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VII

பபாருளடக்கம்

மின்னூல் மதிப்பீடு இளணய வைங்கள்

அைகு தலைப்பு பக்கம் ோதம்

1 அரசியல் அறிவியலின் அறிமுகம் 1 

ஜூன்2 அரசு 20

3 அரசியல் அறிவியலின் அடிப்பலடக் 
கருத்தாக்கஙகள் - பகுதி I 33

4 அரசியல் அறிவியலின் அடிப்பலடக் 
கருத்தாக்கஙகள் - பகுதி II 52

ஜூலை5 ேக்களாட்சி 72

6 அரசாஙகத்தின் வலகப்பாடுகள் 93 

7 அரசியல் சிநதலை 115

ஆகஸ்ட்8 அரசியல் பகாள்லககள் – பகுதி I 148

9 அரசியல் பகாள்லககள் – பகுதி II 177

10 பபாதுக்கருத்து ேற்றும் கட்சி முலை 196

அக்மடாபர்11 மதர்தல் ேற்றும் பிரதிநிதித்துவம் 211 

12 உள்ளாட்சி அரசாஙகஙகள் 233

13 சமூக நீதி 255
நவம்பர்

14 தமிழகத்தில் அரசியல் வளர்ச்சி 277

15 தமிழக அரசியல் சிநதலைகள் 292 டிசம்பர்

ொடநூலில் உள்ள விலரவுக் குறியீடலடப்  (QR Code) ெயன்ெடுத்துவோம்! எப்ெடி?
•  உங்கள் திறன் ்பசியில் கூகுள் playstore ர்கடாணடு DIKSHA ரெயலிளய பதிவிறக்கம் ரெய்து நிறுவிகர்கடாள்்க. 
•  ரெயலிளய திறந்தவு்ன், ஸ்்கன் ரெய்யும் ரபடாத்்தடாளை அழுத்தி படா்நூலில் உள்ை விளெவு குறியீடு்களை ஸ்்கன் ரெய்யவும். 
•  திளெயில் ்்தடான்றும் ்்கமெடாளவ படா்நூலின் QR Code அருகில் ர்கடாணடு ரெல்லவும். 
•  ஸ்்கன் ரெய்வ்தன் மூலம். அந்த QR Code  உ்ன் இளணக்கப்படடுள்ை மின் படா் பகுதி்களை பயன்படுத்்தலடாம். 

குறிப்பு:  இளணயச்ரெயல்படாடு்கள் மற்றும் இளணய வைங்களுக்கடாை QR code ்களை Scan ரெய்ய DIKSHA அல்லடா்த ஏ்்தனும் ஓர  
QR code Scanner ஐ பயன்படுத்்தவும்.
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VIII

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

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 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 

்வரலடாறு மைற்றும் தத்து்வம் தபடான்ற பிற 
து்றகளு்ன் ஒருஙகி்ணக்கபபட்டிருநதது 
எனலடாம்.

 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.  21-
ஆம் 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 என்பது 
அ்ைவெருககும் 

இன்றிய்மயடாததடாகும்

்வரலடாற்றுக்கடாலம் முததல அரசியலின் 
்மையக்கருத்து பற்றி அரசியல் 
தத்து்வஞடானிகளுக்கு இ்்தய மைடாறுபட்் 
கருத்துக்கத்ள நிலவி ்வநதது. அரசியல் 

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!! 
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அறிவியலின் தந்த அரிஸ்டாட்டில் அரசியல் 
பற்றிய உண்மைகள் மைற்றும் அரசுக்கும் 
மைக்களுக்கும் உள்்ள உறவு மு்றக்்ளயும் 
மு்றபபடி படித்து அறிநதுககடாள்்வதத 
அரசியல் படா்த்தின் முக்கிமைடான பணி என்கிறடார். 
அ்வர் தமைலும் பல்த்வறு அரசியல் 
மு்ற்மைக்்ளப பற்றி ்வ்கபபடுத்தி 
வி்ளக்குகிறடார். அரசியல் படா்த்தின் உரு்வடாக்கம் 
மைற்றும் தமைம்படாட்டுக்கு பி்ளடாட்த்டாவும், 
அரிஸ்டாட்டிலும் கபரும் 
பஙகளிபபடாற்றியுள்்ளனர். அரிஸ்டாட்டில் தனது 
குரு்வடான பி்ளடாட்த்டாவின் அரசியல் 
்வ்கபபடாட்டி்ன தமைலும் ்வரலடாற்று ரீதியடாக 
பகுபபடாய்வு கெய்து வி்ளக்கியுள்்ளடார். இ்வர்கள் 
இரு்வரும் பல்த்வறு ்வ்கயடான அரெடாஙகஙகள் 
எவ்வடாறு கெயல்படுகின்றன என்பத்ன புரிநது 
ககடாள்்ள முயற்சி கெய்தனர். 

இ்்க்கடாலத்தில் புனித தரடாமைடானிய 
தபரரசின் கடாலத்தில் அரசியல் அதிகடாரம் 
முழு்வதும் தபரடாலயஙகளின் கட்டுபபடாட்டில் 
இருநததடால் அரசியல் பற்றி தபசும் இ்மைடாக 
தபரடாலயம் இருநதது. புனிதஅகஸ்டினின் 
நூலடான ‘க்வுளின் நகரம்’ (The City of God) 
எனும் ப்்பபில், அரசியல் தத்து்வம் என்பது 
மைதத்தின் ஒரு அஙகமைடாகத்வ 
்வலியுறுத்தபபட்டுள்்ளது. இ்்க்கடால 
ஐதரடாபபிய தத்து்வஞடானிகள் மைற்றும் கிதரக்க 
சிநத்னயடா்ளர்கள் அ்ன்வருதமை அரசியல் 
என்பத்ன அரசின் ஒரு அஙகமைடாகக் கருதடாமைல் 
மைதம் மைற்றும் பக்தி ெடார்நததடாகவும், ெமூகம் 
ெடார்நததடாகவும்  மைட்டுதமை படார்த்து ்வநதனர் 
என்பது இஙதக குறிபபி்த்தகுநததடாகும். 

 இத்தடாலிய மைறுமைலர்ச்சிக் கடாலத்தின் 
தபடாது நிக்கடாதலடா மாக்கியவல்லி, (Niccolo 

Machiavelli) கெயலறிவிலடான கூர்தநடாக்குதல் 
மைற்றும்  பட்்றிவின் (empiricism) அடிபப்்யில்  
அரசியல் அ்மைபபுகள் மைற்றும் அரசியல் 
ந்த்்தகள் பற்றிய தனது மைதச்ெடார்பற்ற 
அணுகுமு்றயின் மூலம் நவீன அரசியல் 
அறிவியல் படா்த்திற்கு அடிதகடாலினடார் என்று 
கூறலடாம்.  அகமைரிக்க அரசியல் அறிவியல் 
அறிஞர் ஹெரால்ட் லாஸ்ஹவல் (Harold Lasswell) 
என்படாரின் கூற்றுபபடி அரசியல் அறிவியல் 
என்பது “யடார், எபதபடாது, எத்ன, எபபடி 
அ்்கிறடார்கள்?” என்பது பற்றியதடாகும். 
“எல்லடா ெமூகஙகளும் த்வறுபட்் தஙகளின் 
விருபபஙக்்ளயும், தத்ல்க்்ளயும் 
அ்்்வதற்கு முயற்சிபபதும், இநத த்வறுபட்் 
தத்ல்களின் வி்்ள்வடாக எழும் தமைடாதல்க்்ள 
ஒழுஙகுபடுத்த உரு்வடானதத அரசியல்” என்றும் 
கூறுகிறடார். தமைலும், தற்கடால ெமூகஙகளில் 
கடாணபபடும் பற்றடாக்கு்ற மூல்வ்ளஙக்்ள 
அதிகமைடான தத்்வகளுக்கு மு்றயடாக மைற்றும் 
திற்மையடாக பகிர்நது அளிபபதத அரசியல் 
எநதிரம் என்பதும் உணரபப் த்வணடிய 
கெய்தியடாகும். காரல்மார்க்சின்(KarlMarx) 
கூற்றுபபடி “அரசியல் என்பது அரசியல் 
அதிகடாரம் மைற்றும் ்வகுபபு தமைடாதல்கள்” 
பற்றியதடாகும். இத்னதய டேவிட் ஈஸ்ேன் 
(David Easton) “விழுமியஙக்்ள அதிகடாரப 
பூர்்வமைடாக ஒதுக்கீடு கெய்தல்” (Authoritative 
Allocation of Values) என்று கூறுகிறடார்.

அரசியல் அறிஞர்கள் பலரும் அரசியல் 
என்பத்ன அதிகடாரம், மு்றயடான 
ஒழுஙக்மைவு, மைற்றும் நீதி ஆகிய்வற்்ற 
அடிபப்்யடாக ்்வத்தத வி்வரித்துள்்ளனர். 
விதிமு்றக்்ள உரு்வடாக்கி, 
ந்்மு்றபபடுத்தவும் அதன் மூலம் 
மைனிதர்களின் கெயல்படாடுக்்ள/ந்த்்த்ய 

மகிழ்ச்சி பற்றிய அரிஸ்டாட்டிலின் கருத்து 

 மைகிழ்ச்சி என்பது ்வடாழ்க்்கயின் ஒரு முக்கியமைடான அம்ெம் என்பது அரிஸ்டாட்டிலின் 
கருத்தடாகும். ஒரு மைனிதன் தற்கடாலிக இன்பத்்த ததடு்வதில் தநரத்்த கெலவிடு்வ்தக் 
கடாட்டிலும், நிரநதரமைடான மைகிழ்ச்சி்ய ததடு்வதத சிறநதது என்பது அரிஸ்டாட்டிலின் 
கருத்தடாகும். ஒரு்வனின் மைகிழ்ச்சி என்பது கபடாருள் அடிபப்்யிலடான்வற்றில் இல்்ல 
என்பதும் அ்வனு்்ய முழு்மையடான திற்மை மைற்றும் உண்மையடான தன்்மை்ய 
அறிநதுககடாள்்வதில்தடான் இருக்கிறது என்பதும் அரிஸ்டாட்டிலின் கருத்தடாகும். சுருஙகக் 
கூறின் மைகிழ்ச்சி என்பது ஒரு்வனின் உள்த்ளதய இருக்கிறதத தவிர க்வளியில் இல்்ல 
என்பது அ்வரின் கருத்து. அரிஸ்டாட்டிலின் புகழ்கபற்ற கருத்தடாக்கம் ஒன்று பின்்வருமைடாறு 
“மைனிதனின் உயிர்்வடாழ்தலின் தநடாக்கம் மைற்றும் கபடாருத்ள மைகிழ்ச்சி்ய ததடு்வததயடாகும்”
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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 
ந் ்மு ற்கள் 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 

மடாணவெர: அய்யடா! நமைது கலநது்ரயடா்லில் 
அரசிய்லபபற்றி குறிபபிடும்தபடாகதல்லடாம் 
கிதரக்க சிநத்னயடா்ளர்க்ளடான பி்ளடாட்த்டா 
மைற்றும் அரிஸ்டாட்டி்லப 
பற்றி குறிபபிடுகிறீர்கத்ள! 
இநதிய அ்ளவில் முதல் 
அரசியல் சிநத்னயடா்ளர் 
என யடா்ரக் குறிபபி்லடாம் 
அய்யடா!
ஆசிரியர: இநதிய அ்ளவில் திருக்குற்்ள 
எழுதிய திரு்வள்ளு்வ்ர நடாம் முதல் அரசியல் 
சிநத்னயடா்ளர்களில் ஒரு்வர் எனக் கருத 
முடியும் 
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 

அர்த்தெடாஸதிரம். ெமைஸகிருதத்தில் அர்த்தம் 
என்றடால் ‘கபடாருள்’ ெடாஸதிரம் என்றடால் ‘அறிவு’ 
சுருக்கமைடாக கூறினடால் அர்த்தெடாஸதிரம் 
என்பது ஒரு அரசியல் கபடாரு்ளடாதடார நூல் 
ஆகும்.
மடாணவெர: அய்யடா! அபபடிகயனில் அரசியல் 
அறிவியலுக்கு திரு்வள்ளு்வரின் பஙகளிபபு 
என்னக்வன்று கூறுஙகள்!

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.
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அதத தபடால அரெரடாக இருக்க த்வணடுப்வர் 
என்கனன்ன குணநலன்க்்ளப கபற்றிருக்க 
த்வணடுகமைன திரு்வள்ளு்வர் கூறுகிறடாகறனில்,

“ 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,

“ 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.

“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. 

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 

 எல்லடா ெமூகத்திலும் ஒரு 
குறிபபிட்் அ்ளவிலடான 
அதிகடாரம் இருக்கிறது. அது 
ஒதர தநரத்தில்    ஒரு்வரடாதலடா 
அல்லது ஒரு குழுவினடாதலடா 

்கயடா்ளபபடுகிறது. - கடாரல் மடாரகஸ

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

அதிகடாரம் என்பது……

கட்்்மைக்கபபட்்தடாக இருக்க த்வணடியது 
முக்கியமைடாகும். இவ்வடாறடாக அதிகடாரம், 
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மைற்கறடாரு நடாட்டின் அரசியலிருநது 
த்வறுபட்்தடாகும்.   இநதியடாவில் 
அரசிய்லபபற்றி நடாம் புரிநதுககடாணடிருபபது 
மைடாதிரிதய உலகின் எல்லடா நடாடுகளிலும் 
அரசியல் இருபபதில்்ல. அது நடாட்டுக்கு நடாடு 
த்வறுபடும். ஆனடால் ‘அரசியல் அறிவியல்’ 
என்பது உலகம் முழு்வதும் ஒதர கபடாருளில் 
அறியபபடுகிறது.  அதனடால்தடான் 
இபபடா்த்தி்ன அரசியல் என்று 
அ்ைபப்தக்கடாட்டிலும் அரசியல் அறிவியல்  
என்று அ்ைபபதத சிறபபடானது ஆகும்.  
1948-ல் பிரடான்சு நடாட்டின் படாரிஸ நகரில் 
கூடிய அரசியல் அறிஞர்கள்  இபபடா்த்தி்ன 
அரசியல் அறிவியல் என்று மைட்டுதமை 
அ்ைபபது என்பதில் ஏற்பு்்ய கருத்தி்னக் 
ககடாணடிருநதனர்.  எனத்வ ஒதர படா்த்தி்ன 
‘அரசியல்’ என்றும் ‘அரசியல் அறிவியல்’ 
என்றும் இரணடு கபயர்களில் அ்ைக்கடாமைல் 
இனி அரசியல் அறிவியல் என்று அ்ைபபதத 
ெரியடானதடாகும்.

இபபடா்த்தி்ன ஒரு தனித்தியஙகும் 
து்ற ெடார்நத படா்மைடாக மைடாற்றிய்மைத்த 
கபரு்மை அகமைரிக்க ஐக்கிய நடாட்்்தய 
ெடாரும்.  அது்வ்ரயிலும் இபபடா்ம் தத்து்வம், 
்வரலடாறு, ெட்்ம், கபடாருளியல் தபடான்ற 
படா்ஙகளில் ஒரு து்ணபபடா்மைடாகக்தடான் 
இருநது ்வநதது.  1880-ல்  ஜான் W. பர்ஹஜஸ் 
(John W Burgess) என்ப்வர் ககடாலம்பிய 
பல்க்லக்கைகத்தில் அரசியல் அறிவியல் 
படா்த்திற்ககன தனியடாக ஒரு து்ற்ய 
உரு்வடாக்கிய தபடாதுதடான் இபபடா்ம் 
தன்னடாட்சியடான து்றயடாக உரு்வடானது  என்று 
கூறலடாம். அதன் பின்பு படிபபடியடாக ்வ்ளர்ச்சி 
கபற்று 1920-களில் உலகின் கபரும்படாலடான 
பல்க்லக் கைகஙகளில் இபபடா்த்திற்ககன 
தனியடான து்றகள் ஏற்படுத்தபபட்்ன. 
தத்து்வம், ெட்்ம், ்வரலடாறு தபடான்ற 
படா்ஙகளின் கீழ் இயஙகி்வநத அரசியல் 
படா்த்தி்ன தனிபகபரும் படா்மைடாக 
மைடாற்றிய்மைத்த கபரு்மை முழு்வதும் 
அகமைரிக்க அரசியல் அறிஞர்க்்ளதய தெரும்.    
இபபடா்ம் அதன் பிறகும், இரண்டாம் 
உலகபதபடார் ந்்கபறும் கடாலம் ்வ்ரயிலும் 
கூ் மிகவும் மு்றெடார்நததடாகவும் நிறு்வனம் 
ெடார்நத அணுகுமு்றயிலும் மைட்டுதமை 
இருநதது. 

நி்லயடான  நிறு்வனஙகள் ெடார்நத 
படிபபடாக மைட்டுதமை இருநத அரசியல் 
படா்த்தி்ன ெமுதடாயப பிரச்ெ்னக்்ளப பற்றி 
படிக்கும் படா்மைடாக மைடாற்றிய்மைக்க 
அகமைரிக்கடாவின் முன்னடாள் ஜனடாதிபதி- 
உட்டரா வில்்சன் (Woodrow Wilson) என்ற 
அறிஞரும், பிரான்க்  குட்்னவ் (Frank Goodnow) 
என்ற அறிஞரும் கபரும் முயற்சிக்்ள 
எடுத்துக்ககடாண்னர்.  அகமைரிக்கடாவின் 
சிகடாதகடா பல்க்லக்கைகத்தில் பணிபுரிநத 
ஆர்தர் ஹபன்ட்லி (Arthur Bentley) என்ற அறிஞர் 
இபபடா்த்்த விழுமியஙகள் நீக்கிய 
நடுநி்லயடான அரசியல் பகுபபடாய்வு கெய்யும் 
ஆற்றல் கபற்றதடாக (value-free analysis of politics) 
மைடாற்றிய்மைக்க கபரும்படாடு பட்்்வர் ஆ்வடார். 
தமைலும் ்சார்லஸ் ஈ. ஹமர்ரியம் (Charles  
E.Merriam) என்ற அறிஞர் இபபடா்த்்த 
கெயலறிவிலடான கூர்தநடாக்குதல் மைற்றும் 
அ்ளவீடுக்்ள உள்்ள்க்கியதடாகவும் 
மைடாற்றிய்மைக்க கபரும் முயற்சிக்்ள 
எடுத்துக்ககடாண்டார். இம்முயற்சியில் ்சார்லஸ் 
ஈ. ஹமர்ரியத்தின் (Charles E. Merriam) “அரசியல் 
அதிகடாரம்” என்ற நூலும்,  ஹெரால்ட் 
லாஸ்ஹவல் என்படாரின் “அரசியல்: யடார், 
எபதபடாது, எத்ன, எபபடி அ்்கிறடார்கள்?” 
(Politics: Who Gets What, When, How?) என்ற நூலும் 
அரசியலின் ்மையக் கருத்தடாக அதிகடாரம் 
என்னும் அம்ெத்தி்ன உரு்வடாக்கின. 

 1920- களிலும் 1930-களிலும்  ஐதரடாபபடா 
மைற்றும் ஆசிய நடாடுகளில் நிலவிய முற்றதிகடார 
ஆட்சிகள் மைற்றும் இரண்டாம் உலகபதபடாரின் 
வி்்ள்வடாக இநத அரசியல் அறிவியல் படா்ம் 
தனது அ்மைபபுகள் மைற்றும் ந்்மு்றகளின் 
மீதடான க்வனத்திலிருநது மைடாறி அரசியல் 
கட்சிகள், அழுத்தக்குழுக்கள், உயர்குடியினர் 
ந்த்்த, ததர்தல் விருபப ந்த்்தகள், 
்வடாக்கடா்ளர் ந்த்்த என ஒரு ந்த்்தயியல் 
(Behavioralism)  படா்மைடாக மைடாறியது. இதன் 
வி்்ள்வடாக  ‘நேத்்தயியல்’ (Behavioralism) 
என்ற ஒரு  புதிய  படா்ம் பிறநதது. 
‘ந்த்்தயியல்’ என்ற இநத கெடால் உ்ளவியல் 
படா்த்திலிருநது கபறபபட்்தடாகும். அதன் பிறகு 
1960- களில் ‘பின்டதான்றிய நேத்்தயியல்’ 
(Post-Behavioralism) என்ற புதிய படா்மும் 
பிறநதது. ந்த்்தயியல் என்பது அ்ளவுக்கு 
அதிகமைடான பை்மை்வடாத அணுகுமு்றக்்ள 
உரு்வடாக்கியதடாதலதய இநத புதிய மு்றயடான  
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பின்்வரும் நடான்கு அடிபப்்க் கூறுகளில் 
க்வனம் கெலுத்தினர்.
  பல்மு்னப பரபகபல்்ல்ய 

உள்்ள்க்கு்வதற்கடான ஒரு தத்ல்
  யதடார்த்தத்திற்கடான  தத்ல்
  கதளிவும் சுருக்கமும் கபறு்வதற்கடான 

தத்ல்  
  அறிவுபபூர்்வ ்வரி்ெமு்றக்கடான தத்ல்

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..!.!

கலந்து்ரயடா்ல்

அரசியல் அறிவியலின் வெ்ரய்்

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 

“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 

  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.

ஹசயல்படாடு
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்வ்ளர்நதுககடாணத் ்வருகிறது. அரசியல் 
அறிவியல் என்பது ்வரலடாற்றுபபூர்்வமைடாக அரசு, 
அதன் அ்மைபபுகள், ெட்்ஙகள், அதன் 
கெயலடாக்கஙகள் பற்றிய படிபபடாகத்வ 
அறியபபட்்து. ந்த்்தெடார் புரட்சிக்குப 

பின்னர் தனிமைனிதர்கள் மைற்றும் குழுக்களின் 
அரசியல் ந்த்்தகளும் இதன் 
அஙகமைடாகிவிட்்ன. அரசியல் அறிவியல் 
படா்த்தில் அண்மைக்கடாலத்தில் 
தெர்நதுககடாண் கருத்தடாக்கம் ‘ஆளு்க’ 
(Governance) என்பதடாகும்.

அரசியல் அறிவியல் என்பது அரசின் ததடாற்றம், தமைம்படாடு, தநடாக்கம் மைற்றும் அதன் 
பல்த்வறு அரசியல் பிரச்ெ்னக்்ளப பற்றி அறிநது ககடாள்்வதடாகும். - ககரிஸ (Garris)

அரசிய்லக் கற்றல் என்பது ஒருஙகி்ணக்கபபட்் ஓர் அரசு்ன் மைக்களின் ்வடாழ்க்்கக்கு 
உள்்ள கதடா்ர்பி்ன படிபபதடாகும். - ஹெரடால்ட் லடாஸகி (Harold Laski)

அரசியல் அறிவியல் என்பது அரெடாஙகம் மைற்றும் அரசியல் கபடாரு்ளடாதடாரம் 
என்ப்்வக்்ள ்வ்ளம், உயிரியல் ்வடாழ்க்்க, இயற்கணிதம், ்வ்ரகணிதம், விணக்வளி 
தபடான்ற்வற்தறடாடு கதடா்ர்புபடுத்தி படிபபதடாகும். - சீகல (Seeley)

அதிகடாரம் ்வடி்வ்மைத்து பஙகி்பபடு்வ்த அனுப்வ விெடார்ண கெய்்வதத அரசியல் 
அறிவியல் ஆகும். - ஹெரடால்ட் லடாஸஹவெல் (Harold Lasswell)

அரசியல் அறிவியல் என்பது க்நத கடாலத்்த ்வரலடாற்று ரீதியடாகவும், நிகழ் கடாலத்தி்ன 
பகுபபடாய்வு ரீதியடாகவும், எதிர்கடாலத்தி்ன நன்கனறி ரீதியடாகவும் படிக்க உதவும் ஒரு 
படா்மைடாகும்.  - ஹகட்்ல் (Gettel)

ஒரு ெமுதடாயத்தின் எல்்லக்குள் ஒரு நகரத்திற்தகடா, ஒரு அரசுக்தகடா, ஒரு ததெத்திற்தகடா 
அநத ெமுதடாயத்தில் நிலவும் பற்றடாக்கு்றயடான மைனித்வ்ளம், கபடாருளியல் ்வ்ளம் 
தபடான்ற்வற்றி்ன மைனித தத்்வகளுக்கும், மைனித விருபபஙகளுக்கும் ஏற்ப மு்றபபடுத்தி 
்வைஙகும் கெயல்மு்றதய அரசியல் ஆகும்.  - க்விட் ஈஸ்ன் (David Easton)

1.2.  அரசியல் அறிவியலின் தன்்ம 
(Nature of Political Science)

 மைனிதன் என்ப்வன் ஒரு ெமூக விலஙகு 
ஆ்வடான். மைனிதன் தனி்மை்யவி் பிறரு்ன் 
இருபப்ததய விரும்புகிறடான்.  மைனிதன் தனது 
பரநதுபட்் தத்்வகளுக்கும், திருபதிக்கும் ெக 
மைனித்னச் ெடார்நதத ்வடாைத்வணடியுள்்ளது. 
அதனடால் மைனிதர்கள் எபதபடாதும் ெமூக 
குழுக்க்ளடாகத்வ ்வடாை த்வணடியுள்்ளது. 
ெமூகத்தின் ஒரு அஙகமைடாக வி்ளஙகும் 
மைனிதர்கள் கபடாது்வடான ந்த்்த விதிக்்ள 
க்்பிடித்தத ்வடாைத்வணடியுள்்ளது. 
இத்த்கய ெமுதடாயம் மு்றயடாக 
ஒருஙகி்ணக்கபபட்டு விதிமு்றக்்ளயும், 
கட்டுபபடாடுக்்ளயும் ககடாணடுள்்ளதடால் 
அத்ன ஏற்பது மிகவும் நன்றடாகும். இவ்வடாறு 
ஒருஙகி்ணக்கபபட்் ெமுதடாயம், அரசு, 
ெட்்ம், தனிமைனித உரி்மைகள், குழுவில் உள்்ள 
உரி்மைகள் ஆகிய்்வக்்ளப பற்றிதய 
அக்க்ற ககடாணடுள்்ளது. இவ்வடாறடாக 
அரசியல் அறிவியல் என்பது மைனித இனத்திற்கு, 
அரசு மைற்றும் அரெடாஙகத்து்னடான 
கதடா்ர்பி்ன முக்கியமைடாக வி்ளக்குகிறது.

அரசியல் அறிவியல் என்பது தகடாட்படாடு 
மைற்றும் கெயல்மு்ற ஆகிய்வற்்ற 
பற்றியதடாகும். இது அரசியல் 
மு்ற்மைக்்ளயும், அரசியல் 
ந்த்்தக்்ளயும் வி்வரித்து பகுபபடாய்கிறது. 
அரசின் ததடாற்றம் மைற்றும் ்வ்ளர்ச்சி பற்றி  
கண்றிகிறது. அரசுக்கும் அதன் கீழ் உள்்ள 
ெஙகஙகள் மைற்றும் நிறு்வனஙகள் 
ஆகியன்வற்றுக்கும் உள்்ள கதடா்ர்பி்னப 
படிக்கிறது. அரசியல் சூைல்களில் ஆ்்வர் 
மைற்றும் மைகளிர் ஆகிதயடார் என்ன 
கெய்கிறடார்கள் என்பத்ன  வி்ளக்குகிறது. 
ஆரம்ப கடாலகட்்த்தில் இபபடா்ம் ்வரலடாறு 
மைற்றும் தத்து்வம் ஆகிய படா்ஙகத்ளடாடு 
இ்ணநது கெயல்பட்்து.  1903- இல் 
ததடான்றிய ‘அகமைரிக்க அரசியல் அறிவியல் 
கைகம்’ (American Political Science Association) 
இபபடா்த்தி்ன ்வரலடாறு, கபடாருளியல் மைற்றும் 
பல ெமூக அறிவியல் படா்ஙகளின் 
பிடியிலிருநது மீட்க்டுத்து ஒரு தனிபபடா்மைடாக 
உரு்வடாக ்வழி்வ்க கெய்தது. பிற்கடாலத்தில் 
அதிகமைடான அறிவியல் அணுகுமு்ற ஏற்பட்் 
பிறகு இபபடா்ம் உ்ளவியல் மைற்றும் 
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“எதிரகடாலத்தி்ை நம்பிக்ககயடாடு சந்திபகபடாம்”   “Tryst with Destiny”

 ஜ்வஹர்லடால் தநருவின் ்வரலடாற்று புகழ் மிக்க உ்ரயடான 
“எதிர்கடாலத்தி்ன நம்பிக்்கதயடாடு ெநதிபதபடாம்” என்ற உ்ர   
குறித்து 14.08.1947 அன்று இநது நடாளிதழில் க்வளியடான  கெய்தி 
பின்்வருமைடாறு - 

”நீண் ்வரு் கடாலமைடாக நடாம் நம்பிக்்கதயடாடு கடாத்திருநத 
எதிர்கடாலம் இபதபடாது நமைக்கு முழு்மையடாக கி்்க்கவில்்ல 
எனினும் மிகவும் கூடுதலடாகத்வ உறுதிகமைடாழியடாக ்வநது 
்வடாய்த்துள்்ளது” என து்வஙகிய பணடித ஜ்வஹர்லடால் தநரு 

அரெ்மைபபு நிர்ணய ெ்பயில் அன்றிரவு பதவிதயற்கவிருநத உறுபபினர்களுக்கடான 
உறுதிகமைடாழி தீர்மைடானத்தின் தபடாது பின்்வருமைடாறு கூறுகிறடார்.

“உலகதமை உறஙகிககடாணடிருக்கும்தபடாது இநதியடா இநத நள்ளிரவில் 
விழித்கதழுநதிருக்கிறது. பை்மையிலிருநது புது்மை தநடாக்கி பயணிக்கத்தயடாரடாகிவிட்த்டாம். 
நீண் கடாலம் ஒடுக்கி ்்வக்கபபட்் ஒரு ததெத்தின் ஆன்மைடா உயிர்பபித்திருக்கிறது. இநத 
ெமையத்தில் இநதிய ததெத்திற்கும், இநதிய மைக்களுக்கும் தெ்்வ கெய்ய நடாம்  தியடாக 
உணர்வு்ன் சில உறுதிகமைடாழிக்்ள எடுத்துக்ககடாள்்ள த்வணடிய நி்லயில் இருக்கிதறடாம்”. 

“சுதநதிரமும், அதிகடாரமும் நமைக்கு கபடாறுபபுணர்வி்ன 
அதிகமைடாகக்ககடாணடு்வநதுள்்ளது. அநத கபடாறுபபுணர்வு இ்றயடாண்மையுள்்ள மைக்க்்ள 
பிரதிநிதித்து்வபபடுத்தும் இ்றயடாண்மை ககடாண் இநத அ்்வயி்ம் ்வைஙகபபட்டுள்்ளது. 
இநத சுதநதிரத்்த நடாம் பல ்வலிக்்ளயும், துன்பஙக்்ளயும், துயரஙக்்ளயும் தடாஙகி, கனத்த 
இதயத்து்தனதய கபற்று இருக்கிதறடாம். இ்வற்றுள் பல ்வலிகள் இன்னும் கதடா்ரத்வ 
கெய்கின்றன. எபபடியிருபபினும் க்நத கடாலம் முடிவுக்கு ்வநது புதிய எதிர்கடாலம் நம் கண 
முன் ்வநதுள்்ளது.

இநதியடாவுக்கடான நமைது தெ்்வ தகடாடிக்கணக்கடான இநதிய மைக்க்்ள அ்வர்களின் 
்வறு்மை, அறியடா்மை, பிணி, ெமைத்து்வமின்்மை ஆகிய்்வகளிலிருநது மீட்க்டுக்க கெய்யும் 
தெ்்வ்ய கபடாறுத்தத அ்மையும். இநத த்லமு்றயின் மிகச்சிறநத மைனிதர்க்ளடாக நடாம் 
்வடாை விரும்பினடால் இநதியர்கள் ஒவக்வடாரு்வரின் கணகளில் இருநது ்வழியும் கணணீ்ர 
து்்பபதற்கு முன்்வரத்வணடும். அது நமைது ெக்திக்கு அபபடாற்பட்டு கூ் இருக்கலடாம். 
கணணீரும், துன்பஙகளும் கதடா்ரும்்வ்ர நமைது பணிகளும் ஓயபதபடா்வது கி்்யடாது.  
ஆகத்வ நம் கனவுக்்ள நன்வடாக்க நடாம் தமைன்தமைலும் கடினமைடாக உ்ைக்க த்வணடும்.  
இக்கனவுகள் இநதியடாவுக்கடானது மைட்டுமைல்ல, உலகிற்கடானது, உலகின் அ்னத்து ததெஙகள்  
மைற்றும் மைக்கள் ஒன்றடாக இருபபதடால் தனித்து இயஙகு்வ்த கற்ப்ன கூ் கெய்ய முடியடாது. 
அ்மைதி என்பது பிரிக்க முடியடாதது. சுதநதிரமும் அது தபடாலத்தடாதன, தற்கபடாழுது ்வ்ளமும் 
அபபடிதய ஆகும். தபரழிவும் அபபடிதய இருபபதடால் இநத ஒதர உலகில் அ்வற்றி்ன 
தனித்தனி படாகஙக்ளடாகப பிரிக்க முடியடாது”.

முன்பககத்தில் உள்ள கநருவின் கபச்சிலிருந்து நீ உணரந்து ஹகடாண் கருத்துககளின் 
அடிபப்்யில் கீழ்ககடாணும் விைடாககளுககு வி்்யளி.

1.  ‘எதிர்கடாலத்்த நம்பிக்்கதயடாடு ெநதிபதபடாம்’ என்ற  கெடாற்கறடா்ரிலிருநது நீ என்ன 
புரிநது ககடாள்கிறடாய்?

2.  தநரு க்வளிச்ெமிட்டுக்கடாட்டியிருக்கும் இநதியடாவின் ெ்வடால்களில் எ்்வதயனும் 
மூன்றி்ன குறிபபிடுக. 

3.  நமைது அன்றடா் ்வடாழ்வில் சுதநதிரம், அதிகடாரம், படாதுகடாபபு, அ்மைதி தபடான்ற்்வ முக்கிய 
அடிபப்் அம்ெஙக்ளடாக கருதப படு்வது பற்றி கலநது்ரயடாடுக.

நிகழ் 
ஆய்வு
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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.

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. 

1948-ல் ந்நத பன்னடாட்டு அரசியல் 
அறிவியல் ெஙகமைடாநடாடு இபபடா்த்திற்கு 
பின்்வரும் பரபகபல்்லக்்ள குறிபபிட்்து.

  அரசியல் தகடாட்படாடு

  அரசியல் நிறு்வனஙகள்

  அரசியலின் இயக்கவியல்

  பன்னடாட்டு உறவுகள்

பி்ளடாட்க்டா மைற்றும் அரிஸ்டாட்டில் 
ஆகிதயடாரின் முக்கியமைடான ப்்பபுக்்ளப 
பட்டியலிடுக.

ஹசயல்படாடு

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

அர��
அரசா�க��

 (State and 
Government)

அர�ய� 
ேகா�பா� 

(Political
 Theory)

அர�ய�
  வன�க�

 (Political 
Institutions)

அர�ய� 
இய�க�ய�

 Political 
Dynamics

த�ம�த���� 
அர���� உ�ள 

ெதாட�� (Relations
 between the
 individual 

and the state)

ச�வேதச 
உற�க�

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

 Law)

ெபா¡�ெகா�ைகக�
 (Public Policy)

அரசியல் அறிவியல் 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 
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படிக்க முடியடாது. அரசியல் அறிவியலின் 
பரபகபல்்லயடானது, அரசின் க்நத கடாலம், 
நிகழ் கடாலம் மைற்றும் எதிர்கடால 
்வ்ளர்ச்சிக்்ளயும் அரசின் தமைம்படாட்டி்னயும் 
பற்றிப படிபபதடாகக் கூறலடாம்.

அரசியல் தகடாட்படாடு என்பது அரசியல் 
அறிவியலின் ஒரு முக்கியமைடான பகுதியடாகக் 
கருதபபடுகிறது. அரசியல் தகடாட்படாடு என்பது 
அரசியல் சிநத்னகள் மைற்றும் அரசியல் 
தத்து்வஙக்்ள உள்்ள்க்கிய அரசியல் 
அறிவியலின் முக்கிய கருத்தடாக்கஙக்்ள 
வி்வரிக்கும் ஒரு படா்மைடாகும். அரசியல் 
அறிவியல் படா்மைடானது அரசியல் 
நிறு்வனஙகளின் தன்்மை, அ்மைபபு மைற்றும் 
கெயல்படாடு ஆகிய்்வக்்ளப பற்றியதடாகும். 
இபபடா்ம் தமைலும் பல்வ்கயடான அரெ்மைபபுச் 
ெட்்ஙக்்ளயும் மைற்றும் பிற அரெடாஙகஙக்்ள 
ஒபபிட்டு பகுபபடாய்வு கெய்யும் பணியி்னயும் 
கெய்கிறது. இபபடா்த்தின் பரபகபல்்ல தற்கடால 
அரசியல் மைற்றும் அரெடாஙகஙகளின் ெக்திக்்ள 
உள்்ள்க்கியதடாக அ்மைநதுள்்ளது. இபபடா்ம் 
அரசியல் கட்சிகள், தன்னலக்குழுக்கள் மைற்றும் 
அழுத்தக்குழுக்கள் ஆகிய்்வக்்ளப பற்றி 
படிபபதடாகவும் அ்மைநதுள்்ளது. அரசியல் 
இயக்கவியல் பற்றிய கெயலறிவிலடான கற்றலடாக 
தனிமைனிதர்கள், குழுக்கள் மைற்றும் 
நிறு்வனஙகள் ஆகி்்வகளின் ந்த்்தகள் 
பற்றியும் ஆரடாய்கிறது. முக்கியமைடாக அரசியல் 
அறிவியல் என்ற படா்ம் தனி மைனிதனுக்கும், 
அரசுக்கும் உள்்ள உறவுமு்றகளின் மீது 
கபரிதும் ஆர்்வம் கடாட்டுகிறது. இதன் வி்்ள்வடாக 
தற்கடால அரசியல் அறிஞர்கள் அரசியல் 
அறிவியலின் ந்த்்தயியல்  
மைற்றும் மு்ற்மை அணுகுமு்றயின் 
அடிபப்்யில், அரசியல் அறிவியல்  
படா்த்தின் பரபகபல்்ல்ய மிகவும் 
விரிவுபடுத்தியுள்்ளனர். இதனடால் ‘அரசியல் 
ெமூகமையமைடாதல்’, ‘அரசியல் பணபடாடு’, ‘அரசியல் 
தமைம்படாடு’, ‘மு்றெடாரடா அ்மைபபுகள்’, ‘அழுத்தக் 
குழுக்கள்’ தபடான்ற்்வகளும் அரசியல் 
அறிவியல் படா்த்தின் பரபகபல்்லக்குள் 
்வருகின்றன.

தமைலும் அரசியல் அறிவியலின் 
பரபகபல்்லயின் கீழ் தூதடாண்மை (Diplomacy), 
பன்னடாட்டுச் ெட்்ஙகள், பன்னடாட்டு 
அ்மைபபுகள் தபடான்ற்்வகளும் 
உள்்ள்ஙகியுள்்ளன. அரெடாஙகம் ெடார்நத  

மைற்றும் அரெடாஙகம் ெடாரடாத நிறு்வனஙகளின் 
அரசியல் பிரச்ெ்னகளின் மீதடான 
கபடாதுக்ககடாள்்கக்்ள ்வகுபபது பற்றியும் 
அரசியல் அறிவியல் படா்ம் தனது 
பரபகபல்்லயில் உள்்ள்க்கியுள்்ளது.
1.4.  அரசியல் அறிவியல் என்பது ஒரு 

அறிவியலடா? அல்லது ஒர க்லயடா?  
(Is Political Science, a Science or an 
Art?)

அரசியல் அறிவியல் என்ற இநத படா்ம் ஒரு 
க்லப படா்மைடா?  அல்லது ஒரு அறிவியல் படா்மைடா? 
என்பது பற்றியடான ஒரு கபரிய வி்வடாததமை 
அரசியல் அறிவியல் அறிஞர்களி்்தய நிலவி 
்வருகிறது. சில அறிஞர்கள் இபபடா்மைடானது அரசு 
மைற்றும் அரெடாஙகம் என்பது பற்றிய ஒரு 
அறிவியல் படா்ம் என்று கருதுகின்றனர். மைற்றும் 
சிலதரடா இபபடா்த்தி்ன மிகவும் பின்தஙகிய 
நி்லயிலுள்்ள ஒரு க்லப படா்ம் என்கின்றனர். 
இபபடா்த்தின் தன்்மை, ்வழிமு்றகள், 
அணுகுமு்றகள் ஆகிய்வற்றின் அடிபப்்யில் 
அறிவியல் தன்்மை மிகவும் கு்ற்வடாக 
கடாணபபடு்வதடால் அகஸ்டே டகாம்டே (Auguste 
Comte) மைற்றும் ்மட்டலன்ட் (Maitland) தபடான்ற 
அறிஞர்கள் இபபடா்த்தி்ன ஒரு க்லப 
படா்மைடாகக்  கருதுகின்றனர். ஏகனனில் 
இபபடா்த்தில் கதடா்ர்ச்சி, தமைம்படாட்டுதன்்மை, 
அடிபப்் கதளிவு தபடான்ற்்வகளும், உலகம் 
முழு்வதும் ஒபபுக்ககடாள்்ளக் கூடிய கபடாது்வடான 
ககடாள்்ககளும், அறிவியல் பூர்்வ 
அணுகுமு்றகளும், பரிதெடாத்ன மு்றகளும் 
மிகவும் கு்ற்வடாகத்வ இருக்கிறது என்று 
இ்வர்கள் ்வடாதிடுகின்றனர். தமைலும் 
நம்பகத்தன்்மை, ெரிபடார்பபுத்தன்்மை, கதளிவு, 
துல்லியம் தபடான்ற தூய அறிவியலின் கூறுகள் 
இபபடா்த்தில் இல்்ல என்பதும் இ்வர்களின் 
்வடாதமைடாகும். தூய அறிவியல் படா்ஙக்ளடான 
இயற்பியல், த்வதியியல், தபடான்ற படா்ஙகளில் 
உள்்ளது தபடால கடாரணஙக்்ளயும் 
வி்்ளவுக்்ளயும் (Cause and Effect) 
கதடா்ர்புபபடுத்தி உரு்வடாக்கும் 
கபடாதுக்தகடாட்படாடுகள் உலகம் முழுதும் 
இபபடா்த்தில் ஒதர மைடாதிரியடாக இல்்ல 
என்பதனடால் இபபடா்த்தி்ன ஒரு க்லப படா்ம் 
என்தற பல அறிஞர்களும் கருதுகின்றனர்.

 இபபடா்த்தி்ன ஒரு க்லப படா்தமை என்று 
்வடாதிடுத்வடார் மைத்தியில் அரிஸ்டாட்டில்தடான் 
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இத்ன ஒரு தமைலடான அறிவியல் என்று 
முதன்முதலடாக அ்ைத்தடார். பலன்ட்சிலி (Bluntschli), 
மாணஹேஸ்கியூ (Montesquieu), டபாடின், (Bodin), 
ொபஸ்  (Hobbes) தபடான்ற அறிஞர்கள்  இநத 
கருத்தி்ன ஒபபுக்ககடாணடு இபபடா்ம் ஒரு 
அறிவியல் படா்தமை என்கின்றனர். மு்ன்வர் 
கார்்னர் (Dr.Garner) தபடான்தறடார் இபபடா்த்திலும் 
மு்ற்மையடான அணுகுமு்ற, உற்றுதநடாக்கல், 
பரிதெடாத்ன தபடான்ற்்வ இருபபதடாக 
கூறுகின்றனர். தூய அறிவியல் படா்ஙகளில் 
உள்்ளதுதபடால உலகம் முழு்வதும் 
ஒபபுக்ககடாள்்ளபபட்  ் தகடாட்படாடுகள் அரசியல் 
அறிவியல் படா்த்தில் முழுக்க இல்லடாமைல் 
தபடானடாலும் கூ  ் இநத அரசியல் அறிவியல் 
படா்த்திலும் பல கருத்துக்க்்ள கபடாது்மைபபடுத்தி 
நிரூபிக்க முடியும் என்பது இ்வர்களின் கருத்தடாகும். 
உதடாரணமைடாக ெமூக நல தமைம்படாட்டுக்கும், 
பன்்மைத் தன்்மை ககடாண  ் ெமுதடாயஙகளுக்கும்  
மைக்க்ளடாட்சிதய சிறநத ஆட்சிமு்ற என்ற கருத்து 
கபடாது்வடானதடாக நிரூபிக்கபபட்டுள்்ளது. இநத 
கருத்து முடிவு முற்கடாலம், இ்்க் கடாலம், 
நவீனகடாலம் ஆகிய்வற்றில் பல்த்வறு ்வ்கயடான 
ஆட்சி மு்றக்்ள ஆய்வுக்கு உட்படுத்திய 
பின்னதர உரு்வடாக்கபபட்்து. ஆனடால் அதத 
ெமையத்தில் இபபடா்த்தின் தன்்மை, ்வழிமு்ற, 
தகடாட்படாடுகள் ஆகியன பற்றி ஒத்த கருத்துக்க்்ள 
ஏற்படுத்த முடியவில்்ல. ஏகனனில் இபபடா்த்தில் 
அரசியல் நிறு்வனஙகள் அ்னத்திலுதமை மைனித 
உறவுகள் கதடா்ர்பில் இருக்கின்றன. மைனிததனடாடு 
கதடா்ர்பு்்ய எநத ஒரு கெயல்படாடும் 

நி்லயடானதடாக இல்லடாமைல் மைடாறக்கூடியதடாகும். 
இநத கடாரணத்தடாதலதய இபபடா்த்திற்கு 
முழு்மையடான அறிவியல்  
என்ற தகுதியி்ன ககடாடுக்க இயலவில்்ல. 
எபபடியிருபபினும் ஏகடாதிபத்தியம், 
கடாலனியடாதிக்கம், ெமைத்து்வமின்்மை, 
எழுத்தறிவின்்மை, ்வறு்மை தபடான்ற்்வ 
ெமுதடாயத்தி்ன கபரிதும் படாதிக்கும் கடாரணிகள் 
என்ப்த அ்னத்து அரசியல் அறிஞர்களும் 
ஏகமைனதடாக ஒபபுக்ககடாள்கின்றனர்.

அதததபடால ‘கடாரணஙகள் மைற்றும் அதன் 
வி்்ளவுகள்’ பற்றிய தூய அறிவியல் தகடாட்படாடு 
அரசியல் அறிவியலுக்கு கபடாருநதடாது என்று 
கூறினடாலும் ‘்வறு்மை, த்வ்லயின்்மை தபடான்ற 
கடாரணிகள் புரட்சியி்ன ஏற்படுத்திவிடும்’ 
என்பது அரசியல் அறிவியலிலும் ‘கடாரண 
வி்்ளவுக் தகடாட்படாடு’ (Cause and Effect Theory) 
உள்்ள்தக் கடாட்டுகிறது. எனத்வதடான் சில 
அரசியல் அறிஞர்கள் இபபடா்த்தி்ன ஒரு 
அறிவியல் படா்ம் என கதடா்ர்நது 
கூறி்வருகின்றனர்.

எபபடியிருபபினும், அரசியல் அறிவிய்ல 
இயற்்க அறிவியலு்ன் ஒபபி் முடியடாமைல் 
இருநதடாலும் அது அரசு மைற்றும் 
அரெடாஙகத்து்னடான தனிமைனிதர்களின் 
உறவி்னப பற்றிய ஓர் ெமூகவியலடாகும்.  
அரசியல் அறிவியல் என்பது க்லயடா அல்லது 
அறிவியலடா என்பது கற்பதற்கு எடுத்துக்  
ககடாண் கபடாருள் மைற்றும் அத்னக்  
கற்றறிய பயன்படுத்தும் அணுகுமு்ற்யப 
கபடாறுத்ததடாகும்.

அர�ய� ேப�வைத
 ����

நா ப�யாக
 இ
	�ேற

  அரசியல் அறிவியல் என்்டால் என்ை?
அரசு அரெடாஙகம் மைற்றும் அரசியல் பற்றிய அறிவியல் பூர்்வ 
படிபதப அரசியல் அறிவியல் எனலடாம்.

  அரசியல் அறிவியல் படா்ம் எதுவெடாக இல்்ல?
அரசியல் அறிவியல் என்பது அ்னத்து வி்்க்்ளயும் 
தன்னகத்தத ககடாண் முழுநி்ற்வடான அறிவியலடாக இல்்ல.

  அரசியல் அறிவியல் ஓர அறிவியலடா? அவவெடாஹ்னில், அது 
எங்ஙைம் அறிவியல் தன்்மயு்்யதடாகி்து?

‘அரசியல்’ என்ற இநத படா்ம் அகமைரிக்க அரசியல் அறிவியல் சித்த்னயடா்ளர்களின் அறிவியல் 
பூர்்வ அணுகு மு்றகளுக்குப பிறகுதடான் “அரசியல் அறிவியல்” எனப கபயரிட்டு 
அ்ைக்கபபட்்து. எனினும் தூய அறிவியல் படா்ஙக்ளடான இயற்பியல், த்வதியியல், உயிரியல் 
தபடான்ற படா்ஙகளுக்கு இ்ணயடாக இநத அரசியல்  அறிவியல் படா்த்தி்னக் கருத முடியடாது. 
ஆகத்வ, மைனித ந்த்்த்யப பற்றியதடாக இருபபதடால் மைற்கறடாரு புறத்தில் அரசியல் அறிவியல் 
என்பது அரசு மைற்றும் அரெடாஙகத்்தப பற்றிய அறிவியலடாகும் என ்வடாதிட்்னர்.அரசியல் 
அறிவியல் படா்த்தி்ன ஓர் ெமூக அறிவியல் படா்ம் என்று அ்ைபபதுதடான் கபடாருத்தமைடானதடாக 
இருக்கும்.
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1.5  அரசியல் அறிவிய்ல படிபபதற்கடாை 
அணுகுமு்்கள 

அணுகுமு்ற என்பது ஒரு அரசியல் 
நிகழ்வி்னக் கணடுணர்நது பின்பு அத்ன 
வி்ளக்கு்வதற்கடாக ஏற்படுத்தபபட்்து ஆகும். 
அரசியல் அறிவிய்ல பற்றி அறிநது ககடாள்்ள 
பல்த்வறு அணுகுமு்றகள் உள்்ளன. 
அ்்வக்்ள படாரம்பரிய அணுகுமு்றகள் 

மைற்றும் தற்கடால அணுகுமு்றகள் என்று 
இரணடு ்வ்கயடாகப பிரிக்கலடாம். படாரம்பரிய 
அணுகுமு்றகள் என்ப்்வ அனுமைடானஙகள் 
மைற்றும் கருத்தறிவு அடிபப்்யிலடான்்வ. 
தற்கடால அணுகுமு்றகள் என்ப்்வ அனுப்வ 
அறிவு மைற்றும் அறிவியல் தன்்மை்ய 
அடிபப்்யடாக ககடாண்்்வ ஆகும்.

த��வா��த அ���ைற
���ய ��தைனயாள�க
: 

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

Leo Strauss)

த��வா��த அ���ைற
���ய ��தைனயாள�க
: 

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

Leo Strauss)

ச�க�ய� அ���ைற
���ய ��தைனயாள�க
: 

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

ச�க�ய� அ���ைற
���ய ��தைனயாள�க
: 

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

உள�ய� அ���ைற 
���ய ��தைனயாள�க
: 

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

உள�ய� அ���ைற 
���ய ��தைனயாள�க
: 

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

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

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

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

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

நட�ைத¶ய� அ���ைற 
���ய ��தைனயாள�க
: 

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

நட�ைத¶ய� அ���ைற 
���ய ��தைனயாள�க
: 

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

மா���ய அ���ைற
���ய ��தைனயாள�க
: 

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

Antonio Gramsci)

மா���ய அ���ைற
���ய ��தைனயாள�க
: 

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

Antonio Gramsci)

வரலா¾¿ அ���ைற
���ய ��தைனயாள�க
: 

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

வரலா¾¿ அ���ைற
���ய ��தைனயாள�க
: 

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

ச�டÀ�வ அ���ைற 
���ய ��தைனயாள�க
; 

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

Austin)

ச�டÀ�வ அ���ைற 
���ய ��தைனயாள�க
; 

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

Austin)

È¿வன அ���ைற 
���ய ��தைனயாள�க
: 

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

Arthur Bentley, James Bryce)

È¿வன அ���ைற 
���ய ��தைனயாள�க
: 

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

Arthur Bentley, James Bryce)

நÍன அ���ைறக
 பழ±கால பார¤ப�ய அ���ைறக


I.  படாரம்பரிய அணுகுமு்் (Traditional 
Approach)

அ)  தத்துவெடாரத்த அணுகுமு்்  
(Philosophical Approach)

இநத அணுகுமு்றதடான் அரசிய்லக் 
கற்பதற்கடான மிகவும் பை்மையடான 
அணுகுமு்றயடாகும். இத்ன அனுமைடானஙகள் 

மைற்றும் மைதனடாதத்து்வ அல்லது நன்கநறி  ெடார்நத 
அணுகுமு்ற என்றும் கூறலடாம். இநத 
அணுகுமு்றபபடி அரசு, அரெடாஙகம் மைற்றும் 
மைனிதனின் அரசியல் ந்த்்த்யப பற்றிய 
படிபபடானது சில இலக்குகள், நீதிகநறிகள் 
மைற்றும் உண்மைகள், ஆகிய்வற்்ற அ்்்வதில் 
கநருஙகிய கதடா்ர்பு ககடாணடுள்்ளது. இநத 
அணுகுமு்றபபடி  இநத அரசியல் அறிவியல் 
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படா்ம் நன்கநறி உலகத்ததடாடு கநருக்கமைடாக 
ககடாணடு கெல்லபபடுகிறது.  ஆனடால் இநத 
அணுகுமு்ற மிகவும் தமைதலடாட்்மைடானதடாகவும் 
மிகுநத யூகஙகள் அடிபப்்யிலடானதடாகவும் 
இருபபதடாக பல விமைர்ெகர்கள் கருதுகிறடார்கள்.
ஆ)  வெரலடாற்று  அணுகுமு்்  

(Historical Approach)

இநத அணுகுமு்றயடானது ‘அரசியல் 
அறிவியல்’ என்ற இநத படா்ம் க்நத 
கடாலஙகளில் அரசுகளும், அரெடாஙகஙகளும், 
அரசியல் நிறு்வனஙகளும் எவ்வடாறு ததடான்றி 
படிபபடியடாக ்வ்ளர்ச்சி கபற்று ்வ்ளர்நது 
்வநதன என்ப்த அறிநதுககடாள்்வதில் இருநது 
கதடா்ஙகுகிறது. தனி மைனிதர்களும், 
அ்வர்களின் தனிபபட்் விருபபஙகளும் 
எவ்வடாறு அரசியல் அ்மைபபுகளின் க்வற்றி 
ததடால்விகளுக்கு கடாரணமைடாக இருநதன 
என்ப்தபபற்றியும், அதனடால் கற்றுக்ககடாண் 
படா்ஙகள் எவ்வடாறு எதிர்கடால அரசியல் 
அ்மைபபுகளுக்கு உதவின என்பதும் இநத 
அணுகுமு்றயினடால் கபறபபடும் சில 
தக்வல்க்ளடாகும். தற்கடால அரசியல் 
பிரச்ெ்னக்்ளப புரிநது ககடாள்்வதற்கு அதத 
தபடான்ற ்வரலடாற்று நிகழ்வுகள் அறியபபட்்ன. 
இத்ன விமைர்சிபப்வர்கள் கூறு்வது 
என்னக்வன்றடால் பைஙகடாலத்்தப பற்றிய பல 
தக்வல்கள் பிரகடாெமைடாக ததடான்றிய தபடாதிலும் 
அ்்வகளில் சில தமைதலடாட்்மைடான 
ஒற்று்மைகள் தநது பல ெமையஙகளில் நம்்மை 
த்வறடான படா்தக்கு ககடாணடு தெர்த்து விடும் 
என்பது இ்வர்களின் ்வடாதமைடாகும்.
இ)  சட்் பூரவெ அணுகுமு்்  

(Legal Approach)

அரசியல் அறிவிய்லப பற்றி கற்பது 
என்பது அரசினடால் ஒர் அரசியல் அ்மைபபி்ன 
நிர்்வகிக்க உரு்வடாக்கபபட்் ெமூக 
நிறு்வனஙகளு்னடான கதடா்ர்பு்்யதடாகும்.  
தமைலும் அரசு என்பது ெட்்ம் மைற்றும் ஒழுஙகு 
பற்றியதடாக இருபபதடால் அரசியல் 
தகடாட்படாட்்டா்ளர்கள் நீதித்து்ற நிறு்வனஙகள் 
மீது அதிகக் க்வனம் கெலுத்துகின்றனர். இநத 
அணுகுமு்றயடானது ெட்்த்தி்ன, உரு்வடாக்கி 
அத்ன கெயல்படுத்தும் ஒரு நிறு்வனமைடாகத்வ 
அரசி்னப படார்க்கின்றது. சில அரசியல் 
விமைர்ெகர்கள் இநத அணுகுமு்ற மிகவும் 

குறுகிய படார்்்வயிலடானது என்பது்ன் ெட்்ம் 
மைற்றும் ஒழுஙகி்னச் கெயல்படுத்து்வ்தத் 
தவிர அரசுக்கு பல்த்வறு பணிகள் 
உள்்ளனக்வன்றும்,  ெட்்ம் என்பது தனி மைனித 
்வடாழ்வின் ஒதர ஒரு அம்ெம் பற்றியதடாகும் 
என்றும், ெட்்த்்த ்்வத்தத மைனிதனின் 
அரசியல் ந்த்்த்ய முழு்மையடாகப புரிநது 
ககடாள்்ள முடியடாது எனவும் 
குறிபபி்பபடுகின்றனர்.
ஈ)  நிறுவெைம் சடாரந்த அணுகுமு்் 

(Institutional Approach)

அரசியலின் மு்றயடான அ்மைபபுக்ளடான 
ெட்்மைன்றம், நீதித்து்ற மைற்றும் கெயலடாட்சித் 
து்ற ஆகிய து்றகளின் கெயல்படாடுகளின் 
அடிபப்்யில் அரசியல் அறிவிய்ல 
அணுகு்வது நிறு்வனம் ெடார்நத 
அணுகுமு்றயடாகும். இநத அணுகுமு்ற்ய 
கட்்்மைபபு அணுமு்ற (Structural Approach) 
என்றும் சிலர் கூறுகிறடார்கள். இநத 
அணுகுமு்றயில் பல்த்வறு மு்றெடாரடா 
அ்மைபபுக்க்்ளப பற்றி படிபபததடாடு பல்த்வறு 
்வ்கயடான அரெடாஙகஙகளும் ஒபபீட்டு 
மு்றயில் படிக்கபபடுகின்றன. இநத 
அணுகுமு்றயில் மு்ற ெடார்நத மைற்றும் 
மு்ற ெடாரடாத அ்மைபபுக்க்்ள மைட்டும் 
க்வனத்தில் எடுத்துக்ககடாள்கிறடார்கத்ள தவிர 
அதனு்ன் கதடா்ர்பு்்ய மைனிதர்களின் 
ந்த்்தயி்ன க்வனத்தில் எடுத்துக் 
ககடாள்்வதில்்ல என்பது ஒரு கு்றபடா்டாகும்.
II  நவீை அணுகுமு்்கள  

(Modern Approach)

அ)  சமூகவியல் அணுகுமு்் 
(Sociological Approach) 

ெமூகவியல் அணுகுமு்றயடானது ெமூக 
உறுபபினர்களின் அரசியல் ந்த்்த்ய ெமூக 
சூைலில் புரிநது ககடாள்்வது குறித்து 
்வலியுறுத்துகிறது. அரசு என்பது அடிபப்்யில் 
ஒரு  ெமூக உயிரினமைடாகும். எனத்வ, அரசியல் 
என்ப்த ெமூக கடாரணிகளின் மூலம் புரிநது 
ககடாள்்ளமுடியும்.  ஆனடால், அரசியல் 
அறிஞர்கள் சிலர் அரசியல் அறிவியல் 
படா்த்தில் ெமூகவியல் பிரச்ெ்னகளுக்கு 
அதிகக் க்வனம் மைற்றும் அதிக முக்கியத்து்வம் 
ககடாடுபபது அரசியல் அறிவியலின் 
தனித்தன்்மைக்கு ஏற்பு்்யதன்று என்று 
கருதுகின்றனர்.

11th Std Political Science Tamil_Unit-1.indd   13 2/6/2020   4:29:16 PM



14

ஆ)  உ்ளவியல் அணுகுமு்் 
(Psychological Approach)

 உ்ளவியல் அணுகுமு்றயடானது 
அரசியல் மைற்றும் ெமூக நிறு்வனஙகள் 
உ்ளவியல் விதிமு்றகளின் அடிபப்்யில் 
இயஙக த்வணடு்வதின் அ்வசியத்்த 
வி்ளக்குகின்றன. இவ்வணுகுமு்ற அரசியல் 
த்ல்வர்க்்ளப பற்றிய உ்ளவியல் 
பகுபபடாய்வினடால் அரசிய்லப பற்றி 
குறிபபி்த்தகுநத அறிவு க்வளிபபடு்வதடாக 
அனுமைடானிக்கிறது. இருநததபடாதிலும் இநத 
அணுகுமு்றயடானது ெமூகவியல், ெட்்ம் 
மைற்றும் கபடாருளியல் கடாரணிக்்ள 
புறநதள்ளுகிறது என்பது இநத 
அணுகுமு்றயின் ஒரு கு்றயடாகக் 
கருதபபடுகிறது.
இ)  ஹபடாருளியல் அணுகுமு்் 

(Economical Approach)

 கபடாருள்களின் உற்பத்தி மைற்றும் 
பகிர்நதளித்தல் ஆகிய இரணடும் ஒரு அரசுக்கு 
மிக முக்கியமைடான பணிகள் என்பதடால் 
அரசியல் அறிவிய்ல கபடாருளியல் 
அடிபப்்யில்தடான் படிக்க த்வணடும் என்று 
கூறு்வது கபடாருளியல் அணுகுமு்றயடாகும். 
கபடாரு்ளடாதடார வி்வகடாரஙக்்ள 
ஒழுஙகுபடுத்தும் அரசின் பஙகு மைற்றும் 
அரசினு்்ய அரசியல் ந்்மு்றயு்னடான 
கபடாரு்ளடாதடாரத்தின் கதடா்ர்பு பற்றியும் இநத 
அணுகுமு்ற ்வலியுறுத்துகிறது. ஒரு 
மைனிதனின் அரசியல், மைற்றும் கபடாரு்ளடாதடார 
்வடாழ்வி்ன புரிநது ககடாணடு 
கதடா்ர்புபடுத்து்வது இநத 
அணுகுமு்றயடாகும்.  இருநததபடாதிலும் இநத 
அணுகுமு்றயில் கபடாரு்ளடாதடார 
வி்வடாகரஙக்்ள மைட்டுதமை கருத்தில் ககடாணடு 
உ்ளவியல் மைற்றும் ெமூகவியல் 
பிரச்ெ்னக்்ளப புறநதள்ளு்வது என்பது ஒரு 
கு்றபடா்டாகும். 
ஈ)  ந்த்்தயியல் அணுகுமு்் 

(Behavioural Approach)

ந்த்்தயியல்  அணுகுமு்றயடானது 
அரசியல் ந்த்்த என்பத்ன ்மையமைடாகக் 
ககடாண்தடாகும். ஓர் அரசின் கீழ் ்வடாழும் 
மைனிதர்களின் மைனபபடாஙகு மைற்றும் 
முன்னுரி்மைக்்ள அரசியல் சூைலில் 
கற்பதற்கு இநத அணுகுமு்ற அதிகக் க்வனம் 

கெலுத்துகிறது. இநத அணுகுமு்ற 
அரசிய்ல மு்ற்மை்வடாதம் மைற்றும் 
கருத்தறிவு்வடாதத்தின் அடிபப்்யில் 
கற்பதலிருநது விலகி மைனிதனின் அரசியல் 
ந்த்்த்ய படிபபதில் க்வனம் கெலுத்துகிறது.  
இருநததபடாதிலும் சில அரசியல் அறிவியல் 
விமைர்ெகர்கள் ந்த்்தயியல் அணுகுமு்ற 
அரசியல் அறிவியல் படா்த்்த அறிவியல் 
மு்றகளின் த்வறடான கருத்தடாக்கப புரிததலடாடு 
அணுகு்வதடாக குற்றம் ெடாட்டுகின்றனர்.
உ)  மடாரகசிய அணுகுமு்் (Marxist 

Approach)

பிற தற்கடால அணுகுமு்றக்்ளக் 
கடாட்டிலும் மைடார்க்சிய அணுகுமு்ற 
அடிபப்்யில் மிகவும் த்வறுபட்்தடாகும். 
இநத அணுகுமு்றயடானது ்வர்க்கப 
தபடாரடாட்்த்தில் அரசு என்பது ஒரு தவிர்க்க 
முடியடாத வி்்ளவினடால் உரு்வடான அ்மைபபு 
என்று கூறுகிறது. தமைலும் அரசியல் மைற்றும் 
கபடாருளியல் ெக்திகள் ஆகிய்்வ ஒன்தறடாடு 
ஒன்று கதடா்ர்பு ககடாண்்்வ என்பத்னயும், 
இ்்வ இரண்்யும் ஒன்றி்னப பிரிக்க 
முடியடாது என்பத்னயும் வி்ளக்குகிறது. இநத 
அணுகுமு்ற கபடாருளியல் கடாரணிகளுக்கு 
அ்ளவுக்கு அதிகமைடான முக்கியது்வம் 
ககடாடுபபதடாகவும், பிற முக்கியமைடான 
கடாரணிக்்ள இநத அணுகுமு்ற க்வனத்தில் 
எடுத்துக் ககடாள்்ளவில்்ல என்பதும் இநத 
மு்ற்ய பற்றிய விமைர்ெகர்களின் கருத்தடாகும்.

தமைற்கண் பல அணுகுமு்றக்்ளயும் 
பகுபபடாய்வு கெய்து படார்க்கிறதபடாது, ஒவக்வடாரு 
அணுகுமு்றயிலும் ஒருசில கு்றபடாடுகள் 
இருபபினும் ஒவக்வடாரு விதத்தில் அ்்வ 
முக்கியமைடான்்வதடான் என்பதும், அரசியல் 
அறிவிய்ல முழு்மையடாகப புரிநது ககடாள்்ள 
இநத அணுகுமு்றகள் அ்னத்துதமை 
பயன்படுகின்றன என்பதும் உணரபபடுகிறது.
III  அரசியல் அறிவியலுககும் பி் சமூக 

அறிவியல்களுககும் இ்்கயயடாை 
ஹதடா்ரபு

அ)  அரசியல் அறிவியல் மற்றும் வெரலடாறு 
(Political Science and History)

அரசும் அதன் நிறு்வனஙகளும் 
்வரலடாற்றின் படிபபடியடான ்வ்ளர்ச்சியடால் 
உரு்வடான்்வ ஆகும். அரசு தனக்குரிய பல 
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கபடாது்வடான ெட்்ஙக்்ளயும், 
ககடாள்்கக்்ளயும் ்வரலடாற்று உண்மைகளின் 
அடிபப்்யிதலதய கண்றிநதுள்்ளது 
என்பது உண்மை ஆகும். அரசியல் ்வரலடாறு 
என்பது அரசியல் நிகழ்வுக்்ளயும், அரசியல் 
இயக்கஙக்்ளயும் வி்வரிபபதடாகும். ஃபிரிதமைன் 
(Freeman) என்ப்வரின் கூற்றுபபடி “்வரலடாறு 
என்பது க்நதகடால அரசியல், அரசியல் என்பது 
நிகழ்கடாலத்தின் ்வரலடாறு” என்பது ஒரு 
ெரியடான மைற்றும் கபடாருத்தமைடான வி்ளக்கமைடாகும். 
ஜடான் சீதல (John seeley) தனது தமைற்தகடாளில் 
“அரசியல் அறிவியல் இல்லடாத ்வரலடாறு பைம் 
இல்லடாத மைரம் என்றும் அதததபடால ்வரலடாறு 
இல்லடாத அரசியல் அறிவியல் என்பது த்வர் 
இல்லடாத மைரமைடாகும்” என்று வி்ளக்குகிறடார். 
இநத உதடாரணம் இநத இரணடு 
படா்ஙகளுக்கும் உள்்ள கநருஙகிய உறவு 
மு்ற்ய கதளி்வடாக உணர்த்துகிறது.
ஆ)  அரசியல் அறிவியல் மற்றும் 

ஹபடாருளியல் (Political Science and 
Economics)

 கபடாருளியல் என்பது அரசியல் 
அறிவியலின் ஒரு கி்்ளபபிரிவு என்று 
பண்்ய கிதரக்கர்கள் கருதினடார்கள். 
அ்வர்கள் அரசியல் அறிவியல் படா்த்தி்ன 
அரசியல் கபடாரு்ளடாதடாரம்  (Political Economy) 
என்தற அ்ைத்தனர். அரசியல் கபடாரு்ளடாதடாரம் 
என்ற படா்மைடானது அரசியல் நிறு்வனஙகளும், 
அரசியல் சூைல்களும் கபடாருளியலு்ன் 
கநருஙகிய உறவுமு்றயில் இருபபத்ன 
வி்ளக்குகிறது. நடாட்டிலுள்்ள ஒவக்வடாரு 
குழுக்களும் தஙக்ளது கபடாருளியல் 
விருபபஙக்்ள நி்றவு கெய்து ககடாள்்ள 
அரசியல் கெயல்படாடுக்்ளயும், அரசியல் 
சூைல்க்்ளயும் தஙகளுக்கு ெடாதகமைடாகப 
பயன்படுத்தக்ககடாணடு கெயல்படுகிறடார்கள். 
இநத இரணடு படா்ஙக்்ளயும் இ்ணக்கும் 
பல கருத்துக்கள் படா்த்தில் இருக்கின்றன. 
இ்்வ ஒதர தநடாக்கம் ககடாண்தடாக 
இருபபது்ன் மைக்களுக்கு சிறநத ்வடாழ்வி்னத் 
தரும் தநடாக்கமு்்யதடாகும்.
இ)  அரசியல் அறிவியல் மற்றும் அ்வியல் 

(Political Science and Ethics)

அறவியல் என்பது அரசியதலடாடு 
கநருஙகிய கதடா்ர்பு்்ய ெமுதடாயத்தில், 
தனிமைனிதர்களு்்ய ந்த்்த்யக் 

கட்டுபபடுத்தும் விதிகள் மைற்றும் ஒழுஙகு-
மு்றகள் ஆகிய்வற்்ற உரு்வடாக்கு்வது்ன், 
நீதிகநறி மு்ற்மைதயடாடும் கதடா்ர்பு்்ய 
அறவியலடாகும். அறவியல் என்பது நீதி 
மு்ற்மையின் அறிவியலடாகும். அதததபடால 
அரசியல் அறிவியல் என்பது அரசியல் 
மு்ற்மையின் அறிவியல் ஆகும். அரசியல் 
அறிவியல் மைற்றும் அறவியல் ஆகிய இரணடு 
படா்ஙகளும் மைனித ெமுதடாயத்்த மிகவும் 
ெரியடான மைற்றும் மைடாணபடான ்வடாழ்வி்ன 
தநடாக்கி கநறிபபடுத்து்வன்வடாகும்.
ஈ)  அரசியல் அறிவியல் மற்றும் சமூகவியல் 

(Political Science and Sociology)

 அரசியல் அறிவியலும், ெமூகவியலும் 
ஒன்தறடாடு ஒன்று கநருஙகிய கதடா்ர்பு்்ய 
படா்ஙக்ளடாகும். அரசு மைற்றும் பிற அரசியல் 
நிறு்வனஙகள் அ்னத்தும் எவ்வடாறு ததடான்றி 
்வ்ளர்நதன என்பதன் அ்்பப்்த் 
தக்வல்க்்ள ெமூகவியல் படா்தமை நமைக்கு 
தரமுடியும். அரசியல் அறிவியல் படா்த்தி்ன 
ககடாள்்க அறிவியல் (Policy science) படா்ம் 
என்றும் கூறுகின்றனர். அரசின் 
கபடாதுக்ககடாள்்க (Public Policies)க்்ள ்வகுக்க 
மைக்களின் ெமூக தத்்வக்்ளப பற்றிய அறிவு 
மிகவும் அ்வசியமைடாகத் தத்்வபபடுகிறது.  
ெமூகவியல் அறிவு இல்லடாமைல் எநதக்வடாரு 
நடாட்டின் அரசிய்லயும் சிறபபடாக 
ந்த்தமுடியடாது. அதததபடால ெமூகவியலுக்கு 
அரசியல் அறிவியிலடானது அரசின் அ்மைபபு 
மைற்றும் பணிகள், அரசின் திட்்ஙகள் மைற்றும் 
ககடாள்்ககள் ெமுதடாயத்்த எவ்வடாறு 
கபருமை்ளவில் படாதிக்கிறது என்பன பற்றிய 
தக்வல்க்்ளத் தருகிறது.
உ) அரசியல் அறிவியல் மற்றும் உ்ளவியல் 
(Political Science and Psychology)

 உ்ளவியல் என்பது மைனித ந்த்்தயின் 
அ்னத்து அம்ெஙக்்ளயும் பற்றி படிக்கும் 
ஒரு படா்மைடாகும். அரசியல் அறிவியல் என்பது 
மைனிதர்களின் அரசியல் ந்்வடிக்்கக்்ளப 
பற்றிய ஒரு படா்மைடாகும். உ்ளவியல் என்பது 
தனிமைனிதர்கள் மைற்றும் குழுக்களின் 
குறிபபிட்் ந்த்்தப படாஙகிற்கு முக்கியத்து்வம் 
அளிக்கிறது. உ்ளவியல் படா்ம் அரசியல் 
கட்சிகளின் ந்த்்த மைற்றும் அரசிலுள்்ள பிற 
குழுக்களின் கெயல்படாடுகள் ஆகிய்வற்றி்ன 
புரிநது ககடாள்்ள அரசியல் அறிவியலுக்கு 
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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.
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 

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.

  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.

ஹசயல்படாடு

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)

குறிபபி்த்தகக கமற்ககடாள
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 அரசியல் மு்ை்மகள் (Political Systems): 
பல்த்வறு அரெ்மைபபுச் ெட்்ஙகளின் 
அடிபப்்யில் அ்மைக்கபபடும் த்வறுபட்் 
அரெடாஙக ்வ்கக்ளடாகும்.

அர்த்த்சாஸ்த்திரம் (Arthasastra): கபடா.ஆ. மு. 
3-ஆம் நூற்றடாணடில் ககௌடில்யரடால் 
எழுதபபட்் அரசியல் கபடாருளியல் மைற்றும் 
நிர்்வடாக ஆளு்க பற்றிய நூலடாகும்.

நகர அரசு (City-State): ஒரு நகரத்தில் ்வடாழும் 
சிறிய ெமூகம் ெடார்நத கு்ற்வடான மைக்கள் 
கதடா்கக்கடான ஒரு சிறிய அரசு.

அரசியல் நேத்்த (Political Behaviour): அரசியல் 
ந்த்்த என்பது கபடாது்வடாக அதிகடாரம் 
கதடா்ர்படான கெயல்படா்டாகும் அதிலும் 
குறிபபடாக அரெடாஙகம் கதடா்ர்படானது எனலடாம்.  

அதிகாரத்துவம் (Authority): ஓர் தனிநபர் 
அல்லது நிறு்வனத்தடால் ெட்்பூர்்வமைடாக 
பயன்படுத்தபபடும் ெக்தி அல்லது அதிகடாரம் 
அது ெட்்பூர்்வ அதிகடாரப பயன்படாடு எனவும் 
அ்ைக்கபபடுகிறது.

நம்பிக்்க (Tryst): சில தநரஙகளிலும் அல்லது 
சில இ்ஙகளிலும் எதிர்கடாலத்தி்ன 
திற்மைதயடாடு ெநதிக்க கெய்யும் ஏற்படாடு.

அரசியல் இயக்கவியல்(Political Dynamics): 
அரசியல் நிறு்வனஙகள் ஒரு நி்லயிலிருநது 
மைற்கறடாரு நி்லக்கு கதடா்ர்ச்சியடாக 
மைடாறிக்ககடாணத் இருக்கும்  தன்்மை..

