தமிழ்நாட்டில் சுதந்திரத்திறகுப் பி்றகு
திராவிட ஆட்சி

வழி திராவிட கடசிகளும் சிை இருக்கின்்றன.

கடந்� 62 ஆணடுகளாக �மிழகத்ல�
திராவிட கடசிகள் ஆடசி தெயது வருகின்்றன.
1957-ஆம் ஆணடு தி.மு.க. த�ர்�ல் அரசியலில்
நுலழய தீர்ைானித்�து. இந்திய ்பகுதிகலள
சீனா ஆக்கிரமிப்பு தெய�தின் விலளவாகவும்,
புதி�ாக திருத்�ம் தெயயப்்படட த�ர்�ல்
விதிகலள கடந்து வரவும், �னது “திராவிட
நாடு” தகாரிக்லகலயக் லகவிடடது. 1967-ஆம்
ஆணடு
த�ர்�லில்
த்பரும்்பான்லையுடன்
தவறறி த்பற்றது. அணணாதுலர சிறிது காைதை
ஆடசி புரிந்�ார். (1967-1969), இருந்� த்பாதிலும்,
தென்லன ைாநிைத்ல� �மிழ்நாடு என்றும்,
திருைணச ெடடத்ல� இயறறியது, ைத்திய
அரொஙகத்தின் மும்தைாழிக் தகாள்லகலய
எதிர்த்�து.
�மிழகத்தில்
இரு
தைாழி
தகாள்லகலய (ஆஙகிைம் ைறறும் �மிழ்)
நலடமுல்றப்்படுத்தியது ஆகியலவ அவரின்
குறிப்பிடத்�க்க ொ�லனகள் ஆகும்.

அறு்பது
வருடஙகளுக்கும்
தைைாக
�மிழ்நாடடின்
வளர்சசிக்கு
குறிப்பிடடுச
தொல்லும்
அளவிறகு
திராவிட
ஆடசி
்பஙகளித்துள்ளது. அவர்கள் �மிழ் தைாழியின்
நைன், �மிழக ைக்கள், �மிழ்நாடு ஆகியவறறின்

நைலன உறுதியுடன் ்பாதுகாத்�னர். ொ�ாரண
ைக்களின் துன்்பஙகலள த்பாக்குவ�றகாக
்பல்தவறு
ெமூக
நைத்திடடஙகள்
அறிமுகப்்படுத்�ப்்படடன.
அலவ
ைலிவு
விலையில் உணவுப் ்பாதுகாப்ல்ப உறுதி
தெய�து. பின்னர் இைவெ அரிசித்திடடம்,
ெத்துணவுத் திடடம், ்படட்படிப்பு வலர இைவெ
கல்வி, விவொயத்திறகு இைவெ மின்ொரம்,
”லெக்கிள் ரிக்க்ஷா ஒழிப்பு”, ”லகயால் ைைம்
அள்ளுவது
ஒழிப்பு”,
லகவிடப்்படட
குழந்ல�களுக்கான
”த�ாடடில்
குழந்ல�
திடடம்”, அலைப்பு ொர ்பணியாளர்களுக்கு
்பல்தவறு நைவாரியஙகள், இன்னும் கூறினால்
ைாறறுப்்பாலினத்�வர் நைன் த்பான்்றவறல்ற
உறுதி தெய�ன. ஒருவலர ஒருவர் அழிக்கும்
ொதி ெணலடக்கும் “ெைத்துவபுரமும்”, ”உழவர்
ெந்ல�யும்” உருவாக்கப்்படடன.

சி.என். அணணாதுலர மு�ன்முல்றயாக,
ைலிவு
விலை
அரிசி
திடடத்ல�
அறிமுகப்்படுத்தினார். (்படி அரிசி, ஒரு ரூ்பாய)
அவருக்கு பின் வந்� திரு. மு. கருணாநிதி
அம்ைரபிலனத் த�ாடர்ந்�ார்.
1972 ஆம் ஆணடு எம்.ஜி. ராைசெந்திரன்
�ன்னுலடய திராவிட கடசிலய த�ாடஙகினார்.
(அலனத்திந்திய
அணணா
திராவிட
முன்தனற்றக் கழகம் -அ.இ.அ.தி.மு.க) 1977ஆம் ஆணடு நடந்� த�ர்�லில் ஆடசிலயக்
லகப்்பறறினார். இ�லன 1987-இல் �னது இ்றப்பு
வலர �க்கலவத்துக் தகாணடார். அ�ன்பி்றகு
மு.கருணாநிதி �லைலையில் தி.மு.கவும் தெல்வி.
தஜ. தஜயைலி�ா �லைலையில் அ.இ.அ.தி.மு.கவும் அடுத்�டுத்� த�ர்�ல்களில் ைாறிைாறி
தவறறி த்பறறு அலைசெரலவலய ஏற்படுத்தினர்.
தைலும், இலவ இரணதடாடு,
ைறுைைர்சசி

குடிலெகளுக்கு
தகாடுக்கப்்படடது.

இைவெ
மின்ொரம்
குடிலெவாசிகளின்
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குடியிருப்புத் தேவைக்கு குடிசை மாற்று
வாரியம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இளைஞர்களின்
வேலை வாய்ப்பிற்காக வியக்கத்தக்க அளவு
த�ொழில் வளர்ச்சி அதிகரிக்கப்பட்டது. இந்த
வளர்ச்சியின் விளைவாக தமிழ்நாடு மனித
வள மேம்பாட்டுக் குறியீட்டில் (HDI) உயர்ந்த
மதிப்பைப் பதிவு செய்தது. இன்று தமிழ்நாடு
ம�ோட்டார் வாகனத்தொழில், (தானியங்கி),
மின்னணு,
மற்றும்
மருந்து
உற்பத்தி
துறைகளில் முன்னணி நிலையில் இருக்கிறது.
அதன் புதிய ப�ொருளாதார மண்டலங்கள்
பெருமளவு
முதலீடுகளை
ஈர்த்துள்ளன.
தமிழ்நாட்டின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டின்
சாதனைகள்
அனைவராலும்
புகழ்ந்து
பேசப்படுகிறது. சாலைகள், துறைமுகங்கள்,
மின்சாரவசதி, திறன் பெற்ற த�ொழிலாளர்கள்
கிடைப்பது
ப�ோன்றவைகள்
த�ொழில்
வளர்ச்சியை எளிமைப்படுத்தியுள்ளன.

அருஞ்சொற்பொருள்:
கூட்டணி: அரசியல் கட்சிகள், குறிப்பாக
தேர்தல் நேரத்தின் ப�ொழுது உருவாக்கி
க�ொள்ளும் தற்காலிக உடன்படிக்கை ஆகும்.
திராவிடர்: தென்னிந்திய பகுதிகளில் பேசப்படும்
குடும்ப ம�ொழிகளின் பதத்தினை குறிக்கும்.
குறிப்பாக தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, கேரளா, ஆந்திரா
பிரதேசம் மற்றும் இலங்கை ஆகிய பகுதிகளில்
வாழும் திராவிடம�ொழி பேசும் மக்கள்.
மின்ஆளுகை: மின்-ஆளுகை
என்பது
ப�ொதுமக்களுக்கு தகவல் த�ொடர்பு மற்றும்
த�ொழில்நுட்பத்தின் (ICT) பயன்பாட்டின் மூலம்
சேவை வழங்குதல் ஆகும்.
மக்கள்
ஈர்ப்புவாதம்: ப�ொதுமக்களுக்கு
நலகத் திட்டங்களை வழங்க அவர்களின்
ஆதரவை பெறும் ந�ோக்கத்துடன் செய்யப்படும்
அரசியல் நடவடிக்கை ஆகும்.

பல்வேறு
வகைகளில்
பன்மடங்கு
பள்ளிக்கூடங்களின்
எண்ணிக்கைகள்
உயர்ந்துள்ளன.
இங்கு
பல்கலைக்
கழகங்களின் எண்ணிக்கையும் பலமடங்கு
அதிகரித்துள்ளது.
இவற்றுள்
தனித்தன்மையான பல்கலைக் கழகங்களும்
உள்ளன. தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கென்று
தனியாகப் பெண்கள் பல்கலைக் கழகம்
உள்ளதுடன்
ப�ொறியியல்
மற்றும்
த�ொழில்நுட்பம், சட்டம், மருத்துவம், சித்த
மருத்துவம், விளையாட்டு ப�ோன்றவற்றிற்கும்
தனியாகப்
பல்கலைக்கழகம்
உள்ளன.
தமிழ்பல்கலைக்கழகம் மூலம் தமிழ்மொழி
மேம்பாடு, தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், உலகத்
தமிழ்மாநாடு, செம்மொழி மாநாடு, எழுத்து
சீர்திருத்தம் என தமிழ்மொழியை அனைத்து
வகையிலும்
முன்னேற்றுவதற்கு
நடிவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டது.
திராவிட கட்சிகள், அண்ணாதுரையின்
காலத்தில் இருந்து
மதச்சார்பற்ற தன்மை
மாநில
தன்னாட்சி
ப�ோன்றவற்றிற்காகப்
பாடுபட்டிருக்கிறது. திராவிடக் கட்சிகள் தேசிய
அரசியலின்
நீடித்த
தன்மைக்குக்
கூட
பங்காற்றியிருக்கின்றன. தமிழகத்தில் திராவிட
அரசியல் செல்வாக்கு த�ொடர்ந்து வல்லமை
பெற்றதாக இருக்கிறது.

முற்போக்குவாதம்: தங்கள் க�ொள்கைகளை,
திட்டங்களை மிகவும் தீவிரமான வழிகளில்
ஆதரித்து பேசுவ�ோர்.
பிராந்தியவாதம்: இது
ஒரு
அரசியல்
க�ொள்கை. இது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி அல்லது
மாநிலத்தின் நலனில் குறிப்பாக ஆவணம்
செலுத்தும், தேசத்திற்காக அல்ல.
இடஒதுக்கீடு: இது முக்கியமாக, ஒதுக்கி
வைக்கப்பட்ட சமூகத்தினரை சமூக-அரசியல்ப�ொருளாதார அரங்கில் அதிகாரமளிப்பதைக்
குறிக்கும். நேர்முக பாகுபாடு என்பது இதன்
ப�ொருளாகும்.
சமூகநீதி: இது ஒரு அரசியல் கருத்து எல்லா
மக்களும் செல்வம் சுகாதாரம் நலம், நீதி
வாய்ப்பு, ஆகியவற்றை சமமாக பெறும்படியாக
செய்ய வேண்டும் என்பதை தாங்கிப் பிடிக்கிறது.
சமூக நலம்: ஏழைகள், தேவை உடைய�ோர்,
ஒதுக்கப்பட்ட
மக்கள்
ஆகிய�ோருக்கு
அரசாங்கத்தால்
வழங்கப்படும்
உதவி,
சேவைகளைக் குறிக்கும்.
மாநில சுயாட்சி: மாநில சுயாட்சி என்பது
அரசாங்கங்கள் அரசியல் மற்றும் ப�ொருளாதார
அரங்கில் முழுமையான தன்னாட்சியுடன்
இருப்பதற்கான நிலைப்பாட்டைக் க�ொண்ட ஒரு
க�ோட்பாடாகும்
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மதிப்பிடுதல் (Evaluation)
I. சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க
1)

எந்த ஆண்டில் சென்னை மாகாணம் ‘தமிழ்நாடு’ என பெயர் மாற்றப்பட்டது?
அ) 1969

2)

ஆ) 1975

இ) 1950

ஈ) 1965

‘சென்னை வாழ் மக்கள் சங்கம்’ நிறுவப்பட்ட ஆண்டு
அ) 1947

ஆ) 1849

இ) 1862

ஈ) 1860

3) தமிழகத்தில் குலக்கல்வித் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?
அ) ராஜாஜி

ஆ) ராமசாமி

இ) காமராஜ்

ஈ) கருணாநிதி

4) சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டது?
அ)1885

ஆ) 1947

இ) 1857

ஈ) 1965

5) மக்கள் த�ொகை அடிப்படையில் தமிழகம் இந்தியாவின்______________ வது பெரிய
மாநிலமாக உள்ளது?
அ) 15
6)

ஆ) 7

ஈ) 14

நீதிக்கட்சியின் முதல் தலைவர் யார்?
அ) சுப்பராயலு

7)

இ) 3

ஆ) தியாகராயர்

இ) பி.டி.ராஜன்

ஈ) ப�ொப்பிலி ராஜா

‘வைக்கம் வீரர்’ என அழைக்கப்படும் தலைவர் யார்?
அ) கு.காமராஜ்

ஆ) ராஜாஜி		

இ) வரதராஜீலு

ஈ) ஈ.வெ.ரா. பெரியார்

8)  தமிழகத்தில் சுயமரியாதை இயக்கத்தை த�ோற்றுவித்தவர்
அ) ராஜாஜி

ஆ) திரு.வி.க		

இ) காமராஜ்		

ஈ) ஈ.வெ.ரா. பெரியர்

9) ப�ொருத்துக
அ) இந்தி எதிர்ப்பு ப�ோராட்டம் - 1949
ஆ) தி,மு.க வின் த�ோற்றம் - 1937
இ) மாநில மறுசீரமைப்புச் சட்டம் - 1919
ஈ) இரட்டையாட்சி -1956
10)

11)

’பிராமணரல்லாத�ோர் கூட்டறிக்கையினை’ வெளியிட்டவர்
அ) சி. நடேசனார்

ஆ) பி. தியாகராயர்

இ)டி.எம். நாயர்

ஈ) பனகல் ராஜா

’தென்னிந்திய விடுதலைக் கூட்டமைப்பு’ பிற்காலத்தில் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது?
அ) நீதிக்கட்சி

ஆ) திராவிடர் கழகம்

இ) தமிழ் கழகம்

ஈ) திராவிடக் கட்சி
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12) கூ
 ற்று : 1957 ப�ொதுத்தேர்தலில் குளித்தலையில் வெற்றி பெற்று தமிழக சட்டமன்றத்தில்
உறுப்பினராக கருணாநிதி நுழைந்தார்.
காரணம்: கருணாநிதி தமிழக முதலமைச்சரானார்.
அமைப்பு கூற்று (அ) என்றும் காரணம் (ஆ) எனவும் பின் வருவனவற்றுள் எது சரியானவை?
அ) (அ) மற்றும் (ஆ) இரண்டும் சரியானது
ஆ) (அ) மற்றும் (ஆ) இரண்டும் சரியானது, ஆனால் (ஆ) சரியான விளக்கம் இல்லை.
இ) (அ) என்பது சரி ஆனால் (ஆ) சரியானது அல்ல.
ஈ) (அ) சரியில்லை ஆனால் (ஆ) சரியானது
13) கூற்று: ஈ.வெ.ரா. ராமசாமி சுயமரியாதை இயக்கத்தைத் த�ொடங்கினார்.
காரணம்: சுயமரியாதை இயக்கம் என்பது பிராமணர் அல்லாத சாதிகள் சமமான மனித
உரிமைகளால் பெறும் ந�ோக்கத்துடன் த�ொடங்கப்பட்ட இயக்கமாகும்.
அமைப்பு கூற்று (அ) என்றும் காரணம் (ஆ) எனவும் பின் வருவனவற்றுள் எது சரியானவை?
அ) (அ) மற்றும் (ஆ) இரண்டும் சரியானது
ஆ) (அ) மற்றும் (ஆ) இரண்டும் சரியானது, ஆனால் (ஆ) சரியான விளக்கம் இல்லை.
இ) (அ) என்பது சரி ஆனால் (ஆ) சரியானது அல்ல.
ஈ) (அ) சரியில்லை ஆனால் (ஆ) சரியானது
II. கீழ்கண்ட வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி
1.

"திராவிடர்” என்ற ச�ொல்லை வரையறுக்கவும்

2.

தென்இந்திய விடுதலைக் கூட்டமைப்பின் ந�ோக்கங்கள் யாவை?

3.

சுயமரியாதை இயக்கத்தை பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

4.

“திராவிட நாடு” க�ோரிக்கையின் முக்கியத்துவத்தை வெளிக் க�ொணர்க.

5.

மாநில சுயாட்சி என்ற ச�ொல்லை வரையறு.

6. 
மாற்றுப்பாலினத்தவர் நலனுக்காக நடவடிக்கைகளைப் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.
III. கீழ்வரும் வினாக்களுக்கு சுருக்கமாக விடையளி:1.

நீதிக் கட்சியின் த�ோற்றம் பற்றி கணக்கிட்டு க�ொடுக்கவும்

2.

“பிராமணரல்லாத�ோர் கூட்டறிக்கையின் முக்கியத்துவத்தை ஆராய்க.

3.

1944 ஆம் ஆண்டு சேலம் மாநாட்டின் முக்கிய முடிவுகளை விவாதிக்கவும்

4.

“மும்முனைக் கிளர்ச்சி” என்பது பற்றி ப�ொருள் கூறுக?

5. 
எம்.ஜி.ஆர். தலைமையிலான அ.இ.அ.தி.மு.க வின் சமூக நலக் க�ொள்கைகளைப் பற்றி விவரி.
6.

ராஜமன்னார் குழு பற்றி குறிப்பு வரைக.

7. 
அ.இ.அ.தி.மு.க அரசாங்கத்தின் (1991-1996) மக்கள் நலன் சார்ந்த (populism) சமூக நலக்
க�ொள்கைகளை விளக்குக.
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IV. கீழ்கண்ட வினைாககளுககு விரிவானை வி்டயளி:1.

தென்லன ைாகாணத்தில் பிராைணரல்ைாத�ார் இயக்கம் த�ான்றிய�றகான
காரணஙகலளக் கணடறிக.

2.

இந்தி-எதிர்ப்புப் த்பாராடடம் ்பறறி ஓர் கடடுலர வலரக.

3.

அ.இ.அ.தி.மு.க த�ான்றிய�றகான சூழ்நிலைலயப் ்பறறி விவரி.

4.

தி.மு.க. வின் 2006 மு�ல் 2011 வலரயிைான அரொஙகத்தின் ஆணடு ெமூக நைக்
தகாள்லககலள தவளிக்தகாணர்க.

நமறநகாள் நூல்கள்

1. Baker, C.J. (1976). The Politics of South India 1820-1937, Cambridge: Cambridge
University Press.
2. M.S.S.Pandian, Brahmin and Non-Brahmin: Genealogies of the Tamil Political
Present, 2007.
3. V.Geetha, and S.V. Rajadurai, Towards a Non Brahmin Millenium - From
Iyothee Thass to Periyar, Calcutta, Samya, 1998.
4. Hardgrave, R.L. Jr. The Dravidian Movement, Bombay: Popular Prakashan,
1965.

ICT CORNER
அலகு- 14 :

தமிழக அரசியல் வளர்ச்சி

�மிழ்நாடு த�ர்�ல் முடிவுகலள
அறிந்துதகாள்ளைாம்
வாருஙகள்....

படிகள்

தமிழ்நாடு அரசு மறறும் அரசியல்

்படி 1: கீழ்க்காணும் உரலி / விலரவுக் குறியீடலடப் ்பயன்்படுத்தி “Tamilnadu maps elections”
்பக்கத்திறகுச தெல்க.
்படி 2: வலர்படத்தில் சுடடிலய உருடடி ஒவதவாரு த�ாகுதியின் ெடடைன்்ற உறுப்பினலர
அறிந்து தகாள்க.
்படி 3: இடது ்பக்கம் உள்ள “Assembly Constituencies of Tamil Nadu” ஐ தொடுக்கி ஒவதவாரு
ெடடைன்்ற த�ாகுதியின் எல்லைகலள த�ரிந்து தகாள்க.
்படி 4: முகப்பு ்பக்கத்தின் இடது ்பக்கம் உள்ள “Chief Ministers of Tamilnadu” தொடுக்கி
மு�ல் அலைசெரின் காைத்ல� த�ரிந்து தகாள்க

உரலி :
*்படஙகள் அலடயாளத்திறகு ைடடும்.
இப்்பக்கத்திறகு த�லவப்்படடால் Flash Player or Java Script ஐ அனுைதிக்கவும்

https://www.mapsofindia.com/assemblypolls/tamil-nadu/election-results.html
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அலகு

15

தமிழக அரசியல் சிந்தனைகள்

15.1 வரலாற்றுப் பின்னனி

கற்றலின் ந�ோக்கங்கள்

அ டி ப ்ப ட ை யி ல்
செம்மொழியான
தமிழின்
தாய்நாடு (தமிழகம்) என்பதை
தமிழ்நாடு
என்று
அழைக்கின்றோம். இதன் அருகில் உள்ள சில
பகுதிகளாக
கேரளா,
ஆந்திரா
மற்றும்
கர்நாடகாவை
உள்ளடக்கியதாக
தமிழகம்
இருந்தது. ஸ்டராப�ோ கி.மு 63-முதல் கி.பி 24
வரை).
வாழ்ந்த
கிரேக்க
வரலாற்று
சிந்தனையாளர் மற்றும் புவியியலாளர்ஆவார்.
இவர் தமிழ் முடியாட்சியின் பாண்டியர்கள்
காலத்தில் உள்ள இராஜதந்திர வரலாற்றை
உற்றுந�ோக்கியிருந்தார்.
கடல் பயணங்களின்
மூலமாக சேர, ச�ோழ மற்றும் பாண்டியர்கள்
கடலருகில் வாழும் மக்களிடம் தமிழரின்
தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார்கள். இந்தியா மற்றும்
தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள், இந்தியா மற்றும்
மத்தியத்தரைக்கடல் பகுதிகளில் வர்த்தகத்தை
வளர்ப்பதற்காக தமிழக கரைய�ோரங்களில்
இருந்த துறைமுகங்கள் முக்கிய மையமாக
செயல்பட்டன.
குறிப்பாக கி.மு 200 முதல்
காலகட்டத்தைச் சார்ந்த கி.பி 300 வரையானது
ஆகும்.
பண்டையகால
துறைமுகங்களான
க�ொற்கை, பூம்புகார், வசவசமுத்திரம், பெரிமுளா,
அரிக்கமேடு,
அழகன்குளம்,
மாமல்லபுரம்
ப�ோன்றவை சிறந்தமுறையில் செயல்பட்டன.
குறிப்பாக
வர்த்தகம்,
வாணிபம்
மற்றும்
பண்பாட்டுப் பரிமாற்றங்கள் தென்கிழக்கு ஆசிய
நாடுகள், இலங்கை, சீனா எகிப்து, கிரேக்க
மற்றும் ர�ோமாபுரி ப�ோன்ற நாடுகளுடன் திறம்பட
மேற்கொள்ளப்பட்டது.
கப்பல் கட்டுதலில்
பாரம்பரியமிக்க
தமிழர்கள்
சிறந்த
கடல�ோடிகளான நமது முன்னோர்கள் உலகின்
அடிப்படை
தன்மைகளின்
தாக்கங்களாக
அரசியல், சமுதாயம், பண்பாடு, வர்த்தகம்
மற்றும் வாணிபத் த�ொடர்புகளை உலகின் மற்ற
நாடுகளுடன் ஏற்படுத்தினர்.

 மாணவர்கள் எளிதில் தமிழத்தின்
பண்டைய அரசியல் கருத்துக்களைக்
கற்பர்
 திருவள்ளுவரின்
அரசியல்
கருத்துக்களைத்
தெளிவாகப்
புரிந்துக�ொள்ளுதல்.
 பாரதியாரின்
மூலமாகத்
தேசியவாதத்தை புரிந்துக�ொள்ளுதல்.
 தமிழ்நாட்டில்
த�ோன்றியுள்ள
ப�ொதுவுடைமைவாத
கருத்துக்கள்
குறிப்பாக
சிங்காரவேலரின்
ப�ொதுவுடைமைவாத படைப்புக்களைப்
பற்றித் தெரிந்து க�ொள்ளுதல்.
 திராவிடக்
க�ொள்கையைப்
பற்றி
புரிந்துக�ொள்ளுதல்
மற்றும்
தமிழ்நாட்டின் அரசியல், சமுதாயம்
மற்றும்
ப�ொருளாதாரத்தில்
ஏற்படுத்தியுள்ளதாக்கத்தை
பற்றி
அறிந்துக�ொள்ளுதல்.
குறிப்பாக
ஈ.வெ.ரா. பெரியாரின் பங்களிப்பின்
மூலமாக
சமூகநீதி,
சமத்துவம்
விடுதலை
ப�ோன்றவற்றை
புரிந்துக�ொள்ளுதல்.
 தமிழ் இயக்கம் மற்றும் திராவிட
இயக்கத்தின்
முக்கிய
விளக்கங்களைத்
தெளிவாக
விவரித்தல்.
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பண்டைய கால தமிழ் இலங்கியங்களை
திருக்குறள், சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை
ப�ோன்றவை பல சங்க கால அரசியலின்
தன்மை, சமுதாயம் மற்றும் பண்பாட்டினைப்
பற்றிய ஆழ்ந்த நுண்ணறிவுடன் படைக்கப்பட்டு
இருந்தன.
தமிழ்
ம�ொழியானது
தமிழ்
அடையாளம், பண்பாடு, பாரம்பரியம் மற்றும்
மரபுகளின் அடிப்படியாக உள்ளதாகும். நிலம்,
புவியமைப்பு,
ஆட்சியாளர்கள்
மற்றும்
தலைவர்களால்
வேறுபட்டு
இருந்தாலும்
தமிழ் பேசும் பகுதிகளில் தமிழரின் நாடு
மற்றும் தேசக் கூட்டமைவு என்பது இருந்தது.
கலிங்க அரசன் காரவேலா கி.மு 165 காலத்தின்
கல்வெட்டுகளில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இவர்தான் 132 வருடமாக இருந்த ‘தமிழ்
கூட்டமைவு’ என்பதை அழித்தார்’ என்று
அக்கல்வெட்டில்
கூறப்பட்டுள்ளது.
இதுப�ோன்றே
தமிழ்
அரசர்களின்
கூட்டமைவின் பிறநாட்டு படையெடுப்பிற்கு
எதிராக
சண்டையிட்டதை
சங்க
கால
இலக்கியமான ‘அகநானூறு’ விவரித்துள்ளது.
ஆனால் தமிழ் தேசியவாதம் என்பது காலனி
ஆதிக்கத்தின் விளைவினால் த�ோன்றியது
என்று சாதாரணமாக கூறிவிடமுடியாது.

ஏறத்தாழ (கி.மு 300 முதல் கி.பி 300)
வரையிலான சங்க இலக்கியங்களில் முக்கிய
ஆதாரங்களாக
விளங்குவதுடன்
அக்கால
சமுதாயம், ப�ொருளாதாரம், பண்பாடு மற்றும்
அரசியலை
பிரதிபலித்திருக்கின்றன.
சங்கப்பாடலின்
வகைப்பாட்டியலில்
அகம்
(அன்பு சார்ந்து இருத்தல்) மற்றும் புறம் (ப�ோர்,
நன்மை மற்றும் தீமை, சமூகம், நீதி மற்றும்
முடியரசு) ப�ோன்றவற்றால் தமிழ் அரசியல்
முறைமை பற்றி கூறியிருக்கின்றன.
சங்க
இலக்கிய புத்தகங்கள் (எட்டுத்தொகை) எட்டு
நூல் திரட்டு ஆகும். அவையாவன: (1) நற்றினை
(2)
குறுந்தொகை
(3)
ஐங்குறுநூறு
(4) பதிற்றுப்பற்று (5) பரிபாடல் (6) கலித்தொகை
(7) அகநானூறு மற்றும் (8) புறநானூறு, இவை
தவிர மேலும் ஒன்பதாவது குழுவாக விளங்கும்
பாட்டுகளான பத்துப்பாட்டும் காணப்பட்டது.
ஆரம்ப காலத்தில் த�ொல்காப்பியத்தின் முதல்
இரண்டு புத்தகங்களும் தமிழ் இலக்கணமாகக்
கருதப்பட்டதும்
இக்காலக்கட்டத்தில்தான்
என்பது நினைவு கூறத்தக்கதாகும்.
சங்க
இலக்கியங்களுக்கு
பிறகு
சேகரிக்கப்பட்ட
பிரபலமான
நூற்கோவை/
பாடல் திரட்டு என்பது ‘கீழ்கணக்கு’ என
அழைக்கப்படுகிறது. இப்பதினெட்டு நூல்களின்
ஒரு
பகுதிதான்
மிகவும்
பிரபலமான
சிலப்பதிகாரம்,
மணிமேகலை
மற்றும்
பதினெட்டு
சிறிய
நூல்கள்
(பதிணென்
கீழ்க்கணக்கு,
இது
திருக்குறளையும்
உள்ளடக்கியதாகும்.)
அக்காலகட்டத்தில்
எழுதியதாகும். பிரபந்த இலக்கியம் பல்வேறு
வகையான பாடல்களைக் க�ொண்டிருந்தது
அவை:
‘க�ோவை’,
என்பது
குறிப்பிட்ட
கருத்திலான வரிகளைக் க�ொண்டிருப்பதுடன்
(ப�ொதுவாக அன்பைப் பற்றியதாகும்) ‘கலம்பகம்’
என்பது ஓர் பத்தியின் முடிவு என்பது அடுத்த
வரிக்கு
ஆரம்பமாக
வழி
இருப்பதுடன்
(ப�ொதுவாக
அரசன்
மற்றும்
வீரத்தை
குறிப்பிடுதல்) மேலும் ‘பரணி’ என்பதற்கும் வழி
வகுக்கிறது. இது பாரம்பரியத்தின் சிறந்த
எடுத்துக்காட்டாக
பாண்டிக்கோவை,
நந்திக்கலம்பகம் மற்றும் கலிங்கத்துப் பரணி
ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.

தமிழ் தேசியத்தின் மூல ஆதாரங்கள்
தமிழ் ம�ொழி மற்றும் பண்பாட்டினுடைய
வரலாற்றுடன்
த�ொடர்புடைய
பங்கு
வகிப்பதாகும்
இதனால்
அரசியல்
வரையறுக்கப்பட்டிருப்பதனை சங்க காலம்
முதல் காணலாம்.
இங்கே அரசு கருத்தாக்கமும், லட்சிய
அரசன் எனும் பதமும், கிரேக்கத்தில் நில
எல்லைகளில்
அடிப்படையில்
பிரிக்கப்பட்டிருந்த நகர அரசை ப�ோன்று
இருந்தது. பண்டைய தமிழ்நாடு என்பது
தமிழகம் என்று அழைக்கப்பட்டது. இது மேற்கு
மலையைச்
சார்ந்த
திருப்பதியிலிருந்து
கன்னியாகுமரியின்
நுனிவரை
உள்ளடக்கியதாகும்.
இந்த
நிலமானது
பாரம்பரியமாக ஐந்து புவியியல் சார்ந்த
பிராந்தியமாக
(திணை)
இயற்கைத்
தன்மையுடன் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மலையை
சார்ந்த பகுதி (குறிஞ்சி), காடுகளை சார்ந்த
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பகுதி (முல்லை), வயல் சார்ந்த பகுதி (மருதம்),
கடல் சார்ந்த பகுதி (நெய்தல்), மணல் சார்ந்த
பகுதி (பாலை) ஆகியன ஐந்திணைகள் ஆகும்.

ஆகும். இது பாண்டிய அரசனை புகழ்கிறது.
அவன் பெண்கள், குழந்தைகள், ந�ோயாளிகள்
மற்றும் வய�ோதிக மக்கள், கால்நடைகள்
இவைகள்
அனைத்தையும்
பாதுகாப்பான
இடங்களில் ப�ோர்காலங்களில் இடம் பெயரச்
செய்தான். நீதி என்பது அரசு மற்றும் அரசனின்
மனசாட்சிக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்.
நீதி என்பது அரசனின் ஆட்சியில் ஒரு
முக்கியமான கூறாக இருக்க வேண்டும். ஒரு
நல்ல அரசன் எந்த சூழ்நிலையிலும் நீதியை
தியாகம் செய்யக் கூடாது.
அரசனின்
நல்லாட்சி மற்றும் நற்செயல்கள் எப்பொழுதும்
நிலையான நீடித்த புகழை க�ொண்டு வரும்.
இவைகள்
தான்
முக்கிய
அரசியல்
க�ொள்கைகளாக
சங்க
காலங்களில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்
ம�ொழி
பேசும்
பகுதிகள்
ச�ோழர்கள்
(தலைநகரம்
உறையூர்),
பாண்டியர்கள் (தலைநகரம் மதுரை), சேரர்கள்
( தற்போதைய க�ொங்கு நாடு மற்றும் கேரளா),
பல்லவர்கள் (தலைநகரம் காஞ்சிபுரம்) என
பலவாறு பிரிக்கப்பட்டு இருந்தது. தமிழ்நாடு
பல்வேறு
அரசர்கள்
மற்றும்
குறுநில
மன்னர்களால் ஆளப்பட்டது. கடை ஏழு
வள்ளல்கள் புலவர்களுக்கு வாரி வழங்கியதை
பற்றி சங்கபுலவர்கள் புகழ்ந்து பாடியுள்ளனர்.
கபிலர் மற்றும் ஒளவையார் கடை ஏழு
வள்ளல்களான ஆய், பாரி, ஓரி, காரி,
அதியமான், பேகன் மற்றும் நல்லியைப் பற்றி
குறிப்பிடுகின்றனர். ஓர் சிறந்த அரசனின்
குணங்களாக
அவன்
பாகுபாடற்ற
நீதி
வழங்கும்
அரசனாகவும்,
மக்களிடத்தில்
அன்பு உடையவனாகவும், ப�ோர்களத்தில்
எ தி ரி க ளி டம்
வீ ர த்தை
வெளிப்படுத்துபவனாகவும் இருக்க வேண்டும்
என குறிப்பிடுகிறது.

மன்னராட்சி/முடியாட்சி தன்மையைக்
க�ொண்டிருந்தாலும் அரசனின் சட்டப்படியான
முடிவுகள் மக்களின் ஒப்புதலைச் சார்ந்தே
இருந்தது. அரசன் மக்களின் ஆதரவு இருக்கும்
வரை
சட்டப்படியான
முடிவுகளை
அனுபவிப்பவராகவும் அதே சமயம் அவற்றைத்
தவறாக பயன்படுத்தினால் மக்கள் ஆதரவை
இழக்கவும் நேரிடும்.
சங்க இலக்கியம்
(பட்டினப்பாலை)
பல்வேறு
வகையான
வரிகளைப் பற்றி கூறுகின்றது.
அவைகள்
சுங்கவரி, வருமானவரி, ப�ொருள் மீதுள்ள வரி
மற்றும் பல வரிகள் அரசின் வருவாய்களை
பெருக்கும்
ஆதாரமாக
கூறப்பட்டுள்ளன.
எளிமையான நிர்வாக கட்டமைப்பின் வழியே
( அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள்) தமிழ் அரசர்கள்
தமிழகத்தை ஆட்சி புரிந்தனர் வெளிநாட்டு
வர்த்தகம், சுங்க வரி முதலானவை அரசின்
வருவாயில் பெரும் பங்கு வகித்தன. பாண்டியர்
கல்வெட்டில் முத்துக்குளித்தல் (கலாத்திகர்)
பற்றியும்
மற்றும்
முதன்மை
எழுத்தர்(கணத்திகன்)
பற்றியும்
கூறப்பட்டுள்ளது. ச�ோழர்களின் க�ொடியிலும்
மற்றும் நாணயங்களிலும் புலி சின்னத்தை
ப�ொறித்து இருந்தார்கள், சேரர்கள் வில்
மற்றும் அம்புகளையும், பாண்டியர்கள் மீன்
சின்னத்தையும்
மற்றும்
பல்லவர்கள்
சிங்கத்தை சின்னமாக பெற்று இருந்தனர்.

சபை அல்லது மன்றம் எனப்படுவது
அரசன் தலைமையேற்று நடத்தும் நாட்டின்
உயர்ந்த நீதிமன்றம் ஆகும். இதை ப�ோலவே
ஒவ்வொரு கிராமத்திற்கும் ஒரு மன்றம்
உண்டு. அது அந்த கிராமத்தின் ப�ொது
இடத்தில்
கூடி
அந்த
கிராமத்தில்
மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய பணிகள் குறித்து
விவாதிக்கும்.
ப�ோர்
வீரர்கள்
மிகவும்
மதிப்புடன் நடத்தப்பட்டனர். ப�ோரில் அவர்கள்
இறக்க நேரிட்டால் அவர்களின் நினைவாக,
நினைவுத்தூண் ஒன்று ஊரில் எழுப்படும்.
ஆனால் ப�ோரில் ஒரு வீரன் தன் பின்புறம்
காயப்பட்டு அதனால்
இறந்தால் சங்க
இலக்கிய காலங்களில் அது அவமானமாக
கருதப்படும்.
ப�ோரின் நல்ல நடைமுறைகள் பலவற்றை
சங்க இலக்கியங்கள் நிறைய தெரிவிக்கின்றன.
புறநானூறு என்பது ஒரு சங்க இலக்கியம்
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ஒற்றர்கள் மூலம் உளவு பார்த்தல்
என்பது
நிறுவனப்படுத்தப்பட்டு
நாட்டின்
முக்கியமானத�ொரு
அங்கமாக
இருந்தது.
நாட்டின்
நிலைத்தன்மையும்
அமைதியும்
இதன்
செயல்பாட்டை
ப�ொறுத்தே
அமைந்திருந்தது. நிறுவனப்படுத்தப்படாமல்
இருந்தாலும் அடிமைகள் இல்லாமலில்லை
அடிமைகளை படையெடுத்தபின் பிடிப்பதும்,
அடிமைகளை
வர்த்தகத்திற்கு
பயன்படுத்தவும்,
பரிசுக்காக
பரிமாற்றம்
செய்யவும்
அரசாட்சியாளர்களால்
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது.
குறிப்பாக
கட்டுமானம் மற்றும் கட்டிட வேலைகளுக்கு
அடிமைகள் பயன்படுத்தப்பட்டனர்.

காரணிகளே
ப�ொதுவாக
காணப்பட்டன.
முருகக்கடவுளை வழிபடுவதே தமிழ்நாடு
பழங்குடியினரின் வழிபாட்டு மரபு ஆகும்.
முருகக் கடவுளை ப�ோராளிகளின்/மாவீரர்கள்
கடவுளாக
நாட்டுப்புற
கலாச்சாரமாக
செயல்படுத்தினர்.
உலகில் பற்றுடைய
கடவுளாக
தமிழ்-திராவிட
மரபுகளின்
கட்டுரைகளில் வேர் ஊன்ற ஆரம்பித்தது.
கி.பி ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகே தமிழ்
மற்றும் சமஸ்கிருதம் ப�ோன்ற எழுத்துகள்
த�ோன்ற ஆரம்பித்தது.
சமஸ்கிருதமயமாதல் மெதுவாக ப�ொது
வெளிக்கு பரவ ஆரம்பித்தது. பிராமணர்கள்
அரசனுக்கு
ஆசி
வழங்குபவர்களாகவும்,
மற்றவர்களை விட உயர்ந்தவர்களாகவும்
கருதும் மனப்பாங்கு த�ொடங்கியது. இக்கால
கட்டத்திற்கு பின் பிராமணர்களிடம் ஆசி
பெறுவது சட்டபூர்வ வழியாக துவங்கியது.
சமஸ்கிருதமயமாதலுடன்
சேர்ந்து,
வேத
சடங்குகள், மனு க�ொண்டு வந்த வர்ணாசிரமம்
அமைப்பு ப�ோன்றவை, ஏற்கனவே த�ொழில்
ரீதியாக பிரிக்கப்பட்டு இருந்த திராவிட
சமூகத்தை மேலிருந்து கீழாக சாதி ரீதியாக
பிரித்தது.

	பண்டைய தமிழில் சாதி முறை என்பது
காணப்படவில்லை. வர்க்க க�ொள்கை மற்றும்
வர்க்க கருத்து வேறுபாடுகள் அவரவர்களின்
த�ொழில் சார்ந்த முறையில் காணப்பட்டன.
சங்ககால சமுதாயத்தில் சாதிய முறை என்பது
வெளியிடத்திற்குரியதாகவும்
மற்றும்
அறியப்படாததாகவும் இருந்தது.
சமுதாயப்
பிரிவுகளை வர்க்கத்தின் அடிப்படையில் சங்க
புலவர்கள் தரம் பிரித்தினர்.
அவைகள்: (குடி) துடியன், பாணன்
மற்றும்
கடம்பன்
அல்லது
அரசர்(ஆட்சிபுரிபவர்), வைசியர்(வர்த்தகர்கள்)
மற்றும் வேளாளர் (விவசாயிகள்) என்று
குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
தகுதிநிலைகளில்
காணப்பட்ட
வித்தியாசங்கள்
தவிர்க்க
முடியாததாக
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
ஆனால் வர்ண முறை எனும் சாதி அமைப்பு
சங்ககால
சமுதாயத்தில்
சிறிதளவே
காணப்பட்டன.