அரசியல் (Politics): நடாட்டின் நிர்்வடாகம் மைற்றும் 
அதன் உள்நடாட்டு மைற்றும் க்வளிநடாட்டு 
உறவுகள் பற்றியும், அரெடாஙகம் மைற்றும் 
ஆளு்க்யப பற்றியும் படிக்க உதவும் ஒரு 
க்ல அல்லது அரெடாஙகம்பற்றிய அறிவியல் 
ெடார்நத படா்ம் எனலடாம்.

அரசியல் அறிவியல் (Political Science): அரசு 
மைற்றும் அரெடாஙக மு்ற்மைக்்ள பற்றி 

அருஞஹசடாற்ஹபடாருள: Glossary
அறி்வது்ன் அரசியல் ந்்வடிக்்கக்்ளப 
பற்றி அறிவியல் பூர்்வமைடாகப படிக்கும் ஒரு 
படா்ம்.

நேத்்தயியல் (Behaviouralism): அரசியல் 
ந்த்்தயி்ன முன்கணித்து நடுநி்லயு்ன் 
அத்ன அ்ளவிடுதலடாகும்.

பின்டதான்றிய நேத்்தயியல் (Post-
Behaviouralism) : ந்த்்தயியலின் 
பை்மை்வடாதத்திற்கு எதிரடாக உரு்வடானது்ன் 
கபடாருத்து்மை மைற்றும் துல்லியத்தன்்மை்ய 
்வலியுறுத்தி உரு்வடானதடாகும். 

பிரபுக்களாட்சி  (Aristocracy) : ெமூகத்தின் உயர் 
நி்லயில் இருக்கும்  ஆள்்வதற்குத் 
தகுதியடான்வர்கள் என அறியபபட்் சிலரடால் 
ந்த்தபபடும் ஒரு ஆட்சி மு்ற.

மக்களாட்சி (Democracy) : மைக்களின் 
விருபபத்தி்ன பூர்த்தி கெய்ய  மைக்கத்ள 
தஙகளுக்கடாக  உரு்வடாக்கிய ஒரு ஆட்சி 
மு்றயடாகும்.

முறைதிகாரம் (Totalitarianism) : மைனிதனின் 
அ்னத்து ந்்வடிக்்கக்்ளயும் கட்டுபபடுத்த 
்வல்ல முழு்மையடான அதிகடாரம் ககடாண் அரசு 
உள்்ள ஆட்சி மு்ற.

சிறுகுழுவாட்சி (Oligarchy) : ஒரு சிறு குழு 
அ்னத்து அதிகடாரஙக்்ளயும் கபற்று ஊைல் 
மைற்றும் சுயநலம் அடிபப்்யில் ஆளும் ஆட்சி 
மு்றயடாகும்.

ஏகாதிபத்தியம் (Imperialism) : ஒரு தபரரசு 
அல்லது நடாடு தனது ஆதிக்க அதிகடார 
்வரம்பி்ன த்வகறடாரு நடாட்டின் மீது கெலுத்தி 
அத்னத் தன் கட்டுபபடாட்டில் ்்வத்திருபபது 
அல்லது ெடார்பு நடா்டாக்கு்வதடாகும்.

காலனியாதிக்கம் (Colonialism) : ஒரு நடாடு தனது 
கட்டுபபடாட்டில் உள்்ள மைற்கறடாரு  நடாட்டின் 
மீததடா அல்லது அதன் நிலபபரபபின் மீததடா 
அல்லது மைக்களின் மீததடா  கட்டுபபடாடு கெலுத்தி 
அத்ன ஆட்சி கெய்்வது ஆகும்.
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மதிபபிடுதல் (Evaluation)

I. சரியடாை வி்்்ய கதரந்ஹதடுககவும் :

1. ‘ படாலிடிக்ஸ’ என்ற ்வடார்த்்த “கபடாலிஸ” (Polis) கெடால்லிலிருநது ்வநதது. இநத “கபடாலிஸ” என்ற 
கெடால்லின் கபடாருள்.

(அ) நகர அரசு (ஆ) கடா்வல்ப்்கள் 
(இ) அரசியல் (ஈ) கடா்வல்அரசு

2. “ அரசியல் என்பது யடார், எத்ன, எபதபடாது, எபபடிப கபறுகிறடார்கள்” என்ற அரசியலின் ்மையக் 
கருத்தி்னக் கூறிய்வர்

(அ) கஹரடால்ட் லடாஸகி (ஆ) கஹரடால்டு லடாஸக்வல் 
(இ) ெடார்லஸ ஈ கமைர்ரியம் (ஈ) பிரடான்க் குட்நவ

3. த்விட் ஈஸ்னின் கருத்துபபடி அரசியல் என்பது

(அ) விழுமியஙக்்ள அதிகடாரபூர்்வமைடாக பஙகீடு கெய்்வதடாகும் 
(ஆ) மூல்வ்ளஙக்்ள அதிகடாரபூர்்வமைடாக பஙகீடு கெய்்வதடாகும் 
(இ) அதிகடாரத்தி்ன அதிகடாரபூர்்வமைடாக பஙகீடு கெய்்வதடாகும் 
(ஈ) ்வலி்மை்ய அதிகடாரபூர்்வமைடாக பஙகீடு கெய்்வதடாகும்

4. இநதிய அ்ளவில் மிகபபை்மையடான அரசியல் சிநத்னயடா்ளர் என யடா்ரக் கூறலடாம்?

(அ) ககௌடில்யர் மைற்றும் திரு்வள்ளு்வர் 
(ஆ) ்வடால்மீகி மைற்றும் ்வரடாகமிகிரர் 
(இ) ெரகர் மைற்றும் சுசுருதர் 
(ஈ) வியடாெர் மைற்றும் ஆரியபட்்ர்

5. ‘ெட்் அஙகீகடாரம்’ என்ற கெடால் எநத கருத்தடாக்கத்து்ன் கதடா்ர்பு்்யது

(அ) ெட்்பபடிபபு (ஆ) அரசு மைற்றும் அரெடாஙகம் 
(இ) ெட்்பபடியடான கெடாத்து உரி்மை (ஈ) ்வலி்மை மைற்றும் அதிகடாரம்

6. ‘ அதிகடாரம் அதிகடாரத்்த ஈன்கறடுக்கிறது என்றும் அதுத்வ உயர்குடியின்வடாதத்தின் 
்மையக்கருத்தடாக வி்ளஙகுகிறது’ என்று கூறிய்வர்

(அ) ரடாபர்ட் மிட்கெல்ஸ  (ஆ) கஹரடால்ட் லடாஸகி 
(இ) த்விட் ஈஸ்ன் (ஈ) ெடார்லஸ ஈ கமைர்ரியம்

7. ‘அரசியல் அறிவியலின் தந்த’ என அ்ைக்கபபடுப்வர் யடார்?

(அ) அரிஸ்டாட்டில் (ஆ) ெடாக்ரடிஸ 
(இ) பி்ளடாட்த்டா (ஈ) மைடாக்கியலல்லி

8. ‘மைனிதன் இயற்்கயில் ஒரு அரசியல் விலஙகு’ என்று கூறிய்வர் யடார்?

(அ) பி்ளடாட்த்டா (ஆ) ஜீன் தபடாடின் 
(இ) அரிஸ்டாட்டில் (ஈ) மைடாக்கிய ்வல்லி

9.  அரசியல் அறிவிய்ல மைதம் ெடார்நத அணுகுமு்றயிலிருநது கெயலறிவிலடான கூர்தநடாக்கலு்ன் 
கூடிய மைதச்ெடார்பற்ற படார்்்வக்கு மைடாற்றிய்வர் யடார்?

(அ) தடாமைஸ ஹடாபஸ (ஆ) நிக்தகடாதலடா மைடாக்கிய்வல்லி 
(இ) ஜடான் லடாக் (ஈ) கஜ.கஜ.ரூதெடா
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10. “ ்வரலடாறு என்பது க்நதகடால அரசியல்” என்றும் “அரசியல் என்பது நிகழ்கடால ்வரலடாறு” என்றும் 
கூறிய்வர் யடார்?

(அ) கஹரடால்ட் லடாஸக்வல் (ஆ) ஃபரீதமைன் 
(இ) ெடார்லஸ ஈ கமைர்ரியம் (ஈ) ஜடான் மைடார்்ஷல்

II பின்வெரும் விைடாககளுககு குறுகிய வி்்யளி

1. அரசியல் என்ற ்வடார்த்்த ததடான்றிய விதத்தி்ன ்வ்ரயறுக்கவும்.
2. ‘ எதிர்கடாலத்தி்ன நம்பிக்்கதயடாடு ெநதிபதபடாம்’ என்ற ்வடார்த்்தயின் மூலம் நீ புரிநது 

ககடாள்்வது என்ன?
3. அதிகடாரம் பற்றிய கடார்ல் மைடார்க்சின் கருத்தி்ன வி்வரிக்கவும்.
4. ‘மைகிழ்ச்சி’ என்பது பற்றிய அரிஸ்டாட்டிலின் கருத்துக்க்்ள எழுதுக.
5. தநருவினடால் கூறபபட்டுள்்ள ஏததனும் மூன்று ெ்வடால்க்்ளப பட்டியலிடுக.
6. ‘மைதச்ெடார்பின்்மை’ என்னும் கருத்தடாக்கத்தி்னப பற்றி எழுதுக.
7. பின் ததடான்றிய ந்த்்தயியலின் அடிபப்்க் கருத்தடாக்கத்தி்ன வி்ளக்குக.

III பின்வெரும் ககளவிகளுககு சுருககமடாை வி்்யளி

1. அரசியல் அறிவியலின் தன்்மை்ய வி்ளக்குக.
2. ‘அதிகடாரம்’ என்ற கருத்தடாக்கத்தி்ன வி்ளக்குக.
3. அரிஸ்டாட்டிலுக்கும், பி்ளடாட்த்டாவுக்கும் உள்்ள கதடா்ர்பி்னக் கூறுக.
4. அரசியல் அறிவியலின் தத்து்வடார்த்த அணுகுமு்ற பற்றி கூறுக.
5. “ அரசியல் இல்லடாத ்வரலடாறு பைமில்லடாத மைரம், ்வரலடாறு இல்லடாத அரசியல் த்வர் இல்லடாத 

மைரம்” என்ற ஜடான் சீதலவின் கருத்தி்ன வி்ளக்குக.
6. அரசியல் அறிவியலில் ெட்்பூர்்வ அணுகுமு்ற பற்றி வி்ளக்குக.

IV பின்வெரும் ககளவிகளுககு விரிவெடாை வி்்யடாளி:

1. அரசியல் அறிவியல் என்பது க்லயடா அல்லது அறிவியலடா என்ப்த நிறுவுக.
2.  அரசியல் அறிவியலுக்கும் பிற ெமூக அறிவியல் படா்ஙகளுக்கும் உள்்ள உறவுமு்றக்்ள 

வி்வரி.
3. அரசியல் அறிவியலின் படாரம்பரிய அணுகுமு்றகள் பற்றி எழுதுக.
4. பின் ததடான்றிய ந்த்்தயியலின் அடிபப்்க் ககடாள்்கக்்ள வி்ளக்கு.
5. அரசியல் படா்ம் மைத்வடாதத்தின் பிடியிலிருநது விடுவிக்கபபட்் சூைல் பற்றி எழுதுக.

1.  அரசியலுக்கு ஓர் அறிமுகம் – தரடாஜர் எச் த�டால்ட்்டா
2.  அரசியல் தகடாட்படாடுகள் - கப. ந்ரடாென்
3. அடிபப்் அரசியல் தகடாட்படாடுகள் – ஞடா.க்வர்ஜின் சிகடாமைணி

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.

கமற்ககடாள நூல்கள (Reference books)

தமிழ்நடாடு படா்நூல் மற்றும் கல்வியியல் பல்க்லககழக ஹவெளியீடுகள
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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 க்பொருள் மைறறும 

வ்ரய்ை

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.  

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?

2 அரசு
அைகு

�      
  '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

கறைலின் சநொக்கஙகள்

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 
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மாக்கியவல்லி (1469 – 
1527) எனும் அறிஞர் 
முதன் முதலில் அரசு 
எ னு ம் 
ச � ா ற் பி ர ய ய ா க த ் த த 
தமது ப்ைப்புக்களில்  
ப ய ன் ப டு த தி ன ா ர் . 
ம னி த ர் க ள் 
வ ா ழ வ த ற் க ா ன 
அடிப்ப்ையி்ன சகாண்டுள்்ளதனாயேயய 
அரசு ஒரு இன்றிய்மயாத அ்மப்பாகக் 
கருதப்படுகிறது. அரசு என்பது மனித 
�முதாயததிற்கு நல்வாழவி்ன ஏற்படுததித 
தருவதற்காக நீடிக்கிறது. மனிதர்களின் 
யநாக்கஙகள், ஆ்�கள், மற்றும் விருப்பஙகள் 
ஆகிய்வ அரசு எனும் அ்மப்பின் மூேயம 
ச�யல் வடிவம் சபறுகின்றன. மனிதர்களுக்கு 
அததியாவசியமான அ்மப்பாக அரசு 

கருதப்படைாலும், அரசு என்பதற்கான 
வ்ரய்ற இதுதான் என எநத இருயவறு 
சிநத்னயா்ளர்களும் கருததின் 
அடிப்ப்ையில் ஒததுப்யபாவது கி்ையாது.

இநத கருதது யவறுபாடு அரசு குறிதத  
ஆய்வி்ன  மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமானதாகவும், 
ஆர்வமிக்கதாகவும் ஆக்குகிறது. உதாரணமாக, 
அரசியல் அறிவியலில் �மூக ஒப்பநதக் 
யகாடபாடு உள்்ளது. தாமஸ்  ஹாப்ஸ், ஜான் 
ோக் மற்றும் ஜீன் ஜாக்குவஸ் ரூய�ா ஆகிய 
மூவரும் �மூக ஒப்பநத சிநத்னயா்ளர்கள் 
என அறியப்படுகின்றனர். மனிதர்க்்ள அரசு 
தனது  கடடுப்பாடடிற்குள் ்வததிருக்க 
யவண்டும் என்பது இவர்களின் உள்்ளார்நத 
கருததாகும். ஆனால் அக்கடடுப்பாடடின் 
எல்்ேயி்னக் குறிதது அம்மூவருக்கு 
இ்ையய ஒருமிதத கருதது என்பது 
காணப்பைவில்்ே.

எம்மைக் கண்டுககொள்...
அரசின் �மூக ஒப்பநதக் யகாடபாடடி்ன 

மூன்று முக்கிய ஒப்பநதவியோ்ளர்கள் 
உருவாக்கினார்கள். அம்மூவருயம மனிதர்கள் 
அரசின் கடடுப்பாடடில் இருக்க யவண்டியது 
அவசியம் என்ப்த ஒப்புக் சகாண்ைனர். ஆனால் 
அக்கடடுப்பாடு எநத அ்ளவில் இருக்கயவண்டும் என ஒவசவாருவரும் தததமது வழியில் 
தீர்மானிததனர். அம்மூவர் யாவர்?

அரசியல் 
சிந்த்ையொளர்  மைனி்தனின் இயல்பு இயற்கயின் நி்ை சமூக ஒப்பந்தம 

ஹொபஸ்

மனிதர்கள் ஒவசவாருவரும் 
பிறரிைம் ஓநாய்க்்ளப் யபான்று 
ப்க்மயுைன் 
இருக்கக்கூடியவர்கள்

யபார்ச்சூழல் சேவியதான்  
(ஒற்்ற ஆடசியா்ளர்)

ைொக்
மனிதனுக்கு முழு்மயான 
சுதநதிரம் உண்டு

தனி மனிதச் ச�ாததுக்கள் 
பாதுகாப்பானதாக இல்்ே

சபாது நேக் 
கூடை்மப்பு

ரூசசொ
மனிதன் முழு்மயான 
சுதநதிரம் சகாண்ைவன் ஆனால் 
அவன் ஒழுக்கக்யகைானவன்

பாதுகாப்பு மற்றும் 
அறசநறி கி்ையாது

அரசு சபாது 
விருப்பததின் வழி 
நைததப்படும்

அர� 

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

  அரசு எனப்படுவது "குடும்பஙகள் 
மற்றும் கிராமஙகள் ஒன்றி்ணநது 
அவற்றின் யநாக்கததிற்காகவும், 
அ்வகளின் மகிழச்சியான, 
மரியா்தக்குரியதுமான வாழக்்க 
மற்றும் முழு்மயான சுய �ார்பு 
சகாண்ை வாழக்்க மு்றயி்ன வாழ 
உதவும் ஓர் அ்மப்பு அர�ாகும்” என 
வ்ரயறுததார்.  -அரிஸ்்ொட்டில்

  அரசு என்பது "சபாதுவாக ஒரு குறிப்பிடை  
நிேப்பரப்பி்ன ஆக்கிரமிதது வாழும் 
மிகப் சபரிய எண்ணிக்்கயிோன 
மனிதர்களின் சபருநதிரள், தம்மிலும் 
எண்ணிக்்கயில் கு்றவாக இருக்கும் 
மனிதர்கள் மீது ஆதிக்கம் ச�லுததுத்ே 
நியாயப்படுததும் அ்மப்பாகும்". - 
ஹொைநது (Holland)

  அரசி்ன வ்ரயறுக்கும் யபாது ‘மனித 
வர்க்கததின் ஒரு குறிப்பிடை பஙகினர் 
ஒரு அ்மப்பாக இருநது ச�யல்படுவயத 
அரசு’ என்கிறார்.  - ்பர்கஜெஸ் (Burgess)

  ‘அரசு என்பது அர�ாஙக வடிவில் 

தனிமனிதன் அல்ேது �ஙகஙகள் 
இ்ணவதாகும். ஒரு வ்ரயறுக்கப்படை 
நிேப்பரப்பின்மீது அவர்கள் 
ஒன்றி்ணநது தஙக்்ள அரசியல் 
ரீதியாக அ்மததுக்சகாள்வது அரசு 
ஆகும்’. - சிட்ஜ்விக் (Sidgwick)

  அரசு என்பது " ஓர் மக்கள் கூடைமானது 
வ்ரயறுக்கப்படை நிேப்பரப்பில் 
வசிததுக் சகாண்டு , அவர்கள் சவளி 
�க்திகளுக்கு கடடுப்பைாமல் ஒரு 
மு்றயான அர�ாஙகத்தப் சபற்று 
தஙகளுக்குள் ஏற்படை இயல்பான 
கீழபடித்ே அரசிற்கு ச�லுததுதல்"  என 
வி்ளக்குகிறார். - கொர்ைர் (Garner)

  “அரசு என்பது ஓர் நிேப்பரப்பில் அ்மநத 
�முதாயமாகும்.  அது அர�ாஙகம் மற்றும் 
குடிமக்கள் என பிரிக்கப்படடுள்்ளது. 
இவற்றிற்கு இ்ையயயான உறவுகள் 
யமன்்மயான அதிகாரத்த 
வலுக்கடைாயமாக பயன்படுததுவதன் 
மூேமாகத தீர்மானிக்கப்படுகிறது” 
என்கிறார். - ைொஸ்கி (Prof. Laski)

2.2 அரசின் முக்கிய  கூறுகள்

அரசு என்பது மக்கள்   மீது அ்ளப்பரிய  
ஆதிக்கம் ச�லுததவல்ே அதிகாரததுவம் 
சகாண்ை அ்மப்புகளின் சதாகுப்பாகும். 
எனயவ, அ்னதது நவீன அரசுகளும்  ஒருபுறம் 
அரசின் அ்ளப்பரிய யகள்விக்கு அப்பாற்படை 
அதிகாரததி்னயும், மறுபுறம் குடிமக்களின் 
சுதநதிரம் மற்றும் �லு்கக்்ளயும் தமது 
அர�்மப்பு �டைததின் வாயிோக 
�மன்படுததுவ்தக் காணோம். எனயவ 
அர�்மப்பு �டைம் என்பது அரசின் அ்ளப்பரிய 
அதிகாரததுவம் ச�லுததும் தன்்மயி்ன 
கடடுப்படுததும் ஒரு முக்மயாக 
கருதப்படுகிறது.

மான்டிவீடிய�ா மாநாடடில் 1933-ல் 
ந்ைசபற்ற அரசுகளின் உரி்மகள் மற்றும் 
கை்மகளின் மீதான  மாநாடு, அரசு 
என்பத்னப்பற்றிய ஓர் அடிப்ப்ை புரித்ே 
அளிததது. அரசு என்பது ஓர் நிரநதர 
மக்கள்சதா்க, ஓர் வ்ரயறுக்கப்படை 
நிேப்பரப்பு மற்றும் அநநிேப்பரப்பின் மீது 
ஆளு்ம ச�லுததும் அர�ாஙகம்  

ஆகியவற்்றக் சகாண்டிருக்க யவண்டும்; 
அரசு  அதன் மக்க்்ள கடடுப்படுததக்கூடியது; 
பிற நாடுகளுைன் பன்னாடடு உறவுக்்ளயும் 
நைதத வல்ேதாகும். இதன் வி்்ளவாக, ஓர் 
அரசி்ன பிற அரசுகள் அஙகீகரிததல்   என்பது 
ஒரு அரசின் �டைப்பூர்வ தன்்மக்கு மிக 
முக்கியமாகும்.

மைக்கள் க்தொ்க

 மக்கள்தான் அர்� 
உருவாக்குகிறார்கள். அரசுக்கு மக்கள் 
சதா்க அவசியமாகும். தததுவ ஞானி 
பி்ளாடயைாவின் கூற்றுப்படி ஓர் இேடசிய 
அரசில் 5040 குடிமக்கள் வாழவது 
யபாதுமானது என்று அறுதியிடைார். 
அரிஸ்ைாடடிலின் கூற்றுப்படி மக்கள் 
சதா்கயி்ன துல்லியமாகக்  கூறாமல், 
மிகக்கு்றவாகயவா அல்ேது மிக 
அதிகமாகயவா  இருக்கக்கூைாது என்று 
மடடும் அறிவுறுததினார். அதாவது ஓர் அரசு 
தன்னி்றவு சபறுவதற்கு ஏற்றவ்கயிலும், 
அயத யநரததில் திறம்பை ஆடசி ச�ய்வதற்குத 
தகுநத வ்கயிலும் மக்கள் சதா்க இருக்க 
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யவண்டும் என அரிஸ்ைாடடில் கருதினார். 
ரூய�ா ஓர் இேடசிய அரசு என்பது 10,000 
மக்கள் சதா்கயு்ையதாக இருததல் 
யவண்டும் என்று கூறினார். 

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.

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

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.

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 
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ஒ�ெவா� நப��கான ெசல� - �.18.19


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

கா�த க� பய�பா� - 8,000 ெம��� ட�க�

2001 �� 
வர�
பா�ன 
�த�: 933

பா�ன 
�த�: 940
2001 �� 
வர�

உபகரண க� பய�பா� – 10,500 ெம��� ட�க�

ப��� ைகேய� தயா��க�ப�ட ெமா�க� - 18

ெமா�த கண�ெக��பாள�க� - 0.27 ேகா�

ெமா�த ெசல� - �.2,200 ேகா�க�

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

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

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

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

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

�� 
வர�
கண�ெக���

இ¡¢யா
� ம�க� ெதாைக 
ேகா�

201 1

532.2 
³��ய�
(51.74%)

495.5
³��ய�
(48.28%)

623.7
³��ய�
(51.54%)

588.5.5
³��ய�
(48.48%)

ஆ�க�

ஆ�க�

ெப�க�

ெப�க�

2011 ஆம ஆண்டு மைக்கள் க்தொ்கக் கணக்ககடுபபு : மைக்கள் க்தொ்க 121.02 சகொடி
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யமோன தன்்ம' என்பது அநதநத அரசின் 
எல்்ேப் பகுதிக்குள் சுதநதிரமாகவும், 
சவளியிலிருநது எநத கடடுப்பாடும் இல்ோமல் 
இருப்பதும் தான். இதுயவ நவீன அரசுமு்ற 
வாழவின் அடிப்ப்ைக்சகாள்்கயாகும் என 
யேராசிரி�ர் எலி�ட் கூறுகிறார்.

இநதிய அரசின் நிேப்பகுதி 32,87,263 
�துர கியோ மீடைர் ஆகும். இது உேக அ்ளவில் 
கிடைததடை 2.4% நிேப்பரப்பு ஆகும். இநதிய 
அர�்மப்பின் முதல் உறுப்பு இநதியாவின் 
நிேப்பரப்்பப் பற்றிக் குறிப்பிடடுள்்ளது. 

நிேப்பரப்பின் மீதான இ்றயாண்்மயின் 
சபயரால் மக்கள் ஒரு அரசின் 
நிேப்பரப்பிலிருநது மற்சறாரு அரசின் 
நிேப்பரப்பிற்கு ச�ல்வது கடடுப்படுததப் 
படடுள்்ளது. 
ஆனால் ஒரு நாடடில் இருநது சகாண்டு  
நீஙகள் இ்ணயத்தப் பயன்படுததி 
மற்சறாரு நாடடில் உள்்ளவருைன் சதாைர்பு 
சகாள்்ள முடியும். அரசின் பிரதான 
உரி்மயான இ்றயாண்்மயின் 
பார்்வயில், இத்ன நீஙகள் எவவாறு 
காண்கிறீர்கள்? முகநூல் (Facebook), 
கீச்�கம் (Twitter) மற்றும் வ்ேசயாளி (You 
Tube) யபான்ற �மூக வ்ேத்ளஙகள் சிே 
நாடுகளில் ஏன் த்ை ச�ய்யப்படுகின்றன 
என்ப்த ஆராயவும்.

அரசொஙகம
அர�ாஙகம் என்பது அரசின் 

ச�யல்பைக்கூடிய ஓர் முக்மயாகும்.  

  இநதிய அர�ாஙகததினால் 
சகாடுக்கப்படடுள்்ள ச�ய்திததாள்  
வி்ளம்பரஙக்்ளப் பார்தது பின்வரும் 
வினாக்களுக்கு வி்ையளிக்கவும். 

  ‘அரசு’ என்ற ச�ால்்ே நீ எவவாறு 
புரிநது சகாள்கிறாய்?

  உஙகளு்ைய தின�ரி வாழக்்கயில் 
அர�ாஙகததினால் ஏற்படும் ஏயதனும் 
ஐநது தாக்கஙக்்ளப் படடியலிடுக.

  ஒவசவாருவருக்குமான விதிக்்ள 
அர�ானது �டைததின் வடிவில் இயற்ற 
யவண்டியது ஏன் அவசியமாகிறது 
என்று நீ கருதுகிறாய்?

கசயல்்பொடு

அர�ாஙகம் என்பது அரசின் அரசியல் 
அடிப்ப்ையிோன ஒருஙகி்ணப்பாகும்.  
யபராசிரியர் அப்பாது்ர (A.Appadurai) “அரசின் 
விருப்பஙக்்ள உருவாக்கி சவளிப்படுததி  
உைன் நி்றயவற்றும் ஓர் முக்மயாக 
அர�ாஙகம் வி்ளஙகுகிறது” என 
குறிப்பிடுகிறார். சி.எப்.ஸட்ராங் (C.F. Strong) 
என்பவர், “�டைத்த இயற்றி அத்ன 
அமல்படுதத அரசுக்கு யமோன அதிகாரம் 
யத்வப்படுகிறது” என்று கூறுகிறார்.  
இ்ையொண்்மை

இ்றயாண்்ம என்பது ஓர் அரசின் 
நான்காவது அடிப்ப்ை கூறாகும். 
இ்றயாண்்ம என்பதன் சபாருள் யமோன  
மற்றும் இறுதியான �டை அதிகாரம் 
என்பதாகும். எநத �டை அதிகாரமும் 
இ்றயாண்்ம்ய விை உயர்நததாக இருக்க 
முடியாது. நவீன அரசுகள் யதான்றும்யபாது 
அதனுைன் இ்றயாண்்ம என்ற கருததும் 
உருவாக்கப்படைது. இ்றயாண்்ம  எனும் 
ச�ால் இேததீன் சமாழிச்ச�ால்ோன 
‘சூப்ேரானஸ’ (Superanas) என்பதிலிருநது 
சபறப்படைது. அதற்கு உயர்நத அதிகாரம் 
என்று சபாரு்ளாகும். சதான்றுசதாடடு வரும் 
புரிதலின்படி இ்றயாண்்ம என்பது 
முழு்மயானது, நிரநதரமானது, 
அ்னவருக்குமானது, பிரிக்க முடியாதது, 
தனிததுவமானது மற்றும் மாற்றிததர 
இயோதது என்பன யபான்ற பண்புக்்ள 
உள்்ளைக்கியுள்்ளது.
பிரான்ஸ் நாட்ைச் ய�ர்நத ஜீன் யபாடின் (Jean 
Bodin) (1530 -1597) என்பவர் நவீன 
இ்றயாண்்மக் யகாடபாடடின் 
தந்தயாவார்.  சஹரால்டு ோஸ்கியின் (Harold 
Laski) கருததுப்படி ‘அரசு இ்றயாண்்ம 
உ்ையதாக இருப்பதால்தான் பிற மனிதக் 
கூடை்மப்புகளிலிருநது யவறுபடுகிறது’.
2.3 சமு்தொயம, அரசு மைறறும அரசொஙகம

அர�

ச�க�

அரசா�க�அர�

ச�க�

அரசா�க�
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சமு்தொயம, அரசு, அரசொஙகம - இ்வ 
எவவொறு ஒன்று்ன் ஒன்று 
க்தொ்ர்பு்்ய்தொக உள்ளை?

மனிதர்கள் யவட்ையாடி வாழநத 
வரோற்று ரீதியிோன பண்்ைய 
நி்ேயிலிருநது பரிணாம வ்ளர்ச்சிய்ைநது, 
ஒரு இைததில் நி்ேயாய் குடி சகாண்டு 
வாழும் நி்ேக்கு வநத பின்பு, ஒவசவாருவரும் 
சபாருடக்்ள உற்பததி ச�ய்யத சதாைஙகினர். 
குடும்பஙகளின் ச�றிவு �மூகம் எனவும், 
�மூகஙகளின் ச�றிவு நாம் இன்று காணும் 
�முதாயமாகவும் ஆனது.   தனிநபர்கள், தஙகள்  
உ்ளவியல் யத்வக்காக மற்றவ்ர �ார்நது 
இருநததினால் குடும்பம் எனும் அ்மப்பில் 
வாழநது வநதனர். 

குடும்பஙகள், தஙகள் பாதுகாப்பிற்காகயவ 
�மூகம் எனும் கடை்மப்பின் கீழ வநதன. 
இவவாறு அ்மயப்சபற்ற �மூகஙகள், 
தஙகளின் யமம்படை பாதுகாப்பிற்காக 
�முதாயம் எனும் அ்மப்பி்னத 
யதாற்றுவிததன. 

�முதாயம் சீரழிநது யபாகும் யபாது, 
அதன் தாக்கம் �மூகக்குழுக்களின் மீதும் 
ஏற்படும். �மூகஙகள் சி்தவு சபறும்யபாது 
குடும்பஙகளும் சி்தயதசதாைஙகும். 
குடும்பஙகள் சி்தயததுவஙகினால், 
ஒவசவாருவரும் துன்புற யநரிடும். இவவாறு 

ஒரு �ரி ச�ய்ய இயோத சீரழி்வத தடுக்கும் 
சபாருடயை, மனிதர்கள் ஒன்றுபடடு, 
பகுததறிவின் வழிகாடடுதலின் யபரில் அரசு 
எனும் மாடசி்ம சபாருநதிய வலி்மயயாடு 
இருக்கக்கூடிய அ்மப்பின் அவசியததி்ன 
உணர்நதனர்.

மனிதர்கள் ஒருவருக்சகாருவர் தம்்ம 
அழிததுக்சகாள்வதிலிருநது அவர்க்்ள 
காக்கும் யநாக்கியேயய அதிகாரஙகள் 
குவிக்கப்படடு  அவவதிகாரஙக்்ள 
நிர்பநதிக்கும் அதிகாரமும் சகாண்ை ‘அரசு’ 
எனும் அ்மப்பு யதாற்றுவிக்கப்படைது. நவீன 
அரசுகளில் மனிதர்கள் மீதான  
இக்கடடுப்பாடுகள், �டைததின் வழியாக உரிய 
விதிமு்றகள் மூேம் யமற்சகாள்்ளப் 
படுகின்றன. மக்க்ளாடசியில் இச்�டைஙகள் 
�டைமன்றததால் இயற்றப்படும்.
இயற்றப்படை �டைஙகள், ச�யோடசி து்ற 
மூேமாக ந்ைமு்றப்படுததப்படடும், 
நீதிமன்றததால் இச்�டைஙகளின் 
�டைபூர்வததன்்ம மற்றும்  
நீதிபரிபாேனததன்்ம ஆகியன ஆய்வு 
ச�ய்யப்படடும் வருகின்றன. �டைமியற்றுதல், 
இயற்றிய �டைத்த அமோக்குதல் மற்றும் 
அதற்கு வி்ளக்கமளிததல் ஆகியன 
அர�ாஙகததின் பணிக்ளாகும்.

அரசு சமு்தொயம
�முதாயம் யதான்றிய பின்னயர அரசு என்ற 
அ்மப்பு யதான்றியது.

�முதாயமானது அரசு யதான்றுவதற்கு 
முன்னயர யதான்றியது.

அரசின் எல்்ே வ்ரயறுக்கப்படைது. �முதாயததின் பரப்சபல்்ே பரநததாகும்.

அரசுக்கு ஒரு நி்ேயான நிேப்பரப்பு உண்டு.
�முதாயததிற்கு என நி்ேயான நிேப்பரப்பு 
எதுவும் இல்்ே.

அரசு என்பது அரசியல் �ார்நத அ்மப்பாகும். �முதாயம் என்பது ஒர் �மூக அ்மப்பாகும்.

அரசிற்கு �டைஙக்்ள ந்ைமு்றப்படுததும் 
அதிகாரம் உள்்ளது.

�முதாயததிற்கு அதத்கய அதிகாரஙகள் 
எதுவும் இல்்ே.

அரசு மற்றும் �முதாயததின் 
உறுப்பினராகும் தன்்ம என்பது 
ஒன்யறயாகும். ஆனால் அ்வ இரண்டும் 
தததமது யநாக்கஙகளில் மாறுபடுகின்றன. 
அரசு என்பது ஒரு மிகப்சபரிய ஆனால் ஒயர 
ஒரு யநாக்கததிற்காக உள்்ளது.  
ஆனால் �முதாயம், எண்ணிேைஙகாத 

யநாக்கஙகளுக்கானதாகும். அவற்றில் சிே 
சபரிய யநாக்கஙகள் மற்றும் சிே �மயம் சிறிய 
யநாக்கஙகள் உள்்ளன. �முதாயததின் 
யநாக்கஙகள் ஆழநததாகவும், பரநததாகவும் 
காணப்படுகின்றன.

அரசு என்பது �டைம் �ார்நத ஒற்்ற 
அ்மப்பாகும். ஆனால் �முதாயம் என்பது பே 
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அ்மப்புக்்ள உள்்ளைக்கியதாகும். அரசு 
மக்களின் மீது தன் அதிகார வலி்ம்ய 
பயன்படுததி அவர்க்்ள கீழப்படிய 
்வக்கிறது. ஆனால் �முதாயயமா மக்களின் 
மனமுவநத ச�யல்பாட்ையய  
ஊக்குவிக்கிறது. �முதாயததின் பல்யவறு 
யத்வகய்ள அது இ்�வான வழியில் 
ச�யல்படும் மு்ற்ய 
யத்வயானதாக்குகிறது.  �முதாயததில்  
பல்யவறு அ்மப்புகள் இருப்பதால், ஒருவர் 
தான் கடைாயப்படுததப்படுவதாக கருதினால் 
அதிலிருநது விடுபடடு  யவறு அ்மப்பில் 
தம்்ம இ்ணததுக் சகாள்வதற்கு 
வாய்ப்புள்்ளது. நிர்ப்பநதததின்  மூேமாக 
அ்மப்புகள் ச�யல்பை முடியாது. இதன் 

வாயிோக, வலியுறுததும் அதிகாரமற்ற 
அரசும், மக்க்்ள அவர்களின் சுய 
விருப்பததுைன் தன்னகதயத ்வததுக் 
சகாள்ளும் தூண்ைல் இல்ோத �முதாயமும் 
வீழச்சிய்ையும் என்ப்த நீஙகள் புரிநது 
சகாள்்ளோம்.

அரசு மைறறும அரசொஙகம

யபச்சு வழக்கில் அரசும், அர�ாஙகமும் 
ஒயர சபாருளில் பயன்படுததப்படடு 
வருகின்றன. ஆனால் உண்்மயில் அரசு 
என்பதும் அர�ாஙகம் என்பதும் 
சவவயவறான்வ ஆகும். பின்வரும் 
அடைவ்ணயிலிருநது அரசிற்கும், 
அர�ாஙகததிற்கும் உள்்ள யவறுபாடுக்்ள 
அறியோம்.

 

அரசு அரசொஙகம
அரசு என்பது மக்கள் சதா்க, நிேப்பரப்பு, 
அர�ாஙகம் மற்றும் இ்றயாண்்ம ஆகிய நான்கு 
கூறுக்்ளக் சகாண்ைதாகும்.

அர�ாஙகம் என்பது அரசின் நான்கு கூறுகளில் 
ஒன்றாகும்.

அரசு மூே அதிகாரஙக்்ள சபற்றதாகும். அர�ாஙகததின் அதிகாரஙகள் அரசிைமிருநது 
சபற்ற்வயாகும்.

அரசு என்பது நிரநதரமானது என்பதுைன் 
என்சறன்்றக்கும் நீடிததிருப்பதாகும்.

அர�ாஙகம் என்பது தற்காலிகமானதாகும். மக்கள் 
விருப்பததின் யபரில் அர�ாஙகஙகள் 
மாற்றப்பைோம்.

அரசு என்பது காண முடியாததும், புேனாகாததும் 
ஆகும்.

அர�ாஙகம் என்பது உறுதியானது மற்றும் 
காணக்கூடியது.

நவீை அரசு 

நவீன அர்�ப் பற்றி சதரிநது சகாள்ளும் 
முன்னர் உஙகளுக்கு  நவீனததுவம் பற்றிய 
புரிதல் யவண்டும். நவீனததுவம் என்றால் 
என்ன? நவீன அரசு என்றால் என்ன?

நவீனததுவம் என்பத்ன வரோற்று 
அடிப்ப்ையில் பார்ததால் மரபுக்்ள 
யகள்விக்குடபடுததி அதன் மூேம் காேம் 
சதாடடு வநத நம்பிக்்கக்்ள, பழக்கஙக்்ள, 
�மூக பண்பாடடு சநறிமு்றக்்ள 
நிராகரிக்கும் காேகடைம் நவீனததுவமாகும். 
தனி மனிதததுவததிற்கு முன்னுரி்ம, 
�மததுவம், சுதநதிரம், வாழவின் ஒவசவாரு 
நி்ேயிலும் அறிவியல் மனப்பாஙகி்ன 
வ்ளர்ததல் யபான்றவற்றிற்கு நவீனததுவம் 
அடிதத்ளமிடைது. நவீனததுவம் மக்க்்ள 
விவ�ாயம் �ார்நத நி்ேயிலிருநது 
சதாழில்மயம், நகரமயம், மதச்�ார்பின்்ம 
யநாக்கி வழி நைததியது. இநத அறிவார்நத 

நகர்வானது �முதாயம், அரசு மற்றும் 
அர�ாஙகம் யபான்றவற்்ற பற்றிய புரிதல் மீது 
கடு்மயான தாக்கத்த ஏற்படுததியது.   
உதாரணமாக, இநதிய �முதாயத்த சீர்திருதத 
இராஜாராம் யமாகன்ராய் யமற்சகாண்ை 
முயற்சிகள் யபான்ற்வ இநதிய 
சிநத்னயா்ளர்கள் மீது யமற்கததிய 
நவீனததுவததின் தாக்கம் யநரடியாக 
இருநததற்கு �ான்றாகும்.

அரசியல் அறிவியல் பாைததில் 
நவீனததுவமானது அரசு, சுதநதிரம், 
�மததுவம், நீதி முதலிய கருததாக்கஙகளின் 
மீது தாக்கத்த ஏற்படுததியது. நவீன அரசின் 
அறிவுப் பூர்வமான அடிதத்ளம் சபரும்பாலும் 
1648-ஆம் ஆண்டில் ்கசயாப்பமிைப்படை 
“சவஸ்ட பாலியா உைன்படிக்்க” (Treaty of 
Westphalia)யின் வி்்ளவு என்யற கூறப்படுகிறது.

நவீன அரசின் சிநத்ன 19-ஆம் 
நூற்றாண்டில் ஐயராப்பிய காேனிமயமாக்கம் 
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மூேம் உேகின் பல்யவறு பகுதிகளுக்குக் 
சகாண்டு ச�ல்ேப்படைது. இரண்ைாம் உேகப் 
யபாருக்கு பின் சுதநதிரம் சபற்ற காேனி 
நாடுகள் இன்ற்ளவும் காேனியாதிக்க 
காேததிற்கு பிந்தய (Post- Colonial States) 
அரசுகள் என அறியப்படுகின்றன. இவவாறு 
சுதநதிரம் சபற்ற சதற்காசிய நாடுகள் 
காேனியாதிக்க காேததிற்குப் பிந்தய 
அரசுகள் என்னும் கு்ையின் கீழ வருகின்றன.  
இவவாறு உேசகஙகிலும் உள்்ள 
காேனியாதிக்க காேததிற்கு பிந்தய  
அரசுக்்ள ஒன்யறாடு ஒன்று ஒப்பீடு 
ச�ய்யோம். இவவாறான ஒப்பீடுகள் 
அவவரசுகளின் ஆடசி மு்ற்மகளின் �ாதக 
பாதகஙக்்ள அறிநது சகாள்்ள உதவும். அதன் 
மூேம் அவவரசுகளின் ஆடசி மு்ற்மக்்ள 
யமம்படுதத இயலும்.

2.4 நவீை அரசுகளின் ்பணிகள்

 நவீன அரசு என்பது வ்ளர்ச்சிய்ைநத 
அரசு ஆகும். அது தனது மக்க்்ள 
பாதுகாப்பாகவும், பததிரமாகவும் ்வததுக் 
சகாள்்ள முயே யவண்டும். அரசு தனது 
எல்்ேகளின் பாதுகாப்பி்ன உறுதி 
ச�ய்யயவண்டும். தனது எல்்ேகளுக்குள் 
சவளிநாடைவர் எவரும் உடபுகாத வண்ணம் 
பாதுகாப்பாக ்வததுக்சகாள்்ள யவண்டும். 
�ந்தயின் யத்வக்ள்னததும் நன்கு 
கடை்மக்கப்படை யபரியல் சபாரு்ளாதார 
கடை்மப்பு மூேம் �முதாயததுைன் 
ஒன்றி்ணக்கப்பை யவண்டும். ‘முதலில் 
மக்கள் நன்்ம’ என்பயத அரசின் தாரக 
மநதிரமாக இருக்கயவண்டும்.

ப�க�

இட�கா�� ம���
பா�கா�� ப�க�

ெபா�ளாதார 
ப�க�

அ	�யாவ�ய 
ேசைவகைள வழ��த�

நவீன அரசின் ஆளு்க சகாள்்க 
என்பது அதன் ச�யல்கள் மக்களின் நே்ன 
யபணுவதாக இருக்கிறதா என்பதாகும். 
இவவாறு அததியாவசிய ய�்வக்்ள 
ச�ய்துதரும் அ்மப்பாக நவீன அரசு 
இயஙகுகிறது. நவீன அரசு கீழகாணும் மூன்று 
முக்கிய ச�ல்பாடுக்்ள ்மயமாக சகாண்ைது 
என்பது ஏற்றுக்சகாள்்ளப்படை ஒன்றாகும்.

இ்ர்கொபபு மைறறும ்பொதுகொபபு ்பணிகள்

 அரசுகள் இன்்றய உேக்ளாவிய 
சூழலில் ‘இைர்காப்பு’ என்பத்ன பன்மைஙகான 
நி்ேப்பாடுகளில் சபாருள் சகாள்கின்றன.  
மனித இைர்காப்பு யபான்ற ச�ாற்கள் 
குடிமக்களின் நேயன முதன்்மயானது 
என்ப்தயய குறிக்கிறது. தததுவஞானி 
இம்மானுயவல் காண்ட அவர்களின் “நிரநதர 
அ்மதி“ எனும் சிநத்னயின் படி உேக 
நாடுகள் ஒன்றி்ணநது ‘பன்னாடடு �ஙகம்’ 
எனவும் பின்னாளில் ‘ஐக்கிய நாடுகள் �்ப’ 
எனவும் ஒன்றி்ணநது இைர்காப்பு மற்றும் 
பாதுகாப்பு முதலியவற்்ற விவாதிதது உேக 
அ்மதி்ய யபணுகின்றன.
க்பொருளொ்தொர ்பணிகள்

 அரசியல் மு்ற்மயின் சபாரு்ளாதார 
ச�யல்பாடுகளில் த்ேயிையவண்டிய 
கை்மயில்   நவீன அரசுகள் உள்்ளன. மக்கள் 
தஙகளின் திற்ன உணர்நது 
யமம்படுததிக்சகாள்்ள ஏதுவாக அரசு 
அவர்களுக்கு ஆதரவு தரயவண்டும். நலிவுற்ற 
பிரிவினர் மற்றும் நுகர்யவாரின் நேன்க்்ள 
பாதுகாததல், ோபம் ஈடை இயோத து்றகளில் 
முதலீடு ச�ய்வது யபான்ற்வ நவீன அரசின் 
சபாரு்ளாதார பணிக்ளாக கருதப்படுகிறது.  
அத்தியொவசிய சச்வக்ள வழஙகு்தல் 

'கருவறையிருந்து கல்லறை வறர' நவீன 
அரசு அதன் குடிமக்க்்ள கவனிததுக் சகாள்்ள 
யவண்டும். உணவு, சுததமான குடிநீர், கல்வி, 
சுகாதாரம், மற்றும் �மூகப் பாதுகாப்பு ஆகியன  
அரசின் முதன்்மயான சபாறுப்புக்ளாகும்.  
இநதிய அர�ாஙகம் மற்றும் மாநிே 
அர�ாஙகஙகஙகளின் பல்யவறு  நேத 
திடைஙகள் இநத தி்�யில் இருப்ப்த நீஙகள் 
காணோம். தமிழக அர�ாஙகததின் மதிய 
உணவு திடைம் மற்றும் அரசுப் பள்ளிக் 
குழந்தகளுக்கான �ததுணவுத திடைம் 
ஆகிய்வ நாடடின் பிற பகுதிகளில் 
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பின்பற்றப்படுவது இதற்கு தக்கசதாரு 
�ான்றாகும். நவீன அரசு மக்களின் நே்னப் 
யபணுவதால் “மக்கள் நே அரசு” எனும் 
மற்றுசமாரு கருததாக்கம் யதான்றியது
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?

 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.

‘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 

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. 

  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.

கசயல்்பொடு

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.

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.

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

  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” [Pre-
Conception 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?

கசயல்்பொடு

2.7  மி்க சமைம்பொட்டு அரசு என்ை 
கருத்்தொக்கம (Concept of Over 
Developed State)

சதற்காசிய அரசுகள் சபரும்பாலும் 
நவீன மக்க்ளாடசி தததுவததின் படி இயஙகும் 
அரசுக்ளாகும். ஆனால், அ்வ வ்ளர்ச்சியில் 
யமற்கததிய நாடுக்்ள விை பின் தஙகி 
இருப்பதன் காரணம் யாது? இநநாடுகளின் 
ஆளு்க அ்மப்புக்ளான நாைாளுமன்றம், 

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. 

 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 
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நாடடிற்கு சகாண்டு ச�ல்ே முடிநதது. 
காேனியாதிக்க நாடுகளில் அவர்கள் 
உருவாக்கி ்வததிருநத  அதிகாரவர்க்கம் 
இதற்கு மிக சிறப்பாக உதவி புரிநதது. நாட்ைச் 
சுரண்ை உதவிய இவவ்க அ்மப்புக்்ள 
நாடு சுதநதிரம் அ்ைநத பின்னரும், சபரும் 
மரபாகயவ கருதி பிந்தய ஆடசியா்ளர்கள் 
சதாைர்நதனர். அதிகாரவர்க்கமும் தன்்ன 
சபரிய அ்ளவில் உருமாற்றமும் 
ச�ய்துசகாள்்ளவில்்ே.

�முதாயம் மற்றும் அதன் சபாரு்ளாதாரம் 
நவீனமயமாக்கப்பைாத நி்ேயில் அவற்்ற 
கடடுப்படுததும் மாடசி்ம சபற்ற அ்மப்பான 
அரசு மடடும் நவீனமாக்கப்படைால், அது 
அர்�யும் அதன் அஙகமான 
�முதாயததி்னயும் ஒன்யறாசைான்று 
சதாைர்பில்ோத இரு யவறு  கூறுக்ளாக  ஆக்கி 
விடும். இது அரசு இயநதிரததிற்கும், 
மக்களுக்கும் ஒரு சபரிய இ்ைசவளியி்ன 
ஏற்படுததிவிடும். இவவ்கயான 
பிரதிநிதிததுவ மக்க்ளாடசியில், மக்களுக்கு 
எது நன்்ம பயக்கும் என்பது மக்க்ளால் 
தீர்மானிக்கப்பைமாடைாது. அதற்குமாறாக 
ச�ல்வாக்கு மிக்க ஒரு சிேரால் மடடுயம 
தீர்மானிக்கப்படும். வஙகயத�ம் மற்றும் 
பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளில் நிேவும்  
இதத்கய தன்்மயி்ன 'இராணுவ 
அதிகாரவர்க்க சிறுகுழுவாடசி’ எனும் 
ச�ாற்சறாைர் மூேம் ஹம்�ா ஆோவி 
வி்ளக்குகிறார். 'இராணுவ அதிகாரவர்க்கததின் 
சிறுகுழுவாடசி' என்பது இநதியாவின் 
உரிமஙகள் ஆடசி்ய (Licence Raj) 
ஒததுள்்ளதாகும். காேனியாதிக்க காே 
அனுபவததில் இருநது  இநதியாவில் சதாைரும் 
அதிகாரக்குவிப்பு குறிதத கவ்ேகள் 
சதாைர்நது மததிய அர�ாஙகததின் 
கவனததிற்கு வருவ்தக் காணோம்.

2.8 கொைனியொதிக்க கொைத்துக்கு பிந்்தய 
அரசு என்ை கருத்்தொக்கம (Concept of post-
colonial state)

 இரண்ைாம் உேகப்யபாருக்கு பின்னர் 
காேனியாதிக்கததின் பிடியிலிருநது விடுபடடு 
உருவான புதிய யதசிய அரசுகள் 
காேனியாதிக்கததிற்குப் பிந்தய அரசுகள் 
என அ்ழக்கப்படுகின்றன. யமம்பாடடு 
அரசுகள் எனவும் காேனியாதிக்கததிற்குப் 

பிந்தய அரசுகள் எனவும் இ்வ 
அ்ழக்கப்படுகின்றன. அரசின் கடை்மப்்ப 
சபாறுததவ்ர காேனியாதிக்கததிற்குப் 
பிந்தய அரசுகளில் காேனியாதிக்க காே 
அரசுகளின் இயல்புகள் அப்படியய உள்்ளன. 
ஆனால் தற்சபாழுது அரசின் 
கடை்மப்புகளு்ைய குறிக்யகாள்கள் 
காேததிற்கு ஏற்றாற்யபால் மாறிவிடை்தக் 
காணோம். சபாதுவாக, 
காேனியாதிக்கததிற்குப் பிந்தய அரசுகளில் 
அதிக அ்ளவிோன வறு்ம, அரசியல் 
நி்ேயற்றததன்்ம, மற்றும் ஆளு்கயில் 
திறனின்்ம யபான்ற்வ காணப்படுகிறது. 
நவீன அரசுக்கும், மரபு�ார் அதிகாரத்த 
தன்னகதயத சகாண்டுள்்ள �முதாயததிற்கும் 
உள்்ள முரண்பாடுகய்ள இதற்கு காரணம் 
எனோம். 

 உேகின் புதிய பகுதிகளுக்குள் 
நு்ழநத காேனியாதிக்கச் �க்திகள், அஙயக 
நிேவிய பாரம்பரிய மரபுகள் மற்றும் 
பண்பாடடி்ன அழிதததுைன் தஙகள் 
மரபுக்்ளயும் பண்பாடடி்னயும் சதாைர்நது 
திணிததவாறு இருநதனர். இவவாறு 
இறக்குமதி ச�ய்யப்படை  மரபுகள் மற்றும் 
பண்பாடுகளுைன் மாற்றததிற்கு உள்்ளான 
மக்கள், தஙகள் நாடு விடுத்ே அ்ைநதவுைன், 
காேனியாதிக்க அ்ையா்ளஙக்்ள துறநது 
தஙகளுக்சகன சுய அ்ையா்ளஙக்்ள 
ஏற்படுததும் உைனடி கடைாயததிற்கு 
தள்்ளப்படைனர். அதனால் ஏற்படை 
முரண்பாடுக்்ளக் க்்ளநது அவர்கள் 
தன்னம்பிக்்கயுைன் தஙகளின்  புதிய யதசிய 
அ்ையா்ளததி்ன ஏற்படுததிக் சகாள்்ள 
யவண்டியதாயிற்று. இது 
காேனியாதிக்கததிற்குப் பிந்தய அரசுகளில்  
ஆள்யவாருக்கும், ஆ்ளப்படுயவாருக்கும் 
இ்ைசவளி ஏற்பை  ஒரு முக்கிய காரணமானது. 
இன்ற்ளவும் காேனியாதிக்கததிற்குப் பிந்தய 
அரசுகளில் ஆள்யவார் அன்னிச்்�யாக 
நைநது சகாள்வ்தக் காணோம்.

அரசு(State): அரசு என்பது குறிப்பிடை 
நிேப்பரப்்பயும் அதில் வாழும் மக்க்்ளயும் 
குறிப்பதாகும் .

அருஞகசொறக்பொருள்: Glossary
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அ்மப்பு �முதாயம் எனப்படும். 
தனிமனிதத்துவம் (Individualism): அரசின் 
கடடுப்பாடுகளிலிருநது அப்பாற்படடு ஓர் 
தனிமனிதனின் சுதநதிரமான ச�யல்பாடுக்்ள 
உறுதி ச�ய்யும் யகாடபாடு.
ஸயகண்டியேவி�ா(Scandinavia): இது வைக்கு 
ஐயராப்பாவில் உள்்ள சைன்மார்க், நார்யவ, 
ஸ்வீைன் ஆகிய மூன்று நாடுகளின் 
ஒருஙகி்ணநத பகுதி்யக் குறிப்பதாகும்.
இ�றறக நிற்ல (State of Nature): �முதாயததில் 
எவவிதமான மு்றப்படுததப்படை அர�ாஙக 
வடிவமும் இல்ோமல் சதான்்மயான 
நி்ேயில் காணப்படுவது ஆகும்.

அரசாங்கம் (Government): ஒரு நாட்ை 
அதிகாரம் சபற்ற மக்கள் குழுவால் 
அதிகாரப்பூர்வமாக கடடுப்படுததும் அ்மப்யப 
அர�ாஙகம் ஆகும்
சமுதா� ஒப்ேந்தக் யகாட்ோடு (Social Contract 
Theory): மனிதன் இயற்க்்க நி்ேயில் 
தஙகளுக்குள் ஏற்படுததிக் சகாண்ை 
ஒப்பநதயம �முதாய ஒப்பநதமாகும்.
சமுதா�ம்(Society): மக்கள் 
ஒருஙகி்ணக்கப்படை ஒரு சபரிய குழுவாக 
இ்ணநது, பணிக்்ள எப்படி பஙகிடடுக் 
சகாள்வது, எநத முடிவுக்்ள எப்படி எடுப்பது 
யபான்ற்வக்்ள அவர்களுக்குள்ய்ளயய 
தீர்மானிததுக்சகாள்ளும் தன்்ம ப்ைதத ஓர் 

I) சரியொை வி்்்ய ச்தர்நக்தடுக்கவும.

1. ‘அரசு’ என்ற ச�ால்்ே முதன் முதலில் பயன்படுததிய அரசியல் அறிஞர் யார்?

அ) நிக்யகாயோ மாக்கியவல்லி ஆ) பி்ளாடயைா 
இ) அரிஸ்ைாடடில் ஈ) ோக்

2. ‘சேவியதான்’ என்ற நூ்ே எழுதியவர் யார்?

அ) ஹாப்ஸ் ஆ) ோக் 
இ) ரூய�ா ஈ) மார்கநயதா

3.  கீழவருப்வகளில் எது அரசிலுள்்ள குடிமக்களின் தகுதி்ய நிர்ணயிக்கும் 
முக்கிய காரணியாக கருதப்படுகிறது?

அ) நிேப்பரப்பு ஆ) அர�ாஙகம் 
இ) இ்றயாண்்ம ஈ) மக்கள் சதா்க

4.  கீழவருப்வகளில் எது அரசின் அதிகாரததுவத்த கடடுப்படுததும் அதிகாரமாக கருதப்படுகிறது?

அ) அர�்மப்பு ஆ) மதம் 
இ) நீதிமன்றததீர்ப்பு ஈ) மக்கள்

5.  “நிேப்பரப்பின் மீதான இ்றயாண்்ம அல்ேது அரசின் இ்றயாண்்ம என்பது அதன் 
எல்்ேக்குடபடை பகுதி அ்னததிற்கும், சவளிநாடுகளின் கடடுப்பாடடிலிருநது முழு்மயான 
சுதநதிரம் அ்ைவது என்பயத நவீன அரசுகளில் வாழவின் அடிப்ப்ைக் சகாள்்கயாகும்” என்று 
கூறியவர் 

அ) எலியட ஆ) யபாடின் 
இ) ஆஸ்டின் ஈ) மாக்கியவல்லி

6.  கீழக்கண்ைவர்களில் “நவீன இ்றயாண்்ம யகாடபாடடின் தந்த” என அ்ழக்கப்படுபவர் யார்?

அ) ஜீன் யபாடின் ஆ) ஹியுயகா குயராஹியஸ் 
இ) ஆஸ்டின் ஈ) மாக்கிய வல்லி

7.  கீழவருப்வகளில் எது நவீன அரசின் பணிக்்ள �ார்நதது அல்ே?

அ) இைர்காப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு                     ஆ) சபாரு்ளாதார பணிகள் 
இ) அததியாவசிய ய�்வக்்ள வழஙகுதல்       ஈ) மதக் கை்மகள்

மைதிபபிடு்தல் (Evaluation)
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8.  தமிழக அர�ாஙகததின் எநத த்ேசிறநத திடைம் இநதியாவின் பிற மாநிேஙகளில் 
பின்பற்றப்படுகிறது?

அ) மதிய உணவு திடைம் ஆ) ம்ழநீர் ய�கரிததல் 
இ) தாலிக்குத தஙகம் திடைம்  ஈ) பள்ளி மாணவர்களுக்கான மிதிவண்டி

9.  இநதியாவின் அர�்மப்பில் மக்கள் நே அரசு பற்றிய சிநத்ன்ய உள்்ளைக்கிய பகுதி 

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

II)  கீழவரும சகள்விகளுக்கு மிக சுருக்கமைொக ்பதில் அளிக்கவும.

1. அரசியல் அறிவியல் பாைததின் யநாக்கஙகள் யா்வ?

2. நவீன அரசின் சிறப்பியல்புக்்ள குறிப்பிடுக.

3. ஒப்பநத யகாடபாடடுைன் சதாைர்பு்ைய சிநத்னயா்ளர்களின் சபயர்க்்ள எழுதுக.

4. அரசின் அடிப்ப்ை கூறுகள் யா்வ?

5. இ்றயாண்்மயின் பண்புக்்ளக் குறிப்பிடுக.

6.  நவீன மக்க்ளாடசியில் ச�யோடசித து்ற, �டைமன்றத து்ற மற்றும் நீதிதது்றயின் பணிகள் 
யா்வ?

7. ‘காேனியாதிக்க காேததிற்குப் பிந்தய அரசுகள்’ என்றால் என்ன?

8. ‘சமன்்ம அரசு யதான்றுவதற்கான காரணிகள் யா்வ?

III)  கீழவரும சகள்விகளுக்கு சுருக்கமைொக வி்்யளிக்கவும.

1. ஹாப்ஸ், ோக் மற்றும் ரூய�ாவின் கருதது சிநத்னக்்ள ஒப்பிடடு யவறுபடுததிக் காண்க.

2. அரசு உருவாவதற்கு பஙகளிக்கும் காரணிகள் யா்வ?

3. அரசு மற்றும் �முதாயம் ஆகியவற்றி்ன யவறுபடுததுக.

4. அரசு மற்றும் அர�ாஙகததிற்கு இ்ையயயான யவறுபாடுகள் யா்வ?

5. “நவீனததுவம்” என்பது பற்றி சிறு குறிப்பு வ்ரக.

6. நவீன அரசுகளின் பணிக்்ளக் கூறுக.

IV)  விரிவொை வி்்யளிக்கவும

1. நவீன அரசின் பணிகள் பற்றி விவரி 

2. �முதாயம், �ந்த மற்றும் அரசு ஆகிய்வகளி்ையய உள்்ள சதாைர்பி்ன விவாதி.

3.  அரசு பற்றிய மு்றயான படிப்புக்கு நவீனததுவததின் தாக்கததினால் உண்ைான வி்்ளவுக்்ள 
ஆய்க.

4. ‘மக்கள் நே அரசு’ என்ற கருதது பற்றி விவரி.

5. ‘மி்க யமம்பாடடு அரசுகள்’ உருவாக்கததில் உள்்ள அம்�ஙக்்ள சவளிப்படுததுக.

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

சமைறசகொள் நூல்கள் (Reference books)
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3.1 இறையாணறமை

அறிமுகம்
3.1.1.  இறையாணறமைறய பற்றி நாம் 

விவாதிப்பாம்
	 ஒரு	 நாடு	 தன்னிச்சையாக,	 தன்	

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

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

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

Leanpub
  இ ் ை ய ா ண ் ம	

என்்பதன்	 ப்பாருள	
மற்றும	்பணபுகள

  இ்ைய ாண்மயின்	
்்ககள	மற்றும	அமசைங்கள

  ்பன்்ம்ாதத்தின்	ப்பாருள,	மற்றும	
்தாற்ைம

கற்ைலின் ்நாககஙகள்

இறையாணறமை என்ைால் என்்ன?
“இ்ையாண்ம	என்்பது	ஒட்டுபமாத்த,	

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

3.1.2  இறையாணறமையின் பணபியல்புகள்:
(அ) நிரந்தரமைா்னது (Permanence)

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

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

உள்்ளடககியது (All comprehensiveness)

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

3
அலகு

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

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

நீடித்திருககும் ்தன்றமை (Unity and 
Everlasting)

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

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

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

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

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

அம்்சஙகள்:

(அ)  உட்புை இறையாணறமை  
(Internal Sovereignty)

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

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

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

குறிபபிடத்்தகக ்மைற்்காள்
ஓர்	 மரமாைது	 தான்	

மு்ை	 விடு்்த	 மாற்றித்தர	
முடியாத்தப	 ்்பான்று	

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

3.1.4 இறையாணறமையின் வறககள்
“நறடமுறை மைற்றும் ்சட்டபபடியா்ன 

இறையாணறமை”
நறடமுறை இறையாணறமை  

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

ப்பற்று	 சைட்ைத்்த	 நி்ை்்ற்றும	
இ்ையாண்மயாகும.

்சட்டபபடியா்ன இறையாணறமை  
(De-jure sovereignty)

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

ெபயரள� ம�� 
உ�ைமயான

 இைறயா�ைம

ச�ட 
இைறயா�ைம

அர�ய�
இைறயா�ைம

ம�க� 
இைறயா�ைம

வபயர்ளவு மைற்றும் 
உணறமையா்ன 

இறையாணறமை

்சட்ட 
இறையாணறமை

அரசியல் 
இறையாணறமை

மைககள் 
இறையாணறமை

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

அரசின்	
அதிகாரத்து்மாைது	
இறுதிக	கட்ை்ைக்ை	
ப்ளியிை	சைட்ைப்படியாை	
அதிகாரம	உணடு.

பிரநிதித்து்	மககைாட்சியில		
அரசியல	இ்ையாண்ம	
என்்பது	ஒட்டுபமாத்த	
மகக்ையும	குறிப்பதாகும.	

மககள	இ்ையாண்ம	
என்்பது	ப்பாது	 
மகக்ை	
்மலாை்ர்கைாகப	
்பாவிககின்ைது

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

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

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

ஆதிகாலங்களில	மககள	
இ்ையாண்மயாைது,	
முடியாட்சியின்		
ஏ்தசசைதிகாரத்்த	
எதிர்ககும	ஆயுதமாக	
விைங்கியது.

இ)	மன்ைர்	
ப்பயரைவிலும,	
மநதிரிசை்்ப	உண்மயாை	
இ்ையாண்ம்யயும	
ப்பற்றிருநதது.

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

 

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

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

3.1.5 பன்றமைவா்தம் என்ைால் என்்ன?

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

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

பன்றமைவா்தக ்காட்பாட்டின் 
சிந்தற்னயா்ளரகள்

	 பெராலட்	பெ.	லாஸகி	(Herold	J.	Laski)

	 பெ.என்.பிககீஸ	(J.N.	Figgis)

	 எர்ைஸட்	்பார்ககர்	(Ernest	Barker)

	 ஜி.டி.பெச.்கால	(G.D.H.Cole)

	 ்மக	ஐ்ர்	(Mac	Iver)
பன்றமைவா்தக ்காட்பாட்டின் ்்தாற்ைம்

	 மககள	 நல	 அரசைாைது,	 மககளின்	
்த்்க்ை	 நி்ை்்ற்ைாத	 ்்பாது,	

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

பன்றமைவா்தம் முககியமைா்ன்தா?

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

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

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

பன்றமைவா்தத்தின் மீ்தா்ன குற்ைச்சாட்டுகள் 
யாறவ?

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

  ்பன்்ம்ாத	 நமபிக்கககு	 ஒவ்ாததாக	
அர்சை	சைட்ைங்க்ை	இயற்றுகிைது.

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

இநதிய அர்சறமைபபு மைற்றும் இறையாணறமை

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

்சமைத்துவத்திற்ன புரிநது வகாள்ளு்தல்

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

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

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

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

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

Leanpub கற்ைலின் ்நாககஙகள்

3.2.1 ்சமைத்துவம் என்ப்தன் வபாருள் 

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

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

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

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

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

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

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

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

்சமைத்துவம் என்ைால் என்்ன?

மனித	 ்ாழ்க்கயாைது	 ்பல்்று	
்்ற்று்மகளுககி்ையில	 அ்மநதுளைது.		
மனிதர்களுககி்ை்ய	 நிைம,	 இைம	 ்்பான்ை	
்்ற்று்மகள	 இருப்ப்த	 நமமால	
ஏற்றுகபகாளை	 முடியாது.	 மைசைாட்சியின்	
அடிப்ப்ையில	 த்ைாைது	 எை	
பதரிநத்்பாதிலும,	 சைக	 மனிதர்களி்ை்ய	
மரியா்தயும,	 அங்கீகாரமும	 மறுககப்படு்து	
்்த்ைககுரிய	 நிகழ்வு	 ஆகும.	 எநத	 ஒரு	
சைமுதாயமும	அ்ைத்து	மகக்ையும	சைரிசைமமாக	

11th Std Political Science Tamil_Unit-3.indd   38 2/5/2020   1:07:47 PM



39

நைத்து்து	இல்ல.	மனிதர்களுககி்ை்யயாை	
்த்்கள,	 திை்மகள	மாறு்படுகின்ை	 ப்பாழுது		
அ்ைத்து	மகக்ையும	சைரிசைமமாக	 ்பார்ப்பதும,	
்பாவிப்பதும	 இயலாததாகக	 கருதப்படுகிைது.	
சைமமாக	 உளை்ர்கள	 சைமமிலலாமல	
நைத்தப்படு்தும,	சைமமிலலாத்ர்க்ை	சைமமாக	
நைத்து்தும,	 அநீதிககு	 ்ழி	 ்குககின்ைை.	
இயற்்க	 அடிப்ப்ையிலாை	
ஏற்ைத்தாழ்வுகளுககு	 அப்பாற்்பட்டு	 சைமூக	
ரீதியாை	 பிைபபு,	 பசைல்்ைம,	 அறிவு,	 மதம	
்்பான்ை்்களில	 சைமத்து்மின்்ம	
கா்ணப்படுகிைது.	

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

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

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

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

	 	ப்பாருைாதார	 மற்றும	 சைமூக	 சுரணைல	
இலலாத	சைமுதாயமாக	விைங்குதல. 

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

– வெரால்ட் லாஸ்கி (Herold Laski)

பாரககரின் கூற்றுபபடி ்சமைத்துவம்: 

	 	அ்ை்ருககும	அடிப்ப்ை	சைமத்து்ம
	 	சைமமாை	்ாயபபுகள
	 	் ாழ்வுககாை	 சைமதைத்்த	 உரு்ாககும	

சைமத்து்	நி்லகள
	 	வி்ைவுகளின்	 அடிப்ப்ையில		

சைமத்து்த்தி்ை	ஏற்்படுத்துதல
வாயபபுகளில் ்சமைத்துவம்

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

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

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

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

நியாயமைா்ன முறையில் 
்்தரநவ்தடுககபபடுவ்தற்காக 

அற்னவருககும் ஒ்ர 
மைாதிரியா்ன ்்தரவு: ்தயவு 

வ்சயது அற்னவரும் மைரத்தில் 
ஏறுஙகள்.

பின்வரும் ்கலிசசித்திரத்ற்த உற்று்நாககி 
அதில் காணபபடும் ்சமைத்துவமின்றமையின் 
வறககற்ள விவரி.

்சமூக ்சமைத்துவம்
  சைமமாை	்ாயபபுகள
  சைலு்ககள		

குடிறமை ்சமைத்துவம்
  மதம,	 மற்றும	 நமபிக்ககள	 ்்பான்ை்ற்றின்	

அடிப்ப்ையில	்பாகு்பாடு	இலலாதிருத்தல.

அரசியல் ்சமைத்துவம்
  அ தி க ா ர த் து ் த் ் த	

அணுகு்தற்காை	்ாயபபு
  ் ாககுரி்ம

இயற்றக ்சமைத்துவம்
  இயற்்க	உரி்மகள

வபாரு்ளா்தார ்சமைத்துவம்
  பசைல்	்ைம

்சமைத்துவத்தின் வறககள்

சம��வ��� வைகக�

��ைம 
சம��வ�

அர�ய 
சம��வ�

ச�க 
சம��வ�

இய
ைக 
சம��வ�

ெபா�ளாதார
 சம��வ�

்சமைத்துவத்தின் வறககள் (Types of Equality)

அ)  ்சமூக ்சமைத்துவம்

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

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

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

ஆ) குடிறமை ்சமைத்துவம்
	 சிவில	 என்கின்ை	 ்ார்த்்த	 சிவிலஸ	

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

'சைட்ைத்தின்	 ஆட்சி	 எவ்ாறு	 குடி்ம	
சைமத்து்த்துைன்	பதாைர்பு்ையது?'

விவா்தம்

இ) அரசியல் ்சமைத்துவம்
அரசின்	நை்டிக்ககளில	்பங்குப்பறு்தற்கு	

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

உரி்ம.
  அரசைாங்கத்தின்	 நை்டிக்ககளுககு	

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

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

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

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

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

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

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

குறிபபிடத்்தகக ்மைற்்காள்

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

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

நன்றி	-	பபரணட்்லன்,	பிபர்ரி	26,	2011.

நிகழ் 
ஆயவு

வபாரு்ளா்தார ்சமைத்துவமின்றமையும்,  
அரபு நாடுகளில் எழுசசியும்

ஊ) வாயபபு மைற்றும் கல்வியில் ்சமைத்துவம் :

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

குறிபபிடத்்தகக ்மைற்்காள்

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

3.2.4  சு்தநதிரத்திற்கும், ்சமைத்துவத்திற்கும் 
இறட்யயா்ன உைவுகள்:

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

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

�த�சனமான
உைம

்வறுபடுத்தி நடத்து்தல் மூலம் எவவாறு 
்சமைத்துவம் அறடயபபடுகிைது?

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

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

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

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

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

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

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

சைமத்து்த்்த	ஏற்்படுத்துதல
  உைன்்பாைாை	 நை்டிக்ககள	 மூலம	

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

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

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

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

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

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

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

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

இநதிய அர்சறமைபபின் ்சமைத்துவ கருத்்தாககம்

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

்சமைத்துவம் உரிறமை (உறுபபு 14 -18)

  சைட்ைத்தின்	முன்	சைமம	(உறுபபு	-14)
  மத	அடிப்ப்ையிலாை	

்பாகு்பாடுகளுககு	த்ை	(உறுபபு	-15)
  ப்பாது	்்்ல்ாயபபில	சைம	

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

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

Leanpub
	 	சுதநதிரத்தின்	 ப்பாருள,	 மற்றும	

முககியத்து்த்தி்ை	 ்பல்்று	
அறிஞர்களின்	 கருத்துகக்ை	
விைககு்தன்	மூலம	அறிமுகப்படுத்துதல.

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

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

	 	சைட்ைத்தின்	 மூலமாை	 கட்டுப்பாடு	
என்்பதும	ஒரு	்்க	சுதநதிரம	என்்ப்த	
மா்ண்ர்களுககு	்்பாதித்தல.

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

கற்ைலின் ்நாககஙகள்
3.3 சு்தநதிரம்

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

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

குறிபபிடத்்தகக ்மைற்்காள்

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

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

– மைகாத்மைாகாநதி (Mahatma Gandhi)

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

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

சு்தநதிரத்தின் இரணடு கட்டஙகள் (Two 
Phases of liberty)

்நரமைறை சு்தநதிரம் (Positive Liberty) 
்நர்ம்ை	சுதநதிரம	என்்பது	சில்ற்்ை	

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

எதிரமைறை சு்தநதிரம் (Negative Liberty)

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

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

வைகக�

இய�ைக
�த��ர�

ச�க/��ைம 
�த��ர�

	�ெந�
�த��ர�

த��ப�ட
�த��ர�

அர�ய� 
�த��ர�

ெபா�ளாதார 
�த��ர�

உ�நா�
�த��ர�

ேத�ய 
�த��ர�

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

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

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

மைககள் எற்தக ்கட்க 
விரும்பவில்றல்யா அற்தக 

கூறுவ்தற்கா்ன உரிறமை்ய 
சு்தநதிரமைாகும்.

ஆ) குடிறமைச சு்தநதிரம் (Civil Liberty):

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

அரசியல	சுதநதிரம	என்்பது	குடிமககள	
அரசியல	 ்ாழ்வில	 ்பங்்கற்்பதுைன்,	 அரசின்	

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

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

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

ேஜ�� மா�ச�ேஜ�� மா�ச�

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

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

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

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

James Madison

உ) வபாரு்ளா்தார சு்தநதிரம்

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

அரசு	 ஒழுங்குமு்ையில	 இயங்கிைால	
மட்டு்ம	சுதநதிரம	பசையல்படுகிைது.	

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

  சைட்ைம	 குற்ை்ாளிக்ை	 தணடித்து	
தனிமனிதர்களின்	 உரி்மக்ை	
்பாதுகாககின்ைது.

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

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

சு்தநதிரம் எவவாறு பாதுகாககபபடுகிைது?

அ) மைகக்ளாட்சி

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

ஒரு	 நாட்டின்	 அரசை்மபபில	 இருநது	
தான்	அரசின்	அதிகாரத்து்ம/	ஆ்்ணயுரி்ம	
ப்பைப்படுகிைது.	

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

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

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

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

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

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

வபாறிககபபட்டுள்்ளது.

ஓ) பன்்னாட்டு சு்தநதிரம்

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

குறியீட்டு வபாருள்

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

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

அடிபபறட உரிறமைகள்

சைமத்து்	உரி்ம	(உறுபபு	14-18)

சுதநதிர	உரி்ம	(உறுபபு	19-22)

	சுரணைலுககு	 எதிராை	 உரி்ம	 
(உறுபபு	23-24)

மதசசுதநதிர	உரி்ம	(உறுபபு	25-28)

	்பண்பாடு	 மற்றும	 கலவி	 உரி்ம	
(உறுபபு	29-30)

	அரசை்மபபு	 ்பரிகார	 உரி்மகள	
(உறுபபு	32-35)

ஈ) அதிகாரப பரவலாககம்

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

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

ந்ைமு்ை	பின்்பற்ைப்படுகிைது.
  நீதி்பதிகளுககு,	 உயர்நத	 தகுதிக்ை	

நிர்்ணயித்துளைது.
  உசசைநீதிமன்ை	 நீதி்பதிகள	 65	 ்யது	

்்ரயிலும,	 உயர்நீதிமன்ை	 நீதி்பதிகள	
62்யது	்்ரயிலும	்பணியாற்று்ார்கள.

உ) வபாரு்ளா்தார இடரகாபபு

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

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

கணகாணிபபு

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

அருஞவ்சாற்வபாருள்: Glossary

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

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

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

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

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

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

4.	“நான்தான்	அரசு”	எை	கூறிய்ர்	யார்?
(அ)	்ெமஸ	II	 			(ஆ)	பநப்்பாலியன்	I 
(இ)லூயிஸ	XIV				(ஈ)	பிஸமார்க

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

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

7.	‘சுதநதிரம’	என்ை	நூ்ல	எழுதிய்ர்

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

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

9.	இநதிய	அரசை்மபபிலுளை	அடிப்ப்ை	உரி்மகள	ப்பைப்பட்ை	நாடு

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

10.	‘மதம	என்்பது	்்பா்த		ப்பாருள’		எை	கூறிய்ர்	யார்?
(அ)	மார்கஸ	 (ஆ)கலிலி்யா 
(இ)ரஸ்ஸல	 (ஈ)	்பகத்	சிங்

மைதிபபிடு்தல் (Evaluation)
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11.	‘மூலதைம’	என்ை	நூ்ல	எழுதிய்ர்	யார்?

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

II. கீழ்வரும் ்கள்விகளுககு மிக சுருககமைா்ன விறடயளிககவும்

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

III. கீழ்வரும் ்கள்விகளுககு  சுருககமைா்ன விறடயளிககவும்

1.	‘எதிர்ம்ை	சுதநதிரம’	்பற்றிய	சிறு	குறிபபு	்்ரக

2.	‘அ்மபப்பதிர்்ாதம’	என்ைால	என்ை?

3.	‘சைாதிய	்பாகு்பாடு’	்பற்றி	வி்ாதிககவும.

4.	மனித	உரி்மகள	என்ைால	என்ை?

IV. கீழ்வரும் ்கள்விகளுககு விரிவா்ன பதில் அளிககவும்

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

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

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

்மைற்்காள் நூல்கள் (Reference books)
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4.1 சட்டம்

4.1.1 அறிமுகம்

சட்டம் என்றால் என்ன?

அரசால் அமலாக்கம் சசய்யப்படுகின்ற 
விதிமுற்ற்களின ச�ாகுபபிற்கு சட்டம் எனறு 
ச்பாருள்.

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

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

அரசியல் அறிவியலின அடிப்பட்டக் 
கருத்றாக்கஙகள் – ்பகுதி II

4
அலகு

Leanpub கற்லின ந�றாக்கஙகள்

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

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

  சட்டத்தின ஆ�ாரங்்கறளப புரிநது 
ச்காள்ளு�ல்.

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

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

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

குறிபபி்டத்க்க நேறநகறாள்

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

  சட்டம் – நீதி ஆகியவறறுக்கு 
இட்டநயயறா்ன த்றா்டர்பு

- சமூ்கத்தில் நீதிற்ய அற்டவது சட்டத்தின 
குறிக்்காள் ஆகும். 

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

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

சட்டம் ்பறறிய கருததுகள்
  சட்டம் என்பது இற்ற்யாணறமயின 

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

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

  சட்டங்்கள் இல்றலச்யன்றால் அங்்்க 
சு�நதிரம் இல்றல – ஜறானலறாக்

சட்டததின ந�றாக்கஙகள்:
  அடிப்பற்ட மனி� உரிறம்கறள 

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

ஏற்்படுத்து�ல்
  விரும்்பத்�குந� சமூ்க மற்றும் 

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

பிரதிநிதித்துவப்படுத்து�ல் (சில 
பிரச்சறை்களில்)

  சிறு்பானறமயிைரின உரிறம்கறளப 
்பாது்காத்�ல்.

4.1.2. சட்டததின த்பறாருள்

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

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

ப�னா���
ச�ட�

���ப�
ச�ட�

ச�ட� ம�த
உ�ைமக�

ச�ட�

��
ய�
ச�ட�

��வாக�
ச�ட�

உைடைமக�

ஒ�ப�த�
ச�ட�

 ��ற�ய�
ச�ட�

ச�ட�

அ) ்னியறார் சட்டஙகள் (Private Laws)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ச�ட���
�ல ஆதார�க�

வழகா�க�

மத


வழ	 
- ம�ற�க�� 

���க�

சம��ராக
அ��ய� 
�ளக�ைரக�

ச�டம�ற


அ) வழக்கறாறுகள் (Customs)

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

ஆ) ே்ம் (Religion)

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

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

அலஙகறா�ல்லூர் –ஜல்லிகடடு

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

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

தசயல்்பறாடு

இ)  வழக்குேன்ஙகளின முடிவுகள் 
(Judicial Decisions)

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

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

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

Commentaries)

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

குறிபபி்டத்க்க நேறநகறாள்

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

ஊ) சட்டேன்ம் (Legislature)
�ற்்காலத்தில் ச்பரும்்பானறம்யாை 

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

  இநதி்ய அரசாங்்க சட்டம் 1935
  பிரிட்டன அரசறமபபு
  அசமரிக்க அரசறமபபு

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

சட்டமும், நீதிசநறியும் சமமா்க 
்பாவிக்கப்படுகி்றது. நீதிசநறி்யாைது 

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

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

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

குறிபபி்டத்க்க நேறநகறாள்

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

குறிபபி்டத்க்க நேறநகறாள்

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

  சட்டத்தின ்கட்டறள்கறளயும், 
்கடடுப்பாடு்கறளயும் மீறு்பவர்கள் 
சட்டத்திைால் �ணடிக்கப்படுகி்றார்கள்.

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

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

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

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

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

குறிபபி்டத்க்க நேறநகறாள்

த்பறாதுக் கருதது ! 
ச்பாதுவாை நலனுக்காை மக்களின 
்கருத்�ாகும். 

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

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

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

-ேறார்டின லூ்ர்கிங ஜுனியர் 

குறிபபி்டத்க்க நேறநகறாள்

4.2. குடியுரிடே

4.2.1 அறிமுகம்

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

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

இயறடக குடியுரிடே  (Natural Citizenship) 

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

்குதி ஆக்கப்படடு த்ப்ப்படும் குடியுரிடே 
(Naturalized Citizenship)

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

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

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

Analysis)

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

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

இநதி்ய அரசறமப்பாைது ்பார்படசமினறி 
அறைத்து மக்களுககும் குடியுரிறம 
வழங்குகி்றது.

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

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

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

கலந்துடரயறா்டல்

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

தசயல்்பறாடு

4.2.5 உலக குடியுரிடே ேறறும் ந்சியக் 
குடியுரிடே

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3. உரிடேகள் ேறறும் 
க்டடேகள்

4.3.1. அறிமுகம்

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

Leanpub கற்லின ந�றாக்கஙகள்

  உரிறம்களின ச்பாருள் மற்றும் அ�ன 
இ்யல்பு்கள்

  உரிறம்கள் மற்றும் 
ச்பாறுபபுக்களுககிற்ட்்ய உள்ள 
்வற்றுறம்கள்

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

்பாரறவ

இயல்புகள்

  உரிறம்கள் என்பது மக்களின சமூ்க 
்மம்்பாடடிற்கு முககி்யமாை�ா்க 
அறமநதுள்ளது.

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

  உரிறம்கள் அறைத்தும் நீதி மன்றத்தில் 
வழககிடடு ச்ப்றககூடி்யது ஆகும்.

  மக்களின உரிறம்கறள ்பாது்காப்பது 
அரசின ்க்டறம ஆகும்.

உரிடேகளின வடககள் :

உ�ைமக�

இய�ைக
உ�ைமக�

��ெந�
உ�ைமக�

ஒ�ப�த 
உ�ைமக�

ச
ட 
உ�ைமக�

ம�த 
உ�ைமக�

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

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

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

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

(ii).  அரசியல் உரிடேகள் (Political Rights)

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

(iii).  த்பறாருளறா்றார உரிடேகள் (Economic Rights)

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

ஈ)  ஒப்பந்்ம் மூலம் த்பறும் உரிடேகள் 
(Contractual Rights)

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

உ) ேனி் உரிடேகள் (Human Rights)

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

உரிடேகள் ேநசறா்றா ேறறும் அடிப்பட்ட 
உரிடேகள்:

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

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

அடிப்பட்ட உரிடேகள்

அ��பைட 
உ�ைமக�

ேப���ைமசம��வ
உ�ைமக�

மத
உ�ைமக�

�ர
ட	��
எ�ரான

உ�ைமக�

ப
பா� ம��� 
க�� உ�ைமக�

அரசைம��� ச�ட 
ப�கார உ�ைமக�

அ ர ச ற ம ப பு 
நிரண்யசற்ப்யாைது இநதி்ய 
அரசறமபபுச்சட்டத்திறை 

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

தசயல்்பறாடு

நகலிச்சிததிரதட்ப ்பறார்தது என்ன 
அனுேறானிக்கிறீர்கள்? (தி இந்து 5.12.2012).

இ�த� ச�ட� ��க� 
�ைன�பைத கா��
�

பா	 �ட ��க�தனமான�
இ�ைல எ�பதைன நா�

 உ�க��  ள��ேற�.

தய� ெச�� ��யைடயா��க�?

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

அவரது ்பாலிைம் அடிப்பற்டயில் �ற்ட சசய�ல்

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ேக்களறாடசி ேறறும் த்பண்களுக்கு 
அதிகறாரம் அளித்ல்

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

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

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

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

  ச்பண்கள் வீடற்ட ்பராமரிப்ப�ற்கும், 
சறம்யல் சசய்யவும் மடடு்ம உள்ளைர.

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

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

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

�றான இ்ட்ன ஏறறுதகறாள்கிந்ன                           
                                                                                                               
�றான இ்ட்ன ேறுக்கிந்ன                                           
                                                                                                              

தசயல்்பறாடு
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சுரண்்டலுக்கு எதிரறா்ன உரிடே (Right Against 
Exploitation)

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

�ர�ட���
எ�ரான உ�ைம

 �ழ�ைதகைள தவறாக
 பய�ப���வதைன 

����க
.

ஒ�ெவா� 
�ழ�ைத�� 
க
ள� கபட 
ம�றைவதா�

பய���த����� 
அவ�கைள 

பா�கா�ேபா�.

இ� உ�க�� 
ஒ� ெபா��பா��. 

ே் சு்ந்திர உரிடேகள் (Right to Freedom of 
Religion)

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

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

பிரிவிைருககு அரசறமபபின மூலம் இந� 
அரசி்யல் சாரா�  உரிறம்கள் வழங்்கப்படுகி்றது.

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

தசயல்்பறாடு

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

2. இநதி்யாவின ஆடசி சமாழி்கள் ்யாறவ?

அரசடேபபு சட்ட ்பரிகறார உரிடேகள் (Right to 
Constitutional Remedies)

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

  ஆடச்காணரவு நீதிப ்்பராறண (Writ of 
Habeas Corpus)

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

Certiorari)
  �குதி விைவும் நீதிப ்்பராறண (Writ of Quo 

Warranto)
  �ற்டநீதிப ்்பராறண அல்லது �ற்ட 

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

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

புதிய  உரிடேகள்:

்கவல் அறியும் உரிடே (Right to Information)

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

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

தசயல்்பறாடு

ஒவதவறாரு நகள்விக்கறா்ன குறியீடடிறகும் அ்றகுத த்றா்டர்புட்டய உ்றாரணதட்த 
்ருக.

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

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

ச�ட�� � 
அைனவ�� சம�

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

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

மத உ�ைம

ப�பா� ம��� 
க�� உ�ைமக�

�ர�ட ��
எ�ரான உ�ைம

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

?

?

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

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

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

அதிகறாரததுவம் (Political Obligation 
and Political Authority)

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

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

(i)  அட்டயறாளம் கறாண கூடிய அதிகறாரததி்டம் 
அரசியல் க்டப்பறாடுகடள கறாண்பித்ல்

(ii)  எதுவடர அரசியல் க்டப்பறாடுகடளஆற் 
நவண்டும்?

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

அரசியல் க்டப்பறாடடின இயல்புகள் (Features 
Political Obligations)

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

  ச்பாதுப்பணி சசய்பவர்களுககு நாண்யம் 
மற்றும் ்நரறம ஆகி்யறவ 
இனறி்யறம்யா� அம்சங்்களாகும்.

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

  குடிமக்கள் �ங்்களது ்காப்பாளறர 
்பாது்காககின்ற ச்பாறுபபிறைக 
ச்காணடுள்ளைர.  

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

கடைம�பா�க

உ�ைமக

வா�க��த�
�த��ர�

 ப�ேக� 
 ர�����வ�

அ���ெப��பா	ைம 

இ��யா����

வா�க���க�

வளமான 

அரசியல் க்டப்பறாடுகளின வடககள்:

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

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

Obligation)

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

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

Obligation) 
அரசால் �டுக்கப்பட்ட எந�சவாரு 

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

நீஙகள் அரசுக்கு ஆற் நவண்டிய 
க்டப்பறாடுகள் எடவ?

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

்பணிபுரி�ல்

அரசடேபபுச் சட்டம் கூறும் முக்கிய 
க்டப்பறாடுகள்

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

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

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

ஆ) ஒபபு்ல் நகறாட்பறாடு (Consent Theory) 

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

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

Theory)

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

 மாரகசின ்்காட்பாடு மூனறு 
நிறல்களா்கப பிரிக்கப்படுகி்றது.
புரடசிக்கு முந்ட்யநிடல

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

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

நிறல்யாகும்.
புரடசிக்குப பிந்ட்யநிடல

இந� நிறல்யாைது முழுவதுமாை 
அரசி்யல் ்க்டப்பாடு்களில் இருநது சமூ்க 
்மம்்பாடடிற்கு மாறும் நிறல ்பற்றி்ய�ாகும்.
�றாம் ஏன அரசுக்கு 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 
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நிறுவ விரும்புவது்டன அரசுககுக கீழ்்படி�ல், 
்்பான்ற சச்யல்்களும் ்பழக்கமாகின்றை. 

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

விவறா்ம்

தசறாததுக்களில் சேததுவமினடே ்பறறி 
கூர்ந்து விவறாதிபந்பறாம்

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

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

4.5. தசறாதது

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

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

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

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

(Feminist Perspectives)

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

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

அருஞதசறாறத்பறாருள்: Glossary

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

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

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

�டப்ாடு (Obligation): ்க்டறம அல்லது 
அரப்பணிபபு.

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

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

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

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

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

ேதிபபிடு்ல் (Evaluation)

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

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

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

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

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

(அ) அடிப்பற்ட உரிறம்கள் (ஆ) உரிறம்கள் ம்சா�ா 
(இ) இ்யற்ற்க உரிறம்கள் (ஈ) மனி� உரிறம்கள்

11th Std Political Science Tamil_Unit-4.indd   69 2/6/2020   4:31:42 PM



70

4. அரசறமபபு நிரண்யசற்பயின வறரவு குழு ்யாருற்ட்ய �றலறமயின கீழ் அறமக்கப்பட்டது?

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

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

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

6. நாடடின ்பாது்காபபு ்கருதி ஒருவறர �டுபபு ்காவலில் றவப்பது.

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

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

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

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

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

II பினவரும் வி்னறாக்களுக்கு மிகச்சுருக்கேறாக விட்டயளிக்கவும்

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

III. பினவரும் வி்னறாக்களுக்கு சுருக்கேறாக விட்டயளி

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

IV. பினவரும் வி்னறாக்களுக்கு விரிவறாக விட்டயளி

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

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

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

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

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

நேறநகறாள் நூல்கள் (Reference books)
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ICT Corner
அரசியல் அறிவியலின அடிப்பட்ட 

கருத்றாக்கஙகள் – ்பகுதி II

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

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

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

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

குடியுரிடே அறிநவறாேறா !

கருத்றாக்கஙகள் – ்பகுதி II

ICT Corner

இந்தியக் குடிேக்னறாய் �ம் 
க்டடேகடள அறிநவறாேறா !
இந்தியக் குடிேக்னறாய் �ம் 

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

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

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

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

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

அரசியல் அறிவியலின அடிப்பட்ட 
கருத்றாக்கஙகள் – ்பகுதி II
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5.1  மக்களாட்சியின் வகரயக்ற மறறும் 
வக்க்கள்

ை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.

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. 

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

மக்களாட்சியின் �ணபு்கள்

அ)  தனிைனித உரிமைகள், ைற்றும் 
சிறுேொனமையினரின உரிமைகமள  
உள்ளைககிய பேரும்ேொனமைபயொரின 

ம�களா��
�ர�����வ�

�ர�

��ம�க
உ�ைமக

த���ைம

�த��ர�
��தைல

ேத��ெத���

ச�சமமான

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

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.

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

ேொதுகொபபு

மக்களாட்சி

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.
- சாகரடீஸ் (Socrates)

ஒர அரசின ைகிமைபய 
அதன ைககளொட்சியில் உள்ள 
சுதந்திரம்தொன. எனபவ ைககளொட்சி 
யொனது இயற்மகயொகபவ அரசில் 
சுதந்திரம் இருககுைொறு 
உருவொககபேட்டுள்ளது. 

- 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.

- அரிஸ்்டாட்டில் (Aristotle)

5
அலகு
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3) பேச்சுரிமை
4) ைத சுதந்திரம்
5)  அரசியல், பேொருளொதொர ைற்றும் 

ேணேொட்டு நிகழ்வுகளில் ேஙபகற்ேது 
அவற்மறை சமுதொயத்தில் ஏற்ேொடு 
பசயயவுைொன உரிமை பேொனறைமவகளும் 
ைற்றும் ைனிதனின அடிபேமை 
உரிமைகமள கொபேதுபையொகும்.

ஈ)  ைககளொட்சியில் ைட்டுபை சுதந்திரைொன 
ைற்றும் பேரமையொன அமனத்து 
குடிைககளும் ேஙபகற்கும் வமகயில் 
பதரதல் ேமைபேறும்.

உ)  ைககளொட்சியொனது அமனத்து 
குடிைககளும் சட்ைத்தின முன சைைொக 
ேைத்தபேடுவமதயும், அவரகளது 
உரிமைகள் அரசமைபபு சட்ைஙகளினொல் 
ேொதுகொககபேடுவமதயும்  உறுதிபசயகிறைது.

ஊ)  ைககளொட்சி முமறையொனது ஒவபவொரு 
ேொட்டின அரசியல், சமூக ைற்றும் 
ேணேொட்டு வொழ்விமனப பிரதிேலிககும் 
வமகயில் அமைந்திருககும்.

எ)  அரசியல் அமைபபில் குடிைககளின 
ேஙபகற்மே ைககளொட்சி உறுதி பசயகிறைது.

ஏ)  ைககளொட்சி முமறை அரசொஙகத்தில் அதிகொர 
ைற்றும் குடிமை பேொறுபபுகள் 
பேரடியொகபவொ    அல்்லது ைமறைமுகைொகபவொ 
ைககளொல் பதரந்பதடுககபேட்ை ைககள் 
பிரதிநிதிகளிைபை உள்ளது.

மக்களாட்சியின் வக்க்கள் (Types of 
Democracy)

ைககளொட்சி அதன பசயல்ேொட்மையும்  
பேொககஙகமளயும் பேொறுத்து ேல்பவறு 
விதஙகளொக வமகபேடுத்தபேட்டுள்ளது.

அ) அரசியல் ைககளொட்சி (Political Democracy)
ஆ) சமூக ைககளொட்சி (Social Democracy)
இ)  பதொழில்சொர ைககளொட்சி (Industrial 

Democracy)
ஈ)  பேொருளொதொர ைககளொட்சி (Economic 

Democracy)
உ)  முற்றைதிகொர ைககளொட்சி (Totalitarian 

Democracy)
ஊ)  தீவிர முனபனற்றைவொத ைககளொட்சி  

(Radical Democracy)
எ)  பேொது வொகபகடுபபு முமறை ைககளொட்சி 

(Plebiscitary Democracy)

அ) அரசியல் மக்களாட்சி

அரசியல் ைககளொட்சியில் அரசொஙகத்தில் 
குடிைககள் தஙகளின ேஙபகற்பின  மூ்லைொக 
பிரதிநிதிகமள ேொைொளுைனறைத்திற்கு 
பதரந்பதடுபேர. பதரந்பதடுககபேட்ை 
பிரதிநிதிகள் ைககளுககு ேதில்பசொல்்ல 
கைமைபேட்ைவர ஆவர. ைககளின பேரடி 
ஈடுேொட்டின மூ்லபைொ அல்்லது அவரகளொல் 
பதரவு பசயயபேட்ை பிரதிநிதிகள் 
ேொைொளுைனறைத்தில் இயற்றும் சட்ைஙகளின  
மூ்லபைொ ைககளொட்சி பசயல்ேடுகிறைது. இது 
ைககளின துவககமுமறை (Popular Initiative) எனறு 
அறியபேடுகிறைது. இமத பேொ்லபவ ஒரு சட்ை 
முனவமரமவ ைககளொல் பதரந்பதடுககபேட்ை 
பிரதிநிதிகள் உருவொககும் பேொது அதற்கு ைககள் 
தஙகள் வொககின மூ்லைொக ஒபபுதல் 
அளிககினறைனர. இது பேொது ைககள் வொகபகடுபபு 
(Referendum) எனறு அறியபேடுகிறைது.

இதில் இரணைொவது வமக ைககளொட்சி 
முமறை, பிரதிநிதித்துவ ைககளொட்சி முமறை 
எனபேடும். இதில் ைககள் தஙகள் பிரதிநிதிகமள 
குறிபபிட்ை சி்ல கொ்லத்திற்கு 
பதரந்பதடுககிறைொரகள். இபபிரதிநிதிகள் 
ைககளின சொரேொக பகொள்மககமள 
தீரைொனிககிறைொரகள். இந்த பிரதிநிதித்துவ 
ைககளொட்சி முமறைபய உ்லகின பிரதொன 
ைககளொட்சி முமறையொக ேல்பவறு ேொடுகளில் 
உள்ளது. அபத சையத்தில் பேரடி ைககளொட்சி 
முமறையொனது கூட்ைொட்சி குடியரசொன 
சுவிட்சர்லொந்து ேொட்டில் ைட்டுபை ேமைமுமறையில் 
உள்ளது.

ஆ) சமூ்க மக்களாட்சி

இம் ைககளொட்சி முமறையொனது 
பேொருளொதொரத்மதயும், சமூக நீதிமயயும், சமூக 
சைத்துவத்மதயும் பைம்ேடுத்துகிறைது. சமூக 
ைககளொட்சியொனது ேொலினம், ேணேொடு, 
ேம்பிகமககள், ைரபுகள் ைற்றும் விழுமியஙகளில் 
சமூக சைத்துவத்மத நிம்ல ேொட்டுவமத 
அடிபேமைக பகொள்மகயொக பகொணடுள்ளது. 
அமனவருககுைொன சுதந்திரம் ைற்றும் 
அமனவருககும் சைைொன வொயபபுகபள ைனித 
உரிமைகளுைனொன வொழ்விற்கு அடிபேமை 
எனறு சமூக ைககளொட்சி வலியுறுத்துகிறைது. 
பைலும் ஒவபவொரு தனிைனிதமனயும் 
அவரகளின உமைபபின மூ்லம் வொழ்வில் 
பவற்றிபேறை அவமன இயனறைவனொககுகிறைது.
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 சைத்துவ வளரச்சிபய சுதந்திரத்திற்கும், 
சுதந்திரத்தின வளரச்சிபய ஒரு ேொட்டின 
சிறைந்த ைககளொட்சிககும் அடிபேமை எனறு 
சமூக ைககளொட்சி வலியுறுத்துகிறைது.

இ) த�ாழில்சார்  மக்களாட்சி

 பதொழில்சொர ைககளொட்சி எனேது 
பதொழிற்சொம்லகளில் ைககளொட்சிக  
பகொள்மககளின அடிபேமையில் 
பதொழி்லொளரகளின ேொதுகொபமேயும், 
உரிமைகமளயும் பைம்ேடுத்தி அவரகமளப 
பேொறுபபுைன பசய்லொற்றை மவககும் 
முமறையொக இம் ைககளொட்சி முமறை உள்ளது.

 முடிவுகள் எடுபேதில் நிரவொகத்துைன 
பதொழி்லொளரகள் இமைந்து பசயல்ேடுவமத 
இம் ைககளொட்சி முமறை ஊககுவிககிறைது. இது 
பதொழி்லொளரகமளத் பதொழிலின 
ேஙகுதொரரகளொக ஆககுவதன மூ்லம் 
அவரகமள ஆற்றைலுறைச் பசயகிறைது. நிரவொகம் 
ைற்றும் பதொழி்லொளரகளின இமைந்த 
பசயல்ேொட்டின மூ்லைொகபவ சமுதொய 
வளரச்சி ைற்றும் ேொட்டின வளரச்சி 
சொத்தியபேடும், உற்ேத்தி பேருகும் எனறு 
இம்ைககளொட்சி முமறை வலியுறுத்துகிறைது.
ஈ) த�ாருளா�ார மக்களாட்சி

பேொருளொதொர ைககளொட்சி எனேது 
ேல்பவறு வகுபபுகளுககிமைபய சைத்துவத்மத 
ஏற்ேடுத்தவும் அமனவருககுைொன 
பேொருளொதொர வளரச்சிமய ஏற்ேடுத்தி, சமூக 
ைற்றும் பேொருளொதொர பவறுேொடுகமளயும், 
ஏமை – ேைககொரன எனறை இமைபவளிமய 
குமறைபேதுைன பேொருளொதொர உற்ேத்தி பேருக 
ைககளொட்சி முமறையில் தகுந்த சூைம்ல 
ஏற்ேடுத்துவதும் பேொருளொதொர 
ைககளொட்சியின அடிபேமைப ேணபுகளொகும்.
உ) முற்றதி்கார மக்களாட்சி

முற்றைதிகொர ைககளொட்சி முமறையில் 
ைககள் தஙகள் பிரதிநிதிகமளத் பதரந்பதடுத்த 
பின பவறு எந்த முடிமவயும் எடுககும் 
அதிகொரைற்றைவரகள் ஆவர. ைககள் 
பிரதிநிதிகபள ேொட்டின அமனத்து 
முடிவுகமளயும் எடுககினறைனர. இந்த முமறை 
ைககளொட்சியில் ைககள் பிரதிநிதிகள் 
பதரதல்கள் மூ்லம் ஆட்சி அதிகொரத்திற்கு 
வந்தொலும் அவரகள் வொககளித்த ைககமள 
விை பைம்ேட்ைவரகளொகபவ உள்ளனர. 
ைககளொட்சி முமறையில் ஆட்சி அதிகொரத்மத 

மகபேற்றி இருந்தொலும் சரவொதிகொர 
முமறையிப்லபய ஆட்சி புரிகினறைனர. ைககளின 
விருபேஙகமள விை ஆட்சியொளரகளின 
பகொள்மககளும் ஆளும் கட்சியின 
சித்தொந்தமுபை உயரவொக இந்த ைககளொட்சி 
முமறையில் கொைபேடுகிறைது. ைககளின ே்லன 
எனறை பேயரில் ைககளின ஒரு குறிபபிட்ை 
பிரிவினருககு எதிரொக வனமுமறைமய 
கட்ைவிழ்த்து விடுவதும், பேச்சு ைற்றும் 
எழுத்து சுதந்திரத்மத ேறித்து ஒட்டுபைொத்த 
ைககமளயும் முழுமையொன கட்டுபேொட்டில் 
மவத்திருபேதும் இதன ேணபுகள் ஆகும். 
முற்றைதிகொர ைககளொட்சி எனேது ேொட்டின 
பேொருளொதொரத்தின பைல் முழுமையொன 
கட்டுபேொட்மைக பகொணடுள்ளது. பைலும் 
அதன மூ்லம் இது ைககமளயும் 
கட்டுபேடுத்துகிறைது.
ஊ)  தீவிர முன்்னேற்றவா� மக்களாட்சி 

(Radical Democracy)

இந்த ைககளொட்சி முமறைமய புகழ்பேற்றை 
இந்திய அரசியல் சிந்தமனயொளர 
எம்.என.ரொய அவரகள் சிறைந்த ைககளொட்சி முமறை 
எனறு ேரிந்துமரத்தொர. இந்த முமறையில் ைட்டுபை 
உணமையொன ைககளொட்சி ை்லரும் எனறு 
ேம்பினொர. இந்த ைககளொட்சி முமறையில்  ைககள் 
பிரதிநிதிகள் ைற்றும் நிரவொகிகள் ைககளுககு 
பேரடியொகப ேதி்லளிககக கைமைபேட்ைவரகள் 
ஆவர. தீவிர முனபனற்றைவொத ைககளொட்சியொனது 
ைனித பேயத்தின மீது மிகுந்த ேம்பிகமக 
பகொணடுள்ளது. பதரந்பதடுககபேட்டு  
சட்ைமியற்றுேவரகமள விை ைககபள அரசியல் 
அதிகொரத்தின உணமையொன தம்லவரகள் 
எனறு இது கூறுகிறைது.

ைககள் ேஙகளிபபுைன கூடிய 
உணமையொன ைககளொட்சிமய தீவிர 
முனபனற்றைவொத ைககளொட்சி நிம்லேொட்டுகிறைது 
இதில் பதரந்பதடுககபேட்ைவரகளும் 
அதிகொரிகளும் ைககளுககு 
பேொறுபபுமையவரகளொக உள்ளனர. 
பதமவபேட்ைொல் அரசொஙகத்மத ைொற்றும் 
அதிகொரம் ைககளிைம் உள்ளது.
எ)  த�ாது வாகத்கடுப்பு முக்ற மக்களாட்சி 

(Plebiscitary Democracy)

 பேொது வொகபகடுபபு முமறை 
ைககளொட்சியில் ைககள் தஙகள் பிரதிநிதிகமள 
அல்்லது கட்சிமய பதரந்பதடுத்தல், 
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பேொதுவொன பிரச்சமனகளில் முடிபவடுத்தல், 
புதிய அரசியல் அமைபமேத் பதரந்பதடுத்தல் 
ைற்றும் ைொகொை சுய நிரையம் பேொனறைவற்றில் 
பேொது வொகபகடுபபின மூ்லம் தஙகளது 
நிம்லபேொட்டிமன பதரிவிககினறைனர.

ை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 
உேபயொகிககபேட்டு வந்துள்ளது.  ை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.

 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 

(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.

ம�களா�� ��யர� ச�வா�கார� ��யா��

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: _______

தசயல்�ாடு 
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ைககளொட்சி எனேது சமூக, 
பேொருளொதொர ைற்றும் அரசியல் 
தளத்தில் வொழும் ஓர நிதரசனம்/ 
பையமையொகும் 

-G.D.்்காவார்டு ்்கால்

1. ைககளொட்சி எனேது  
ைககளொல் ேைத்தபேடும் 
அரசொஙகம், குறிபேொக 
பேரும்ேொனமை ைககளொல் 
ஆகும்.

2. ைககளொட்சி அரசொஙகத்தில் பை்லொன 
அதிகொரம் ைககளிைம் இருககும். இந்த 
அதிகொரத்மத ைககள் பேரிமையொகபவொ 
அல்்லது ைமறைமுகைொகபவொ தஙகள் 
பிரதிநிதிகமள பதரந்பதடுகக 
ேயனேடுத்துவர. இஙகு பதரதல்கள் சீரொன 
இமைபவளியிலும் ைற்றும் சுதந்திரைொகவும் 
ேமைபேறும். - �ாமஸ் தெஃ�ரசன்

மக்களாட்சி �றறி அறிஞர்்கள் �ார்கவ

5.2.1  மக்களாட்சியின் த�ான்கமக 
்்காட்�ாடு (Classical Democracy) 

 ேணமைய கிபரககத்தில்  பேரடியொன 
ைககளொட்சி முமறையொக பதொனமை ைககளொட்சி 
முமறை உருவொனது. இந்த ைககளொட்சி 
முமறையொனது ஏபதனஸ் ேகரத்தில் தொன முதன 
முதலில் கிமு 800 ைற்றும் கிமு 500 ககும் 
இமைபய உருவொனது.  ஏபதனஸ் ேகரின 
பேரடி ைககளொட்சி முமறையில்  ேகர அரசின 
(City State) குடிைககள் அமனவரும் 
சட்ைைனறைத்தின உறுபபினரகள் ஆவர. 
அவரகள் சட்ைமியற்றுதலிலும், முடிவுகள் 
எடுபேதிலும் பேரடியொக ேஙபகற்றைனர. 
குடியுரிமை பேற்றை குடிைககள் குமறைவொன 
எணணிகமகயில் இருந்ததொல், அவரகள் 
ேகரின பிரதொன இைத்தில் கூடுவதற்கும், கூடி 
விவொதிபேதற்கும் எளிதொக இருந்தது. 
அமனத்து குடிைககளும் தஙகளது 
கருத்துகமள சுதந்திரைொக பவளிபேடுத்தவும், 
விவொதிககவும், ைற்றும் வொககளிககவும் முழு 
உரிமை இருந்தது. இதுபவ பதொனமை 
ைககளொட்சி என அமைககபேடுகிறைது.
த�ொன்மை மைக்களொட்சி தெற்றி்கரமைொ்க இயங்க 
இரண்டு நிபந�்ை்கள் உள்ளை:
அ)  குடிைககளின எணணிகமக குமறைவொக 

இருத்தல் பவணடும். அபபேொது தொன 
அவரகள் விவொதஙகளில் ேஙகு பேறைவும் 
முககிய பிரச்சமனகளில் வொககளிககவும் 
இயலும். 

ஆ)  அமனத்து குடிைககமளயும் அரசியலில் 
ஈடுேைமவககும் அளவிற்கு பதொனமை 
ைககளொட்சியின பேொருளொதொரம் இருத்தல் 
பவணடும்.

த�ான்கம மக்களாட்சியின் விதி்களா்க 
கீழக்கண்டகவ்கள் உள்ளனே. 

அ)  அரசியலின முதனமை கருத்தியல்களொக 
ைககளிமைபய சைத்துவம், சுதந்திரம், 
சட்ைம் ைற்றும் நீதிககுரிய ைதிபபு 
ஆகியமவ இருத்தல்.

ஆ)  அமனவருககும் பேொதுவொன ைற்றும் 
அமனவமரயும் சைைொக ேைத்தும் நீதி 
அமைபபு சமுகத்தின எல்்லொ தளஙகளிலும் 
இருத்தல். எளிதொனதொக ைற்றும் 
அமனவருககுைொன சுதந்திர அரசியல் 
வொழ்கமக முமறையும் இருபேதொகும். 

 பதொனமை ைககளொட்சியின 
சிறைபபியல்பே அரசின அமனத்து நிம்லகளிலும் 
ைககளின ேஙகளிபபு இருபேபத ஆகும். 
�ாது்காககும் மக்களாட்சி (Protective 
Democracy) 

 உரிமைகமளப ேொதுகொககும் 
ைககளொட்சி முமறை அரசொக இது இருபேதொல் 
இந்த ைககளொட்சி முமறையொனது ‘ேொதுகொககும்  
ைககளொட்சி’ எனறைமைககபேடுகிறைது. இந்த 
முமறை மூ்லம் தனிைனிதரகள் தஙகளது 
உரிமைமயயும், சுதந்திரத்மதயும் 
ேொதுகொத்துகபகொள்கிறைொரகள். ேதிபனழு 
ைற்றும் ேதிபனட்ைொம் நுற்றைொணடில் பதொனறிய 
இந்த ேொதுகொககும் ைககளொட்சி, உரிமைகமள 
அடிபேமையொக பகொணைது. இது ேொட்டு 
ைககளின ைனித உரிமைகள் ைற்றும் 
சுதந்திரஙகமளக கொபேதற்கொன 
வழிமுமறைகமள பகொணடுள்ளது. பிரிட்ைனின 
புகழ்பேற்றை அரசியல் சிந்தமனயொளரொன ஜொன 
்லொக (1631-1704) இந்த ைககளொட்சி முமறைமய 
ேரிந்துமரபேவரகளின முதனமையொனவர 
ஆவொர. இயற்மக உரிமைகளொன 
வொழ்வதற்கொன உரிமை, சுதந்திர உரிமை 
ைற்றும் பசொத்துரிமை எந்த அளவுககு 
ஒவபவொரு ைனிதனுககும் கிமைககிறைபதொ 
அந்த அளவிற்கு தொன அவரகளின 
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சுதந்திரமும், வொககுரிமையும் இருககும் எனறு 
்லொக கூறுகிறைொர. தெரமி தபந�ம் (1748-1832), 
ஜெம்ஸ் மில் (1773-1836) ைற்றும் ெொன 
ஸ்டுெர்ட் மில் (1806-1873) பேொனறை 
ேயனேொட்டுவொத சிந்தமனயொளரகள் 
ேொதுகொககும்  ைககளொட்சி முமறைமய 
ஆதரிககினறைனர.
�ாது்காககும் மக்களாட்சியின் அடிப்�க்ட 
அம்சங்கள்

  ேொதுகொககும் ைககளொட்சியொனது ைககள் 
இமறையொணமையில் ேம்பிகமக 
பகொணடுள்ளது.

  ைககள் இமறையொணமை ைற்றும் 
பிரதிநிதித்துவ ைககளொட்சி இரணடுபை 
சட்ைபபூரவைொனமவ ஆகும்.  

  குடிைககளின சுதந்திரம் ைற்றும் 
உரிமைகமளக கொபேபத ஓர அரசின 
அடிபேமைக கைமையொகும். 

  அதிகொரத்துவம் ைககளுககுப 
பேொறுபபுமையதொக உள்ளது. இமத நிறுவ 
அவவபபேொது பதரதல்கள் ேமைபேறும்.

  நீதி, நிரவொகம் ைற்றும் சட்ைைனறை 
அதிகொரஙகமள அதிகொரப பிரிவிமன 
பசயதல் மூ்லபை  உரிமைகள், சுதந்திரம் 
பேொனறைவற்மறைக கொபேதும்,  சலுமககமள 
அமனவருககும் சைைொக அளிபேதும்  
சொத்தியைொகும். 

  உரிமைகமள அடிபேமையொகக பகொணை 
ேொதுகொககும் ைககளொட்சி 
அரசமைபபுவொதத்மதக பகொணடு 
ஏற்ேடுத்தபேட்ைது. அரசமைபபு வொதத்தில் 
ஆள்ேவர ைற்றும் ஆளபேடுபவொர 
அமனவரும் அரசமைபபு  வகுத்த 
விதிகளுககும், பகொள்மககளுககும் 
கட்டுபேட்ைவரகள் ஆவர.  அரசமைபபு 
ைட்டுபை அதிகொரத்தின ஊற்றைொகக 
கருதபேடும். இதுபவ உரிமைகளுககும், 
சுதந்திரத்திற்கும் உத்திரவொதைளிககிறைது. 

5.2.2 மக்களாட்சியின் மார்கசிய ்்காட்�ாடு

ைொரகசிய பகொட்ேொைொனது  
ைககளொட்சிமய சமூகத்தில் உள்ள வரகக 
அமைபபின பினனணியில் கொணகிறைது. இந்த 
வரககப பிரிவிமனயொனது பதொழிற்புரட்சி 
கொ்லத்தில் பதொனறியதொகும். சமுகம் இரு 
வரககஙகளொக பிரிந்திருந்தது. அமவ 

முத்லொளிகள் அல்்லது உரிமையொளரகள் 
வரககம் எனறும் பதொழி்லொளிகள் அல்்லது 
ேொட்ைொளிகள் வரககம் எனறும் 
அமைககபேட்ைன. ைொரகசின ைககளொட்சிக 
பகொட்ேொைொனது எபபேொதுபை 
முத்லொளித்துவத்தின பை்லொதிககத்திற்கு 
சவொல் விடும் வமகயிலும்,  ேொட்ைொளி வரககம் 
சுரணைபேடுவதற்கு எதிரொன வமகயிலும்  
தனது அரசியல் நிம்லபேொட்மைக 
பகொணடிருந்தது. ைொரகசின பகொட்ேொடு 
பதரதல் பதொைரேொன உரிமைகமள 
வலியுறுத்தவில்ம்ல. ைொறைொக பேொருளொதொர 
உரிமைகமளபய வலியுறுத்தி சைதரை 
ைககளொட்சி உருவொக பவணடும் எனகிறைது.

ைொரகசிய ைககளொட்சி, 
முத்லொளித்துவத்தின வீழ்ச்சிமயயும் அதன 
பின புரட்சியின மூ்லம் சமூக ைொற்றைத்திற்கும் 
அமறைகூவல் விடுககிறைது. சைதரை 
சித்தொந்தத்தின மூ்லபை அரசியல் அதிகொரம் 
சொத்தியம் எனறும் இது ேொட்டின வளத்மதயும், 
உற்ேத்தி மீதொன உரிமைமயயும் சரிசைைொக 
ைககளுககு பிரித்தளிபேதன அடிபேமையில் 
ைட்டுபை நிகழும் எனறும் கூறுகிறைது. வரகக 
பவறுேொடுகள், சிறைபபு சலுமககள் 
பேொனறைவற்மறை நீககுவதன மூ்லபை சுதந்திரம், 
சமூக நிம்ல ைற்றும் ைககளொட்சிச் பேொனறைமவ 
சொத்தியபேடும் எனறு ைொரகசிய 
ைககளொட்சிவொதிகள் வொதிடுகினறைனர.

சைதரை சிந்தமனயொளரகள் 
அமனவருககுைொன கல்வி மூ்லம் ைககள் 
தஙகமள தொஙகபள ஆள கற்றுகபகொள்வர 
எனகினறைனர. ைொரகசின பகொட்ேொடு 
தொரொளவொத ைககளொட்சிமயப பேொலியொனது 
எனறு விைரசிககினறைது. அது ஆளும் 
வரககத்துககு ஆதரவொக இருபேதொக 
கூறுகிறைது. பேொருளொதொர ஏற்றை தொழ்பவ வரகக 
பிரிவிமனககு அடிபேமை எனறும் உற்ேத்தி 
ைற்றும் அதன விநிபயொகம் மீதொன உரிமைபய 
வரகக பிரிவிமனமய ஏற்ேடுத்துகிறைது எனறும் 
ைொரகசிய பகொட்ேொடு கூறுகிறைது. 

கீழ்கணை ைொற்றைஙகமள ஏற்ேடுத்துவதன 
மூ்லம் ைககளொட்சியில் சைதரைம் ை்லர 
முடியும் எனகினறைனர.
அ)  ைொரகசிய ைககளொட்சிவொதிகள் அரமச 

ைககளுககு எதிரொக குற்றைமிமைககினறை 
ஒரு நிறுவனைொக ேொரககினறைனர. ேொட்டின 
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இரொணுவத்துககு ேதி்லொக குடிைககள் 
அைஙகிய குடிைககளின ேமை 
ஏற்ேடுத்தபேடுதல்.

ஆ)  அரமச ேைத்துபவொர 
பதரந்பதடுககபேடுதல் ைற்றும்  அவரகள் 
பசயல்ேைொத நிம்லயில் அவரகமளத் 
திரும்ே அமைத்தல். 

இ)  அரசியல் சொரபுமைய கொவல்துமறை 
முழுவதுைொக நீககபேைல்.

ஈ) முடியொட்சிமய அகற்றுதல்.

ைககளொட்சிபய 
சைதரைத்திற்கொன ேொமத 
ஆகும். 
- ்கார்ல் மார்கஸ் (Karl Marx)

ைககளொட்சி எனேது 
ைககளொல் ைககளுககொகபவ 
ைககளொ்லொன அரசொஙக 
முமறை ஆகும். 

- ஆப்ர்காம் லிங்கன்

எ ளி ப ய ொ ரு க கு ம் 
வலிபயொருககும் சை 
வொயபபு வைஙகுதல் 
ைககளொட்சியில் ைட்டுபை 
ேமைபேறும் எனேபத என 
கருத்து. இது வனமுமறையற்றை 

வழியில் ைட்டுபை சொத்தியபேைபவணடும்.
- ம்காதமா ்காந்தி (Mahatma Gandhi)

மக்களாட்சி �றறிய அறிஞர்்களின் 
்கருததுக்கள்

5.2.3  மக்களாட்சியின் உயர்ந்்�ார் குழாம் 
்்காட்�ாடு: (Elitist Theory) 

ைககளொட்சியில் சமூக ைற்றும் 
பேொருளொதொரத்தில் உயர அடுககில் 
உள்பளொரின ேஙகு தவிரகக முடியொதது. ே்ல 
நுற்றைொணடுகளொக உயர அடுககில் இருபபேொர 
முககிய வளஙகமள தஙகள் கட்டுககுள் 
மவத்துள்ளனர.  இச்சமூகஙகளில் உயர 
அடுககில் உள்பளொர நி்லபபிரபுககளொகவும் 
பதொழிற்சொம்ல முத்லொளிகளொகவும் 
உள்ளனர. பினனர அவரகள் ஆட்சி 
அதிகொரத்மதயும் மகபேற்றி ஆளத் பதொைஙகி 
விடுகினறைனர.

உயரந்பதொர குைொம் ைககளொட்சி 
பகொட்ேொட்ைொளரகளுள் வில்பிபரபைொ 
ேபரட்பைொ (1848-1923) பகயைன பைொஸ்கொ 
(1857-1941) ைற்றும் ரொேரட் மைகபகல் (1876-
1936) ஆகிய மூவரும் முககியைொனவரகள் 
ஆவர. ேபரட்பைொ ைககமள ஆளும் உயரந்பதொர 
ைற்றும் ஆளொத உயரந்பதொர எனறு இரணைொக 
பிரிககிறைொர. ஆளும் உயரந்பதொரிைம் ஆட்சி 
அதிகொரம் உள்ளது. அவரகள் தஙகளது 
அதிகொரத்மத கல்வி, சமூக நிம்ல அரசியல் 
ேதவி பதொைரபுகள் ைற்றும் பசல்வம் மூ்லம் 
அமைகினறைனர. இவரகளுமைய ேணபுகமள 
ேபரட்பைொ உளவியல் ரீதியொக இரணைொக 
பிரிககிறைொர (அ) ேரிகள்: தந்திரத்தின மூ்லம் 
ைககமள ஏைொற்றி ஆள்வர, சூழ்ச்சியின 
மூ்லைொக ைககளின ஆதரமவ பேறுவர. (ஆ) 
சிஙகஙகள்: பை்லொதிககம் ே்லவந்தபேடுத்துதல் 
ைற்றும், வனமுமறை மூ்லைொக ஆட்சி 
அதிகொரத்மத அமைவர.

ைககளொட்சி ைற்றும் சைதரைம் முதலிய 
சைத்துவ கருத்துககமள விைரசித்து 
அதற்பகதிரொக உயரகுடியின வொதம் 
வளரந்தது.  ஆனொல் ரொேரட் மைகபகல் (Robert 
Michels) எனும் சிந்தமனயொளர ைககளொட்சி 
ேற்றி ைொறுேட்ை கருத்திமனக பகொணடுள்ளொர.  
ைககளொட்சி முமறையில் ைககளுககு அதிகொரம் 
வைஙகபேட்டு நிரவொகத்தில் ைககளின 
அல்்லது ைககள் பிரதிநிதிகளின ேஙகு 
இருககும்ேடி இருந்தொலும் அவரகளுள் சிறு 
குழுவினபர அமனவரின சொரேொகவும் 
முடிவுகள் எடுத்துக பகொள்மககமள 
உருவொககி நிரவொகத்தில் ஆதிககம் 
பசலுத்துகிறைொரகள்.  இமத சிறுகுழு ஆட்சியின 
இரும்புச்சட்ைம் (Iron Law of Oligarchy) எனறு 
இவர கூறுகிறைொர.
5.2.4  மக்களாட்சியின் �ன்கமவா�  

்்காட்�ாடு (Pluralist Theory of 
Democracy)

இது சிறுேொனமையினரின விருபேஙகள் 
ைற்றும் உரிமைகளுககொகக குரல் 
பகொடுககிறைது. எனபவ இது தொரொளவொத 
ைககளொட்சியின அடிபேமைப ேணபுகமள 
பகொணடுள்ளதொக கூறை்லொம். ைககளொட்சி 
ேமைமுமறைகளுககொக சி்ல அமைபபுகள் 
ஏற்ேடுத்தபேை பவணடும் எனறு கூறுகிறைது. 
குறிபேொக சட்ைைனறைத்திற்கு இரு அமவகள், 
ஆட்சி அமைபபிற்கு கூட்ைொட்சி முமறை 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.

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.

5.2.5  மக்களாட்சியின் ஆழவிவா�க  
்்காட்�ாடு (Deliberative Theory of 
Democracy)

ரொபர்ட் ைொலின பகொட்ேொட்டில் பினபு ஒரு 
திருத்தம் பசயயபேட்ைது. அபைரிககொவில் 
ைககளொட்சி பசயல்ேடும் விதத்மத சிறைபேொக 
விவரிபேதற்கொக உருககும்லந்த குழுவொட்சி 
எனறை பகொட்ேொட்டிமன முனனிறுத்த அந்த 
திருத்தத்மத ரொபர்ட் ைொல் பசயதொர.

ை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.

  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.

ெசயல்பாடு
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அ)  ைககளொட்சி ேமைபேறும் சமூகஙகளில் ைதத்மதயும், அரமசயும் பிரிபேது ஏன 
முககியைொகிறைது?

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.

ெசயல்பாடு

நி்கழ
ஆய்வு

இரணடு ்்கலிச்சிததிரங்கள் கூறும் நி்கழவு்கள்

ே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.  

ேநபாள  ��யா��ேநபாள  ��யா��
ம�களா�� 

ம�களா�� 
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நவீனே மறறும் சம்கால மக்களாட்சி  
(Modern and Contemporary Democracy)

ேவீன ைற்றும் சைகொ்ல 
ைககளொட்சியொனது 18ஆம் நுற்றைொணடின 
இறுதியில் பைற்கு ஐபரொபேொவில் 
பதொழிற்புரட்சியின விமளவொகத் பதொனறியது. 
அதனுைன கூைபவ பதொழி்லொளரகள் 
எழுச்சியும் சமூக ைொற்றைமும் பதொனறின. 
நவீனே மறறும் சம்கால மக்களாட்சியின் 
சி்றப்�ம்சங்கள் 

  எழுதபேட்ை அரசமைபபு. ைககளின 
அனறைொை வொழ்வின பதமவகபகற்றைொரபேொல் 
அரசியல்வொதிகளும், அதிகொரிகளும் இமத 
மவத்திருத்தல் பவணடும்.

  ஒவபவொரு தனி ைனிதனுககும், சமூக 
குழுககளுககும், குறிபேொக எளிபயொர 
ைற்றும் ைத சிறுேொனமையிபனொருககொன 
அரசமைபபு உத்திரவொதைளிககும் 
அடிபேமை உரிமைகள் ைற்றும் ைனித 
உரிமைகள்.

  அரசின ேல்பவறு 
அமைபபுககளுககிமைபயயொன அதிகொர 
பிரிவிமன.

  அரசொஙகம் (நிரவொக அதிகொரம்) 
ேொைொளுைனறைம் (சட்ை அதிகொரம்) ைற்றும் 
நீதி அமைபபுகள் (நீதி அதிகொரம்).

  கருத்து, பேச்சு, எழுத்து ைற்றும் ேத்திரிமக 
சுதந்திரம்.

  ைத சுதந்திரம்.
  அமனவருககும் சைைொன ைற்றும் 

பேொதுவொன வொககுரிமை (ஒருவருககு ஒரு 
ஓட்டு) ைற்றும் வயது வந்பதொர வொககுரிமை. 

ைககளொட்சியின முககிய அம்சைொக 
“பேரும்ேொனமையினரின ஆட்சி” கூறைபேட்ை 
பேொதிலும் அந்த ேமைமுமறையொனது 
பேரமையொன ைற்றும் சுதந்திரைொன பதரதல் 
மூ்லபை சொத்தியபேடுகிறைது. பைலும் 
உரிமைகளுககு தரபேடும் முககியத்துவம் 
அரசியல் கருத்துககமள பவளிபேடுத்தும் 
சுதந்திரம், பேச்சு சுதந்திரம் ைற்றும் ேத்திரிமக 
சுதந்திரம் முத்லொன சுதந்திரஙகள் 
பிரதிநிதித்துவ ைககளொட்சியில் 
இனறியமையொதமவ ஆகும். பைலும் ைககள் 
அரசியல் ேரபபுமரகள், பதரதல் அறிகமககள் 
மூ்லம் பவட்ேொளர யொர எனறு அறிகிறைொரகள், 
அதனடிபேமையில்  தஙகள் வொககுகமள 
முடிவு பசயகிறைொரகள்.

ைககளொட்சி முமறையொனது ஒரு கட்சி 
ஆட்சி முமறையில் இருந்து ே்ல கட்சி ஆட்சி 
முமறை வமர ேல்பவறு ேொடுகளில் 
பசயல்ேட்டுவருகிறைது. ே்ல ேொடுகளில் 
அமனவருககும் சைைொன வொககுரிமை எனறை 
பகொள்மகயின அடிபேமையில் ைககளொட்சி 

பூ்டானில் ஒரு வரலாறறு சி்றப்பு மிக்க மாற்றம்

ேனறி : தி ஹிந்து 03.11.2008 வமரந்தவர: பகசவ

பூைொனின ேொனகொவது 
அரசர ஜிகபை சிஙபயொ வொஙசக 
(Jigme Singye Wangchuck) பூைொனின 
20 ைொவட்ைஙகளுககுப ேயைம் 
பசயதொர. ஒரு வர்லொற்று சிறைபபு 
மிகக ைொற்றைத்மத விளககபவ 
அந்த ேயைம். பூைொனின அரசர 
அந்ேொடு ேரம்ேமர 
மு டி ய ொ ட் சி யி லி ரு ந் து 
ேொைொளுைனறை ைககளொட்சி 
முமறைககு ைொறைபவணடியதன 

அவசியத்மத இந்த ேயைத்தில் ைககளிைம் எடுத்துமரத்தொர. அவர 2006 – ம் ஆணடு, தொன  34  
ஆணடுகொ்லைொக அைரந்திருந்த அரியொசனத்மத துறைந்தொர. பூைொன ேொடு ேொைொளுைனறை 
ைககளொட்சி முமறைககு ைொறியது. அரசின தம்லவரொக பூைொன ைனனரின ைகன ஜிகபை பகசர 
ேம்பகயில் வொஙசக (Jigme Khesar Namgyel Wangchuck), பேொறுபபேற்றைொர. இபபேொழுது பூைொன 
ேொைொளுைனறை ைககளொட்சிமய பகொணடுள்ளது ைற்றும் அரசர ஜிகபை ஓர அரசமைபபி்லொன 
ைனனரொவொர.

  �டா�� 
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பசயல்ேடுகிறைது. ஆசிய ைற்றும் ஐபரொபபிய 
ேொடுகளில் ைககளொட்சி எனறை பசொற்ேதத்மத 
ைககள் தொரொளவொத ைககளொட்சியொகபவ 
உைரகிறைொரகள். இதன சிறைபேம்சபை அரசியல் 
ேனமுகத்தனமை, சட்ைத்தின முன அமனவரும் 
சைம், குடிமைச் சுதந்திரஙகள் ைற்றும் ைனித 
உரிமைகள் ஆகியமவகளொகும். பேச்சு 
சுதந்திரபை ேவீன ைககளொட்சியின அடிபேமைத் 
பதமவயொகும்.

 ைககளொல் பதரந்பதடுககபேட்ை 
அமனத்து அரசொஙகஙகளுபை ைககளின 
பேச்சு சுதந்திரத்தின மூ்லம் 
பேொறுபபுமையதொககபேடுகினறைன. தற்பேொது 
எளிதொக கிமைககினறை தகவல்களொல் 
ைககளும், அரசொஙகமும் சிறைந்த முடிவுகமள 
எடுகக முடிகினறைது.

ைககளொட்சி கீழ்கணைவொறு 
வமரயறுககபேடுகிறைது. 

   அதிகொரப பேொட்டி நிமறைந்த அரசியல் 
அமைபபு 

  பேொதுவொழ்வில் ேஙபகற்கும் உரிமை 
  சட்ைத்தின ஆட்சி 

�ற்கால மக்களாட்சியின் வக்க்கள்:

பிரதிநிதிததுவ மக்களாட்சி (Representative 
Democracy)

பிரதிநிதித்துவ ைககளொட்சியில் 
தகுதிவொயந்த அமனத்து குடிைககளும் 
வொககளித்தலின மூ்லம் தஙகள் பிரதிநிதிகமள 
பதரந்பதடுககினறைனர. ஒவபவொரு 
பதொகுதிககும் பிரதிநிதிகமள அந்தந்த பதொகுதி 
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ைககள் பதரந்பதடுககினறைனர. ஒவபவொரு 
பதொகுதியும் ைககள் பதொமகயின 
அடிபேமையில் பிரிககபேட்டிருககும். சமூக, 
அரசியல் ைற்றும் பேொருளொதொர வளரச்சிககு 
ஒவபவொரு அரசியல் கட்சியும் தனித்தனிபய 
சித்தொந்தஙகள், பகொள்மககள் ைற்றும் 
திட்ைஙகமளக பகொணடுள்ளன. அவற்மறை 
சீரதூககி ஆரொயந்து ைககள் தஙகள் 
பிரதிநிதிகமளத் பதரந்பதடுககினறைனர.  
பவற்றி வொயபபு, ைககளிைம் உள்ள பசல்வொககு 
பேொனறைவற்றின அடிபேமையில் கட்சிகள் 
தஙகள் பவட்ேொளரகமளத் 
பதரந்பதடுககினறைன.

 பதரதலின பேொது கட்சிகள் தஙகள் 
திட்ைஙகள் ைற்றும் பகொள்மககமள பதரதல் 
அறிகமகயொக பவளியிடுகினறைன. இந்தியொ 
பேொனறை மிகபபேரிய ைககளொட்சி ேொட்டில், 
பதசிய ைற்றும் பிரொந்தியக கட்சிகள் தஙகள் 
எதிரகொ்லத் திட்ைஙகள், அமத அமையும் 
வழிகள் என அமனத்மதயும் பதரதல் 
அறிகமகயொக தயொரித்து அதன மூ்லம் 
ைககளின ேம்பிகமகமய பவல்்ல 
முற்ேடுகினறைன. எந்த ஒரு குடிைகனும், கட்சி 
சொரபினறி பதரதல்களில் பேொட்டியிை 
விரும்பினொல் சுபயச்மச பவட்ேொளரொகக 
களமிறைஙகவும் அனுைதி உணடு.  
பிரதிநிதித்துவ ைககளொட்சி அமைபபில் 
அரசியல் கட்சிகளின ேஙகு முககியைொனது. 
அரசியல் கட்சிகள் அவவபபேொது ேைத்தும் 
பேொதுககூட்ைஙகள், அரசின பகொள்மககமள 
விைரசித்பதொ ஆதரித்பதொ பவளியிடும் 
அறிகமககள், முதலியவற்றின வழிபய 
ைககமள விழிபபுைரவமையச்பசயகினறைனர. 
எனபவ இதன மூ்லம் அரசியல் கட்சிகள் 
ைககள் தஙகள் பதமவமய 
அறியச்பசயகினறைன. பைலும் அதனுைன 
முககிய பிரச்சமனகளில் ஒரு 
பேொதுககருத்மதயும் உருவொககுகினறைன. 
ைககள் பிரதிநிதிகள் அரசமைபேொல் 
அஙகீகரிககபேட்ைவரகள். இபபிரதிநிதிகள் 
ைககள் ே்லனுககொன தஙகளது  பேொறுபமேயும், 
கைமைமயயும் பசயவதற்கு அரசமைபேொல் 
அதிகொரம் அளிககபேட்டுள்ளது.
 பிரதிநிதித்துவ ைககளொட்சி முமறை, 
தொரொளவொத ைககளொட்சி முமறையுைன 
பேருஙகிய பதொைரபுமையதொக உள்ளது. 
தொரொளவொத ைககளொட்சி முமறையொனது 
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அபைரிககொ ைற்றும் பைற்கு ஐபரொபேொவில் 
பதொனறி பினபு ே்ல மூனறைொம் உ்லக ேொடுகளில் 
ேரவி தற்பேொது முனனொள் பசொவியத் ரஷய 
ேொடுகளிலும், கிைககு ஐபரொபபிய ேொடுகளிலும் 
கொலுனறியுள்ளது. தொரொளவொத ைககளொட்சி 
அரசொனது அதிேர முமறை ைககளொட்சி அல்்லது 
ேொைொளுைனறை முமறை ைககளொட்சி என இரு 
பேரும் பிரிவுகளொக பிரிககபேட்டிருந்தொலும் 
அவற்றுள் சி்ல பவறுேொடுகளும் உள்ளன. 
பிரதிநிதித்துவ ைககளொட்சியொனது 
ஒனறுகபகொனறு பதொைரபுமைய 
எணணி்லைஙகொ பகொள்மககளொல் ஆனது. 
அவற்றுள் சி்ல:
  ஒபர சீரொன இமைபவளியில் 

சுதந்திரைொகவும், பேரமையொகவும் 
ேமைபேறும் பதரதல். வயதுவந்பதொர 
வொககுரிமை ைற்றும் வொககளித்தலின 
ரகசியம் கொககபேடுதல் அடிபேமையில் 
பதரதம்ல ேைத்த பதரதல் ஆமையம் எனும் 
ஒரு சுபயச்மசயொன அமைபபு.

  ைககள் பதரந்பதடுபேதற்கு வசதியொக ே்ல 
கட்சிகள் பேொட்டியிடும் பதரதல்.  

  சுதந்திரைொன நீதிைனறைத்தின 
பைற்ேொரமவயில் இயஙகும் பதரதல் 
சட்ைஙகள்.  

  பேச்சு ைற்றும் கூட்ைஙகள் கூடுவதற்கொன 
சுதந்திரம்.  

  பதரதலில் ஒரு பவட்ேொளரொக ேஙபகற்கும் 
சுதந்திரம்.

�ங்்கறபு மக்களாட்சி (Participatory Democracy) 
ேஙபகற்பு ைககளொட்சியொனது, சைத்துவம் 

எனறை நிம்லயிலிருந்து சை நீதியின 
அடிபேமையி்லொன ேஙகு எனறை நிம்லபேொககி 
பசல்்ல ஊககுவிககிறைது. சமீே கொ்லஙகளில் 
ேஙகளிபபு ைககளொட்சியில் ைககளின 
ேஙகளிபபு அதிகரித்து வருகிறைது. பதொனமை 
பிரதிநிதித்துவ ைககளொட்சிமய விை ைககபள 
பேரடியொக ேஙபகற்கும் ைககளொட்சியில் தொன 
ைககளொட்சியின தனமை அதிகமிருககும். இது 
குடிமை சமூகத்தின அடிபேமையி்லொனது. 
அமனவருககுைொன வொயபபுகமள ஏற்ேடுத்தி, 
அந்த வொயபபுகமள அமனவரும் ேயனேடுத்த 
ஏதுவொன சூைம்லயும், முடிபவடுத்தலில் 
அமனவருககுைொன ேஙமகயும் இது உறுதி 
பசயகிறைது. சமூக உறைவுகபள அரசியல் 
ேைவடிகமககளுககு அடிபேமையொகும். 

ேஙகளிபபு ைககளொட்சியொனது ைககளின 
ேஙகளிபமே அதிகரித்து அரசியல் 
சைத்துவத்மத ஏற்ேடுத்தி அதன மூ்லம் 
சமூகத்மதபய ைககளொட்சிையைொககுகிறைது.

ேஙபகற்பு ைககளொட்சியின பேொககபை 
ஆரவமுள்ள ைககமள அரசியல், பேொருளொதொர 
ைற்றும் சட்ை ேமைமுமறைகளில் ேஙபகற்கச் 
பசயவதும், ைககமள அரசின முடிவுகளுககு 
பேொறுபபுமையவரகளொக ைொற்றுவதுபை 
ஆகும். ேஙபகற்பு ைககளொட்சியின சிறைபேம்சபை 
அரசின பசயல்ேொடுகள் ைற்றும் முடிவுகள் 
எடுபேதில் ைககள் பேரடியொக ேஙபகற்கும் 
வொயபமே ஏற்ேடுத்துவதுதொன. இந்த முமறை 
ைககளொட்சியில் அதிகொரம் பேரடியொக 
ைககளிைம் ைட்டும் இருககுபை தவிர பவறு 
எந்த அமைபபிைபைொ, தனி ேேரகளிைபைொ 
இருககொது. தற்பேொமதய பேொருளொதொர 
வளரச்சிக கொ்லத்தில் ைககளிமைபய 
ஏற்றைத்தொழ்வுகமள நீககி சைத்துவத்மத 
ஏற்ேடுத்த, ைககள் தஙகள் ேஙபகற்புகமள 
அளிககும் வமகயில் ேஙபகற்பு 
ைககளொட்சியொனது வடிவமைககபேட்டுள்ளது. 
இதன மிக முககிய ேணபே அரசியல் 
சைத்துவம் உள்ள ஒரு ைககளொட்சி முமறையொக 
இருபேதொகும். அதில் அமனவருககும் சைைொன 
அடிபேமை உரிமைகள் ைற்றும் சுதந்திரஙகள் 
உறுதிேடுத்தபேட்டிருககும்.
5.3  மக்களாட்சிகய அளவிடு�ல் மறறும் 

மதிப்பிடு�ல்

ைககளொட்சி எனேது ைககள் தஙகளது 
ஒபபுதம்லபயொ அல்்லது ஒபபுதலினமைமயபயொ 
கொட்டுவதற்கொன ஒரு சரியொன முமறையொன 
வழியொகும். இந்திய அரசமைபபின வமரவுக 
குழு தம்லவர முமனவர பி.ஆர.அம்பேத்கர 
இமத வலியுறுத்திக கூறுகிறைொர. “அரசியலில் 
ேைககு சைத்துவம் இருககும். ஆனொல் சமூக 
ைற்றும் பேொருளொதொர வொழ்வில் சைத்துவைற்றை 
தனமைபய நி்லவும்” எனறைொர. அரசியலில் 
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ஒருவருககு ஒரு வொககு, ஒவபவொரு வொககிற்கும் 
ஒபர ைதிபபு எனறை விதிமய அஙகீகரிககிபறைொம். 
ஆனொல் ேம் சமூக ைற்றும் பேொருளொதொர 
கட்ைமைபபின கொரைைொக ேம்முமைய சமூக 
பேொருளொதொர வொழ்வில் ஒவபவொரு 
ைனிதனுககும் ஒபர ைதிபபு எனறை விதிமுமறைமய 
பதொைரந்து ைறுத்பத வருகிபறைொம். 
ைககளொட்சிமய ைதிபபிடுதல் ைற்றும் 
அளவிடுதல் எனேது அதன தரம் ைற்றும் 
அளவின அடிபேமையில் நிகழ்கிறைது. தர 
நிம்லமய ேகுபேொயவு பசயவதன மூ்லம் சமூக 
ைொற்றைத்தின இயககொற்றைம்ல கணைறிய 
ஏதுவொகிறைது. அபத சையத்தில் அளவு நிம்லமய 
ேகுபேொயவு பசயவதன மூ்லம் சிறைபேொன 
ைககளொட்சி ேமைமுமறைககொன ைொற்றைம் 
எவவொறு உள்ளது எனறு அறிய முடிகிறைது. 

ைககளொட்சியின தர நிம்லயிமன ைககள் 
ேஙபகடுககும் ஆரபேொட்ைஙகள், கணைன 
கூட்ைஙகள், பிரச்சொரஙகள், ைககள் கருத்து 
சுதந்திரத்திமன ேயனேடுத்தும் விதம் ைற்றும் 
அரசமைபபு ைககளுககு பகொடுத்திருககும் 
உரிமைகள் இவற்றின மூ்லம் அறிய்லொம். 
சமூகத்தில் ேைககும் நிகழ்வுகள் சமூக 
ைொற்றைத்திற்கொன குறிபேொக சொதி, ைத, ேொலின 
ைற்றும் ேணேொட்டு கணபைொட்ைஙகளில் 
முனபனொககி பசல்்லபவணடியமத 
வலியுறுத்துகினறைன. வளரச்சிககொன 
பேொருளொதொர முமறையொனது 
ைொறிகபகொணபையிருககிறைது. இதில் 
பகொள்மககள் வகுபேதன மு்லம் 
ஏற்றைத்தொழ்வுகமள கமளவதற்கொக ைககளொட்சி 
இம் ைொறிவரும் பேொருளொதொர முமறையுைன 
பேரடி பதொைரபில் உள்ளது. ைனித வள 
பைம்ேொட்டுக குறியீடு ைற்றும் தனி ேேர 
வருைொனத்தின மூ்லம் ைககளொட்சியொனது 
ைதிபபிைபேடுகிறைது. கீழ்கணை அடிபேமை 
கொரணிகள் ைககளொட்சிமய அளவிைவும் 
ைதிபபிைவும் உதவுகினறைன.
1.  இமறையொணமை: ஒரு ஆட்சியொனது எந்த 

அளவிற்கு ைற்றை ேொடுகளின குறுககீடு 
இல்்லொைல் தன ேொட்டின உள் விவகொரஙகள் 
ைற்றும் பவளியுறைவு பகொள்மககமள 
மகயொள முடிகிறைபதொ அதுபவ அதன 
இமறையொணமை எனபேடும்.

2.  ஆட்சி அதிகொரம்: ேொட்டின எல்ம்லககுள் 
எந்த அளவிற்கு ைத்திய அரசொஙகத்தின 

அதிகொரம் பசல்லுேடியொகுபைொ அந்த 
எல்ம்லகள் ஆட்சி அதிகொரத்துககுட்ேட்ைமவ 
எனபேடும்.

3.  பதரந்பதடுககபேட்ை அரசொஙகம்: இரகசிய 
வொகபகடுபபு முமறை பதரதல்கள் மூ்லம் 
பதரந்பதடுககபேட்ை பிரதிநிதிகள் மகயில் 
ஆட்சி அதிகொரம் இருபேமத இது குறிககிறைது.

4.  வயது வந்பதொர வொககுரிமை: பதரதல்களில் 
ஒரு குறிபபிட்ை வயமத கைந்த அமனத்து 
குடிைககளுககும் எந்த வித ேொகுேொடுமினறி 
வொககளிகக பகொடுககபேட்டிருககும் 
உரிமை. 

5.  பைொத்த வொககுபேதிவு : பதரதல் ேொளனறு 
வொககளித்த ைககளின வொககு சதவீதத்மத 
குறிககிறைது. 

6.  முமறைபேடுத்தபேட்ை பதரதல்கள்: பதரதல் 
ஒரு சீரொன இமைபவளியில் (5 ஆணடுககு 
ஒரு முமறை) குறிபபிட்ை அட்ைவமையில் 
அரசமைபபு  கூறியுள்ளேடி ேைத்துதல்  

7.  சுதந்திரைொன ைற்றும் நியொயைொன 
பதரதல்கள்: அரசியல் கட்சிகளும், 
பவட்ேொளரகளும் வொககு எணணிகமகமய 
ேொரமவயிை நியொயைொன வொயபபுகமள 
வைஙகுதல். பைலும் வொககொளரகள் எந்த 
வித ேயமும், ேொரேட்சமுமினறி தஙகள் 
வொகமக ேதிவு பசயதல்.

8.  ஊைகஙகமள அணுகுதல் ைற்றும் ேரபபுமர : 
அமனத்து அரசியல் கட்சிகள் ைற்றும் 
பவட்ேொளரகளுககும் ஊைகஙகள் ைற்றும் 
பேொதுபவளியில் ேரபபுமர பசயய 
அவரகளின வொககு விகிதத்திற்கு ஏற்றைொர 
பேொல் வொயபபு வைஙகுதல்.

9.  சட்ைத்தின ஆட்சிமய உறுதி பசயதல்: 
அரசமைபபில் கூறியுள்ளேடியும் 
நீதிைனறைஙகளின விளககஙகள் ைற்றும் 
வழிகொட்டுதலின ேடியும் சட்ைத்மத 
ஆட்சியொளரகள் பசயல்ேடுத்துதல். 

10.  சட்ைைனறை அதிகொரம்: ேொைொளுைனறை 
அமைபபின மூ்லைொக சட்ைைனறைைொனது 
பசய்லொட்சித்துமறை மீது ஏற்ேடுத்தும் 
கட்டுபேொடு சட்ைைனறை  அதிகொரம் 
எனபேடும். 

11.  சுதந்திரைொன நீதித்துமறை: நீதித்துமறையொனது 
பசய்லொட்சி துமறை ைற்றும் எந்த ஒரு 
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பவளிபபுறை குறுககீடும் இல்்லொைல் 
சுதந்திரைொக பசயல்ேடுதம்ல இது 
குறிககிறைது.   

12.  எதிரக கட்சிகளின ேஙகு: எதிரக கட்சிகள், 
ஆளும் கட்சியின பசயல்ேொடுகமள 
பதொைரந்து கணகொணித்தும், விைரசித்தும் 
அது அரசமைபபு வகுத்த ேொமதமய விட்டு 
வி்லகொைல் ஆட்சி புரிய மவத்து 
ேொைொளுைனறை ைககளொட்சிமயக கொபேமத 
இது குறிககிறைது.  

13.  நீதிப புனரொயவு: சட்ைைனறைம் இயற்றும் 
சட்ைஙகமளயும், அரசொஙகத்தின 
ேைவடிகமககமளயும், அரசமைபபு 
விதிகளின அடிபேமையில் சீரொயவு 
பசயயவும், அமவ ைற்றை அமைபபுகளொல் எந்த 
அளவிற்கு ைதிககபேடுகிறைது எனேமத 
கணகொணிககவும் உள்ள நீதிைனறை அதிகொரம்.

14.  கட்சி ே்லம்: கட்சிகள் 
நிறுவனையைொககபேட்டு அவற்றின 
அதிகொரம் ைற்றும் ேணிகள் 
ேரவ்லொககபேட்டு அமவ 
அமனவருககுைொன கட்சிகளொக இருபேபத 
அவற்றின ே்லத்மத தீரைொனிககிறைது.

15.  கட்சியின சித்தொந்தம்: அரசியல் கட்சிகள் 
ேனகு வமரயறுககபேட்ை நிம்லயொன 
ைற்றும் ஒத்திமசவொன கட்சி 
சித்தொந்தஙகமள வகுத்துள்ளன. 

16.  கட்சி முமறை அமைபபு : சட்ைைனறைத்தில் 
அஙகம் வகிககும் அரசியல் கட்சிகளின 
எணணிகமக. 

17.  ேத்திரிமக சுதந்திரம்: ேத்திரிமககள் 
சுதந்திரைொகவும், ேயமினறியும் தஙகளது 
ேல்பவறு வமகயொன அரசியல் 
கருத்துககமளயும், விைரசனஙகமளயும் 
ைககளிைம் பகொணடு பசல்்ல எந்த 
அளவிற்கு முடிகிறைபதொ அதுபவ ேத்திரிமக 
சுதந்திரைொகும்.

18.  சுதந்திரைொன குடிமைச்சமூகம்: குடிமைச் 
சமூகைொனது அரசுககு எதிரொன அரசியல் 
தம்லவரகளுககு எதிரொன தஙகளது 
கருத்துககள் ைற்றும் விைரசனஙகமள 
எந்த வித அச்சுறுத்தலுமினறி 
பவளிபேடுத்தும் சூைல்.  

19.  குடிமைச்சுதந்திரம்: அரசமைபபில் 
பேைபேட்டுள்ள அடிபேமை ைற்றும் ைனித 
உரிமைகள் அமனத்து குடிைககளுககும் 
வைஙகபேடுதல். 

20.  பசொத்துரிமை: அரசமைபபில் 
ேொதுகொபேளிககபேட்டிருககும் பசொத்து 
உரிமைகள்.  

21.  ைத சுதந்திரம்: ைதஙகளிமைபய 
ேல்லிைககத்மத பேணுவதற்கும் அரசியல் 
பகொள்மககள் ைற்றும் திட்ைஙகளில் 
ைதச்சொரபினமைமய நிம்லேொட்ைவும் ைத 
சுதந்திரைொனது அரசமைபேொல் ஒவபவொரு 
இந்திய குடிைகனுககும் 
உத்திரவொதைளிககபேட்டுள்ளது.

22.  வளஙகள் மீதொன அமனவருககுைொன 
வொயபபு: வளஙகள் சரிசைைொக 
அமனவருககும் ேகிரந்தளிககபேட்டு 
பேொருளொதொர சைநிம்லமய வருவொய, 
கல்வி ைற்றும் சுகொதொரத்தின மூ்லம் 
ஏற்ேடுத்துதல்.  இது அரசியலில் 
அமனவரும் ேஙபகற்ேதற்கொன ஒரு சிறைந்த 
யுத்தியொகும்.    