மரபு வழி க�ொள்கையும் இயற்கை
வழிபாடும் தமிழ் மன்னர்களிடம் ப�ொதுவாக
காணப்பட்டது.
முடியாட்சியும்
கலாச்சார
மையத்திலிருந்து அதிகார மையத்தை ந�ோக்கி
நகர்ந்தது.
இதனால்,
சங்க
காலத்துக்கு
பிந்தைய காலத்தில் அரசனின் அதிகாரங்கள்
அதிகரித்து நாட்டின் ம�ொத்த அதிகாரமும்
பெற்ற ஒரே அமைப்பாக அரியனை உயர்ந்தது
அ ர சு ரி மை ய ா ன து பு னி த த்
த ன்மை யு ட ை ய த ா க வு ம் , ம ர பு
வழியானதாகவும்
பல்லவர்கள்
கூறினர்.
பல்லவர் காலத்தில் வட இந்தியாவில் இருந்த
ஆரிய
கலாச்சாரம்
தமிழ்நாட்டில்
ஊடுறுவியது. இரண்டு கலாச்சாரங்களிலும்
உள்ள
கருத்துக்கள், அமைப்புகள், சில
ஒன்றிணையும்
முரண்பட்ட
சில
வழக்கொழிந்து ப�ோகவும் இந்த ஊடுறுவல்
வழி வகுத்தது. இந்த கலப்பின் விளைவாக
தமிழ் பக்தி கலாச்சாரம் த�ோன்றியது.

	பண்டைய தமிழ் சமூக அமைப்புகளில்
மனுதர்மம் மூலமாக சட்டமாக்கப்படவில்லை.
ஆரம்பகால
ஆரிய-பிராமண
சாதிய
அமைப்புகள்
சங்க
காலத்தில்
குறிப்பிடப்படவில்லை.
இதுப�ோன்ற
அமைப்புகள் சங்க காலத்திற்குப் பிறகே
த�ோன்றின.
பண்டைய தமிழ் மதங்கள்
நாட்டுபுற கலையை சார்ந்தே இருந்தது.
இயற்கையை வழிபடுதல் மற்றும் இயற்கை
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	பெண்கள்
மிகவும்
உயரிய
மரியாதையுடன்
நடத்தப்பட்டனர்
மற்றும்
இவர்கள் அரசர்களுக்கு பாதுகாவல் மற்றும்
பல்வேறு வகையான பணிகளையும் செய்தனர்.
ஆனால்
அதிகாரங்கள்
அனைத்தும்
ஆண்களிடம் மட்டுமே இருந்தது. பெண்கள்
ப�ொது அவையில் பங்கேற்கலாம். ஆனால்
ஆண்களே
நிர்வாகிகளாகவும்
மற்றும்
ஆட்சியாளர்களாகவும் இருந்தனர். பெண்கள்
சமூக சடங்குகளில் முக்கிய பங்கு வகித்தனர்.
மேலும் மரபு வழி உரிமைகள் மற்றும்
அதிகாரங்கள் ஆண்களிடம் இருந்தாலும்,
குடும்பத்தில்
பெண்ணின்
பங்கு
முக்கியமானதாக இருந்தது.

ஒரு
முறை
காஞ்சியை
ஆண்ட
த�ொண்டைமான், அதியமான் ஆண்ட தகடூரை
தாக்கி ப�ோர்புரியும் எண்ணத்துடன் இருந்தான்
இதை அறிந்த ஒளவையார் காஞ்சி சென்று
த�ொண்டைமானை சந்தித்து பின் வருமாறு
கூறினார்.
“த�ொண்டைமான் அரசரே உங்களுக்கும்
அதியமானுக்கும் தான் எவ்வளவு வேறுபாடு
உங்களது
ஆயுதக்கிடங்கில்
ஆயுதங்கள்
சுத்தமாகவும் பளபளப்பாகவும் நெய் பூசப்பட்டு
அழகாக
அடுக்கி
வைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆனால் பாவம் அதியமானின் ஆயுதங்கள்
உடைந்தும்,
ரத்தக்கரை
படிந்தும்,
பட்டறைகளில் பழுது நீக்கும் பணியிலும்
உள்ளன”
என்றார்.
த�ொண்டைமானை
புகழ்வது ப�ோல், ஒளவையார் அவனது ப�ோர்
அனுபவமின்மையும், அதியமானின் த�ொடர்ந்த
ப�ோர்களையும், ப�ோர் திறனையும் தெரிவித்து
ப�ோர் வந்தால் த�ொண்டைமான் வெற்றி
பெறுவது கடினம் என்பதையும் உணர்த்தினார்.

தமிழகச் சமூகத்தில் பெண்களின் பங்கை
பற்றி விவாதிக்கையில் ஒளவையார் பற்றி
குறிப்பிடுவது அவசியமாகிறது. (ஔவையார்
என்றால் மதிப்புக்குரிய பெண் என்று ப�ொருள்)
தமிழ்
இலக்கியத்திற்கு
எந்த
பெண்மணிகளெல்லாம்
முக்கிய
பங்களித்தனர�ோ, அவர்கள் ஒளவையார் என்று
பட்டப்பெயரிட்டு
அழைக்கப்பட்டனர்.
வெவ்வேறு காலத்தில் வாழ்ந்த ஆறு பெண்
தமிழ்
புலவர்களுக்கு
இப்பட்டப்பெயர்
வழங்கப்பட்டது.

ச�ோழர் காலத்தில் பத்தாம் நூற்றாண்டில்
இன்னொரு புகழ்பெற்ற ஒளவையார் இருந்தார்.
இவரே குழந்தைகளுக்கான நீதி கதைகளையும்
ஆத்திச்சூடியையும் க�ொன்றைவேந்தனையும்
எழுதியவர்.
சற்றே
வளர்ந்த
குழந்தைகளுக்காக மூதுரை மற்றும் நல்வழி
என்ற
இரண்டு
நூல்களை
இவர்
எழுதியுள்ளார்.

சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த ஒளவையாரும்
மற்றும் ச�ோழர்களும் சிறந்த சிறப்புத்தன்மை
வாய்ந்தவர்களாக கருதப்பட்டனர். இலக்கியம்,
கலாச்சாரம், உலகளாவிய அறநெறி, அரசியல்
தன்மை, ப�ோர், அமைதி மற்றும் இராஜதந்திரம்
ப�ோன்றவற்றில் இவர்கள் பெரிய தாக்கத்தினை
ஏற்படுத்தினர். ஒளவையார் ஒன்றாம் மற்றும்
இரண்டாம் நூற்றாண்டு காலத்தில் வசித்தவர்.
இவர் அதியமானின் அவையில் இருந்தார். இவர்
திருவள்ளுவர் மற்றும் கபிலரின் சம காலத்தவர்
ஆவார். நற்றினை குறுந்தொகை, அகநானூறு,
புறநானூறு இவற்றில் குறிப்பிடத்தக் பங்களிப்பை
செய்துள்ளார். இவர் சிறந்த ஒரு தூதராகவும்
இருந்தார். அதியமானுக்காக பலமுறை பல
அரசர்களிடம்
தூதுவனாக
சென்றுள்ளார்.
அதியமான்
அவையில்
புலவராகவும்,
அதியமானின் உற்ற த�ோழராகவும் இருந்தார்.
தன் தூது திறமையின் மூலம் ப�ோர்களைக்கூட
இவர் தவிர்த்துள்ளார்.

அரசியல்
வரையறைகளாக
கூறலாம்:

சிந்தனையாளருக்கான
கீழ்க் காண்பவற்றைக்

 சமூகத்தில் சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய
க�ொள்கைகள்,
நிகழ்வுகளுக்குக்
காரணியாக இருத்தல்; மக்களின் ப�ொதுப்
புத்தியில் மாற்றத்தை உருவாக்குதல்

 சமூகத்தில்

திருப்புமுனை ஏற்படுத்திய
அரசியல் முடிவுகளை எடுத்தல்

 சமூகத்தின் பல பிரிவுகளைச் சேர்ந்த
பயனாளர்களுக்கும் பலன்கள் அளித்த
அரசு
முடிவுகளுக்குக்
காரணமாக
இருத்தல்
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 ெமூகத்தின்

்பல
பிரிவு
மக்களின்
முன்்னற்றத்துக்குக்
கொரணமொன
அரசியல் கருத்துகட்ள ச்பொதுக் கருத்தொக
உருைொக்குதல்

உண்டமகட்ளத் சதளிைொக வி்ளக்குகிறொர.
இரண்ைொம ்பகுதியொகிய ச்பொருட்்பொலில் உலக
ைொழக்டகயின்
இயல்புகட்ளயும
்டைமுடறகட்ளயும அலசி ஆரொயும ஓர
அனு்பைம நிடறந்த அறிஞரொகத் திகழகிறொர:
்பல கொலத்தும ்பல துடறகளிலும கண்டும
் க ட் டு ம
அ றி ந் த ை ற் ட ற
எல்லொம
தம
சி ந் த ட ன த்
தி ற த் த ொ ல்
ச த ளி ை ொ க
உ ண ர ந் து
ை ட க ப ்ப டு த் தி க்
கூ று கி ற ொ ர .
மூ ன் ற ொ ம
்பகுதியொகிய கொமத்துப ்பொலில் ்படைபபுத் திறன்
மிக்க ஒரு கவிஞரொக நின்று குறள மணிகட்ள
இயற்றியுள்ளொர; தொம மடறந்திருந்து, ்ொைகப
்்பொக்கில் கொதலடனயும கொதலிடயயும ்்பெச்
செயதுள்ளொர.

அரசியல்
சிந்தடனயொ்ளரகளின்
்ைைடிக்டககள
புதிய
அரசியல்
சிந்தடனகளுக்கு
ஆதரைொக
மக்களின்
ஈடு்பொட்டிடனயும
்பகுத்தறிவிடனயும
உருைொக்குகின்றன.
ெமகொல
அரசியல்
க்ளஙகளில் அைரகள கலந்துடரயொைல் மூலம
ெமுதொயத்தில் தொக்கஙகள உருைொகின்றன.
அடுத்த
கொலகட்ைத்துக்கு
அடறகூைல்
விடுக்கும அரசியல் மொற்றத்துக்கொன அரசியல்
முடிவுகட்ள அைரகள ்மற்சகொளகிறொரகள.
அைரக்ளது அரசியல் முடிவுகள அ்்க
மக்களின் அன்றொை ைொழவில் நீண்ைகொல
மொற்றஙகட்ள உருைொக்குகின்றன.
உலகம
முழுைதிலும
இத்தடகய
அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகள அரசியல், ெமூக
மொற்றஙகட்ள
உருைொக்கியுள்ளனர.
இந்தியொவிலும தமிழகத்திலும ்பண்டைய
கொலத்திலிருந்து
இத்தடகய
அரசியல்
சிந்தடனயொ்ளரகள உருைொகியுள்ளனர.

ப்பாருட்்பாலின ஏழு ்பகுதிகள்
“அரசியல் ஐந்து; அடமச்சியல் ஈடரந்து;
உருைைல் இரண்டு; ஒன்று ஒண்கூழ –
இருவியல்

்வீன அரசியல் கருத்தொக்கஙகளின் ்படி
்தசிய
அரசியல்
சிந்தடனயொ்ளரகள,
ச்பொதுவுடைடமைொத்
அரசியல்
சிந்தடனயொ்ளரகள,
திரொவிைப
்பண்்பொட்டு
அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகள, ஒடுக்கப்பட்ை
மக்கள சிந்தடனயொ்ளரகள என ்ொம ்பகுக்கலொம.

திண்்படை;
்பதின்மூன்று

்ட்புப

்பழ்னழ;

குடி

எண்ச்பொருள ஏழொம இடை.”
என்்பது ்்பொக்கியொர என்னும புலைர
ச்பயரொல் அடமந்த ்படழய சைண்்பொ. இதன்
்படி, ச்பொருட்்பொல் ஏழு ்பகுதிகட்ள உடையது;
அரசியல் 25,அடமச்சியல் 10, அரண் 2, கூழ 1,
்படை 2, ்ட்பு 17, குடி 13 ஆக ச்பொருட்்பொலின்
எழு்பது அதிகொரஙகள ஏழு ்பகுதிக்ளொகப
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதன்்படி
தமிழகத்தில்
்தொன்றிய
அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகள இப்பொைத்தில்
அறிமுகம செயயப்படுகிறொரகள.
15.2 ்பணனைய அரசியல் சிநதனைகள்
திருைளளுைர தம நூலின் முதல்
்பகுதியொகிய அறத்துப ்பொலில் அறத்தின்
சிறபட்பத் திைமொக எடுத்துடரத்துக் கற்்பைரின்
ச்ஞ்சில் ்பதியுமொறு செயகிறொர: இங்க ச்றி
தைறொத ஓர அற்ைொரொக வி்ளஙகி, உணரச்சி
ையப்பைொமல், கற்்படனக்கு இைம தரொமல்,
்டுநிடலயில்
நின்று
தொம
உணரந்த

“்பனைகுடி கூழ்அனமச்சு �ட்புஅரண ஆறும்
உனையான அரசருள் ஏறு” (கு்றள் : 381)

என ைரும ச்பொருட்்பொலின் முதல்
குறட்்பொவி்ல்ய இந்த ்ைறு்பொட்டிற்கொன
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அ டி ப ்ப ட ை யு ம்
க ா ண ப ்ப டு வ து
குறிப்பிடத்தக்கது. இக் குறட்பாவில் உள்ளவாறு
அரசாங்கம் (அரசின் அங்கம்) என்பதன்
அமைச்சு, அரண், கூழ், படை, நட்பு, குடி
என்னும் ஆறு அங்கங்களையும் தனித்தனியே
வகுத்து, இந்த ஆறு அங்கங்களையும் உடைய
ஆட்சித் தலைவனைப் பற்றித் தனியே சில
அதிகாரங்களில்
கூறி
ஏழு
வகையாக
வேறுபாடு செய்வது திருக்குறளின் அமைப்பு
முறைக்கு ஏற்றதாக உள்ளது.

கருத்துக்கள் எந்தக் காலத்திற்கும் எந்த
அமைப்பும்
ஏற்றுக்கொள்ளக்
கூடிய
சிறப்பினைப் பெற்று விளங்குகின்றன.
மக்கள் நல அரசு :
சுருங்கக் கூறின், திருவள்ளுவருடைய
அரசியல் அமைப்பு ஒரு ‘மக்கள் நல அரசு’
(Welfare State) அடிப்படையில் அமைந்தது
எனலாம் (திருக்குறளில் அறிவுத் துறைகள்,
பக்.114; 118).
“முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு

அரசனது இயல்பு கூறும் இருபத்தைந்து
அதிகாரங்கள்

இறையென்று வைக்கப் படும்” (குறள்: 388)

என்ற குறட்பாவில், ‘அரச குடும்பத்தில்
பிறந்து வளர்ந்து, அரசனாகப் ப�ொறுப்பு
ஏற்றால் மட்டுமே ஒருவன் அரசனாகச் சிறக்க
முடியாது’ என்னும் கருத்தியலைத் தெள்ளத்
தெளிவாகப்
பறைசாற்றியுள்ளார்
திருவள்ளுவர். ஒரு மன்னன் நீதி நெறி
வழுவாமல்
தன்
கடமையைச்
சரிவரச்
செய்தால் – குடிமக்களைக் காப்பாற்றினான்
என்றால் – அவன், ‘இறை என்று வைக்கப்படும்’
– ‘முறை செய்து காப்பாற்றும்’ அவனை மக்கள்
கடவுளாகவே கருதுவார்கள் என்கிறார் அவர்.
மன்னனைக்
கடவுளாக
நினைத்த
ஒரு
காலக்கட்டத்தில், ‘நீ ஒன்றும் கடவுள் அல்ல,
நல்ல வண்ணம் நடந்தால், நீதி நெறி
வழுவாமல் காப்பாற்றினால் உன்னை மக்கள்
கடவுளாகவே கருதுவார்கள்’ என்று வள்ளுவர்
கூறியிருப்பது,
ஆழ்ந்து
சிந்திக்கத்தக்கது.
இக்கருத்து,
முடியாட்சிக்
காலத்திற்கு
மட்டுமன்றி,
குடியாட்சி
மலர்ந்துள்ள
இக்காலக்கட்டத்திற்கும் ப�ொருந்தி வருவதே.

ப�ொருட்பாலின்
முதலில்
அரசனது
இயல்பு கூறும் அரசியலை மிக விரிவாக
இருபத்தைந்து அதிகாரங்களில் கூறியுள்ளார்
திருவள்ளுவர். ‘இறைமாட்சி’ (அதிகாரம் 39)
த�ொடங்கி
‘இடுக்கண்
அழியாமை’
(அதிகாரம் 63) வரையிலான இருபத்தைந்து
அதிகாரங்களில் ‘அரசர்’, ‘வேந்தர்’, ‘நிலன்
ஆண்டவர்’, ‘மன்னவர்’ முதலான பெயர்களால்
நாற்பத்தாறு முறை அவர் ஆட்சித் தலைவனைச்
சுட்டிக் கூறியிருப்பது ந�ோக்கத்தக்கது.
குடியாட்சிக் காலத்திற்கும் ப�ொருந்தி வரும்
அறிவுரைகள்
அரசனைப்
பற்றியும்,
அரசியல்
அமைப்பினைப்
பற்றியும்
திருவள்ளுவர்
ப�ொருட்பாலில்
கூறியுள்ள
கருத்துக்கள்
இன்றும் ப�ொன் ப�ோல் ப�ோற்றத்தக்கனவாக
விளங்குகின்றன. திருவள்ளுவர் வாழ்ந்த காலம்
முடியாட்சிக் காலம். எனினும், அந்தக் காலத்தில்
அவர்
அரசனுக்குச்
ச�ொன்னவைகளாக
அமைந்த அறிவுரைகள், இன்று குடியாட்சி
முறையில்
உள்ள
தலைவர்களுக்கும்
ப�ொருந்தும்
நன்மொழிகளாக
உள்ளன.
திருவள்ளுவர், அரசு எப்படி இருக்க வேண்டும்
என்று
முடியாட்சி
எங்கும்
பரவியிருந்த
காலத்திலேயே  அழகாக
எடுத்துக்காட்டியிருக்கிறார்.

திருவள்ளுவரின்
கண்ணோட்டத்தில்
‘அறம் வழுவாது, தீமைகளை நீக்கி, மறம்
வழுவாது, மானம் காப்பது அரசு’ ஆகும்.
“அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா
மானம் உடைய தரசு” (குறள் : 384)

என்னும்
குறட்பா
கருத்தில் க�ொள்ளத்தக்கது.

திருவள்ளுவர் காட்டுகின்ற அரசு எந்தக்
காலத்திற்கும்,
எந்த
அமைப்பிற்கும்
ப�ொருத்தமாகக் காணப்படுகிற நிலையினை
நாம் காண்கின்றோம். அவருடைய அரசியல்

இவ்வகையில்

‘மன்னர் எவ்வழி; மக்கள் அவ்வழி’.
நாடாளும் மன்னன் தனது குடிமக்களுக்கு
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வழிகாட்டியாக
இருக்க
வேண்டியவன்
ஆவான். அவன் ஒருவன் தீய வழியில்
நடந்தால்,
மற்றவர்களுக்கு
அதுவே
தூண்டுக�ோல் ஆகிவிடும். அவன் தலைவனாக
இருப்பதால், அவனுடைய ஒழுக்கம் மற்றும்
தனிவாழ்வு பற்றிய செய்திகள் நாடெங்கும்
பரவுதல் எளிது. ஆகவே, அவனுக்கு அறநெறி
கட்டாயம் வேண்டும் என்று திருவள்ளுவர்
வலியுறுத்தியுள்ளார்.
மானம்
வேண்டும்
என்று கூறும் ப�ோதும், தனிவாழ்க்கை பற்றிய
மான உணர்ச்சியைக் குறிப்பிடாமல், ‘மறன்
இழுக்கா மானம்’ என வீரத்திற்கு ஏற்புடைய
மானத்தைக் குறிப்பிட்டு, நாட்டின் மானமே
தன் மானமாகக் க�ொண்டு மன்னன் வாழ்க்கை
நடத்த
வேண்டும்
என
அவர்
அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

க�ொண்டு
ஆட்சி
புரியும்
அரசனுடைய
அடிகளைப் ப�ொருந்தி நிற்குமாம் உலகம்’.

‘செங்கோன்மை’
அதிகாரத்திலும்
நல்லாட்சி பற்றி எக்காலத்திற்கும் ப�ொருந்தி
வருகின்ற அடிப்படையான கருத்துக்களை
எடுத்துரைத்துள்ளார்
திருவள்ளுவர்.
உலகத்தில்
உள்ள
உயிர்கள்
எல்லாம்
மழையை எதிர்பார்த்து வாழ்கின்றன; அது
ப�ோல், குடிமக்கள் எல்லாம் அரசனுடைய
செங்கோலை – நல்லாட்சியை – எதிர்பார்த்து
வாழ்கின்றனர் என்கிறார்.

இங்கே
அல்லற்பட்டு
ஆற்றாது
குடிமக்கள்
அழும்
‘கண்ணீரை’,
க�ொடுங்கோல் அரசையே அடிய�ோடு தேய்த்து
அழித்துவிடும்
‘படையாக’
உருவகம்
செய்திருக்கும் திருவள்ளுவரின் சிந்தனை
புதியது; இதுவரை யாரும் கூறாதது. ஹிட்லர்,
முச�ோலினி, ஜார் மன்னர் முதலான உலகின்
க�ொடுங்கோலர்களுக்கு
எதிராகத்
திருவள்ளுவர்
இக்குறட்பாவில்
அடித்திருக்கும் சாவுமணி வலிமையானது.

இக் கருத்தினையே ‘க�ொடுங்கோன்மை’
அதிகாரத்தில்
வரும்
குறட்பா
ஒன்றில்
எதிர்மறை
வாய்பாட்டால்
தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்
திருவள்ளுவர்.
க�ொடுமையைப்
ப�ொறுத்துக்
க�ொள்ளமுடியாமல் துன்புற்றுக் குடிமக்கள்
அழும் கண்ணீருக்கு மிகுந்த ஆற்றல் உண்டு;
அதுவே ஆற்றல் மிக்க படையாகி முறை
செய்யாத
மன்னனுடைய
அரசையே
அடிய�ோடு அழித்துவிடும்.
“அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுதகண் ணீரன்றே
செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படை.” (குறள் : 555)

“வான�ோக்கி வாழும் உலகெல்லாம்; மன்னவன்

வருவாயைப் பெருக்குவதற்கான நான்கு
வழிவகைகள்

க�ோல்நோக்கி வாழுங் குடி” (குறள்: 542)

என்ற குறட்பாவில் ‘மன்னவன் க�ோல்’
என்னும்
முடியாட்சிக்
காலத்திற்கான
த�ொடரின்
இடத்தில்,
‘நல்லாட்சி’
என்ற
ப�ொதுவான இன்றைய மக்களாட்சிக்கு ஏற்ற
த�ொடரைப் ப�ொருத்திக் க�ொள்ளும் வகையில்
பாடியிருப்பது
திருவள்ளுவரின்
தனிச்சிறப்பாகும்.

ஒரு மன்னன் தனது அரசின் வருவாயைப்
பெருக்கும்
துறையிலும்
வரவு-செலவுத்
திட்டத்திலும் (Budget) வல்லவனாக விளங்க
வேண்டும்.
இவ்வகையில்
திருவள்ளுவர்
‘இறைமாட்சி’ அதிகாரத்தில் கூறியுள்ள ஓர்
அடிப்படையான அரசியல் சிந்தனை வருமாறு:
“இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த

“குடிதழீஇக் க�ோல�ோச்சும் மாநில மன்னன்

வகுத்தலும் வல்ல தரசு.” (குறள் : 385)

அடிதழீஇ நிற்கும் உலகு” (குறள்: 544)

முதலாவதாக, ஒரு மன்னன் ப�ொருள்
வரும் வழிவகைகளைப் பெருக்க வேண்டும்;
இதனை
‘இயற்றல்’
என்ற
ச�ொல்லால்
குறிப்பிடுகிறார்
வள்ளுவர்.
அடுத்து,

என்னும் குறட்பாவும் திருவள்ளுவரின்
காலம் கடந்து நிற்கும் ப�ொதுமை ந�ோக்கினைத்
தெற்றெனப்
புலப்படுத்தி
நிற்கின்றது.
‘குடிமக்களை
அன்போடு
அணைத்துக்
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அரசுக்குப் பல வழிகளிலே வந்த வருவாயைத்
திரட்டி ஒன்றுசேர்க்க வேண்டும்; இதனை
‘ஈட்டல்’ என்கிறார் வள்ளுவர். மூன்றாவதாக
ஒன்று சேர்த்த ப�ொருளை அழிவு நேராமல்
காக்க வேண்டும்; இது ‘காத்தல்’ ஆகும். மிக
இன்றியமையாத
நான்காவது
படிநிலை,
இயற்றியும்
ஈட்டியும்
காத்தும்
வைத்துள்ளவற்றைச் செலவிடுவதற்கு உரிய
துறைகள் இவை இவை, அவற்றிற்கான
த�ொகைகள் இவ்வளவு இவ்வளவு என்று
வகுத்துச் செலவு செய்தல் ஆகும். இதுவே
‘வகுத்தல்’ எனப்படும். இங்ஙனம் இயற்றல்,
ஈட்டல், காத்தல், வகுத்தல் என்னும் நான்கு
வழிமுறைகளில்
அரசின்
வருவாயைச்
சேர்த்து, பகிர்ந்து, திட்டமிட்டு, பயன்படுத்திக்
க�ொள்வது
ஒரு
தேர்ந்த
மன்னனின்
தலையாய
கடமை
ஆகும்
என்கிறார்
திருவள்ளுவர்.

பெறுகின்றது, அவரது அரசியல் அமைப்பில்
மக்கள்
நலமே
அடிப்படையாக
விளங்குகின்றது. வேறு ச�ொற்களில் கூறுவது
என்றால், முடியாட்சிக் காலத்தைச் சார்ந்த
திருவள்ளுவரின் பெரும்பாலான அரசியல்
சிந்தனைகள்
இன்றைய
குடியாட்சிக்
காலத்திற்கும்
ஏற்புடையனவாகத்
திகழ்கின்றன.
திருக்குறள் ஓர் மதச்சார்பற்ற நூல்
திருக்குறளை
நாம்
படிக்க
ஆரம்பித்த
உடனேயே
அது
ஒரு
மதச்சார்பற்ற நூல் என்ற உண்மையை
நாம் அறியலாம். திருவள்ளுவர் வாழ்ந்த
காலத்தில் ப�ௌத்த மதம், சீக்கிய மதம்,
ஜைன மதம், மற்றும் இந்து மதம் ப�ோன்ற
பல மதங்கள் இருந்தன. அதைப்போலவே
இறை மறுப்பாளர்களும் இருந்துள்ளனர்.
ஆனால்
மதச்சார்பற்ற
தன்மை
எனும்
கருத்தாக்கத்தை
யாரும்
அறிந்திருக்கவில்லை. வள்ளுவரே மத
நம்பிக்கை உடையவர் தான். கடவுளைப்
புகழ்ந்தே பத்து குறள்களை க�ொண்ட ஒரு
அதிகாரத்தை படைத்துள்ளார். அவரும்
ஒரு மதத்தில் இருந்திருக்கலாம். ஆனால்
எந்த ஒரு மதத்துக்கும் ஆதாரமாக இந்நூல்
இல்லை. குறிப்பாக ச�ொல்வதென்றால்
எந்த மதத்தைப் பற்றியும் குறிப்பிடவில்லை.

இக்கருத்து இன்று அரசியல் மற்றும்
ப�ொருளியல்
சார்ந்த
அறிஞர்களால்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ள
சமதர்மம்
அடிப்படைக் கருத்துக்களில் ஒன்றாகும். ஓர்
அரசு தனது வருவாயை எவ்வாறு எல்லாம்
சிறந்த முறையில் திட்டமிட்டுக் கையாள
வேண்டும் என்ற முற்போக்கான கருத்தினை
இரண்டாயிரம்
ஆண்டுகளுக்கு
முன்பே
நறுக்குத் தறித்தாற் ப�ோல் ‘இயற்றல், ஈட்டல்,
காத்தல், வகுத்தல்’ என நான்கே நான்கு
ச�ொற்களில் வடித்துத் தந்துள்ள பாங்கினை
இங்கே நம்மால் காண முடிகின்றது.

15.3 தேசியவாதம்
சுப்ரமணிய பாரதியார்(1882-1921)
ஜாதி மதங்களைப் பார�ோம் - உயர்
ஜன்மம்இத் தேசத்தில் எய்தின ராயின்
வேதிய ராயினும் ஒன்றே - அன்றி
வேறு குலத்தின ராயினும் ஒன்றே

அரசனுக்கென்று
திருவள்ளுவர்
ப�ொருட்பாலில் கூறியுள்ள நல்லியல்புகள்
நாட்டு
மக்கள்
எல்லோருக்கும்
வேண்டியனவாக, ப�ொருந்தக் கூடியனவாக
இருக்கின்றன.
அதனால்தான்
அவர்
அரசனுக்கு என்று கூறத் த�ொடங்கிய ‘கல்வி’
முதலாக
‘இடுக்கண்
அறியாமை’
வரையிலான பண்பு நலன்களை ‘வாழும்
உயிர்க்கு’ என்றும் ‘மாந்தர்க்கு’ என்றும்
பலர்க்கும் ப�ொதுவாக்கிக் கூறியுள்ளார்.
திருவள்ளுவர்
ப�ொருட்பாலில்
வலியுறுத்தியுள்ள அரசியல் சிந்தனைகளில்
அறநெறியே முதன்மையான இடத்தினைப்

நாம் சாதி மதங்களைப்
பார்க்க வேண்டாம், இந்த
நிலத்தில் வாழும் அனைத்து
மனிதர்களும்
ஒன்றே
அவர்கள் எந்த சாதியினரை
சார்ந்திருந்தாலும்
அல்லது
எந்த வேதத்தை ப�ோதிப்பவராக
இருந்தாலும் நாம் அனைவரும் ஒன்றே அது
மனிதகுலம் ஆகும். - சுப்ரமணிய பாரதியார்
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சி. சுப்ரமணிய பாரதியார் தமிழகத்தின்
தலை ச்சிறந்த கவிஞர், சுதந்திரப் ப�ோராளி மற்றும்
சமூக சீர்திருத்தவாதி ஆவார். இவர் மகாகவி
பாரதியார் என்று மிகவும் ப�ோற்றப்படுகிறார்.
மகாகவி
என்றால்
மிகப்பெரிய
கவிஞர்
எனப்பொருள்படும்.
இவர்
இந்தியாவின்
தலைசிறந்த
கவிஞராகக்
கருதப்படுகிறார்.
இவருடைய பாடல்கள் தேசிய உணர்வைத்
தூண்டி தேச விடுதலைக்காக மக்களைத் திரட்ட
உதவியதுடன் தமிழகத்தில் இந்திய சுதந்திர
ப�ோராட்டத்திற்கு ஆதரவாகவும் இருந்தன.

சுதந்திர
இந்தியாவைப்
பற்றிய
த�ொலைந�ோக்குப் பார்வையை க�ோடிட்டுக்
காட்டுகிறார். இவர் 1908 ம் ஆண்டு ”சுதேச
கீதங்கள்” எனப்படும் உணர்ச்சிமிக்க பாடல்
த�ொகுப்பினை வெளியிட்டார்.
ஓர் இதழாசிரியராக பாரதியார்
பாரதியார்
(பல
வருடங்களைப்)
தன்னுடைய
வாழ்க்கையில்
பத்திரிக்கையாளராக செலவிட்டார். பாரதி
இளம் வயதில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஓர்
பத்திரிக்கையாளர் மற்றும் துணை ஆசிரியராக
“சுதேச மித்திரன்” என்ற பத்திரிக்கையில் 1904ஆம் ஆண்டு த�ொடங்கினர். 1906-ஆம் ஆண்டு
மே மாதம் ” இந்தியா” எனப்படும் ஓர் புதிய
நாளிதழ் த�ொடங்கப்பட்டது. இது பிரஞ்சு
புரட்சியின் மூன்று முக்கிய முழக்கங்களான
சுதந்திரம், சமத்துவம் மற்றும் சக�ோதரத்துவம்
ப�ோன்றவற்றை
தனது
குறிக்கோளாக
அறிவித்தது. இது தமிழ் பத்திரிக்கை துறையில்
ஓர் புதிய பாதையை ஏற்படுத்தியது எனலாம்.
இது
புரட்சிகரமான
புதிய
முயற்சியாக
த�ோன்றியது.
தனது
புரட்சிகரமான
முனைப்புகைளை வெளியிடுவதற்கு பாரதியார்
அவர்கள் வார இதழை சிகப்பு தாளில் அச்சிட்டு
பிரசுரித்தார். அரசியல் கேலிச் சித்திரத்துடன்
வெளியிடப்பட்ட தமிழ் நாட்டின் முதல் நாளேடு
‘இந்தியா’ என்பதாகும். இவர் மேலும் விஜயா
என்கிற தமிழ் தினசரியின் பதிப்பாசிரியராகவும்
இருந்து வெளியிட்டார். ”பால பாரதா” என்கிற
ஆங்கில மாத இதழையும், பாண்டிச்சேரியில்
”சூர்யோதயம்” எனும் உள்நாட்டு வார இதழை
வெளியிட்டார்.

பாரதி : ஓர் பாடலாசிரியர் மற்றும் ஓர் தேசிய வாதி
தமிழ்
இலக்கியங்களின்
ஓர்புதிய
சகாப்தமே சுப்ரமணிய பாரதியாரிடமிருந்து
த�ொடங்கியுள்ளது
எனலாம்.
இவருடைய
பெரும்பாலான படைப்புகள் தேசப்பற்று, பக்தி
மற்றும்
மறைப�ொருள்
பற்றியதாகும்.
பாரதியார் மிகவும் உணர்ச்சிப் பெருக்குள்ள
கவிஞர் ஆவார். ”கண்ணன் பாட்டு” ” நிலவும்,
வான்மீனும் காற்றும்’’ ”பாஞ்சாலி சபதம்”
ப�ோன்றவை பாரதியாரின் மிகச் சிறந்த
படைப்புகளின் வெளிப்பாடுகளாகும்.
பாரதியாரின்
”பாஞ்சாலி
சபதம்” என்பது ஓர் தலைசிறந்த
படைப்பாகும்.
இது இந்தியாவை
திரெளபதியாகவும்,
ஆங்கிலேயரை
க�ௌரவர்களாகவும் சுதந்திர ப�ோராட்ட
வீரர்களை பாண்டவர்களாகவும், உருவகப்
படுத்தியிருந்தார்.
திர�ௌபதியின்
ப�ோராட்டம் மூலமாக அவர் இந்திய தாய்
ஆங்கிலேயர்
ஆட்சியின்
கீழ்
அடிமைப்பட்டுள்ளதை
மறைமுகமாக
வெளிப்படுத்தினார்.

”சுயராஜ்ய
தினம்”
க�ொண்டாடுவதற்காக 1908-ஆம் ஆண்டு
சென்னையில் மிகப்பெரிய ப�ொதுக்
கூட்டத்திற்கு இவர் ஏற்பாடு செய்தார்.
“வந்தே மாதரம்” “எந்தையும் தாயும் ,
ஜெய பாரத்”
ப�ோன்ற பாரதியாரின்
கவிதைகள்
அச்சிட்டு இலவசமாக
மக்களுக்கு வினிய�ோகிக்கப்பட்டன.

பாரதி
ஓர்
தேசியக்
கவிஞராக
கருதப்படுகிறார்.
இவருடைய
பாடல்கள்
தேசப்பற்று மிக்கதாக மக்கள் மத்தியில்
ப�ோற்றப்பட்டுள்ளன.
இதனால்
மக்கள்
ஈர்க்கப்பட்டு சுதந்திரப் ப�ோராட்டத்தில் மிகுந்த
ஈடுபாடுடன்
பங்கேற்று
நாட்டின்
சுதந்திரத்திற்காகப் பாடுபட்டனர். பாரதியார்
நாட்டின் பெருமையை மட்டும் கூறாமல்

ஆணும் பெணும் சமமாகக் கருதப்பட்டால்
மட்டுமே இவ்வுலகம் அறிவு மற்றும்
புத்திக்கூர்மையில் சிறப்புறும். - பாரதியார்
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சுப்ரமணிய பாரதியார் (டிசம்பர்) பதின�ோராம் நாளில் 1882-ஆம் ஆண்டு எட்டயபுரம்
என்னும் கிராமத்தில் பிறந்தார். இந்த ஊர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில்
உள்ளது, இவருடைய குழந்தை பருவ பெயர் சுப்பையா ஆகும். இவரது தந்தையார் சின்னசாமி,
தாயார் லட்சுமி அம்மாள் ஆவார்.
பாரதியார் ஏழு வயதில் தமிழ்க் கவிதைகளை எழுத ஆரம்பித்தார். தன்னுடைய
பதின�ோராம் வயதில் அவருடைய படைப்புகள் மற்றும் திறைமைகள் கற்றறிந்த அறிஞர்களால்
புகழப்பட்டது. பதின�ோராம் வயதில் சுப்பையா அனைத்து பெருமக்கள் மற்றும் அறிஞர்கள்
கூடியிருக்கும் சபையில் ஓர் சவால் விட்டார். யாரேனும் என்னுடன் எந்தவித முன்னறிப்பு
மற்றும் பயிற்சி இல்லாமல் எந்த தலைப்பில் வேண்டுமானாலும் பேச தயாரா? என சவால்
விட்டார். இந்த ப�ோட்டி எட்டையபுர அரசவையில் ஓர் சிறப்பு அமர்வாக எட்டயபுர அரசரின்
தலைமையில் நடைபெற்றது. சவாலில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைப்பு‘கல்வி‘ ஆகும். சுப்பையா
பேச்சுப் ப�ோட்டியில் வென்றார். இது சுப்பையாவின் வாழ்க்கையில் ஓர் திருப்பு முனையாக
அமைந்தது.
இந்த மறக்க முடியாத நிகழ்வுக்கு பிறகு ‘எட்டயபுர சுப்பையா‘
என்று
அழைக்கப்பட்ட அவர் ‘பாரதி’ என்றும் பிற்காலத்தில் பாரதியார் என்றும் மரியாதையுடன்
அழைக்கப்பட்டார். ‘பாரதியார்’ என்ற பெயர் அனைவராலும் குறிப்பாக தேசவாதிகளாலும்
உலகெங்கிலும் உள்ள க�ோடான க�ோடி தமிழ்ப் பற்றாளர்களால் மதியாதையுடனும் நினைவு
கூறப்படுகிறது.
ஜூன் 1897-இல் பாரதியாருக்கு பதினைந்து வயது நிரம்பியிருந்த ப�ோது செல்லமாளுடன்
திருமணம் நடந்தது. இதன்பிறகு பாரதியார் காசிக்கு சென்றார். அங்கு தனது அத்தை குப்பாள்
மற்றும் மாமா கிருஷ்ணசிவனுடன் இரண்டு ஆண்டுகள் இருந்தார். அங்கிருந்த ப�ோது தான்
சமஸ்கிருதம், இந்தி மற்றும் ஆங்கில ம�ொழியறிவினை பெற்றார். அலகாபாத் பல்கலைக்கழக
நுழைவுத் தேர்வில் அவர் வெற்றி பெற்றார். காசியில் தங்கியிருந்தது பாரதியின் ஆளுமையில்
பெரும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது. முறுக்கு மீசை, சீக்கியர்களின் தலைப்பாகை மற்றும்
வீறு க�ொண்ட நடையினை தனக்கே உரித்தானதாக்கினார். இத்தகைய வெளிப்படையான
மாற்றங்களும் பாரதியாரிடம் ஏற்பட்டன.
இயக்கத்தின் தலைவர்களான அரவிந்தோ,
லாலா லஜபதிராய் மற்றும் வி.வி. சுப்ரமணியம்
ஆகிய�ோரையும் பாண்டிச்சேரியில் தஞ்சம்
புகுந்திருக்கும் ப�ொழுது சந்தித்தார். மிகவும்
ஆதாயத்திற்குரிய பாரதியாரின் வாழ்க்கை
என்பது பாண்டிச்சேரியில் பத்து வருடம் அவர்
தங்கியிருந்த காலமாகும்.
இவர் தமிழ்
இளைஞர்களை
ஒன்று
திரட்டி
தேசிய
பாதைக்கு இட்டுச் சென்றார். பாரதியாரின்
படைப்புகள் ஆங்கிலேய அரசுக்கு மிகவும்
எரிச்சலூட்டின, இவரின் எழுத்துக்கள் மூலம்
தாய் நாட்டுப்பற்றை தமிழ் இளைஞர்களிடம்
விதைத்தார். பாரதியார் 1919-ஆம் ஆண்டு
சென்னையில் ராஜாஜி வீட்டில் மகாத்மா
காந்தியை சந்தித்தார். பாரதியார் ஆங்கிலேயர்
ஆட்சிக்குட்பட்டிருந்த இந்தியாவிற்கு அருகில்