23.  இயற்மகச் பசல்வஙகள் ைற்றும் 
பேொதுச்பசொத்துககள் மீதொன 
அமனவருககுைொன வொயபபு: இயற்மக 
பசல்வஙகள் ைற்றும் பேொதுச் பசொத்துககள் 
மீது அமனவருககும் சரிசைைொன வொயபபு 
ைற்றும் அமத எளிதில் ேயனேடுத்தும் 
வழிகள் இருபபின அது அமனவரின 
வொழ்கமகத் தரத்மத உயரத்தும் ைற்றும் 
சமூக விடுதம்லககு வித்திடும்.  

24.  ேொலின சைத்துவம்: சட்ைைனறைம், சமூக 
அமைபபுகள் ைற்றும் அரசின ேல்பவறு 
ேதவிகளில் பேணணுககும், ஆணுககும் 
இமையொன பிரதிநிதித்துவம் ைற்றும் 
அவரகமள கணணியைொக ேைத்துதல்.

25.  ஏமை எளிபயொரின சமூக பேொருளொதொர 
நிம்ல பைம்ேை அரசியல் சைத்துவம்: சொதி, 
இன, ேைஙகுடியினர ைற்றும் ைத 
சிறுேொனமையினருககு அரசமைபபில் 
சைஉரிமைகள் வைஙகபேட்டுள்ளன. அதன 
மூ்லம் அவரகள் தஙகளின 
பிரச்சமனகளுககு தீரவுகமள எட்ைவும் 
அரசின நிரவொக அதிகொரத்தில் 
ேஙபகற்கவும் ஏதுவொகிறைது. பைலும் சட்ை 
ைனறைத்தில் அவரகளுககொன 
பிரதிநிதித்துவத்மத பேறைவும், ஆட்சி 
அதிகொரத்தில் ேஙபகற்ேமதயும் அவரகள் 
தஙகளின அரசியல் ேஙபகற்பின மூ்லம் 
பேறுகினறைனர.
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5.4 இந்திய மக்களாட்சியின் சா�கனே்கள்

இந்தியொமவயும், இந்திய 
அரசமைபமேயும் உருவொககிய ேம் 
முனபனொரகள் ஒரு வலிமையொன 
ைககளொட்சிககு  அடித்தளத்மத 
இட்டுச்பசனறுள்ளனர. இது ேம் இந்தியொமவ 
சிறைந்த ஒரு ேொைொகத் திகைச்பசயகினறைது. ேைது 
ைககளொட்சியின அடித்தளைொனது ேம் 
அரசமைபபின சமூக அரசியல் ைற்றும் 
பேொருளொதொர ைொற்றைத்திற்கு வலு பசரககும் 
விதைொக அமைந்துள்ளது. ேம் அரசமைபபின 
முகவுமரயொனது அடிபேமை உரிமைகள் 
ைற்றும் கைமைகள், வழிகொட்டு பேறிமுமறைகள், 
ேொைொளுைனறை ைககளொட்சி முமறை ைற்றும் சட்ை 
திருத்த ேமைமுமறைகள், நீதிப புனரொயவு 
ைற்றும் அரசமைபபின அடிபேமை அம்சக 
பகொட்ேொடுகள் என அரசு பசயல்ேை பவணடிய 
விதத்மத கொட்டும் ஒரு வழிகொட்டியொக 
உள்ளது.
அரசியல் �ளம் (Political Front)

  சுதந்திர இந்தியொவின முதல் பேொது பதரதல் 
1951ம் ஆணடு ேைந்த பேொது, களத்தில் 54 
அரசியல் கட்சிகள் இருந்தன. சமீேத்தில் 
ேைந்து முடிந்த 2014ம் ஆணடு பேொது 
பதரதலின பேொது அரசியல் கட்சிகளின 
எணணிகமக 264 ஆக கூடி இருந்தது. 
இதிலிருந்து அரசியல் ேமைமுமறை 
விரிவொகவும் ஆைைொகவும் ைொறிவருவது 
பு்லனொகிறைது.

  சுதந்திர இந்தியொவில் 1951ஆம் ஆணடு 
ேைந்த முதல் பேொதுத்பதரதலில் 17.30 பகொடி 
இந்திய ைககள் வொககளிககும் உரிமை 
பேற்று இருந்தனர. இவரகளில் 44.87 
சதவிகிதத்தினபர வொககளித்தனர. ேொட்டின 
16வது பேொதுத்பதரதல் 2014ஆம் ஆணடு 
ேைந்த பேொது வொககொளரகளின 
எணணிகமக 81.40 பகொடியொக 
அதிகரித்திருந்தது. இதில் 66.4 
சதவிகிதத்தினர வொககளித்தனர. 
இவரகளில் 67.9 சதவீதத்தினர ஆணகள் 
ைற்றும் 65.6 சதவீதத்தினர பேணகள். இந்த 
பதரதலில் பேொட்டியிட்ை பவட்ேொளரகளின 
எணணிகமகயும் 8251 ஆக 
அதிகரித்திருந்தது.

  2004ஆம் ஆணடு முதல் வொககுகள், 
மினனணு வொககுேதிவு இயந்திரத்தின 

மூ்லைொக ேதிவு பசயயபேடுகினறைன. இந்த 
இயந்திரஙகள், இந்தியொவிப்லபய தயொர 
பசயயபேடுகினறைன. இவற்றின துல்லியம், 
ைற்றும் ரகசியம் கொககபேடுதல் ஆகியமவ 
பவற்றிகரைொக பசொதித்தறியபேட்டுள்ளது.

  ேம் பதரதல் முமறையொனது அதிக 
வொககுகமள எணணிகமக அடிபேமையில் 
பேற்றைவர பவற்றி பேற்றைவர எனறை 
அடிபேமையில் அமைந்துள்ளது. ஒவபவொரு 
பதொகுதிககும் ஒரு பிரதிநிதி பேரும்ேொனமை 
வொககுகளின அடிபேமையில் 
தீரைொனிககபேடுகிறைொர. சட்ைைனறை ைற்றும் 
ேொைொளுைனறை பதரதல்களில் ஒரு 
வொககொளருககு ஒரு வொககு எனறை 
அடிபேமையில் பதரதல் ேமைபேறும். இதன 
மூ்லம் வொககொளரகள் தஙகளின 
பிரதிநிதிகமள சட்ைைனறைத்திற்கும் 
ே ொ ை ொ ளு ை ன றை த் தி ற் கு ம் 
பதரந்பதடுககினறைனர.

  ேம் ேொட்டில் 1989ஆம் ஆணடிலிருந்து 18 
வயது பூரத்தியொன அமனத்து 
குடிைககளுககும் வொககளிககும் உரிமை 
வைஙகபேட்டுள்ளது. இது ைககளொட்சி 
எனும் ைகுைத்தில் பைலும் ஒரு சிறைகொகும்.

  உ்லகின மிகபபேரிய ைககளொட்சி ேொைொன 
இந்தியொ, தனது அமனத்து தரபபு 
ைககமளயும் அரவமைத்து, ைொநி்லஙகளின 
ேல்பவறு பகொரிகமககமளயும் ஏற்று 
கூட்ைொட்சி தத்துவத்துைன ஒரு 
பவற்றிகரைொன அரசொக திகழ்கிறைது.

  இந்திய அரசமைபபின 73-வது ைற்றும் 74-
வது சட்ைத் திருத்தம் தொழ்த்தபேட்ை ைற்றும் 
ேைஙகுடியினருககும், பேணகளுககும் 
உள்ளொட்சி அரசொஙக அமைபபுகளொன 
கிரொை ஊரொட்சிகள், ேகரொட்சிகள் ைற்றும் 
ைொேகரட்சிகளில் உறுபபினரகளொகவும், 
தம்லவரகளொகவும் பேொட்டியிை இை 
ஒதுககீட்மை அறிமுகபேடுத்தியது.

  இந்திய ைககளொட்சி முமறையொனது 
இளமைத் துடிபபேொடு உள்ள உத்பவகைொன 
ஒரு ைககளொட்சியொகும். இந்திய ரொணுவம் 
கூை அரசியல் ைற்றும் ஆட்சி அதிகொரத்தின 
மீது எவவித பசல்வொகமகயும் பசலுத்த 
முடியொது. அபதசையத்தில் ரொணுவ 
அமைபபுககு முழு அதிகொரமும், உரிய 
ைரியொமதயும் அளிககபேடுகிறைது. 
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சமூ்க�ளம் (Social Front)
 ைககளொட்சி முமறையொனது அரசியல் 
அதிகொரத்தில் மிக முககிய ைொற்றைத்மதக 
பகொணடுவந்தது. ைககளொட்சி முமறையினொல், 
அரசியல் அதிகொரைொனது ைத்திய ைற்றும் உயர 
வரககம் ைற்றும்  ேகர சமூகத்திைமிருந்து பைல்்ல 
வி்லகி அது தற்பேொது சமூகத்தில் பிற்ேடுத்தபேட்ை 
ைககளிைம் உள்ளது. சுதந்திரத்திற்குபபின 
அரசமைபபின மூ்லைொக தொழ்த்தபேட்ை ைற்றும் 
ேைஙகுடியினருககு வைஙகபேட்ை இை ஒதுககீடு 
பேொ்லபவ பிற்ேடுத்தபேட்ை வகுபபினரும் அரசு 
ேதவிகளிலும், சட்ைைனறைஙகளிலும் 
இைஒதுகீட்மை பேற்றுள்ளனர. 

  இந்தியொவின ேத்திரிமக சுதந்திரம் ைற்றும் 
சுதந்திரைொன நீதித்துமறையொனது இந்திய 
சமூகம் பதொைரந்து சட்ைத்தின ஆட்சியின 
ேடி பசயல்ேை வழிவமக பசயகிறைது. 

  இந்தியரகளின சரொசரி ஆயுட்கொ்லைொனது 
36 வருைஙகள் எனறு 1951ஆம் ஆணடில் 
இருந்தது. இது 2014-ஆம் ஆணடு கிட்ைதட்ை 
இரட்டிபேொகி 66 வருைஙகள் எனறு 
உயரந்துள்ளது. இதற்கு கொரைைொக 
ைருத்துவத்துமறையில் இந்தியொவின 
வளரச்சி, அமனவமரயும் பசனறைமைய 
கூடிய வமகயில் அரசின சுகொதொர 
திட்ைஙகள், பதொற்றுபேொயகள் ைற்றும் 
பகொள்மளபேொயகள் ஒழிபபுககொன 
ைருந்துகள் ைற்றும் அதற்கொன திட்ைமிைல் 
பேொனறைவற்மறை கூறை்லொம்.

  இமத பேொ்லபவ சினனம்மை ைற்றும் 
இளம்பிள்மள வொதம் ஆகிய பேொயகளும் 
முழுமையொக  ஒழிககபேட்டுவிட்ைன.  
கல்வித்துமறையிலும் ைொபேரும் வளரச்சிமய 
இந்தியொ கணடுள்ளது. 1950-51-ல் பவறும் 
27 ேல்கம்லககைகஙகளும் 578 
கல்லூரிகளும் இருந்த இந்தியொவில், 
2014ஆம் ஆணடு கைககினேடி சுைொர 712 
ேல்கம்லகைகஙகளும் 36,671 
கல்லூரிகளுைொக பேருகி வளரந்து 
உள்ளன. இமத பேொ்லபவ, எழுத்தறிவு 
விகிதமும் 1951-ல் 18.3 சதவிகிதத்திலிருந்து 
2011-ல் 73 சதவிகிதைொக கிட்ைத்தட்ை ேொனகு 
ைைஙகுககு பைல் உயரந்துள்ளது.

த�ாருளா�ார �ளம் : (Economic Front)

இது ேொதுகொபபு விவகொரஙகள், 
அரசமைபபு சட்ைபேடியொன ைககளொட்சி 

ஆளுமக, சமூகம் ைற்றும் ேொட்டின 
பேொருளொதொரம் ஆகியவற்மறை 
உள்ளைககியதொகும்.

  இந்தியொ தன பேொருளொதொரம், ரொணுவம் 
ைற்றும் அணு ஆற்றைலின கொரைைொக 
ஆசியொவில் ஒரு வட்ைொர சகதியொகவும், 
பதற்கு ஆசியொவில் ஒரு வல்்லரசொகவும் 
உருவொகியுள்ளது.

இதனேடி 1991ஆம் ஆணடு வமர ேொட்டின 
வளரச்சிககு ஒருமுகபேடுத்தபேட்ை 
திட்ைமிைல், பவம்ல வொயபபிற்கு பேரிய 
அளவில் பேொதுத்துமறை நிறுவனஙகமள 
ஏற்ேடுத்துதல், இமளஞரகளுககு அறிவியல் 
பதொழில்நுட்ே கல்வி எனறிருந்த நிம்லயில் 
1991ஆம் ஆணடு தொரொளையம் ைற்றும் சந்மத 
சொரந்த ைொதிரியி்லொன உ்லகையைொதல் எனறை 
பேொருளொதொரத்தில் ைொற்றைம் பகொணடு 
வரபேட்ைது.  இது கட்ைமைபபு, சீரமைபபு 
பசயல்திட்ைம் எனறு அமைககபேடுகிறைது. 
இதற்கு பிறைகு ேொட்டின பேொருளொதொரத்தில் 
தனியொர ைற்றும் அயல் ேொட்ைவரின ேஙகளிபபு 
அதிகரித்தது. இதன மூ்லம் புதிய 
பதொழில்முமறை ேடுத்தர வரககம் எனறை பிரிவு 
உணைொககியது.  கல்வி, சுகொதொரம் ைற்றும் 
பேொககுவரத்தில் பதொழில் நுட்ே புதுமைகள் 
மிகபபேரும் வளரச்சிமய பகொணடு வந்தன. 
பைலும் ேகரஙகளிலும், கிரொைஙகளிலும் 
உள்கட்ைமைபபு ைற்றும் சொம்ல வசதிகள் 
பைம்ேடுத்தபேட்ைன. இதன மூ்லம் மினனனு 
பதொழில்நுட்ே இந்தியொ எனறை வளரந்த நிம்ல 
பேொககி இந்தியொ ேகரத் பதொைஙகியுள்ளது. 
வஙகித் துமறை சீரதிருத்தஙகளும் பேரிய சமூக  
ைொற்றைஙகமள சொத்தியபேடுத்தியுள்ளன.

  இந்தியொவின ஒட்டு பைொத்த பதசிய 
வருவொயொனது 1950-51-ல் ருேொய 2.92 
்லட்சம் பகொடியொக இருந்து 2014-2015-ல்  
கிட்ைத்தட்ை 35 ைைஙகு வளரந்து  ரூேொய 
105.28 ்லட்சம் பகொடியொக உயரந்துள்ளது. 
அமத பேொ்லபவ, தனி ேேர வருைொனமும் 
1950-51-ல் ரூேொய 274ஆக   இருந்து, 2014-
2015ஆம் ஆணடு ரூேொய 88,533ஆக  
உயரந்துள்ளது.

  இந்தியொவின உைவு தொனிய உற்ேத்தி 
1950-51ஆம் ஆணடுகளில் 50.8 பகொடி 
ைனகளொக இருந்தது. அது 2014-15ஆம் 
ஆணடுகளில் 264.77 பகொடி ைனகளொக 
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கிட்ைத்தட்ை  ஐந்து ைைஙகு உயரந்துள்ளது. 
உைவு உற்ேத்தியில் இந்தியொ தனனிமறைவு 
அமைந்துள்ளது. இந்திய விவசொயத் 
துமறையில் ஏற்ேட்ை பதொழில்நுட்ே 
வளரச்சிபய  இதன முககிய கொரைைொகும்.

5.5 இந்திய மக்களாட்சியின் சவால்்கள்:

இந்திய ைககளொட்சியில் ஒவபவொரு தனி 
ைனிதனுககும் ைற்றும் ஒட்டு பைொத்த 
சமுகத்திற்குைொன சவொல்கள் உள்ளன. 
குறிபேொக அமனவருககுைொன கல்வித் திட்ைம் 
சரியொக பசய்லொககபேைொததொல் இனறு 
இந்தியொவின மிக முககிய பிரச்சிமனயொக 
எழுத்தறிவினமை உள்ளது. வறுமை, 
ைதவொதம்,  ைத அடிபேமைவொதம், ேொலினப 
ேொகுேொடு, பேணகளுகபகதிரொன வனமுமறை, 
அரசியல் வனமுமறை, சீரதிருத்தஙகள் 
பசயயபேைொைப்ல இயஙகி பகொணடிருககும் 
நீதித்துமறை ைற்றும் நிரவொகத் துமறை, குடிமைச் 
சமூகத்தின குமறைவொன ேஙகளிபபு, அரசியலில் 
அதிகரித்து வரும் குற்றைவொளிகளின 
எணணிகமக, அதிகரித்து வரும் பேொருளொதொர 
குற்றைஙகள், வளரச்சித் திட்ைஙகளில் 
ைொநி்லஙகளுககிமைபய ேொகுேொடு கொட்டும் 
ைத்திய அரசு ைற்றும் அமனவமரயும் 
சரிசைைொக பசனறைமையொத வளரச்சி பேொனறை 
பிரச்சமனகள் இந்தியொவில் தம்லயொய 
பிரச்சமனகளொக  உள்ளன. பைலும் 
நிரவொகத்தில் பவளிபேமைத் தனமை ைற்றும் 
பேொறுபபு, ேணிபுரிவதற்கொன சுதந்திரம் 
ைற்றும் கட்டுபேொடுகளும் -சை நிம்லகளும் 
(Checks and Balances) பேொனறை இந்திய 
ைககளொட்சியின அடிபேமை கட்ைமைபபுகள் 
தொன தற்கொ்ல ைற்றும் எதிரகொ்ல சவொல்களொக 
இந்தியொவிற்கு உள்ளன.

அரசமைபபின 73-வது ைற்றைம் 
74-வது சட்ை திருத்தத்திற்குப பிறைகும் 
இந்தியொவின சி்ல கிரொைஙகளில் 
உள்ளொட்சித் பதரதப்ல ே்ல ஆணடுகளொக 
ேமைபேறைொைல் உள்ளமத நீஙகள் 
அறிவீரகளொ?

அதி்கொரத்துெம் (Authority): அமனவரொலும் 
ஏற்றுக பகொள்ளபேட்ை, ேனகறிந்த 
ேமைமுமறையின வொயி்லொக பேறைபேடும் 
அதிகொரத்மத பசயல்ேடுத்தும் உரிமை ைற்றும் 
ஒரு குறிபபிட்ை ேதவியின பசல்வொககு.

குடி்மைச் சமூ்கம் (Civil Society) : குடிமைச் 
சமூகம் எனேது சுபயச்மசயொன குழுககள் 
ைற்றும் சஙகஙகள் தஙகளுகபகனறு ஒரு 
தனியொன தளத்தில் ஆட்சி அதிகொரத்திலிருந்து 
வி்லகிபய இருககும் ஒனறைொகும்.

ெகுப்புெொ�ம் (Communalism) : இது ஒரு 
அரசியல் சித்தொந்தம். ேல்பவறு ைதம், இனம் 
ைற்றும் பைொழியினருககிமைபய ஏற்ேடும் 
முரணேொடுகள், ேதற்றைஙகள் ைற்றும் அதன 
விமளவொக பதொனறும் வனமுமறைகளுைன 
பதொைரபுமையது.

ஊழல் (Corruption) : ஊைல் எனேது சட்ைத்துககு 
புறைம்ேொன வழியில் ஒருவருககு ஆதரவொக 
பசயல்ேடுவது. பைலும் தனி ேேரின 
இ்லொேத்திற்கொக பேொறுபபுகமள சரிவர 
பசயல்ேைொைல் இருத்தல்.

ஆழ்விெொ� மைக்களொட்சி (Deliberative Democracy) : 
ஆழ்ந்த விவொதஙகளின பதமவமய 
வலியுறுத்துகிறை ஒரு ைககளொட்சி முமறை.  இது 
விவொதஙகளின வழிபய பேொது விருபேத்மத 
வமரயறுககிறைது.

நீதி (Justice) : ஒவபவொரு ைனிதனுககும் 
அவரவரகபகற்றைவொறு தணைமனகள் ைற்றும் 
பவகுைதிகமள நியொயைொன ேகிரைொனத்தின 
அடிபேமையில் வைஙகுதல்.

உயர்நஜ�ொர்குழொம் (Elite) : அதிகொரம், பசல்வம் 
ைற்றும் பகௌரவம் பேொனறைவற்மறை 
பகொணடிருககும் ஒரு சிறுேொனமையினர குழு.

ேொலின ேொகுேொடு (Gender Discrimination) : 
ஆணகள் ைற்றும் பேணகளுககிமைபய 
அவரகளின பவறுேட்ை சமூக நிம்ல ைற்றும் 
சமூகத்தில் அவரகளின ேஙகின அடிபேமையில் 
ேொகுேொடு கொட்டுதல்.

அருஞதசாறத�ாருள்: Glossary
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்க்ைநி்ை மைக்களொட்சி (Grass-root Democracy) : 
கமைநிம்ல ைககளொட்சி எனேது கீழ்நிம்லயில் 
ைககளின சமூக பேொருளொதொர பதமவகமள 
பூரத்தி பசயவதற்கொன முடிவுகமள ைககளின 
ேஙகளிபபேொடு சுய அரசொஙகத்தின வழிபய 
அவரகள் மூ்லபை எடுத்தல் ைற்றும் 
ேமைமுமறைபேடுத்துதல்.

அரசியல் ெனமு்ை (Political Violence) : 
அரசியல் அமைபபில் உள்பளொர தஙகளின 
அரசியல் குறிகபகொமள அமைவதற்கொக வன 
பசயல்களில் ஈடுேடுகினறைனர. பைலும், 
ைககளில் ஒரு சிறு பிரிவினர, அரசு தஙகளின 
பகொரிகமககளுககு பசவி சொயககொது எனறு 
ேம்புவதொல் வனமுமறைமய அரசியல் 
ஆதொயத்திற்கொக மகயிப்லடுககினறைனர.

குழுெொட்சி (Polyarchy) : ஒரு குழுவொல் 
ஆளபேடுகினறை ஆட்சி. இமசவினொல் உருவொன 
ஒரு எல்ம்லககுள் விருபேத்துைபனொ அல்்லது 
விருபேமினறிபயொ இருககினறை ேேரகள் 
தஙகளுககுள் எந்த பைொதலுமினறியும் ஒருவர 
பைல் ஒருவர பை்லொதிககம் பசயயொைலும் 
ஆட்சி பசயதல். 

குடியரசு (Republic): இது அரசியல் 
அதிகொரைொனது ைககளின 
கருத்திமசவிலிருந்து உருவொகிறைது எனறை 
பகொள்மகயின ேடி உள்ளது. முடியொட்சி 
ைற்றும் ேரம்ேமர விதிகமள இது 
புறைந்தள்ளுகிறைது.

உரி்மை (Right): உரிமை எனும்  
கருத்தொககைொனது தனி ைனித அதிகொரம், 
தனித்துவம், சுதந்திரம் ைற்றும் 
ைனிதரகளுககிமைபயயொன சைத்துவம் 
பேொனறை கருத்துககமள ஏற்றுக பகொள்கிறைது. 
பைலும் தகுந்த கொரைஙகள் இருந்தொ்லனறி 
ைனிதரகளுககிமையில் ேொகுேொடு கொட்டுதல் 
கூைொது எனகிறைது.

விடு�்ை (Freedom): 1. ஒரு ைனிதன தொன 
விரும்பும் வமகயில் சிந்திககவும், 
பசயல்ேைவுைொன திறைன. விடுதம்ல எனேது 
குறுககிைொமை அல்்லது தனி ைனித சுய 
வளரச்சி.

 2. பகொடுஙபகொல் ைனனனின 
எபதச்சொதிகொரத்திலிருந்து விடுதம்ல பேற்று 
குடிைககள் அரசின பசயல்ேொடுகளில் 
ேஙபகற்று தஙகமள தொஙகபள நிரவகித்து 
பகொள்ளும் ைககளின உரிமை.

சுதந்திரம் (Liberty): ஒரு குறிபபிட்ை வமகயில் 
பசயல்ேை அதிகொர அமைபபு அளிககும் 
உரிமை. 

சமைத்துெம் (Equality): ஒபர ைொதிரியொக 
இல்்லொைல் அமனவருககும் சரியொன 
முமறையில் ேகிரந்தளித்தல். சைத்துவம் எனேது 
உரிமைகள், வொயபபுகள் ைற்றும் விமளவுகள் 
அமனத்திலும் இருத்தல் பவணடும்.

சஜ்கொ�ரத்துெம் (Fraternity): சபகொதரத்துவம் 
எனேது ைனிதரகளுககிமைபய 
ஒருவருகபகொருவர அனுதொேம், ைற்றும் 
பதொைமை பகொணடு பசயல்ேடுதல்.

இ்ையொண்்மை (Sovereignty): அறுதியொன 
ைற்றும் இறுதியொன அதிகொரம். இமறையொணமை 
எனேது அரசிைம் உள்ள உச்ச சட்ை அதிகொரம் 
அல்்லது எதிரகக முடியொத அரசியல் 
அதிகொரம்.

சமை�ர்மைம் (Socialism): சைதரைம் எனேது ஒரு 
சித்தொந்தம். இதனேடி பசொத்தொனது தனி 
ேேரின உமைமையொக இல்்லொைல் பேொதுச் 
பசொத்தொக இருககும்.  ஒரு பேொருளொதொர 
அமைபபில் சைத்துவத்மத நிம்ல 
ேொட்டுவதற்கொக இது உருவொனது. இதில் 
அரசுககும், சமூகத்துககுைொன உறைமவ 
தீரைொனிபேது அரசியலின ேடிநிம்லகள் 
ஆகும்.

 மை�ச் சொர்பின்மை (Secularism): அரசொனது எந்த 
ஒரு ைதத்திற்கும் ஆதரவளிககொைல் இருத்தல். 
அமனத்து ைதஙகமளயும் சைைொக ேைத்துதல்.

அரசு (The State):நி்லம், ைககள், அரசொஙகம் 
ைற்றும் இமறையொணமை ஆகிய இந்ேொனமகயும் 
ஒருஙபக பகொணை ஒரு அரசியல் நிறுவனம். 
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I. சரியானே விக்டகய ்�ர்ந்த�டுக்கவும் 

1. ைககளொட்சி எனறை பசொல்லின பேொருள்
அ. ைககளின ஆட்சி இ. ைககளின அதிகொரம் 
ஆ. புரட்சி ஈ. குழுவொட்சி

2. ைககளொட்சி எனேது
அ. அரசொஙக வமக இ. சட்ைத்தின ேடி ஆட்சி 
ஆ. அரசியல் அமைபபு ஈ. ைககளின அதிகொரம்

3. ைககளொட்சி அடிகபகொடிட்டு கொட்டும் பகொள்மக
அ. ைககளின ஆட்சி இ. அரசமைபபின ேடி ஆட்சி 
ஆ. பதரதல் ஈ. ஆளும் விதி

4. சமூக ைககளொட்சி வலுவொக ேம்புவது யொபதனில்
அ. சைவொயபபு ைற்றும் சுதந்திரம் இ. ைனித உரிமைகள் 
ஆ. சை தரைம் ஈ. சுதந்திரம்

5. பேரடி ைககளொட்சி இஙகு ேமைமுமறையில் உள்ளது.
அ. சுவிட்சர்லொந்து கூட்ைொட்சி குடியரசு இ. ரஷயொ 
ஆ. அபைரிகக ஐககிய ேொடுகள் ஈ. சீனொ

6. பேொருளொதொர ைககளொட்சி எதமன முககிய அடிபேமையொகக பகொணடுள்ளது
அ. பேொருளொதொர உரிமைகள் ைற்றும் சமூக சைத்துவம் இ. ேணியிை ைககொளட்சி 
ஆ. பதொழி்லொளர உரிமைகள்    ஈ. பவம்லவொயபபு உறுதி

7. தீவிர முனபனற்றைவொத ைககளொட்சிமய முனபைொழிந்த முனபனொடி அரசியல் சிந்தமனயொளர 
அ. எம்.என.ரொய இ. பேரு 
ஆ. கொந்தி ஈ.அம்பேத்கர

8. தீவிர முனபனற்றைவொத ைககளொட்சி எதுவொக ேம்ேபேடுகிறைது?
அ. ைககளின அதிகொரம் இ. உள்ளூர சமூகத்தின ஆட்சி 
ஆ. சட்ைத்தின ஆட்சி ஈ. ேஙபகற்பு ைககளொட்சி

9. ேொதுகொபபு ைககளொட்சி எதமன அடிபேமையொக பகொணடுள்ளது?
அ. சைத்துவம் இ. சுதந்திரம் 
ஆ. உரிமைகள் ஈ. சமூக ேொதுகொபபு

10. ைொரகசிய பகொட்ேொைொனது ைககளொட்சிமய இந்த சமூக சூைலில் கொணகிறைது.
அ. சமூகம் இ. சமூக குழு 
ஆ. வரகக ேகுபேொயவு ஈ. முத்லொளித்துவ வரககம்

11.  ைககளொட்சியின எந்த பகொட்ேொடு முத்லொளித்துவத்தின வீழ்ச்சிமய ஆதரித்து சமூகத்தின 
புரட்சிகர ைொற்றைத்திற்கு அமறை கூவல் விடுத்தது.

அ. பதொனமை பகொட்ேொடு இ. சைத்துவ பகொட்ேொடு 
ஆ. ைொரகசிய பகொட்ேொடு ஈ. உயரந்பதொர குைொம்

12. ேனமைத்துவ  அரசொஙகத்தின மூ்லம் எமத ஏற்ேடுத்தி குறிபபிட்ை ே்லனகமள ேொதுகொககிறைது.
அ. சமூக சைநிம்ல இ. பேொட்டி சைநிம்ல 
ஆ. பேொருளொதொர சைநிம்ல ஈ. அரசியல் சைத்துவம்

மதிப்பிடு�ல் (Evaluation)
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13. இந்திய ைககளொட்சியின சிறைபேம்சஙகளுள் ஒனறு
அ. குடிைககளின ேஙபகற்பு இ. ேொைொளுைனறை ைககளொட்சி 
ஆ. இரகசிய வொககுச்சீட்டு ஈ. பைற்கூறிய அமனத்தும்

II. பின்வரும் வினோக்களுககு மி்க சுருக்கமா்க  விக்டயளி :

1. ைககளொட்சி ேற்றி ஏதொவபதொரு பிரே்ல வமரயமறைமய தருக.
2. ேபரட்பைொவின உயரந்பதொரகுைொம் வமககள் குறித்து விளககுக.
3. தீவிர முனபனற்றைவொத ைககொளட்சியின அத்தியொவசியஙகள் யொமவ?
4. ைொரகசின வரககப ேகுபேொயமவ ேற்றிக கூறுக?
5. குழுவொட்சி எனறை ேதத்தின பேொருள் எனன?
6. பிரதிநிதித்துவ ைககளொட்சியின பகொள்மககள் சி்லவற்மறை கூறுக.
7. தரநிம்ல ைககளொட்சிககு பதமவயொன  கொரணிகள் யொமவ?

III. கீழக்கண்ட வினோக்களுககு  சுருக்கமா்க  விக்டயளிக்கவும்.

1.  தீவிரமுனபனற்றைவொத ைககளொட்சியில் எம்.என.ரொயின உள்ளூர குடியரசு ேற்றி ஒரு 
சிறுகுறிபபு வமரக.

2.  ேபரட்பைொவின உயரந்பதொரகுைொம் பகொட்ேொட்டில், உயரந்பதொர குழுவின தகுதிகளொக 
கூறைபேட்ைவற்மறை விவரி.

3. குடியொட்சி குறித்த ரொேரட் ைொலின கருத்துககள்- வமரயறு.
4. ேஙபகற்பு ைககளொட்சியின ேனமைகள் யொமவ?
5. பி.ஆர. அம்பேத்கரின ைககளொட்சி குறித்த கருத்துககமள எழுதுக.

IV  கீழக்கண்ட வினோக்களுககு விரிவா்க விக்டயளி:

1. ைககளொட்சி ேற்றிய உயரந்பதொரகுைொம் பகொட்ேொட்மை விளககுக.
2. அரசியல் தளத்தில் இந்திய ைககளொட்சியின சொதமனகள் குறித்து ஒரு கட்டுமர வமரக.
3.  பேொருளொதொர தளத்தில் இந்திய ைககளொட்சியின சொதமனகள் குறித்து ஒரு கட்டுமர 

வமரக.

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.

்மற்்காள் நூல்்கள் (Reference books)
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மக்களாட்சி நாடு்ககள 
வகர�்டம்  வழி அறி்வாமா!

ICT Corner
மக்களாட்சி

மக்களாட்சி வகர�்டம் URL:

https://www.nobelprize.org/educational/peace/democracy_map/
production/index.html

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.

*ேைஙகள் அமையொளத்திற்கு ைட்டும்

11th Std Political Science Tamil_Unit-5.indd   92 2/6/2020   4:33:49 PM



93

6.1 அறிமுகம்

அரசாங்கம் என்பது 
அரசின மி்க முக்கிய 
அங்கமாகும். அரசாங்கம் 
என்பது அரசியல் மற்றும் 
நிர்ா்கம் சார்ந்த துறை்களின 
உறுப்பினர்கறை உளைடக்கியது ஆகும்.

அரசா�க��� உ���க�

ச�டம�ற� ெசயலா�� ��ம�ற�

மக்்கள நலன சார்ந்த க்காளற்க 
உரு்ாக்்கத்திலும், நறடமுறைப்்படுத்து்திலும் 
அரசாங்கம் மி்க முக்கியப்்பஙகு ்கிக்கினைது. 
மமலும் அரசாங்கம் என்பது சடடம் இயற்று்தல், 
நறடமுறை சார்ந்த ்பணி்கறையும் 
மமற்க்காளகிைது. சடடமனைம், கசயலாடசித் 
துறை மற்றும் நீதிமனைம் ஆகிய மூனறும் 
அரசறமப்பின அடிப்்பறடயில் அரசாங்கத்தின 
அங்கங்கள ஆகும். இம்மூனறு அங்கங்களும் 
அரசின மநாக்்கங்களுக்குச் கசயல்முறை ்டி்ம் 
க்காடுக்கினைது. அரசாங்கத்ற்தப் பின்ரும் 
்ற்கயில் ஒற்றையாடசி, கூடடாடசி, 
நாடாளுமனை முறை, குடியரசுத்்தறல்ர முறை 
என ்ற்கப்்படுத்்தாலம். 

  அரசாங்கம் எனும் கசால்றலக் 
ம்கடடவுடன மாண்ர்கள மனதில் 
ம்தானறு்து எனன?

  எ்நக்த்ந்த ்ற்கயில் நீங்கமைா, 
உங்கள குடும்்பமமா அல்லது 
குடிமக்்கமைா அரசாங்கத்துடன 
எவ்ற்க க்தாடரபில் இருக்கிறீர்கள?

  உங்கள அனைாட ்ாழக்ற்கயில் 
அரசாங்கத்தின ்பங்களிப்ற்ப 
்கண்டுணர முடிகிை்தா?

  அரசாங்கம் என்பது ்தவிரக்்க 
முடியா்த்தா? அல்லது அரசாங்கம் 
இல்லா்த நிறலயிலும் குடிமக்்கள 
்ாழக்ற்கறய க்தாடர இயலுமா?

  அரசாங்கத்தின கசயல்்பாடடில் 
மக்்கைால் ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படட 
பிரதிநிதி்களின ்பங்களிப்ற்பயும், 
நியமனம் கசயயப்்படட அதி்கார 
்ரக்்கத்தினரின ்பங்களிப்ற்பயும் 
உங்கைால் பிரித்து அறிய 
முடிகினை்தா?

  அரசாங்கத்தின சில துறை்கறை 
்கண்டுணர்நது அ்ற்றை மத்திய, 
மாநில மற்றும் உளைாடசி சார்ந்த 
துறை்கள என இனம் ்கண்டு 
்ற்கப்்படுத்்தவும்.

  அரசாங்கத்ற்த உங்கள கசா்ந்த 
்ாரத்ற்த்களில் ்றரயறுக்்கவும்.

மாணவரகளின் சிந்தனைக்கு.....

6 அரசாஙகத்தின் வனகப்ாடுகள்
அலகு

Leanpub
மாணவர்கள் பினவருவனவற்றை அறிந்து 
க்காள்்ளலாம்
  அரசாங்கத்திறன ்றரயறை கசய்தல்
  அரசாங்கத்தின மநாக்்கத்திறனப் 

புரி்நது க்காளளு்தல்
  அரசாங்கத்தின ்பல்ம்று ்ற்க்கறை 

வி்ரித்்தல்
  அரசாங்கத்திற்கும் மற்றும் 

குடிமக்்களுக்கும் இறடமயயான 
க்தாடரபிறனப் புரி்நது க்காளளு்தல்

  அரசாங்கத்தின கசயல்்பாடு்கறை 
கூர்நது ஆராய்தல்

கற்றலின் ந�ாக்கஙகள்
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“எ்ந்த ஒரு மனி்தனும் ்தனக்கு க்தரியா்த 
அல்லது அனு்ப்ம் இல்லா்த துறையில் 
கசயல்்பட விரும்பு்தில்றல, அரசாங்கம் 
எனை ்கடினமான மற்றும் மிகுதியான திைன 
ம்தற்ப்்படும் துறையில் ஈடு்பட ்தமக்குத் 
்தகுதி உளை்தா்கக் ்கருதி அறன்ரும் 
கசயல்்பட விரும்புகினைனர”. – சாக்ரடீஸ்

குறிபபிடத்்தக்க நமறநகாள்

சசயலாட்சிப பிரிவு 
(குடியரசுத் ்தனலவர சட்டஙகனைச் 
சசயல்டுத்துகி்றார)

சட்டமன்்றப பிரிவு (காஙகிரஸ் 
சட்டஙகனை வருவாக்குகி்றது)

நீதித்துன்றப பிரிவு 
(உச்சநீதிமன்்றமாைது 
சட்டஙகளுக்கு விைக்கமளித்்தல)

சட்டமன்்றப பிரிவின் மீ்தாை 
கட்டுப்ாடுகள்

  சட்டங்களை முன்மொழியலொம்

  சட்டங்களை ரத்து ்சய்தல் 

்கொஙகிரசின சிறப்புக் கூட்டத் 

்்தொ்டர்களுக்கு அளைக்்கலொம்

  நியமனங்கள் ்சய்தல்

  ்ெளிநொடடு்டனொன 

உ்டனடிக்ள்க்களுக்்கொன 

பேச்சுெொரத்ள்தயில் ஈடுேடு்தல்

சசயலாட்சிப பிரிவின் மீ்தாை 
கட்டுப்ாடுகள்

  குடியரசுத் ்தளலெரின ரத்து 

அதி்கொரங்களை மீறிச் 

்சயல்ேடும் அதி்கொரமிக்்க்தொகும்

  ்சயலொடசியின நியமனங்களை 

உறுதி்சய்தல்

  உ்டனேடிக்ள்க்களுக்கு ஒப்பு்தல் 

அளித்்தல்

  பேொளரப் பிர்க்டனப்ேடுத்து்தல்

  நிதி ஒதுக்கீடு ்சய்தல்

  குடியரசுத் ்தளலெளர ே்தவி நீக்்க 

நள்டமுளறயின மூலம் 

அ்கற்று்தல்

சசயலாட்சிப பிரிவின் மீ்தாை 
கட்டுப்ாடுகள்

  ்சயலொடசியின 

ந்டெடிக்ள்க்களை 

அரசளமப்பிற்கு முரணொன்தொ்க 

பிர்க்டனப்ேடுத்து்தல் 

நீதித்துன்றப பிரிவின் மீ்தாை 
கட்டுப்ாடுகள்

  கூட்டொடசியின  கீைளம 

நீதிமனறங்களை உருெொக்கு்தல்

  நீதிேதி்களைப் ே்தவி 

நீக்்கமுளறயின மூலம் 

அ்கற்று்தல்

  நீதித்துளறயின முடிவு்களை 

மீறும் அதி்கொரம் ்்கொண்டது்டன 

சட்டத்திருத்்தத்திளன 

முன்மொழியலொம்

  கூட்டொடசி நீதிேதி்களின 

நியமனங்களை அஙகீ்கரித்்தல்

சட்டமன்்றப பிரிவின் மீ்தாை 
கட்டுப்ாடுகள்

  சட்டமனறத்தின 

ந்டெடிக்ள்க்களை 

அரசளமப்பிற்கு முரணொன்தொ்க 

பிர்க்டனப்ேடுத்து்தல்

நீதித்துன்ற பிரிவின் மீ்தாை 
கட்டுப்ாடுகள்

  கூட்டொடசி நீதிேதி்களை 

நியமிக்கிறொர

  கூட்டொடசியிலுள்ை 

குற்றெொளி்களுக்குப் ்ேொது 

மனனிப்பு ெைஙகு்தல்

கட்டுப்ாடுகள் மறறும் சமநினலகள் (குடியரசுத் ்தனலவர முன்ற)   
ஐக்கிய அசமரிக்க குடியரசு - Checks and Balances (Presidential form) 

அரசாஙகத்ன்த அறிநது சகாள்வ்தறகாை 
அணுகுமுன்றகள்

்பல்ம்று ்ற்கயான அணுகுமுறை்கள 
மூலம் அரசாங்கத்ற்த அறி்நது க்காளை 
முயல்்து நமக்கு அரசாங்கத்தின ம்தாற்ைம் 
மற்றும் அ்தன கசயல்்பாடு்கறை விரி்ா்க 
அறி்நது க்காளை உ்தவுகிைது.
(அ) ஒபபீட்டு மறறும் வரலாறறு அணுமுன்ற

ஒப்பீடடு மற்றும் ்ரலாற்று 
அணுகுமுறையானது மமற்்கத்திய அரசியல் 
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மாரக்சிய அரசியல் க்பாருைா்தாரம் என 
இரு்ற்கயா்க ்ற்கப்்படுத்்தப்்படுகினைது.
(ஈ) அரசியல சமூகவியல அணுகுமுன்ற

இ்ந்த அணுகுமுறையானது சமூ்கவியல் 
மற்றும் மானுடவியல் சார்நது உளைது.  
மமலும் இ்தறன அறமப்புசார அணுகுமுறை 
எனறும் கூைலாம்.  அரசாங்கம் அல்லது 
அரசியல் அறமப்பு என்பது சமூ்கம் எனும் 
க்பரிய ்கடடறமப்பில் உளைடஙகியது துறண 
அறமப்பு எனறு அரசியல் சமூ்கவியல் உறுதி 
கசயகினைது.  இ்ந்த அணுகுமுறை க்பரிய 
மற்றும் சிறிய அறமப்பு்களுக்கிறடமயயான 
க்தாடரற்ப ஆராயகினைது.

மாணகடெஸ்க்யூ அரசாங்கத்ற்த மூனறு 
வி்தமா்க ் ற்கப்்படுத்துகிைார, அற் முறைமய 
குடியரசு, முடியாடசி மற்றும் க்காடுஙம்கால் 
அரசாங்கம் ஆகும்.
குடியரசு அரசாஙகம்

இவ்ற்க அரசாங்கத்தில் மக்்கள 
இறையாண்றம அதி்காரத்ற்த க்பற்றுளைனர.
முடியாட்சி அரசாஙகம்

இது ஒரு ்தனி மனி்தனின ஆடசியாகும்.  
அத்துடன நிறலயா்க நிறு்ப்்படட 
சடடதிடடங்களுக்கு உட்படடு நடத்்தப்க்பறு்து 
ஆகும்.
சகாடுஙநகால அரசாஙகம்

ஒரு ்தனிமனி்தனின விருப்பு, க்றுப்பிற்கு 
உட்படமட ஆளுற்க நறடக்பறும்.  மமலும் 
நிறு்ப்க்பற்ை மற்றும் நிறலயான 
சடடதிடடங்கள கிறடயாது. 
மாண்கடஸ்க்யூவின கூற்றுப்்படி, அரசு 
க்தாடர்நது நீடித்திருப்்ப்தற்கு "உறுதியான 
சமு்தாயத்தினுறடய குறிப்பிடட உத்ம்்கத்தின 
்பண்பியல் ்டி்த்ற்த சாரத்திருக்கிைது".

6.2.  அரசாஙகத்தின் ச்ாருள் வனரயன்ற 
மறறும் ்தன்னம:

அரசாங்கம் என்பது அரசின கசயலாடசிப் 
்பணி்கறைக் குறிப்்ப்தாகும். இது குடிறம, 
க்பருநிறு்னம், ம்தம், ்கல்வி மற்றும் பிை 
குழுக்்களுக்கு சடடம் இயற்றி கசயல்்படுத்தும் 
அதி்காரம் க்காண்ட அறமப்பிறனக் 
குறிப்்ப்தாகும்.

அரசாங்கம் எனும் கசால்லானது ்பறைய 
பிகரஞ்சு, ்ாரத்ற்தயான ‘ஆளுநர’ (Governor) 
என்பதிலிரு்நது க்பைப்்படட்தாகும்.  அது ‘கு்பரமநட’ 

நிறு்னங்கறைப் ்பண்றடய ்காலம் மு்தல் 
்தற்்காலம் ்றர ்கற்ைறி்நது உளைது.  இ்ந்த 
அணுகுமுறை விைக்்கரீதியான ்தனறமறய 
க்காண்டது.  அரிஸ்டொட்டில், மாணகடெஸ்க்யூ 
மற்றும் லாக் ஆகிமயார 
இவ்ணுகுமுறையிறனக் ற்கயாண்டு 
அரசாங்கங்கறை ்பகுத்்தாய்ந்தனர.

உ்தாரணமா்க, அரிஸ்டாடடில் ்தனது 
மி்கச்சிை்ந்த ்பறடப்்பான ‘அரசியல்’ எனும் 
புத்்த்கத்ற்த எழுதும்முன 158 நாடு்களின 
அரசறமப்பு்கறை ்பகுத்்தாய்நதுளைார. 
மாணகடெஸ்க்யூ இஙகிலா்நது அரசறமப்ற்ப 
்பகுத்்தாரய்நது பினனர இஙகிலா்நது 
அரசறமப்பின உறுதித்்தனறமக்கு 
‘அதி்காரங்களின பிரிவி்னயே ்காரணம்’ என 
்கண்டுணர்ந்தார.
(ஆ)  சட்ட மறறும் நிறுவைம் சாரந்த 

அணுகுமுன்ற

கெந்்தம், ஆஸ்டின மற்றும் ்டெசி ம்பானை 
அறிஞர்கள இ்ந்த அணுகுமுறையிறனக்  
ற்கயாண்டனர. இது அரசியல் நிறு்னங்களின 
முறையான சடடக் ்கடடறமப்ற்ப றமயமா்க  
க்காண்ட்தாகும்.

அரசாங்கம் மற்றும் சடடத்திற்கு 
இறடமயயான க்தாடரபு்கறை விைக்கு்்தற்கு 
ஏது்ா்க சிலம்காட்பாடு்கறை உரு்ாக்்கம் 
கசயய இ்ந்த அணுகுமுறை உ்தவுகினைது.  
க்ப்ந்தம் இஙகிலா்நது சடடத்ற்த சீரறமப்பு 
கசய்த ்தனனி்கைற்ை அறிஞர ஆ்ார.  ஆஸ்டின 
இறையாண்றமயின சடடரீதியான 
அடிப்்பறடறய உணரத்திய்ர ஆ்ார. மமலும் 
இ்ர இறையாண்றம என்பது பிரிக்்க இயலா்த, 
மாற்றித்்தர முடியா்த மற்றும் இறுதியான 
அதி்காரம் எனறு கூறிய்ர ஆ்ார.   
ஏ.வி.்டெசி அரசாங்கத்திறன சடடத்தின 
அடிப்்பறடயிலும், அரசாங்கள பிை கிறை்களில் 
அ்தன கசயலாக்்கத்திறனப் க்பாறுத்தும் 
மதிப்பிடுகிைார.
(இ) அரசியல ச்ாருைா்தார அணுகுமுன்ற

இது அரசியலுக்குப் க்பாருைா்தாரம் 
சார்ந்த விைக்்கங்கறை அளிக்கினைது.  மமலும் 
ச்நற்தயின ்பங்களிப்பு, உற்்பத்தி ்ழிமுறை்கள 
மற்றும் சமூ்கத்திற்கு உற்்பத்தி க்பாருட்கறை 
க்காண்டு கசல்்து குறித்தும் இது 
வி்ாதிக்கினைது.  இ்ந்த அணுகுமுறை 
்தாராை்ா்த அரசியல் க்பாருைா்தாரம் மற்றும் 
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(Gubernate) எனை லத்தீன கசால்லில் இரு்நது 
க்பைப்்படட்தாகும்.  இ்தன க்பாருள இயக்கு்தல், 
ஆடசி, ்ழி்காடடு, ஆளுற்க என்ப்தாகும்.

மிகப்ழனமயாை அரசாஙக முன்ற எது?:

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

அரசாஙகத்தின் வனகப்ாடு ்றறி 
அரிஸ்டாட்டில

அரிஸ்டாடடில் 
இரண்டு அடிப்்பறட்களின 
இறணவில் அ்ர 
்பகுப்்பாய்ந்த 
அரசறமப்புக்்கறை 
்ற்கப்்படுத்தியுளைார.

மு்தலாவது அடிப்னட
ஆடசி அதி்காரத்தில் உளை்ர்களின 

எண்ணிக்ற்க ஒனறு, சில மற்றும் ்பல என்ப்தன 
அடிப்்பறடயில் முடியாடசி, பிரபுக்்கள ஆடசி,  
தூயஅரசியல் அறமப்புமுறை (Polity) என 
்ற்கப்்படுத்தியுளைார.
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.

அதிகாரத்தில 
உள்நைார 
எண்ணிக்னக

மக்கள் �லம் சுய�லம்

ஒனறு முடியாடசி 
க்காடுஙம்கால்
ஆடசி

சிலர
பிரபுக்்கள 
ஆடசி

சிறுகுழுவின
ஆடசி

்பலர
தூய அரசியல் 
அறமப்பு  
முறை (Polity)

மக்்கைாடசி 
அல்லது 
கும்்பல் ஆடசி

ஒவக்ாரு ்தனிமனி்தனின "்கரு்றை 
மு்தல் ்கல்லறை "்றரயிலான கசயல்்பாடு 
அரசு மு்கறம்களின மூலமம 
ஒ ழு ங கு மு ற ை ப் ்ப டு த் ்த ப் ்ப ட டு 
்கடடுப்்படுத்்தப்்படுகிைது. 
்கரு்றை மு்தல் ்கல்லறை ்றரயிலான 
்தனிமனி்த ்ாழவில் அரசாங்கத்தின 
்பங்களிப்ற்ப ்ரிறசப்்படுத்து்க.
1.
2.
3.
4.

சசயல்ாடு

வகுப்ன்றயில 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?

விவா்தம்
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அரசைம��� வைகக�
(Types Of Constitution)

எ�த�ப�ட / 
எ�த�படாத 
அரசைம��

� யர� தைலவ� 
�ைற அரசா�க� /

 நாடா�ம�ற �ைற
 அரசா�க�

மதசா�ப�ற/ 
சமயஆ�� 

ஒ�ைற ெசயலா��
 மா��

ப�ைம ெசயலா��
மா��

ம�களா�� / 
ெபா��ைடைம/ 

� யா�� / 
ெகா��ேகா� ஆ��

6.3  ஒறன்றயாட்சிமுன்ற அரசாஙகம் 
(Unitary Form of Government):

ஒற்றையாடசி அரசாங்கம் என்பது ஒரு 
இறையாண்றமயுறடய அரசு ஆகும். மத்திய 
அரசாங்கமம அறனத்து அதி்காரத்ற்தயும் 
உளைடக்கிய்தாகும். மத்திய அரசாங்கம் 
்தற்்காலி்கமா்கப் ்ப கி ர ்ந ்த ளி த் ்த 
அ தி ்க ா ர த் தி ன  அடிப்்பறடயிமலமய பிை 
அறமப்பு்கள கசயல்்பட இயலும். ஒற்றையாடசி 
அரசாங்கத்தில் அறனத்து அதி்காரங்களும் 
றமயமா்க ஒரிடத்தில் குவி்நது இருக்கும்.
ஒறன்றயாட்சி முன்ற அரசாஙகஙகள் – 
உ்தாரணம்; இஙகிலாநது, பிரான்சு, ஜப்ான் 
மறறும் இலஙனக.

ஒறன்றயாட்சியின் வனரயன்ற:

ஏ.வி.னடசி:

ஒர றமய சக்திமய மமலான 
சடடமியற்றும் அதி்காரத்திறன ்ைக்்கமா்கச் 
கசயல்்படுத்துகிைது.

காரைர:
ஒர மத்திய அறமப்பிடம் அரசாங்கத்தின 

அறனத்து அதி்காரங்களும் அரசறமப்பு மூலம் 
்ைங்கப்்படடிருக்கும்.

சி.எஃப.ஸ்ட்ராங:
ஒற்றையாடசி அரசாங்கத்திற்கு இரண்டு 

முக்கியத் ்தகுதி்கள உளைன அற்யா்ன:-
  மத்திய அரசாங்கத்தின மமலான ்தனறம
  இறையாண்றமயுறடய துறண 

அறமப்பு்கள இல்லாதிருத்்தல்
ஒறன்றயாட்சி முன்ற அரசாஙகத்தின் 
நின்றகள் (Merits of Unitary form of Government)

  சிறிய நாடு்களுக்கு உ்க்ந்தது

  அதி்காரம் மற்றும் க்பாறுப்பு சார்ந்த 
மமா்தல்்கள ஏற்்படு்்தற்்கான ்ாயப்பு்கள 
இல்றல.

  ஒற்றையாடசி முறையில் சரியான மநரத்தில் 
முடிவு்கள எடுக்்கப்்படு்துடன 
கசயல்்பாடு்கள விறர்ா்க இருக்கும்.

  ஒற்றையாடசி முறை அரசாங்கம் குறை்ந்த 
கசலவீனம் க்காண்ட்தாகும்.

  அரசறமப்பில் திருத்்தங்கள 
க்காண்டு்ரு்து எளி்தாகும்.

  நாடு முழு்்தற்குமான ஒமர சீரான 
சடடங்கள, க்காளற்க்கள மற்றும் 
நிர்ா்கம் ஆகியற் இருக்கும்.

ஒறன்றயாட்சி முன்ற அரசாஙகத்தின் 
குன்றகள் (De-merits of Unitary form of Government)

  க்பரிய நாடு்களுக்கு ஒற்றையாடசி முறை 
க்பாரு்ந்தாது.

  மத்திய அரசாங்கம் ்பல சிக்்கலான 
பிரச்சிறன்கறை சமாளிக்்க மநர்்தால் 
நிர்ா்க ரீதியான ்தாம்தம் எற்்படு்்தற்கு 
்ாயப்பு்கள அதி்கமாகும்.

  மத்திய அரசானது ்டடாரத் ம்தற்்கள 
சார்ந்த து்க்்கமுறை மற்றும் 
பிரச்சறன்களில் ்க்னம் 
கசலுத்து்்தற்்கான ்ாயப்பு்கள இல்றல.

  மத்திய அரசாங்கத்தில் அதி்க அதி்காரங்கள 
குவி்நது உளை்தால், மத்திய அரசாங்கம் 
ஏம்தச்சதி்காரமான ம்பாக்ற்க ்கறடபிடிக்்க 
்ாயப்புளைது.

இநதிய அரசனமபபின் ஒறன்றயாட்சி 
இயலபுகள்

அ) உறுதியாை மத்திய அரசாஙகம்

அதி்காரப் ்பகிர்ானது மத்திய அரசுக்குச் 
சா்த்கமா்க இருப்்பதுடன, அதி்காரம் 
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சமநிறலயற்று ்பகிரப்்படடிருக்கும். மு்தலில் 
இ்நதியாவில் மத்தியப்்படடியலானது மாநிலப் 
்படடியறலவிட அதி்க அதி்காரங்கள 
க்காண்டிருக்கிைது.  இரண்டா்்தா்க 
முக்கியமான அதி்காரங்கள அறனத்தும் 
மத்திய அரசிடமம இருக்கிைது.  மூனைா்்தா்க 
க்பாதுப்்படடியலிலும் மத்திய அரசின 
அதி்காரமம மமமலாஙகி இருக்கிைது.
ஆ)  மாநில நிலப்ரபபுகளின் மீ்தாை மத்திய 

அரசாஙகத்தின் கட்டுப்ாடு
இ்நதிய நாடாளுமனைம் ்தனனிச்றசயா்க 

மாநிலங்களின க்பயர, நிலப்்பரப்பு மற்றும் 
எல்றல்கறை ்றரயறை கசயய இயலும்.
இ) ஒறன்ற அரசனமபபு

இ்நதிய அரசறமப்்பானது மத்திய 
அரசறமப்ற்ப உளைடக்கியது ஆகும்.  
இ்தன்படி மடடுமம மத்திய, மாநில 
அரசாங்கங்கள கசயல்்பட முடியும்.
ஈ) அரசனமபபின் ச�கிழும் ்தன்னம

இ்நதிய அரசறமப்பின 
க்பரும்்பானறமயான ்பகுதிறய 
நாடாளுமனைம் ்தனனிச்றசயா்க அரசறமப்பு 
சடட திருத்்தத்தின மூலமா்க மாற்ைலாம்.  
இம்மாற்ைங்கறைச் கசயய சா்தாரண 
க்பரும்்பானறம அல்லது சிைப்பு 
க்பரும்்பானறம க்பற்றிரு்ந்தால் 
ம்பாதுமான்தாகும்.
உ)  மாநிலஙகளின் சமநினலயற்ற 

பிரதிநிதித்துவம்

கூடடாடசி ்தத்து்த்தின்படி 
நாடாளுமனைத்தின மமலற்யில் 
மாநிலங்களுக்கு சமமான பிரதிநிதித்து்ம் 
அளித்்தல் ம்ண்டும். மாைா்க இ்நதிய 
மாநிலங்களுக்கு சமமான பிரதிநிதித்து்ம் 
மாநிலங்கைற்யில் அளிக்்கப்்படவில்றல.
ஊ) ச�ருக்கடி நினல அதிகாரஙகள்

இ்நதியாவில் கநருக்்கடி நிறல 
பிர்கடனத்தின ம்பாது மத்திய அரசாங்கம் 
மி்கவும் ்லிறமயா்க இருப்்பதுடன மாநில 
அரசு்கள மத்திய அரசின முழுக்்கடடுப்்பாடடின 
கீழ கசனறுவிடும். கநருக்்கடி நிறல ்காலத்தில் 
கூடடாடசி நறடமுறையானது அரசறமப்புச் 
சடடதிருத்்தம் கசயயப்்படாமமலமய 
ஒற்றையாடசி நிறலக்கு கசனறுவிடும்.  
இவ்ற்கயான மாற்ைம் எ்ந்தக்ாரு கூடடாடசி 
அறமப்பிலும் கிறடயாது.

எ) ஒறன்றக் குடியுரினம

இ்நதியா ஒற்றைக்குடியுரிறம எனனும் 
முறையிறன ஏற்றுக்க்காண்டுளைது.  நம் 
நாடடில் இ்நதியக் குடியுரிறம மடடுமம 
உளைது, மாநிலங்களுக்கு ்தனி குடியுரிறம 
கிறடயாது.

நம் நாடடில் எ்ந்த மாநிலத்திலும் பிை்ந்த 
அல்லது ்சிக்கினை அறனத்து குடிமக்்களும், 
மாநில ம்று்பாடினறி நாடு முழு்தும் ஒமர 
மாதிரியான உரிறம்கறைக் 
க்காண்டிருக்கினைனர. அகமரிக்்கா, 
சுவிடசரலா்நது மற்றும் ஆஸ்திமரலியா 
ம்பானை கூடடாடசி அரசு்களில் குடிமக்்கள 
‘இரடறடக் குடியுரிறம’ க்பற்றுளைனர.  
அ்தா்து ம்தசியக் குடியுரிறம மற்றும் மாநிலக் 
குடியுரிறம ஆகியற்யாகும்.
 ஏ)  ஒருஙகினணந்த ஒநர நீதித்துன்ற

இ்நதியாவில் உளை அறனத்து 
நீதிமனைங்களும் உச்ச நீதிமனைத்திலிரு்நது 
கீைறம நீதிமனைங்கள ்றர ்படிநிறல 
அறமப்பின அடிப்்பறடயில் உளைது.  இ்நதிய 
நீதிமனைங்களுக்கு மநரடி மற்றும் 
மமல்முறையீடடு அதி்காரங்கள உளைன.
ஐ)  அகில இநதியப ்ணிகள்

இது அகில இ்நதிய ்பணி்கள அல்லது 
மத்தியப் ்பணி்கள மற்றும் மாநில குடிறமப் 
்பணி்கள ஆகிய்ற்றின இயல்பு்கறைக் 
க்காண்டுளைது. மத்திய மற்றும் அகில 
இ்நதியப் ்பணி்கள ஆகியற் ஒமர சீரான 
நிர்ா்க முறைறம மற்றும் கசயல்முறையிறன 
இ்நதியா முழுறமக்கும் ஊக்குவிக்கினைன.
ஒ) ஆளு�ர நியமைம்

மாநில ஆளுநர ம்தர்நக்தடுக்்கப் 
்படு்தில்றல, குடியரசுத்்தறல்ரால் 
நியமிக்்கப்்படுகிைார, இ்ர குடியரசுத் 
்தறல்ரின விருப்்பத்தின அடிப்்பறடயிமலமய 
்பணிறயத் க்தாடரகிைார.  ஆளுநர என்ப்ர 
மாநிலத்தின கசயலாடசித்துறைத் ்தறல்ர 
ஆ்ார.  அ்ருக்கு சடடமனைம், கசயலாடசி, 
நீதித்துறை மற்றும் கநருக்்கடி நிறல 
க்தாடர்பான அதி்காரங்கள உண்டு.

6.4  கூட்டாட்சி முன்ற 
அரசாஙகம்

ஒற்றையாடசி மற்றும் கூடடாடசி எனை 
்ற்கப்்பாடு என்பது மாநிலங்கள மற்றும் 
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மத்திய அரசாங்களுக்கிறடமயயான 
உைவு்களின அடிப்்பறடயில் அறம்்தாகும்.  
கூடடாடசி அரசாங்கம் என்பது ம்தசிய  
மற்றும் மாநில அரசாங்கங்களுக்கிறடமய 
அரசறமப்பிலான அதி்கார பிரிவிறனயின 
அடிப்்பறடயில் அறம்்தாகும். அ்தன 
அடிப்்பறடயில் அவ்ரசு்கள ்தங்களுக்க்கன 
உளை அதி்கார எல்றலயின ்படி சு்த்நதிரமா்கச் 
கசயல்்பட முடியும். அகமரிக்்கா, 

ஸ்விடசரலா்நது, ஆஸ்திமரலியா, ்கனடா, 
ரஷயா, பிமரசில் மற்றும் அரகஜெனடினா ஆகிய 
நாடு்கள கூடடாடசி முறையிலான 
அரசாங்கத்திறன க்காண்டுளைன. கூடடாடசி 
மாதிரியிலான அரசறமப்பில் ம்தசிய 
அரசாங்கமானது மத்திய அரசாங்கம் அல்லது 
ஒனறிய அரசாங்கம் எனவும், ்டடார 
அரசாங்கங்கள மாநில அரசாங்கம் அல்லது 
மா்காண அரசாங்கம் எனவும் 
அறியப்்படுகினைன.

��டைம�� ��டா�� ஒ�ைறயா��
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அர�

அர���ள
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அர���ள 
ம�க�

ம�க�

இநதிய அரசனமபபின் கூட்டாட்சி 
இயலபுகள்

அ) இரட்னட அரசாஙகம்

இ்நதிய அரசறமப்பின்படி மத்திய 
அைவில் ஒனறியமும் அ்தன ்பரப்்பரைவிற்குள  
மாநில அரசாங்கங்கள என இரண்டு 
்ற்கயான அரசாங்கங்கள 
நிறு்ப்்படடுளைன.  இ்ந்த இரண்டு 
அரசாங்கங்களும் அரசறமப்பில் 
கூைப்்படடுளை்ாறு ்தனக்க்கன ்தனிப்்படட 
அதி்காரங்கறைக்   க்காண்டு   கசயல்்படுகினைன.
ஆ) எழு்தப்ட்ட அரசனமபபு

    இ்நதிய அரசறமப்பு எழு்தப்்படட 
விதி்கறைக் க்காண்டிருப்்ப்தால் 
நாடாளுமனைத்தின ஒப்பு்தல் இல்லாமல் 
திருத்்தங்கள க்காண்டு்ரு்து ்கடினமாகும்.
இ) அதிகாரப ்ஙகீடு

இ்நதிய அரசறமப்பின ஏைா்து 
அடட்றணயின்படி மத்திய மற்றும் மாநில 
அரசு்களிடம் மத்திய ்படடியல், மாநில 
்படடியல் மற்றும் க்பாதுப் ்படடியல் எனை 
அடிப்்பறடயில் அதி்காரம் ்பஙகிடடு 
அளிக்்கப்்படடுளைது.

ஈ) அரசனமபபின் நமலாை ்தன்னம

இ்நதியாவில் அரசறமப்புச் சடடமம 
நாடடின மி்கவும் உயர்ந்த சடடமாகும்.  மத்திய 
மற்றும் மாநில அரசு்கள இயற்றும் சடடங்கள 
அரசறமப்பு சடடத்திற்கு உட்படடு இருத்்தல் 
ம்ண்டும்.

உ) ச�கிழா அரசனமபபு

ஒவக்ாரு அற்யிலும் மூனறில் 
இரண்டு ்பஙகு க்பரும்்பானறம எனை 
நறடமுறையின மூலமம அரசறமப்புச் 
சடடத்திருத்்தம் மமற்க்காளைப்்பட ம்ண்டும். 
மமலும் ஆளும் ்கடசியினரால் மி்க எளி்தா்க 
அரசறமப்பு சடடத்திருத்்தம் க்காண்டு்ர 
இயலாது.

ஊ) சு்தநதிரமாை நீதித்துன்ற

இ்நதியாவில் நீதிமனைமானது 
சடடமனைம் மற்றும் கசயலாடசித் துறையின 
்தறலயீடு இல்லாமல் கசயல்்படும் ்ற்கயில் 
அறமக்்கப்்படடுளைது. அ்தன ம்தசிய மற்றும் 
மாநில அைவிலான அதி்கார எல்றல்களின 
்படி அற் மநரடி, மமல் முறையீடடு மற்றும் 
நீதிப்புனராயவு ்பணி்கறை மமற்க்காளகிைது.
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எ)  ஈரனவச் சட்டமன்்றம் முன்ற 
(Bicameralism)

இ்நதிய நாடாளுமனைமானது மமலற் 
மற்றும் கீைற் என இரண்டு அற்்கள 
க்காண்ட்தாகும். மமலும் கீைற் நிதி 
க்தாடர்பான சடடமியற்ைறல மமற்க்காளளும் 
அதி்காரம் க்காண்ட்தாகும்.
கூட்டாட்சி முன்ற அரசாஙகத்தின் நின்றகள்

  உளைாடசியினுறடய ்தனனாடசி மற்றும் 
ம்தசிய ஒருறமப்்பாடு ஆகிய்ற்றிற்கு 
இறடமய சமரசத்திறன ஏற்்படுத்துகிைது.

  மத்திய, மாநில அரசாங்கங்களுக்கிறடமய 
அதி்காரம் ்பகிரப்்படு்ப்்தால் நிர்ா்கத் 
திைன மமம்்படுகிைது.

  அைவில் மி்கப்க்பரிய நாடு்கள 
உரு்ா்்தற்கு ்ாயப்பு்கள உரு்ாகினைது.

  அதி்காரங்கள ்பஙகீடு கசயயப்்படு்்தால் 
மத்திய அரசாங்கம் ஏம்தச்சதி்காரத்துடன 
கசயல்்படு்ற்தக் ்கடடுப்்படுத்்த இயலும்.

  மி்கப்க்பரிய நாடு்களுக்கு கூடடாடசி 
அரசாங்கம் மி்கவும் க்பாருத்்தமான்தாகும்.

  க்பாருைா்தார மற்றும் ்பண்்பாடடு 
்ைரச்சிக்கு இது மி்கவும் நனறமயாகும்.

கூட்டாசி முன்ற அரசாஙகத்தின் குன்றகள்

  ஒற்றையாடசி அரசாங்கத்ம்தாடு 
ஒப்பிடும்ம்பாது கூடடாடசி அரசாங்கங்கள 
்லிறமயற்ைற் ஆகும். 

  கூடடாடசி அரசாங்கங்கள அதி்க 
கசலவினங்கறை க்காண்ட்தாகும்.

  பிரிவிறன்ா்த மனப்ம்பாக்கு உரு்ா்க 
க்பாது்ான ்ாயப்பு்கள உளைன.

  நிர்ா்கத்தில் ஒருமு்கத் ்தனறமறய 
க்காண்டு்ர இயலாது.

  ம்தசிய ஒருறமப்்பாடடிற்கு இது ஒரு 
அச்சுறுத்்தலாகும்.

  மத்திய மாநில அரசு்களுக்கிறடமயயான 
அதி்காரப் ்பஙகீடு பிரச்சறன்கறை 
ஏற்்படுத்தும்.

  இரடறடக் குடியுரிறம

  மாறி்ரும் சூைல்்களுக்ம்கற்்ப கநகிைா 
அரசறமப்பிறன எளி்தா்கத் திருத்து்து 
இயலா்த்தாகும்.

  சில சமயங்களில் மாநில அரசாங்கங்கள 
அயலுைவுக் க்காளற்கயில் ்தறடறய 
ஏற்்படுத்துகினைன.்த

வ.எண். ஒறன்றயாட்சி கூட்டாட்சி

1.
ஒரு அடுக்கு அரசொங்கம் மற்றும் துளண 

அலகு்கள்
இரணடு அடுக்கு அரசொங்கம்

2. ்ேரும்ேொலும் ஒற்ளற குடியுரிளம இரடள்டக் குடியுரிளம

3.
துளண அலகு்கள் சு்தந்திரமொ்கச்  

்சயல்ே்ட இயலொது

கூட்டொடசி அலகு்கள் மத்திய அரசுக்கு 

உடேடடு ்சயல்ே்ட பெணடும்.

4. அதி்கொரப் ேகிரவு எனேது கிள்டயொது அதி்கொரப் ேகிரவு எனேது இருக்கும்

5. அதி்கொரக் குவிப்பு அதி்கொரப் ேரெலொக்்கம்

வ.எண். �ாடு �ாடாளுமன்்றம்
1. இஸபரல் ்ந்சட

2. ்ெரமனி ேன்டஸ்டொக்

3. ெப்ேொன ்டயட

4. நொரபெ ஸப்டொரடிங

5. பநேொைம்
ரொஷ்டிரிய 

ேஞசொயத்து

வ.எண். �ாடு �ாடாளுமன்்றம்
6. ேொகிஸ்தொன ப்தசிய சளே

7. ரஷ்யொ டூமொ

8. அ்மரிக்்கொ ்கொஙகிரஸ

9.
்்தன 

ஆப்பிரிக்்கொ

நொ்டொளுமனறம்

10. சுவிடசரலொந்து கூட்டொடசி சளே

கூட்டாட்சி மறறும் ஒறன்றயாட்சி அரசாஙகத்திறகினடநயயாை நவறு்ாடுகள்
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வ.எண். வனகயிைம் வனககள் �ாடுகள்

1. அரசொங்கத்தின 

முளற்கள்
குடியரசு ்தளலெர 

முளற அரசொங்கம்
அ்மரிக்்கொ

நொ்டொளுமனற முளற 

அரசொங்கம்
இஙகிலொந்து, இந்தியொ

பநரடி மக்்கைொடசி சுவிடசரலொந்து

மளறமு்க மக்்கைொடசி இந்தியொ

முடியொடசி

முழுளமயொன முடியொடசி – 

ேஃளரன

அரசளமப்பிலொன முடியொடசி - 

ஐப்ேொன

்கொமன்ெல்த் ேகுதி்கள் –

ஆஸதிபரலியொ

சரெொதி்கொரம்
ஹிடலரின ்ெரமனி, 

முபசொலியின இத்்தொலி

ம்தச்சொரபினளம இந்தியொ

சமய ஆடசி
ேொகிஸ்தொன,  ஈரொன, ெொடி்கன, 

பநேொைம்

3.
நிலப்ேரப்பு சொரந்்த 

அதி்கொரப் ேஙகீடு

ஒரளெ சட்டமனறம் சீனொ

ஈரளெ சட்டமனறம் 
இஙகிலொந்து, அ்மரிக்்கொ, 

இந்தியொ

4.
்சயலொடசியின 

ெள்க்கள்

ஒற்ளற ்சயலொடசி 

மொதிரி
அ்மரிக்்கொ

ேனளம ்சயலொடசி 

மொதிரி
பிரொனசு

5.
நீதித்துளறயின 

ெள்க்கள்

சு்தந்திரமொனது அளனத்து மக்்கைொடசி நொடு்கள்

அரப்ேணிப்பு 

உறுதியுள்டயது

முனனொள் பசொவியத் ரஷ்ய 

குடியரசு

6.
அரசளமப்பின 

்தனளம

்நகிைொ்தது மற்றும் 

எழு்தப்ேட்டது
அ்மரிக்்கொ

்நகிழும்/்நகிைொ இந்தியொ

்நகிழும் 

்தனளமயுள்டயது 

மற்றும் எழு்தப்ே்டொ்தது

இஙகிலொந்து

7.

அரசின ்தனளம 

(பநொக்்கம், லடசியம்  

மற்றும் 

்்கொள்ள்க்கள் 

அடிப்ேள்டயிலொனது)

மு்தலொளித்துெம் அ்மரிக்்கொ

்ேொதுவுள்டளம கியூேொ, சீனொ, ெ்ட்்கொரியொ

சம்தரமம் ரஷ்யொ
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6.5 �ாடாளுமன்்ற முன்ற அரசாஙகம்

மக்்கைால் ம்தரக்தடுக்்கப்்படட 
மக்்கைாடசி அரமச நாடாளுமனை 
முறையாகும். நாடாளுமனை முறை 
அரசாங்கத்தில் கசயலாடசியானது ்தனது 
க்காளற்க்கள மற்றும் கசயல்்பாடடிற்்கா்க, 
நாடாளுமனைத்திற்குப் க்பாறுப்்பான்தாகும். 
மாைா்க குடியரசுத் ்தறல்ர முறை 
அரசாங்கத்தில், கசயலாடசியானது 
சடடமனைத்திற்கு ்தங்கைது க்காளற்க்கள 
மற்றும் கசயல்்பாடடிற்்கா்க ்பதில் கசால்ல 
அ்சியம் கிறடயாது. மமலும் 
கசயலாடசியானது அரசறமப்பின 
அடிப்்பறடயில் சடடமனைத்திடம் இரு்நது 
சு்த்நதிரமா்க இயஙகுகிைது.

நாடாளுமனை முறை அரசாங்கம் என்பது 
அறமச்சரற் முறை அரசாங்கம் எனறும், 
்கடறமப்்பாடுறடய அரசாங்கம் அல்லது 
க்ஸ்ட மினிஸ்டர (West Minister)  அரசாங்கம் 
எனறும் அறைக்்கப்்படுகிைது. இஙகிலா்நது, 
ஜெப்்பான, ்கனடா மற்றும் இ்நதியா ஆகிய 
நாடு்கள நாடாளுமனை முறை அரசாங்கத்ற்தப் 
பின்பற்றுகினைன.

 ஐவர கெனனிஙஸ் நாடாளுமனை 
முறை அரசாங்கத்ற்த அறமச்சர குழுமுறை 

எனறு அறைக்கிைார.  ஏகனனில் 
அறமச்சரற் என்பது நாடாளுமனை 
அரசாங்க முறையினுறடய அ்த்காரத்தின 
றமயக்்கரு்ா்க விைஙகுகிைது.  நாடாளுமனை 
முறை அரசாங்கம் என்பது ்கடறமப்்பாடுறடய 
அரசாங்கமாகும்.  இதில் அறமச்சரற் 
என்பது உண்றமயான கசயலாடசியாகும்.  
மமலும் இது நாடாளுமனைத்திற்கு 
க்பாறுப்்பான்தா்க இருப்்பதுடன அ்தன 
நம்பிக்ற்கறய க்பற்ை ்றரயிலும் ்ப்தவியில் 
நீடிக்கிைது. இஙகிலா்நதில்்தான நாடாளுமனை 
முறை அரசாங்கம் ம்தானறியது.  இஙகிலா்நது 
நாடாளுமனைத்தின அறமவிடம் க்ஸ்ட 
மினிஸ்டர (West Minister) ஆகும்.  எனம் 
நாடாளுமனை முறை அரசாங்கம் க்ஸ்ட 
மினிஸ்டர (West Minister)  முறை அரசாங்கம் 
எனறும் அறைக்்கப்்படுகிைது.   இஙகிலா்நதின 
பிர்தம ம்நதிரி மற்ை அறமச்சர்கறை 
ஒப்பிடுற்கயில் அதி்க அதி்காரம் க்காண்ட்ர. 
இ்ர ்தனது அறமச்சரற்யில் 
சம்மான்ர்களில் மு்தனறமயான்ரா்க 
(Primus interpares) ்கரு்தப்்படுகிைார. ்தற்ம்பாற்தய 
்கால்கடடத்தில் பிர்தம ம்நதிரியின 
அதி்காரங்கள அதி்கரித்துளைது.  பிரிடடனின 
அரசியல் மற்றும் நிர்ா்கத்தில் ்தற்ம்பாற்தய 
பிர்தம ம்நதிரி ஆதிக்்கம்  கசலுத்துகிைார.