”இந்தியா”
என்கிற
இதழின்
பதிப்பாசிரியராக இருந்து செயல்பட்டதனால்
பாரதியாருக்கு
கைது
ஆணைப்
பி ற ப் பி க்க ப ்ப ட்ட து .
இதனால்
நிலைமை
மிகவும் ம�ோசமானதால்
1908-ஆம்
ஆண்டு
பா ண் டி ச ் சே ரி க் கு
செல்ல முடிவு எடுத்து
அவர் அங்கே சென்றார்.
அந்த கால கட்டத்தில்
பாண்டிச்சேரி பிரெஞ்சு ஆதிக்கத்தின் கீழ்
இருந்தது. அங்கு பாரதியாரின் வாழ்வில்
பல்வேறு சாதகமான சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டன,
இதன்மூலம் பல தலைவர்களை சந்திக்கவும்,
சுதந்திரப்போராட்டத்தில்
ஆயுதமேந்திய
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1918-ஆம் ஆண்டு கடலூரை நெருங்கிய ப�ோது
அவர் கைது செய்யப்பட்டார். இவர் சிறையில்
இருக்கும்பொழுது
தன்னுடைய நேரத்தை
சுதந்திரம், தேசியவாதம் மற்றும் நாட்டின்
நலத்தைப் பற்றிய கவிதைகள் எழுதுவதற்கு
செலவிட்டார்.
பாரதியார்
தன்னுடைய
இளமைக்காலத்தில்
தமிழ்
தேசியத்
தலைவர்களிடம்
நல்ல
உறவுகளை
ஏற்படுத்தினார், குறிப்பாக வ.உ. சிதம்பரம்,
சுப்ரமணிய சிவா, மண்டயம் திருமலச்சாரியார்
மற்றும் சீனுவாச்சாரி ப�ோன்றவர்களிடம்
நல்லுறவுகளை
வளர்த்தார்.
இந்த
தலைவர்களிடம் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியினால்
ஏற்படும் பிரச்சனைகளை பற்றி விவாதித்தார்.
பாரதியார்
இந்திய
தேசிய
காங்கிரசின்
வருடாந்திர மாநாட்டில் கலந்து க�ொள்ளும்
வழக்கத்தைக்
க�ொண்டிருந்தார்
தேசிய
பிரச்சனைகளை
தீவிரமான
இந்திய
தேசியவாதத்
தலைவர்களான
பிபின். சந்திரபால், பாலகங்காதர திலகர்
மற்றும் வி.வி.சுப்ரமணியம் ப�ோன்றோரிடம்
விவாதித்தார். பாரதியாரின் பங்கேற்பு மற்றும்
செயல்பாடுகளால் 1905-ஆண்டு பனாரஸ்
மற்றும் 1907-ஆம் ஆண்டு சூரத் மாநாட்டில்
இந்திய தேசிய காங்கிரசு தலைவர்களை
இவரது
தேசபற்று மிகவும் கவர்ந்து
இழுத்ததுடன் பல தாய் நாட்டை நேசிக்கும்
தேசத் தலைவர்களால் மதிக்கப்பட்டார். சில
தேசத்தலைவர்களுடன்
தேசம்
பற்றிய
சிந்தனைகளைப்
பகிர்ந்து
க�ொண்டார்.
அதுமட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு முறையில்
தேசிய இயக்கத்தை வலுப்படுத்துவதற்கு அவர்
அறிவுரைகளை
வழங்கினார்.
சந்தேக
மில்லாமல் பாரதியாருடைய அறிவுரைகள்
மூலமாகப் பல தேசிய தலைவர்கள் புத்துணர்வு
பெற்று தேசியவாதத்திற்கு பங்காற்றினார்.
இவ்வாறு பாரதியார் இந்திய சுதந்திரத்திற்காக
முக்கிய
பங்காற்றினார்
என்பதை
நாம்
அறிவ�ோம்.

ஓர் சமூக சீர்திருத்தவாதியாக பாரதியார்
பாரதியார் சாதிய அமைப்புக்கு எதிராக
செயல்பட்டவர்.
இவர் உலகில் இரண்டு
சாதிகள்
உள்ளன.
ஒன்று
ஆண்சாதி
மற்றொன்று பெண்சாதி என்பதைத் தாண்டி
வேறு
ஒன்றுமில்லை
என்று
பிரகடனப்படுத்தியிருக்கிறார்.
இவை
எல்லாவற்றையும் விட இவர் தனது பூநூலை
அகற்றினார்.
மேலும்
அட்டவணை
சாதியினரையும்
பூநூல்
அணியச்செய்து
வேதம் ஓதச் செய்தார். இவர் முஸ்லிம்கள்
நடத்தும் கடையில் தேநீர் பருகினார். இவர்
தன்னுடைய
குடும்ப
உறுப்பினர்களுடன்
தேவாலாயத்திற்கு அனைத்து விழாக்களிலும்
பங்கேற்றார். இவர் பட்டியல் இனத்தவரை
க�ோயிலுக்கு
அனுமதிப்பதை
ஆதரித்தார்.
இவருடைய அனைத்து சீர்திருத்தங்களுக்கும்
இவருடைய அக்கம் பக்கத்தினரிடையே பெரிய
எதிர்ப்பு இருந்தது.
பாரதியார் மிகவும்
திறமையானவர்.
இந்தியர்,
தெளிவாக
அனைவரும் பாரதத்தாயின் குழந்தைகள் என
ஒன்றுபட்டு செயல்பட்டால் அன்றி இந்திய
விடுதலை சாத்தியமாகாது என்று கூறினார்.
இவர் பெண்களின் உரிமைகள், பாலினச்
சமத்துவம் மற்றும் பெண்களின் ஆற்றலாதல்
ஆகியவற்றை மிகவும் நம்பினார். இவர்
குழந்தை திருமணம், வரதட்சணை முறையைத்
தீவிரமாக
எதிர்த்தார்.
ஆனால் விதவை
திருமணத்தை அவர் ஆதரித்தார்.

விவேகானந்தரின் சீடரான சக�ோதரி
நிவேதிதாவுடனான பாரதியாரின் சந்திப்பு
பெண்களுக்கான
உரிமைகள்
பற்றி
சிந்தனையைப் பாரதியாரிடம் எற்படுத்தின.
இது
சாதியப்
பிரச்சனையிலிருந்து
சுதந்திரம் வரைக்கும் மற்றும் ஆன்மீகம்
வரை பாடுபட்டவர்.
இவர் தற்கால
பெண்களுக்கு
சக்தி
என்கிற
அடையாளத்தை
ஏற்படுத்தியவர்,
குறிப்பாக நவீன பெண்களின் அதிகாரம்,
பலமான,
சுதந்திரமான
மற்றும்
ஆண்களுக்கு சமமான பங்குதாரர் என்று
பெண்களை குறிப்பிடுகிறார்.

”நாம்
ஆயிரம்
பிரிவுகளாக
வேண்டுமானாலும் பிரிந்து இருக்கலாம்.
ஆனால், எப்படி இருந்தாலும் அந்நிய
படையெடுப்பை நியாயப்படுத்த முடியாது”.
303

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 15_updated.indd 303

2/6/2020 5:19:41 PM

வரப்பட்டன. அரசியல் ரீதியாக இந்தியத்
தன்மை அல்லது தேசிய உணர்வு உருவாவதில்
இந்த இயக்கங்கள் முக்கியப் பங்கு வகித்தன.

ஓர் த�ொலைந�ோக்குச் சிந்தனையாளராகப்
பாரதியார்
பாரதி என்பவர் ஒரு கவிஞர், பத்திரிக்கை
ஏழுத்தாளர், சுதந்திரப் ப�ோராட்ட வீரர் மற்றும்
சமூக சீர்த்திருத்தவாதி ஆவார். இவர் தமிழக
சமுதாயத்தில் மிகப் பெரியத் தாக்கத்தை
எற்படுத்தியவர். இவர் ச�ொன்னதைச் செய்துக்
காட்டியவர் என்பது இவரின் உயர்வைக்
காட்டுகிறது. இவருடைய த�ொலை ந�ோக்கான
முன்கணிப்பு ப�ோல அடுத்த இருபத்தைந்து
ஆண்டுகளில் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றது. ஓர்
மக்கத்தான இந்தியா பற்றிய இவரின் த�ொலை
ந�ோக்கு சிந்தனைகள் சுதந்திர இந்தியாவில்
செயல்படுத்தப்பட்டுக்
க�ொண்டிருக்கின்றன.
பாரதியார்
தனக்காக
வாழாமல்
மக்களுக்காகவும்
தேசத்திற்காகவும்
வாழ்ந்தவர். ஆகையால்தான் மரியாதையுடன்
இவரைப் பாரதியார் எனப் ப�ோற்றுகின்றனர்.
பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் சுப்ரமணிய
பாரதியார் இந்திய சுதந்திரத்தின் சின்னமாகவும்
தமிழ்
தேசியவாத
அதிர்வலையை
ஏற்படுத்தியவராகவும் விளங்குகிறார்.

இருந்த ப�ோதும் இவை மதவாதத்
தன்மையை க�ொண்டிருந்தன. அதேப�ோல
இந்த
இயக்கங்களில்
ப ங ் கேற்றவ ர ்கள்
பெரும்பாலும்
படித்த
மேல்த ட் டு
வ ர ்க்க த் தி ன ர ா க
இருந்தனர்.
அவர்கள்
க�ோரும்
விடுதலை
மட்டுமே
அரசியல்
வி டு த லை ய ா க
இருந்தது. அடித்தட்டு மக்களான விவசாயிகள்,
த�ொழிலாளர்களின்
ப�ொருளாதார
நலன்களுக்கு
முக்கியத்துவம்
அளிக்கப்படவில்லை.
பெரும்பாலான
விவசாயிகள்
ஏழைகளாக
இருந்தனர்.
மேலும்,
காங்கிரசு
கட்சிக்குள்
சாதிப்
பாகுபாடுகள் நிலவின. குறிப்பாக, தமிழகத்தில்
பிராமணர்,
பிராமணரல்லாதவர்
என்ற
பாகுபாடு நிலவியது.
இந்த நிலைமையில் தமிழக அரசியல்
இயக்கத்தில் பகுத்தறிவு கருத்துகள், அறிவியல்
பார்வை ஆகியன உருவாவதிலும் விடுதலைப்
ப�ோராட்டங்களுக்கு ஒரு வட்டாரத் தன்மை
அளிப்பதிலும், விடுதலைப் ப�ோராட்டத்தில்
விவசாயிகள், த�ொழிலாளர்கள் நலன்களை
இணைப்பதிலும் இந்திய அரசியலில் சமதர்மக்
கருத்துகள் பரவியதிலும் ம. சிங்காரவேலரின்
அரசியல் சிந்தனைகள் முக்கியப் பங்காற்றின.

பாரதியார் செப்டம்பர் பதின�ோராம்
நாள்
1921-ஆம்
ஆண்டு
இயற்கை
எய்தினார்.
ஆனால் இவரின் இறுதி
சடங்கில் பதினான்கு நபர்கள் மட்டுமே
பங்கேற்றனர், இதற்கு சாதியை விட்டு
தள்ளி
வைக்கப்படுவ�ோம் என்பதுடன்
ஆங்கிலேய
அரசாங்கத்தின் அடக்கு
முறையினால்
ஏற்பட்ட
பயமே
காரணமாகும்.

காங்கிரசு அரசியலில் சிங்காரவேலருடைய
சிந்தனைகளின் தாக்கம்
த�ொடக்கத்தில் இந்தியாவில் இருந்து
இயற்கை வளங்களைக் க�ொள்ளையடித்து
மூலப்பொருட்களாகத்
தங்கள்
நாட்டுக்கு
ஏற்றுமதி செய்த ஆங்கிலேய அரசு, தங்கள்
தேவைகள் அதிகரித்ததால் இந்தியாவிலேயே
த�ொழிற்சாலைகளைத்
த�ொடங்கியது.
ஏற்கனவே
இந்தியாவில்
பாரம்பரியத்
த�ொழில்களை
காலனியாதிக்க
அரசு
முடக்கிவிட்டதால் மக்கள் வாழ்வாதாரங்களை

15.4 ப�ொதுவுடைமைவாதம்
ம. சிங்காரவேலர் (1860-1946)
இருபதாம் நூற்றாண்டின் த�ொடக்கத்தில்
எழுச்சிபெற்ற
சுதேசி மற்றும் தன்னாட்சி
இயக்கங்களால் நாடு முழுவதும் விடுதலை
உணர்வு பரவியது. சமூகரீதியிலும் இந்து
மதத்திற்குள் சில சீர்த்திருத்தங்கள் க�ொண்டு
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 த�ொழிலாளர்கள்,

விவசாயிகள்
நலன்களுக்காகவும் காங்கிரசு பேரியக்கம்
ப�ோராட வேண்டும்.

இழந்து பசி, பட்டினி, வறுமையில் வாடினர்.
இதனால் மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தினை
மேலும் ம�ோசமாக்கியது. இதனால கூலி
வேலை கிடைத்தால் ப�ோதும் என்ற நிலைக்குத்
த�ொழிலாளர்கள் தள்ளப்பட்டனர். இதனால்
பின்னர் த�ொடங்கப்பட்ட த�ொழிற்சாலைகள்
அனைத்திலும்
த�ொழிலாளர்கள்
மிகக்
குறைவான
கூலிக்கு
வேலையில்
அமர்த்தப்பட்டனர்.
அடிமைகளைப் ப�ோல்
உழைத்தனர். ப�ோராடினால் கடுமையான
அடக்குமுறையால் ஒடுக்கப்பட்டனர்.

 விடுதலைப்

ப�ோராட்டத்தில்
த�ொழிலாளர்கள்,
விவசாயிகளையும்
இணைத்துக்கொள்ளவேண்டும்.

 பல்வேறு அமைப்புகளில் உள்ள மக்களை
ஒன்று திரட்ட காங்கிரசு
உதவ வேண்டும்.

தலைவர்கள்

இதன்விளைவாக 1922-இல் இந்திய
தேசிய காங்கிரசு த�ொழிலாளர்களை அமைப்பு
ரீதியாக
ஒன்று
திரட்டத்
தீர்மானம்
நிறைவேற்றியதுடன்
இதற்கென
ஓர்
குழுவினை அமைத்தது. ஆறுபேர்கொண்ட
அக்குழுவில் சிங்காரவேலரும் ஒருவர் என்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும்,
த�ொழிலாளர்
உரிமைகளைப் பாதுகாக்க சட்டம் இயற்ற
வேண்டும் என்று ப�ோராடினார். அதனை
வலியுறுத்தி
அன்றைய
முன்னணி
நாளிதழ்களில்
த�ொடர்ந்து
எழுதினார்.
இதுப�ோன்ற முயற்சிகளின் பலனாக முதல்
முறையாக
1926-இல்
த�ொழிலாளர்
நலன்களைப் பேணும் சட்டம் இயற்றப்பட்டது.

இவ்வாறு
பாதிக்கப்படும்
த�ொழிலாளர்களுக்காகத்
த�ொழிலாளர்
அமைப்புகள் உருவாகத் த�ொடங்கின. அன்றைய
சென்னை மாகாணத்தில் இந்த அமைப்புகளுக்கு
திரு. வி. கல்யாணசுந்தரனார், தி. வரதராஜுலு
ப�ோன்றோர் தலைமை தாங்கினர். இந்த
த�ொழிலாளர்
அமைப்புகள்
உருவாக
முன்முயற்சிகள் எடுத்து பாடுபட்டவர்
ம.
சிங்காரவேலர் ஆவார் என்பது மிகையில்லை.
இந்த
த�ொழிலாளர்களை
அரசியல்மயப்படுத்தி
விடுதலை
இயக்கத்தோடு இணைக்க வேண்டும் என்று
ம. சிங்காரவேலர்
விரும்பினார்.
ஆனால்
காங்கிரசு கட்சி இதனை விரும்பவில்லை.
ம. சிங்காரவேலர்
இதனைக்
கடுமையாக
விமர்சித்து 1920ஆம் ஆண்டிலேயே காங்கிரசு
தலைமைக்கு தந்தி அனுப்பினார். த�ொடர்ந்து
அண்ணல் காந்திக்குப் பகிரங்கக் கடிதமும்
எழுதினார். அத்துடன் ஹிந்து, சுதேசமித்திரன்
உள்ளிட்ட
முன்னணி
நாளிதழ்களிலும்
நவசக்தி
ப�ோன்ற
பருவ
இதழ்களிலும்
ஏராளமான
கட்டுரைகள்
எழுதினார்.
காங்கிரசு
த�ொண்டர்கள்
மத்தியிலும்
பிரச்சாரம் செய்தார். இச் சமயத்தில் 1922-ஆம்
ஆண்டு நடைபெற்ற அகில இந்திய காங்கிரசு
குழுவின் கூட்டத்தில் தமிழகப் பிரதிநிதியாகக்
கலந்துக�ொண்ட அவர் அங்கும் விவாதத்தை
உருவாக்கி தமக்கு ஆதரவு திரட்டினார். அவரது
கருத்துக்கள் வருமாறு:

இதேப�ோல
காங்கிரசு
தலைவர்கள்
அந்தந்த வட்டார ம�ொழிகளில் பேசினால்தான்
விடுதலைக்கருத்துகள்
மக்களைச்
சென்றடையும்
என்பதுடன்
மக்களுக்கும்
காங்கிரசு
பேரியக்கத்துக்கும்
இடையே
நெருக்கம் உருவாகும் என்றார். மக்கள்
பிரச்சனைகளைப்
ப�ொதுமக்களிடம்
பேசும்போது தமிழ் ம�ொழியிலேயே பேச
வேண்டும்
என
உறுதியாக
இருந்தார்.
இதைய�ொட்டி 1918-இல் சென்னை மாகாண
சங்கத்தின் மாநாட்டில் இது குறித்த தீர்மானம்
நிறைவேற்றப்பட்டது.
இந்த
மாநாட்டில்
சிங்காரவேலர் மற்றும் ஈ.வெ.ரா பெரியார்
ஆகிய�ோர் கலந்து க�ொண்டனர்.
சுயமரியாதை,
ப�ொதுவுடைமைவாதம்
இயக்கங்களின் மீதான ம. சிங்காரவேலரின்
தாக்கம்

 இந்திய விடுதலை என்பது விவசாயிகள்,

பிராமணர்,
பிராமணரல்லாத�ோர்
பாகுபாடு காங்கிரசு கட்சியில் நிலவுவதைக்
கண்டித்து
பெரியார்
விலகியப�ோது

த�ொழிலாளர்களின்
ப�ொருளாதார
சுதந்திரத்தை உள்ளடக்கியதாகும்.
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 குறைந்தபட்ச ஊதியம்

ம. சிங்காரவேலர் அவரை ஆதரித்தார். ச�ோவியத்
ஒன்றியம் சென்று வந்த ஈ. வெ.ரா பெரியார்
அதன்
தாக்கத்தில்
ப�ொதுவுடைமைவாதக்
கருத்துகளை ஏற்றுக்கொண்டு சுயமரியாதை
இயக்கத்தினை சுயமரியாதை சமூக நீதிக் கட்சி
என்று
பெயர்
மாற்றினார்.
அதற்கான
க�ொள்கைத் திட்டங்களை வகுத்தளிப்பதில்
ம. சிங்காரவேலர் உறுதுணையாக நின்றார்.
இந்த அமைப்பு தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவ
ம. சிங்காரவேலர் அயராது பாடுபட்டார்.

 அடிப்படை

வசதிகளுடன்
சுகாதாரமான குடியிருப்பு வசதி

கூடிய

 மருத்துவம் மற்றும் ஆயுள் காப்பீடு
 வருங்கால வைப்பு நிதி
 சம்பளத்துடன் கூடிய ஈட்டிய விடுப்பு
 இலவச மருத்துவ உதவி
 பேறுகால விடுப்பு
 ஒப்பந்த முறை ஒழிப்பு

பெரியார் நடத்திய ‘குடியரசு’ உள்ளிட்ட
இதழ்களில் மூட நம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக
ஏராளமான கட்டுரைகளையும் எழுதினார்.
அவரது கட்டுரைகள் எளிமையான நடையில்
புரிந்துக�ொள்ளும் வகையில் இருந்தன.

விவசாயிகளுக்கு

 இலவச நீர்ப்பாசானம்
 சமீன்தார் முறை ஒழிப்பு
ப�ொது மக்களுக்கு

ம. சிங்காரவேலர் ப�ொதுவுடைமைவாதத்
தத்துவத்தில் ஆழமான நம்பிக்கை க�ொண்டவர்.
காங்கிரசு
பேரியக்கம்
த�ொழிலாளர்
அமைப்புகளை ஆதரிக்க வேண்டும் என்று
1920-இல் தலைமைக்குத் தந்தி அனுப்பினார்.
அது சென்னை சமதர்மவாதிகள் சார்பில்
அனுப்பப்படுவதாக அதில் தெரிவித்திருந்தார்.
அகில
இந்திய
காங்கிரசு
குழுவின்
கூட்டங்களிலும்,
மாநாடுகளிலும்
ப�ொதுவுடைமைவாதப்
பிரதிநிதியாகவே
வாதிட்டார்.
த�ொழிலாளர்கள்
பலமாகத்
திகழ்ந்த சென்னை நகரில் இந்தியாவின் முதல்
உழைப்பாளர் தினத்தை 1923 மே முதல்
நாளன்று நடத்திக்காட்டினார். அதே நாளில்
த�ொழிலாளர்
விவசாயிகள்
கட்சி
அமைக்கப்படுவதாகவும் அறிவித்தார்.

 அனைவருக்கும் வாக்குரிமை
 அடித்தட்டு

மக்கள், த�ொழிலாளர்கள்,
விவசாயிகள்
ப�ோன்றோர்
தேர்தலில்
ப�ோட்டியிட அனுமதி

1925ல் கான்பூர் நகரில் இந்தியாவின்
முதல்
ப�ொதுவுடைமைவாதம்
மாநாடு
நடந்தப�ோது அதற்குத் தலைமை ஏற்று நடத்தித்
தந்தார். அப்போது “வன்முறையற்ற மார்க்சியப்
பாதை”யை வலியுறுத்திப்பேசினார். மேலும்,
”இந்தியாவுக்கேற்ற மார்க்சியப் பாதையைத்
திட்டமிட
வேண்டும்”
என்றும்
கேட்டுக்கொண்டார். “காங்கிரசு கட்சியில்
இருந்துக�ொண்டே ப�ொதுவுடைமைவாதிகள்
தனிப்பிரிவாக இயங்க வேண்டும்” என்றார்.
இதைய�ொட்டி காங்கிரசு கட்சிக்குள் சமதர்ம
பிரிவு உருவானது.

அக்கட்சியின்
குறிப்பிடத்தக்க
க�ோரிக்கைகள் பின்வருமாறு:

ம. சிங்காரவேலரின் வாழ்வும் சமூக பணியும்
த�ொழிலாளர்களுக்கான க�ோரிக்கைகள்

ம. சிங்காரவேலர் இளம் வயதிலேயே
இந்து மதத்தில் நிலவும் வர்ண அமைப்பிலும்
மூட
நம்பிக்கைகளிலும்
அதிருப்தி
அடைந்திருந்தார்.
இதன்
விளைவாக
1890களிலேயே பல இடங்களில் ப�ௌத்த
சங்கம் அமைத்து வர்ண அமைப்புக்கும் மூட
நம்பிக்கைகளுக்கும்
எதிராகப்
பரப்புரை
செய்தார்.

 எட்டுமணிநேர வேலை
 சங்கம் அமைக்கும் உரிமை
 தங்கள் க�ோரிக்கைகளை வென்றெடுக்க
கடைசி
ஆயுதமாக
செய்யும் உரிமை

வேலைநிறுத்தம்

 க�ோரிக்கைகளை

பரிசீலிக்க
பேச்சுவார்த்தைக் குழு

முத்தரப்பு
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வசதி மிக்க குடும்பத்தில் பிறந்து சட்டம்
பயின்ற சிங்கார வேலர் சென்னை மாநகராட்சி
மன்றத்தில் உறுப்பினராகவும் அதன் சுகாதாரக்
குழுவிலும்
பணியாற்றினார்.
அப்போது
குடிசைப் பகுதிகளில் க�ொள்ளை ந�ோய்
தாக்கம் அதிகமாக இருந்ததால் சுகாதாரம்,
கல்வி ஆகிய பிரச்சனைகளுக்கு முன்னுரிமை
அளித்தார்.

ரீதியாக அவர் வகுத்துத் தந்த திராவிடக்
கருத்துக்கள் இன்று இந்தியா முழுவதும் ஒளி
வீசுகிறது என்று புகழ்பெற்ற சமூக நீதி
அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள்.

ஈ.வெ.ராமசாமி
என்ற
இயற்
பெயரைக் க�ொண்ட தந்தை பெரியார்
ஈர�ோட்டில் செல்வச் செழிப்புள்ள வணிகக்
குடும்பத்தில்
1879-இல்
பிறந்தார்.
இளமைப்
பருவத்திலேயே
தனது
குடும்பத்திலும்,
சுற்றியுள்ள
சமுதாயத்திலும்
நிலவிய
மூட
நம்பிக்கையை
எள்ளி
நகையாடிய
பெரியார், த�ொடக்கத்தில் தீவிர அரசியலில்
ஈடுபடவில்லை.
ஆனாலும்,
ஈர�ோடு
நகர்மன்றத்தலைவர்
ப�ோன்ற
ப�ொறுப்புகளை வகித்தார்.

த�ொடர்ந்து குடிசைப் பகுதிகளில் வாழ்ந்த
த�ொழிலாளர்களின்
உரிமைகளுக்காகப்
ப�ோராடினார்.
இதன்
அடிப்படையிலேயே
காங்கிரசு
இயக்கத்தில்
செயலாற்றினார்.
பின்னர்
பெரியாரின்
சுயமரியாதை
இயக்கத்தில் சேர்ந்தார். தனது ஐம்பது
வயதைக்
கடந்தபின்பே
அரசியலில்
இறங்கினாலும்
சுமார்
முப்பது
ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமாக முதுமையையும்
ப�ொருட்படுத்தாமல்
பகுத்தறிவு
மற்றும்
ப�ொதுவுடைமைவாதக்
கருத்துகளையும்
விடாது பிரசாரம் செய்தார். ம. சிங்காரவேலர்
தென்னிந்தியாவின்
முதல்
ப�ொதுவுடைமைவாதி
என்று
நேசத்துடன்
நினைவு கூறப்படுகிறார்.

காந்தியின்
அரசியல்
வருகையால்
ஈர்க்கப்பட்ட பெரியார் காங்கிரசு இயக்கத்தில்
இணைந்து சுதந்திரப் ப�ோராட்ட இயக்கத்திலும்,
சமூக சீர்திருத்தத்திற்காகவும் தீவிரமாகப்
பங்காற்றினார்.
காங்கிரசு
இயக்கத்தில்
மேட்டுக்குடியினரின்
செல்வாக்கு
க�ோல�ோச்சிய 1920-களில்
அடித்தட்டு
மக்களிடம்
காங்கிரசு
பேரியக்கத்தைக்
க�ொண்டு சென்றதிலும், ஆலய நுழைவு
ப�ோராட்டங்கள் வெற்றி பெற்றதிலும் பெரியார்
பெரும் பங்காற்றினார். ஆனால், காங்கிரசு
கட்சியில்
வர்ணாசிரம
க�ொள்கை
கடைப்பிடிக்கப்பட்டதால் அதிலிருந்து விலகி
நீதிக்கட்சியில் இணைந்து சுய மரியாதை
இயக்கத்தைத்
த�ோற்றுவித்தார்.
இதற்குப்
பின்னர் தந்தை பெரியாரின் பங்களிப்புகள்
மற்றும் செயல்பாடுகள் இந்திய மற்றும்
தமிழக
அரசியலில்
பிரிக்க
முடியாத
வரலாறாயின.

15.5 திராவிடக்கொள்கைவாதம்
பெரியார் (1879-1973)
அறிமுகம்
தமிழக அரசியல் சிந்தனையாளர்களில்
இ.வெ.ரா. பெரியார்
மிகச்சிறந்த
சிந்தனையாளராக கருதப்படுகிறார். ஏனெனில்
இவர்
தமிழகத்தின்
த லை சி ற ந்த
சீர்திருத்தவாதி
ஆவார்.
இவரைப்பற்றி
விரிவாக
இப்பாடத்தில் காணலாம்.

பன்னெடுங்காலமாக
தமிழகத்தைப்
பீடித்திருந்த
மூடப்பழக்க
வழக்கங்கள்,
பெண்ணடிமை, சமூகப் பின்னடைவுகளுக்கு
அறிவையும்,
சுய
மரியாதையையும்
அடிப்படையாகக் க�ொண்டு தனது நெடிய
வாழ்நாள்
முழுவதும்
ப�ோராடியவர்.
இதற்காகத் தந்தை பெரியார் என்று தமிழக
மக்களால் அழைக்கப்படுபவர். பண்பாட்டு

தேசத்தின் பெயரால் ஓர் குழு மக்களைச்
சுரண்ட
நினைத்தால்
அத்தேசம்
ப�ோராடிப்பெற்ற உண்மையான சுதந்திரம்
அதுவல்ல
என்றார்
ஈ.வெ.ரா.பெரியார்
பல்வேறு நிலைகளில் தேசம், இனம் மற்றும்
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தேசியவாதம்
ஆகியவற்றை
பெரியர்
கடுமையாக
விமர்சித்தார்.
தேசம்,
தேசியவாதம், மற்றும் தேசிவாதம் ஆகியவை
ஒரே மாதிரியான கருத்தாக்கங்களே என அவர்
கருதினார்.
இவ்வேறுபாடுகளே
அந்நாட்டிலுள்ள ஒட்டும�ொத்த குடிமக்களின்
சுயமரியாதையைக்
குறிப்பதாக
அவர்
கூறுகிறார். அவர் மேலும் கூறுகையில்
தமிழகத்தில்
தேசியவாதத்தைப்
பற்றி
யாரேனும் பேசுகையில் அவர்கள் மக்கள்
நலனில் அக்கறை க�ொண்டிருக்கிறார்களா?
என தாம் வியப்பதாகப் பெரியார் வினவுகிறார்.

கையிலெடுத்த காலத்தில் தேசியவாதத்தைப்
பற்றி பெரியார் எதிர்த்துப் பேசியுள்ளார்.
இந்திய தேசியவாதத்தை மட்டுமின்றி, உலகில்
உள்ள மற்ற நாடுகளின் தேசியங்களையும்
சான்றாகக்
காட்டி,
தேசியவாதத்தை
மறுக்கிறார் பெரியார்.

தேசியவாதம் என்பது சுரண்டலாகும்

உதாரணமாக, “இங்கிலாந்து நாட்டின்
பணக்கார சமூகத்திற்கு அமெரிக்கா நாட்டின்
பணக்கார சமூகத்துடன் ம�ோதல் வந்தால்
இங்கிலாந்து
தேசத்து
முதலாளிகள்,
அந்நாட்டின் ஏழைமக்களைப் பார்த்து “ஓ
இங்கிலாந்து
மக்களே!
தேசபக்தர்களே!
தேசத்துக்கு நெருக்கடி வந்து விட்டது, என்று
கூறி ஏழை சமுதாயத்தை தூண்டுகின்றனர்.
இவ்வகைப் ப�ொய்யுரைகள் மூலம் மக்களைச்
சுரண்டி
ப�ொருளாதாரத்தை
அபிவிருத்தி
செய்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார். பல்வேறு
தேசிய இனங்களையும் - தேசங்களையும்
உள்ளடக்கிய நாடு ரஷ்யா. அந்த ஒன்றுபட்ட
ரஷ்யாவில்
எந்த
வகையான
ஏற்றத்
தாழ்வுகளும்
இல்லை
என்றுகூறி,
அந்தவகையான புரட்சிக்கு ஆதரவாக நின்றவர்
பெரியார்.

“தேசியவாதம்
என்பது
முதலாளித்துவவாதிகள்
தங்கள்
தங்கள்
மூலதனத்தை பெருக்கிக் கொள்ள ஏழை
மக்களை பலி கடாவாக்குவதற்காகக் கற்பித்துக்
கொண்ட தந்திர வார்த்தையாகும்.

இந்தியர்கள்
மற்றும்
தமிழர்களை
மட்டுமல்லாமல் மக்களின் சுயமரியாதையைப்
பற்றியும்
கவலைப்படாத
மனிதர்களும்
உள்ளனர். அவர்கள் தங்களின் சுயநலன்
மற்றும் மேம்பாட்டிற்காக மக்களை தேசம்
மற்றும்
தேசியவாதத்தினை
நம்பவைத்து
ஏமாற்றுவர்,
தேசம்
மற்றும்
தேசியவாதத்திற்காக
சுயமரியாதை
மறைக்கப்படுமானால்
அது
தேசத்திற்கு
எதிரான குற்றமாகும் என்றார் பெரியார்.
தேசியவாதம் என்பது ஓர் கற்பனையான
உணர்வாகும். ஆகவே தேசிய உணர்வு என்பது
வசதிமிக்க
மற்றும்
அதிகாரத்தில்
உள்ளவர்களால்
மக்களை
ஏமாற்றி
அவர்களின்
எதிர்மறை
உணர்வுகளைக்
கட்டுப்படுத்தும் சதியாகும். அது ஓர் தவறான
அனுமானமாகும். இதனை வசதிபடைத்த உயர்
குடியினர் ஏழை சமுதாயத்தின் உரிமைகளைத்
தடுப்பதற்காகப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

“கடவுள், மதம், மற்றும் தேசியவாதம்
ஆகியவை
அடியோடு
அழிக்கப்பட்ட
நாடுகளில்
பணக்காரக்
கொடுமையும்,
சோம்பேறி வாழ்க்கையும், பட்டினி கஷ்டமும்,
உயர்வு தாழ்வு நிலையும் காணப்படவில்லை.
அதுப�ோன்ற நாடுகளில் கடவுள், மதம் மற்றும்
தேசப்பற்று ஆகியவை இல்லை. ஆனால் மனித
சமூக சமத்துவ சமுதாயமே அந்நாடுகளில்
முக்கியமாக்க
கருதப்பட்டது.
அங்கு
பணக்காரன் - ஏழை, முதலாளி - தொழிலாளி,
அதிகாரி - குடிமக்கள் என்கின்ற பாகுபாடு
காணப்படவில்லை. மேன்மக்களுக்கு சமத்துவ
விரும்பிகளும்
கடவுள்
மற்றும்
தேசியவிவாதத்திற்கு
முன்னுரிமை
தரும்
தேசத்திற்கு சமமானவர்கள் அல்ல.

	தேசியவாதம் என்பது மக்களுக்கு ஓர்
மயக்கத்தையும்
உணர்வுப்பூர்வமான
வெறியையும் குறிக்கும் ச�ொல்லாகி விட்டது
எனக் கூறுகிறார்.
உலகளாவிய தேசியவாதத்திற்கு மறுப்பு
பெரியார் தனது இலங்கைப் பேருரையில்,
தேசம், தேசியவாதம் என்பதைக் கடுமையாக
எதிர்த்துள்ளார். ‘இந்திய தேசியவாதம்’ என்ற
கருத்தை
சிலர்
தங்கள்
ஆயுதமாகக்
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உலகில்
உள்ள
அனைத்து
தேசங்களையும்,
தேசியங்களையும்
கடுமையாக எதிர்த்தது ப�ோல ‘இந்திய தேசம்’
என்பது, பல்வேறு தேசிய இனங்களை பல்வேறு
தேசங்களை
இணைத்து
உருவாக்கப்பட்ட ஒன்று - அந்த இணைப்பு ஒரு
சிலரின்
ஆதிக்கத்திற்குக்
கருவியாக
இருப்பதால் அதையும் பெரியார் எதிர்க்கிறார்.

பின்னர்
ஒரு
கூட்டத்தார்
மற்றொரு
கூட்டத்தாரை ஆளலாம் என்றால், இதை யார்
ஒப்புகொள்வார்கள்
என்று
கேட்கிறார்.
பெரியார்
முன்மொழிந்த
‘திராவிட
தேசியவாதம்’ முற்றிலும் பெருவாரியாக மத
ஆதிக்கங்களுக்கு எதிராக இருந்தது.
ம�ொழிக் க�ொள்கை
“அவரவர்
மொழியைக்
காப்பாற்றிக்கொள்வதற்கு
அவரவருக்கு
உரிமை உண்டு. இந்த உரிமை திராவிட
சமதர்மக் குடியாட்சியில் பாதுகாக்கப்படும்.
எந்த ஒரு மொழியும், மற்றொரு மொழி
பேசுபவர்
மீது
வலுக்கட்டாயமாகத்
திணிக்கப்படக்கூடாது.
பிரிவினை
வாதத்திற்கான
ஆயுதமாக
ம�ொழி
பயன்படுத்தப்படக்கூடாது.
மக்களின்
அனைத்து
தேவைகளுக்கும்
மத்திய
அரசாங்கத்தைச் சார்ந்திருப்பது எதனையும்
வெளிப்படுத்தாது. ஒருவேளை ம�ொழியானது
தேசியமயமாக்கப்பட்டால்
மக்களுக்கு
அதனால் பட்டினியில் இருந்து விடுதலை
கிடைக்குமா? தெளிவாகக் கூறுவதெனில்
தமிழ்
உழைப்பாளர்கள்
தமிழ்
பேசும்
முதலாளிகளாலேயே சுரண்டப்படுகின்றனர்.

இந்தியாவில் வேறுபாடுகளின் தேசம்
‘தேசம்’ என்ற கருத்தியல் இந்தியாவுக்குப்
பொருந்துமா? என்ற கேள்விக்கு அவரே
சிறப்பான பதில் அளித்துள்ளார்.
“மதராஸ்’ என்பது ஒரு தனித் தேசம்
அல்லவென்றும் அது தனித்து செயல்பட
முடியாது
என்றும்
தோழர்கள்
சிலர்
ச�ொல்கிறார்கள். மதராஸ் ஒரு தனி தேசமாக
இருந்தது. இன்றும் இருக்கிறது. அதுதான்
‘திராவிடம்’. அதனுடைய நாகரிகம், பண்பாடு
பழக்கவழக்கங்கள்
ஆகியவை வங்காளம்,
பம்பாயிடம் இருந்து வேறுபட்டது. ஆங்கிலேயர்
ஆட்சியால் ஆங்கில ம�ொழி அறிமுகம் ஆகி
இருக்கிறது.
ஆங்கிலமும்
ஆங்கிலேயர்
ஆட்சியும் ஒழிந்து ஹிந்தி ம�ொழி வந்தால்
அன்றே மதராசானது ஜெர்மனி, இத்தாலி,
பிரான்சு முதலிய ஏதோ ஒரு நாட்டுடன்
சேர்ந்துவிடும்.

சாதியற்ற சமுதாயம்
பெரியார்
‘தமிழ்நாடு
தமிழருக்கே,
திராவிடநாடு
திராவிடருக்கே’
என்று
தொடர்சியான பரப்புரைகள், போராட்டங்களை
நடத்தினார்.
பொதுச்செயல்திட்டம்,
பொதுவேலைத்திட்டம்,
இஸ்லாமுக்கு
மதமாற்றம்,
திராவிடநாட்டுப்
பிரிவினை
ப�ோன்றவற்றில்
பல்வேறு
வடிவங்களில்
ஆதிக்க சக்திகளை எதிர்த்துப் போராடினார்.

“இந்தியா
ஒரு
‘தேசம்’
என்று
சொல்வதைவிட, ‘திராவிடநாடு’ ஒரு ‘தேசம்’,
ஆந்திரநாடு ஒரு ‘தேசம்’ வங்காளநாடு ஒரு
‘தேசம்’ என்று சொன்னாலும் பொருந்தும்.
உதாரணமாக
திராவிட
நாட்டை
எடுத்துக்கொண்டால் திராவிடநாடு என்று
தனிப்பட்ட பண்பாடு கலை, மொழி, நாகரிகம்,
மற்றும் ஆட்சியின் கீழ்  ஆயிரக்கணக்கான
வருடங்கள் இருந்து வந்ததென்று சரித்திரம்
கூறுவதை யாராலும் மறைக்க முடியாது.

ஆனால், ஆதிக்க சக்திகள் மிக எளிதாக,
தமிழன், தமிழ்த்தேசியவாதம், தேசிய இனம்
போன்ற உணர்வுகளை ஏற்றி, சில தமிழ்
தேசியத் தலைவர்கள் மூலமாக மீண்டும்
தங்களது
ஆதிக்கத்தைத்
தொடரும்
முயற்சிகளில்
தீவிரமாக
ஈடுபட்டப�ோது,

மாறுபட்ட ஆட்சிகளின் கீழ் இருந்துவரும்
ஒரு நாட்டை ஒரு ‘தேசம்’ என்று சொல்லி
எல்லா
மக்களையும்
ஒன்றுபடுத்தி
அன்னியனிடமிருந்து
விடுதலையடைந்த
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ஒருகால
கட்டத்தில்
பெரியார்,
இந்தத்
திராவிடநாடே கூட வேண்டாம். சாதி ஒழிப்பே
முக்கியம் என்ற முடிவுக்கு வந்தார் என்பதை
அவரின் சிந்தனைத் த�ொகுப்புகள் வழியாக
அறியலாம்.