நாடா�ம�ற
 �ைற

ெத�வான 
ப��லான 
ெபா�
	ண��

ெசயலா���ன��� 
இைடேயயான 
��க�க  
எ��வத�கான 
வா�
	க  
�ைறவா��

�ைறயான
��ட�ைய
உ�வா��த�

அ�க
ப�யான
ெந��� 
த�ைம�ைடய�

ெசயலா���� 
அ�கார��ைன 
க��
ப���த�

அ�க
ப�யான 
ெபா�
	ைடைம

�ர��ைனக��கான 
வா�
	க  �ைற�

�ற
பான 
�ர�����வ�

பா�கா
	 சா��த 
அ����த�க  
�ைற�

ம�காள���� 
�ைறவான
பா�
	

உய��த
ெசய��ற�

உய��த
ெசய��ற�

�ைறவான 
ஊழ�

ேமலான ச�ட��வ 
த�ைம

11th Std Political Science Tamil_Unit-6.indd   102 2/6/2020   4:36:01 PM



103

�ாடாளுமன்்ற முன்ற அரசாஙகத்தின் 
இயலபுகள்

அ)  ச்யரைவு சசயலாட்சி மறறும் 
உண்னமயாை சசயலாட்சி

குடியரசுத் ்தறல்ர க்பயரைவு 
அதி்காரம் க்காண்ட கசயலாடசியா்ார (de-
jure executive (or) titular executive).  மாைா்க பிர்தம 
ம்நதிரி உண்றமயான அதி்காரம் க்காண்ட 
கசயலாடசியா்க விைஙகுகிைார (de-facto 
executive). இவ்ற்கயில் குடியரசுத் ்தறல்ர 
நாடடின ்தறல்ர எனறும் பிர்தம ம்நதிரி 
அரசாங்கத்தின ்தறல்ர எனறும் 
்கரு்தப்்படுகிைார.

ஆ)  ச்ரும்்ான்னம ச்ற்ற அரசியல 
கட்சியின் ஆட்சி 

நாடாளுமனைத்தின கீைற்யில் 
க்பரும்்பானறமப் க்பற்ை ்கடசிமய ஆடசி 
அறமக்கினைது.  அக்்கடசியின ்தறல்ர 
குடியரசுத் ்தறல்ரால் பிர்தம ம்நதிரியா்க 
நியமிக்்கப்்படுகிைார.  பிை அறமச்சர்கள பிர்தம 
ம்நதிரியின ஆமலாசறனயின ம்பரில் குடியரசுத் 
்தறல்ரால் நியமிக்்கப்்படுகினைனர.  எ்ந்த ஒரு 
்கடசிக்கும் க்பரும்்பானறம கிறடக்்கா்த 
நிறலயில் ்கடசி்களின கூடடணிறய குடியரசுத் 
்தறல்ர ஆடசி  அறமக்்க அறைப்பு விடுப்்பார.

இ)  கூட்டுப ச்ாறுபபுணரவு

அறமச்சர்கள நாடாளுமனைத்திற்கு 
கூடடுப் க்பாறுப்்பாகும் ்கடறமப்்படட்ர்கள.  
இதும் நாடாளுமனை முறை அரசாங்கத்தின 
அடிப்்பறட ம்காட்பாடாகும்.

ஈ)  இரட்னட உறுபபிைரா்தல

அறமச்சர்கள ஒமர மநரத்தில் 
நாடாளுமனைத்திலும் கசயலாடசிப் பிரிவிலும் 
உறுப்பினர்கைா்க இருப்்பர.

உ)  பிர்தம மநதிரியின் ்தனலனம  

நாடாளுமனை முறை அரசாங்கத்தின 
பிர்தம ம்நதிரிமய ்தறலறம க்பாறுப்பு 
்கிக்கிைார. அ்மர அறமச்சரற் குழு, 
நாடாளுமனைம் மற்றும் ஆடசியிலுளை 
்கடசியின ்தறல்ர ஆ்ார. இவ்ற்கயில் 
பிர்தம ம்நதிரி அரசாங்கத்தின 
கசயல்்பாடு்களில் குறிப்பிடத் ்தகு்ந்த மி்க 
முக்கிய ்பஙகு ்கிக்கிைார.

�ாடாளுமன்்ற முன்ற அரசாஙகத்தின் 
நின்றகள்

அ)  சட்ட மன்்றம் மறறும் சசயலாட்சி 
இனடநயயாை �லலிணக்கம் 

நாடாளுமனை முறை அரசாங்கத்தின 
மி்கப்க்பரிய நனறமயாக்தனில் அது 
அரசாங்கத்தின அங்கங்கைான சடடமனைம் 
மற்றும் கசயலாடசிக்கு இறடமய 
நல்லிணக்்கமான உைவு்கள மற்றும் 
கூடடுைவிறன ஏற்்படுத்துகிைது. கசயலாடசி 
பிரிவு உறுப்பினர்கள சடடமனை 
உறுப்பினர்கைா்கவும் இருப்்ப்தால் 
அ்ர்களுக்கிறடமய சிக்்கல்்கள 
எழு்திற்்கான சாத்தியம் குறை்ாகிைது.  
எனம் அ்ர்கள ஒருஙகிறண்நது 
கசயல்்படு்்தற்்கான ் ாயப்பு்கள அதி்கமாகும்.
ஆ) கடனமப்ாடுனடய அரசாஙகம்   

நாடாளுமனை முறை அரசாங்கம் ஒரு 
்கடறமப்்பாடுறடய அரசாங்கம் உரு்ா்்தற்கு 
்ழி்குக்கினைது. அறமச்சர்கள அ்ர்களுறடய 
அறனத்து கசயல்்களுக்கும் நாடாளுமனைத்திற்கு 
்கடறமப்்படட்ர்கள ஆ்ர. நாடாளுமனைமானது 
ம்களவி மநரம், வி்ா்தங்கள, ஒத்திற்ப்பு 
தீரமானம் மற்றும் நம்பிக்ற்கயில்லா தீரமானம் 
ம்பானை ்கருவி்கள மூலம் அறமச்சர்கள மீது 
்கடடுப்்பாடு்கள கசலுத்துகினைது.

இ) எந்தச்சாதிகாரத்ன்த ்தனடசசய்தல

அதி்காரங்கள ஒரு ்தனி ந்பரிடம் 
இல்லாமல் அறமச்சரற் எனை ஒரு குழுவிடம் 
உளை்தால் ்தனிந்பர ்தனனிச்றசயா்க 
கசயல்்படும் ்ாயப்பு்கள குறை்ாகும். இ்தன 
மூலம் அறமச்சர்கள சர்ாதி்காரியா்க 
கசயல்்பட இயலாது.  மமலும் அறமச்சர்கள 
நாடாளுமனைத்திற்கு ்பதில் கசால்ல 
்கடறமப்்படட்ர்கைா்க இருப்்பதுடன 
அ்ர்கறை நம்பிக்ற்கயில்லா தீரமானத்தின 
மூலம் நீக்்கம் கசய்்தற்கும் ் ாயப்பு்கள உண்டு.

ஈ) ்ரவலாை பிரிதிநிதித்துவம்

நாடாளுமனை முறை அரசாங்கத்தின 
அறனத்து ்குப்பினர மற்ைம் அறனத்து 
்பகுதியினர என அறன்ருக்கும் ்பர்நது்படட 
பிரதிநிதித்து்ம் அளிக்்க ்ாயப்புளைது. 
ஏகனனில் பிர்தம்நதிரி இக்்காரணி்கறை ்தனது 
அறமச்சரற்றய முடிவு கசயயும்ம்பாது 
்கருத்தில் க்காள்ார.
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�ாடாளுமன்்ற முன்ற அரசாஙகத்தின் 
குன்றகள்

அ) நினலத்்தன்னமயற்ற அரசாஙகம்

நாடாளுமனை முறையானது 
நிறலத்்தனறம உறடய அரசாங்கத்ற்தத் 
்தராது.  அரசாங்கம் ்தனனுறடய ்ப்தவி்காலத்ற்த 
நிறைவு கசய்்தற்்கான எ்ந்த ஒரு 
உத்திர்ா்தமும் கிறடயாது. அறமச்சர்கள 
நாடாளுமனை உறுப்பினர்களின நம்பிக்ற்கயின 
அடிப்்பறடயிமலமய ்ப்தவிறய க்தாடர இயலும். 
ஒரு நம்பிக்ற்கயில்லா தீரமானமமா, ்கடசி 
்தா்மலா அல்லது நிறலத்்தனறமயற்ை 
கூடடாடசி அரசாங்கமமா எ்நமநரத்திலும் 
அரசாங்கத்தின நிறலத்்தனறமறய ்பாதிக்கும் 
்ாயப்பு்கள உளைன.
ஆ) சகாள்னககளில ச்தாடரச்சி இலலானம  

நீண்ட ்கால க்காளற்க்கறைமயா, 
திடடங்கறைமயா நாடாளுமனை முறை 
அரசாங்கத்தின மூலம் உரு்ாக்கி 
கசயல்்படுத்து்து ்கடினமாகும். இ்தற்கு 
்காரணம் அரசாங்கத்தின நிறலத்்தனறமயற்ை 
்ப்தவிக் ்காலமம ஆகும். ஆளுங்கடசி மாறும் 
நிறலயில் அரசாங்கத்தின க்காளற்க்கள 
மாறு்து சா்தாரணமா்க நடக்்கக்கூடிய்தாகும்.
இ) அனமச்சரனவயின் சரவாதிகாரம்   

ஆளுங்கடசி நாடாளுமனைத்தில் ஒரு 
உறுதியான க்பரும்்பானறம க்பறும் நிறலயில் 
அறமச்சரற்யானது எல்றலயற்ை அதி்காரம் 
க்பற்று ஒரு சர்ாதி்கார ்தனறமயுடன 
கசயல்்பட ்ாயப்பு்கள உண்டு.  
ஹராலடு J. லாஸ்கி (Harold J.Laski) கூற்றுப்்படி 
நாடாளுமனை முறை அரசாங்கம் கசயலாடசி 
பிரிவிற்கு சர் ்ல்லறமயுடன 
கசயல்்படு்்தற்்கான ஒரு ்ாயப்ற்ப 
ஏற்்படுத்திக் க்காடுக்கினைது. 
ராம்நச முர (Ramsay muir) முனனாள பிரிடடிஷ 
பிர்தம ம்நதிரி இ்தறன அறமச்சர குழுவின 
சர்ாதி்காரம் எனறு குற்ைம் சாடடுகிைார.
ஈ) அதிகார பிரிவினைக்கு எதிராக இருத்்தல.  

நாடாளுமனை முறை அரசாங்கத்தில் 
கசயலாடசியும், சடடமனைமும் 
ஒருஙகிறண்நது உளைது.  
அறமச்சரற்யானது சடடமனைம் மற்றும் 
கசயலாடசி பிரிவிற்கு ்தறலறம ஏற்கிைது.  
இக்்காரணத்்தால் நாடாளுமனை முறை 

அரசாங்கம் அதி்கார பிரிவிறன 
அடிப்்பறடயிலான ம்காட்பாடடிற்கு எதிரா்க 
கசயல்்படுகிைது எனமை கூைலாம்.

இநதிய அரசனமபபினை 
உருவாக்கியவரகள் ஏன் �ாடாளுமன்்ற 
அரசாஙக முன்றயினை ஏற்றைர?

  நாடாளுமனை அரசாங்க முறையுடனான 
்பரிச்சயம் உண்டு

  அதி்க க்பாறுப்புணரவுக்்கான விருப்புரிறம

  சடடமனைத்திற்கும், கசயலாடசிக்கும் 
இறடமயயான பிரச்சறன்கறைத் ்தவிரக்்க 
ம்ண்டியது அ்சியமாகும்.

  இ்நதிய சமு்தாயத்தின ்தனறம அடுத்்த 
முக்கியமான ்காரணமாகும். இ்நதியா 
உலகிமலமய மி்கவும் அதி்கமான ்கலப்பு 
மரபு்கறையும், சிக்்கலான ்பனறம 
சமூ்கங்கறையும் க்காண்ட மாநிலங்கள 
உளை நாடு்களில் ஒனைாகும். ஆ்கம் 
அரசறமப்பிறன உரு்ாக்கிய்ர்கள 
நாடாளுமனை அரசாங்க முறையிறன 
ஏற்ைனர. அது ்பல்ம்று பிரிவு்கள, 
விருப்்பங்கள மற்றும் ்பகுதி்களுக்கு 
அரசாங்கத்தில் பிரதிநிதித்து்ம் ்தர க்பரும் 
்ாயப்புளை்தாகும். இது மக்்களிறடமய 
ம்தசிய உணரவிறன ்ைரப்்பதுடன 
்தணிக்ற்க கசயயப்்படட இ்நதியாவிறன 
்கடடறமக்கிைது எனலாம்.

6.6 குடியரசுத் ்தனலவர முன்ற அரசாஙகம்

 குடியரசுத் ்தறல்ர 
முறை அரசாங்கமானது 
அதி்காரப் பிரிவிறன 
ம ்க ா ட ்ப ா ட டி ன ்ப டி 
்க ட ட ற ம க் ்க ப் ்ப ட ட து .  
இது ்கடறமப்்பாடற்ை, 
நாடாளுமனைம் சாரா்த 
அல்லது நிர்ந்தரமான கசயலாடசி அறமப்பு 
எனறு அறைக்்கப்்படுகிைது. அகமரிக்்கா, 
பிமரசில், ரஷயா மற்றும் இலஙற்க ம்பானை 
நாடு்கள குடியரசுத்்தறல்ர முறை 
அரசாங்கத்திற்கு உ்தாரணமாகும்.
குடியரசுத்்தனலவர முன்ற அரசாஙகத்தின் 
இயலபுகள்  

அகமரிக்்க குடியரசுத் ்தறல்ர அரசு 
மற்றும்  அரசாங்கத்திற்கு ்தறல்ர ஆ்ார. 
அரசின ்தறல்ர எனை முறையில் அ்ர 
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க்பயரைவிலான நிறலயிறன ்கிக்கிைார. 
அரசாங்கத்திற்குத் ்தறல்ர எனை முறையில் 
அரசாங்கத்தின கசயலாடசி பிரிற் 
்தறலறமமயற்று நடத்துகிைார.

குடியரசுத் ்தறல்ர ்ாக்்காைர 
குழுவினால் ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படுகிைார.  அ்ரது 
்ப்தவிக்்காலம் நானகு ஆண்டு்கள ஆகும். 
அகமரிக்்கா நாடாளுமனைத்தின (்காஙகிரஸ்) 
்ப்தவி நீக்்க முறையின மூலம் அரசறமப்பிற்கு 
எதிரான தீவிரமான கசயல்்பாடடின ்காரணமா்க 
மடடுமம அ்றர ்ப்தவி நீக்்கம் கசயய முடியும்.

குடியரசுத் ்தறல்ர ்தனது அறமச்சரற் 
குழு அல்லது சிறிய அறமப்பின உ்தவியுடன 
அரசாங்கத்ற்த நடத்துகிைார.  அது ‘சுயவிருப்்ப 
அறமச்சரற்’ (Kitchen cabinet) என 
அறைக்்கப்்படுகிைது.  இது ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படா்த 
துறை கசயலாைர்கறைக் க்காண்ட ஓர 
ஆமலாசறனக் குழு்ாகும். இ்ந்த அறமச்சரற் 
குழுவில் உளை்ர்கள அறன்ரும் குடியரசு 
்தறல்ராமலமய ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படடு 
நியமனம் கசயயப்்படுகினைனர. அ்ர்கள 

அறன்ரும் குடியரசுத் ்தறல்ருக்கு 
்கடறமப்்படட்ர்கள ஆ்ர.  மமலும் அ்ர்கள 
குடியரசுத் ்தறல்ரால் எ்ந்த மநரத்திலும் ்ப்தவி 
நீக்்கம் கசயயப்்படலாம்.

குடியரசுத் ்தறல்ரும் அ்ருறடய 
கசயலாைர்களும் (அறமச்சர்கள) அகமரிக்்க 
நாடாளுமனைத்திற்குப் (்காஙகிரஸ்) 
க்பாறுப்்பான்ர்கள அல்ல.  மமலும் அ்ர்கள 
ந ா ட ா ளு ம ன ை த் தி ல்  ( ்க ா ங கி ர ஸ் ) 
உறுப்பினர்கைா்க இருக்்க ம்ண்டுகமன்பம்தா 
அ்தன கூடடத்க்தாடரில் ்பஙகுக்காளை 
ம்ண்டுகமனை அ்சியமமா கிறடயாது.

குடியரசுத் ்தறல்ருக்கு 
நாடாளுமனைத்தின கீைற்யான பிரதிநிதி்கள 
சற்பயிறனக் ்கறலக்கும் அதி்காரம் இல்றல.
அகமரிக்்க குடியரசுத் ்தறல்ர முறையின 
அடிப்்பறட சாராம்சமானது ‘அதி்கார 
பிரிவிறனக் 'ம்காட்பாடு' ஆகும்.  மமலும் 
சடடமனைம், கசயலாடசி மற்றும் நீதித்துறை 
சார்ந்த அதி்காரங்கள ்தனித்்தனிமய 
பிரிக்்கப்்படடு மூனறு க்வம்று  சு்த்நதிரமான 
அங்கங்களிடம் ்ைங்கப்்படடுளைது.

�ாடாளுமன்்ற முன்ற அரசாஙகத்திறகும், குடியரசுத்்தனலவர முன்ற அரசாஙகத்திறகும் 
இனடநயயாை நவறு்ாடுகள்.

வ. எண் குடியரசுத் ்தனலவர முன்ற அரசாஙகம் �ாடாளுமன்்ற முன்ற அரசாஙகம்

1. குடியரசுத் ்தறல்ர மக்்கைால் மநரடியா்க 
ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படுகிைார

நாடாளுமனைத்தில் க்பரும்்பானறமறயக் 
க்காண்ட அரசியல் ்கடசியின ்தறல்மர 
பிர்தம ம்நதிரியா்ார.

2. குடியரசுத் ்தறல்மர மமலான அதி்காரம் 
க்பற்ை்ர

மத்திய சடடமனைமம மமலான அதி்காரம் 
க்காண்ட்தாகும்.

3. அதி்காரப் பிரிவிறன
அதி்காரப் பிரிவிறன கிறடயாது  
அதி்காரம் றமயப்்படுத்்தப்்படடிருக்கும்.

4. சு்த்நதிரமான கிறை்கள
ஒனறுடன ஒனறு ்கல்ந்த ்பணி்கறை 
உறடய சு்த்நதிரமான கிறை்கள.

5. குடியரசுத் ்தறல்மர அரசின 
்தறல்ரா்ார

குடியரசுத் ்தறல்மர அரசின 
்தறல்ரா்ார.

6. குடியரசுத் ்தறல்மர அரசாங்கத்தின 
்தறல்ரா்ார

பிர்தமம்நதிரிமய அரசாங்கத்தின 
்தறல்ரா்ார

7. குடியரசுத் ்தறல்மர ்தறலறமப் ்பணிறய 
ஏற்கிைார

கூடடுத்்தறலறம

8. குடியரசுத் ்தறல்ர நாடாளுமனைத்திற்கு 
(்காஙகிரஸ்) க்பாறுப்்பான்ர கிறடயாது.

நாடாளுமனைத்தில் கூடடுப் 
க்பாறுப்புணரவு மற்றும் 
்தனிப்க்பாறுப்புணரவு உண்டு.
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6.7  அரசாஙகத்திலிருநது ஆளுனக  வனர 
்றறிய கருத்்தாக்கம் 

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

“ உலக வஙகி – உலக நமம்்ாட்டு அறிக்னக 1997: மாறிவரும் சூழலில அரசின் நினல”

 இ்ந்த அறிக்ற்கயானது ம்்கமா்க மாறி்ரும் உல்க சூைலில் அரசு எவ்ற்கயில் நாடடின 
்ைரச்சியில் சிைப்்பா்கப் ்பங்களிக்்கலாம் என்பற்தக் குறித்்த்தாகும்.  அரசு எனன கசயய ம்ண்டும், 
எவ்ாறு கசயய ம்ண்டும் என்பதுடன அரசு ்தனறன எவ்ாறு மமம்்படுத்திக் க்காளைலாம் 
என்பன  குறித்தும் இவ்றிக்ற்கயில் வி்ா்தம் கசயயப்்படடுளைது.  றமயப்்படுத்்தப்்படட 
திடடமிடல் மற்றும் ்கலப்பு க்பாருைா்தாரம் சார்ந்த அரசாங்கங்கள ்தற்ம்பாற்தய ்கால்கடடத்தில் 
ச்நற்த சார்ந்த ்பஙகிறனக் குறைத்துக் க்காண்டு ்ருகினைன.  இ்தற்குத் ம்தால்வியில் முடியும் 
அரசின ்தறலயீடு்கள ்காரணமாகும்.

 இவ்றிக்ற்க மமற்கூறிய ்கருத்துக்கு எதிரா்க சில முக்கியமான ்தருணங்களில் அரசின 
்தறலயீடு ச்நற்தயில் ம்தற் என்பற்த ்லியுறுத்துகிைது.  க்பாருைா்தாரம் சார்ந்த நிறு்னச் 
சூைலில் சடடத்தின ஆடசிறயச் கசயல்்படுத்தும் ்பஙகு அரசிற்கு உளைது.  மமலும் நாடடின 
மமம்்பாடடிற்கு அரசின ச்நற்த சார்ந்த ்தறலயீடு அத்தியா்சியம் என ்கருதுகிைது. அரசாங்கத்ற்த 
குறை்ந்த்படச அரசா்க சுருக்கு்்தற்கு இது எதிரப்பு க்தரிவிக்கிைது. மமலும் ்தனியார க்தாழில்்கள 
மற்றும் ்தனிமனி்தர்களின கசயல்்பாடு்களுக்கு ்தகு்ந்த ஊக்்கம் மற்றும் ஆ்தரவிறன நல்கும் 
சிைப்்பான அரமச மமம்்பாடடிற்குத் ம்தற் என விைக்குகிைது.

 இவ்றிக்ற்க அரசிற்கு சில சீரதிருத்்தங்கறை ்லியுறுத்துகிைது.  மு்தலா்்தா்க, அரசின 
கசயல்்பாடு்கறையும், அ்தன திைன்கறையும் சமன்படுத்து்தலில் ்க்னம் கசலுத்து்தல் மற்றும் 
இரண்டா்்தா்க, அரசின திைன்கறை மமம்்படுத்து்்தற்கு அரசு நிறு்னங்கறை 
மாற்றியறமப்்ப்தற்்கான ்ழிமுறை்கறை ்கண்டுணர ம்ண்டும்.

 இவ்றிக்ற்கயின்படி, பின்ரும் ஐ்நது அடிப்்பறடப் ்பணி்கறை அரசாங்கம் ்தனது 
மநாக்்கங்கைா்க மமற்க்காளை ம்ண்டும்.  இற் இல்றலகயனைால் நிறலயான, ் றுறமயில்லா்த 
மற்றும் அறன்ருக்குமான ்ைரச்சிறய நாம் அறட்து சாத்தியமற்ை்தாகும். 

அற்யா்ன………..
1. நாடடில் அடிப்்பறடச் சடடத்ற்த நிறுவு்தல்
2. ம்பரியல் க்பாருைா்தார நிறலத்்தனறமறய ்பாது்காத்்தல்
3. அடிப்்பறடக் ்கடடறமப்பு மற்றும் சமூ்கப் ்பாது்காப்பில் மு்தலீடு கசய்தல்
4. சமூ்கத்தில் எளிதில் இலக்்காகும் நிறலயில் உளை்ர்கறை ்பாது்காத்்தல்
5. சுற்றுச் சூைல் ்பாது்காப்பு

அரசாஙகத்திலிருநது ஆளுனக வனர

•  கூடடு ஆளுற்க 
அடிப்்பறடயிலானது

• கநகிழ்ானது
• க்ளிப்்பறடயானது
• புதுறமயானது
•  துணி்நது 

முடிக்டுப்்பது
• மக்்களுக்்கானது
• உளமநாக்்கமுறடயது
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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.
அ)  ஆளுற்க கசயல்்பாடடிலுளை நட்டிக்ற்கள 

யாற்?
ஆ)  ஆளுற்கயில் உளைடஙகிய 

கசயலறமப்பு்கள யாற்?
இ)  இம் மறு்றரயறைறயத் ம்தற்யாக்கிய 

நறடமுறை்கள யாற் ?
ஈ)  நல் ஆளுற்கறய மதிப்பீடு  கசயய 

்பயன்படுத்்தப்்படட ்றரகூறு்கள யாற்?
உ)  இ்தறன அறட்்தற்்கா்க மமம்்படுத்்தப்்பட 

ம்ண்டிய திைன்கள யாற்?
ஆளுற்க என்பது ஒரு ம்தசத்தின 

வி்்காரங்கறை நிர்கிப்்ப்தற்்கா்க அரசியல், 
க்பாருைா்தார மற்றும் நிர்ா்க அதி்காரத்திறன 
கசயல்்படுத்து்்தாகும். ஆளுற்க என்பது 
அறனத்து முறை்கறையும் உளைடக்கிய்தாகும்.  
நனறமமயா, தீறமமயா ஆனாலும் 
சமு்தாயங்கள, அதி்காரத்திறனப் ்பஙகிடடு 
க்பாது ஆ்தாரங்கள மற்ைம் பிரச்சறன்கறை 
ற்கயாளுகினைன. (UNDP,  1997)

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

அரசாங்கத்திலிரு்நது ஆளுற்கக்கு 
கசல்்து என்பது புதிய அறமப்புக்்கறை 
உரு்ாக்கு்து மடடுமல்லாமல் ்பறைய 
அறமப்புக்்கறையும் புதுப்பிப்்ப்தாகும். ்தனது 
புதிய ்பஙகிறன ஆற்று்்தற்கு அரசு 
்லுப்்படுத்்தப்்பட ம்ண்டும். மக்்கைாடசி 
என்பது ஐ்நது ஆண்டு்களுக்கு ஒரு முறை 
ம்தர்தல்்கறைச் ச்நதிப்்பது  மடடுமல்ல, 
அறமப்பின கசயல்திைறன விழிப்புடன 
்கண்்காணித்து அவ்ாண்டு்களில் அ்தறன 
க்பாறுப்்பான்தாக்கு்து குடிறமச் 
சமு்தாயத்தின ்பணியாகும்.

குடினமச் சமு்தாயத்துடைாை 
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.

சசயல்ாடு

உல்கைாவிய ்பாரற்யிலான சி்ந்தறன ்பற்றிய 
ம்கலிச் சித்திரம்ம்கலிச் சித்திரம்
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ம்கா்பன மே்கன ்பரு்நிறல உச்சிமாநாடு 
09.12.2009/ P.8 மற்றும் 18.12.2009/ P.10
197 �ாடுகள் ்சுனம வாயுக்கனை 
்டிப்டியாக நீக்க ஒபபுசகாண்டை. 

இது ்கரியமில ்ாயுற்விட ஆயிரம் மடஙகு 
மமாசமான ்ாயுக்்கறை குறைத்து புவி 
க்ப்்பமயமா்தறல ்தடுக்கும் சடடப்பூர்மான 
ஒப்்ப்ந்தமாகும்
மூன்று குழுவிலாை �ாடுகள்

அசமரிக்கா ந்ான்்ற வைரந்த �ாடுகள் 
்தஙகளின் னஹட்நரா பளூநரா கார்ன் 
்யன்்ாட்டினை 2019-ஆம் 
ஆண்டுவாக்கில ்த்து ச்தவீ்தம் 2011 – 
2013-ஆம் அைவிலிருநது குன்றப்துடன் 
2036-ஆம் ஆண்டுவாக்கில என்்த்து 
ஐநது ச்தவீ்தம் வனர குன்றக்க நவண்டும்

இரண்டா்து குழு்ானது  சீனா 
மற்றும் சில ஆப்பிரிக்்க நாடு்கறைக் க்காண்ட 
்ைரும் நாடு்கள இம்மாற்ைத்திறன 2024-
ஆம் ஆண்டிற்குள கசயது முடிக்்க 
உறுதிபூண்டுளைன. இற் 2020 - 2022-ஆம் 
ஆண்டுடன ஒப்பிடுற்கயில் ்பத்து 
ச்தவீ்தமா்து 2029-ஆம் ஆண்டு்ாக்கில் 
குறைப்்பதுடன இ்தறன நீடடித்து 2045-ஆம் 
ஆண்டு்ாக்கில் எண்்பத்து ஐ்நது ச்தவீ்தம் 
்றர குறைக்்க ம்ண்டும் என 
எதி்பாரக்்கப்்படுகிைது.

இதில் மூனைா்து குழு்ா்க, ்ைரும் 
நாடு்கைான இ்நதியா, ்பாகிஸ்்தான, ஈரான, 
ஈராக் மற்றும் ்றைகுடா நாடு்கள உளைன.  
இற் இ்நநறடமுறைறய 2028-ல் 
க்தாடஙகு்துடன 2024-2026-ல் 
அைவிலிரு்நது ்கணக்கிடும் ம்பாது ்பத்து 
ச்தவீ்தம் ்றர 2032-ல் குறைக்்க ம்ண்டும்.  
இது 2047-ல் எண்்பத்து ஐ்நது ச்தவீ்தமா்க 
இருக்்க ம்ண்டும்.
கிகாலி (ருவாண்டா)- Kigali  (Rwanda)

புவி க்ப்்பமயமா்தறலத் ்தடுப்்ப்தற்்கான 
ஒரு முக்கியப் ்படியா்க 200 நாடு்களின 
பிரதிநிதி்கள ச்நதித்து குளிரப்்ப்தனப் க்படடி 
மற்றும் ்காற்றுப் ்ப்தனி ஆகிய்ற்றில் 
்பயன்படுத்்தப்்படும் அச்சுறுத்்தலான ்பசுறம 
்ாயுக்்கறை ்படிப்்படியா்க நீக்கு்்தற்கு 
ஒப்்ப்ந்தம் மமற்க்காண்டனர.  1987-ஆம் 
ஆண்டு ஓமசான ்படலப் ்பாது்காப்பிற்்கா்க 

மமற்க்காளைப்்படட மாண்டரீயல் 
கநறிமுறை்களில் திருத்்தம் 
மமற்க்காளைப்்படடு ்பணக்்கார நாடு்கள, 
்ைரும் நாடு்கறைக் ்காடடிலும் விறர்நது 
நட்டிக்ற்க எடுக்்க ம்ண்டும் என 
ஏற்றுக்க்காளைப்்படடது.

ரு்ாண்டாவின ்தறலந்கர கி்காலியில் 
இரவு முழு்தும் ்கண்விழித்து றேடமரா 
ப்ளூமரா ்கார்பன உற்்பத்தி மற்றும் 
நு்கரவிறன ்படிப்்படியா்க குறைப்்ப்தற்்கான 
ஒப்்ப்ந்தத்ற்த உரு்ாக்கும் இறுதி ்கடடத்தில் 
இரு்ந்த பிரதிநிதி்கள மகிழவுடன ற்க்தடடி 
இ்தறன ்ரம்ற்ைனர.

இருப்பினும் சில பிரதிநிதி்கள இ்நதியா, 
்பாகிஸ்்தான மற்றும் ்றைகுடா நாடு்கள 
ஆகியற் இம்மாற்ைத்திறன பிை நாடு்கறைக் 
்காடடிலும் பினமன மமற்க்காள்்தற்கு 
்ருத்்தம் க்தரிவித்்தனர. மார்ஷல் தீவு்கள 
எனை குடடி ்பசிபிக் நாடடின பிரதிநிதி 
கூறுற்கயில் “இது மார்ஷல் தீவு்கள 
முழுறமயா்க விரும்பிய்தா்க இல்லாவிடினும், 
சிை்ந்த ஒப்்ப்ந்தமாகும்” எனைார. றேடமரா 
ப்ளூமரா ்கார்பன்கள அ்கற்ைப்்படடால் 2100-
ஆம் ஆண்டு்ாக்கில் புவிக்ப்்பமயமா்தல் 
0.5 ச்தவீ்தம் குறையும் என 2015-ல் 
மமற்க்காளைப்்படட ஆயவு க்தரிவிக்கிைது.

இருப்பினும் இ்நதியா ம்பானை அதி்க 
உஷணமான ்தட்பக்ப்்ப நிறலறய க்காண்ட 
்ைரும் நாடு்கள றேடமரா ப்ளூமரா 
்கார்பன்களுக்கு மாற்ைா்க அம்மமானியா, 
்தண்ணீர அல்லது றேடமரா 
ப்ளூமராகலபீனஸ் (Hydro flurolefins) ம்பானை 
்ாயுக்்கறை ்பயன்படுத்தினால் கசலவினம் 
அதி்கரிக்கும்.  இ்ந்த ஒப்்ப்ந்தம் 
அறிவிக்்கப்்படு்்தற்கு முனனர இ்நதிய 
சுற்றுச்சூைல் மற்றும் ்பரு் நிறல மாற்ை 
அறமச்ச்கத்ற்தச் மசர்ந்த அஜெய நாராயண் 
ஜொ கூறுற்கயில் “இதில் கசலவினப் 
பிரச்சறன, க்தாழில் நுட்ப பிரச்சறன, 
நிதிப்பிரச்சறன  ஆகியற் உளைன” 
எனகிைார.  அ்ர மமலும் கூறுற்கயில் “எ்ந்த 
ஒப்்ப்ந்தமா்க இரு்ந்தாலும் அது ஒரு 
்பக்்கத்திலிரு்நது கநகிழ்ான்தா்க இருக்்க 
ம்ண்டுமம ்தவிர மறு்பக்்கத்தில் இரு்ந்தல்ல 
என்பற்த நாம் ்லியுறுத்்த விரும்புகிமைாம்” 
எனைார.
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ஓமசான ்படலத்ற்த றேடமரா ப்ளூமரா 
்கார்பன்களின முனமனாடியான குமைாமரா 
ப்ளூமரா ்கார்பன்கள அழிப்்பற்த உணர்ந்த 
விஞ்ஞானி்கள அ்ற்றிறன மாண்டரியல் 
கநறிமுறை்களின அடிப்்பறடயில் ற்கவிடடனர. 
்தற்க்பாழுது சரியாகி ்ரும் ஓமசான 
்படலத்திற்கு றேடமரா ப்ளூமரா ்கார்பன்கள 
்பாது்காப்்பானற்யா்க க்தரி்ந்தாலும் முக்கிய 
்பசுறம ்ாயு்ான ்கரியமில ்ாயுற் விட 
க்ப்்பமாக்கு்தலில் ஆயிரம் மடஙகு 
மமாசமான்தா்க இருக்கிைது.

புதிய இநதியன் எக்ஸ்பிரஸ் 16.10.2016

ஓர உல்கைாவிய ்பாரற் என்பது 
உங்கறை நான, எனது குடும்்பம், எனது 
்பளளி, எனது சமூ்கம், எனது கிராமம், 
எனது மா்டடம், எனது மாநிலம் அல்லது 
நான ்ாழும் நாடு என்பற்தத் ்தாண்டி 
சி்நதிக்்க ற்க்கிைது.  கசயதி்களில் ்ரும் 
பிரச்சறன்கள உல்கைாவிய 
்தனறமயுளைற்யாகும்.  உ்தாரணமா்க 
சுற்றுச்சூைல் பிரச்சறனறயக் கூைலாம்.

க்பரும்்பாலும் உல்கைாவிய 
பிரச்சறனக்கு ஓர உல்கைாவிய தீரவு 
ம்தற்ப்்படுகிைது.  ்பரு்நிறல மாற்ைம் 
எனை உல்கைாவிய பிரச்சறனறய 
உளளூர தீரவு்கைால் சரி கசயய இயலாது.  
இருப்பினும் உளளூரில் 
மமற்க்காளைப்்படும் நட்டிக்ற்க்கள 
உல்கைாவிய தீரவிற்கு ்ழிகசயய  
உ்தவுகிைது. ்பரு்நிறல மாற்ைம் 
க்தாடர்பான பிரச்சறனக்கு, உ்தாரணமா்க 
உளளூர அைவிலான விழிப்புணரவிறன 
க்தரு நாட்கங்கள, ்கண்்காடசி, மனி்தச் 
சஙகிலி மற்றும் சு்கராடடி பிரச்சாரம் 
ம்பானை்ற்றின  மூலமா்க மக்்கறை 
உல்கைாவிய அைவில் சி்நதிக்்க ற்த்து 
உளளூர அைவில் கசயல்்பட ற்க்கிைது 
எனலாம்.

உலகைாவிய ்ாரனவயிலாை ஓர சிந்தனை

�லஆளுனகயின் ்ண்பியலபுகள்

அ) ்ஙநகறபு 
மநரடியா்கம்ா அல்லது 

மறைமு்கமா்கம்ா ஆண்்களும், க்பண்்களும் 
அரசாங்கத்தின முடிக்டுத்்தலில் குரல் 
க்காடுக்்க ம்ண்டும்.  அ்தறன அ்ர்களின  
விருப்்பங்கறைப்  பிரதி்பலிக்்க கூடிய 
சடடப்பூர்மான இறடநிறல அறமப்பு்களின 
்ாயிலா்க  பிரதிநிதித்து்ப்்படுத்்த ம்ண்டும்.  
இத்்தற்கய ்பர்ந்த ்பஙம்கற்்பானது மக்்களின 
ம்பச்சுரிறம, ஒனறு கூடும் உரிறம மற்றும் 
ஆக்்கப்பூர்மான ்பஙம்கற்புத்திைன  
ஆகிய்ற்றின அடிப்்பறடயில் 
்கடடறமக்்கப்்படுகிைது.
ஆ) சட்டத்தின் ஆட்சி 

சடடக்்கடடறமப்பு என்பது 
நியாயமா்கவும், நடுநிறலயுடனும் 
கசயல்்படுத்்தப்்பட ம்ண்டும்.  குறிப்்பா்க மனி்த 
உரிறம்கள க்தாடர்பான சடடங்கறைக் 
கூைலாம்.
இ) சவளிப்னடத் ்தன்னம 

்கடடுப்்பாடற்ை சு்த்நதிரமான ்த்க்ல் 
்பரிமாற்ைமம க்ளிப்்பறடத்்தனறமறய 
்கடடறமக்கிைது.  நறடமுறை்கள, நிறு்னங்கள 
மற்றும் ்த்க்ல்்கள ஆகியற் அ்ற்றுடன 
சம்்ப்ந்தப்்படட்ர்கள மநரடியா்க அணு்கத்்தக்்க 
்ற்கயில் இருப்்பதுடன புரி்நது க்காளைக்கூடிய 
அைவிலான  ்த்க்ல்்கள ்ைங்கப்்படடு 
்கண்்காணிக்்கப்்பட ம்ண்டும்.
ஈ) மறுசமாழி ்கிர்தல 

நிறு்னங்களும் அற்சார்ந்த 
கசயல்்பாடு்களும் மக்்களின  ம்தற்க்ம்கற்்ப 
கசயலாற்ை முயல ம்ண்டும்.
உ) ஒருமித்்த கருத்திலாை தினசபந்ாக்கு

 நல் ஆளுற்க என்பது மாறு்படட 
விருப்்பங்களுக்கு இறடமய ஓர ்பர்ந்த ஒப்பு்தறல 
ஏற்்படுத்்த நடுவுநிறலப் ்பங்காற்றுகிைது.  இது 
குழுவினுறடய சிை்ந்த நலன்கள,  க்காளற்க்கள 
மற்றும் நறடமுறை்களின்படி அற் எவ்ாறு 
சாத்தியமாகும் என்பது ்பற்றிய்தாகும்.
ஊ) சமசீராக்கம்  

ஆண்்களும் க்பண்்களும் ்தங்கறை 
மமம்்படுத்திக் க்காள்்தற்்கான, சமமான 
்ாயப்பு்கள அல்லது ்தங்களின நலறன 
நிர்கிப்்ப்தாகும்.
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 ஒரு மித்த கருததிலான திசைப்பாக்கு
 சிறபபானது மற்றும் சையல்திறன் வாய்ந்தது
 ைட்டததின் ஆடசிசயப பின்பற்றுகிறது
 ைமநீதிபபங்கிலானது மற்றும் உள்ள்டக்கியது
 சபாறுபபானது   பங்்கற்பிலானது
 மறுசமாழி பகிர்தல்   சவளிபபச்டயானது

�லல அரசாஙகம்

எ) சி்றப்ாை ்தன்னம மறறும் சசயலதி்றன் 
நிறு்னங்கள மற்றும் நறடமுறை்கள 

ஆகியற் ம்தற்்கறை நிறைம்ற்றும்  
வி்தத்தில் சிைப்்பா்க ்ைங்கறைப் ்பயன்படுத்தி 
முடிவு்கறைத் ்தரம்ண்டும்.
ஏ) ச்ாறுபபுனடனம 

அரசாங்கத்தில் முடிவு எடுக்கும் 
நிறலயில் உளை்ர்கள, ்தனியார துறையினர 
மற்றும் குடிறமச்சமூ்க அறமப்பு்கள ஆகியற் 
க்பாதுமக்்களுக்கும், அறமப்பின 
்பஙம்கற்்பாைர்களுக்கு ்பதில் கசால்ல ்கடறமப் 
்படட்ர்கைா்க இருத்்தல் ம்ண்டும். 
இப்க்பாறுப்புறடறம என்பது அறமப்புக்்கறைப் 
க்பாறுத்து மாறு்படு்துடன அறமப்பில் 
எடுக்்கப்்படும் முடி்ானது உடபுைமான்தா 
அல்லது க்ளிப்புைமான்தா என்பற்தயும் 
க்பாறுத்்தாகும்.
ஐ) தி்றன்சாரந்த ச்தானலந�ாக்கு ்ாரனவ

்தறல்ர்கள மற்றும் க்பாதுமக்்கள 
ஆகிமயார நல்ஆளுற்க மற்றும் மனி்த 
மமம்்பாடடிறன நீண்ட்கால க்தாறலமநாக்கு 
்பாரற்யுடன அணுகு்தல் ம்ண்டும்.  மமலும் 
்ரலாறு, ்பண்்பாடு மற்றும் சமூ்க 
சிக்்கல்்கறையும் க்தாறலமநாக்குப் 
்பாரற்க்்கா்கக் ்கருத்தில் க்காளளு்தல் 
ம்ண்டும்.
ஆ்தாரம்: (ஐக்கிே நாடு்கள் ச்ெயின 
யமம்ொட்டுத் திட்டெம் – 1997), (நி்லோன 
மனி்த யமம்ொட்டிற்கான ஆளு்்க ெறறிே ஐ.
நா.வின யமம்ொட்டுத் திட்டெம்)
6.8.  அரசாஙகத்தின் சசயலதி்றனை 

எவவாறு மதிபபிடுவது?

ஒரு அரசாங்கத்தின கசயல்்பாடு்கறை 
ஏம்தா ஒரு ்காரணிறயக் க்காண்டு ்பகுப்்பாய்தல் 
என்பது இயலா்த ்காரியமாகும்.  ஆ்கம் 
உண்றமயான மதிப்பீடடிறன மமற்க்காளை 

ஆளுற்கயின ்பல்ம்று அம்சங்கைான  சமூ்க 
்பண்்பாடடு ்காரணி்கள, அரசியல், 
க்பாருைா்தாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூைல் 
்காரணி்கள ஆகிய்ற்றிறன ்பரிசீலிக்்க 
ம்ண்டும்.  எனம் கீழ்காணும் ்காரணி்கறைக் 
்கருத்தில் க்காண்டு அரசாங்கத்தின 
கசயல்்பாடு்கறை மதிப்பிடலாம்.
சமூக ்ண்்ாட்டு காரணிகள்

 ்பாலின சமநிறல குறியீடு
 ம்தச்சு்த்நதிரம்
 சாதி அடிப்்பறடயிலான சமநிறல
  ம்தம் மற்றும் கமாழி 

அடிப்்பறடயிலான சிறு்பானறமயினர 
உரிறம்களின ்பாது்காப்பு 

 ்பாலினம் சார்ந்த ்ரவுகசலவு திடடம்
அரசியல காரணிகள்

  மக்்கைாடசி நறடமுறையின சிைப்்பான 
கசயல்்பாடு

  சு்த்நதிரமான மற்றும் நியாயமான 
ம்தர்தல்்கள

 ஊைலற்ை அரசியல் மற்றும் நிர்ா்கம்
 நிர்ா்கத்தில் க்ளிப்்பறடத்்தனறம
 சு்த்நதிரமான ்பத்திரிக்ற்க்கள
 சு்த்நதிரமான நீதித்துறை
 மனி்த உரிறம்கள

ச்ாருைா்தாரக் காரணிகள்

  மனி்த ்ைமமம்்பாடடுக் குறியீடு 
(HDI)

 கமாத்்த உளநாடடு உற்்பத்தி (GDP)
 ்ாஙகும் திைன சமநிறல (PPP)
 ்ைரச்சி Vs  மமம்்பாடு
 சமமா்க ்ைங்கறைப் ்பஙகிடு்தல்

சுறறுச்சூழல காரணிகள்

 நிறலயான மமம்்பாடடு இலக்கு்கள
  ்பரு்நிறல மாற்ைத்திற்்கான ம்தசிய 

கசயல்திடடம்(NAPC)
 ்பசுறம ்ரவு கசலவு திடடம்
 ம்பரிடர மமலாண்றம

ந்தசிய ஒட்டு சமாத்்த மகிழ்ச்சி குறியீடு 
(GNH);

 ம்தசிய ஒடடுகமாத்்த மகிழச்சிக்குறியீடு 
என்பது ்தற்க்பாழுது மமம்்படடு ்ரும் ஒரு 
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்தத்து்ம் மடடுமல்லாமல் குறிப்பிடட 
எ்ந்தக்ாரு ம்தசத்தின கூடடு மகிழச்சியிறன 
அைவீடு கசயயும் “குறியீடு” ஆகும்.  இக்்கருத்து 
மு்தனமு்தலில் 18 ஜீறல 2008-ல் இயற்ைப்்படட 
பூடான நாடடினுறடய அரசறமப்பில் 
குறிப்பிடப்்படடது.

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

சால்பு்கள “நிறலயான மற்றும் 
சமநீதிப்்பஙகிலான சமூ்க – க்பாருைா்தார 
மமம்்பாடு; சுற்றுச்சூைல் ்பாது்காப்பு; 
்பண்்பாடடிறன ் ைரத்்தல் மற்றும் ்பாது்காத்்தல்; 
நல் ஆளுற்க” ஆகியற்யாகும்.

 “ஒடடுகமாத்்த ம்தசிய மகிழச்சி” றய 
ம்று்படுத்திப் ்பாரப்்ப்தற்கு உ்தாரணமா்க 
கூடடு மகிழச்சிறய ஆளுற்கயின இலக்்கா்கக் 
க்காள்துடன இயற்ற்க மற்றும் மர்பார்ந்த 
வி ழு மி ய ங ்க ளு க் கி ற ட ம ய ய ா ன 
நல்லிணக்்கத்ற்தயும் ்லியுறுத்து்ற்தக் 
கூைலாம்.

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

Rights- NCPCR)

சசயல்ாடு

கீழ்க்கண்டவறறின் சமீ்கால சவளியீடுகனைப ்றறி விவாதிக்கவும்.

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

அருஞ்சசாறச்ாருள்: Glossary

கொது அதி்காரங்கள் (Concurrent Powers): ம்தசிய 
அரசாங்கமும், மாநில  அரசாங்கங்களும் 
ஒருஙம்க க்பற்ை அதி்காரங்கைாகும்.
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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மக்்க்ளாட்சிக் குடிேரசு (Democratic Republic): 
மக்்கைால் ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படும் பிரதிநிதி்கள 
சடடம் மற்றும் க்காளற்க்கறை 
நறடமுறைப்்படுத்து்்தாகும்.
அதி்காரப் ெகிரவு  (Devolution): ம்தசிய அல்லது 
மத்திய அரசிலிரு்நது மாநில அரசுக்ம்கா 
அல்லது உளைாடசி அரசுக்ம்கா அதி்காரங்கறை 
மாற்றித் ்தரு்்தாகும்.  இரு்ப்தாம் நூற்ைாண்டில் 
இஙகிலா்நதில்  இ்நநறடமுறை  பின்பற்ைப்்படடது.
யநரடி மக்்க்ளாட்சி (Direct Democracy): மக்்கைால் 
ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படட பிரதிநிதி்கறைக் ்காடடிலும் 
அரசியல் முடிவு்கறை மக்்கள ்தாங்கமை 
எடுப்்ப்தாகும்.

கூட்டொட்சி ்தத்துவம் (Federalism):  மத்திய 
அரசாங்கம் மற்றும் மாநில அல்லது உளைாடசி 
அரசாங்கங்களுக்கு இறடமயயான 
அதி்காரப்்பகிரவிலான அரசியல் 
முறைறமயாகும்.
சு்தந்திரத்துவ மக்்க்ளாட்சி (Liberal Democracy): 
்தனிந்பரின மனி்த உரிறம்கறைப் ்பாது்காக்கும் 
மக்்கைாடசியிலான அரசாங்கம், 
சிறு்பானறமயினறர க்பரும்்பானறமயினரின 
ஆதிக்்கத்திலிரு்நது ்தடுத்து ்பாது்காக்கிைது.

சு்தந்திரத்துவம் (Liberalism):  மக்்கள நலன, 
குடிறம உரிறம்களுக்கு ஆ்தரவு மற்றும் சமூ்க, 
அரசியல் மாற்ைங்களின சகிப்புத்்தனறம 
ஆகிய்ற்றை மமம்்படுத்து்்தற்்கா்க கசயல்்படும் 
மநரமறை அரசாங்கத்ற்த புரி்நது ம்பசு்தல்.
வ்ரேறுக்்கப்ெட்டெ அரசாங்கம் (Limited 
Government): அரசாங்கத்தின அதி்காரங்கள 
குறிப்்பா்க அறமப்புரீதியிலான 
்கடடுப்்பாடு்கைால் ்றரயறுக்்கப்்படடிருக்கும்.
குடிேரசுத்்த்லவர மு்றை அரசாங்கம் 
(Presidential System): பிரதிநிதித்து் 
மக்்கைாடசியின அடிப்்பறடயில் அரசியல் 
அதி்காரம் என்பது ்தனியா்கத் 
ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படடு நியமிக்்கப்்படட ம்தசிய 
அரசாங்கத்தின அறமப்பு்களிடம் இருக்கும்  
இம்முறைக்கு உ்தாரணமா்க அகமரிக்்காற் 
குறிப்பிடலாம்.
பிரதிநிதித்துவ மக்்க்ளாட்சி (Representative 
Democracy): இது மக்்கைால் ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படட 

பிரதிநிதி்கறைக் க்காண்டு சடடம் மற்றும் 
க்காளற்க்கறை உரு்ாக்கி 
கசயல்்படுத்்தக்கூடிய அரசாங்கத்தின 
்டி்மாகும்.  மக்்கைால் 
ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படட்ர்கமை அரசியல் 
முடிவு்கறை மமற்க்காள்ர (சில 
மக்்கைாடசி்களில் சம்பிர்தாய அைவிலான 
்பஙகுறடய முடியாடசிறய ்தக்்க ற்த்துளைனர).
குடிேரசு (Republic):  குடியரசு அரசாங்கத்தில் 
மக்்கமைா அல்லது ஒரு ்பகுதிமயா 
இறையாண்றம அதி்காரம் க்பற்றிருப்்பர.  
மாைா்க முடியாடசியில் மனனமர 
இறையாண்றம அதி்காரம் க்பற்றிருப்்பார.  
இம்முறையிலான பிரதிநிதித்து் அரசாங்கம் 
அகமரிக்்க அரசறமப்பிறன 
உரு்ாக்கிய்ர்கைால் ம்தாற்றுவிக்்கப்்படடது.
அதி்காரப்பிரிவி்ன (Separation of Power): 
அரசாங்கத்தின ்பல்ம்று பிரிவு்களுக்கிறடமய 
அ்தன ்பணி்கறைப் ்பஙகிடடுக் க்காள்துடன 
ஒவக்ாரு குழுவின சுயநலன்கறை பிை 
குழுக்்கள ஒழுஙகுமுறை கசயயும் 
முறையிலான்தாகும்.
இ்றைவழி ஆட்சி (Theocracy): இது கிமரக்்க 
்ாரத்ற்த்கைான ்கடவுள என க்பாருள்படும் 
‘திமயாஸ்’ மற்றும் ஆடசி எனை க்பாருளிலான 
‘கிமரடடீன’ எனை ்ாரத்ற்த்களிலிரு்நது 
உரு்ான்தாகும்.  ஆ்கம் இ்தறனக் ‘்கடவுளின 
ஆடசி’ எனக் கூைலாம்.
முறறைதி்காரம் (Totalitarian): அரசாங்கத்தின 
நடப்்பாடசி அதி்காரத்துடனான குடிமக்்களின 
கீழப்்படி்தலாகும்.  இவ்ாடசி அரசியல் மற்றும் 
சமூ்க ்ாழவின அறனத்து அம்சங்கறையும் 
்கடடுப்்படுத்துகிைது.  (ஜொரஜ் ஆஸ்க்ல் 1984) 
அதி்காரத்து் அரசுக்கு மாைா்க இதில்  
அறனத்து சமு்க மற்றும் க்பாருைா்தார  
அறமப்பு்களும் அரசாங்கத்தின ்கடடுப்்பாடடில் 
இருக்கும்.
ஓர்வ சட்டெமனறைம் (Unicameral legislature):  ஒரு 
சடடமனைமானது ஒமரகயாரு அற்றய 
மடடும் க்காண்டிருத்்தல் ஆகும்.  உ்தாரணமா்க 
அகமரிக்்காவில் கநப்ரஸ்்கா எனை ஒரு 
மா்காணம் மடடுமம ஒரற்றயக் 
க்காண்டுளைது.
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I சரியாை வினடனயத் ந்தரநச்தடுக்கவும்
1. ‘நாடாளுமனை முறை அரசாங்கம்’ என்பது

அ) அறமச்சரற் அரசாங்கம் ஆ) க்பாறுப்்பான அரசாங்கம் 
இ) க்ஸ்ட மினிஸ்டரஅரசாங்கம் ஈ) இற் அறனத்தும்

2. கீழக்்கண்ட்ற்றில் கூடடாடசி அரசாங்கத்துடன க்தாடரபில்லா்த ்பண்பியல்பு எது?
அ) எழு்தப்்படட அரசறமப்பு ஆ) கநகிழும் அரசறமப்பு 
இ) அரசறமப்பின மமலான ்தனறம ஈ) சு்த்நதிரமான நீதித்துறை

3. இ்நதிய கூடடாடசி முறை எ்ந்த நாடடின மாதிரியிலானது?
அ) ்கனடா ஆ) இஙகிலா்நது 
இ) அகமரிக்்கா ஈ) ஜெப்்பான

4.  கீழக்்கண்ட்ற்றுள மனி்த்ை மமம்்பாடடுக் குறியீடடில் (HDI) உளை மூனறு குறியீடு்கள யாற்? 
I.்ாழக்ற்கத் ்தரம்   II .்கல்வி  III. சராசரி ஆயுட்காலம் IV. சுற்றுச்சூைல் நிறல

அ) I,II  மற்றும் IV  மடடும் ஆ) I,II  மற்றும் III  மடடும் 
இ) I மற்றும் II  மடடும் ஈ) இற் அறனத்தும் 

5.  கீழக்்கண்ட இயல்பு்களில் இ்நதிய நாடாளுமனை முறை அரசாங்கம் கசயல்்பட அடிப்்பறடயானற் 
யாற்?

அ) க்பயரைவிலான மற்றும் உண்றமயான கசயலாடசி 
ஆ) கீைற்க்குப் க்பாறுப்்பான கசயலாடசி 
இ) உண்றமயான கசயலாடசியா்க பிர்தமர இருத்்தல் 
ஈ) இற் அறனத்தும்

6.  கீழக்்கண்ட்ற்றில் எக்்காரணங்களுக்்கா்க நமது அரசறமப்பிறனத் ம்தாற்றுவித்்த்ர்கள 
இஙகிலா்நது நாடாளுமனை முறையிறனத் ம்தா்நக்தடுத்்தனர?

1) அம்முறைறமயுடனான ்பரிச்சயம் 2) அதி்க க்பாறுப்புணரவு 
3) அதி்காரப் பிரிவிறன 4) ்பனமு்கத்்தனறமயுளை இ்நதிய சமு்தாயம்

அ. 1,2,4 மடடும் ஆ. 1,2,3 மடடும் 
இ. 2,3,4 மடடும் ஈ. இற் அறனத்தும்

7.  அரசறமப்பின அம்சங்கள மற்றும் நறடமுறை்கள கசயல்்படுத்்தப்்படு்ற்த மமற்்பாரற்யிடும் 
கூடடாடசி அறமப்பு எது?

அ) சடடமனைம் ஆ) கசயலாடசி 
இ) நீதித்துறை ஈ) அறமச்சரற்

8. அகமரிக்்க ஐக்கிய நாடு்களிலுளை அரசாங்க முறை;
அ) நாடாளுமனை முறையிலானது ஆ) குடியரசுத்்தறல்ர முறையிலானது 
இ) முழுறமயானமுடியாடசி ஈ) ்றரயறுக்்கப்்படட முடியாடசி

9. எழு்தப்்படட ஒமர அரசறமப்பு இல்லா்த முக்கிய நாடு எது?
அ) ரஷயா ஆ) ஈரான 
இ) கஜெரமனி ஈ) இஙகிலா்நது

II. கீழ்க்கண்ட விைாக்களுக்கு மிகச் சுருக்கமாக வினடயளிக்கவும். 
1. அரசாங்கம்  -  ்றரயறு.

2. ஒற்றையாடசி முறை அரசாங்கத்தின நிறை்கறைப் ்பற்றி எழுது்க.

மதிபபிடு்தல (Evaluation)
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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?

1. Vijayaragavan, Political Thought, New Delhi, Sterling Publications

2. D.D.Basu, Introduction to the Constitution of Indian, New Delhi, Lexisnexis

3. R.C.Agarwal, Political Theory, New Delhi, S.Chand

4. IGNOU Politcal Science B.A and M.A

5. The Oxford Hand Book of The Indian Constitution

நமறநகாள் நூலகள் (Reference books)

1. http://www.worldbank.org/

2. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5980

3. http://www.grossnationalhappiness.com/articles/

இனணயவழி ஆ்தாரஙகள் (Internet Resources)

ICT Corner
அரசாஙகத்தின் வனகப்ாடுகள் 

அரசாஙகத்தின் வனககள்

சசயலமுன்ற 
்டி 1:  அரசாங்கத்தின ்ற்கப்்பாடு்கள ்பக்்கத்ற்தத் திைப்்ப்தற்கு உரலி (URL) அல்லது 

விறரவுக் குறியீடறடப் ்பயன்படுத்்தவும்.
்டி 2: அரசாங்கத்தின ்பல்ம்று ்ற்கப்்பாடு்கள நழு்ல்்களில் (slide) விைக்்கப்்படடிருக்கும்.
்டி 3:  அவவிைக்்கங்கறை அறிய நழு்ல்்கறைச் கசாடுக்கி அறி்நது க்காளைவும்.
்டி 4:  வினாடி வினாற் இயக்்கவும், மீண்டும் நிறனவுகூரவும் சாைரத்தின மமல் உளை Play 

க்பாத்்தாறனச் கசாடுக்்கவும்.
அரசாஙகத்தின் வனகப்ாடுகள் URL:

http://www.brainrush.com/lesson/play/types-of-government

*்படங்கள அறடயாைத்திற்கு மடடும்

அரசாங்கத்தின ்ற்கப்்பாடு்கறை அறி்நது க்காளம்ாமா !

அரசாஙகத்தின் வனகப்ாடுகள் 

11th Std Political Science Tamil_Unit-6.indd   114 2/6/2020   4:36:04 PM



115

7.1 பிைாட்டா (Plato)

(கி.மு (ஜ்பா.ஆ.மு.427 - (கி.மு)  ஜ்பா.ஆ.மு.347)

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, 

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.

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.

பிைாட்டாவின் ்பமடப்பு்கள்

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

  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.

7 அரசியல் சிநதமை
அெகு

Leanpub      ்கறைலின் ்�ாக்கங்கள்

  பி்ளாட்ளடளாவின் அரசியல் 
சி்நெனைனயப் புரி்நதுதகளாளளுெல்.

  அவரின் சி்நெனைனயத் ெற்களா்ல 
சூழலில் தசயல்படுத்துெல்.

  அரசு, அரசளாஙகம், நீதி, கல்வி, 
தபளாதுவுனடனம பற்றிய 
பி்ளாட்ளடளாவின் கருத்துககள மீெளாை  
அறினவப் தபருககுவெளாகும்.
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ெைது அவர் 
ம க க ் ளா ட் சி க கு 
கண்டைம் தெரிவிகக 
களாரணமளாகும்

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. 

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 

மற்றும் தபளாரு்ளாெளார வர்ககம் ஆகியவற்றுடன் 
பி்ளாட்ளடளாவின் ்லட்சிய அரசு உருவளாககம் 
தபற்றது.

ை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.

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.

அவர் வளாழ்நெ களா்லத்தின் 
தவளிப்பளாடளாவளார். கிளரககத்தின் 
மிகப்தபரும் ஞளானியளாை 

ைக்கைாடசி ்பறறிய ்கருத்துக்கள்

 பி்ளாட்ளடளா ெைது குடியரசு என்னும் 
நூலில் மகக்ளாட்சிககுக கண்டைம் 

11th Std Political Science Tamil_Unit-7.indd   116 2/6/2020   4:37:46 PM



117

தெரிவித்துள்ளார். இவரின் கருத்து யளாதெனில் 
அனைவரும் ஆளவெற்குத் ெகுதியளாைவர்கள 
அல்்ல. ஆளவெற்களாக சிறப்புப் பயிற்சி தபற்ற 
ெத்துவ அரசர்கள் ஆட்சி தசயயளவண்டும்.  
ஏதென்சின் மகக்ளாட்சிளய ெைது ஆசிரியரளாை 
சளாகரடீஸ் தகளால்்லப்படக களாரணம் எை 
பி்ளாட்ளடளா எண்ணியளெ அவர் 
மகக்ளாட்சிககுக கண்டைம் தெரிவிகக 
களாரணமளாகும்

அரசமைப்புக்கமை வம்கப்்படுத்துதல்   

 பி்ளாட்ளடளாவின் கருத்துப்படி 
அரசனமப்பு என்பது ஓர் சமுெளாயத்திலுள் 
மககள ெஙகளின் ந்லனுககளாக குறிப்பிட்ட 
வளாழகனக முனறனயத் ளெர்்நதெடுப்பெளாகும். 
இது சமூகப் பழககவழககஙகள, 
பளாரம்பரியஙகள, நனடமுனறகள மற்றும் 
இவற்றினை ளமற்பளார்னவயிடும் அரசியல் 
மற்றும் அரசளாஙகத்தினை உள்டககியெளாகும்.
பி்ளாட்ளடளா ெளான் வளாழ்நெ களா்லத்தில் உ்லகத்தின் 
ப்ல பகுதிகளில் இரு்நெ அரசனமப்புககன் 
உள்வளாளற விவளாதித்ெளார். இவர் 
அரசனமப்புககன் பிரபுகக்ளாட்சி, புகழ 
விரும்புபவர் ஆட்சி, சிறுகுழு ஆட்சி, மகக்ளாட்சி 
மற்றும் தகளாடுஙளகளா்லளாட்சி எை ஐ்நது 
வனகக்ளாகப் பிரிககிறளார். அவர் கூறுனகயில் 
பிரபுகக்ளாட்சி ென் இயல்பிலிரு்நது சினெவுற்று 
புகழ விரும்புபவர் ஆட்சியளாகவும், பின்ைர் அது 
சிறுகுழு ஆட்சியளாக உருமளாறி அென் பின்ைர் 
மகக்ளாட்சியளாகிறது. மகக்ளாட்சியும் ென் 
பண்பிலிரு்நது சினறவுறும்ளபளாது 
தகளாடுஙளகளா்லளாட்சி ஆகிறது என்கிறளார்.

குழநமத்கள் வைர்ப்பு

 பி்ளாட்ளடளாவின் கூற்றுப்படி 
குழ்நனெகன் ளெசியச் தசளாத்துகக்ளாகக 
கருதி அவர்களின் மைப்பளாஙகிற்குத் ெககவளாறு 
வ்ர்ப்பது அரசின் கடனமயளாகும் என்று 
கூறுகிறளார். 

பிைாட்டாவின் தர்க்கவாத முமை (Plato’s 
Dialectical Method)

பி்ளாட்ளடளா ெைது ‘குடியரசு’நூலில் 
இம்முனறயினைப் பின்பற்றிைளார்.  இவர் 
இ்நநூலினை எழுதும் ளபளாது ெம்னம ஒரு 
மளாணவைளாகக கருதி ளகளவிகள ளகட்க ஓர் 
ஆசிரியரளாக சளாகரடீஸ் அெற்கு பதி்லளிககும் 
வனகயில் அனம்நதுள்ளார். ஓர் ஆசிரியர் 
அனைத்தும் அறி்நெவரளாக பளாடத்தினை 
மளாணவர்களுககுக கற்பிககும் “அறிவு 
ளபளாெனை”(Didactics) ளபளா்லன்றி 
‘ெர்ககவளாெம்’(Dialectics) என்பது ளகளவி பதில் 
முனறயி்லளாைெளாகும். இம்முனறயில் 
சி்லவற்னறப் பற்றிய தெளிவற்ற சி்நெனையில் 
மளாணவர்கள ஆசிரியர்களிடம் ளகளவி 
ளகட்பர். அெற்கு ஆசிரியர்கள அளிககும் 
பதிலில் இரு்நது மீண்டும் ளகளவிகள ளகட்பர். 
இென்மூ்லமளாக மளாணவர்கள ெஙகளின் 
கருத்தினை உருவளாககவும், மறுஉருவளாககம் 
தசயயவும் ஆசிரியர் உெவி தசயகிறளார். 
இறுதியளாக மளாணவர்கள ஓர் கருத்னெப் பற்றிய 
சரியளாை புரிெலுககு வருகின்றைர்.

ைதிப்பீடு

பி்ளாட்ளடளா முெல் ெத்துவஞளானி 
மட்டுமல்்லளாமல் ச்நளெகத்திற்கு இடமின்றி 
குறிப்பிடத்ெகு்நெ பனடப்புகன்யும் 
முற்களா்லத்தில் நமககு விட்டுச் 
தசன்றிருககிறளார். மககளுககுத் தெளால்ன்ல 
ெரககூடிய பல்ளவறு விஷயஙகன்க 
ளகளவிக்ளாகக ளகட்டு அெற்களாை பதில்கன் 
அளிப்பதில் ெம் தபரும் பகுதி ளநரத்னெச் 
தச்லவழித்ெளார். அவர் மனற்நது ப்ல 
நூற்றளாண்டுகள கட்நெ பின்ைரும் 
களா்லஙகன்க கட்நதும் தீவிரமளாை 
ெளாககத்தினை ஏற்படுத்துபவரளாக பி்ளாட்ளடளா 
கருெப்படுகிறளார்.
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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)

மனிென் என்பவன் 
இயற்னகயளாகளவ ஓர் 
அரசியல் வி்லஙகு! 

இயற்னகயில் ஒரு மனிென் அரசு இல்்லளாமல் 
வளாழ முடியளாது! அவவளாறு அரசின்றி 
வளாழபவன் மனிெ கு்லத்திற்கு ளம்லளாைவன் 
அல்்லது கீழளாைவன் ஆவளான்!

- அரசியல் என்ை நூலில் அரிஸடாடடில் 

அரிஸடாடடிலின் வாழ்வும் ்காெமும்

 “அரசியல் ெத்துவத்தின் வர்லளாற்றில் 
அனைத்துத் ெகவல்கன்யும் ளெடிப் தபறும் 
விருப்பத்தில் அரிஸ்டளாட்டின்ல மிஞசியவர் 
எவருமில்ன்ல” என்கிறளார் வில்லியம் 
எதபன்ஸ்டீன்.

 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.

 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.

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. 

குறிப்பிடத்தக்க ்ைற்்காள்

முழுனம என்பது பகுதிகளின் 
தெளாகுப்னபவிட மிகுதியளாைெளாகும்.

- அரிஸடாடடில் (Aristotle)

Leanpub      ்கறைலின் ்�ாக்கங்கள்

  அரிஸ்டளாட்டிலின் அரசியல் 
சி்நெனைனயப் புரி்நது தகளாளளுெல்

  ஒத்ெ கருத்ெளாககஙகன்க தகளாண்ட 
சி்நெனையளா்ர்கன் ஒப்பிட 
உெவுெல்.

  ்லட்சிய அரசு,  குடியுரினம,  இயல்பளாை 
மற்றும் திரி்நெ அரசனமப்பு 
வடிவஙகள மற்றும் முடியளாட்சி, 
அரசளாஙகத்தின் வடிவஙகள மற்றும் 
மகக்ளாட்சி பற்றிய அறிவினைப் 
தபறுெல்.
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குடியுரிமைக ்்காட்பாடு

 ஒரு நபரின் வளாழவிடம், சட்ட உரினம 
மற்றும் பிறப்பு ஆகியனவ மட்டுளம 
குடியுரினமனய வழஙகளாது எை அரிஸ்டளாட்டில் 
நம்பிைளார். அவர் தசயயககூடிய பணிளய ஒரு 
நபனர குடிமகைளாககுகிறது எைககூறுகிறளார்.  
ஒரு நபர் மட்டுளம இனறயளாண்னம 
அதிகளாரஙகன்க தகளாண்ட மககள சனபயில் 
பஙளகற்க ளவண்டும். ஒரு குடிமகன் 
அரசளாஙகத்தின் முடிவளாகக நனடமுனறயில் 
பஙளகற்க ளவண்டும்.

அரசு்கமை வம்கப்்படுத்துதல்

அரிஸ்டளாட்டில் அ்வு மற்றும்  
ெரத்தின் அடிப்பனடயில் அரசுகன் 
வனகப்படுத்துகிறளார்.

அைவு தரம்

வம்க சிைநத 
வடிவம் திரிநத வடிவம்

ஒன்று முடியளாட்சி தகளாடுஙளகளா்லளாட்சி

சி்லர் பிரபுகக்ளாட்சி சிறுகுழு ஆட்சி

ப்லர்
தூய ஆட்சி 
அனமப்பு 

முனற
மகக்ளாட்சி

அரிஸ்டளாட்டிலின் கூற்றுப்படி 
இனறயளாண்னமயளாைது ஒருவரிடம் இரு்நெளால் 
அது முடியளாட்சியளாகும். அது பின்ைர் 
தகளாடுஙளகளா்லளாட்சியளாக சினெவுறுகிறது. 
அப்தபளாழுது மககள ஆட்சியளா்ருடன் 
ளபளாரளாடி அெனை ஆளவெற்கு சி்லரிடம் 
ெருகின்றைர். இவவளாறு பிரபுகக்ளாட்சி 
வருகிறது. பின்ைர் இதுவும் சினெவுற்று 
சிறுகுழு ஆட்சியளாகிறது. இெைளால் மககள 
மீண்டும் புரட்சி தசயது அதிகளாரத்தினைப் ப்ல 
ஆட்சியளா்ர்களிடம் அளிககின்றைர். இெைளால் 
அரசு தூய ஆட்சி அனமப்பளாகிறது. இது 
மீண்டும் சினெவுறும்ளபளாது 
மகக்ளாட்சியளாகிறது. இென் ஆட்சியளா்ர்கள 
அரசின் அடிப்பனட ளநளாககத்னெப் பற்றிய 
தபளாது ந்லப் பளார்னவயற்றவர்க்ளாக இருப்பர். 
இது மீண்டும் முடியளாட்சியின் எழுச்சிககு 
வனக தசயகிறது.

பி்ளாட்ளடளா ெைது ஆசிரியரளாை 
சளாகரடீசுடன் ஏற்புனடயவரளாக 
இரு்நெளாலும்,அரிஸ்டளாட்டில் ென் ஆசிரியரளாை 
பி்ளாட்ளடளா கூறிய ப்லவற்றில் உடன்பளாடின்றி 
இரு்நெளார்.

அரிஸடாடிலின் சிநதமை்கள்

அரிஸ்டளாட்டிலின் அனைத்து விெமளாை 
அரசியல் கருத்துககன் இவருனடய 
‘அரசியல்’ என்ற புத்ெகத்தில் களாண்லளாம்.
அரசு ஓர் இயறம்க அமைப்பு (State as a 
natural Institution)

அரிஸ்டளாட்டிலின் கூற்றுப்படி அரசு 
இயற்னகயளாைது. அரசின் அதிகளாரம் நீதி 
தநறியி்லளாைெளாகும். குடும்பத்ெளால் மககளின் 
அ தி க ரி த் து க த க ளா ண் டி ரு க க க கூ டி ய 
ளெனவகன்ப் பூர்த்தி தசயய இய்லளாெ 
களாரணத்ெளால் ெஙகளின் குறுகிய 
வட்டத்திலிரு்நது தவளிவ்நது மககள அரசினை 
உருவளாகக நினைககின்றைர். குடும்பஙகள 
ஒன்றினண்நது அரசினை ஓர் முழுனமயளாை 
அனமப்பளாககுகின்றைர். ெனி மனிெனின் தபரிய 
வடிவளம அரசு எைவும் ஓர் அரசில் மட்டுளம 
ெனி மனிெைளால் முழுனமயளாகச் சி்நதிகக 
இயலும் எைவும் அரிஸ்டளாட்டில் நம்புகிறளார்.

அரசின் ்பணி்கள் (Functions of State):

 அரிஸ்டளாட்டிலின் கூற்றுப்படி அரசின் 
ென்லயளாயப் பணி என்பது நல்வளாழவினை 
ஊககுவித்து மககளின் மைந்லம், ஒழுகக தநறி 
மற்றும் உடல்வ்ர்ச்சி ஆகியவற்றிற்கு உக்நெ 
சூழநின்லனய உருவளாககுவெளாகும். அரசளாைது 
மககளின் நல்்ல பழககவழககஙகன் சிற்நெ 
தசயல்பளாடுக்ளாக மளாற்றி ந்லனை 
ளமம்படுத்துவளெளாடு, மகிழவு மற்றும் 
மதிப்பிற்குரியெளாக வளாழவினை மளாற்றும் 
வனகயில் தசயல்படளவண்டும். 

அரிஸ்டளாட்டில் :  உைககு என்ை 
ளவண்டும்?

மனிென் : நல் வளாழவு.
அரிஸ்டளாட்டில் :  அப்படிதயனில் அரசின் 

அஙகமளாக இரு.
மனிென் : எவவளாறு?
அரிஸ்டளாட்டில் :  குடிமகைளாவென் மூ்லம் 

இருகக்லளாம்.
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அடிமை முமை ்பறறிய ்கருத்துக்கள் 

 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. 

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 

 ெ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.

ஜசயல்்பாடு

அரிஸ்டளாட்டில் 
அத்லகசளாண்டருககுப் 
பயிற்றுவித்ெது உண்னமயளா?

ஜசயல்்பாடு

ஆம். அவர் அத்லகசளாண்டரின் 
ெ்நனெயும் மளாசிளடளானியளாவின் 
மன்ைருமளாை இரண்டளாம் பிலிப் 
ள க ட் டு க த க ளா ண் ட ெ ளா ல் 
பயிற்றுவித்ெளார்.

ஆம். அவர் அத்லகசளாண்டரின் 
ெ்நனெயும் மளாசிளடளானியளாவின் 
மன்ைருமளாை இரண்டளாம் பிலிப் 
ள க ட் டு க த க ளா ண் ட ெ ளா ல் 

ஓய்வு ்பறறிய அரிஸடாடடிலின் ்கருத்து

  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.

ைதிப்பீடு

  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.
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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.

7.3  புனித தாைஸ அகவிைாஸ

(Saint Thomas Acquinas)

(ஜ்பா.ஆ.1225 - ஜ்பா.ஆ.1274)

Leanpub      ்கறைலின் ்�ாக்கங்கள்

  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

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.

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.