காரியத்தை வெற்றிகரமாகச் செய்து முடித்தால்
போதும் என்கிறார். இது ஒன்றே திராவிடர்
கழகத்தின்
லட்சிய
வெற்றி
என்று
பெருமைப்பட்டுக்
கொள்ளலாம்.
அந்த
அளவுக்கு இந்த சாதி வெறியானது, திராவிட
இனத்தைச்
சின்னாபின்னப்படுத்தி
ஆரியத்துக்கு
அடிமையாக்கி
வைத்திருக்கிறது.”என்று
1950களின்
த�ொடக்கத்தில்
அவர்
தனது
அரசியல்
கருத்துக்களை வெளியிட்டுள்ளார்.

“திராவிடநாடு பெறாவிட்டாலும் சரி; சில
ஆதிக்க சக்திகளை ஒழிக்க முடியாவிட்டாலும்
சரி; முதலாளித்துவத்தை அழிக்க முடியாது
போனாலும் சரி; சாதியை ஒழிக்கின்ற ஒரே

பெரியார் ஓர் கடவுள் மறுப்புக் க�ொள்கையுடைய முற்போக்கான சமூக சீர்திருத்தவாதி
பெரியாரின் படைப்புகள் மற்றும் மரபு
சராசரித் தமிழனுக்குப் பெரியார் ஓர் க�ொள்கையாக உள்ளார். சமூக சமத்துவம்,
சுயமரியாதை மற்றும் ம�ொழியின் பெருமையை முன்னிறுத்தும் அரசியலை வழி நடத்தினார். ஓர்
சமூக சீர்திருத்தவாதியாக அவர் சமூகம், பண்பாடு மற்றும் பாலின சமத்துவமின்மை
ப�ோன்றவற்றில் கவனம் செலுத்தினார். அவர் மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கைத் துணையை
தேர்ந்தெடுக்கும் ப�ோது பகுத்தறிவின் அடிப்படையில் செயல்பட வலியுறுத்தினார். பெண்கள்
அனைவரும் சுதந்திரமாக இருப்பதுடன் பிள்ளை பெற்றுக் க�ொடுப்பதற்காக எனும் நிலையை
மாற்றி அவர்களுக்கு வேலை சுயமரியாதை இயக்கம், சடங்குகளற்ற திருமணங்களை
ஊக்குவித்ததுடன் பெண்களுக்கு ச�ொத்துரிமை மற்றும் விவாகரத்து செய்யும் உரிமைகளும்
வழங்க வேண்டும் எனப் ப�ோராடினார். அவர் மக்கள் தங்களின் பெயருக்கு பின் உள்ள சாதிப்
பெயரை கைவிடுமாறும் அதனைக் குறிப்பிட வேண்டாம் எனவும் வேண்டுக�ோள் விடுத்தார்.
1930-களில் பட்டியல் இனத்தவரால் சமைக்கப்பட்ட உணவை ப�ொதுக்கூட்டங்களின் பின்னர்
சமபந்தியாக நடத்திக் காட்டினார். காலப்போக்கில் சாதி, மத அரசியல் வேறுபாடுகளைக் கடந்த
பெருமதிப்புடன் ‘பெரியார்’ நவீன தமிழகத்தின் தந்தையென அழைக்கப்படுகிறார்.
நன்றி அருண் ஜனார்த்தனன், தி.நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் 13.3.2018
சுயமரியாதை இயக்கம் :
சமுதாயத்தில்
பிற்படுத்தப்பட்ட
அனைத்து
சாதியினரும்
தங்களுக்கென்று
சயமரியாதையுடனும்
உரிமைகளுடனும்
வாழ்வதற்கு
ஏற்படுத்தப்பட்ட இயக்கம்.

அருஞ்சொற்பொருள்
அரசியல் இயக்கம் : இது ஒரு சமூக கூட்டம்
இது அரசியல் இலக்குகளை ஒன்றிணைத்து
செயல்படுத்துவதற்காக
ஏற்படுத்தப்
பட்டதாகும்.
சமூக இயக்கம் : இது ஒரு வகையான சமூக
கூட்டத்தின் செயல்பாடு ஆகும்.
ஒரு
சமூகத்தில் உள்ள மக்கள் அனைவரும�ோ
அல்லது ஒரு பிரிவினர�ோ ஒரு குறிப்பிட்ட
இலக்கை
அடைவதற்காக
ஒன்றிணைந்து
செயல்படுவது.
திரவிட இயக்கம் : திராவிட இயக்கம் சென்னை
மாகாணத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இது தென்
இந்தியாவின் நான்கு முக்கிய இனம், ம�ொழி
உள்ளடக்கிய ஒரு பிரிவு ஆகும்.

த�ொழிளாலர்இயக்கம்:
பணியாளர்/
த�ொழிளாலர்களின்
நல்வாழ்வுக்காக
ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பு ஆகும்.
நீதிக்கட்சி: இது ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில்
சென்னை மாகாணத்தில் த�ோன்றிய அரசியல்
கட்சியாகும். இது பிராமணரல்லோத�ோரை
பிரதிநிதிப்படுத்துவதற்காக த�ோன்றியது.
தனி தமிழ் இயக்கம்: இந்த இயக்கம், ஒரு
இயக்கமாக செயல்பட்டு தமிழ் ம�ொழியை
அன்னியநாட்டு ம�ொழியின் தாக்கத்திலிருந்து
தமிழ் ம�ொழியை சுதந்திரமாக இருக்க செய்ய
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த�ோன்றியதாகும், குறிப்பாக சமஸ்கிருதத்தின்
வார்த்தையின் தாக்கத்திலிருந்து விடுதலை
பெறுவதற்காக த�ோன்றியதாகும்.

மேற்பட்டவர்களை
சம்மாக
நடத்தாமை
மற்றும்
அவர்களுக்கான
வாய்ப்புகளை
மறுத்தல்

தன்னாட்சி இயக்கம்: 1916 மற்றும் 1918ம்
ஆண்டுகளுக்கு
இடையேயான
இந்திய
சுதந்திர இயக்கம் ஆகும். இது அன்னிபெசன்ட்
அம்மையரால் துவங்கப்பட்டது.

தேசிய இயக்கம்: இந்த இயக்கம் ஒரு சமூக
மற்றும் அரசியல் இயக்கமாகும். இது தேசிய
அடையாளத்துடனும் மற்றும் சுதந்திரமாக
இருப்பதற்காக மக்கள் ஒரு கூட்டமாக/
இயக்கமாக தேசத்தில் இதன் உறுப்பினர்களை
க�ொண்டு செயல்படுவதாகும்.

பாகுபாடு:
ஒருவரை

சாதி, மத இன அடிப்படையில்
அல்லது
ஒன்றுக்கு

மதிப்பிடுதல் (Evaluation)
I சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும்:
1.	அறத்துப்பாடலில் வள்ளுவர் கூறுவது என்னவெனில்:
அ) கருத்துக்கள் மற்றும் அறநெறிகள்	
இ) அரசியல் தத்துவஞானி

ஆ) பாடல்கள்
ஈ) மக்கள் நல அரசு

2.	ப�ொருட்பாலில் எத்தனை பகுதிகள் காணப்படுகின்றன ?
அ) 5 ஆ) 4 இ) 7 ஈ) 6
3.	பாரதியார் பதிப்பாசிரியாக இருந்த நாளிதழ்
அ) இந்தியா	
இ) கேசரி

ஆ) இளம் இந்தியா
ஈ) திராவிடன்

4.	“பாஞ்சாலி சபதம்“ என்ற நூலை எழுதியவர் யார் ?
அ) பாரதியார்	
இ) கம்பர்	

ஆ) திரு.வி.க
ஈ) பாரதிதாசன்

5.	தமிழ்நாடு அரசியல் சிந்தனையாளர்களில் மிகச்சிறந்தவர் யார் ?
அ) பாரதியார்	
இ) திருவள்ளுவர்	

ஆ) பெரியார்
ஈ) மேற்கூறிய அனைவரும்

6.	ஈ.வெ.ராமசாமி பிறந்த வருடம்
அ) 1879 ஆ) 1877 இ) 1878 ஈ) 1876
7.	“சாதிய உணர்வுகளால், திராவிட இனம் மற்றும் திராவிடர்கள் என்ற
அடிமையானார்கள்“ என்று கூறியவர்
அ) சி. என். அண்ணாதுரை	
இ) சிங்கார வேலர்	

ஆரியர்களிடம்

ஆ) ஈ.வெ.ரா.பெரியார்
ஈ) மறைமலைஅடிகள்

8.	1923ம் ஆண்டு முதல் இந்திய ‘மே தினம்‘ கூட்டத்தை சென்னையில் நடத்தியவர்.
அ) பாரதியார்	
இ) ம. சிங்காரவேலர்	

ஆ) ஈ.வெ.ரா. பெரியார்
ஈ) மறைமலை அடிகள்
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9.	பெரியார் இறந்த வருடம்
அ) 1971 ஆ)1972 இ)1973 ஈ)1974
10.	பாரதியார் பிறந்த இடம்
அ) எட்டயபுரம்	
இ) திருநெல்வேலி

ஆ) திருச்சி
ஈ) சென்னை

11.	சுய மரியாதை இயக்கத்தை தமிழ்நாட்டில் துவங்கியவர் யார் ?
அ) அண்ணாதுரை	
இ) மறைமலை அடிகள்	

ஆ) ஈ.வெ.ரா. பெரியார்
ஈ) ம. சிங்காரவேலர்

12.	“தமிழ்நாடு என்பது தமிழர்களுக்கு மற்றும் திராவிட தேசம் என்பது தீராவிடர்களுக்கு ”
என்ற கூறியவர் யார்?
அ) இளங்கோவடிகள்	
இ) ம. சிங்காரவேலர்	

ஆ) ஈ.வெ.ரா.பெரியார்
ஈ) மறைலையடிகள்

13.	எந்த வருடம் ஆங்கிலேய இந்தியாவில் த�ொழிலாளர் பாதுகாப்பு சட்டம் இயற்றப்பட்டது ?
அ) 1914 ஆ) 1924 இ) 1926 ஈ)1928
14.	எதற்காக பெரியார் இந்திய தேசிய கங்கிரசில் இருந்து விலகினார் ?
அ) அகிம்சை	
இ) தனி விருப்ப வித்தியாசத்தினால்
15

ஆ) வர்ணாசிரம தர்மம்
ஈ) இவைகள் ஏதும் இல்லை

கூ
 ற்று: பாரதியார் பாண்டிச்சேரிக்கு சென்று மறைந்து வாழ்ந்தார்.
காரணம்: பாரதியார் “இந்தியா“ என்ற தின நாளிதழின் மூலம் தேசியவாதத்தை விதைத்தார்.

அமைப்பு விளக்கம் (அ) என்றும் காரணம் (ஆ) எனவும் பின் வருவனவற்றுள் எது
சரியானவை?
அ) (அ) மற்றும் (ஆ) இரண்டு சரியானது
ஆ) (அ) மற்றும் (ஆ) இரண்டு சரியானது, ஆனால் (ஆ) சரியான விளக்கம் இல்லை.
இ) (அ) என்பது சரி ஆனால் (ஆ) சரியானது அல்ல.
ஈ) (அ) சரியில்லை ஆனால் (ஆ) சரியானது
II கீழ்வருபவனவற்றை ப�ொருத்தம் காண்க.
1.

ச�ோழர்

-

2.

சேரர்		

-	க�ொங்குநாடு

3.

பாண்டியர்	

-

காஞ்சிபுரம்

-

உறையூர்

4.	பல்லவர்	

மதுரை

III கீழ்வரும் கேள்விகளுக்கு சிறிய பதில் அளிக்கவும்.
1.

திருக்குறளின் முக்கியத்துவம் என்ன ?

2.	ப�ொருட்பாலில் எத்தனை பகுதிகள் உள்ளன ?
3.	குயில்பாட்டின் எழுத்தாசிரியர் யார் ?
4.	பெண்கள் அதிகாரம் பற்றிய பாரதியாரின் கருத்தை விளக்குக.
5.

பாரதியார் ஒரு எழுத்தாசிரியர் என்பதை விவாதிக்க.
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6.

கடவுள் பற்றிய பெரியாரின் கருத்தை விவாதிக்க.

7.

த�ொழிலாளர் இயக்கத்தில் ம. சிங்காரவேலரின் பங்கு பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

8.

அரசியல் பற்றிய ம. சிங்காரவேலரின் கருத்து என்ன ?

9.

தமிழ் சமுதாயத்திற்கான சிங்காரவேலரின் வாழ்க்கை மற்றும் பணிகளை விவரி.

IV கீழ்வரும் கேள்விகளுக்கு சுருக்கமாக விடையளிக்கவும்.
1.

திருவள்ளுவரின் நல அரசு மற்றும் அரசன் பற்றிய கருத்து என்ன ?

2.

க�ொடுங்கோல் ஆட்சி பற்றிய வள்ளுவரின் கருத்தை விளக்குக.

3.

ஆங்கிலேய ஆட்சி பற்றிய பாரதியாரின் கருத்தை விவரி.

4.

தேசியவாதம் பற்றிய பாரதியாரின் கருத்தை விளக்கு.

5.

காங்கிரசு கட்சி பற்றி சிங்கார வேலரின் கருத்தை ஆராய்க.

6.

1922-ஆம் ஆண்டு சிங்காரவேலரால் சமர்பிக்கப்பட்ட க�ோரிக்கைகளை பட்டியலிடுக.

7.

திராவிட நாடு பற்றிய பெரியாரின் கருத்தை விளக்குக.

V கீழ்வரும் கேள்விகளுக்கு விரிவாக விடையளிக்கவும்.
1.

பெரியார் ஒரு சமூக சீர்திருத்தவாதி ஒரு சிறுகுறிப்பு வரைக.

2.

சமுதாயம் பற்றிய திருவள்ளுவரின் கருத்தை ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

3.

தமிழ்நாட்டின் த�ொழிலாளர் தலைவர் சிங்காரவேலர் என்பதை விவாதிக்க.

4.

தமிழ்நாட்டில் பாரதியாரின் சமூக-அரசியல் பங்களிப்பை பற்றி விரிவாக எழுதுக.

5.

பெரியாரின் வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் பங்களிப்பை விவரி.

6.

தமிழ்நாட்டின் அரசியல் சிந்தனையில் பின்புலத்தை எடுத்துரைக்க.

மேற்கோள் நூல்கள்

1. Padmaja, R, Purushothaman, V.P (2000). Sanga Kaala Mannargalin Kaala Nilai.
Volume 1. International institute of Tamil Studies: Chennai.
2. Pope .G.U , “Th irukkural: English translation and commentary”, Kazhagam
2017 edition.
3. R ajaram.M, “ I sing the glory of this Land: Translated verses of Bharathiyar”,
Rupa Publica- tions, Chennai, 2018.
4. Vasanthakumaran .P , ” Th e godfather of Indian labour : M. Singaravelar” ,
Chennai : Poorn- ima Publishers, 2003.
5. 
Veeramani. K , “ Th oughts of Periyar”, DRAVIDAR KAZHAGAM
PUBLICATIONS , chennai ,(2012),
6. Palanithurai. G, “ Caste Politics and Society in Tamilnadu”, South Asia Books (1
July 1994)
7. 
Puranannoru….. See ‘Purananooru, moolamum thelivum', Manimegalai
prasuram, pg 82
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ெசாற்களஞ்சியம்
ஒத்தி்ேபபு

Adjournment

ய்பாடடி

Contest

நிர்ேபாக அைகுகள்

Administrative
units

ே்ரே்ை

Delimitation

உறுதிப்டுத்துதல்

Affirm

ே்ரே்ை ஆ்ணேம்

Delimitation
Commission

ைபாறறு ேபாக்கு

Alternative vote

ைக்களபாடசி

Democracy

சைடைத்திருத்தம்

Amendment

சைசசைரவுகள்

Disputes

பதபான்ைேபாை

Ancient

தகுதியிைபபு

Disqualification

முனனுதபாரணஙகள்

Antecedents

ேபாழும் இைம்

Domicile

கடசித் தபாேல் த்ைசசைடைம்

Anti-Defection
Law

தகர்ப்்ைபபு

Deconstruction

மு்ையீடு

Appeal

ஆைச ைலிேல்

Deep Ecology

உறுபபு

Article

ைக்களபாடசி அரசு

Deomcratic State

சை்்

Assembly

யதர்தல் ்ரபபு்ர

Election campaign

சைடைைனை யதர்தல்

Assembly election

யதர்தல் ஆ்ணேம்

Election
Commission

ைதிபபீடடு ஆணடு

Assessment year

யதர்தல் நிதி

Election fund

பசைபாத்துக்கள்

Assets

அ்ைபப்திர்ேபாதம் /
அரசின்ைேபாதம்

Anarchism

ேபாக்குச சீடடு

Ballot

்கயூடடு

Bribe

இ்ைத்யதர்தல்

By- election

முதைபாளித்துேம்

Bourgeoisie

உயிர் முதன்ை சைைத்துேம்

Biocentric Equality

யேட்பாளர்

ைலிே ப்ணணிேம்

Eco-Feminism

யதர்தல் எந்திரம்

Election machinery

யதர்தல் முடிவுகள்

Election result

யதர்தல்

Election

ேபாக்கபாளர் மு்ை்ை

Electorate

இேறறுதல்

Enact

பசைேைபாடசி/ஆடசித்து்ை

Executive

Candidate

யதர்தலுக்குப பிந்்தே
கருத்துக்கணிபபு

Exit poll

ேபாக்களித்தல்/தீர்ைபாை ேபாக்கு

Cast vote

பிரிவி்ைேபாதம்

Factionalism

சைபாதி

Caste

ேபாக்குரி்ை

Franchise

உசசைேரம்பு

Ceiling

Free and fair

குடிைகன

Citizen

சுதந்திரைபாை ைறறும்
யநர்்ைேபாை

நைத்்த விதிமு்ைகள்

Code of conduct

ப்ணணிேம்

Feminism

சைமூகம்

Community

்பாலிைம்

Gender

ய்பாடடி

Competition

ப்பாதுத் யதர்தல்

General election

பதபாகுதி

Constituency

உைகைேைபாக்கல்

Globalization

அரசை்ைபபு

Constitution

யைைபாதிக்கம்

Hegemony

சைைகபாை

Contemporary

்பார்டசைைறை

Impartial

்ண்பாடடுப புரடசி

Cultural Revolution

விதித்தல்

Impose

ய்பாடடிேபாளர்

Contestant

ஊக்கம்

Incentives

குறைவிேல் ேைக்கு

Criminal case

ேருைபாை ேரி

Income tax

ஒடடுபைபாத்த

Cumulative

சுதந்திரைபாை அ்ைபபு

Independent body

சைமுதபாேேபாதம்

Communitarianism
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சுயேச்சை வேட்பாளர்

Independent
candidate

தகவல்

Information

புதுமை

Innovation

அடையாள அரசியல்

Identity Politics

கற்பனை சமூகங்கள்

Imagined
Communities

தலைமுறைகள் இடையிலான
நீதி

அரசியல்வாதி

Politician

வாக்களிக்கும் நடைமுறை

Polling process

மக்கள் விருப்பம்

Popular will

பிரபலம்

Popularity

இந்திய குடியரசுத் தலைவர்

President of India

முன்னேற்றம்

Progress

Inter Generational
Justice

பரப்புரை

Propaganda

விகிதாச்சார

Proportional

ஏகாதிபத்தியம்

Imperialism

பதிலி/பிரதிநிதி

Proxy

கருவி மார்க்சிசம்

Instrumental
Marxism

தேர்தலியல்

Psephology

நீதித்துறை

Judiciary

ப�ொது நலம்

Public interest

அதிகார வரம்பு

Jurisdiction

ப�ொதுப்பதவி

Public office

சட்டமன்றம்

Legislature

கட்சி அரசியல்

Party Politics

கடன்கள்

Liabilities

நாடாளுமன்ற முறை அரசாங்கம்

சுதந்திரம்

Liberty

Parliamentary
Form of
Government

வரையறுக்கப்பட்ட வாக்கு

Limited vote

நாடாளுமன்ற நடைமுறைகள்

உள்ளாட்சி அரசாங்கம்

Local government

Parliamentary
Procedures

மக்களவை

Lok Sabha

உயர்குலத்தோர்

Patricians

தாராளவாதம்

Liberalism

நாட்டுப்பற்று

Patriotism

பெரும்பான்மை

Majority

தனிநபர் வருமானம்

Per-Capita Income

சிறுபான்மையினர்

Minorities

தனிநபர் சுதந்திரம்

Personal Liberty

நகராட்சி

Municipality

ஆளுமை

Personality

சந்தை பொருளாதாரம்

Market Economy

தனிமனித வழிபாடு

Personality Cult

வேட்புமனு

Nomination form

தந்தை வழி மரபு

Paternalism

அறிவிப்பு

Notification

தந்தை வழி அரசு த�ோற்றக்
க�ோட்பாடு

Patriarchal Theory
of State

எதிர்மறை தாராளவாதம்

Negative Liberalism

இயற்பியல் சட்டம்

Physical Law

இயற்கை உரிமைகள்

Natural Rights

திட்டமிடல்

Planning

ந�ோக்கம்

Objective

சாதாரண குடிமக்கள்

Plebeians

அமைப்பு

Organisation

பஞ்சாயத்து

Panchayat

ப�ொது வாக்கெடுப்பிலான
மக்களாட்சி

Plebiscitary
Democracy

நாடாளுமன்றம்

Parliament

பன்மைவாதம்

Pluralism

கட்சி சின்னம்

Party symbol

பன்மைத் தலைமை

Plural Executive

மனுக்கள்

Petitions

பன்முக இறைமைக் க�ோட்பாடு

Pluralistic Theory
of Sovereignty

பன்மைத்துவம்

Plurality

அரசியல் புகலிடம்

Political Asylum

க�ொள்கையை
உருவாக்குபவர்கள்

Policy makers

அரசியல் அதிகாரம்

Political Authority

க�ொள்கை

Policy

அரசியல் மக்களாட்சி

Political
Democracy

அரசியல் செல்வாக்கு

Political influence

அரசியல் ப�ொருளாதாரம்

Political Economy

அரசியல் கட்சி

Political party

அரசியல் சமத்துவம்

Political Equality
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அரசியல் லட்சியம்