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).
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அகவிைாசின் சிநதமை 

சம்ைா ்காணடரா ஜென்டிஜெஸ  (Summa 
Contra Gentiles):

அகவிைளாஸ் ெைது சம்மளா களாண்ட்ரளா 
தென்டித்லஸ் என்னும் நூலினை ஸ்தபயின் 
நளாட்டில் இஸ்்லளாமிய மெத்துடளாை 
கணககீட்டினை கிறித்துவர்கள ளநர்தசயய 
தடளாமினிககன் சமயப் பரப்புக குழுவிைருககு 
ஓர் னகளயடு அல்்லது பளாடநூ்லளாக 
வடிவனமத்ெளார் எை பரவ்லளாகக கூறப்படுகிறது. 
இப்பனடப்பு கிறித்துவ மெ நம்பிகனக மீெளாை 
குற்றச்சளாட்டுககள மற்றும் குற்றம்சளாட்ட 
வளாயப்புள்வற்றினைப் பளாதுகளாககும் 
வனகயி்லளாை பனடப்பளாகும்.

சம்ைா தியாெஜி்கா (Summa Teologica) 
அகவிைளாஸ் ென்னுனடய சம்மளா 

தியளா்லஜிகளாவில் பகுத்ெறிவு அடிப்பனடயில் 
ஒற்றுனமனய ஏற்படுத்ெ நளான்கு 
நின்லகளி்லளாை சட்டஙகன் நின்லநளாட்டிைளார். 
இனவ சட்டத்தினை ஓர் வடிவத்திலிரு்நது 
மற்தறளான்றிற்கு ளவறுபடுத்துவது 
சம்ப்நெப்பட்ட பகுத்ெறிவின் நின்லக்ளாகும். 
இப்பிரபஞசம் முழுனமககும் 
தசய்லளாற்றககூடிய பகுத்ெறிளவ இவற்றில் 
மிகவும் உயர்்நெ மற்றும் விரிவளாைெளாகும். 
இெனை ‘நித்திய சட்டம்’ (Eternal Law) எை 
தபயரிட்டுள்ளார். இது கடவு்ளால் நிறுவப்பட்ட 
இயற்னகயளாை நன்தைறி முனறனமயளாகும். 
இெற்கு அடுத்ெளாக நித்திய சட்டத்தின் சிறப்புப் 
பிரிவளாக ‘தெயவீக சட்டம்’ (Divine Law) உள்து. 
இது பல்ளவறு மெ இ்லககியஙகளில் கடவுளின் 
தவளிப்பளாடுகன்க தகளாண்டெளாகும்.

இெற்கடுத்ெ நின்லயில் உள் 
சட்டத்தினை அகவிைளாஸ் ‘இயற்னகச் சட்டம்’ 
(Natural Law) எை அனடயளா்ம் களாட்டுகிறளார். 
இ்நெ இயற்னகச் சட்டக கருத்ெளாைது 
உணர்வடககத் ெத்துவத்தின் அடிப்பனடயில் 
பகுத்ெறிவிைளால் கண்டறியப்பட்ட நீதிதநறிச் 
சட்டமளாகும். இது மனிெனுககுப் பகுத்ெறிவுத் 
திறன் உள்து எைவும், சட்டத்திைளால் 
குறிப்பிடப்பட்டளாலும் இல்்லளாவிடினும் சி்ல 
நன்தைறிகளுககு மனிெனை உட்படுத்துகிறது 
எைவும் அனுமளானிககிறது. உெளாரணமளாக 

தகளான்ல தசயெல் என்பது ெவறு என்றும் 
ெகு்நெ முனறயி்லளாை நடத்னெயினைப் 
புரி்நதுதகளாள் நமககு ஓர் குற்றவியல் சட்டம் 
ளெனவயில்ன்ல எைவும் கூறுகிறது. 

அகவிைளாசின் இயற்னகச் சட்ட 
ளகளாட்பளாட்டின் ெனித்ென்னம யளாதெனில் அது 
இயற்னக மற்றும் தெயவீகம், அெளாவது 
இயற்னக மற்றும் பரிசுத்ெ ஆவியுடன் 
தெளாடர்பினை ஏற்படுத்துவெளாகும். கடவுளின் 
நித்திய சட்டத்ெளால்  சரியளாைனவ மற்றும் 
ெவறளாைனவ எனவ எை தீர்மளானிககப்படுகிறது. 
ஆனகயளால் இயற்னகச் சட்டம் என்பது 
ளவதறளான்றுமல்்ல நித்திய சட்டத்தில் 
பகுத்ெறிவி்லளாை பனடப்பின் பஙளகற்பளாகும். 
மனிெனின் நீதிதநறியி்லளாை பகுத்ெறிவு என்பது 
சுருககமளாக இயற்னகனயக கட்நெ பரிசுத்ெ 
ஆவி தகளாளனகயின் நீட்டிப்பளாகும். இறுதியளாக, 
மனிெச்சட்டம் என்பது குறிப்பிட்ட புவிசளார் 
சூழநின்லகளில் இயற்னகச் சட்ட நல்த்லளாழுகக 
தநறியுனரகளில் மனிெ பகுத்ெறிவின் 
தசய்லளாககமளாகும்.
அரசுரிமை ்பறறிய ்கருத்துக்கள் (On Kingship)

அகவிைளாசின் அரசியல் ளகளாட்பளாடளாைது 
அரிஸ்டளாட்டிலின் ளகளாட்பளாட்டினை 
ஒத்துள்து. அரசுரினம பற்றிய அகவிைளாசின் 
எழுத்துககள மிகச் சீரளாை அரசியல் 
பனடப்பளாகக கருெப்படுகிறது. அரிஸ்டளாட்டில் 
ெைது ‘அரசியல்’ என்னும் நூலில் பின்பற்றிய 
ெர்கக முனறபளாணியினை அகவிைளாசும் 
பின்பற்றுகிறளார். இவர் "அரசு இயற்னகயளாைது 
ஏதைனில் அது மனிெனுககும் 
இயற்னகயளாைது. ஓர் சமூக மற்றும் அரசியல் 
வி்லஙகளாக ஓர் குழுவளாக வளாழவெற்கு" எை 
வளாதிடுகிறளார். இென் வின்வளாக அரசியல் 
தசயல்பளாடுகள ளெனவ மற்றும் 
நன்னமயளாைெளாகும் எை வலியுறுத்துகிறளார். 
அரிஸ்டளாட்டின்லப் ளபளா்லளவ அகவிைளாசும் 
மககளின் அரசியல் ென்னமககு அவர்களின் 
பகுத்ெறிவு மற்றும் ளபச்சுத்திறன் ஆகியனவ 
அடிப்பனடயளாகும் என்கிறளார். 

இெற்கு அடுத்ெெளாக அரசியல் அரஙகில் 
பகுத்ெறிவி்லளாை நடவடிகனகயின் மூ்லமளாக 
மனிெர்கள நல்த்லளாழுககத்னெப் தபற்று 
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மகிழச்சி மற்றும் நினறவனடகின்றைர் எை 
கூறுகிறளார். இவர் அரிஸ்டளாட்டின்லப் ளபளான்ளற 
‘அரசு’ என்பது நீதிதநறியி்லளாை சமூகம் எை 
நம்பிைளார். ளமலும் அென் ளநளாககளம 
உறுப்பிைர்களின் நீதிதநறியி்லளாை 
நன்னமயளாகும். இவவளாறு அரசு என்பது 
நீதியின் அடிப்பனடயி்லளாைது எைவும் 
சட்டவனரயனறககு உட்பட்ட குடிமககளின் 
நன்னமககளாக சிற்நெவர்கள் ஆ்ளவண்டும் 
எைவும் வளாதிட்டளார். இத்ெனகய வளாெமளாைது 
நம்னம ளநரடியளாக அரசனமப்பு வனகப்படுத்ெல் 
பிரச்சனைககு வழிநடத்திச் தசல்கிறது 
என்பெளால் மீண்டும் அகவிைளாஸ் அவர்கள 
அரிஸ்டளாட்டிலின் தகளாளனககன்ப் பின்பற்றி 
ெரம் மற்றும் அ்வீட்டு முனறகன்ப் 
பயன்படுத்திைளார். இவர் அரசனமப்பினை 
ஆளபவர்களின் எண்ணிகனக மற்றும் 
ஆட்சியின் ெரத்தின் அடிப்பனடயில் 
வனகப்படுத்துகிறளார். 

ைதிப்பீடு 

புனிெ ெளாமஸ் அகவிைளாஸ் இனடககளா்லச் 
சி்நெனையளா்ர்களில் தபரும் 
சி்நெனையளா்ரளாகக கருெப்படுவதுடன் புதிய 
மரபினையும் ளெளாற்றுவித்ெளார். இது ‘ெளாமிசம்’ 
(Thomism) எை அனழககப்படுகிறது. இவரது 
அரசியல் ளகளாட்பளாட்டின் அடிப்பனடகன் 
இவரின் அரிஸ்டளாட்டிலினுனடய அரசியல் 
பற்றிய கருத்துனரயளாை ‘டி 
தரஜிமினிபிரின்சிபம்’ (de regimineprincipum 
இனறனம ஆட்சி)  என்பதில் களாண்லளாம். 
அப்தபளாழுது அவர் ளபளாப்பின் அனவயில் 
இத்ெளாலி நளாட்டில் (1259-68) இரு்நெளார். 
அரிஸ்டளாட்டின்லப் ளபளான்ளற அரசு 
இயற்னகயளாைது என்றும் அது மரபளார்்நெ 
நிறுவைமல்்ல மிகச்சரியளாை சமுெளாயமளாகும் 

குறிப்பிடத்தக்க ்ைற்்காள்

சட்டம் என்பது சமூக அககனறயுடன் 
உள் நபரளால் தபளாது ந்லனுககளாக 
பகுத்ெறிவின் அடிப்பனடயில் குறிப்பிட்ட 
விதிமுனறகன் ஏற்படுத்துவென்றி 
ளவதறளான்றுமில்ன்ல

- தாைஸ அகவிைாஸ (Thomas Aqinas)

எைவும் கூறுகிறளார்.  மனிெர்கள சமூக 
வி்லஙகளாக இருப்பெளால் அரசு என்பது 
மரபளார்்நெெல்்ல என்பதுடன் 
இயற்னகயளாைெளாகும் என்கிறளார். அவர்கள 
வளாழவெற்களாகவும், வ்ம் தபற்று பண்பளாட்டு 
ளமம்பளாடு அனடவெற்களாகவும் சமுெளாயத்னெ 
உருவளாகக வினழகின்றைர். இெனைக 
கூடிவளாழும் வி்லஙகுகள உளளுணர்வின் 
அடிப்பனடயிலும், மனிெர்கள பகுத்ெறிவின் 
அடிப்பனடயிலும் ளமற்தகளாளகின்றைர்.

அகவிைளாசின் கூற்றுப்படி அனைத்து 
வலினமயும் கடவுளிடம் இரு்நளெ வருகின்றை. 
இெற்குக களாரணம் வளாழவின் வலினம மற்றும் 
இறப்பு ஆகியனவ திருச்சனப ளகளாட்பளாட்டின்படி 
கடவுளின் ெனிச்சிறப்புரினமயளாகும். 
இச்ச்நெர்ப்பத்தில் அகவிைளாஸ் அவர்கள 
அரிஸ்டளாட்டிலிடம் இரு்நது மளாறுபட்டளாலும் 
இனறயளாண்னம இயற்னகயளாைது எனும் 
ளகளவியில் மீண்டும் திரும்புகிறளார். மககன்க 
கட்டுப்படுத்தும் முடிவுகன் எடுககககூடிய 
ஆளும் அனமப்பு இல்்லளாவிடில் குழப்பம் 
வின்்நது மககள ஒருவனர ஒருவர் 
அழித்துகதகளாளவர் என்கிறளார். அகவிைளாசின் 
கருத்துப்படி இனறயளாண்னம மிகக அரசன் 
அல்்லது அரசளாஙகம் என்பது ஆ்ப்படுளவளாரின் 
பிரதிநிதியளாகும்.

இங்ஙைம் அரசு என்பது எவவனகயிலும் 
திருச்சனபயினை சளாரளாெெளாகும். இனவ 
ஒவதவளான்றும் ெனித்ெனி பஙகு மற்றும் 
ளநளாககஙகன்க தகளாண்டெளாகும் எை 
அகவிைளாஸ் வளாதிடுகிறளார். அகவிைளாசின் 
கருத்துப்படி திருச்சனப அரசிற்கு கீழளாைெல்்ல. 
ஆைளால் அரசு என்பது திருச்சனபயினை 
கருத்தில் தகளாள்ளவண்டும். இெற்கு 
திருச்சனபயின் ளநளாககம் அரசின் 
ளநளாககத்தினை விட உயர்்நெெளாக இருப்பதுடன் 
குடிமககளின் அடிப்பனட ளநளாககமளாகவும் 
இருப்பெளாகும்.அகவிைளாஸ் திருச்சனபககும், 
அரசுககும் உள் உறவினை ஆன்மளாவிற்கும், 
உடம்பிற்கும் உள் உறவளாக கருதுகிறளார். 
ஒவதவளான்றும் ெனிப்பட்ட பஙகினை 
தகளாண்டிரு்நெளாலும்  ஆன்மளாவின் ளநளாககம்  
உயர்்நெெளாகும்.

11th Std Political Science Tamil_Unit-7.indd   123 2/6/2020   4:37:48 PM



124

வாழ்வும் ்காெமும்

இத்ெளாலிய பண்பளாட்டின் னமயமளாை 
ஃபி்ளாரன்சில் மளாககியவல்லி பிற்நெளார். பிற 
பகுதிகன் விட அஙகு ஐளரளாப்பிய 
மறும்லர்ச்சியின் ெளாககம் அதிகமளாக இரு்நெது. 
இவர் வழககறிஞரளாை தபர்ைளார்ளடளா டி 
நிகளகளாள்லளா மளாககியவல்லி (Bernardo di Niccolo 
Machiavelli) மற்றும் அவரது துனணவியரளாை 
ஸ்தடஃ பளாளைளா தநல்லி பளார்த்ளெளா 
ள்லளாமியளா(Bartolomea of Stefano Nelli) ஆகிளயளாருககு 
மூன்றளாவது குழ்நனெயளாகப் பிற்நெளார். 
மறும்லர்ச்சின் ெளாககத்தின் அடிப்பனடயில் 
சிறப்பளாை மனிெளநயக கல்வினய இவர் 
தபற்றுள்னெ அவரது எழுத்துககள 
தவளிப்படுத்துகின்றை. இவர் தபளா.ஆ.1494-ல் 
தமடிசி (Medici) வீழ்நெ பிறகு குடியரசு 
அரசளாஙகத்தின் பணியில் நுனழ்நெளார். தபளா.ஆ. 
1498 முெல் 1512 வனர ளவ்நெர் பணியகத்தின் 
தசய்லரளாக இரு்நெளார். இப்பெவி தூெளாண்னம, 

இரளாணுவம் மற்றும் நிர்வளாக விவகளாரஙகள 
தெளாடர்பளாை முககியப் பெவியளாகும். கி.மு 1512-ல் 
தமடிசி மீண்டும் நிறுவப்பட்டென் வின்வளாக 
மளாககியவல்லி ெைது பெவினய இழ்நது சி்ல 
களா்லத்திற்கு சினறப்படுத்ெப்பட்டளார். இென் 
பின்ைர் அவர் இ்லககியப் பளானெயில் 
பயணித்ெளார். கி.மு 1513-ல் ள்லளாதரன்ளசளா டி 
தமடிசிககளாக (Lorenzo de Medici) ‘இ்வரசன்’ (The 
Prince) என்னும் ெனி வனரவு நூன்ல எழுதிைளார். 
இககளா்லகட்டத்திள்லளய அவர் ெைது அடுத்ெ 
முககியப் பனடப்பளாை னடட்டஸ் லிவியசின் 
முெல் பத்து புத்ெகஙகளுககளாை உனரகளகளானவ 
(சுருஙகககூறின் லிவி மீெளாை உனரகளகளானவ – 
Discourses on Livy) என்னும்  நூலினை 1517-ல் 
நினறவுதசயெளார். இருப்பினும் இவவிரு 
பனடப்புகளும் அவரது மனறவிற்குப் பின்ைர் 
1531-ல் தவளியிடப்பட்டை. மளாககியவல்லி 
ளமலும் சி்ல சிறிய இ்லககிய பனடப்புகன் 
உருவளாககிைளாலும் ஓர் அரசியல் 
சி்நெனையளா்ரளாக அவரது மதிப்பு இவவிரு 
புத்ெகஙகளின் அடிப்பனடயிள்லளய நீடிககிறது. 

ைனிதனின் தன்மை ்பறறிய 
ைாககியவல்லியின் ்கருத்துக்கள் 
(Machiavelli on Human Nature)

மளாககியவல்லியின் அரசளாஙகம் பற்றிய 
ளகளாட்பளாடளாைது அவரது மனிெனின் ென்னம 
பற்றிய கருத்ெளாககத்திைளால் 
தீர்மளானிககப்பட்டுள்து. இவரும் ஹளாப்னசப் 
ளபளான்ளற மனிெனின் ென்னம மீது 
அவநம்பிகனக தகளாண்டிரு்நெளார். மனிெர்கள 
இயற்னகயில் முழுனமயளாை சுயந்லம் 
தகளாண்டிருப்பதுடன் அவர்களின் வளாழவிலும் 
சுயந்ல விருப்பஙக்ளால் உ்நெப்படுகின்றைர் 
எை நம்புகிறளார்.  இ்வரசன் நூலின் 
ஓரிடத்தில் மனிென் நன்றி மற்நெவன், 
நின்லயற்றவன், ஏமளாற்றுபவன், ளகளானழத்ெைம் 
மற்றும் கஞசத்ெைமுள்வன் எை கூறுகிறளார். 
மன்ைரளாைவர் மகக்ளால் விரும்பப்படுவனெக 
களாட்டிலும் அவனரக கண்டு மககள 
அஞசுவனெளய இ்லககளாகக ளவண்டும் எை 
பரி்நதுனரககிறளார். மளாககியவல்லினயப் 
தபளாறுத்ெவனர அன்பு என்பது ஓர் கடப்பளாட்டுப் 
பினணயளாகும். மனிெர்கள அடிப்பனடயில் 

7.4  நிக்்கா்ொ ைாககியவல்லி

(Niccolo Machiavelli)

(ஜ்பா.ஆ.1469 - ஜ்பா.ஆ. 1527)

Leanpub ்கறைலின் ்�ாக்கங்கள்

  நிகளகளாள்லளா மளாககியவல்லியின் 
அரசியல் சி்நெனைனயப் 
புரி்நதுதகளாளளுெல்

  இது ஒத்ெ கருத்துனடய 
சி்நெனையளா்ர்களுடன் ஒப்பிட 
உெவுகிறது

  அரசியல், மெம், அரசு, 
இ்வரசனுககளாை அறிவுனர பற்றிய 
மளாககியவல்லியின் கருத்துககன் 
அறி்நது தகளாளளுெல்
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சுயந்லமளாக இருப்பெளால் ெஙகளின் ளெனவககுத் 
ெககவளாறு அெனை ஒவதவளாரு சமயத்திலும் 
மீறுவர். 

ஆைளால் பயம் என்பது 
அககளாரணத்திற்களாகளவ அவர்கன்க 
களா்லவனரயனறயின்றி கட்டுப்படுத்தி 
னவககிறது. மனிெர்கள ளெளாற்றத்தின் 
அடிப்பனடயிள்லளய விஷயஙகன்த் 
தீர்மளானிககின்றைர் என்பெளால் இெனை 
ஆட்சியளா்ர் ெைககு சளாெகமளாககிக தகளாண்டு 
தசயல்படளவண்டும். அவனரப் தபளாறுத்ெவனர 
மனிெர்கள ப்லவீைமளாைவர்க்ளாகவும், 
அறியளானமயில் உள்துடன், அடிப்பனடயில் 
தகட்டவர்க்ளாகவும், ளெனவயின் அடிப்பனடயில் 
நல்்லவர்க்ளாகவும் உள்ைர். இெைளால் 
ஆட்சியளா்ர் ெைது மன்ற உறுப்பிைர்கன் 
எப்தபளாழுதும் நம்பளாமல் ெைது சுய முடிவினைப் 
பயன்படுத்துமளாறு எச்சரிககிறளார்.

மனிெர்கள முடிவற்ற 
விருப்பமுள்வர்கள என்றும் அதில் மிக 
முககியமளாை விருப்பமளாக ெனிநபர் தசளாத்து 
உள்து எைவும் கூறுகிறளார். அவர் 
தபளாருளமுெல்வளாெ ெனிமனிெத்துவெத்தினை 
சுெ்நதிரம் மற்றும் சுய அரசளாஙகத்தின் மீெளாை 
விருப்பத்தின் வி்ககமளாக கூறுகிறளார். அவர் 
ெைது உனரகளகளானவயில் (The Discourses) 
மனிெனின் ென்னம மீெளாை அவநம்பிகனகனய 
தவளிப்படுத்தியுள்ளார். மனிெனின் 
அடிப்பனட விருப்பமளாக தபளாரு்ளாெளார 
ஆெளாயளம உள்து என்பனெப் ளபணுகிறளார். 
மககளின் இ்நளநளாககளம அவர்கன் 
குடியரசினை விரும்பவும், முடியளாட்சினய 
தவறுககவும் னவககிறது என்கிறளார். 
குடியரசி்லளாை அரசளாஙகத்தின் கீழ மககள 
அதிகமளாை தபளாரு்ளாெளார ஆெளாயஙகன் 
தபறும் வளாயப்பு அதிகமளாகும். இது 
முடியளாட்சியில் சளாத்தியமளாகளாெெற்குக 
களாரணம் யளாதெனில் இ்வரசன் அனைத்து 
ஆெளாயஙகள மற்றும் ்லளாபஙகன்த் ெைகளக 
எடுத்துகதகளாளவெளாகும். ஒர் சுெ்நதிரமளாை 
ளெசம் விரும்பப்படுவெற்களாை களாரணம் 
என்ைதவனில் அச்சுெ்நதிர ளெசத்திள்லளய 
மககளின் வ்ம் பன்மடஙகளாகப் தபருக 
வளாயப்புள்து.

அரசியல் ைறறும் நீதிமுமைமைமயப் 
பிரித்தல் 

கிளரகக அரசியல் சி்நெனையில் 
அரசியலின் அடிப்பனடயளாக நன்தைறி 
கருெப்படுகிறது. ஆைளால் மளாககியவல்லி 
இம்மரபளார்்நெ ்லட்சியத்திலிரு்நது 
குறிப்பிடத்ெகு்நெ அ்வில் மளாறுபட்டிருககிறளார். 
அரசியல் என்பது அென் சுெ்நதிரமளாை 
சுயமதிப்ப்வின் அடிப்பனடயி்லளாைெளாகும். 
ஆகளவ அெனை மரபளார்்நெ நன்தைறி 
மதிப்ப்வின் கீழ வனரயனற தசயய முடியளாது 
என்கிறளார். ளமலும் அவர் அரசியல் 
மற்றும் நன்தைறியினைப் பிரிப்பெனை 
வலியுறுத்துகிறளார். அவனரப் தபளாறுத்ெவனரயில், 
ஆட்சியளா்ர் ஒழுஙகளாைவரளாகவும், 
ளநர்னமயளாைரளாகவும் ெைது வளார்த்னெப்படி 
நடப்பவரளாகவும் இருககளவண்டும். 
உண்னமயில் எ்நெதவளாரு ஆட்சியளா்ரும் 
இத்ெனகய ெகுதிகளுடன் இருப்பதில்ன்ல. 
தகட்ட எண்ணமுள் மககன் ஆளவெற்களாக 
ஆட்சியளா்ருககு இத்ெகுதிகள 
உக்நெனவயல்்ல. ளமலும் நீதிதநறி 
கடப்பளாடுக்ற்ற அரனசப் பளாதுகளாப்பதில் 
இ்வரசன் கவைம் தசலுத்ெளவண்டும். 
‘முடிவுகள் வழிமுனறகன்த் 
தீர்மளானிககின்றை, என்பெனுடன் 
மளாககியவல்லி திருப்தியனடயவில்ன்ல. 
மககள தீர்ப்பின் அடிப்பனடயிள்லளய 
ஆட்சியளா்ரின் தவற்றி தீர்மளானிககப்படுகிறது’. 
நம்பத்ெகளாெ வழிமுனறகன்ப் 
பின்பற்றிைளாலும் இறுதியில் தவற்றியனட்நெளால் 
இ்வரசன் மன்னிககப்படுகிறளார். அரசியல் 
தசயல்பளாடுகளுககு அவசியப்படும்ளபளாது 
மரபளார்்நெ நீதிமுனறனமனய ஒதுககி 
னவத்துவிட்டு தவற்றிகரமளாை அரசியலுககு 
ளமற்தசல்்ல ளவண்டும்.

குறிப்பிடத்தக்க ்ைற்்காள்

ஓர் இ்வரசன் அரசினைக னகப்பற்றி 
நிர்வகிககும் பணியினை 
தசயயமுற்படுவெளால் அவரது முனறகள 
எப்தபளாழுதுளம ளமன்னமயளாைெளாகக 
கருெப்படுவதுடன் அனைத்து 
ெரப்பிைரளாலும் பளாரளாட்டப்படுகிறளார்.
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ைாககியவல்லி (இைவரசன்)

மாக்கியவல்லியின் முறைறம (Machiavelli’s   Method)

மளாககியவல்லினயப் தபளாறுத்ெவனர வர்லளாற்று முனறளய அரசியல் அறிவியன்லக கற்கும் 
சரியளாை முனறயளாகும். இவர் மனிெ விருப்பஙகள மற்றும் ளபரளார்வம் ஆகியனவ எப்தபளாழுதும் ஒளர 
மளாதிரியளாைனவ எைககூறுகிறளார். வளாழவிலுள் சம்பவஙகன் ஒப்பிடும் ளபளாது மனிெ இைம் ஒளர 
மளாதிரியளாை பரிகளாரஙகன்த் ளெட முனைவதுடன் ஒளர மளாதிரியளாை நடத்னெனய மீண்டும் 
தகளாண்டிருககின்றை எைககூறுகிறளார். ஆகளவ கட்நெ களா்லத்னெப் படித்ெறிவது என்பது ெற்களா்லத்னெப் 
புரி்நது தகளாளவதுடன் எதிர்களா்லத்திற்களாை முன்கணித்ென்ல ளமற்தகளாளவனெ எளினமயளாககுகிறது 
என்கிறளார். அவர் அரசியன்ல வர்லளாறு மற்றும் தமயனமவளாெ அடிப்பனடயில் கற்பதுடன் குறிப்பளாக 
அரசியல் நடத்னெனயக கற்றறிவெற்கு தசய்லறிவு முனறயினைச் சளார்்நதுள்ளார். அவர் நடத்னெயியலின் 
முன்ளைளாடியளாக விவரிககப்படுகிறளார். இ்வரசன் மற்றும் உனரகளகளானவ ஆகிய இரண்டிலுளம 
இம்முனறயினை அவர் பின்பற்றுகிறளார். அவர் அதிகளாரத்தினை னகயகப்படுத்தி, பளாதுகளாத்து விரிவளாககம் 
தசயயும் கருவிளய அரசியல் என்பதுடன் அவற்றினை அனடவெற்களாக இம்தமயயளாை  உ்லகில் உள் 
மககளின் அறிவுத்திறனுககுத் ெககவளாறு அணிதிரட்டி அனடவெளாகக கருதுகிறளார்.

 மளாககியவல்லியின் முனறயளாைது உயத்ெறிெல் அல்்லது அறிவியல் முனறயளாக 
அனழககப்படுகிறது. இெற்களாை அடிப்பனட யளாதெனில் அவர் பல்ளவறு அரசியல் ஆட்சி களா்லஙகளின் 
மனிெனின் ென்னம பற்றிய நனடமுனற அல்்லது வர்லளாற்று அனுபவஙகளின் அடிப்பனடயில் 
முடிவுனரகன் எட்டுகிறளார். அரசியன்லப் பகுத்ெறியும் சி்ல நீதிதநறிகளுககு மளாற்றளாக மனிெ 
நடத்னெயின் பளாஙகில் கவைம் தசலுத்துவதில் அவருனடய சுயத்ென்னம உள்து. இருப்பினும் 
மளாககியவல்லியின் முனறயளாைது ளமள்லளாட்டமளாை அறிவியல் மற்றும் வர்லளாற்று முனறயளாகும் எை 
விமர்சகர்கள குறிப்பிடுகின்றைர். அவர் குறிப்பிட்டவற்றிலிரு்நது  தபளாதுவளாைவற்னற (Particular to 
General) ளநளாககிய நனடமுனறயி்லளாை உயத்ெறிெல் முனறயினைப் (Inductive Method) பின்பற்றவில்ன்ல. 
அளெ ளநரத்தில் ‘தபளாதுவளாைவற்றிலிரு்நது குறிப்பிட்டவற்றிற்களாை’(General to Particular) நனடமுனறயில் 
தகளாணர்முனறயினையும் (Deductive Method) பின்பற்றவில்ன்ல. அவர்கன்ப் தபளாறுத்ெவனரயிலும் 
மளாககியவல்லி அரசியல் ெத்துவத்தின் னமயப் பிரச்சனைகன் எப்தபளாழுதும் தெளாடவில்ன்ல. 
உெளாரணமளாக அரசு நீடித்ெலுககளாை நியளாயவளாெம் மற்றம் அரசியல் ளகளாட்பளாட்டின் அடிப்பனடகள 
மற்றும் வனரயனறகன்க குறிப்பிட்லளாம். அவருனடய பளார்னவ பர்நெெளாக இரு்நெளாலும் நனடமுனற 
அரசியலின் ளெனவகன்த் ெளாண்டி அவர் எப்தபளாழுதும் பளார்த்ெதில்ன்ல.

 “அரசுகன்க கண்டறிய மற்றும் சீர்திருத்ெ ஓர் ஆட்சியளா்ர் ளெனவ. அனவ நிறுவப்பட்ட 
பின்ைர் ெளாஙகிப் பிடிப்பதில் குடியரசி்லளாை அரசளாஙகஙகள சிற்நெனவயளாகும்”.

அரசியல் ைறறும் ைதத்திமை பிரிப்்பது ்பறறி 
நிக்்கா்ொ ைாககியவல்லி 

அரசின் நன்தைறி ளநளாககம் பற்றிய 
பி்ளாட்ளடளா, அரிஸ்டளாட்டில், புனிெ ெளாமஸ் 
அகவிைளாஸ் மற்றும் ப்லரின் நம்பிகனகயில் 
இரு்நது மளாககியவல்லி மளாறுபட்டுள்ளார். 
அவர் அரசியன்ல மெம் மற்றும் நீதிமுனறனம 
ஆகியவற்றிலிரு்நது பிரித்து அரசியலுககு ஓர் 
ென்ைளாட்சி நின்லயினைத் ெருகிறளார். மெம் 
மற்றும் நீதிதநறி ஆகியனவ இ்வரசனின் 
ஆட்சிககன்லயில் நனடமுனறக 
தகளாளனகயளாகளாது எை மளாககியவல்லி 
கூறுகிறளார்.

ைாககியவல்லி (லிவி மீதாை 
உமரக்்காமவ- Discourses on Livy)

மளாககியவல்லியின் இரு முன்ைணி 
புத்ெகஙக்ளாை ‘இ்வரசன்’ மற்றம் ‘லிவி 
மீெளாை உனரகளகளானவ’ ஆகியவற்றிற்கினடளய 
எத்ெனகய முரண்பளாடுகளும் இல்ன்ல எை 
ெளார்ஜ்  H. சனபன் என்னும் அறிஞர் சரியளாக 
உற்று ளநளாககுகிறளார். இரண்டுளம ஒளர 
தபளாருன்ப் பற்றியனவயளாகும். அெளாவது 
அரசுகளின் எழுச்சி மற்றும் வீழச்சிககளாை 
களாரணஙகள மற்றும் அவற்னற 
நிர்நெரமளாககுவெற்களாை வழிமுனறகள 
ஆகியனவ ஆகும். ‘இ்வரசன்’ நூல் 
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முடியளாட்சிகள அல்்லது முழுனமயளாை 
அரசளாஙகஙகன்ப் பற்றியும் 
உனரளகளானவயளாைது முககியமளாக ளரளாமப் 
ளபரரசின் விரிவளாககம் பற்றியெளாகும்.

ைா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.

இ்வரசன் ெமது குடிமககள மத்தியில் 
ெளாம் மிகவும் உயர்்நெ மதிப்பீட்டில் 
இருககுமளாறு பளார்த்துகதகளாள் ளவண்டுதமை 
மளாககியவல்லி விரும்புகிறளார். உ்லக்ளாவிய 
ென்முனைப்பு வளாெம் பற்றி இ்வரசன் 

கவைமுடன் இருககளவண்டும். 
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.

ை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

1.  முெ்லளாவது ெற்களா்லச் சி்நெனையளா்ரளாக 
மளாககியவல்லி ஏன் கருெப்படுகிறளார் எை 
ஆரளாயக.

2.  முடியளாட்சி மற்றும் குடியரசு முனற 
அரசளாஙகஙகளின் இயல்புகன் கற்கவும்.

11th Std Political Science Tamil_Unit-7.indd   127 2/6/2020   4:37:49 PM



128

வாழ்வும் ்காெமும் 

பதிைளாறளாம் நூற்றளாண்டில் வளாழ்நெ 
ஆஙகிள்லய ெத்துவ ஞளானியளாை ெளாமஸ் 
ஹளாப்ஸ் அறிவியல் புரட்சி (Scientific Revolution) 
நிகழ்நெ களா்லத்ெவர். ெற்களா்லச் சமூகக 
ளகளாட்பளாட்டிற்களாை முெல் முயற்சியினை 
இவளர ளமற்தகளாண்டளார். அவர் ெைது 
கருத்துககன் நீதிதநறி சளார்புநின்லவளாெத்தின் 
(Moral Relativism) அடிப்பனடயில் கூறுவதுடன் 
இயற்னக நின்ல மீெளாை அதிகபட்ச 
அவநம்பிகனகயுடன் அனைவருகதகதிரளாகவும் 
அனைவரும் ளமற்தகளாளளும் யுத்ெம் 
என்கிறளார். ெளாமஸ் ஹளாப்ஸ் ஏப்ரல் 5, 1588 -ல் 
மளால்ம்ஸ்தபரி (Malmesbury) என்னுமிடத்தில் 
இஙகி்லளா்நதின் கடற்பகுதிககு அருகில் 
ஸ்பளானிஷ் கடற்பனடத்தெளாகுதி (Spanish Armada) 

7.5  தாைஸ ஹாப்ஸ

(Thomas Hobbes)

(ஜ்பா.ஆ. 1588 - ஜ்பா.ஆ. 1679)

Leanpub ்கறைலின் ்�ாக்கங்கள்

  ெளாமஸ் ஹளாப்சின் அரசியல் 
சி்நெனைனயப் புரி்நது தகளாளளுெல்

  இயற்னக நின்ல, சமூக ஒப்ப்நெம், 
சட்டஙகள, உரினமகள, சுெ்நதிரம், 
இனறயளாண்னம மற்றும் சமூக 
ஒப்ப்நெக ளகளாட்பளாடு ஆகியனவ 
பற்றிய ெளாமஸ் ஹளாப்சின் 
கருத்துககன் அறி்நது தகளாளளுெல்.

குறிப்பிடத்தக்க ்ைற்்காள்

“அச்சமும் நளானும் இரட்னடயர்க்ளாகப் 
பிற்நெவர்கள. - ஹாப்ஸ (Hobbes)

தென்பட்டெளாக வ்நெ தசயதினயக ளகட்ட 
ெளாயககு குனறப்பிரசவத்தில் பிற்நெளார். 
ஹளாப்சின் ெ்நனெ அககுடும்பத்னெக னகவிட்ட 
பின்ைர் ஹளாப்ஸ் ெைது வசதியளாை மளாமளாவின் 
வீட்டில் வ்ர்்நெளார். ஹளாப்ஸ் ெைது 
பளளிககல்வினய வினரவில் துவககியதுடன் 
பின்ைர் ஆகஸ்ளபளார்டின் தமகெலீன் 
கல்லூரியில் ளசர்்நெளார். ெமது 
பத்தெளான்பெளாவது வயதில் பட்டம்தபற்ற பிறகு 
ளகவன்டிஷ் குடும்பத்திைருடன் தெளாடர்பு 
ஏற்பட்டு வில்லியம் ளகவண்டிஷ்ககு 
ஆசிரியரளாைளார். ெத்துவக கூறுகளின் மீது 
ஹளாப்ஸ் சிறிெ்ளவ விருப்பம் களாட்டிைளாலும் 
ஐளரளாப்பளா கண்டத்தில் வில்லியம் 
ளகவண்டிசுடன் சுற்றுப்பணம் 
ளமற்தகளாண்டபிறகு மரபுநனட தகளாண்டவற்றில் 
விருப்பம் களாட்டிைளார். அவர் வர்லளாற்றின் 
நகர்வுகள, ளெசஙகள மற்றும் ளபரரசுகளின் 
விதியினைப் பற்றி அறிவதில் விருப்பம் 
தகளாண்டளார். 1692ஆம் ஆண்டு தூசிடிடசின் 
‘தபள்லளாப்பனீசியப் ளபளார் வர்லளாறு’ (History of 
the peliponnesian War) என்னும் நூலினை தமளாழி 
மளாற்றம் தசயது பதிப்பித்ெளார்.

ஹாப்சின் ப்ல பனடப்புகளில் டி றைவ்
(De Cive) மற்றும் த்லவியெளான் (Leviathan) 
ஆகியனவ மிகவும் முககியமளாைனவயளாகும். 
ஹளாப்சின் த்லவியெளான் அவரின் மிகவும் 
முதிர்்நெ மற்றும் அற்புெமளாை பனடப்பளாகும். 
இதில் கலிலிளயளாவின் இயற்பியல் வழியில் 
மனிெ உ்வியலுககு தசயல்வி்ககமளிகக 
முயற்சித்ெதுடன் ெற்களா்ல அரசியலுககு 
அடித்ெ்மிடுகிறளார். மனிெனின் ென்னம 
பற்றிய கருத்ெளாககம், இயற்னக நின்ல, சமூக 
ஒப்ப்நெம் மற்றும் அவரது இனறயளாண்னம  
பற்றிய கருத்துகள ஆகியனவ  அவருனடய 
அரசியல் ெத்துவத்தினை படிககும் 
அனைவரின் விருப்பத்தினையும் 
கவர்்நதுள்து. கீழககளாணும் பகுதிகளில் 
ஹளாப்சின் முககியப் பனடப்புககன் ஆரளாய்நது 
புரி்நதுதகளாள் முயற்சி எடுககப்பட்டுள்து.
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குறிப்பிடத்தக்க ்ைற்்காள்

மனிெகு்லம் முழுனமககும் உள் 
தபளாதுவளாை மைச்சளார்பளாக நளான் 
முன்னவப்பது யளாதெனில் அவர்கள 
அதிகளாரத்தின் ளமல் தகளாண்டுள் 
இனடவிடளாெ மற்றும் ஓயவற்ற விருப்பம் 
ஆகும்.  அவவிருப்பம் அவர்கள மரணத்தின் 
ளபளாதுெளான் முடிவுககு வருகிறது. - ஹாப்ஸ

ைனிதனின் தன்மை (Humman Nature)

  ப்ல சமயஙகளில் ஹளாப்சின் த்லவியெளான் 
மனிெனைப் பற்றி தெளிவும்,  எளினமயும் தகளாண்ட 
ளகளாட்பளாட்டுடன் தெளாடஙகுவெளாகவும் அரசியன்லப் 
புரி்நதுதகளாளவென் முன்ளெனவயளாகவும் 
இருககிறது. அரசியல் அறிஞர்கள அடிககடி 
‘ஹளாப்சியன்’ (Hobbesian) என்ற பெத்தினை 
பயன்படுத்துகின்றைர். இது மனிெனின் மீெளாை 
அவநம்பிகனகக கருத்தினைக குறிப்பெளாகும்.  
அெளாவது மனிென் அடிப்பனடயில் சமூக விளரளாதி, 
சுயந்லமிககவன், தகளாடுனமமிககவன் மற்றும் 
அதிகளார ஆனசயுனடயவன் என்பெளாகும். மனிென் 
சமூகம் மற்றும் அரசிற்கு  முன்ைளர இரு்நெவன் 
என்ற ஹளாப்சின் அனுமளாைஙகன் 
ஏற்றுகதகளாண்டளால் பின்ைர் மனிென் ென் ளெனவ 
மற்றும் விருப்பஙகன் மட்டுளம 
திருப்திப்படுத்துவனெ ளமற்தகளாளவளான் 
என்பனெயும் ஏற்றுகதகளாளவெளாகும். ஹளாப்சின் 
வளார்த்னெப்படி மனிெ இைம் ெைது உணர்ச்சி வழி 
நடப்பெளாகும். ெஙகளின் அறிவுத்திறனை அவர்கள 
அதிக மகிழச்சி மற்றும் குனறவளாை வலி 
ஆகியவற்றினைப் தபறுபனவ எனவ எை 
தீர்மளானித்துப் பயன்படுத்துகிறளார்கள. ஹளாப்ஸ் 
ளமலும் கூறுனகயில் மனிெனின் ளநளாககமளாைது 
ஒளர ஒரு ெடனவ ெைது விருப்பத்னெ 
நினறளவற்றுவது மற்றும் ஒரு நிகழவில் 
மட்டுமல்்லளாமல் ெைது எதிர்களா்ல விருப்பஙகன் 
உறுதியுடன் நினறளவற்றுவது ஆகும். ஹளாப்ஸ் 
மிகவும் கவைமளாகக கூறுவது யளாதெனில் 
பல்ளவறு மககள ப்லெரப்பட்ட மகிழவின் 
வடிவஙகன் விரும்பிைளாலும் மககளிடம் 
தபளாதுவளாக உள் ஒரு விருப்பம் அதிகளாரமளாகும். 
மகிழச்சினயத் ளெடுபவர்கள அனைவருளம 
ெர்ககத்தின் அடிப்பனடயில் அதிகளாரத்னெத் 
ளெடுபவர்க்ளாவர். இங்ஙைம் ஹளாப்ஸ் மனிெனின் 

ென்னம முழுனமயளாை ென்ை்லப் 
பற்றுள்ெளாகவும், ென்னைப் பற்றியெளாகவும் 
மட்டுமளாைது எைக கருதுகிறளார்.

இயறம்க நிமெ (State of Nature)

ஹளாப்ஸ் ெைது இயற்னக நின்லக 
ளகளாட்பளாட்டில் மனிெ நடத்னெனயப் 
புரி்நதுதகளாளவெற்களாை அனுமளாை 
முனறயினைத் ெ்நதுள்ளார். இயற்னக நின்ல 
என்பது முழுனமயளாை சுெ்நதிரம் மற்றும் 
சமத்துவம் உள் சூழல் எை வளாதிடுகிறளார். 
ெனி மனிெர்கன்க கட்டுப்படுத்ெ எவவிெச் 
சட்டமும் இல்்லளாெ முழுனமயளாை சுெ்நதிரத்தில் 
அனைத்னெயும் தசயயும் உரினம உண்டு. அதில் 
மனிெர்கள ஏறத்ெளாழ சமமளாை உடல் மற்றும் 
அறிவுத்திறனைப் தபற்றிருப்பது முழுனமயளாை 
சமநின்லயளாகும். ளமலும் அத்ெனகய சூழலில் 
அனைத்னெயும் தசயயும் உரினம 
அனைவர்ககும் உள்ெளாலும், அனைவருளம 
ெஙகள உரினமகன்ச் தசயல்படுத்துவதில் 
சமமளாை திறனுள்வர்க்ளாக இருப்பெளாலும் 
அனைவரும் அனைவரளாலும் 
ெளாககப்படுகின்றைர். ஆகளவ, இயற்னக நின்ல 
என்பது ஓர் ளபளார்ச் சூழநின்லயளாக உள்து. 
உயிர் வளாழெல் என்பது மனிெர்கள 
அதிகளாரத்னெப் தபறுவென் அடிப்பனட 
ளநளாககமளாக உள்து. ஆகளவ, இயற்னக 
நின்லயில் அனைவருளம மற்றவரின் மீெளாை 
நின்லயளாை பயத்திள்லளய வளாழகின்றைர். 
இெைளால் மனிெர்கள இயற்னகயில் சமூக 
விளரளாெமளாக அதிகளாரத்னெப் தபறுபவர்க்ளாக 
உள்ைர்.

சமூ்க ஒப்்பநதம் (Social Contract)

மனிெனின் ென்னம பற்றிய ஹளாப்சின் 
கருத்துககள அவரது அரசியல் ளகளாட்பளாட்டில் 
ஆழ்நெத் ெளாககத்தினை ஏற்படுத்தியுள்து. 
மனிெனின் உண்னமயளாை ென்னமனய 

குறிப்பிடத்தக்க ்ைற்்காள்

பிறர் உைககு பளாெகமளாைவற்னற 
தசயவெற்கு முன் நீ அவர்களுககுப் 
பளாெகமளாைவற்னறச் தசயதுவிடு.

- ஹாப்ஸ (Hobbes)
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அறி்நெெளால் ஹளாப்ஸ் அரசியலின் அறிவியல் 
ளகளாட்பளாடளாக சமூக ஒப்ப்நெத்தினை முன் 
னவத்ெளார். சமூக ஒப்ப்நெத்தின் அடிப்பனடக 
கருத்து மிகவும் எளினமயளாைெளாகும். 
மனிெர்களுககு இனடயி்லளாை ஒப்ப்நெத்தின் 
வின்ளவ அரசளாகும். அதில் அரசளாஙகத்தின் 
அதிகளார எல்ன்லயளாைது ஒப்ப்நெத்தின் 
வனரயனறக்ளால் பகுப்பளாயவு தசயயப்பட்டுத் 
தீர்மளானிககப்படுகிறது. அரசளாைது பரஸ்பர 
ஒப்ப்நெம் அல்்லது உறுப்பிைர்களின் ஒப்புெல் 
அடிப்பனடயில் உருவளாககப்படுகிறது. இென் 
வின்வளாக மககள ஒப்புெல் அளித்ெெற்குத் 
ெகு்நெவளாறு இருககும்ளபளாது அரசளாஙகம் 
சட்டப்பூர்வமளாைெளாகிறது. 

இது ெற்களா்ல மெச்சளார்பற்ற 
அரசினைப்பற்றிய புதிய கருத்ெளாக உள்துடன் 
மெச்சளார்பற்ற அரசளாஙகம் இனறவழி 
ஒப்புெலுடன் நீடிககிறது என்ற இனடககளா்ல 
சி்நெனைககு முரணளாைெளாகும்.  அத்ெனகய 
கருத்தினை அரச வம்சத்திைர் இன்றும் 
பயன்படுத்துவதுடன் இனறவழி 
உரினமயின்படிளய மன்ைர் ஆளுகிறளார் எைவும் 
வளாதிடுகின்றைர். ஆைளால் ஒப்புெல் - ஒப்ப்நெம் 
இெனை ஒளரயடியளாக நிரளாகரிப்பதுடன் அெற்கு 
முரணளாக மககள ஒப்புெல் அளித்ெெற்கு 
ெகு்நெவளாளற அரசளாஙகம் சட்டப்பூர்வமளாைெளாக  
உள்ெளாகக ளகளாருகிறது. ஹளாப்சின் சமூக 
ஒப்ப்நெக ளகளாட்பளாட்டின் முககியத்துவம் 
யளாதெனில்  அரனசப் பற்றிய ஓர் ெர்கக மற்றும் 
அறிவியல் பகுப்பளாயவளாக அவர் நம்பிைளார். 
மனிெர்கள ெஙகளுனடய பகுத்ெறிவின் 
அடிப்பனடயில் ளெனவகள மற்றும் 
விருப்பஙகளுககுத் ெககவளாளற ஒப்புெல் 
அளிப்பர் எைவும் அவர் வளாதிடுகிறளார்.

இமையாணமை (Sovereignty)

ெனிமனிெனுககும், அரசனுககும் 
இனடளயளயளாை உறவு என்பது முழுனமயளாை 
அதிகளாரமற்ற நின்ல மற்றும் முழுனமயளாை 
அதிகளார ஒன்றிப்பு ஆகியவற்றிற்கு 
இனடளயயளாைெளாகும். தபளாதுந்லக கூட்டனமப்பில் 
(Commonwealth) ெனிமனிெனின் அனைத்து அதிகளார 
அடிப்பனடகன்யும் நீககுவதுடன் அெனை 
அரசனிடம் ஒருமுகப்படுத்துவது அவசியமளாகும் 

எை ஹளாப்ஸ் வளாதிடுகிறளார். ளவறு வழியில் 
கூறளவண்டுதமன்றளால் மனிெனின் 
பகுத்ெறிவின்னமககுத் ெககவளாறு சட்டம் மற்றும் 
ஒழுஙகினை நின்லநளாட்டுவதில் சற்றும் 
அதிகளாரக குனறவுபடளாெ ஓர் முழுனமயளாை 
இனறனமயளா்னர உருவளாககுவெற்கு ஹளாப்ஸ் 
ஆெரவளித்ெளார்.  ஓர் முழுனமயளாை அதிகளாரத்னெ 
உருவளாககும் முழுனமயளாை ளெனவ அவரது 
அரசியல் சி்நெனைககுத் திறவுளகளா்லளாக 
அனமகிறது. இனறனமயளா்ர் ஒருவரளாகளவளா ஓர் 
அனவயளாகளவளா இருப்பினும் ஹளாப்ஸ் ெனி 
மனிெனின் இனறயளாண்னம மிகக அதிகளாரத்னெ 
விரும்பித் ளெர்வுதசயகிறளார். 

  அச்சம் மற்றும் சுெ்நதிரம் ஆகியனவ 
நின்லயளாைது ஆகும்.

  சுெ்நதிரம் மற்றும் ளெனவகள ஆகியனவ 
நின்லயளாைது ஆகும்.

  சமர்ப்பித்ெல் என்பது நமது கடப்பளாடு 
மற்றும் சுெ்நதிரம் ஆகும் இரண்னடயும் 
உள்டககியெளாகும்.

  சட்டத்தின் அனமப்னபச் சளார்்நளெ பிற 
சுெ்நதிரஙகள உள்ை.

ைதிப்பீடு 

ஹளாப்சின் முககியத்துவம் அவரது 
அரசியல் ெத்துவத்தில் மட்டுமல்்ல 
அரிஸ்டளாட்டிலின் சி்நெனைககு எதிரளாை 
அவருனடய பஙகளிப்பு மற்றும் அரசியன்லப் 
பற்றிய தபளாருளமுெல்வளாெக கருத்ெளாககம் 
ஆகியவற்றிலும் உள்து. அவருனடய 
பனடப்புககளின் வளாயி்லளாக இ்லககற்ற 
ளநளாககில் அரசியன்லப் புரி்நது தகளாளவதில் 
என்பது தெளாடஙகியது எை்லளாம். அவரது 
அரசியல் ெத்துவளம ெளான்்லளாக, ஜீன் 
ெளாககுவஸ் ரூளசளா, இம்மளானுளவல் களாண்ட் 
ளபளான்ற பிற அரசியல் சி்நெனையளா்ர்களுககு 
அடிப்பனடயளாக இரு்நெது. அவர்கள ெற்களா்ல 
அறிவியல் அணுகுமுனறயின் வழிளய 
அரசியன்ல ஆரளாயும் ஹளாப்சின் மரபினைப் 
பின்பற்றிைர்.
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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.  

அவர் ெைது தபளாது வளாழவினை ளெயின்ல வளாரிய 
ஆனணயளா்ர் பணியுடன் முடித்துக  தகளாண்டளார்.
ொ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).
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.

7.6 ொன் ொக

(John Locke)

(ஜ்பா.ஆ. 1632- ஜ்பா.ஆ. 1704)

Leanpub      ்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.
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இயறம்க நிமெ (State of Nature)

்லளாககின் இரண்டளாவது ஆயவு நூலில் 
‘இயற்னக நின்ல’ பற்றிய சி்நெனைனயக 
களாண்லளாம். ஹளாப்சின் இயற்னக நின்லககு 
முரணளாக மனிெனுனடய சமூக உளளூணர்வின் 
களாரணமளாக நல்த்லளாழுககத்திைளால் 
அனமதியளாை சூழநின்ல ஏற்படுவெளாக 
அனுமளானிககிறளார். இயற்னகச் சட்ட 
நியதிகளின்படி அவரது இயற்னக நின்ல 
முழுனமயளாை சுெ்நதிரத்தின் 
அடிப்பனடயி்லளாைெளாகும்.  பரஸ்பர வலினம 
மற்றும் அதிகளார எல்ன்லயளால் வனரயறுககப்பட்ட 
சமத்துவளம இககளா்லககட்டத்தின் 
பண்பியல்பளாகும்.  அவருனடய 
வளார்த்னெகளின்படி இயற்னக நின்ல என்பது 
ஓர் அனமதியளாை நின்ல, நல்விருப்பம், பரஸ்பர 
உெவி மற்றும் பளாதுகளாப்பளாகும்.  சுருஙகக கூறின், 
மனிெர்களின் மீெளாை ெைது நம்பிகனகயினை 
அடிகளகளாடிடுகிறளார்.

உரினமகள மற்றும் கடனமகளின் 
ஆெளாரமளாக ‘இயற்னகச் சட்டம்’ கருெப்படுகிறது.  
மனிெர்கள ெஙகளின் உரினமகன் இயற்னகச் 
சட்டத்திலிரு்நது தபறுகிறளார்கள.  ளமலும் 
விதிககப்பட்டுள் உரினமகன் பரஸ்பர 
அடிப்பனடயில் பளாதுகளாப்பெற்களாக மதிகக 
ளவண்டுதமை இயற்னகச் சட்டம் எதிர்பளார்ககிறது. 
இயற்னகச் சட்டத்னெக கடவு்ளால் இயற்றப்பட்ட 
நீதிதநறிச் சட்டமளாக குறிப்பதுடன் பகுத்ெறிவின் 
மூ்லம் அெனை உணர்லளாம் என்கிறளார்.  அவரது 
இயற்னக நின்லயினை ‘அனமப்தபதிர்வளாதிகளின் 
தசளார்ககம்’ என்றளால் அது ெவறளாகளாது.

இறுதியளாக, இயற்னக நின்லயின் 
சமநின்லககு அச்சுறுத்ெ்லளாக உள் மூன்று 
அடிப்பனடக குனறபளாடுகன் ்லளாக அனடயளா்ம் 
களாட்டுகிறளார்.  முெ்லளாவெளாக, சட்டப்படியளாை 
கட்டனமப்பு இல்்லளாெெளாகும். இரண்டளாவெளாக, 
அறிவளார்்நெ மற்றும் நடுநின்லயளாை நீதிபதி 
இல்்லளானமயளாகும்.  மூன்றளாவெளாக, முடிவுகன்ச் 
தசய்லளாககப்படுத்ெ ஓர் ஆட்சித்துனற அனமப்பின் 
ளெனவயளாகும்.  ஆகளவ இப்பணியிலிரு்நது 
விடுபடும் வழிமுனறளய அரசு எனும் 
நிகழவளாகும்.  ்லளாககின் இயற்னக நின்ல என்பது 
உண்னமகளுககு முரணளாைெளாக உள்னெ 
மைதில் தகளாள் ளவண்டும்.  இது எத்ெனகய 
வர்லளாற்று நியளாயவளாெத்தின் ஆெரவும் இல்்லளாெ  
புனைவு முெற்ளகளா்ளாகும்.

சமூ்க  ஒப்்பநதம் (Social Contract)

குடினமச் சமூகத்தில் நுனழவெற்களாை 
கருவியளாகளவ சமூக ஒப்ப்நெம் 
கட்டனமககப்பட்டுள்து. ்லளாககின் கருத்துப்படி 
இரு சமூக ஒப்ப்நெஙகள 
முன்தமளாழியப்படுகின்றை. முெ்லளாவது குடினமச் 
சமூகத்னெ நிறுவவும், இரண்டளாவது 
அரசனமப்பி்லளாை அரசஙகத்திற்களாைதும் ஆகும். 
ஒப்ப்நெத்தின் அஸ்திவளாரமளாக ஒப்புென்ல ்லளாக 
அஙகீகரிககிறளார்.   அவனரப் தபளாறுத்ெவனர 
தபளாது ந்லககூட்டனமப்பில் யளாருனடய சுய 
ஒப்புெலின்றியும் ளசர்கக முடியளாது.  ்லளாக 
இரண்டு வனகயளாை ஒப்புென்லப் பற்றி ளபசுகிறளார்.
1)  இயற்னகயளால் மளாற்ற இய்லளாெ முனறயளாை 

அல்்லது உயிர்ப்புள் ஒப்புெல் 
2)  உட்கினடயளாை அல்்லது மனறமுகமளாை 

ஒப்புெல்.
இது பஙளகற்பளா்ர்கன் நம்பிகனக என்ற 

நின்லயிரு்நது புதிய முனறனமனயத் துவகக 
அனுமதிககிறது. ஓப்ப்நெத்னெப் 
தபளாறுத்ெவனரயில் ்லளாக முன்கூறியெற்ளக 
முன்னுரினம அளிப்பதுடன் மீண்டும் இயற்னக 
நின்லககுத் திரும்ப இய்லளாது எை 
தெளிவுப்படுத்துகிறளார். ்லளாககினுனடய 
ஒப்ப்நெத்தின் முககிய இயற்பண்பு யளாதெனில் 
ெனிமனிெர்கள இயற்னக நின்லயில் தபற்றிரு்நெ 
உரினமகன் ஒப்பனடகக மளாட்டளார்கள 
என்பெளாகும். உரினமகன் ஒப்பனடத்ெல் என்பது 
ஒப்ப்நெத்தின் ளநளாககத்னெளய ளெளால்வியனடயக 
தசயதுவிடும். ஏதைனில் அரசு என்பது 
உரினமகளின் உத்திரவளாதி மற்றும் 
பளாதுகளாவ்லைளாகளவ கட்டி எழுப்பப்படுகிறது.  
ஆகளவ ஒப்ப்நெமளாைது சுெ்நதிரச்  
சளாசைம் எைப் தபளாருளபடுளமயன்றி 
அடினமப்படுத்துெலுககளாை உரிமமளாக 
இருககளாது.  ்லளாககின் சமூக ஒப்ப்நெமளாைது 
ஒருளவன் தகளாடுஙளகளா்லளாட்சி முனறயில் 
ஆளுனக இருப்பின் புரட்சி தசயயும் 
விருப்பத்ளெர்விற்கு அதிகளாரமளிககிறது.  
ெனிமனிெர்களுனடய இயற்னக உரினமகளின் 
பளாதுகளாவ்லைளாக அரசின் பஙகினை 
உறுதிப்படுத்துவெற்களாக இ்நநடவடிகனக 
இனணககப்பட்டது.  ளமலும் புரட்சி பற்றிய 
முடிவினை சட்டமன்றத்திடம் விடுவதுடன் 
ஒப்புெல் மற்றும் தபரும்பளான்னமத்துவக 
தகளாளனகயில் ்லளாக கவைம் தசலுத்துகிறளார்.  
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அதிகளாரத்தின் ென்னம பற்றிய ளகளவிககு, 
்லளாக வனரயறுககப்பட்ட இனறயளாண்னம (Limited 
Sovereignty) என்னும் கருத்தினைக ளகளாடிட்டுக 
களாட்டுகிறளார்.  முழுனமயளாை இனறயளாண்னம 
என்பது  அவரது குடினமச் சமூகக கட்டனமப்பிற்கு 
எதிரளாைெளாகும். அதிகளாரப் பிரிவினைககளாை 
மளாற்று தசயல்திட்டத்தினை வழஙகவும் ்லளாக 
ெயஙகவில்ன்ல. அவனரப் தபளாறுத்ெவனரயிலும் 
அரசளாஙகத்தின் அதிகளாரஙகள மூன்று 
அஙகஙகளிடம் பிரிககப்பட்டுள்ை.  
முெ்லளாவெளாக சட்டமன்றம் ஆகும்.  இெனைப் 
தபளாதுந்ல கூட்டனமப்பின் ளம்லளாை அதிகளாரம் 
எைக குறிப்பிடுகிறளார். இரண்டளாவெளாக 
நீதித்துனறயின் அதிகளாரஙகன் உள்டககிய 
ஆட்சித்துனறயளாகும்.  மூன்றளாவெளாக அரசின் 
தவளியுறவு அதிகளாரத்னெக குறிககும் 
கூட்டளாட்சியளாகும்.  ஒருவரின் னகயில் அனைத்து 
அதிகளாரஙகன்யும் தகளாண்ட ஆட்சியளா்ர் 
பற்றிய கருத்னெ ்லளாக ஏற்றதுடன் அது 
தபரும்பளான்னமயிைருனடய ஒப்புெலின் 
தவளிப்பளாடளாகும் என்கிறளார்.

தசளாத்தினைப் பளாதுகளாப்பனெத் ெவிர 
அரசளாஙகத்திற்கு ளவறு ளநளாககம் கினடயளாது.

-ொன் ொக (John Locke)

ைதிப்பீடு 
ெளான் ்லளாக ெமது அறிவியல் மைப்பளாஙகு 

மற்றும் பகுத்ெறிவி்லளாை நன்ைடத்னெயின் 
மூ்லமளாக ளமற்கத்திய அரசியல் சி்நெனையில் 
குறிப்பிடத்ெகு்நெ இடத்தினைப் தபற்றுள்ளார்.  
ெனிமனிெவளாதியளாக ெமது மைத்திண்னமயின் 
அடிப்பனடயில் அவர் நம்புவது என்ைதவனில் 
ெமது ென்லதயழுத்தினை மனிெர்கள ெளாளம 
தீர்மளானிககின்றைர் என்பெளாகும். வளால்ளடர், 
(Voltaire) டிடரளாட் (Diderot), ரூளசளா (Rousseau) ளபளான்ற 
சி்நெனையளா்ர்களுககு மட்டுமல்்லளாமல், 
பிதரஞசுப் புரட்சிககும் கூட தூண்டுெல் மற்றும் 
உத்ளவகம் அளித்ெ  தபரும் மூ்ல ஆெளாரமளாக 
அவரது பனடப்புககள உள்ை. பளாரிஙடனின் 
(Parrington) கூற்றுப்படி ்லளாககின் அரசளாஙகம் 
பற்றிய இரு ஆயவு நூல்கள அதமரிககப்புரட்சியின் 
பளாடப்புத்ெகமளாகளவ மளாறிை. சுெ்நதிரத்னெப் 
தபறுவளெ அரசின் மிக முககியப் பிரச்சினையளாக 
்லளாக பளார்த்ெளார். இெனைத் ெனிமனிெ ந்லனுககளாக 
வனரயறுககளவ அவர் கடும்முயற்சி தசயெளார்.

வாழ்வும் ்காெமும் 

ெற்களா்ல அரசியல் உனரகளகளானவயில் 
மிகவும் முககியத்துவம் வளாய்நெ அரசியல் 
ெத்துவஞளானிகளுள ஒருவரளாை ஜீன் 
ெளாககுவஸ் ரூளசளா ெுன்ல 28, 1772 -ல் 
தெனீவளாவில் பிற்நெளார். சிெறுண்ட 
குடும்பத்திலிரு்நது வ்நெ ரூளசளா 
பரளாமரிப்புடைளாை குழ்நனெப் பருவ 
வளாயப்பினை இழ்நெளார். ஒருசி்ல 
பணிப்பயிற்சிகளுககுப் பின்ைர் ெம்னம 
விடுவித்துக தகளாண்டு தெனீவளானவ விட்டுச் 
தசன்று சுற்றித் திரியும் ஆவலில் வளாழ்நெளார்.

இ்ம் விெனவயளாை டி வளாரன்ஸ் 
அம்னமயளார் (Madame de Warens) உெவியுடன் 
தூரினிலுள் (Turin) மடளா்லயத்திலும் பின்ைர் 
அன்தைசியிலுள் (Annecy) ஓர் இனறயியல் 
கல்லூரியிலும் ரூளசளாவுககு முனறசளார்்நெ 

7.7  ஜீன் ொககுவஸ ரூ்சா

(Jean Jacques Rousseau)

(ஜ்பா.ஆ. 1712-ஜ்பா.ஆ. 1778)

Leanpub ்கறைலின் ்�ாக்கங்கள்

  ஜீன் ெளாககுவஸ் ரூளசளாவின் அரசியல் 
சி்நெனைனயப் புரி்நது தகளாளளுெல்

  மனிெனின் ென்னம, தபளாதுவிருப்பக 
ளகளாட்பளாடு, இனறயளாண்னம மற்றும் 
சமூக ஒப்ப்நெக ளகளாட்பளாடு பற்றிய 
ஜீன் ெளாககுவஸ் ரூளசளாவின் 
கருத்துககன் அறி்நது தகளாளளுெல்.
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கல்வி அறிமுகபடுத்ெப்பட்டது.  
அ்நநிறுவைஙகளின் கற்பித்ெல் முனறயின் 
வின்வளாக ஏற்பட்ட தவறுப்பு அவனர 
முனறசளார்்நெ கல்வினயக னகவிடத் 
தூண்டியது.  தெளாடர் ளெளால்விக்ளால் 1730-ல் 
அவனர லியளான்ஸ் நகருககு அனுப்ப 
அம்னமயளார் கட்டளாய சூழலுககுள்ளாைளார்.  
ஓரளாண்டு அஙகு அன்ல்நது திரி்நெ பின்ைர் 
மீண்டும் 1731 -ல் அம்னமயளாரிடம் ரூளசளா 
அனடகக்லமளாைளார்.1740 வனர அம்னமயளாரின் 
தகளானடயிள்லளய அவர் வளாழ்நெளார்.   
அம்னமயளாருனடய அறிவு ஒளியின் 
ெளாககத்திைளாலும், அவரது மதிப்புமிகக 
உெவியிைளாலும் மளாண்சியர் டி மளால்னப 
(Monsier de Malby) குடும்பத்தில் ஆசிரியரளாக 
ரூளசளா பணியில் ளசர்்நெளார்.  இருப்பினும் அவர் 
ெைது பணினய விட்டு வி்லகி இ்லககற்ற 
ஆத்மளாவளாக ெைது பயணத்தினை தெளாடர்்நெளார்.

 1744-ல் பிரளான்சுககு அவர் 
ளமற்தகளாண்ட இரண்டளாவது பயணம் அவரது 
வளாழவில் குறிப்பிடத்ெகு்நெ மளாற்றஙகன் 
ஏற்படுத்தியது.  இனச, நளாடகம், கவினெ மற்றும் 
பிறவற்றில் தவற்றிகரமில்்லளாெ ப்ல 
பரிளசளாெனைகளுககுப் பின்ைரும் ரூளசளா ெைது 
உறுதி மற்றும் ளநர்மனற மைநின்லயினை 
ெகக னவத்துகதகளாண்டளார்.  1749-ல் வருடம் 
அவரது வளாழவில் ஓர் திருப்பு முனையளாக 
அனம்நெது.  டிளெளான் அகளாதடமியளாைது 
‘அறிவியல் மற்றும் கன்லகளின் முன்ளைற்றம் 
நீதிதநறிகன் வீழச்சியனடய னவத்துள்ெளா 
அல்்லது தூயனமப்படுத்ெ 
பஙகளித்துள்ெளா?’என்னும் ென்லப்பில் 
சிற்நெ கட்டுனரககளாை பரிசினை அறிவித்ெது.  
ரூளசளா ெைது ஒப்புெலில் பின்ைர் எழுதும்ளபளாது 
நளான் உடைடியளாக மற்தறளாரு பிரபஞசத்னெப் 
பளார்த்ளென்,  நளான் ளவதறளாரு மனிெைளாளைன் 
என்றளார்.  1750-ல் இவர் சமர்ப்பித்ெ பனடப்பிற்கு 
முெல் பரிசு கினடத்ெது.  அது பின்ைர் ‘கன்லகள 
மற்றும் அறிவியல்களினுனடய நீதிதநறி 
வின்வுகளின் தசளாற்ளகளானவ’ என்ற 
ென்லப்பில் பிரசுரிககப்பட்டது.

1754 -ல் தெனீவளாவிற்குத் திரும்பிய 
பின்ைர் கத்ளெளாலிககரளாை ரூளசளா களால்வினிச 

சமயப்பிரிவினை ஏற்றுக தகளாண்டு 
குடியுரினமனய மீண்டும் தபற்றளார்.  பளாரீசுககுப் 
பயணப்பட்ட பின்ைர் அவர் எட்டு ஆண்டுகள 
ெமது வளாழவினை மளாண்ட்ளமளாதரன்சியில் 
(Montmorency) டி எஃபிளை அம்னமயளாரின் 
(Madame d’ Epinay) மளாணவரளாகக கழித்ெளார்.  
புதிய தஹ்லளாயளச  - New Helosie (1761),   எமிலி 
- Emile (1762), சமூக ஒப்ப்நெம் – Social Contract 
(1762) ஆகிய மிக முககியப் பனடப்புககன் 
இககளா்லகட்டத்தில் ெளான் ரூளசளா 
உருவளாககிைளார். அவரது புத்ெஙகளுககுப் 
பதி்லளாகக கண்டைஙகன்ளய தபற்றெளால் 
பல்ளவறு இடஙகளுககு அவர் குடிதபயர 
ளவண்டியெளாயிற்று. ெுன்ல 2, 1778-ல் 
ரூளசளாவின் மனறவு அதிர்ச்சியுடனும், 
ெத்துவத்திற்குப் தபரும் இழப்பளாகவும் 
பளார்ககப்பட்டது.
மையக ்கருத்துக்கள் 

அரசியல் ெத்துவ உ்லகினில் ரூளசளா 
முககிய நின்லயினை வகிககிறளார். அவரது 
சமூக ஒப்ப்நெக ளகளாட்பளாட்டிற்களாக அவர் 
முககியமளாக அறியப்படுகிறளார். தீவிர சமூக 
ஒப்ப்நெக ளகளாட்பளாட்டளா்ரளாை ரூளசளா  
‘தபளாதுவிருப்பம்’ (General Will) மூ்லமளாக 
அரசின் ளெளாற்றத்தினை தவளிப்படுத்ெ 
முனைகிறளார்.  ‘இயற்னக நின்ல’ மற்றும்   ‘சமூக 
ஒப்ப்நெம்’ஆகிய இரு வ்ர்ச்சி நின்லகளின் 
வின்ளவ அரசின் ளெளாற்றத்திற்களாை 
இயற்பண்பளாகிறது என்று கூறுகிறளார்.

இயறம்க நிமெ (State of Nature) 

ஹளாப்னசப் ளபளா்லன்றி ரூளசளாவின் 
கருத்துனரப்படி நினறவளாை சுெ்நதிரம், 
சமத்துவம் மற்றும் நினறவளாை ளபனெனம 
ஆகியவற்றின் சுருககளம இயற்னக நின்ல 
ஆகும்.  அெனை அவர் மிகவும் அனமதியளாை 
மற்றும் மகிழவூட்டும் ரம்மியமளாை சூழ்லளாக 
அனடயளா்ம் களாட்டுகிறளார். இயற்னக 
நின்லயில் மனிென் ெனினமயில் ஆனசக்ற்ற 
சுெ்நதிரமளாை வளாழவு வளாழ்நெளான். முன்பின் 
முரணளாை சீரனம வளாழவு மற்றும் தெளிவற்ற 
ளபச்சு இருப்பினும் வளாழவு என்பது மைநினறவு, 
சுெ்நதிரம், ென்னினறவு மற்றும் வ்ம் 
ஆகியவற்றளால் வடிவம் தபறுகிறது.  
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தபளால்்லளாஙகின்னமளய ரம்மியமளாை 
மகிழச்சிககு வழிவகுககிறது.  அவருனடய 
வளார்த்னெயின்படி ‘ளம்லளாை ளபரின்பம்’ 
களா்லத்தின் விதிமுனறயளாகும்.

களா்லப்ளபளாககில் மனிெ வளாழவினுனடய 
நளாகரீகத்தின் மளாற்றஙக்ளால் அ்நநின்லககு 
அச்சுறுத்ெல் ஏற்படுகிறது.   இயற்னக நின்ல 
நீடிப்பெற்குச் சவளால்க்ளாக மளாறுபடும் 
ெட்பதவப்பம், பருவகளா்லம் மற்றும் மண் சளார் 
தெளாழில் அனமவு, ெனிநபர் தசளாத்து ஆகிய 
ப்லெரப்பட்டக களாரணிகன் அவர் 
ஒப்புகதகளாளகிறளார். ரூளசளாவின் கருத்துப்படி 
மனிெனின் முன்ளைற்றம் மற்றும் உயர்வளாை 
பகுத்ெறிவுடன் கூடிய புரட்சி என்பது, மனிெ 
சி்நெனை மற்றும் வளாழவில் இருப்பின், அென் 
தெளாடர்ச்சியளாக புதிய அடுககி்லளாை 
தீனமகன்க தகளாண்டு வரும்.  இத்தெளாடர் 
மளாற்றஙகள், இயற்னக நின்லயின் 
கட்டனமப்பினை அனசத்துப் பளார்த்து, 
சமத்துவமின்னமயின் ளெளாற்றத்திற்கு வனக 
தசயவெளாக அனடயளா்ப்படுத்துகிறளார்.  
ெனிநபர் தசளாத்து என்னும் கருத்ெளாககளம 
சமூக ளகளா்த்தில் ஏனழ மற்றும் பணககளாரன் 
என்ற புதிய பி்வினை உருவளாககியுள்து.  
அவரின் தசளாற்படி ‘முெல் மனிென் ஒரு துண்டு 
நி்லத்னெ ளவலி ளபளாட்டுத் ெைககுத் ெளாளை 
இது என்னுனடயது என்று கூறிகதகளாண்டனெ 
மககள நம்புவனெக கண்டளான்.  அவளை 
குடினமச் சமூகத்தின் உண்னமயளாை 
நிறுவைரளாவளான்’ என்று கூறுகிறளார்.  

அககளா்லமளாைது தெளாடர் ளபளார்கள, 
தகளான்லகள மற்றும் ஏனழ, பணககளாரன், 
பி்வு ஆகியவற்றின் சளாட்சியளாக இரு்நெது.  
இப்புதிய முனறனம களாட்டுமிரளாண்டி அரசில் 
களாணப்படளாெ பிரபஞச அ்வி்லளாை தீனமகன் 
அனுமதித்ெது.  இத்ெனகய திருப்பம் நினற்நெ 
சம்பவஙகளின் ெவிர்கக முடியளாெ 
உச்சகட்டமளாக சமத்துவமின்னம 
உெயமளாைதுடன் எெமளாைர் மற்றும் 
அடினமகள என்ற அடுககினை உருவளாககியது.  
இரண்டு தமயகளகளாளகளின் அடிப்பனடயில் 
களாட்டுமிரளாண்டித்ெைமளாை தசயல்பளாடு 
இருப்பெளாக ரூளசளா கருத்து தெரிவிககிறளார்.  