Political Ideology

பாதுகாப்பிலான மக்களாட்சி

Protective
Democracy

அரசியல் கடப்பாடு

Political Obligation

அரசியல் கட்சிகள்

Political Parties

நடைமுறைப்படுத்துதல்

Promulgation

அரசியல் துருவமடைதல்

Political
Polarization

உளவியல்

Psychology

ப�ொதுக் கருத்து

Public Opinion

அரசியல் வலிமை

Political Power

ப�ொதுத்துறை

Public Sector

அரசியல் உரிமைகள்

Political Rights

வாங்குந்திறன் சமநிலை

அரசியல் அறிவியல்

Political Science

Purchasing Power
Parity

அரசியல் சுய நிர்ணயம்

Political SelfDetermination

பின் நவீனத்துவ பெண்ணியம்

Post-Modern
Feminism

அரசியல் சமூகவியல்

Political Sociology

ஆணாதிக்கம்

Patriarchy

அரசியல் இறையாண்மை

Political
Sovereignty

பின் காலனிய பெண்ணியம்

Post-Colonial
Feminism

அரசியல் முறைமை

Political System

நேர்மறை உரிமைகள்

Positive Rights

அரசியல் க�ோட்பாடு

Political Theory

பின் நவீனத்துவம்

Post-Modernism

அரசியல்

Politics

தனிப்பட்டவாதம்

Particularism

குழுவாட்சிமுறை

Polyarchy

ஆதியிலிருந்து

Primordial

மக்களின் துவக்க முறை

Popular Initiative

மக்களின் கருத்துக்கணிப்பு

Popular
Referendum

பாட்டாளி வர்க்கம்

Proletariat

நேர்மறை தாராளவாதம்

Positive Liberalism

மக்கள் இறையாண்மை

Popular
Sovereignty

தத்துவ அரசின்மை வாதம்

Philosophical
Anarchism

நேர்மறை சுதந்திரம்

Positive Liberty

ஒதுக்கீடு

Quota

புரட்சிக்குப் பிந்தைய நிலை

Post-Revolutionary
Stage

தரநிலை முறைகள்

Qualitative
Methods

பிந்தைய நடத்தையியல் (பின்
த�ோன்றிய நடத்தையியல்)

Post-Behavioralism

தகுதிநிலை முறைகள்

Quantitative
Methods

குடியேற்றத்திற்குப் பிந்தைய
அரசுகள்

Post-Colonial
States

அரை கூட்டாட்சி அரசு

Quasi-Federal State

வறுமை

Poverty

நீதிமுறை சார்புடைய

Quasi-Judicial

புரட்சிக்கு முந்தைய நிலை

Pre-Revolutionary
Stage

மாநிலங்களவை

Rajya Sabha

முகப்புரை

Preamble

அங்கீகாரம்

Recognition

குடியரசுத்தலைவர் முறை

Presidential System

சீர்திருத்தங்கள்

Reforms

குடியரசுத்தலைவர் முறை
அரசாங்கம்

Presidential Form
of Government

வட்டார/பிராந்திய

Regional

ஒழுங்குபடுத்துதல்

Regulate

அழுத்தக் குழுக்கள்

Pressure Groups

மதம்

Religion

தடுப்புக் காவல்

Preventive
Detention

பிரதிநிதித்துவம்

Representation

ஆரம்பநிலை ப�ொதுவுடைமை

Primitive
Communism

இடஒதுக்கீடு

Reservation

ஆதாரங்கள்

Resources

சலுகைகள்

Privileges

தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி

Returning officer

முன்னேற்றவாதம்

Progressivism

உரிமை

Right

முதன்மையான

Prominent

இனப் பாகுபாடு

Racial
Discrimination
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தீவிர மக்களாட்சி

Radical Democracy

இடங்கள்

Seats

மெய்யான இறையாண்மை

Real Sovereignty

பிணைத்தொகை

Security deposit

மெய்யான விருப்பம்

Real Will

சமூக செயற்பாட்டாளர்

Social activist

மெய்மைவாதம்

Realism

மாநில சட்டமன்றம்

State legislature

பகுத்தறிவு

Reason

துணைக்கண்டம்

Sub-continent

திரும்ப அழைத்தல் முறை

Recall System

கண்காணிப்பு

Superintendence

ஏற்பு

Recognition

சத்தியாகிரகம்

Satyagraha

மக்கள் ஒப்பம்

Referundum

வட்டாரக் கூட்டணிகள்

Regional Alliances

பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும்
பழங்குடியினர்

Scheduled Castes
and Scheduled
Tribes

மத அடிப்படைவாதி

Religious
Fundamentalist

பிரிவினைவாதம்

Secessionism

மத சிறுபான்மையினர்

Religious
Minorities

மதச்சார்பற்ற அரசு

Secular State

மதச்சார்பின்மை

Secularism

மறுமலர்ச்சி

Renaissance

சுயாட்சி

Self-Rule

பிரதிநிதி

Representative

இறையியல் கல்லூரி

Seminary

பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி

Representative
Democracy

மூத்த குடிக்கள்

Senior Citizens

பிரதிநிதித்துவ அரசாங்கம்

Representative
Government

அதிகாரப் பிரிவினை

Separation of
Powers

குடியரசு

Republic

சேவைத் துறை

Service Sector

தலைகீழ் பாகுபாடு

Reverse
Discrimination

கூட்டத் த�ொடர்கள்

Sessions

சாதாரண பெரும்பான்மை

Simple Majority

பதவி விலகுதல்

Resignation

ஒற்றைக் குடியுரிமை

Single Citizenship

ப�ொறுப்புடைமை

Responsibility

அடிமைமுறை

Slavery

புரட்சி

Revolution

பரப்பெல்லை

Scope

ச�ொல்லாட்சி

Rhetoric

சமூக செயல்முனைவு

Social Activism

சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை

Right against
Exploitation

சமூக தன்னாட்சி

Social Autonomy

சமூகத்தின் வலிந்த மாற்றம்

Social Coercion

சமத்துவ உரிமை

Right to Equality

சமூக ஒப்பந்தம்

Social Contract

மதச்சுதந்திரத்திற்கான உரிமை

Right to Freedom
of Religion

சமூக ஒப்பந்தக் க�ோட்பாடு

Social Contract
Theory

சுதந்திர உரிமை

Right to Freedom

சமூக ஒப்பந்தவியலாளர்கள்

உயிர்வாழும் உரிமை

Right to Life

Social
Contractualists

தனியுரிமை / அந்தரங்க உரிமை

Right to Privacy

சமூக மக்களாட்சி

Social Democracy

வலதுசாரி லட்சியவாதம்

Rightist Ideology

சமூக சமத்துவம்

Social Equality

நெகிழா அரசமைப்பு /
இறுக்கமான அரசமைப்பு

Rigid Constitution

சமூக நீதி

Social Justice

சமூக ஊடகங்கள்

Social Media

சட்டத்தின் ஆட்சி

Rule of Law

சமூக இயக்கங்கள்

Social Movements

ஆளும் வர்க்கம்

Ruling Class

சமூக நிலை

Social Status

தீவிர பெண்ணியம்

Radical Feminism

சமூக முறைமை

Social System

அட்டவணை

Schedule

சமதர்மவாதம்

Socialism

பட்டியல் இனத்தவர்

Scheduled castes

சமதர்மத்திலான மக்களாட்சி

பழங்குடியினர்

Scheduled tribes

Socialistic
Democracy
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சமுதாயம்

Society

நன்னெறிக்குப் புறம்பான

Unethical

மென்மை அரசு

Soft State

நியாயமற்ற

Unfair

இறையாண்மை

Sovereignty

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு

Urban local body

சபாநாயகர்

Speaker

கற்பனையிலான சமதர்மம்

Utopian Socialism

உத்வேகம்

Spirit

பிரபஞ்சவாதம்

Universalism

 ரசியல் சார்ந்த அரசுப் பதவி
அ
முறை

Spoils System

 ந்திய குடியரசு துணைத்
இ
தலைவர்

Vice President of
India

நிலைக்குழு

Standing Committee

விதான் சபை (சட்டமன்ற கீழவை)

Vidhan Sabha

மாநில சட்டப்பேரவை

State Legislative
Assembly

வாக்காளர் பட்டியல்

Voters` list

கட்டமைப்பு

Structure

வாக்குகள்

Votes

 ட்டமைப்பு செயல்பாட்டு
க
அணுகுமுறை

Structural
Functional
Approach

நகரின் உட்பிரிவு (வார்டு) /
குடும்பு

Ward

நலிவுற்ற பிரிவினர்

Weaker sections

இயற்கை நிலை

State of Nature

திரும்பப்பெறுதல்

Withdrawal

அரசற்றநிலை

Statelessness

Writ of Certiorari

அரசு

State

சான்றாய்வு / நெறிப்படுத்தும்
நீதிப்பேராணை

வாக்குரிமை

Suffrage

ஆட்கொணர்வு நீதிப்பேராணை

Writ of Habeas
Corpus

நிலையான வளர்ச்சி

Sustainable
Development

 ட்டளை / செயலுறுத்தும்
க
நீதிப்பேராணை

Writ of Mandamus

உச்சி மாநாடு

Summit

தடை நீதிப்பேராணை

மேற்பார்வை

Supervision

Write of
Prohibition

மேற்பார்வையாளர்

Supervisor

வல்லரசு நாடுகள்

Super Powers

 ரிமையேது வினா
உ
நீதிப்பேராணை

Writ of QuoWarranto

உயர்வுத் தன்மை

Superiority

எழுதப்பட்ட அரசமைப்பு

Written
Constitution

முக்கூற்று ஏரணம்

Syllogisms

White Man Burden

த�ொழிற்சங்கவாதிகள்

Syndicalists

வெள்ளை மனிதனின் சுமைகடமை

முறைமை அணுகுமுறை

System Approach

தர்க்க முறை

System of Logic

மேல�ோட்டமான சூழலியல்

Shallow Ecology

சீனமயமாக்கல்

Sinification

பிரிவினைவாதம்

Secessionism

நிலையான முன்னேற்றம்

Sustainable
Development

சமூக நல அரசு

Social Democratic
State

கட்டமைப்பிலான மார்க்சிசம்

Structural Marxism

பதவிக்காலம்

Tenure

நிலப்பரப்பு

Territory

மாறுதல்

Transform

வெளிப்படைத்தன்மை

Transparency
318

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 15_Aa_Glossary.indd 318

2/6/2020 5:20:33 PM

அரசியல் அறிவியல் – 11ஆம் வகுப்பு
நூலாசியர்களின் பட்டியல்

Dr. ராதா லக்ஷ்மணன் ஆராய்ச்சியாளர்,

பாட நூல் வல்லூநர்
Dr. R. ராமுமணிவண்ணன், HOD,

MCC, சென்னை.

Dr. S. சுதா, உதவிப்பேராசிரியர்,

அரசியல் மற்றும் ப�ொதுநிர்வாகத்துறை,
சென்னை பல்கலைக்கழகம், சென்னை.

அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, சென்னை.

Dr. J. திவ்வியன், உதவிப்பேராசிரியர்,

மேலாய்வாளர்கள்

அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, சென்னை

Dr. A. கருணானந்தம், HOD (ஓய்வு),

Dr. ஹான்ஸ் ப்ரெளடி, உதவிப்பேராசிரியர்,

வரலாற்று துறை, விவேகானந்தா கல்லூரி, சென்னை.

அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, சென்னை.

Dr. R. மதனக�ோபால், HOD (ஓய்வு),

Dr. ஆதர்ஷ் விஜய், உதவிப்பேராசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, சென்னை.

அரசியல் அறிவியல் துறை, மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை.

Dr. M. கென்னடி ஸ்டீபன்சன் வசீகரன், இணைப்பேராசிரியர்,
அரசியல் மற்றும் ப�ொதுநிர்வாகத்துறை, சென்னை பல்கலைக்கழகம், சென்னை.

Dr. W. லாரன்ஸ் S.பிரபாகரன், இணைபேராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, சென்னை.

A. அப்பனசாமி எழுத்தாளர்
P. K. சரவணன் எழுத்தாளர்

நூலாசிரியர்கள்
Dr. P. முத்துக்குமார், இணைபேராசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் துறை, மாநிலக் கல்லூரி , சென்னை.

Dr. P. கனகராஜ், HOD, அரசியில் அறிவியல் துறை,

தமிழில் ம�ொழிப்பெயர்ப்பு நூலாசிரியர்கள்
Dr. அ.பூ. நடராஜன், உதவிப்பேராசிரியர்,

Dr. N. K. குமரேசன்ராஜா, உதவிப்பேராசிரியர்,

Dr. ஜா. சுப்ரமணியன், உதவிப்பேராசிரியர்,

அரசு கலைக்கல்லூரி, க�ோயம்புத்தூர்

அரசியல் அறிவியல் துறை, சென்ட்ரல் சட்டக் கல்லூரி, சேலம்.

அரசியல் மற்றும் பன்னாட்டு ஆய்வுகள் துறை,
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம், புதுச்சேரி.

அரசியல் அறிவியல் மற்றும் ப�ொது நிர்வாகத்துறை,
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், சிதம்பரம்..

Dr. T. கிருஷ்ணகுமார், இணைப்பேராசிரியர்,

Dr. செ. பாலமுருகன், உதவிப்பேராசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் துறை, மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை.

அரசியல் அறிவியல் துறை, பெரியார் அரசு கலைக் கல்லூரி, கடலூர் .

Dr. S. ஜமீலா இணைப்பேராசிரியர்,

Dr. கே. செந்தில்குமார், உதவிப்பேராசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் துறை, J.B.A.S மகளிர் கல்லூரி, சென்னை.

Dr. R. திருநாவுக்கரசு, உதவிப்பேராசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் மற்றும் ப�ொது நிர்வாகத்துறை,
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், சிதம்பரம்.

Dr. P. சக்திவேல், இணைப்பேராசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் துறை, மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை.

சமூகவியல் துறை ஹைட்ரபாத் பல்கலைக்கழகம், ஹைதரபாத்.

Dr. ரெ. சிவக்குமார், உதவிப்பேராசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் மற்றும் ப�ொது நிர்வாகத்துறை,
அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், சிதம்பரம்.

Dr. ந. சுவாமிநாதன், உதவிப்பேராசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் துறை, பெரியார் அரசு கலைக் கல்லூரி, கடலூர்.

Dr. க. க�ோட்டைராஜன், உதவிப்பேராசிரியர்,

Dr. N. K. குமரேசன்ராஜா, உதவிப்பேராசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் துறை, பெரியார் அரசு கலைக் கல்லூரி,கடலூர்.

Dr. R. வித்யா, உதவிப்பேராசிரியர்,

அரசியல் மற்றும் பன்னாட்டு ஆய்வுகள் துறை,
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம், புதுச்சேரி.

Dr. மீரா ராஜிவ்குமார், உதவிப்பேராசிரியர்,

நிர்வாகத்துறை, அரசு கலைக்கல்லூரி, க�ோயம்புத்தூர்

அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, தாம்பரம், சென்னை.

Dr. J. ஆரியபடைக் கடந்த நெடுஞ்செழியன், உதவிப்பேராசிரியர், ப�ொது

அரசியல் மற்றும் ப�ொது நிர்வாகத்துறை MCC, சென்னை.

Dr. S. சரவணகுமார், உதவிப்பேராசிரியர்,

Dr. P. ராமஜெயம், உதவிப்பேராசிரியர்,

அரசியில் அறிவியல் துறை, க�ோபி அரசு கலைக்கல்லூரி, ஈர�ோடு

சமூக விலக்கல் மற்றும் சேர்க்கைக் க�ொள்கை ஆய்வுமையம்,
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், திருச்சி.

Dr. V. வீரமுத்து, உதவிப்பேராசிரியர்,

அரசியில் அறிவியல் துறை, அரசு கலைக்கல்லூரி, சேலம்

Dr. R. சிவக்குமார், இணைபேராசிரியர்,

M. மலரவன், ஆராய்ச்சியாளர், MCC, சென்னை.
வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டி
Dr. P. கனகராஜ், HOD,

அரசியல் அறிவியல் துறை, மாநிலக் கல்லூரி , சென்னை.

Dr. R. சிவக்குமார், இணைபேராசிரியர், அரசியல் அறிவியல் துறை,
திருவள்ளுவர் அரசு கலைக்கல்லூரி, ராசிபுரம், நாமக்கல்.

அரசியில் அறிவியல் துறை,
அரசு கலைக்கல்லூரி, க�ோயம்புத்தூர்

Dr.R.ஆஸிக் J.ப�ோன�ோபர், உதவிப்பேராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, சென்னை.

ICT ஒருங்கிணைப்பாளர்
Dr. A. அருணாச்சலம், முதல்வர்,

Dr. L. அமிர்தா லெனின், உதவிப்பேராசிரியர்,
தமிழ் துறை, லய�ோலா கல்லூரி, சென்னை.

சின்மயா வித்யாலய P.A.C. இராமாசாமி ராஜா பதின்ம மேல்நிலைப்பள்ளி,
ராஜபாளையம்.

Dr. T. கிருஷ்ணகுமார், இணைப்பேராசிரியர்,

அரசியல் அறிவியல் துறை, மாநிலக் கல்லூரி, சென்னை.

A. அஜய், இடைநிலை ஆசிரியர்,

Dr. R. ம�ோகன், பேராசிரியர் (ஓய்வு),

ம�ொழியியல் துறை, மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை.

ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி,
நந்திமங்களம், குமராட்சி ஒன்றியம், கடலூர்.

சென்னை பல்கலைக்கழகம், சென்னை.

பாட நூல் த�ொகுத்தல்
இரா.திருநாவுக்கரசு, முதுகலை ஆசிரியர்,

Dr. S. பார்த்திபன், உதவிப்பேராசிரியர், அரசியல் மற்றும் ப�ொதுநிர்வாகத்துறை,

கலை மற்றும் வடிவமைப்புக் குழு

அ.ஆ.மே. நி. பள்ளி,காவேரிப்பட்டிணம், கிருஷ்ணகிரி

ஜெ.சக்திவேல், முதுகலை ஆசிரியர்,

அ.ஆ.மே. நி. பள்ளி, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி, தருமபுரி.

வரைபடம்

சு.வெ.க�ோகுல கிருஷ்ணன்
வேல்முருகன்
பிரம�ோத்
அரசு கவின் கலைக் கல்லூரி மாணவர்கள், சென்னை

ஒருங்கிணைப்பாளர்
R. மலர்கொடி, உதவிப்பேராசிரியர்
SCERT. சென்னை

வடிவமைப்பு

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலிகண்ட் மேப்லித்தோ தாளில் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.

V2 இன�ோவேஷன்ஸ், க�ோபாலபுரம், சென்னை

ஆப்செட் முறையில் அச்சிட்டோர்:

In-House -

க�ோபு ராசுவேல்
ஜெரால்டு வில்சன்
மதன் ராஜ் , ஏசு ரத்தினம், டேனியல்

ஒருங்கிணைப்பாளர்
ரமேஷ் முனிசாமி
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