முெ்லளாவெளாக ஒவதவளாருவரும் ெைது சுய 
நல்வளாழவிற்களாகவும், சுய பளாதுகளாப்புத் 
ளெனவககளாகவும் உ்நெப்படுகின்றைர்.  
இரண்டளாவது மரணத்னெப் பற்றிய பயமளாகும். 
அவர் பகுத்ெறிவு மற்றும் களாரண களாரிய 
அறிவின் ளெளாற்றத்தினை ஆழ்நெ உணர்வு 
நின்லயில் களாண்கிறளார். மனிெர்கள 
இயற்னகயில் சி்நதிககும் திறைற்றவர்கள 
என்பது ரூளசளாவின் கருத்ெளாகும்.  குடினமச் 
சமூகம் இயற்னகககு முரணளாைெளாகவும், 
மனிெனின் பகுத்ெறிவினுனடய 
தவளிப்பளாடளாகவும் உள்து. இயற்னகககுத் 
திரும்புெல் என்னும் முழககத்தினை இவர் 
வலியுறுத்திைளார்.  அவருனடய ளகளாரிகனகயளாை 
இயற்னகககுப் பின்ளைளாககிச் தசல்லுெல் 
என்பது புதிெளாகப் பின்ைப்பட்ட சமூகக 
கட்டனமப்பினைத் ெகர்்நது ளபளாகச் தசயவனெக 
குறிப்பெற்கு ஒப்பளாைெல்்ல, ஆைளால் இயற்னக 
விதிககளாைெளாகும்.  ெத்துவம் மற்றும் 
பகுத்ெறிளவ மனிெ வளாழவினை கவர்வதுடன் 
இயல்பளாற்றன்ல தவளிப்படுத்துவெளாக ரூளசளா 
கூறுகிறளார்.
சமூ்க ஒப்்பநதம் (Social Contract) 

இயற்னக நின்லயின் ரம்மியமளாை பண்பு 
குறுகிய களா்லளம நீடித்ெது.  தபளாரு்ளாெளார 
உயர்வு மற்றும் சமூகத்தின் பரிணளாம வ்ர்ச்சி 
ஆகியவற்றளால் வனரயறுககப்பட்ட மனிெனின் 
சிகக்லளாை வளார்ப்புருககள தவளிப்பட்டது 
ளபரழிவிற்கு வனக தசயகின்றை.  குடினம 
அரசினை அனமப்பனெத் ெவிர மனிெர்களுககு 
ளவறு வழியில்ன்ல.  அது சமூக ஒப்ப்நெ அம்சம் 
மூ்லமளாக நினறளவறியது.  சமூக ஒப்ப்நெத்தின் 
ஆறளாவது அத்தியளாயத்தில் ரூளசளா கூறுவது 
யளாதெனில் ‘மனிெர்கள தெளாடகக நின்லயில் 
ஜீவித்திரு்நெ வரன்முனறகன்த் ெளாண்டிய 
ஓர் நின்லயில், ெளான் நீடித்திருககும் 
முனறயினை மளாற்றிக தகளாள்ளாவிடில் மனிெ 
இைளம  அழி்நது விடும் எை 
அனுமளானிககிளறன்’ என்பெளாகும். இயற்னக 
நின்ல என்பென் தவற்றி ெனிமனிெர்களின் 
சுயந்லத்திற்களாை ளெடலின் ஒரு குறிப்பிட்ட 
நின்லயில், பிறரின் அச்சுறுத்ெல் ஏற்படுத்தும் 
பளாதுகளாப்பின்னமககு முன் ெமது 
சுயபளாதுகளாப்புத் திறன் அடிப்பனடயில் 
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ளபளாதுமளாை வலினமயற்றவரளாக உணர்வது 
வனரயி்லளாகும்.  சமூக ஒப்ப்நெத்தின் பயன்பளாடு 
என்பது ஒப்ப்நெத்தில் நுனழவது வனர 
ெனிமனிெர்களிடம் இரு்நெ தபறப்பட்ட 
பளாதுகளாப்பிற்களாை வளாயப்புச் சூழன்ல 
ஏற்படுத்துவெளாகும். அடுத்ெெளாக பளாதுகளாப்புத் 
தெளாடர்பளாை சகதினயப் பற்றிய ளகளவிளய 
ெனிமனிெர்களிடம் உள் குழப்பமளாகும்.   
அவனரப் தபளாறுத்ெவனரயிலும் மனிெர்கள 
எவவனகப் புதிய சகதினயயும் உருவளாககும் 
திறைற்றவர்கள.  ஏற்கைளவ உள்வற்னற 
வழிகளாட்டி தினசதிருப்ப மட்டுளம அவர்க்ளால் 
இயலும்.  ஆகளவ இப்பளானெயில் ஒருஙகனம்நெ 
அணுகுமுனறளய அவரளால் 
பரி்நதுனரககப்படுகிறது.

எத்ெனகய வடிவில் இரு்நெளாலும், ஒப்புெல் 
இல்்லளாெ அதிகளாரம் என்பது எளிதில் களாணளாமல் 
ளபளாகும் எை னகவிடுகிறளார்.   அவரது 
வளாககின்படி உடன்படிகனக மற்றும் ஒப்புெல் 
இல்்லளாெ ஒரு மனிெனின் மீெளாை மற்தறளாரு 
மனிெனின் அதிகளாரம் எத்ெனகய பகுத்ெறிவு 
அடிப்பனடயும் இல்்லளாெெளாகும். குடினம அரசு 
பற்றிய ரூளசளாவின் சமன்பளாடு பின்வருமளாறு 
தெளாகுககப்பட்டுள்து. "ஒவதவளாருவரும் ெளான் 
மற்றும் ெைது அதிகளாரத்தினைப் தபளாது 
விருப்பம் என்ற ளம்லளாை வழிகளாட்டுெலின் கீழ 
ஒளர தபருநிறுவைத் திறைளாககி பின் 
ஒவதவளான்றும் பிரிகக இய்லளாெ முழுனமயளாகப் 
தபறப்படுகிறது".  ஆகளவ அரசு என்பது ெைது 
உறுப்பிைர்களிடமிரு்நது மளாறுபட்ட வளாழவு 
மற்றும் சுய விருப்பம் தகளாண்ட ஒரு 
நீதிதநறியி்லளாை அனமப்பளாக உருவளாகிறது.  
அரசளாஙகம் என்பது ெனிமனிெர்கன் 
இனணத்து ஒன்றளாககுவது மட்டுமல்்ல 

குறிப்பிடத்தக்க ்ைற்்காள்

மனிெனின் சுெ்நதிரமளாகப் பிறககிறளான், 
ஆைளால் எஙதகஙகு களாணினும் அவன் 
வி்லஙகிடப்பட்டிருககிறளான். ஒரு மனிென் 
ென்னைளய பிறரின் எெமளாைரளாக 
எண்ணுகிறளான், எனினும் பிறனரக 
களாட்டிலும் மிகவும் அடினமயளாகளவ 
தெளாடர்்நது களாணப்படுகிறளான்.

-ரூ்சா (Rousseau)

உள்ளார்்நெ அனடயளா்ம், ஆளுனக மற்றும் 
சுயஉயிர்ப்புக தகளாண்ட புதிய அனமப்பளாகும் 
எை ரூளசளா கூறுகிறளார். அனைத்திற்கும் ளம்லளாக 
அரசு என்பது ெைகதகை சுயவிருப்பம் 
தகளாண்டது எைவும் அெனைப் ‘தபளாது விருப்பம்’ 
(General Will) என்ற பெமிட்டு அனழககிறளார்.  
ஏளெனும் ெனிப்பட்ட அல்்ல குறிப்பிட்ட விருப்பம் 
இருப்பின் அது தபளாது விருப்பத்திற்குக 
கீழளாைெளாகும்.

இயற்னக நின்லயில் உளளுணர்விைளால் 
உ்நெப்பட்ட வளாழகனக என்பெற்குப் பதி்லளாக நீதி 
மற்றும் நீதிதநறிமுனறனமயி்லளாை வளாழவில் 
புதிய குடினம அரசு அனமகிறது.   ெனிமனிெர்கள 
ெஙகளின் இயற்னக சுெ்நதிரம் மற்றும் 
அனைத்திற்குமளாை வனரயனறயற்ற உரினமனய 
இழ்நது அெற்குப் பதி்லளாக குடினம சுெ்நதிரம் 
மற்றும் தசளாத்துரினமனயப் தபறுகின்றைர்.  
இயற்னக நின்லயில் உள் சுெ்நதிரம் 
ெவறளாைது என்றும் ெஙகளின் 
கட்டுப்படுத்ெமுடியளாெ விருப்பஙகளுககு அது 
அடினமயளாககுகிறளெ ெவிர ளவதறளான்றுமில்ன்ல 
எைவும் கண்டைம் தெரிவிககின்றைர்.  இெற்கு 
மளாறளாக, குடினமச் சமூகத்திைளால் வழஙகப்படும் 
நீதிதநறியி்லளாை சுெ்நதிரம் என்பது அவர்கன்த் 
ெளாஙகள் ெஙகளின் எெமளாைர்க்ளாக 
ஆககுகிறது. அவரின் வளார்த்னெப்படி 
‘சட்டத்திற்குக கீழப்படிெல்’ என்பெனைக 
குறிப்பது நமது சுெ்நதிரமளாகும். ஹளாப்ஸ் மற்றும் 
்லளாகனகப் ளபளா்லன்றி, ரூளசளா ‘ெனிமனிென் 
இனறயளாண்னம மிகக சமூகத்திடம் 
சமத்துவத்னெ அனடயும் தபளாருட்டு 
முழுனமயளாகச் சரணனடய ளவண்டும்’ எைக 
கூறுகிறளார்.  ெனிமனிென் ெைது உரினமகன் 
அரசளாஙக அனமப்பிடம் ஒப்பனடப்பெளால் 
சுெ்நதிரம் மற்றும் அதிகளாரத்திற்கு இனடளய 
இணககமளாை சூழல் வ்ர்கிறது.

இமையாணமை:

மளாற்றித்ெர இய்லளாெ, பிரிகக முடியளாெ, 
முழுனமயளாை மற்றும் நிர்நெரமளாை 
ென்னமயுனடய இனறயளாண்னம பற்றி ரூளசளா 
குறிப்பளாக உள்ளார். அவனரப் 
தபளாறுத்ெவனரயிலும் இனறயளாண்னமளய 
தபளாது விருப்பமளாகும். சி்லரிடம் நிர்வளாக 
அதிகளாரஙகள தகளாடுககப்பட்டெளாள்லளய 
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அவர்கள இனறயளாண்னம மிககவர்க்ளாகிவிட 
முடியளாது, அவர்கள தவறும் சளார்நின்ல 
முகவர்க்ளாவர். இனறயளாண்னமனய 
முழுனமயளாகளவளா அல்்லது பகுதியளாகளவளா 
அம்முகவர்களில் ஒருவரிடம் மளாற்றித்ெர 
சமூகம் முயன்றளால், அது அரசியல்  
அனமப்பின் இறஙகுமுகத்தில் முடியும். 
ரூளசளாவின் ஒப்ப்நெத்தில் இனறயளாண்னம 
அதிகளாரமிககவர் ஓர் அஙகமளாவளார்.  ளமலும் 
அவர் ‘மககள இனறயளாண்னம’ (Popular 
Sovereignty) என்ற கருத்தினை அடிகளகளாடிட்டுக 
களாட்டுகிறளார்.

ஜ்பாது விருப்்பம் (General Will)

தபளாது விருப்பம் மற்றும் சமூகம் ஆகியனவ 
அரசிற்கு ஒளரமளாதிரியளாைெளாகும்.   மககள 
ெஙகளின் அதிகளாரம் மற்றும் ஆளுனக 
ஆகியவற்றினைப் தபளாது விருப்பத்தினுனடய 
கட்டன்யின் கீழ சமர்ப்பிககிறளார்கள.  தபளாது 
விருப்பமளாைது ெனிமனிெர்களுனடய 
விருப்பத்தினை விஞசியெளாகும்.  ளமலும் 
இனறயளாண்னம என்பது முனறனம முழுவதும் 
நினற்நதிருப்பதுடன் தபளாதுவிருப்பத்னெத் ெவிர 
ளவறு எெனுடனும் ஒத்துப்ளபளாவதில்ன்ல.  
சமூகத்தில் தபளாது விருப்பம் உனற்நதுள்னெ 
னவத்துப் பளார்ககும் ளபளாது அது மககளின் 
இனறயளாண்னம மற்றும் ளம்லதிகளாரத்னெச் 
சுமப்பெளாை ‘மககள இனறயளாண்னம’ ஆகும்.  
ரூளசளா அதிகளாரத்தின் மளாற்றத்ெகக முனறயினை 
வலியுத்துகிறளார்.  தபளாது விருப்பம் என்பது 
அனைவரின் விருப்பத்திற்கும் சமமளாைெல்்ல.  
ஏதைன்றளால் முன்ைது தபளாது ந்லனையும் 
பின்ைது பன்மடஙகளாை ெனிப்பட்ட ந்லனையும் 
தகளாண்டெளாகும். தபளாது விருப்பத்தினை 
இரண்டுதமயகளகளாளகள தீர்மளானிககின்றை.  
முெ்லளாவது, தபளாது ந்லனை நளாடுகிறது.   இது 
விருப்பத்தின் ளநளாககத்தினைக குறிப்பெளாகும்.  
இரண்டளாவெளாக அது அனைவரிடமிரு்நதும் 
வருவெளாகவும் அனைவருககும் 
தபளாரு்நதுவெளாகவும் உள்து.  இது அென் 
ளெளாற்றத்தினை முன்தமளாழிகிறது. தபளாது 
விருப்பம் என்பது பிரதிநித்துவப் பண்பு 
இல்்லளாெெளாகும். இெற்குக களாரணம் பிரதிநிதித்துவ 
அனமப்புகள சமூகத்தின் ளெனவகளில் கவைம் 
தசலுத்ெளாமல் ெஙகளின் ெனிப்பட்ட 

விருப்பத்தினை ளமம்படுத்தும் மைப்ளபளாககினைக 
தகளாண்டிருப்பெளாகும். நன்தைறி விழுமியஙகள 
மற்றும் நல்மைப்பளாஙகு ஆகியனவ அனைவரின் 
விருப்பத்துடனும் ஒன்றிப்தபளாரு்நதுகிறது.  தபளாது 
விருப்பம் என்பது மைசளாட்சி மற்றும் உள்ளார்்நெ 
விருப்பத்தின் ெவிர்கக இய்லளாெ தவளிப்பளாடளாகும். 
ளமலும் அது சரியளாை தபளாது ந்லத்தி்லளாைெளாகவும், 
பிரபஞசத்தின் தபளாது நன்னம அடிப்பனடயி்லளாைது 
எைவும் அஙகீகரிககப்படுகிறது.

ைதிப்பீடு

ரூளசளாவின் ஆளுனம மற்றும் அவரது 
பனடப்புககன்ப் பற்றி பல்வனகயளாை 
கருத்துககள உள்ை. ஜி.டி.எச்.ளகளால் 
என்னும் அறிஞர் அவரது ‘சமூக ஒப்ப்நெம்’ 
பற்றி கருத்துக கூறும் தபளாழுது ‘இன்று வனர 
உள் அரசியல் ெத்துவப் பளாட நூல்களில் இது 
மிகச் சிற்நெெளாகும்’ என்கிறளார்.  மளார்ள்ல பிரபு 
அவர்கள ரூளசளாவின் ‘ெத்துவளார்த்ெமளாை 
தசளாற்ளகளானவ’ பற்றிய ெமது மளாறுபட்டக 
கருத்தினை தவளிப்படுத்தும் ளபளாது  "ரூளசளா 
பிறககளாமள்ல இரு்நதிருப்பின் உ்லகம் ளமலும் 
சிற்நதிருககளாளெளா?" என்று கூறுகிறளார். அவர் 
கூற முயல்வது யளாதெனில் ரூளசளா 
வளாழ்நதிருககளாவிட்டளால் பிதரஞசுப் புரட்சியின் 
மிக ளமளாசமளாை அனுபவஙகன்த் 
ெவிர்த்திருகக்லளாம்.  ஏதைன்றளால் அவரது 
கருத்துககள் அ்நெ இயககத்தின் 
அடிப்பனடயளாக இரு்நெெளாகும்.

அவரது ெத்துவமளாைது சமெர்மத்தின் 
பின்ைணினயக தகளாண்டெளாகும்.   
முெ்லளாளித்துவம் என்பது ரூளசளாவின் 
னககளில் மிக ளமளாசமளாக நடத்ெப்பட்டது.  
அவர் கல்வினய ளெசியமயமளாககுென்ல 
ஆெரித்ெதுடன் ெனிநபர் தசளாத்து என்னும் 
கருத்தினை எதிர்த்ெளார். ளமலும் அவரது 
தசளாற்ளகளானவயில் முற்றளாட்சி மற்றும் 
அதிகளாரப் ளபளாககினை இணககமளாககிைளார்.   
தபளாது விருப்பம் என்னும் சளாககில் அவர் 
கிட்டத்ெட்ட தபரும்பளான்னமயின் 
தகளாடுஙளகளான்னமனய ஆெரிககிறளார்.  இனவ 
அனைத்திற்கும் மளாறளாக, ெற்களா்ல அரசியல் 
ெத்துவ ஞளானிகளுள ரூளசளா ஈடு தசயய முடியளாெ 
இடத்திற்குத் ெகு்நெவரளாவளார்.

11th Std Political Science Tamil_Unit-7.indd   137 2/6/2020   4:37:50 PM



138

Leanpub ்கறைலின் ்�ாக்கங்கள்

  ் ெ. எஸ. மில்லின் அரசியல் 
சி்நெனைனயப் புரி்நது தகளாளளுெல்

  பயன்பளாட்டுவளாெம் மற்றும் சுெ்நதிரம் 
பற்றிய கூர் மதிப்பீட்டினை அறிெல்

வாழ்கம்க ைறறும் ்பமடப்பு்கள் 

ளம 20, 1806-ல் ெளான் ஸ்டூவர்ட் மில் 
்லண்டனின் வடககுப் புறநகர்ப்பகுதியில் உள் 
தபன்டன் வில்ள்ல (Bentonville) என்னுமிடத்தில் 
ஹரியத் பளரளா (Harriet Barrow) மற்றும் ளெம்ஸ் 
மில் (James Mill) ஆகிளயளாருககு மகைளாகப் 
பிற்நெளார். இவரது ெ்நனெயளார் எடின்பர்க 
பல்கன்லககழகத்தில் பயின்ற ஸ்களாட்்லளா்நனெச் 
ளசர்்நெவரளாவளார்.   ஒரு சமூக மற்றும் அரசியல் 
சி்நெனையளா்ரளாக ெளான் ஸ்டூவர்ட் மில்லின் 
வ்ர்ச்சியினை மூன்று குறிப்பிட்ட 
களா்லகட்டஙக்ளாகப் பிரிகக்லளாம். முெ்லளாவது 
களா்லகட்டம், இவரின் குழ்நனெப் பருவ பயிற்சி 
களா்லமளாகும்.  இககளா்லகட்டத்தில் இவர் ெைது 
ெ்நனெ ளெம்ஸ் மில் மற்றும் தெளரமி தப்நெளாம் 
ஆகிளயளாரிடம் குழ்நனெப்பருவத்தில் பயிற்சி 
தபற்றளார்.   இரண்டளாவது களா்லகட்டமளாக 1830 

களின் இறுதியில் அவர்ெம் முன்னிருபது 
வயதினில் ச்நதித்ெ மைப்ளபளாரளாட்டஙகளில் 
இரு்நது மீளுெலும், தீவிரத் ெத்துவப்ளபளாககு 
கன்ல்நது ெனித்துவம் தபறுெல் 
ஆகியனவயுமளாகும்.  இககளா்லகட்டத்தில் ெளான் 
அவர் ப்லெரப்பட்ட அறிவுப்பூர்வமளாை மற்றும் 
உணர்வுப்பூர்வமளாை ெளாககஙகளின் 
அடிப்பனடயில் ென் சி்நெனைனய 
மறுவடிவனமத்துக தகளாண்டளார். அவரது 
வளாழவின் இறுதிக களா்லகட்டமளாை, அடுத்ெ 
முப்பது ஆண்டுப்பணியில் அவரது முககியப் 
பனடப்புக்ளாை ெர்ககவளாெ முனறனம (A System 
of Logic), அரசியல் தபளாரு்ளாெளாரத் ெத்துவத்தின் 
தகளாளனககள (Principles of Political Economy), 
சுெ்நதிரம் (On Liberty), பிரதிநிதித்துவ 
அரசளாஙகம் மீெளாை பரிசீ்லனைகள 
(Considerations of Representative Government) 
ளபளான்றனவ பதிப்பிககப்பட்டை.  

சுதநதிரம் (On Liberty)  

1859-ல் தவளியிடப்பட்ட ‘சுெ்நதிரம்’  
(On Liberty) என்னும் நூல் மில்லிற்கு  
நீடித்ெ புகனழத் ளெடித்ெ்நெது.   
பிரபுகக்ளாட்சியிலிரு்நது, மகக்ளாட்சிககு, 
அனமப்புககள மளாற்றம் தபற்ற ளபளாது 
அெனுடன் நன்னமகள மற்றும் தீனமகளும் 
உடன் வ்நெை. அெற்கு மு்நனெய 
சகளாப்ெஙகளின் ஆட்சிகன் விட சமூகப் 
தபரு்நதிர்ளாை மககளின் ஆட்சியளாக மிகவும் 
வலினமயுடன், சீரளாகவும் எஙகும் 
நினற்நதிருககககூடியெளாகவும் மகக்ளாட்சி 
வி்ஙகுகிறது. தபரும்பளான்னமயின் ஆதிககம் 
என்பது முடியளாட்சினய விட 
இடர்நினற்நெெளாகவும், சட்டமியற்றுவென் 
மூ்லம் ெனிமனிெர்களின் சுெ்நதிரத்திற்குக 
கட்டுப்பளாடுகள விதிககும் திறனுள்ெளாகவும் 
உள்து.  மகக்ளாட்சியி்லளாை சமூகத்தில் 
சமுெளாய அழுத்ெம் மற்றும் எதிர்பளார்ப்பு 
ளபளான்ற முனறசளாரளாெ வழிமுனறகள 
அனைத்னெயும் கட்டுப்படுத்துவெளாக உள்து.   
கருத்து, பண்பு மற்றும் நடவடிகனகனய 
அனுசரிககககூடியவற்றினை மனறககும் 
திறன் அத்ெனகய அதிகளாரஙகளுககு உண்டு 
எை மில் தவளிப்படுத்துகிறளார். இத்னெனய 

7.8  ொன் ஸடூவர்ட மில்

(John Stuart Mill)

(ஜ்பா.ஆ. 1806- ஜ்பா.ஆ. 1873)
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விகளடளாரியளா சமுெளாயம் (Victorian Society) 
என்பது மரியளானெயளாை நடத்னெத் 
தெளாகுதியளால் கிறிஸ்துவ சுயமறுப்பின் 
அடிப்பனடயில் ஆ்ப்படுகிறது எைக 
கூறுகிறளார். இெற்கு மளாறளாக மில் 
சுயளமம்பளாட்டின் கிளரகக மளாதிரியினை  
ஊககப்படுத்துகிறளார். ெனிமனிெர்கள 
ெஙகளின் வளாழவளாெளாரஙகன்த் ெளாஙகள் 
ளமம்படுத்திகதகளாளளும் சூழன்ல 
உருவளாககுவது சமுெளாயத்திற்கு 
முககியமளாைெளாகும். இது ப்லவனக 
ளவற்றுனமனயப் பண்பு மற்றும் பண்பளாட்டில் 
இய்லச் தசயவதுடன் உற்பத்தி இழுவினச 
எ்நதிரமளாக மளாறி ளெசத்தினை முன்தைடுத்துச் 
தசல்கிறது. ‘சுெ்நதிரம்’எனும் நூல் முழுவதுளம 
மில் சட்டமன்றம் அல்்லது அரசின் வலி்நெ 
மளாற்றத்திலிரு்நதும், ஏமளாற்றககூடிய சமூக 
வலி்நெ மளாற்றத்தின் வடிவஙகளிலிரு்நதும் 
ெனிமனிெ சுெ்நதிரத்தினைப் பளாதுகளாகக 
நளாடுகிறளார்.

பிரதிநிதித்துவ அரசாங்கத்தின் மீதாை 
்பரிசீெமை்கள்  (Considerations on 
Representatived Government) 

1861 ஆம் ஆண்டு மில்லின் அரசியல் 
பற்றிய கருத்துககன்க தகளாண்ட 
பிரதிநிதித்துவ அரசளாஙகத்தின் மீெளாை 
பரிசீ்லனைகள பதிப்பிககப்பட்டது. மில் ஒரு 
பற்றுறுதியுள் மகக்ளாட்சி வளாதியளாவளார்.  
எனினும் அவரது பனடப்பு ென்ைளாட்சி 
அரசளாஙகம் பற்றிய ஏமளாற்றஙகள, ச்நளெகஙகள 
மற்றும் சிககல்கன் தவளிப்படுத்துகிறது.  
அவரது கருத்து முரண்பளாடளாை ென்னம 
தகளாண்டெளாக உள்து.  அெளாவது 
தபரும்பளான்னமயிைளர ஆட்சி தசயெளாலும் 
சிறுபளான்னமயிைர் ஆட்சிளய அளநகமளாக 
சரியளாக உள்து எைக கருதுகிறளார்.  
தபரும்பளான்னமயிடம் அதிகளாரம் இரு்நெளாலும் 
சிறுபளான்னமயிைரிடளம  ஞளாைம் உள்து எை 
வளாதிடுகிறளார். இப்பனடப்பில் மில் நல்்ல 
அரசளாஙகத்னெ வரன்முனறப்படுத்துவெற்களாக 
தபரும்பளான்னமயின் தகளாடுஙளகளான்னமயிைளால் 
ஏற்படும் அபளாயஙகன் தவளிப்படுத்துகிறளார்.  
ஒட்டுதமளாத்ெ சமூகத்திடமும் இனறயளாண்னம 

சூழலில் ெளான் சுெ்நதிரம் என்ற நூல் 
எழுெப்பட்டது.   இப்பனடப்பின் ளநளாககம் அென் 
முெல் அ்லகில் எழுெப்பட்டதுடன் ஒரு 
எளினமயளாை தகளாளனகனய உறுதியளாகக 
கூறுகிறது. ‘மனிெகு்லத்திற்குத் ெனியளாகளவளா 
அல்்லது ஒட்டுதமளாத்ெமளாகளவளாத் 
ளெனவப்படும் ஒளர ளநளாககம் என்ைதவனில் 
எத்ெனகய எண்ணிகனகயி்லளாை சுெ்நதிரமளாை 
நடவடிகனக என்றளாலும் சுய பளாதுகளாப்பிற்களாக 
ென்லயிடககூடியெளாகும்’.  (சுெ்நதிரம் XVIII 
223)  இவவளாறு மில்லின் இ்நெ நனடமுனறத் 
ெத்துவம் அடிப்பனடயில், 
பயன்பளாட்டுவளாெமளாகும்.

மில் ெைது சுெ்நதிரம் என்னும் நூலில் 
கருத்து, விவளாெம், பண்பு மற்றும் தசயல்பளாட்டுச் 
சுெ்நதிரத்திற்களாை பல்ளவறு மூ்ல 
உபளாயஙகன் முன்னவத்து வளாதிடுகிறளார்.  
கருத்து மற்றும் விவளாெத்திற்களாை சுெ்நதிரம் 
பற்றி ‘சுெ்நதிரம்’ என்னும் நூலின் இரண்டளாவது 
அ்லகில் விவளாதிககப்பட்டுள்து. அதில் 
உணர்ச்சி தவளிப்பளாட்டினைக 
கட்டுப்படுத்துவெற்கு எதிரளாை வளாெஙகன் 
வி்ககியுள்ளார்.  சுெ்நதிரத்தின் மூன்றளாவது 
அ்லகில் பண்பியல் சுெ்நதிரம் (ெனி 
மனிெத்துவம்) என்பெற்கு  சளாெகமளாை 
வளாெஙகன் முன்னவககிறளார். மில் 
ெனிமனிெர்களின் சுயபண்பியல்புகளின் 
ளமம்பளாட்டிைளா்லளாை ெனிமனிெ புறதவளிச் 
சுெ்நதிரத்திற்களாக வளாதிடுகிறளார்.  அது 
சமுெளாயத்திற்கு நன்னம பயககும் என்று 
கூறுகிறளார்.   ‘மனிெனின் ென்னம என்பது 
எ்நதிரத்னெப் ளபளா்ல ஒரு மளாதிரியின் 
அடிப்பனடயில் கட்டனமககப்பட்டு, குறித்துக 
தகளாடுத்ெ பணியினைத் துல்லியமளாக 
தசயயுமளாறு உள்ெல்்ல. ஆைளால் ஒரு மரமளாக, 
அனைத்துப் பகுதிகளிலும் ெளாளை வ்ர்்நது 
ளமம்படுவதுடன் உள்ளார்்நெ சகதிகளின் 
மைப்ளபளாககின் படி அது உயிருள்ெளாகிறது’.  
(சுெ்நதிரம் XVIII 263). மில்லின் கருத்துப்படி 
தபரு்நதிரள சமுெளாயம் என்பது சுய 
அடககுமுனறத் ென்னமயுனடயெளாகவும் 
மனிெனின் ஆற்றல் மற்றும் திறனை 
நலிவனடயச் தசயவெளாகவும் உள்து.  
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உள் பிரதிநிதித்துவ முனறளய ்லட்சிய 
அடிப்பனடயில் சிற்நெ அரசளாஙக முனறயளாகும் 
எை நினறவு தசயகிறளார். ஒவதவளாரு 
குடிமகனுககும் எப்தபளாழுளெனும் 
அரசளாஙகத்தின் தபளாதுவளாை மககள பணிகளில் 
உண்னமயளாகப் பஙளகற்க அனழப்பு வரும் 
என்கிறளார்.

ைதிப்பீடு

பத்தெளான்பெளாம் நூற்றளாண்டில் பர்நது 
விரி்நெ அறிவியல் சி்நெனை வர்லளாற்றில் ெளான் 
ஸ்டூவர்ட் மில் முககிய இடத்தினைப் 
தபறுகிறளார்.  அவரது பனடப்புககள அரசினைப் 
புரி்நது தகளாள்வும், முனறயளாகக கற்றறியவும், 
மனிெனின் ென்னமயினுனடய 
முககியத்துவத்தினையும் வலியுறுத்துகிறது. 
அவர் வளாககுரினம பற்றிய சுயெத்துவத்தினைத் 
ெளாளை ளமம்படுத்திைளார். மில் கூறுனகயில் 
‘சுவளாசிககும் களாற்னறப் ளபளா்ல மனிெனுககு 
அரசியல் வி்லஙகளாக வளாககளித்ெல் 
அவசியளாமளாகும்’என்கிறளார். மில்ன்லப் ளபளான்று 
வளாககளித்ென்லப் பற்றிய கருத்ெளாககத்தினை 
ளவறு எ்நெ அரசியல் சி்நெனையளா்ரும் 
வலியுறுத்தியதில்ன்ல. மில்லின் மீெளாை 
பயன்பளாட்டுவளாெத்தின் ெளாககமளாைது அவரது 
தபளாரு்ளாெளாரக தகளாளனக மற்றும் 
பிரதிநிதித்துவ அரசளாஙகம் பற்றிய 
கருத்துகன் உருவளாககியதில் 
முககியமளாைெளாகும். பிரதிநிதித்துவ 
அரசளாஙகத்தில் ெனிமனிென் ெைது திறனை 
ளமம்படுத்துவெற்களாை சுெ்நதிரத்தில் ென்லயீடு 
இருககளவ கூடளாது என்றளார்.  மில்லின் இ்நெ 
ஒவதவளாரு ென்லப்பும் ஆர்வத்னெத் தூண்டக 
கூடியெளாக இருப்பெனை இத்துனறயின் 
எ்நெதவளாரு மளாணவனும் 
புற்நெளளிவிடமுடியளாது.

  பயன்பளாட்டுவளாெம் என்பது அதிக 
எ ண் ணி க ன க யி ்ல ளா ை வ ர் க ளி ன் 
அதிகப்படியளாை மகிழச்சியளாகும்

  ளெம்ஸ் மில் மற்றும் தெளரமி தப்நெளாம் 
ஆகிய பயன்பளாட்டு சி்நெனையளா்ர்களின் 
வழிகளாட்டுெலின் கீழ ளெ.எஸ். மில் தகளாண்டு 
வரப்பட்டளாலும் பயன்பளாட்டு வளாத்த்தினைப் 
பற்றிய மளாறுபட்ட சி்நெனையினை அவர் 
ெ்நெளார்.

7.9 ்காரல் ைார்கஸ (Karl Marx )

(ஜ்பா.ஆ. 1818 - ஜ்பா.ஆ.  1883)

Leanpub ்கறைலின் ்�ாக்கங்கள்

  களாரல் மளார்கசின் அரசியல் 
சி்நெனைனயப் புரி்நது தகளாளளுெல்

  களாரல் மளார்கசின் சி்நெனை- 
ெர்ககவளாெப் தபளாருளமுெல்வளாெம் - 
உபரி மதிப்புக ளகளாட்பளாடு - வர்ககப் 
ளபளாரளாட்டம் மற்றும் புரட்சி - 
பளாட்டளாளிகளின் சர்வளாதிகளாரம் - அரசு 
உதிர்ெல் ஆகியனவ பற்றிய களாரல் 
மளார்கசின் சி்நெனைனய அறி்நது 
தகளாளளுெல்

அறிமு்கம்

நளாம் உ்லகினைப் பளார்ககககூடிய 
பளார்னவயினை மளாற்றிய ஒரு சி்லரில் 
களாரல்மளார்கசும் ஒருவரளாவளார். மளார்கனசப் 
தபளாறுத்ெவனரயிலும் ளகளாட்பளாடு என்பது 
நம்னமச் சுற்றியுள் உ்லனகப் புரி்நது 
தகளாளவெற்கு மட்டுமல்்ல ஒருபடி முன்ளை 
தசன்று உ்லனக மளாற்றுவெற்கும் 
ஆெரவளிககளவண்டும். இவரது 
பனடப்புகக்ளாை - தபளாதுவுனடனம அறிகனக, 
வர்லளாற்றுப் தபளாருளமுெல்வளாெக கருத்ெளாககம் 
மற்றும் மூ்லெைம் ஆகியனவ உனழககும் 
வர்ககத்தின் சுயவிடுென்ல என்னும் ஒளர 
இ்லகனக ளநளாககிய பல்ளவறு தபளாரு்ளாெளார 
கருத்துகளின் உச்ச நின்லயளாகும். தஹகல், 
புனிெ னசமன், ளெ.சி.எல் டி சிஸ்மளாண்டி, ளடவிட் 
ரிககளார்ளடளா, சளார்்லஸ் ஃளபளாரியர் மற்றும் 
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லூயிஸ் பி்ளான்க ளபளான்ற மு்நனெய 
சி்நெனையளா்ர்களிடமிரு்நது பல்ளவறு 
கூறுகன் மளார்கஸ் தபறுகிறளார் என்பெனை 
அறிவது முககியமளாகும்.

ஐளரளாப்பளாவில் சமெர்மத்தின் வ்ர்ச்சிககு 
18 மற்றும் 19ஆம் நூற்றளாண்டின் இரண்டளாம் 
பகுதி சளாட்சியளாைது எை்லளாம். இககளா்லகட்டம் 
‘இரட்னடப்புரட்சி சகளாப்ெம்’ எை 
அறியப்படுகிறது. பிரளான்ஸ் நளாட்டில் அரசியல் 
அடிப்பனடயில் 1789ஆம் ஆண்டு பிதரஞசுப் 
புரட்சி ஏற்பட்டு முழுனமயளாை முடியளாட்சி 
தூககி எறியப்பட்டதுடன் சுெ்நதிரம், சமத்துவம் 
மற்றும் சளகளாெரத்துவம் உள் குடியரசு 
பிரகடைப்படுத்ெப்பட்டு ஒவதவளாரு பிதரஞசு 
மனிெனின் உரினமயும் பனறசளாற்றப்பட்டது. 
இககளா்லத்தின் இரண்டளாவது முககியப் 
புரட்சியளாக ஐளரளாப்பளாவில் நீண்ட தநடிய 
ெளாககத்தினை ஏற்படுத்தியது ‘தெளாழிற் 
புரட்சியளாகும்’ (Industrial Revolution). இவவிரண்டு 
நிகழவுகளும் மளார்கசின் பனடப்புகளின் மீது 
தபரும் ெளாககத்தினை ஏற்படுத்திை.
ைார்கசின் ்பமடப்பு்கள் 

ஜ்பாதுவுமடமை அறிகம்க (Communist 
Manifesto) 

தபளாதுவுனடனம அறிகனக (1848) என்பது 
களாரல் மளார்கஸ் மற்றும் ஃபிரதடரிக ஏஙகல்சின் 
கூட்டுப் பனடப்பளாகும். இது 1850ஆம் 
ஆண்டிற்கு முன்ைர் ஐளரளாப்பளாவில் இரு்நெ 
சமூக, தபளாரு்ளாெளார மற்றும் அரசியல் 
தபருஙகுழப்பஙகளின் வின்வளாை 
பனடப்பளாகும்.

உ்லகத் தெளாழி்லளா்ர்கள் ஒன்றுபடுஙகள 
நீஙகள இழப்பெற்கு உஙகள வி்லஙகினைத் 
ெவிர ளவளறளான்றுமில்ன்ல.

- ்காரல் ைார்கஸ (Karl Marx)

குறிப்பிடத்தக்க ்ைற்்காள்

ெற்தபளாழுது வனரயி்லளாை அனைத்து 
சமுெளாயஙகளின் வர்லளாறுளம வர்ககப் 
ளபளாரளாட்டத்தின் வர்லளாறளாகும்.

- ்காரல் ைார்கஸ (Karl Marx)

குறிப்பிடத்தக்க ்ைற்்காள்

இககட்டுனர புரட்சியின் வளாயி்லளாை 
சமூக மளாற்றத்தினை வி்ககுகிறது. வர்ககப் 
ளபளாரளாட்டத்தின் ென்னம என்பது 

உற்பத்தியின் ென்னமககுத் ெககவளாறு 
மளாறுபடும் எை தபளாதுவுனடனம அறிகனக 
வளாதிடுகிறது. ஆகளவ விவசளாய உற்பத்தினய 
முககிய வடிவமளாகக தகளாண்ட நி்லப்பிரபுத்துவ 
சமுெளாய முனறகளில் வர்ககப் ளபளாரளாட்டம் 
என்பது உடனமயளா்ர்களுககும் 
(தெளாழிற்சளான்ல உரினமயளா்ர்கள), 
பளாட்டளாளிகளுககும் (தெளாழிற்சளான்ல 
பணியளா்ர்கள) இனடளய நடப்பெளாகும். 
உண்னமயில் முழுனமயளாை சமுெளாயமளாைது 
ளமன்ளமலும் பி்வுபட்டு இருதபரும் பனகனம 
முகளாம்க்ளாகிவிட்டது. அனவ ஒன்னறதயளான்று 
ளநரடியளாக எதிர்த்து நிற்கககூடிய இருதபரும் 
வர்ககஙக்ளாக, உடனமயளா்ர்கள மற்றும் 
பளாட்டளாளிகள என்றளாைது. மளார்கஸ் மற்றும் 
ஏஙகல்ஸ் ஆகிளயளார் இம்தமயகளகளாளின் 
சளாட்சியளாகக கூறுவது யளாதெனில் ெற்தபளாழுது 
வனரயி்லளாை அனைத்து சமுெளாயஙகளின் 
வர்லளாறுளம வர்ககப் ளபளாரளாட்ட வர்லளாறு 
என்பெளாகும்.

 தபளாதுவுனடனம அறிகனகனய நினறவு 
தசயயும் வனகயில் இரு கருத்துகள அருகருளக 
னவககப்படுகின்றை. ஒன்று பளாட்டளாளிகன் 
ஆளும் வர்ககம் என்ற நின்லககு உயர்த்துவது 
ஆகும். மற்தறளான்று மகக்ளாட்சி யுத்ெத்தில் 
தவற்றி தபறுவெளாகும். மளார்கஸ் இப்பனடப்பில் 
ெனிநபர் தசளாத்து என்பெற்குப் பதி்லளாக 
அனைத்துச் தசளாத்துககன்யும் தபளாதுவளாை 
கட்டுப்பளாட்டில் னவப்பனெ 
தபளாதுவுனடனமவளாதிகள இ்லககளாகக தகளாள் 
ளவண்டும் என்று வலியுறுத்திைளார். 

மூெதைம்  (Das Capital)

மளார்கசின் ென்லசிற்நெ பனடப்பளாை 
மூ்லெைம் 1867-ல் தபர்லினில் 
தவளியிடப்பட்டளபளாது அது ‘உனழககும் 
வர்ககத்தின் ளவெளாகமம்’ (Bible of the Working 
Class ) என்று விவரிககப்பட்டது. மளார்கசின் 
வளாழநளாளில் அென் முெல் தெளாகுதி மட்டுளம 

11th Std Political Science Tamil_Unit-7.indd   141 2/6/2020   4:37:51 PM



142

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  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.

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.

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 

ைார்கசின் ்பமடப்பு்கள்

  தஹகலின் உரினமகள பற்றிய ெத்துவம் 
மீெளாை கூர்மதிப்பீடு,

  புனிெக குடும்பம், பியுபர்ளசச் பற்றிய 
ஆயளவடு,

  தெர்மளானிய ்லட்சியவளாெம், 
  தபளாதுவுனடனம அறிகனக, 
  ளகளாெளா திட்டத்தின் கூர்மதிப்பீடு, 
  மூ்லெைம்

ஜசயல்்பாடு
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அடிப்பனடயி்லளாை உரினமயினைக 
குறிப்பெளாகும். உெளாரணமளாக உடனமயளா்ர்கள 
(உற்பத்தி வழிமுனறகன்ச் தசளா்நெமளாககியவர் 
மற்றும் நி்ல உடனமயளா்ர்கள) மற்றும் 
பளாட்டளாளிகள ஊதியத்திற்களாக ெைது 
உனழப்பினை விற்பவர்) ஆகிளயளானரக 
குறிப்பிட்லளாம்.

மளார்கசின் பனடப்பளாை ‘பிரளான்சின் 
வர்ககப் ளபளாரளாட்டம்’ என்னும் நூல் 1848 முெல் 
1850 வனரயி்லளாை களா்லகட்டத்தில் 
வர்ககப்ளபளாரளாட்டத்தின் வளாெஙகள மற்றும் 
புரட்சியின் ளெனவயினை மதிப்பிடுகிறது. 
1848ம் ஆண்டு நட்நெ பிதரஞசுப் புரட்சியின் 
அடிப்பனடயில் ெமது வர்ககப் பி்வுக கருத்னெ 
மளார்கஸ் தகளாண்டிரு்நெளார். இப்புரட்சியின் 
ளபளாது உடனமயளா்ர்கள மற்றும் பளாட்டளாளிகள 
ஆகிளயளார் இனண்நது பிரபுகக்ளாட்சிககு 
எதிரளாகப் ளபளாரளாடி குடியரசினைப் 
பிரகடைப்படுத்துவதில் தவற்றியனட்நெைர்.  
பிப்ரவரிப் புரட்சியின் மூ்லம் பளாட்டளாளிகளின் 
ஆெரவுடன் ஆட்சிககு வ்நெ பின்ைர் 
உடனமயளா்ர்கள ளெர்ெல் நனடமுனறயினை 
ெஙகளுனடய சட்டபூர்வமளாை ஆட்சியின் 
உரினமயளாகக ளகளாரிைர். உடனமயளா்ர் 
வர்ககமளாைது உனழப்பளா்ர் வர்ககத்தினை 
ெமது அனைத்து ென்களிலிரு்நதும் 
விடுவிப்பெற்குப் பதி்லளாக அதிகமளாக 
அவர்கன் அ்நநியப்படுத்தியது எை்லளாம்.

உடனமயளா்ர்கள அதிகளாரத்திற்கு வ்நெ 
பின்ைர் அரசு மற்றும் பனடகன்த் ெஙகள 
கட்டுப்பளாட்டில் னவகக  ஆரம்பித்ெதுடன் 
பளாட்டளாளிகன் நசுகக ஆரம்பித்ெைர். இது 
முன்ைனெ உண்னமயில் உளநளாட்டுப் 
ளபளாரளாககியது. வர்ககப் ளபளாரளாட்டம் என்பது 
புரட்சிககு வழிளகளாலுவெளாகவும், 
பளாட்டளாளிகளின் சர்வளாதிகளாரம் மற்றும் 
ெனியளார் உற்பத்தி ஒழிப்பு சமெர்மத்தில் 
முடிவெளாகவும் வலியுறுத்துகிறளார்.
்பாடடாளி்களின் சர்வாதி்காரம்(Dictatorship 
of the Probletariat) 

‘பளாட்டளாளிகளின் சர்வளாதிகளாரம்’ என்பது 
உனழககும் வர்ககமளாைது அதிகளாரத்தில் 
அமர்வனெக குறிகக களாரல் மளார்கஸ் 

பயன்படுத்திய தசளாற்தறளாடரளாகும். மளார்கனசப் 
தபளாறுத்ெவனர அது உடனமயளா்ர்களின் 
அரசியல் ஆட்சினயத் தூககி எறிவெற்கும், 
வர்ககமற்ற சமுெளாயம் உருவளாவெற்கும் 
இனடப்பட்ட களா்லமளாகும். அரசியல்  
சி்நெனைககளாை மளார்கசின் அனைத்து 
பஙகளிப்புகன்க களாட்டிலும் பளாட்டளாளிகளின் 
சர்வளாதிகளாரம் என்பது உண்னமயளாை 
ஆளுனகககளாை தபரிதும் ஆழ்நெ தபளாதி 
தபளாருன்க தகளாண்டெளாக வி்ஙகுகிறது.

முெ்லளாவது குழுவளாை உனழப்பளா்ர் 
வர்ககம் (பளாட்டளாளிகள), பளாரம்பரியமளாை 
ஆளும் வர்ககத்தின் (உடனமயளா்ர்கள) மீது 
ெஙகளின் அதிகளாரத்தினை 
அழுத்ெ்நதிருத்ெமளாககிய பின்ைர் அனைத்து 
முெ்லளாளித்துவ உற்பத்தி முனறகளும் 
ஒழிககப்பட்டு சமெர்ம உற்பத்தி முனறகள 
முென்னமயளாகிை. சமெர்மத்தி்லளாை உற்பத்தி 
முனறகன் நிறுவியென் வின்வளாக 
சமுெளாயத்தின் வர்ககக குழுககள மனற்நது 
பளாட்டளாளிகளின் சர்வளாதிகளாரம்  வ்நெது.

அரசு உதிர்தல் (Withering Away of the 
State)

சமுெளாயம் ப்ல வர்ககஙக்ளாகப் 
பி்வுபட்டென் வின்வளாக, ஒடுககும் மற்றும் 
ஒடுககப்பட்ட குழுககள உருவளாகி, அரசு 
சுரண்டலுககளாை கருவியளாகிறது. இ்நெ வர்ககப் 
பி்வு மிகவும் தீவிரமனட்நது பளாட்டளாளிகளின் 
சர்வளாதிகளாரத்திற்கு வழிகளாட்டுகிறது. 
அரசளாஙகத்னெக னகப்பற்றுவென் மூ்லமளாக 
பளாட்டளாளிகளின் தவற்றிககளாை அறிகுறிகள 
தென்படுகின்றை. பளாட்டளாளிகள, அரசின் 
கட்டுப்பளாட்டினை எடுத்துகதகளாளவதுடன் 
உற்பத்தியின் வழி முனறகன் அரசின் 
உற்பத்தி வழிமுனறக்ளாக மளாற்றுகின்றைர். 
அரசு மற்றும் உற்பத்தினயக கட்டுப்பளாட்டில் 
தகளாண்டு வ்நெ பின்ைர், பளாட்டளாளிகள 
அனைத்து வர்கக ளபெஙகள மற்றும் வர்ககப் 
பனக முரண்பளாடுகன்யும் அழிககின்றைர். 
இென் வின்வளாக இறுதியில் அரசு உதிர்ெல் 
நிகழகிறது.
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ைதிப்பீடு

1852ஆம் ஆண்டு மளார்கஸ் ெமது 
பஙகளிப்புககன் மூன்று பிரிவுக்ளாகத் 
தெளாகுத்துள்ளார்:

அ)  வர்ககஙகள (பளாட்டளாளிகள மற்றும் 
உனடனமயளா்ர்கள) சமுெளாயத்தின் நிர்நெ 
இயல்பு அல்்ல.

ஆ)  வர்ககப் ளபளாரளாட்டமளாைது பளாட்டளாளிகளின் 
சர்வளாதிகளாரம் என்பெற்கு வழிதசயது 
இறுதியளாக உற்பத்தினய 
உனழப்பளா்ர்களின் கட்டுப்பளாட்டில் 
தகளாண்டு வருகிறது.

இ)  ‘பளாட்டளாளிகளின் சர்வளாதிகளாரம்’ என்பது 
வர்ககமற்ற சமுெளாயத்திற்கு 
வழிதசயவதுடன் சமூக ளவற்றுனமகள 
மனறவெளால் அரசு உதிர்்நது ளபளாகிறது.

மனிெகு்லத்தின் மீெளாை மளார்கசியத்தின் 
ெளாககத்தினை மனிெனின் மீெளாை மெத்தின் 
ெளாககத்துடன் மட்டுளம ஒப்பிட இயலும். 
ஏறத்ெளாழ உ்லகின் பளாதி மககளத் தெளானக 
மளார்கசிய வளாெத்தின் ெளாககத்திற்கு உள்ளாகி 
இருககிறது.  அளெ சமயத்தில், மளார்கஸ்,  
ெளான் எழுதியனவ அனைத்னெயும் 
பின்பற்றளாவிட்டளாலும், அவரது பனடப்புகள 
ப்லரின் மீது ெளாககத்தினை ஏற்படுத்திை.  
மளார்கசியக ளகளாட்பளாடுகளின் ெளாககத்திற்கு 
உள்ளாை, த்லனின், ஸ்டளாலின், மளாளவளா 
ளபளான்ற ென்லவர்கள ரஷ்யளா, சீைளா, கியூபளா, 
வியட்நளாம் ளபளான்ற நளாடுகளில் மளாற்றஙகன்க 
தகளாண்டு வருவெற்கு முயன்று சளாதித்ெைர்.  
ெற்களா்லத்தில் தபரும்பளா்லளாை முன்ைளாள 
தபளாதுவுனடனம நளாடுகள மகக்ளாட்சி 
ென்னமயுனடயவர்க்ளாக மளாறி உள்ைர்.  
இருப்பினும் வர்கக மளாறுபளாடுகள ஒவதவளாரு 
ஆண்டும் அதிகரித்துக தகளாண்டிருப்பனெ 
இச்சமூகம் பளார்த்துக தகளாண்டிருககிறது.  
ஆகளவ, சமுெளாயத்தில் 
முெ்லளாளித்துவவளாதிகள மற்றும் சுரண்டல் 
ஆகியனவ இருககின்ற வனரயிலும் மளார்கசின் 
கருத்துகன்ப் புறககணிககளவளா, மறககளவளா 
இய்லளாது எை்லளாம்.

பிரபுக்்களாட்சி (Aristocracy): ஒரு அரனச 
ஆளுகின்ற அதிகளாரம் உயர்குடியிைரிடம் 
இருத்ெல்

உறைறமயாளர்கள்( Bourgeosie): சமுெளாயத்தின் 
தபரும்பகுதி வ்ம் மற்றும் உற்பத்தி 
வழிமுனறகன் தசளா்நெமளாககிக தகளாண்ட 
முெ்லளாளி வர்ககமளாகும்.

வரக்்கமறை ைமுதாயம் (Classless Society): 
உண்னமயளாை தபளாதுவுனடனம ம்லரும் ளபளாது 
எதிர்பளார்ககப்படும் சமுெளாய அனமப்பின் 
அடிப்பனடச் சூழநின்லயளாகும்.

இயங்கியல் (Dialectic): மளாறளாநின்லவளாெ 
முரண்பளாடுகள மற்றும் அவற்றின் தீர்வுகன் 
பற்றிய விைவ்லளாகும்.

பாட்ைாளி்களின் ைரவாதி்காரம் (Dictatorship of 
the Proletariat): மளார்கசியவளாெத்தின்படி ெஙகள 
உனழப்பில் இரு்நது மட்டுளம வருவளானய 
ஈட்டககூடிய தெளாழிற்சளான்லப் 
பணியளா்ர்கன்க தகளாண்ட தபளாரு்ளாெளார 
மற்றும் சமூக வகுப்பிைரின்  ஆட்சி 
பளாட்டளாளிகளின் சர்வளாதிகளாரமளாகும். இ்நெ 
பளாட்டளாளிகளின் ஆட்சியளாைது முெ்லளாளித்து 
ஒழிப்பிற்கும், தபளாதுவுனடனமனய 
நிறுவுெலுககும் இனடப்பட்ட களா்லமளாகும்.

அறிவவாளிக்்காலம் (Enlightenment): இது 17ஆம் 
நூற்றளாண்டின் பிற்பகுதி மற்றும் 18ஆம் 
நூற்றளாண்டில் இரு்நெ ஓர் ஐளரளாப்பிய 
அறிவளார்்நெ இயககமளாகும். இது மரபுகன்க 
களாட்டிலும் பகுத்ெறிவு மற்றும் 
ெனிமனிெத்துவத்தினை வலியுறுத்தியது.

அருஞஜசாறஜ்பாருள்: Glossary

மளார்கசியவளாெத்தின் மீெளாை ெற்களா்ல 
விவளாெஙகளின் முககிய அடிப்பனடச் 
சளால்புகள ெற்களா்லச் சமுெளாயத்தில் 

உருவளாகும் சி்ல முககிய வடிவஙகளி்லளாை 
பி்வுகன் அனடயளா்ம் களாட்டுகின்றை. 
இவவனக விவளாெஙகள புதிய 
மளார்கசியவளாெத்தின் எழுச்சிககு வனக 
தசயகின்றை.
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வபாது விருப்பம் (General Will): அரசியல் 
ளகளாட்பளாட்டில், தபளாது ந்லன் அல்்லது தபளாது 
நன்னமககளாை ளநளாககஙகள தெளாடர்பளாை 
விருப்பஙகன் ஒட்டுதமளாத்ெமளாககி 
னவப்பெளாகும்.

ம்கததான புரட்சி (Glorious Revolution):  
1688-89ல் நட்நெ நிகழவுக்ளால் இரண்டளாம் 
ளெம்ஸ் மன்ைர் பெவி வி்லக ளநர்்நெது. 
மன்ைரின் மக்ளாை இரண்டளாம் ளமரி மற்றும் 
அவருனடய கணவரும் ஆரஞசின் இ்வரசர் 
மற்றும் தநெர்்லளா்நதின் முென்னம 
அதிகளாரியுமளாை  மூன்றளாம் வில்லியம் 
ஆகிளயளார் அரியனணயில் அமர்்நெைர்.

தனிமனிதததுவம் (Individualism): ஒட்டுதமளாத்ெ 
அல்்லது அரசின் கட்டுப்பளாட்டிற்கு மளாறளாக 
ெனிமனிெர்களின் தசயல்பளாட்டு 
சுெ்நதிரத்திற்கு சளாெகமளாை ஓர் சமூகக 
ளகளாட்பளாடளாகும்.

வபரும்பான்றமததுவம் (Majoritarianism): 
தபரும்பளான்னமயிைரின் ஆட்சினயத் தூககிப் 
பிடிககும் ஓர் மகக்ளாட்சி வடிவமளாகும்.

அரசியல் வபாருளாதாரம் (Political Economy): 
இது ெனிமனிென், சமுெளாயம், ச்நனெகள 
மற்றும் ஆகிய தபற்றிடும் உறவினைக 
கற்றறியும் சமூக அறிவியல் பிரிவளாகும்.

பாட்ைாளி்கள் (Proletariat): ஒட்டுதமளாத்ெ 
உனழககும் வர்ககத்னெச் சளார்்நெ மககன்க 
குறிப்பெளாகும்.

பகுததறிவு (Rationality): ஒருவரின் களாரணகளாரிய 
அறிவு அல்்லது ெர்ககத்தின் அடிப்பனடயி்லளாை 
ெரநின்லயளாகும்.

சீரதிருததம் (Reformation): இது ஓர் 16ஆம் 
நூற்றளாண்டு இயககமளாகும். ளரளாமளானியத் 
திருச்சனபயில் இரு்நெ அத்துமீறல்கன்ச் 
சீர்திருத்தி பின்ைர் சீர்திருத்ெத் திருச்சனபகள 
நிறுவப்பட்டை.

வியன்புறனவியக்்கம் (Romanticism): இது 16 
ஆம் நூற்றளாண்டின் பிற்பகுதியில் ளெளான்றிய 
கன்ல மற்றும் இ்லககிய இயககமளாகும். இது 
அகத்தூண்டுெல், உளளுணர்வு மற்றும் 
ெனிமனிெனின் முென்னமனய 
வலியுறுத்துகிறது.

இயறற்க நிறல (State of Nature): அரசியல் 
ளகளாட்பளாட்டில் ஓர் அரசியல் அனமப்பு 
ளெளான்றுவெற்கு முன்ைளரளா அல்்லது இல்்லளாெ 
நின்லயிள்லளா இரு்நெ உண்னமயளாை அல்்லது 
அனுமளாைத்தி்லளாை மனிெர்களின் 
நின்லயினைக குறிப்பெளாகும்.

ஆட்சிக்்கறல (Statecraft): அரசு விவகளாரஙகன்த் 
திறம்பட ளம்லளாண்னம தசயெல், அரசியல் 
ளமெனகனம.

வைல்வராட்சி (Timocracy): பெவி வகிப்பெற்கு 
தசளாத்துககன் உனடனமயளாகப் 
தபற்றிருத்ென்ல அவசியமளாககும் அரசளாஙக 
முனறயளாகும்.

ைதிப்பிடுதல் (Evaluation)

I. சரியாை விமடமயத் ்தர்நஜதடுக்கவும் :
1. ‘குடியரசு’ என்னும் நூலினை எழுதிய ெத்துவ ஞளானியின் தபயர்
 அ. மளார்கஸ் ஆ. அரிஸ்டளாட்டில்
 இ. பி்ளாட்ளடளா ஈ புனிெ ெளாமஸ் அகவிைளாஸ்

2. ‘அரிஸ்டளாகிளஸ்’ என்பது யளாருனடய இயற்தபயரளாகும்?
 அ. சளாகரடீஸ் ஆ. பி்ளாட்ளடளா
 இ. அரிஸ்டளாட்டில் ஈ. தசளைளாளபளான்

3. அரசியல் அறிவியலின் ெ்நனெ யளார்?
 அ. சளாகரடீஸ்  ஆ. பி்ளாட்ளடளா
 இ. அரிஸ்டளாட்டில் ஈ. தசளைளாளபளான்
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4. ‘திருச்சனப நினறஞர்’ எைப் பிரப்லளாக அறியப்படுபவர் யளார்?
 அ. புனிெ ெளாமஸ் அகவிைளாஸ் ஆ. பி்ளாட்ளடளா
  இ. அரிஸ்டளாட்டில் ஈ. தசளைளாளபளான்

5. ‘லிவி மீெளாை உனரகளகளானவ’ என்ற நூலின் ஆசிரியர் யளார்?
 அ. புனிெ ெளாமஸ் அகவிைளாஸ் ஆ. மளாககியவல்லி
 இ. அரிஸ்டளாட்டில் ஈ. தசளைளாளபளான்

6. ெத்துவளார்த்ெமளாை சுெ்நதிரத்துவத்தின் ெ்நனெ யளார்?
 அ. புனிெ ெளாமஸ் அகவிைளாஸ் ஆ. மளாககியவல்லி
 இ. மளார்கஸ்  ஈ. ெளான் ்லளாக

7. ‘அரசியல் தபளாரு்ளாெளாரத்தின் தகளாளனககள’ என்ற பனடப்பின் ஆசிரியர் யளார்?
 அ. புனிெ ெளாமஸ் அகவிைளாஸ் ஆ. ெளாமஸ் ஹளாப்ஸ்
 இ. ெளான் ஸ்டூவர்ட் மில் ஈ. பி்ளாட்ளடளா

8. ‘உனழககும் வர்ககத்தின் ளவெளாகமம்’ எை அனழககப்படும் பனடப்பு எது?
 அ. அரசியல் தபளாரு்ளாெளாரத்தின் தகளாளனககள ஆ. மூ்லெைம்
 இ. உபரி மதிப்புக ளகளாட்பளாடு    ஈ. பிரளான்சின் வர்ககப் ளபளாரளாட்டம்
9. ‘பளாட்டளாளிகளின் சர்வளாதிகளாரம்’ என்னும் கருத்தினைப்பிரகடைப்படுத்தியவர் யளார்?
 அ. மளார்கஸ் ஆ. புனிெ ெளாமஸ் அகவிைளாஸ்
 இ. ெளாமஸ் ஹளாப்ஸ் ஈ. ெளான் ஸ்டூவர்ட் மில்

II கீழ்க்கணட விைாக்களுககு மி்க சுருக்கைா்க விமடயளி:

1. ‘இரளாெெ்நதிரி’ என்னும் நூல் யளாரளால் எப்தபளாழுது எழுெப்பட்டது?‘
2. பி்ளாட்ளடளாவின் கூற்றுப்படி ‘்லட்சிய அரசினை’ ஆளபவர் யளார்?
3. கூடிவளாழும் வி்லஙகுகளின் எ்நெ பண்பியல்புகன்ப் பற்றி ெளாமஸ் அகவிைளாஸ் எழுதிைளார்.

III. கீழ்க்கணட விைாக்களுககு சுருக்கைா்க விமடயளி.
1. பி்ளாட்ளடளாவின் நீதி கருத்துகன்ப் பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.
2. அரிஸ்டளாட்டில் அரசினை எவவளாறு வனகப்படுத்துகிறளார்?
3. புனிெ ெளாமஸ் அகவிைளாசின் வளாழவு மற்றும் பனடப்புககன்ப் பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.
4. அரசியல் மற்றும் நீதிதநறினய மளாககியவல்லி எவவளாறு பிரிககிறளார்.
5. மளாககியவல்லியின் ஆட்சிககன்ல பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.
6. ஹளாப்சின் இயற்னக நின்லயினை மதிப்பிடுக.

IV. கீழ்க்கணட விைாக்களுககு விரிவா்க விமடயளி:
1.  கல்வி, மகக்ளாட்சி மற்றும் அரசனமப்பு பற்றிய பி்ளாட்ளடளாவின் பனடப்புககன்ப் பகுப்பளாயக.
2.  அரசின் பணிகள மற்றும் வனகப்பளாட்டினைப் பற்றிய அரிஸ்டளாட்டிலின் வி்ககத்தினை 

மதிப்பிடுக.
3. மனிெனின் ென்னம பற்றிய மளாககியவல்லியின் அணுகுமுனறயினை மதிப்பிடுக.
4.  ெளான் ்லளாககினுனடய இயற்னக நின்ல மற்றும் சமூக ஒப்ப்நெக ளகளாட்பளாட்டினை பற்றி 

விரிவளாகக குறிப்பு எழுதுக.
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்ைற்்காள் நூல்்கள் (Reference books)

அரசியல் சிநதமையாைர்்களின் 
்பமடப்பு்கமைப் ்படித்துப் 

்பார்ப்்்பாைா!

அரசியல் சிநதமையாைர்்களின் 

ICT Corner
அரசியல் சிநதமை

சிைநத சிநதமை்கள்  URL:

http://thegreatthinkers.org/plato/biography/

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.

*படஙகள அனடயளா்த்திற்கு மட்டும்
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�  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.

8.1 தாராளவாதம்

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 

்ப ய ன் ்ப டு த் தி ன கா ர ்க ள் .  
கமற்கத்திய நகாடு்கைகான 
அகமரிக்ககா, இங்கிலகாநது, 
்கனடைகா, கேரமனி உள்ளிட்டை 
நகாடு்கள் ்தகாரகாைவகா்தத்ம்த 
அரசியலிலும், க்பகாருைகா்தகாரத்திலும் 
பின்்பறறுகின்ைன.

்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 
எடுத்துமரத்்தகார.

ேகான் லகாக, ்பகாரம்்பரியத் ்தகாரகாைவகா்தத்தின் 
்தநம்த.  உயிர, விடு்தமல, ்தனிச் கசகாத்து்கள் 
சமஉரிமம.

8 அரசியல் ரகாளளககள – பகுதி I
அலகு

�      கற்றலின் ஹ்ாககஙகள
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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 
்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.

்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.

அரசின் பணிகள
எதிரமளறத் தாராளவாதம்

சட்்ம் ஒழுஙகு
ஒ்பபநதஙகளள 

அமல்படுத்துதல்

காவல்துளற இராணுவம்

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 8_25-09-2018.indd   149 2/6/2020   4:39:19 PM



150

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. 

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 

்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.

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.

நியாய 
விளலககள்உ்ல்்லம் ரதாழிற்சாளல ஹபாககுவரத்துகல்வி

அரசின் பணிகள
ஹ்ரமளறத் தாராளவாதம்
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மக்களின் உரிமம்கமை சமூ்க 
நலத்திற்ககா்க அரசு ்கட்டுப்படுத்்தலகாம்.  மக்கள் 
நலஉரிமமக க்ககாட்்பகாட்மடை கநரமமைத் 
்தகாரகாைவகா்தம் ஆ்தரிககின்ைது.  உரிமம்கள் 
இருந்தகால் ்கடைமம்களும் இருககும்.  விடு்தமல 
என்்பது கநரமமையகானது ஆகும்.  எதிரமமைத் 
்தகாரகாைவகா்தம் அரசிடைம் இருநது மனி்தனுககு 
விடு்தமல க்ககாரியது. கநரமமைத் 
்தகாரகாைவகா்தம் அரசின் மூலமகா்க மனி்தனுககு 
விடு்தமல க்ககாருகிைது.  அரசின் மக்கள் நல 
நடைவடிகம்க்கள் ்தகான் மனி்தனுககு 
விடு்தமலமயக க்ககாடுககும்.

அரசு க்பகாருைகா்தகாரத்ம்த ஒழுங்கு்படுத்்த 
கவண்டும்.  மக்கமை எதிர்பகாரகா்த 
க்பகாருைகா்தகார ஏறைம் மறறும் மந்த நிமல்களில் 
இருநது அரசு ்ககாப்பகாறை கவண்டும். மக்கள் 
நல திட்டைங்்களுக்ககா்க முறக்பகாக்ககான வரி 
விதிபம்ப கமறக்ககாள்ைலகாம்.  வங்கி்கமை 
க்தசியமயமகாககு்தல், க்தகாழில்்கமை 
க்பகாதுத்துமை நிறுவனங்்களுககு ஒதுககு்தல் 
மறறும் குமைந்த்பட்ச ஊதியம் ஆகிய 
நடைவடிகம்க்கள் மூலம் மக்கள் நலஅரசு 
க்ககாண்டு வரலகாம்.

கநரமமைத் ்தகாரகாைவகா்தம் 1930-்களில் 
இருநது கமற்கத்திய மக்கைகாட்சி நகாடு்களில் 
பின்்பறைப்பட்டைது. ஆனகால் கமல்ல கமல்ல 
்தத்துவ ஞகானி்களும், அரசியல் ்தமலவர்களும் 
கநரமமைத் ்தகாரகாைவகா்தத்ம்த விமரசிக்க 
ஆரம்பித்்தனர. க்பகாருைகா்தகாரத்தில் அரசு 
்தமலயிடுவ்தகால் ்பல பிரச்சிமன்கள் 
க்தகான்றுகின்ைன என குறைம் சகாட்டைப்பட்டைது.  
க்பகாருைகா்தகாரத் திைமமயின்மம, குமைநது 
க்பகான உற்பத்தி திைன், ஊழல், க்பகாருைகா்தகார 
மந்த நிமல, ்பறிக்பகான மக்கள் உரிமம்கள் 
க்பகான்ை தீமம்களுக்ககா்க கநரமமைத் 
்தகாரகாைவகா்தம் விமரசிக்கப்பட்டைது.

இ)  சமகாலத் தாராளவாதம் (புதியத் 
தாராளவாதம்)

்தறக்பகாம்தய ்தகாரகாைவகா்தம் 
சம்ககாலத்திய ்தகாரகாைவகா்தம் என்று 
அமழக்கப்படுகிைது கமற்கத்திய நகாடு்களில் 
1970-இல் க்தகாடைங்கி உல்கம் முழுவதும் 
்தறக்பகாது ்பரவி வருகிைது. அகமரிக்ககாவின் 

குடியரசுத் ்தமலவரகா்க இருந்த கரகானகால்டு 
ரீ்கன் அநநகாட்டில் சம்ககாலத்திய 
்தகாரகாைவகா்தத்ம்தக க்ககாண்டு வந்தகார.

்பல அரசியல் அறிஞர்கள் சம்ககாலத் 
்தகாரகாைவகா்தத்ம்த ஆ்தரித்துள்ைனர.  பிகரட்ரிக 
கேயக.  ஆல்க்பரட் கே.நகாக, மில்டைன் 
ஃபிரிட்கமன், எம்.ஓக்காட், ்ககாரல் ்பகாப்பர, 
நகாஸிக க்பகான்ைவர்கள் முககியமகான 
ஆ்தரவகாைர்கள் ஆவர.

சம ்ககாலத்திய ்தகாரகாைவகா்த க்ககாள்ம்க, 
்பமழய எதிரமமைத் ்தகாரகாைவகா்த க்ககாள்ம்கமய 
20-ஆம் மறறும் 21-ஆம் நூறைகாண்டு்களில் 
மீண்டும் அமல்்படுத்துகிைது. ்தனிமனி்தனின் 
முககியத்துவத்ம்தயும் மதிபம்பயும் இது 
ஆ்தரிககின்ைது. ்தனிப்பட்டை சுயகாட்சிக ்கருத்து 
சம்ககாலத் ்தகாரகாைவகா்தத்தின் முககிய சிந்தமன 
ஆகும்.  இ்தன்்படி, ஒவகவகாரு மனி்தனும் ்தனது 
வகாழகம்கயில் விரும்பியம்த கசய்யும் 
விடு்தமல உரிமமமயப க்பறறிருக்க கவண்டும்.  
அரசகானது சட்டை ஒழுங்ம்க மட்டுகம 
்பகாரகாமரிக்க கவண்டும்.  நகாசிக என்ை 
சிந்தமனயகாைர ”குமைந்த அதி்ககார அரசு 
எழுச்சியுட்டுகிைது,  சரியகானதும் ஆகும்” என்று 
முழங்கினகார. மறகைகாரு சிந்தமனயகாைர 
எம்.ஓக்காட் ”அரசகாங்்கம் அமமதிமய 
மட்டுகம ்கண்்ககாணிககிைது” என்று கூறினகார.

இங்கிலகாநதின் மு்தல் க்பண் பிர்தமரகான 
மகாரககரட் ்தகாட்சர, சம்ககால ்தகாரகாைவகா்தத்ம்த 
ஆ்தரித்்தகார.  கசகாவியத் ரஷயகாவின் ்கமடைசி 

சமூ்கம் என்று ஒன்று கிமடையகாது. 
்தனி ஆண்்கள், க்பண்்கள் மறறும் 
குடும்்பங்்கள் மட்டுகம உள்ைன.

 - மாரகரரட் தாட்சர

இநத உலகில் மககளள சமமாக 
பார்பபதற்கும், மககளள சமமாக 

ஆககுவதற்கும் மிக ரபரிய 
வித்தியாசம் உளளது.

- பிரரட்ரிக ஹேயக
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ஆ ல் க ்ப ர ட் 
கேநகாக ்தனது 
புத்்த்கத்திறகு ”அரசு, 
நமது எதிரி“ என்று 
க்பயர சூட்டினகார.

அதி்பரகான மமகக்கல் க்ககார்பகசவ 
மறுசீரமமபபு மறறும் கவளிப்பமடைத்்தன்மம 
(Glasnost) ஆகியமவ்கள் மூலம் கசகாவியத் 
ரஷயகாவில் சம்ககால ்தகாரகாைவகா்தத்ம்த 
அமல்்படுத்தினகார.

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.

சமகாலத் தாராளவாதம்

பிரரட்ரிக 
ஹேயக

தத்துவ ஞானிகள தளலவரகள

ரரானால்டு 
ரீகன்

ஆல்ரபரட் 
ஹ�.்ாக

மாரகரரட் 
தாட்சா 

மில்்ன் 
ஃபிரிட்ரமன்

பி.வி.
்ரசிம்ம 

ராவ்
எம்.ஓகஸாட்

ளமகஹகல் 
ஹகாரபஹசவ்

்ககாரல் ்பகாப்பர, பிைகாட்கடைகாமவ 
கவளிப்பமடையகான சமூ்கத்தின் மு்தல் எதிரி 
என்று ‘Open Society and its Enemies’ என்ை 
்தனது நூலில் விமரசித்்தகார.

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.

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, 

க்பகாதுவுமடைமமககுமகான க்பகாட்டி முடிவு 
க்பறைது. மக்கைகாட்சி ்தகான் உன்ன்தமகான ஆட்சி 
முமை ஆகும்.  மக்களின் பிரச்சிமன்கமை 
தீரப்ப்தறகும் நல்ல ஆட்சிமய வழங்குவ்தறகும் 
மக்கைகாட்சி க்பகாருத்்தமகானது என்று 
்பகாரகாட்டுகிைகார்கள்.

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.

கமலும் சில சிந்தமனயைகார்கள், 
க்ககாள்ம்கயின் முடிமவ விடை ்தகாரகாைவகா்தத்தின் 
க்பகாருள் கவட்ம்கமய முடிவுககுக க்ககாண்டு 
வர கவண்டும் என்று கூறுகிைகார்கள்.
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வராலாற்றின் முடிவு

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 
வருகின்ைது என்று புககிகயகாமகா கூறினகார.

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. 

“வரலாற்றின் முடிவும் கள்சி 
மனிதனும்”

- பிரான்சிஸ புககிஹயாமா

இநதியாவும் புதியத் தாராளவாதமும்

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.

8.2 ரபாதுவுள்ளமவாதம் (Communism)

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.
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 ஒவகவகாரு 
க்தகாழிறசகாமலயிலும் உருவகா்க கவண்டும்.  
்கட்சியின் உறுபபினர்கள் புரட்சி்கர 
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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.

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 

மகாநில கிமை்கள் மத்தியக கிமைமயத் 
க்தரநக்தடுக்க கவண்டும். மத்தியக கிமை 
்பகாலிட்பியுகரகாமவத் க்தரநக்தடுக்க கவண்டும். 
்பகாலிட்பியுகரகாட் க்பகாது கசயலகாைமரத் 
க்தரநக்தடுக்க கவண்டும். இதுகவ மக்கைகாட்சி 
க்ககாட்்பகாடைகாகும்.

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 
்ககாணப்படுகிைது.

ஏகாதிபத்தியம்

ஐகரகாபபிய நகாடு்கள், ஆசிய, ஆபபிரிக்க 
நகாடு்கமை இரகாணுவ ்பலம் மூலம் 
அடிமமயகாககி சுரண்டிய முமைகய 
ஏ்ககாதி்பத்தியம் ஆகும்.  கலனின், 
“ஏ்ககாதி்பத்தியம்; “மு்தலகாளித்துவத்தின் 

மககளாட்சி மத்தியத்துவம்

ஹ
த

ரத
ல்

மு
டி

வு
க

ள

கிராம மற்றும் ்கர கிளளகள

மாவட்்க கிளளகள

மாநிலக கிளளகள

மத்தியக கிளள

பாலிட் பிஹரா

ரபாதுச் ரசயலாளர

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.
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உச்சக்கட்டைம்” (Imperialism: The Highest Stage of 
Captalism) என்ை ்தனது நூலில் 
ஏ்ககாதி்பத்தியத்திறகும், மு்தலகாளித்துவத்திறகும் 
உள்ை க்தகாடைரம்ப விவரிககின்ைகார. 
மு்தலகாளித்துவம் ்தன்மனத் ்தகாகன அழித்துக 
க்ககாள்ளும் என்று ்ககாரல் மகாரகஸ் கூறியுள்ைகார.  
ஆனகால் அது நடைக்கவில்மல. அ்தறகு ்ககாரணம் 
ஏ்ககாதி்பத்தியம் ஆகும்.

ஏ்ககாதி்பத்தியத்தின் மூலமகா்க ஆசிய, 
ஆபபிரிக்க நகாடு்கமை அடிமமப்படுத்தி 
அமவ்களின் கசல்வங்்கமைக க்ககாள்மை 
அடித்து ்தங்்கள் நகாடு்களுககு மு்தலகாளித்துவம் 
எடுத்துச் கசன்ைது. க்ககாள்மையடித்்ததில் ஒரு 
்பகுதிமய ்தங்்கள் நகாட்டின் க்தகாழிலகாளி்களுககு 
மு்தலகாளித்துவம் வழங்கியது.  இவவகாறு ்தகான் 
மு்தலகாளித்துவம் ்தன்மனக ்ககாப்பகாறறிக 
க்ககாண்டைது.  உலகில் இரண்டு வம்க புரட்சி்கள் 
நமடைக்பை கவண்டும்.  மு்தலகாவ்தகா்க ஆசிய, 
ஆபபிரிக்க நகாடு்கள் ஏ்ககாதி்பத்திய கமற்கத்திய 
நகாடு்களுககு எதிரகா்க புரட்சி கசய்ய கவண்டும்.  
இரண்டைகாவ்தகா்க கமற்கத்திய நகாடு்களில் உள்ை 
க்தகாழிலகாளி்கள் மு்தலகாளித்துவ சுரண்டைலுககு 
எதிரகா்க புரட்சி கசய்ய கவண்டும்.  இந்த இரண்டு 
புரட்சி்கள் மூலமகா்க ஏ்ககாதி்பத்தியமும், 
மு்தலகாளித்துவமும் அழிக்கப்படும்.  சமத்துவம்,  
சக்ககா்தரத்துவம் அடிப்பமடையில் சரவக்தச 
அைவிலும்  கமமல நகாடு்களிலும் 
க்பகாதுவுமடைமமவகா்த சமு்தகாயம் மலரும் என்று 
கலனின் கூறினகார.

ஹ�ாச்ப ஸ்ாலின்

கலனினுமடைய ்ககாலத்திறகு பின் 1953 வமர 
கசகாவியத் ரஷயகாவின் ்தமலவரகா்கவும் 
க்பகாதுவுமடைமமவகா்த ்கட்சியின் க்பகாது 
கசயலகாைரகா்கவும் கேகாசப ஸ்டைகாலின் இருந்தகார. 
“ஒரு நகாட்டில் சம்தரமவகா்தம்” என்ை புதிய 
்கருத்ம்த மகாரகசியத்தில் உருவகாககினகார. 

“உருவத்தில் ஹதசியவாதம் 
அளம்பபில் சமதரமவாதம்”

-ஹ�ாச்ப ஸ்ாலின்

க்பகாதுவுமடைமமவகா்த க்ககாட்்பகாட்டைகாைரகான 
நிக்ககாமல புக்ககாரின் இக்கருத்ம்த மு்தலில் 
க்தகாறறுவித்்தகார.

மகாரகசியம் க்தசியவகா்தத்ம்த 
நிரகா்கரித்்தது, சரவக்தசவகா்தத்ம்த ஆ்தரித்்தது. 
்ககாரல் மகாரகஸ் க்தசியவகா்தத்ம்த 
மு்தலகாளி்களின் ்கருத்து என்று விவரித்்தகார. 
்பகாட்டைகாளி வரக்கப புரட்சி மூலமகா்க உல்க 
சமு்தகாயத்ம்த உருவகாககுவது ்ககாரல் மகாரகசின் 
அடிப்பமடை கநகாக்கமகாகும். “க்தகாழிலகாளி்களுககு 
கசகாந்த நகாடு இல்மல“ என்று கூறினகார. 
கலனின் அவர்களும் இக்கருத்ம்த ஆ்தரித்்தகார. 
ரஷயகாவின் 1917-ஆம் ஆண்டு அககடைகா்பர 
புரட்சி உல்கப புரட்சிககு வழிவகுககும் என்று 
கலனின் கூறினகார. 

ஆனகால் ஒரு நகாட்டில் சம்தரமவகா்தம்  
என்ை ்கருத்தின் மூலம் ஸ்டைகாலின் க்பரிய மகாறறுக 
்கருத்ம்த முன் மவககின்ைகார. “ஐகரகாபபிய 
ஐககிய நகாடு்களுக்ககான முழக்கம்” என்ை 
உமரயின் மூலம் கலனிகன இக்கருத்ம்த 
வலியுறுத்தினகார என்று ஸ்டைகாலின் கூறினகார. 
ரஷயகாவில் மட்டுகம சம்தரமவகா்தம்  இருந்தகால் 
்தறக்பகாழுது க்பகாதும், உல்க நகாடு்களுககு சம்தரம 
புரட்சிமய ஏறறுமதி கசய்யத் க்தமவயில்மல 
என்்பது ்தகான் இகக்ககாட்்பகாட்டின் அடிப்பமடை 
்கருத்்தகாகும். கசகாவியத் ரஷயகாவின் 
க்பகாதுவுமடைமமவகா்தம் மு்தலகாளித்துவ 
எதிரி்கைகால் சூழப்பட்டு இருககிைது. கசகாவியத் 
ரஷயகாவின் க்பகாதுவுமடைமமவகா்தத்ம்த 
்தறக்பகாழுது ்ககாப்பகாறறுவது ்தகான் முககிய 
்கடைமமயகாகும் என்று ஸ்டைகாலின் கூறினகார. 
கசகாவியத் ரஷயகாவும் சரவக்தச 
க்பகாதுவுமடைமமவகா்த நிறுவனமும் ஸ்டைகாலினின் 
க்ககாள்ம்கமய ஏறறுகக்ககாண்டைன.

லிகயகான் ட்ரகாட்ஸ்கி ஸ்டைகாலினின் 
சம்தரமத்ம்த நிரகா்கரித்்தகார. நிரந்தர உல்கப 
புரட்சி, ்ககாரல் மகாரகஸ் கூறியம்த க்பகால 
கவண்டும் என்ைகார.  கசகாவியத் ரஷயகா ்தனது 
க்பகாதுவுமடைமமவகா்தத்ம்த உல்க நகாடு்களுககு 
ஏறறுமதி கசய்ய கவண்டும்.  இல்லகாவிட்டைகால் 
அந்த நகாட்டிகலகய க்பகாதுவுமடைமமவகா்தம் 
மமைநது விடும் என்று ட்ரகாட்ஸ்கி எச்சரித்்தகார.
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க்பகாதுவுமடைமமவகா்தத்தின் மி்கபக்பரிய 
க்ககாள்ம்கவகாதி்களில் ஒருவரகா்க மகாகவகா 
உள்ைகார.  அவர சீன க்பகாதுவுமடைமமவகா்தக 
்கட்சிமயத் க்தகாறறுவித்து 1949-ஆம் ஆண்டு 
க்பகாதுவுமடைமமவகா்த புரட்சிமய நி்கழத்தினகார.

ரபாதுவுள்ளமவாதம் சீனமயமாதல்

க்பகாதுவுமடைமமவகா்த க்ககாள்ம்கயில் 
சீனகாவின் சூழநிமலககு ஏறைவகாறு சில 
மகாறு்தல்்கமை மகாகவகா க்ககாண்டு வந்தகார. 
இ்தறகு  க்பகாதுவுமடைமமவகா்த சீனமயமகா்தல் 
என்்பது க்பயரகாகும்.

விவசாயிகள தளலளமயில் புரட்சி

்ககாரல் மகாரகஸ் க்தகாழிறசகாமல்கள் 
நிமைந்த, க்தகாழிலகாைர்கள் நிமைந்த, கமறகு 
ஐகரகாபபிய நகாடு்களில்்தகான் க்பகாதுவுமடைமமப 
புரட்சிககு சகாத்தியம் இருந்த்தகா்கக கூறினகார.  
புரட்சிமய க்தகாழிலகாைர்கள்்தகான் 
நடைத்துவகார்கள் என நம்பினகார.  ஆனகால் 1940-
்களில் சீனகா ஒரு பின்்தங்கிய விவசகாய நகாடு 
ஆகும்.  க்தகாழிறசகாமல்ககைகா, க்தகாழிலகாளி்ககைகா 
அதி்கம் இல்மல.  மகாகவகா விவசகாயி்கமை 
ஒருங்கிமணத்து கவறறி்கரமகா்க 
க்பகாதுவுமடைமமவகா்தப புரட்சிமய நடைத்தினகார.  
சீனகாவில் மகாகவகாவின் கவறறி விவசகாய 
நகாடு்கைகான ஆபபிரிக்க, ஆசிய நகாடு்களுககு 
ஊக்கத்ம்த வழங்கியது.

மககள முன்னணி

கலனின், க்பகாதுவுமடைமமவகா்த ்கட்சியின் 
முன்னணியில் க்தகாழிலகாைர்கள் இருக்க 
கவண்டும் என்ைகார.  மகாகவகா புரட்சியின் 
முன்னணியில் மக்கள் இருக்க கவண்டும் 
என்று கூறினகார.  க்பகாதுவுமடைமமவகா்த 

எல்லா அரசியல் 
அதிகாரமும் 
து்பபாககியின் பீ்பபாயில் 
இருநது வருகிறது

 - மாஹவா

்கட்சியின் க்ககாள்ம்கயிலும், க்பகாரகாட்டைத்திலும் 
மக்கள் முககிய அங்்கமகா்க இருப்பகார்கள்.  
“மக்களிடைம் இருநது மக்களுக்ககா்க” என்்பது 
மகாகவகாவின் க்பகாதுவுமடைமமவகா்த ்கட்சியின் 
வழி்ககாட்டுக க்ககாட்்பகாடைகா்க இருந்தது.

மககள ஹபார, ரகாரில்லா ஹபார

சுரண்டைலுககு எதிரகான க்பகாதுவுமடைமமப 
புரட்சியில், மக்களுககு முககியத்துவத்ம்த 
மகாகவகா வலியுறுத்துகிைகார.  ்பல 
க்ககாடி்கணக்ககான மக்கமை கநரடியகா்க க்பகாரில் 
ஈடு்படுத்்த மகாகவகா வகாதிட்டைகார.  
ஏ்ககாதி்பத்தியமும், நிலபபிரபுக்கள் முமையும் 
மக்களின் எதிரி்கள் என்று கூறினகார.  
கிரகாமபபுை விவசகாயி்கமை ஒருங்கிமணத்து 
ந்கரங்்கமை ம்கப்பறை கவண்டும் என்்பது 
மகாகவகாவின் உத்தி ஆகும்.

மகாகவகா க்ககாரில்லகா க்பகார முமைமயப 
பின்்பறறினகார. இந்த உத்தியில் மூன்று 
்கட்டைங்்கள் உள்ைன. மு்தல் நிமலயில், 
க்பகாதுவுமடைமமவகா்த க்தகாண்டைர்கள் பிரச்சகாரம் 
மூலம் மக்கமை ்கவரவகார்கள்.  இரண்டைகாம் 
நிமலயில், க்பகாதுவுமடைமமவகா்த ்கட்சியினர 
இரகாணுவ மறறும் அரசகாங்்க நிறுவனங்்கள் மீது 
்தகாககு்தல் நடைத்துவகார்கள்.  மூன்ைகாம் ்கட்டைத்தில், 
ஒரு வழக்கமகான இரகாணுவமகா்க மகாறி 
க்பகாதுவுமடைமமவகா்த ்கட்சி கிரகாமங்்கமையும், 
ந்கரங்்கமையும் கவறறி க்ககாள்ளும். க்தமவககுத் 
்தகுந்தவகாறு இந்த மூன்று நிமல்கமை 
க்பகாதுவுமடைமமவகா்த ்கட்சி பின்்பறைலகாம்.

நூறு மலரகள மலரட்டும்

1950-்களில் நூறு மலர்கள் மலரட்டும் 
இயக்கம் சீனகாவில் நமடைக்பறைது. “நூறு மலர்கள் 
மலரட்டும், நூறு வம்கயகான சிந்தமன்கள் 
க்பகாட்டியிடைட்டும்” என்று மகாகவகா கூறினகார.

்கருத்துச்சு்தநதிரம் மக்களுககு 
வழங்்கப்பட்டைது.  நல்ல புதிய ்கருத்து்கள், 
்பமழய, க்தமவயறை ்கருத்துக்கமைத் 
க்தகாற்கடிககும் என மகாகவகா கூறினகார.  
க்தகாடைக்கத்தில் க்பகாதுவுமடைமமவகா்த 
அரசகாங்்கம் இந்த இயக்கத்ம்த நடைத்தியது.  
பின்னர, க்பகாதுவுமடைமமவகா்த ்கட்சிககு எதிரகா்க 
்கருத்துக்கள் க்தகான்றிய்தகால் இந்த இயக்கம் 
ம்கவிடைப்பட்டைது. 
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கலாச்சார்ப புரட்சி

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 

நூறு மலர்கள் மலரட்டும்நூறு மலர்கள் மலரட்டும்

நூறு மலரகள மலரட்டும், 
நூறு கருத்துககள 
ஹபாட்டியி்ட்டும்.

ரபாருள எல்ஹலாருககும் 
சிநதிககும் சுதநதிரம் 

வழஙக்பப் ஹவணடும்.  1956-
ஆம் ஆணடு மாஹவா இதளன 

அமல்படுத்தினார.  சீன 
மககளின் ஆஹலாசளன, 

கருத்துககள ரபாதுவுள்ளம 
கட்சிககு ஹவணடும் என்று 

அவர கூறினார.

பணள்ய கால சீன 
சிநதளனயாளர 
கன்ஃபுசியஸ தனது 
கவிளதயில் இநத 
வாசகத்ளத 
ஹதாற்றுவித்தார

கலாச்சார்ப புரட்சி

1960 ்களில் மகாகவகா ்தனது அதி்ககாரத்ம்த 
்பலப்படுத்துவ்தற்ககா்க புதிய புரட்சி்கர 
இயக்கத்ம்தத் க்தகாடைங்கினகார. 
மகாணவர்கள், விவசகாயி்கள், இரகாணுவ 
வீரர்கள் ஆகிகயகாமரக க்ககாண்டு சிவபபு 
்ககாவலர்கமை உருவகாககினகார.

விமரவகா்க சீனகாமவ சம்தரம அமமப்பகா்க 
மகாறை மகாகவகா முயறசித்்தகார. ஆனகால் 
துரதிஷடைவசமகா்க அவரது நடைவடிகம்க்கள் 
க்ககாடிய ்பஞ்சத்ம்தக க்ககாண்டுவந்தது. 
க்பகாதுவுமடைமமவகா்த அரமசக ்ககாப்பகாறை, 
க்பகாதுவுமடைமமயின் எதிரி்கமை வீழத்துவ்தறகு 
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.

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.  

‘பூளன கரு்பபா, சிவ்பபா 
என்பது முககியமல்ல, அது 
எலிளய பிடித்தால் ஹபாதும்’. 

- ர்ங ஜியாரபங
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இருந்தக்பகாதிலும் அரசியலில் சீனப 
க்பகாதுவுமடைமமவகா்தக ்கட்சி எல்மலயறை 
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.

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.

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 

எல்லா மனிதரகளும் 
அறிவு ஜீவிகஹள ஆனால் 
சமூகத்தில் அறிவு ஜீவிகளின் 
பணிளய எல்ஹலாரும் 
ரசய்வது இல்ளல.

-ஆண்னிஹயா கிராம்ஸி

விழிபபுணரமவத் ்தட்டிகயழுபபினகார்கள்.  
ஆதிக்கம் சகாரந்த சமூ்க ்கலகாச்சகாரத் ்தன்மம்கமை 
எதிரத்து க்கள்வி க்கட்்க கவண்டும் என்று 
கூறினகார்கள். இவர்களுமடைய ்கருத்து்கள் 
மக்களின் விடு்தமலக்ககான ்கருத்து்கைகா்கவும், 
ஆதிக்கத்திறகு எதிரபபு ்கலகாச்சகாரமகா்கவும் 
இருந்தன.

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.

க்பகாதுவுமடைமமயின் ்பல 
சிந்தமனயகாைர்கமை ்தறக்பகாழுது 
மகாணவர்கள் ்படித்துள்ைகார்கள்.  ்ககாரல் 
மகாரகசின் அரசில்லகா சமூ்கம் சகாத்தியமகான்தகா 
என்று விைக்கம் கூைவும்.

ரசயல்பாடு 

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.
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கட்டுமான மாரகசிசம்

பிரகான்சு நகாட்டின் ்தத்துவ ஞகானியகான 
லூயிஸ் அல்துசர, நிக்ககாஸ் க்பகாலன்ட்ஸ்சகாஸ் 
்கட்டுமகான மகாரகசியம் என்ை ்கருத்ம்த 
1970்களில் வலியுறுத்தினர.  இவர்கள் ்கருவி 
மகாரகசிய ்கருத்ம்த நிரகா்கரித்்தனர.  
அல்துசருககும்.  மிலிக்பன்ட் அவருககும் 
இமடைகய நீண்டை விவகா்தம் நடைந்தது.  
அதி்ககாரி்களுககும், ்பணக்ககாரர்களுககும் 
இமடையிலகான ்தனிப்பட்டை உைவு முககியம் 
இல்மல.  அதி்ககாரி்களின் ்தனிப்பட்டை சமூ்க 
உைவு்கள் அரசின் ்தன்மமமய ்பகாதிப்பது 
இல்மல.  அரசு எபக்பகாழுதுகம 
்பணக்ககாரர்கைகால், ஏமழ்கமை சுரண்டும் 
்கருவியகா்க கசயல்்படும் என்று ்கட்டுமகான 
மகாரகசிசம் கூறுகிைது.

லூயி அல்துசர
மகாரகசியத்தின் அரசு க்ககாட்்பகாட்டில் 

புதிய ்கருத்து்கமை இவர க்ககாண்டு வந்தகார.  
மு்தலகாளித்துவ அரசு ஏமழ்கமை 
அடைககுவ்தறகு 2 வம்கயகான ்கருவி்கமை 
்பயன்்படுத்துகிைது.

1. க்ககாள்ம்க அரசு ்கருவி்கள்
2. அடைககுமுமை அரசு ்கருவி்கள்

க்ககாள்ம்க அரசு ்கருவி்களில் குடும்்பம், 
்பள்ளி்கள், ்கல்லூரி்கள், ஊடை்கங்்கள் 
க்பகான்ைமவ்கள் அடைங்கும். அரசகானது, 
க்ககாள்ம்க ்கருவி்கள் மூலமகா்க பிரச்சகாரங்்கமைச் 
கசய்து, மக்களின் மனம்த மயககி ்தனது 
நலனுககு ்தகுந்தவகாறு மகாறறுகிைது.

அடைககுமுமை அரசுக ்கருவி்களில், 
்ககாவல்துமை, இரகாணுவம் க்பகான்ைமவ்கள் 
அடைங்கும். அரசகானது, க்ககாள்ம்க அரசு 
்கருவி்கைகால் கசயல்்படை முடியகாவிட்டைகால், 
அடைககுமுமை அரசு ்கருவி்கமை ்பயன்்படுத்தும்.  
வன்முமை, மிரட்டைல் க்பகான்ை நடைவடிகம்க்கமை 
்பயன்்படுத்தி மக்கமை அடைககும் என்று 
அல்துசர கூறினகார.

“வாழகளக முளறளய மாற்றுவதற்கு 

மனிதரகளள உருவாககி, மாற்றி, 

தயாரபடுத்துவதற்கு ரகாளளக 

இன்றியளமயாதது”

- லூயி அல்துஸர

8.3 சமதரமவாதம் 

சம்தரமவகா்தம்  கசல்வங்்கள் அமனத்தும் 
க்பகாதுச் கசகாத்துக்கைகா்க இருக்க கவண்டும். 
்தனிச் கசகாத்து உரிமமககுக ்கட்டுப்பகாடு்கள் 
விதிக்க கவண்டும் என்று கூறுகின்ைது. ்தகாரகாை 
வகா்தத்திறகு எதிரகான க்ககாட்்பகாடு சம்தரம 
க்ககாள்ம்க ஆகும். ்பல வம்கயகான சம்தரம 
வகா்தங்்கள் உள்ைன. மக்கைகாட்சி சம்தரம 
வகா்தம், ஃக்பபியன் சம்தரமவகா்தம், ்பரிணகாம 
சம்தரமவகா்தம், கில்டு சம்தரமவகா்தம் 
என்்பமவ்கள் முககியமகானமவ்கள் ஆகும். ்பல 
கநரங்்களில் சம்தரமவகா்தமும் 
க்பகாதுவுமடைமமவகா்தத்ம்தயும் ஒகர க்பகாருள் 
க்ககாண்டைமவ்கள் க்பகால அமழக்கப்படுகின்ைன. 
ஆனகால் ்ககாரல் மகாரகஸ் இரண்மடையும் 
கவறு்படுத்தினகார. ்தனது க்பகாதுவுமடைமமமய 
அறிவியல் சம்தரமவகா்தம் என்றும் இ்தர 
சம்தரமவகா்தங்்கமைக ்கற்பமன சம்தரமவகா்தம் 
என்றும் வரணித்்தகார.
1. கற்பளன சமதரமவாதம் 

்பல அரசியல் அறிஞர்கள் 19ம் 
நூறைகாண்டில் ்தகாரகாைவகா்தத்தின் எதிரமமை 
விமைவு்கமைத் ்தகாககி க்பசினகார. உமழககும் 
வரக்கத்தின் நலன்்கமைக ்ககாப்பகாறை கவண்டும் 
என்ைனர. இரகா்பரட் ஓவன் என்்பவர மனி்த 
கநயம் உள்ை க்தகாழில் அதி்பர ஆவகார. அவர 
கூட்டுைவு முமையில் ்தனது க்தகாழிறசகாமல்கமை 
நடைத்தினகார. க்தகாழிலகாளி்கமை நன்கு 
்கவனித்துக க்ககாண்டைகார. க்தகாழிறசகாமல்களின் 
கமலகாண்மமயில் க்தகாழிலகாளி்கமையும் 
கசரத்துக க்ககாண்டைகார. க்தகாழிலில் வரும் 
இலகா்பத்தில் க்தகாழிலகாளி்களுககும் ்பங்கு 
வழங்கினகார. தூய மசமன் என்்பவர பிரகான்சு 
நகாட்மடை கசரந்த க்தகாழில் அதி்பர மறறும் 
அறிஞர ஆவகார. திைமமயகான 
க்பகாருைகா்தகாரத்திறகு க்தகாழிலகாளி்களின் 
நலன்்கமை மு்தலகாளி்கள் ்பகாது்ககாக்க கவண்டும் 
என்ைகார.

சகாரலஸ் ஃபுரியர என்ை அறிஞர 
க்தகாழிலகாைர்களின் அமமபபு்கள் உருவகா்க 
கவண்டும் என்ைகார. அந்த அமமபபு்களுககு 
ஃ்பலகான்ஜீஸ் (Phalanges) என்று க்பயரிட்டைகார. இவர 
மு்தலகாளி்கள் மனசகாட்சியுடைன், 
க்தகாழிலகாைர்களுடைன் நடைநது க்ககாள்ை கவண்டும் 
என்ைகார.
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்ககாரல் மகாரகஸ் இவர்களின் 
க்தகாழிலகாைர்களுக்ககான ்கரிசனத்ம்த 
்பகாரகாட்டினகார. ஆனகால் இவர்களின் 
்கருத்துக்கள் ஆழமறைமவ, அறிவியல் 
பூரவமகா்க இல்மல என்று விமரசித்்தகார. ஆ்ககவ 
இவர்களின் சம்தரமவகா்தக ்கருத்துக்கமை 
்கற்பமன சம்தரமவகா்தம் என்று க்பயரிட்டைகார.

2. மககளாட்சி சமதரமவாதம் 

விடு்தமலயும் சமத்துவத்ம்தயும் 
அமடைவ்தறகு மக்கைகாட்சியும் சம்தரமவகா்தமும் 
க்தமவ என்று மக்கைகாட்சி சம்தரமவகா்தம் 
வகாதிடுகின்ைது. இது ்தனது அரசு க்ககாட்்பகாட்டில் 
க்பகாதுவுமடைமமயில் இருநது கவறு்படுகின்ைது. 
அரசு சுரண்டைலின் ்கருவி கிமடையகாது. அரசு 
மக்களின் நலன்க ்ககாககும் ்கருவியகாகும். அரசு 
மு்தலகாளி்கள் ம்கப்பகாமவ இல்மல. சமூ்க 
நலமன ்ககாககும் ்தன்மம அரசிடைம் உள்ைது. 
அரசு மக்கைகாட்சி அடிப்பமடையில் இருக்க 
கவண்டும். சமூ்கத்தில் உள்ை எல்லகா 
வரக்கங்்களுககும் க்பகாதுவகானது அரசு ஆகும்.

சமூ்க மகாறைங்்கள் அமமதியகான 
முமையில் கமல்ல கமல்ல வரகவண்டும். 
மக்கைகாட்சி சம்தரமவகா்தம் வகாககுப க்பட்டி 
சம்தரமவகா்தம் என்றும் அமழக்கப்படுகிைது. 
மக்கள் ்தங்்களின் ஓட்டு்கள் மூலம்,  க்தர்தல் 
்பகாம்த மூலம் மகாறைங்்கமைக க்ககாண்டு 
வரமுடியும். புரட்சியும் வன்முமையும் 
க்தமவயில்மல என்று மக்கைகாட்சி 
சம்தரமவகா்தம்  கூறுகின்ைது. ்தனி 
கசகாத்துக்கமை முறறிலும் அ்கறை கவண்டைகாம். 
சமூ்க நலனுக்ககா்க ்தனி கசகாத்துரிமம மீது 
்கட்டுப்பகாடு்கமை விதிக்கலகாம். ்தனி 
கசகாத்துரிமமமய அழிக்க கவண்டியது 
இல்மல என்று மக்கைகாட்சி சம்தரம வகா்தம் 
கூறுகின்ைது.

3. ஃஹபபியன் சமதரமவாதம் 

இது இங்கிலகாநது நகாட்டின் சம்தரம 
வகா்தம் ஆகும். ஃக்பபியன் குழுவகால் 1884 மு்தல் 
இவவம்க சம்தரமவகா்தம்  ஆ்தரிக்கப்பட்டு 
வந்தது. ்பண்மடைய்ககால கரகாமகானிய கேனரல் 
‘ஃக்பபியஸ்’ க்பயரகால் இது 
அமழக்கப்படுகின்ைது. ‘்ககாத்திரு, சரியகான 
கநரத்தில் தீவிரமகா்க ்தகாககு’ என்்பது ஃக்பபியஸ் 
அவர்களின் இரகாணுவ உத்தியகாகும்.

சிட்னி கவப, H.G.கவல்ஸ் உள்ளிட்கடைகார 
ஃக்பபியன் சம்தரமவகா்தத்ம்தக க்ககாண்டு 
வந்தனர. ஆங்கில எழுத்்தகாைர க்பரனகாரட்  ஷகா 
ஃக்பபியன் சம்தரமவகா்தத்தின் ்தமல சிைந்த 
அறிஞர ஆவகார. ஃக்பபியன் சம்தரமவகா்தம் 
மு்தலகாளித்துவத்ம்தக ்கடுமமயகா்க எதிரத்்தது. 
எதிரமமை ்தகாரகாைவகா்தத்ம்த விமரசித்்தது. 
அரசியமலயும் க்பகாருைகா்தகாரத்ம்தயும் மகாறறி 
அமமக்க கவண்டும் என்று கூறியது. 
மக்கைகாட்சி அரமச ஃக்பபியன் சம்தரமவகா்தம் 
ஆ்தரித்்தது. அரசிறகு இரண்டு ்தன்மம்கள் 
உள்ைன. ஒன்று அ்தனுமடைய அதி்ககாரங்்கள் 
்பரவலகாக்கப்பட்டு இருக்க கவண்டும். 
இரண்டைகாவ்தகா்க நிபுணர்களிடைம் அதி்ககாரம் 
இருக்க கவண்டும். அரமச நகாம் அ்கறை 
கவண்டைகாம். அ்தமன இந்த இரண்டு ்தன்மம்கள் 
அடிப்பமடையில் மகாறறினகால் க்பகாதும் என்று 
ஃக்பபியன் சம்தரமவகா்தம் கூறியது.

“புரட்சிகள ரகாடுஙஹகாலாட்சியின் 
ரகாடுளமளய குளறகக வில்ளல. 
இன்ரனாரு ரகாடுஙஹகாலனி்ம் 

தான் ஆட்சிளய ஒ்பபள்த்துளளன.”

-ஜார்ஜ் பெர்்ார்ட் ஷா

ஃக்பபியன் சம்தரமவகா்தம்  மக்கைகாட்சியும் 
சம்தரமமும் மி்கவும் கநருங்கிய க்ககாட்்பகாடு்கள் 
ஆகும்.  இரண்டு க்ககாள்ம்க்களும் நீதிமயயும் 
சமத்துவத்ம்தயும் மி்கவும் ஆ்தரித்்தன.  
ஃக்பபியன் சம்தரமவகா்தம்  ்தனி 
கசகாத்துரிமமமய அழிக்க கவண்டும் எனக 
கூைவில்மல. சமூ்க நலனுக்ககா்க ்தனி 
கசகாத்துரிமம மீது ்கட்டுப்பகாடு்கள் விதிக்க 
கவண்டும் என்று கூறியது.

ஃக்பபியன் சம்தரமவகா்தம்  
க்பகாதுவுமடைமமவகா்த க்ககாள்ம்கயின் புரட்சிமய 
எதிரத்்தது. வன்முமை மகாறைம் ்தரகாது. 
அமமதியகான முமையில் க்பச்சு வகாரத்ம்த்கள் 
மூலம் மகாறைம் வர கவண்டும் என்று கூறியது.

இநதியகாவில் மு்தல் பிர்தமர 
ேவேரலகால் கநரு ஃக்பபியன் சம்தரம 
வகா்தத்தின் ஆ்தரவகாைர ஆவகார.
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4. பரிணாம சமதரமவாதம் 

கேரமன் சம்தரம  மக்கைகாட்சி ்கட்சியின் 
்தமலவரகான இலசல் (Lassalle) ்பரிணகாம சம்தரம 
வகா்தத்ம்த ஆ்தரித்்தகார. கேரமனியில் 1875-ஆம் 
ஆண்டு வந்த க்ககாட்டைகா திட்டைம் (Gothe Programme)  
்பரிணகாம சம்தரமவகா்தத்ம்த வைரத்்தது 
எட்வரட் க்பரன்ஸ்டைன் “்பரிணகாம சம்தரம 
வகா்தம்”(Evolutionary Socialism) என்ை நூமல 
எழுதினகார. இத்்தகாலியின் அன்சில், பிரகான்சின் 
ேகாரஸ் என்று ்பல அறிஞர்கள் ்பரிணகாம 
சம்தரமவகா்தத்ம்த ஆ்தரித்்தனர.

 மகாறைங்்கள் ்பரிணகாமத்தின் மூலம் 
கமல்ல கமல்ல வரகவண்டும். வன்முமை 
மூலம் வரககூடைகாது. புரட்சி மூலம் மகாறைங்்கள் 
வரகவண்டிய அவசியம் இல்மல என்று 
்பரிணகாம சம்தரமவகா்தம் கூறுகின்ைது. கமலும் 
மனி்த வகாழகம்கமய க்பகாருைகா்தகார ்ககாரணி்கள் 
மட்டும் தீரமகானிப்பது கிமடையகாது. இ்தர 
்ககாரணி்களும் மனி்த வகாழமவ 
நிரணயிககின்ைன. ்பரிணகாம சம்தரமவகா்தமும் 
மக்கைகாட்சி சம்தரமவகா்தமும் கநருங்கிய 
க்தகாடைரபு உமடையமவ்கள் ஆகும். மகாரகசியம் 
்பரிணகாம சம்தரமவகா்தத்ம்த ்தர்கர ்கண்கணகாட்டை 
சம்தரமவகா்தம் என்று விமரசித்்தது.

கில்டு சமதரமவாதம்

20 ஆம் நூறைகாண்டின் ஆரம்்ப ்ககாலத்தில் 
இங்கிலகாநதில் கில்டு சம்தரம வகா்தம் 
க்தகான்றியது.  க்தசிய கில்டு்கள் அமமபபின் 
்தமலவரகான G.D.H. க்ககால் கில்டு 
சம்தரமவகா்தத்ம்த ஆ்தரித்்தகார.  அவர கில்டு 
சம்தரமவகா்தம்:  க்பகாருைகா்தகார மீட்புக்ககான 
திட்டைம்`` (Guild Socialism; A Plan for Economic 
Recovery) என்ை நூமல எழுதினகார.  
க்தகாழிைகார்கமை சுரண்டுவ்தகால் 
மு்தகாலகாளித்துவத்ம்த விமரசித்து கில்டு 
சம்தரமவகா்தம் க்தகான்றியது.

இமடைக்ககால வரலகாறறில் ஐகரகாப்பகாவில் 
ஒரு குறிபபிட்டை க்தகாழிலில் உள்ை நிபுணர்கள் 
கசரநது உருவகாககிய சங்்கம் ்தகான் கில்டு 
ஆகும்.  அத்க்தகாழிலில் உள்ைவர்கள் ்பரஸ்்பர 
ஒத்துமழபபுடைன் வகாழவ்தறகு கில்டு்கள் 

உ்தவின.   கில்டு சம்தரமவகா்தம் ஐகரகாப்பகாவின் 
இமடைக்ககால கில்டு்கமையும் நவீன 
க்தகாழிறசங்்கங்்கமையும் இமணககின்ைது.  
கில்டு்கள் ்தகான் ஆட்சி கசய்ய கவண்டும்.  
க்தகாழிலில் ஈடுப்பட்டுள்ை நிபுணர்கள் ்தகான் 
அ்தன் பிரதிநிதியகா்க கசயல் ்படை கவண்டும்.  
கில்டு்கள் இமணநது ்தல, மகாவட்டை, மகாநில, 
மத்திய ஆட்சி குழுக்கமை உருவகாககி நகாட்மடை 
நிரவகிக்க கவண்டும்.  முககியமகான 
அதி்ககாரங்்கள் கில்டு்களிடைகம இருக்க 
கவண்டும்.

கில்டு சம்தரமவகா்தம் அரமச அழிக்க 
கவண்டும் என்று கூைவில்மல. ஒரு சில 
்பணி்கமை மட்டுகம அரசு கசய்யகவண்டும்.  
்கல்வி மறறும் சு்ககா்தகாரப ்பணி்கமை மட்டுகம 
அரசு கசய்யகவண்டும்.  மகாறைங்்கள், புரட்சி 
மறறும் வன்முமை மூலமகா்க வரககூடைகாது.  
அமமதியகான மக்கைகாட்சி முமையில் மட்டுகம 
மகாறைம் வரகவண்டும் என்்பது கில்டு சம்தரம 
வகா்தத்தின் முககிய க்ககாள்ம்கயகாகும்.

ஆனகால் விமரச்கர்கள் கில்டு சம்தரம 
வகா்தத்ம்த நமடைமுமைககு சகாத்தியம் இல்லகா்தது 
என்று விமரசிககின்ைனர.  அரமச ஒரு 
சகா்தகாரண கில்டு என ்கருதுவது அரசின் சிைபபுத் 
்தன்மமமய சிம்தத்து விடும்.  அரசின் சகதிமய, 
அதி்ககாரத்ம்த கில்டு சம்தரமவகா்தம் குமைத்து 
மதிபபிட்டுள்ைது.  கில்டு சம்தரமவகா்தத்தின் 
அதி்ககாரம் இல்லகா்த அரசினகால் சட்டைம் 
ஒழுங்ம்க ்பகாது்ககாக்க முடியகாது.  க்பகார்கள் 
மறறும் கிைரச்சி்களில் இருநது மக்கமை 
்ககாப்பகாறை முடியகாது என்று எதிரப்பகாைர்கள் 
விமரசிககின்ைனர.

இநதியாவின் சமதரமவாதம் 

“சம்தரமவகா்த வம்கயகான சமு்தகாயம்” 
என்்பது ்தகான் இநதியகாவின் சம்தரமவகா்தம்  ஆகும்.  
1950-்களில் இநதிய அரசு இ்தமன க்ககாண்டு 
வந்தது.  ம்த, இன, கமகாழி, ேகாதி கவறு்பகாடின்றி 
அமனவருககும் அடிப்பமடைத் க்தமவ்கள் பூரத்தி 
கசய்வதும் ஏழமம, ்கல்லகாமம ஆகியவறமை 
அ்கறறுவதும் இநதியகாவின் சம்தரமவகா்தம்  
ஆகும்.  1950 ஆம் ஆண்டு ்பகாரகாளுமன்ைம் ்தனது 
தீரமகானத்தின் மூலம் திட்டைக குழுமவ அமமத்்தது. 
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1951 ஆம் ஆண்டு மு்தல் ஐந்தகாண்டு திட்டைங்்கள் 
அமுல்்படுத்்தப்பட்டைன.  நகாம் க்பகாதுத் துமையும் 
்தனியகார துமையும் கசயல்்படும் ்கலபபு 
க்பகாருைகா்தகாரத்ம்தப பின்்பறறிகனகாம். 
க்பகாருைகா்தகாரத்தில் க்பகாதுத் துமை 
நிறுவனங்்களுககு முககியத்துவம் இநதியகா 
்தந்தது.

கமலும் 42-வது அரசமமபபு திருத்்தச் 
சட்டைம் சம்தரமவகா்தத்ம்த அரசமமபபின் 

மு்கவுமரயில் கசரத்்தது.  44-வது அரசமமபபு 
திருத்்தச் சட்டைம் கசகாத்துரிமமமய அடிப்பமடை 
உரிமம்கள் ்பகுதியில் இருநது நீககி சகா்தகாரண 
சட்டை உரிமமயகா்க அரசமமபபின் 12-ஆம் 
்பகுதியில் மவத்்தது.  அரசமமபபின் நகான்்ககாவது 
்பகுதியில் கவமல உரிமம, சிலர இடைத்தில் 
கசல்வங்்கள் குவியகாமம, க்பகான்ை சம்தரமவகா்த 
்கருத்துக்கள் இடைம் க்பறறுள்ைன.  சு்தநதிரம் 
மு்தல் 1991-ஆம் ஆண்டு வமர இநதியகா 
சம்தரமவகா்த ்கருத்துக்கமை பின்்பறறியது.

ஹவறுபாடுகள

ரபாதுவுள்ளமவாதம் சமதரமவாதம் 

புரட்சி மகாறைத்தின் மருத்துவச்சி ஆகும்.  க்பரு 
்ககாலத்தில் அன்மனயரிடைம் இருநது மருத்துவச்சி 
குழநம்தமய உலகிறகு எடுத்து வருகிைகாள். 
புரட்சி மகாறைத்தின் மூலம் புதிய சமூ்கத்ம்த 
உலகிறகு க்ககாண்டு வருகிைது.

்பரிணகாம மகாறைங்்ககை நன்மமமய ்தருகின்ைன. 
நீடித்து நிறகின்ைன. புரட்சி க்தமவயில்மல.

்பணக்ககார வரக்கம் ஏமழ வரக்கத்ம்த 
சுரண்டுவ்தற்ககான ்கருவிகய ்தகான் அரசகாகும்.  
ஆ்ககவ நகாம் அரமச அழிக்க கவண்டும்.

அரமச நகாம் அழிக்கக கூடைகாது அரமச 
மக்கைகாட்சி மறறும் மக்கள் நலன் அடிப்பமடையில் 
மகாறறி அமமக்க கவண்டும்.

வரக்கம் க்பகாரகாட்டைம், மனி்த வரலகாறறில் 
மகாறைத்தின் அடிப்பமடை சகதியகாகும்.

வன்முமையகான வரக்கப க்பகாரகாட்டைம் 
க்தமவயில்மல.

்தனி கசகாத்துரிமம அழிக்கப்படை கவண்டும். ்தனி கசகாத்துரிமம மகாறைப்படை கவண்டும்.  சமூ்க 
நலனுக்ககா்க கசகாத்துரிமம மீது ்கட்டுப்பகாடு்கமை 
விதிக்க கவண்டும்.

வரலகாறறு க்பகாருள் மு்தல் வகா்தம் வரலகாறமை 
விைககும். க்பகாருைகா்தகாரம் ்தகான் மனி்தமன 
இயககுகிைது.

வரலகாறறு க்பகாருள் மு்தல் வகா்தம் மட்டுகம மனி்த 
வரலகாறமை விைக்ககாது.  ்கலகாச்சகாரம், ம்தம், 
அரசியல் க்பகான்ை ்ககாரணி்களும் மனி்த 
வரலகாறமை தீரமகானிக்கன்ைன.

8.4 ஹதசியவாதம்

ரபாருள, ஹதாற்றம் மற்றும் பரவல்

ஒரு நகாட்டின் கமல் மக்களுககு உள்ை 
்பகாசம், அன்பு, விசுவகாசம் க்பகான்ை 
உணர்வு்கமை க்தசியவகா்தம் என்று 
கூறுகிகைகாம்.  மக்களிமடைகய குறிபபிட்டை 
நிலப்பரபபிறகும், கமகாழிககும் அல்லது 
கமகாழி்களுககும், விழுமியங்்களுககும், 
்பகாரம்்பரியத்திறகும் ்பகாசம் ்ககாட்டுவக்த 
க்தசியவகா்தம் ஆகும்.  மக்களின் விசுவகாசம் 
எல்லகா குழுக்கமை விடைவும் க்தசத்திறகு 

மு்தன்மமயகா்க இருக்க கவண்டும்.  ஏரனஸ்ட் 
க்கல்கனர “க்தசமும் க்தசியவகா்தமும்” (Nations 
and Nationalism) என்ை நூமல எழுதினகார.  
“க்தசியவகா்தம் என்்பது அரசியல் ்தைமும், 
க்தசத் ்தைமும் ஒகர மகாதிரியகா்க இருக்க 
கவண்டும் என்று மு்தன்மமயகா்க வலியுறுத்தும் 
அரசியல் க்ககாள்ம்க” என்று அவர கூறினகார.

க்தசியவகா்தம் நவீன ்ககாலத்தில்  
இங்கிலகாநதில் மு்தன்மு்தலில் க்தகான்றியது.  
பிரகான்சு, கேரமனி க்பகான்ை நகாடு்களில் 
பிகரஞ்சு புரட்சிககு பின்னர ்பரவியது.  
வடைஅகமரிக்க ்ககாலனி்கள் ஐகரகாப்பகாவிறகு 
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எதிரகா்க ்தங்்கைது க்தசியவகா்தத்ம்த 
உருவகாககின.  ஆசிய ஆபபிரிக்க நகாடு்கள் பின் 
்ககாலனிஆதிக்கத் க்தசியவகா்தம் என்ை புதுவம்க 
க்தசியவகா்தத்ம்த உருவகாககின.  ்பல ்ககாரணி்கள் 
க்தசியவகா்தம் உல்கம் முழுவதும் ்பரவுவ்தறகு 
வழிவகுத்்தன.  மு்தலகாளித்துவம், பிகரஞ்சுப 
புரட்சி, க்தகாழில் புரட்சி, உல்கப க்பகார்கள் 
மறறும் ்ககாலனி ஆதிக்கம் க்பகான்ைமவ்கள் 
க்தசியவகா்தத்ம்த வைரத்்தன.

ஹதசியவாதம் ஹகாட்பாடுகள

க்தசியவகா்தத்ம்தப ்பறறி ்பல க்ககாட்்பகாடு்கள் 
உள்ைன.

அ) ஆதி்ககால க்தசியவகா்த க்ககாட்்பகாடு
ஆ) சமூ்க உயிரியல் க்தசியவகா்த க்ககாட்்பகாடு
இ) சமூ்கத் க்தகாடைரபு க்தசியவகா்த க்ககாட்்பகாடு
ஈ) மகாரகசிய க்தசியவகா்த க்ககாட்்பகாடு
உ) பின் க்ககாள்ம்க க்தசியவகா்த க்ககாட்்பகாடு

கமற்கண்டை க்ககாட்்பகாடு்கமை நிரந்தரக 
க்ககாட்்பகாடு்கள் மறறும் நவீன க்ககாட்்பகாடு்கள் 
எனப பிரிக்கலகாம்.  மு்தல் இரண்டுக 
க்ககாட்்பகாடு்கள் நிரந்தரக க்ககாட்்பகாடு்கைகாகும்.  
்கமடைசி மூன்று க்ககாட்்பகாடு்கள் நவீன 
க்ககாட்்பகாடு்கைகா்கவும் ்கரு்தப்படுகின்ைன.

அ) ஆதிகால ஹதசியவாத ஹகாட்பாடு

ஆதி்ககாலத்தில் இருநது ஓர இடைத்தில் 
வகாழநது வரும் மக்கள் ்தங்்களுககுள்கை 
உருவகாககிக க்ககாள்ளும் ்பகாச உணரகவ 
க்தசியவகா்தம் ஆகும்.  கமகாழி, ம்தம், ்பகுதி, 
இனம் க்பகான்ை ்ககாரணி்களின் அடிப்பமடையில் 
ஆதி்ககாலம் மு்தல் இமணநது வசிப்ப்தகால் 
க்தசிய உணரவு இங்கு வைரகிைது.  அவர்கள் 
இன உணரமவயும், விசுவகாசத்ம்தயும் க்பறறு 
இருககிைகார்கள்.  ்தங்்கைது சமூ்க 
நடைவடிகம்க்களில் தினநக்தகாரும் ்தனிப்பட்டை 
முமையில் க்பகாட்டி்கள் இருந்தகாலும், க்பகாது 
வகாழவில் இன உணரவு்கள் அடிப்பமடையில் 
கசயல்்படுகின்ைனர.  இன க்தசியவகா்தம் என்ை 
க்ககாள்ம்கமய இகக்ககாட்்பகாடு ஆ்தரிககின்ைது.

ஆ) சமூக உயிரியல் ஹதசியவாத ஹகாட்பாடு

ஒரு ்தகாய் வழியில் வந்தவர்கள் இமடைகய 
்ககாணப்படும் ்பகாச உணரகவ க்தசியவகா்தம் 
என்று இகக்ககாட்்பகாடு குறிபபிடுகின்ைது.  

மக்கள் அமனவரும் ஒரு வம்சத்ம்த 
கசரந்தவர்கள். க்தசகம ஒரு விரிவகான 
குடும்்பம் ஆகும். க்தசியவகா்தம் என்்பது 
்பகுத்்தறிமவயும் க்பறறு இருககின்ைது.  
உணரவுப பூரவமகா்கவும் உள்ைது. இது 
“்பழங்்ககால மனம்தயும் நவீன க்தகாழில் 
நுட்்பத்ம்தயும்” க்ககாண்டுள்ைது. ்தங்்கள் 
சமூ்கத்தின் கவர்கமைக ்கண்டைறிய வரலகாறறில் 
க்தசியவகா்தம் ்பயணிககின்ைது. ஆனகால் 
அருகில் வசிககும் இனக குழுக்களிடைம் ்பழகும் 
க்பகாழுது ்தற்ககாலத்தில் கசயல்்படுகின்ைது.  ்தம் 
மக்களிமடைகய இனப ்பகாசத்ம்த ்ககாட்டுகின்ைது.  
இ்தர மக்களிமடைகய இன கவறுபம்ப 
க்தசியவகா்தம் விம்தககின்ைது.

இ) பின் ரகாளளக ஹதசியவாத ஹகாட்பாடு

இகக்ககாட்்பகாட்மடை ்பல்கவறு அறிஞர்கள் 
ஆ்தரித்து உள்ைனர.  அநக்தகாணி கிடைன்ஸ், 
மமக்கல் மகான், ்பகால் பிரகாஸ் ஆகிகயகார முககிய 
ஆ்தரவகாைர்கள் ஆவர. அரசு ்தகான் 
க்தசியவகா்தத்ம்த க்ககாண்டு வந்தது என்று 
இகக்ககாட்்பகாட்டைகாைர்கள் கூறுகின்ைனர.  
க்தசங்்களும், க்தசிய உணரவு்களும் 
இமடைக்ககால வரலகாறறில் இருந்த க்பகாதிலும், 
நவீன அரசு வந்த பிைகு்தகான் க்தசியவகா்தம் 
முழுமமயகா்க வைரந்தது என்று இவர்கள் 
கூறுகிைகார்கள்.  அநக்தகாணி கிடைன்ஸ் பிகரஞ்சு 
புரட்சியகால்்தகான் ஐகரகாபபிய நகாடு்களில் 
க்தசியவகா்தம் உருவகானது என கூறுகிைகார..

மமக்கல் மகான் சமூ்க சகதிககு நகான்கு 
ஆ்தகாரங்்கள் உள்ைன என கூறினகார.  அமவ்கள் 
1) க்ககாள்ம்க சகதி, (2) க்பகாருைகா்தகார சகதி, 
(3) இரகாணுவ சகதி, (4) அரசியல் சகதி.  இந்த 
நகான்கு சகதி்களும் வரலகாறறில் ஒன்று கசரநது 
க்தசியவகா்தத்ம்த உருவகாககின என்று கூறினகார.  
க்ககாள்ம்க சகதி ்ககாரணி 16-ஆவது 
நூறைகாண்டில் இங்கிலகாநதில் க்தசியவகா்தத்ம்த 
உருவகாககியது.  க்பகாருைகா்தகார சகதி பின்னர 
கமறகு ஐகரகாப்பகா முழுவதும் க்தசங்்கமையும் 
க்தசியவகா்தத்ம்தயும் உருவகாககியது.  பின்னர, 
இரகாணுவ சகதியும், அரசியல் சகதியும் 
க்தசியவகா்தத்ம்தயும் வைரச்சிப க்பை மவத்்தன.

பின் க்ககாள்ம்க க்தசியக 
க்ககாட்்பகாட்டைகார்களிமடைகய ்பல கவறு்பகாடு்கள் 
உள்ைன.  ஆனகால் எல்கலகாரும் நவீன அரசும், 
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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.

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.

ஆண்டைரசன் மு்தலகாளித்துவமும், 
அச்ச்கமும் க்தசியவகா்தம் க்தகான்றுவ்தறகு 
முககிய ்பங்ம்க ஆறறின என்று கூறினகார.  

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.

“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

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 
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நீடிக்க மவப்ப்தறகும் ்பணக்ககாரர்கைகால் 
உருவகாக்கப்பட்டை உணரவகாகும்”. ்ககாரல் மகாரகஸ் 
“்பகாட்டைகாளி்களுககு ்தநம்தநகாடு இல்மல” என்று 
கூறினகார.  ஆ்ககவ ்தகான் ்கம்யூனிஸ்ட் 
கமனிக்பஸ்கடைகா என்ை ்தனது நூலில் ‘உல்க 
க்தகாழிலகாைர்ககை ஒன்று்படுங்்கள், புரட்சி 
கசய்து புதியக்தகார உல்கத்ம்த உருவகாககுங்்கள்’ 
என்று கூறினகார.  ்ககாரல் மகாரகஸ் 
க்தசியவகா்தத்ம்த நிரகா்கரித்்தகார.  
சரவக்தசிவகா்தத்ம்த ஆ்தரித்்தகார.

மமக்கல் எகடைர, டைகாம் நரின் ஆகிகயகாரும் 
க்தசியவகா்தத்ம்த மகாரகசிய வழியில் ஆய்வு 
கசய்்தனர.

இநதிய ஹதசியவாதம்

இநதிய க்தசியவகா்தம் 19-ஆம் 
நூறைகாண்டில் இரண்டைகாம் ்பகுதியில் 
க்தகான்றியது.  ம்தம், கமகாழி, ்பகுதி, இன 
கவறு்பகாடு்கமை ்கடைநது இநதியர்கள் க்தசிய 
உணரமவப க்பறைனர.  இரண்டு வம்கயகான 
்ககாரணி்கள் இநதிய க்தசியவகா்தத்ம்த 
வைரத்்தன. அமவ்கள் உள்நகாட்டு மறறும் 
கவளிநகாட்டுக ்ககாரணி்கள் ஆகும்.

உள்நகாட்டுக ்ககாரணி்கமை க்பகாருத்்தமட்டில் 
்பல நூறைகாண்டு்கைகா்க நகாம் இநதியர என்ை 
உணரவு மக்கள் மனதில் மலரநது வநதுள்ைது.  
அரசியல் பிைவு்கமைத் ்தகாண்டி ்கலகாச்சகார 
ரீதியகா்க மக்கள் அமனவரும் ஒறறுமமயுடைன் 
வகாழநதுள்ைனர.  ்பண்மடை்ககாலம் மு்தகல 
‘கவறறுமமயில் ஒறறுமம’ என்ை ்கருத்து இநதிய 
்பகாரம்்பரியத்தில் ்தமழத்து வநதுள்ைது.  நவீன 
இநதிய க்தசியவகா்தம்  விம்த்கள் ்பல நூறைகாண்டு 
்ககால ்கலகாச்சகார பூமியில் வைரநது வநதுள்ைது.

கவளிக்ககாரணி்கமைப க்பகாருத்்தமட்டில் 
ஆங்கிகலய ்ககாலனி ஆதிக்கம் க்தசியவகா்தத்ம்தத் 
்தட்டி எழுபபியது.  முககிய ்ககாரணி்கள் 
கீழக்கண்டைமவ்கைகாகும்.

1.  ்ககாலனி ஆதிக்கம், அரசியல், நிரவகா்க, 
க்பகாருைகா்தகார, ்த்கவல் க்தகாடைரபு 
ஒருங்கிமணபம்ப இநதியகாவில் 
உருவகாககியது.  அரசியலிலும், 
நிரவகா்கத்திலும் ஏழுநூறுககும் கமற்பட்டை 

இநதிய அரசு்கமை ்ககாலனியகாதிக்கம் 
ஒருங்கிமணத்்தது.  முன்னர, இநதியகா 
கிரகாமப க்பகாருைகா்தகாரத்ம்தப பின்்பறறியது.  
ஆங்கிகலயர ஆட்சி நவீன 
க்பகாருைகா்தகாரத்ம்தக க்ககாண்டு வநது 
க்பகாருைகா்தகார ரீதியகா்க இநதியகாமவ 
ஒருங்கிமணத்்தது.  இரயில்்கள், ்தநதி, சீரகான 
அஞ்சல் முமை ஆகியமவ்கமை 
அறிமு்கப்படுத்தி ்த்கவல் க்தகாடைரபுத் துமையில் 
இநதியகாமவ ஒருங்கிமணத்்தது.  ஆ்ககவ 
க்தசியவகா்தம் வைரவ்தற்ககான சூழல் 
க்தகான்றியது.

2.  ்ககாலனியகாதிக்கம் கமற்கத்திய ்கல்விமய 
இநதியகாவில் அறிமு்கப்படுத்தியது.  நகாம் 
நவீன அரசியல் ்கருத்துக்கைகான விடு்தமல, 
சமத்துவம், இமையகாண்மம க்பகான்ை 
்கருத்துக்கமை அறிநது க்ககாண்கடைகாம்.  
இநதிய ்தகாய்திருநகாடு இக்கருத்துக்கமை 
க்பைகவண்டும் என்று வலியுறுத்்தப்பட்டைது.

3.  ஆங்கில கமகாழி இநதியகாவின் க்தகாடைரபு 
கமகாழியகா்க ்ககாலனி ஆதிக்கத்்தகால் 
்பயன்்படுத்்தப்பட்டைது.  ஆயிரக்கணக்ககான 
கமகாழி்கமை நகாம் க்பசுவ்தகால் க்தகாடைரபு 
க்ககாள்வதில் சிரமம் இருந்தது.  ஆங்கிலப 
்பயன்்பகாட்டைகால் க்தசியவகாதி்கள் இநதியகா 
முழுவம்தயும் ஒருங்கிமணத்து 
க்தசியவகா்தத்ம்த வைரத்்தனர.

4.  19ஆம் நூறைகாண்டில் இநதியகாவில் ்பல்கவறு 
சமய சமூ்க சீரதிருத்்த இயக்கங்்கள் 
க்தகான்றின.  இரகாேகா ரகாம் கமகா்கன்ரகாயின் 
‘பிரம்ம சமகாேமும்’ ம்ககாரகாஷட்ரகாவின் 
“பிரகாரத்்தன சமகாேமும்” முககியமகானமவ்கள் 
ஆகும்.  இநதியகாவில் மறுமலரச்சி மறறும் 
மகாறைங்்கமை இமவ்கள்  க்ககாண்டுவந்தன.  
இநதிய சமு்கத்தின் தீமம்கைகான சதி, சகாதி 
முமை மறறும் தீண்டைகாமமமய இமவ 
எதிரத்்தன.  ்பழங்்ககால இநதியகாவின் நல்ல 
்தன்மம்கமை மீண்டும் ்தமழக்க இமவ 
வழிவகுத்்தன.

5.  ஆங்கிகலய ஆட்சியகாைர்களின் இனகவறியும் 
இநதிய க்தசியவகா்தத்ம்த வைரத்்தது.  
ஆங்கிகலயர்களின் கவள்மை மனி்தனின் 
்கடைமம / சுமம என்ை ்கருத்து நிைகவறிமயக 
்ககாட்டியது.  கவள்மையர்கள்்தகான் இந்த 

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 8_25-09-2018.indd   165 2/6/2020   4:39:23 PM



166

உலகில் வைரச்சியிலும் நகா்கரி்கத்திலும் 
முன்னணியில் உள்ைவர்கள்.  
இநதியர்களுககு நகா்கரி்கத்ம்த வழங்்ககவ 
கவள்மையர்கள் ஆட்சி நமடைக்பறுகிைது 
என்று கவள்மை மனி்தனின் ்கடைமம அல்லது 
சுமமக ்கருத்துக கூறியது.  இ்தன் மூலம் 
கவள்மையர்களின் நிைகவறி 
இநதியர்களுககுப புரிந்தது.  இம்த எதிரத்து 
இநதிய க்தசியவகா்தம் வைரந்தது.

6.  ஆங்கிகலய ்கவரனர கேனரலகான லிட்டைன் 
பிரபுவின் ்தமலக்கன ஆட்சியும் இநதிய 
க்தசியவகா்தத்ம்த வைரத்்தது.  இவர, இநதிய 
்பத்திரிகம்க்கள் மீது க்தமவயறை 
்தமடை்கமை விதித்்தகார.  இங்கிலகாநதில் 
இருநது இநதியகாவிறகுப க்பகாருட்்கமை 
இைககுமதி கசய்வ்தறகு ஆரவம் ்ககாட்டினகார.  
இநதியப க்பகாருட்்கமை ஏறறுமதி 
கசய்வ்தறகு முட்டு்கட்மடைப க்பகாட்டைகார.  
இலட்சக்கணக்ககான மக்கள் ்பஞ்சத்்தகால் 
வகாடியக்பகாதிலும் நிவகாரண முயறசி்கமை 
அ வ ர  க ம ற க ்க கா ள் ை வி ல் ம ல .  
ஆப்ககானிஸ்்தகானுடைன் க்தமவயில்லகாமல் 
க்பகார க்தகாடுத்்த்தகால், ்பல ஆயிரக்கணக்ககான 
இநதிய ரகாணுவ வீரர்கள் மகாண்டு 
க்பகாயினர.  இக்ககாரணி்கைகால் இநதிய 
க்தசியவகா்தம் வைரந்தது.

7.  ரிப்பன் பிரபு ஒரு ்தமல சிைந்த ஆங்கிகலய 
்கவரனர கேனரல் ஆவகார.  அவரது ஆட்சியில் 
இல்்பரட் என்ை ஆட்சிக குழுவின் சட்டை 
உறுபபினர ஒரு மகசகா்தகாமவ 
அறிமு்கப்படுத்தினர.  ஐகரகாபபியர்கள் 
சம்்பந்தப்பட்டை வழககு்கமை இநதிய 
நீதி்பதி்கள் விசகாரிக்கலகாம் என்று இம் 
மகசகா்தகா கூறியது.  இனகவறி பிடித்்த 
ஐகரகாபபியர்கள் இநதிய நீதி்பதி்களுககு 
இந்த அதி்ககாரம் வழங்்கப்படைககூடைகாது என்று 
அழுத்்தம் க்ககாடுத்்தனர.  இவர்களின் 
எதிரப்பகால் ரிப்பன் பிரபுவும் இந்த 
மகசகா்தகாமவ ம்கவிட்டைகார.  இநதியத் 
்தமலவர்கள் இபபிரச்சமனயின் மூலம் 
ஐகரகாபபிய இனகவறிமய உணரந்தனர.  
கமலும் மக்கள் விரும்்பகா்த அரசகாங்்கத் 
திட்டைங்்கமை எதிரப்ப்தன் மூலமும், 
க்பகாரகாட்டைங்்கள் மூலமும் திரும்்ப க்பை 
மவக்கலகாம் என்ை அரசியல் வித்ம்தமய 
இநதிய ்தமலவர்கள் உணரநது க்ககாண்டைனர.

கமற்கண்டை ்ககாரணி்கைகால் 19-ஆம் 
நூறைகாண்டில் இநதிய க்தசியவகா்தம் வைரந்தது.

ஹதசியத்திற்கு எதிரான சவால்கள

சம்ககாலத்தில் க்தசியவகா்தம் ்பல்கவறு 
சவகால்்கமை சநதிகின்ைது.  சில சவகால்்கள் 
க்தசத்திறகு உள்கையும், சில சவகால்்கள் 
க்தசத்திறகு கவளிகயயும் க்தகான்றுகின்ைன, 
கசயல்்படுகின்ைன. இமவ்களில்  
பிரிவிமன வகா்தமும், உல்கமயமகா்தலும் 
முககியமகானமவ்கைகாகும்.

உள்ாட்டுக காரணிகள

பிரிவிளனவாதம்

க்தசியவகா்தத்தின் மி்க முககிய எதிரி 
பிரிவிமனவகா்தம் ஆகும். இது உள்க்தசிய வகா்தம் 
என்றும் அமழக்கப்படுகிைது.  ்கனடைகா நகாட்டில் 
குயூ்பக க்பகாரகாட்டைம், ்பகாகிஸ்்தகானில் ்பலுசிஸ்்தகான் 
இயக்கம், சீனகாவில் உய்்கர இயக்கம், 
ஸ்க்பயினின் ்கடைலன் இயக்கம் ஆகிய முககிய 
பிரிவின வகா்த இயக்கங்்கள் உலகில் 
்ககாணப்படுகின்ைன.

உய்்கர பிரிவிமனவகா்தம்

சின்ஜியகாங் சீனகாவின் 
வடைகமறகு எல்மலபபுை மகா்ககாணம் 
ஆகும்.  சீன கமகாழியில் சின்ஜியகாங் 
என்ைகால் புது எல்மல என்்பது 

க்பகாருைகாகும்.  இங்கு வசிககும் பூரவகுடி மக்கள் 
உய்்கர முஸ்லிம்்கள் ஆவர.  சீன அரசகாங்்கம் 
்தங்்களுககு எதிரகான அரசியல் க்பகாருைகா்தகார 
்பகாகு்பகாட்மடைக பின்்பறறுவ்தகா்க இம்மக்கள் குறைம் 
சகாட்டுகின்ைனர.  சீன க்பரும்்பகான்மம மக்கைகான 
ேன்ஸ் இன மக்கள் உய்்கர மகாநிலத்தில் 
குடிகயறிவருகின்ைனர.  பூரவகுடி்களின் அைவு 
குமைநது வருகின்ைது.  இம்மகாநிலத்தில் கமகாத்்த 
மக்கள் க்தகாம்கயில் 6 ச்தவீ்தமகா்க இருந்த ேன்ஸ் 
மக்கள் ்தறக்பகாழுது 40 ச்தவீ்தமகா்க 
அதி்கரித்துவிட்டைனர.  கமலும் ம்த ரீதியகா்கவும் 
சீன அரசகாங்்கம் ்தங்்களுககு எதிரகா்க 
கசயல்்படுகிைது என்று பூரவகுடி மக்கள் 
கூறுகின்ைனர.  ்தகாடி வைரக்கககூடைகாது, 
வகா்கனங்்களில் ்பயணம் கசய்யும் க்பண்்கள் ்பர்தகா 
அணியககூடைகாது என்று அரசகாங்்கம் ம்தத்திறகு 
எதிரகான நடைவடிகம்க்கமை திணிப்ப்தகா்க மக்கள் 
கூறுகின்ைனர.  இந்த பிரிவிமனவகா்தத்திறகு 
எதிரகா்க சீன அரசகாங்்கம் ்கடுமமயகான 
நடைவடிகம்க்கமை எடுத்து வருகின்ைது.

நிகழ 
ஆய்வு
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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.

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.

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.

உலகமயமாதல்

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.

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.

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.
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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. 

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.

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.  ்பகாசிச அரசு என்ைகால் அதி்ககாரத்ம்தயும் 
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.

்பகாசிசம் க்பகாமரயும், க்பகார குணத்ம்தயும் 
தீவிரமகா்க ்பகாரகாட்டியது. “க்பண்ணுககுத் 
்தகாய்மம முககியம் ஆணுககுப க்பகார முககியம்” 

மதசியவாதத்திறகு எதிரான சவால்்கள்

உள்நாட்டு சவால்்கள் பவளிநாட்டு சவால்்கள்

WTO சரவமதச 
குடிமயறறம்

சரவமதச
பிராந்திய 
அடமப்பு்கள்

ஐககிய 
நாடு்கள்

தீவிரக 
ப்காள்ட்க்கள்

சுறறுசூழல் 
பிரச்சடன்கள்

த்கவல்
பதாழில்
நுட்�ம்

ஆர.எம்.கமகம்கவர ்பகாசிசத்ம்த கீழ, 
நடு வரக்கங்்களின் இயக்கம் என்று 
வரணித்்தகார.
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என்று முகசகாலினி கூறினகார. ்பகாசிசம் 
அமமதிமய க்ககாமழத்்தனம் என்று 
வரணித்்தது.  க்பண்்கமை ‘க்தசத்தின் 
இனபக்பருக்ககாைர்கள்’ என்று ்பகாரகாட்டியது.

்பகாசிசம் குமைவகான அதி்ககார அரமச 
நிரகா்கரித்்தது.  ஆரவத்துடைன் சரவதி்ககாரத்ம்தயும் 
க்ககாடுங்க்ககால் ஆட்சிமயயும் ஆ்தரித்்தது.  
“அரசுககு உள்கை எல்லகாம், அரசுககு கவளிகய 
எதுவுமில்மல, அரசுககு எதிரகா்க எதுவும் 
இல்மல“ என்்பது முகசகாலினியின் 
முழக்கமகாகும்.  புதிய சமூ்கத்ம்த ்பமடைப்ப்தறகு 
அரசுககு அதி்ககாரம் வழங்்கப்பட்டைது.  
குடிமக்களின் சிந்தமன மறறும் 
நடைவடிகம்க்கமை அரசு நிரணயித்்தது.  
இத்்தகாலிமய உல்க வல்லரசகா்க மகாறறுவ்தறகும் 
மக்கமை ம்தரியமகானவர்கைகா்க ஆககுவ்தறகும் 
்பகாசிசம் முயன்ைது.

க்பகாதுவுமடைமமவகா்தத்ம்த கேன்ம 
விகரகாதியகா்க ்பகாசிசம் ஒடுககியது.  இத்்தகாலியின் 
க்பகாதுவுமடைமமவகா்தத்தின் சிந்தமனயகாைரகான 
அண்டைனிகயகா கிரகாம்சி ்பகாசிசத்்தகால் சிமையில் 
அமடைக்கப்பட்டைகார.  ்பகாசிசம் 
க்பகாதுவுமடைமமவகா்தத்தின் ்கட்சி, நூல்்கள் 
ஆகியவறமைத் ்தமடை கசய்்தது.  
க்பகாதுவுமடைமமவகா்த அரசு, சமூ்க வரக்கம், 
புரட்சி க்பகான்ை ்கருத்துக்கமை ்பகாசிசம் 
நிரகா்கரித்்தது. சமூ்கம், வரக்கங்்கைகால் 
க்பகாதுவுமடைமமவகா்தம் கூறியது க்பகால் 
பிைவு்படைவில்மல.  சமூ்கம் ஒறறுமமயகா்கத்்தகான் 
உள்ைது என ்பகாசிசம் கூறியது.

்பகாசிசம் க்தகாழில்சகார அரசு க்ககாட்்பகாட்மடை 
ஆ்தரித்்தது.  ஒவகவகாறு க்தகாழிலும், 
வரத்்த்கமும், கவமலயும் க்தகாழில் சகாரந்த 
அமமபம்ப க்பறறிக்க கவண்டும்.  அந்த 
க்தகாழிலில் ஈடு்பட்டுள்ை மு்தகாலகாளி்களுககும், 

்பகாசிசம் க்தகாழில்சகார அரசு க்ககாள்ம்க 
என்று அமழக்கப்படை கவண்டும்.  க்தகாழில் 
நிறுவனங்்களும் அரசின் அதி்ககாரமும் 
்பகாசிசத்தில் இமணநதுள்ைன.

-க்பனிகடைகா முகசகாலினி

க்தகாழிலகாைர்களுககும் இமடையில் உள்ை 
பிரச்சமன்கமை அந்தந்த க்தகாழில் அமமபபு்கள் 
தீரக்க கவண்டும்.  க்தசத்தின் நலன்்களுககும், 
கநகாக்கங்்களுககும் எல்கலகாரும் முன்னுரிமம 
க்ககாடுக்க கவண்டும்.  க்தகாழிலகாைர்கள் 
கவமல புைக்கணிபபில் ஈடு்படைககூடைகாது.  ்பகாசிச 
அரசு க்தகாழிலகாைர்களுக்ககான ஊதியத்ம்த 
மி்கவும் குமைவகா்க நிரணயித்்தது.  க்தகாழில்சகார 
நிறுவனங்்கள் ஊழல் மறறும் 
திைமமயின்மமயகால் ்பகாதிக்கப்பட்டைன.  ்பகாசிச 
க்பகாருைகா்தகாரத்தின் முதுக்கலும்்பகான 
க்தகாழில்சகார அரசு க்தகாழிலகாைர்களின் 
உரிமம்கமை மிதித்்தது. 

விமரசனம்

்பகாசிசம் மனி்த வரலகாறறில் வந்த மி்க 
கமகாசமகான சரவகாதி்ககாரம் ஆகும்.  அது 
சந்தரப்பவகா்தத்ம்த பின்்பறறியது.  அறிவு 
ரீதியகா்க கநரமம இல்லகாமல் இருந்தது.  
்பகாசிசமும், நகாசிசமும் மனி்த குலத்தின் மீது 
அைவறை அழிமவ இரண்டைகாம் உல்கப க்பகாரில் 
திணித்்தன.  நகாசிசத்ம்த விடை ்பகாசிசம் க்ககாள்ம்க 
ரீதியகா்க வலுவகா்க இருந்த்தகால் 21-ஆம் 
நூறைகாண்டிலும் க்ககாடுங்க்ககால் 
ஆட்சியகாைர்கமையும் அரசு்கமையும் 
விமரசிப்ப்தறகு ்பகாசிசம் என்ை கசகால் 
்பயன்்படுத்்தப்படுகிைது.

8.6 ்ாசிசம்

அடைகால்ஃப ஹிட்லர நகாசிசம் என்ை 
சரவகாதி்ககார க்ககாள்ம்கமயத் க்தகாறறுவித்்தகார.  
கேரமனி நகாட்மடை இரண்டு உல்கப 
க்பகார்களுககு இமடையில் நகாசிசம் மூலமகா்க 
ஹிட்லர ஆட்சி கசய்்தகார.  நகாசிக ்கட்சியின் 
அதி்ககாரப பூரவ க்பயர ‘க்தசிய சம்தரம 
கேரமகானிய க்தகாழிலகாைர்கள் ்கட்சி’ 

்பகாசிச க்ககாள்ம்க, மக்கைகாட்சி, 
சம்தரமவகா்தம் மறறும் 
க்பகாதுவுமடைமமவகா்தத்திறகு எதிரகா்க 
க்தகான்றியது.  மக்கைகாட்சியும், 
சம்தரமவகா்தமும் நவீன ்ககாலத்தின் 
முறக்பகாககு சிந்தமனமய பிரதி்பலித்்தன.  
்பகாசிசம் இ்தறகு எதிரகா்க கசயல்்பட்டைது.
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என்்ப்தகாகும்.  1920ஆம் ஆண்டு தீவிர 25 அம்சத் 
திட்டைதின் மூலமகா்க நகாசி ்கட்சிமய ஹிட்லர 
க்தகாறறுவித்்தகார.  க்பரிய க்தகாழிறசகாமல்கமை 
க்தசியமயமகாககு்தல், க்பகாரக்ககால 
இலகா்பங்்கமைப ்பறித்்தல், ்கநதுவட்டியிலிருநது 
மக்கமை விடுவித்்தல் க்பகான்ை திட்டைங்்கமை 
நகாசிசக்கட்சி ஆ்தரித்்தது.  ்தனது க்பச்சகாறைல் 
மூலம் கேரமனியின் அமனத்து 
வகுபபினமரயும் நகாசிக க்ககாள்ம்க்களுககு 
ஹிட்லர ்கவரநதிழுத்்தகார.  ‘ஒவகவகாரு 
வயிறுககும் உணவு, ஒவகவகாரு உடைலுககும் 
ஆமடை, ஒவகவகாரு ம்கககும் கவமல, 
எல்கலகாருககும் எல்லகாம்’ என்்பது ஹிட்லரின் 
அணுகுமுமையகா்க இருந்தது.  இரத்்தம் 
சிந்தகாமல் அரசியல் சகாசன, நகாடைகாளுமன்ை 
வழிமுமை்கமைத் ்தநதிரமகா்கப ்பயன்்படுத்தி 
1933-ஆம் ஆண்டு ஹிட்லர ்ப்தவிககு வந்தகார.

ஹதாற்றத்தின் காரணம்

கேரமனியில் நகாசிசத்தின் க்தகாறைத்திறகு 
முககிய ்ககாரணமகா்க மு்தலகாம் உல்கப 
க்பகாருககுப பின் ்பகாரிஸ் ந்கரத்தில் 
ம்ககயழுத்திடைப்பட்டை ‘1919 கவரகசயில்ஸ் 
ஒப்பந்தம்’ இருந்தது.  ஹிட்லர கேரமனிககு 
இமழக்கப்பட்டை அரசியல், க்பகாருைகா்தகார, 
இரகாணுவ அவமகானங்்கமை உணரச்சிப 
பூரவமகா்கப க்பசி மக்கமைக ்கவரந்தகார.  அவர 
எழுதிய புத்்த்கத்தின் க்பயர ‘எனது க்பகாரகாட்டைம்’ 
(கமயின் க்கம்ப) ஆகும்.
அடி்பபள்த் தன்ளமகள

நகாசிசம் க்ககாடுங்க்ககால் ஆட்சிமய 
ஆ்தரித்்தது.  கேரமகானிய சிந்தமனயகாைரகான 
பிகரட்ரிக    கே்கல்  என்்பவர உருவகாககிய 
முழக்கமகான ‘அரசு பூமியில் ்கடைவுளின் 
அணிவகுபபு’ என்்பது நகாசிசத்தின் ஆணிகவரகா்க 
இருந்தது.  அரசிறகு மக்கள் முழுமமயகா்க 
அடி்பணிய கவண்டும் என்றும் நகாசிசம் 
வலியுறுத்தியது.

நகாசிசம் க்பகாரககுணமுள்ை 
க்ககாள்ம்கயகாகும்.  ஹிட்லர, ‘க்பகார 
நிரந்தரமகானது, க்பகார உல்கைகாவியலகானது, 
க்பகார்தகான் வகாழகம்க, க்பகார்தகான் 
எல்லகாவறறின் க்தகாடைக்கம்’ என்று 
சூளுமரத்்தகார.  நகாசிசத்தின் இந்த க்பகாரககுணம் 
இரண்டைகாம் உல்கப க்பகாருககு வழிவகுத்்தது.

நகாசிசத்தின் மி்க முககியமகான, 
பிரச்சமனககுரிய நம்பிகம்க அ்தனுமடைய 
இனகவறிக க்ககாள்ம்கயகாகும்.  அது ஆரிய இன 
கமன்மமமயயும் தூய்மமமயயும் 
வலியுறுத்தியது.  ஆரிய இனத்ம்த உலகின் 
மு்தல் இனமகா்க, மனி்த குலத்தின் மு்தலகாளியகா்க 
அது ்கருதியது.  கேரமனிககு அருகில் 
வசிக்கககூடிய ஸ்லகாவ மறறும் யூ்த இனங்்கமை 
அது கவறுத்்தது.  ஆரிய இனத்தின் 
தூய்மமமயக ்ககாப்பகாறறுவ்தற்ககா்க 1934-ஆம் 
ஆண்டு நுரம்்பரக சட்டைங்்கமை நகாசிசம் 
க்தகாறறுவித்்தது.  ஆரிய மக்களுககும் இ்தர 
இன மக்களுககும் இமடையிலகான 
திருமணங்்கமை அது ்தமடை கசய்்தது. 

சித்திரவளத முகாம்கள

நகாசிசம் யூ்தர்களுககு எதிரகான 
வன்முமைமய ்கட்டைவிழத்து விட்டைது. 
கேரமகானிய க்தசத்தின் க்தகால்விககு 
யூ்தர்கள்்தகான் ்ககாரணம் என்று நகாசிசம் 
கூறியது.  கேரமனிய மக்களின் குருதிமய 
உறிஞ்சி யூ்தர்கள் வகாழவ்தகா்க அவர்கமை 
கவறுத்்தது.  சித்திரவம்த மு்ககாம்்களில் 
அமடைக்கப்பட்டு இலட்சக்கணக்ககான யூ்தர்கள் 
க்ககால்லப்பட்டைனர.  இ்தமன யூ்தர்களின் 
க்பரழிவு என்று யூ்தமக்கள் அனுசரிககிைகார்கள்.

நகாசிசம் கேரமனியின் எல்மல்கமைப 
்பரப்ப விரும்பியது.   இ்தர நகாடு்கமை 
கேரமனியின் ்ககாலனி்கைகா்க அடிமமயகாக்க 
முயறசித்்தது.  கேரமனியின் மக்கமை ்ககாலனி 
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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.

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.

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.

ப்ம் பார்பபது

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.

ரசயல்பாடு

 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.

அருஞ்ெசாற்ெபாருள்

சுதந்திரமா்க விடு (Laissez Faire): பிகரஞ்சு 
கமகாழி கசகால் ஆகும்.  சு்தநதிரமகா்க விடு 
என்்பது இ்தன் க்பகாருைகாகும்.  வகாழகம்கமய 
விரும்பிய ்படி அமமத்துக்ககாள்ை அரசு 
மனி்தமன சு்தநதிரமகா்க விடை கவண்டும்.

சந்டத ப�ாருளாதாரம் : க்தமவ மறறும் 
வழங்்கல் அடிப்பமடையில் 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 க்பகாருைகா்தகாரத்ம்த சீரமமக்க 
க்ககாண்டு வந்த திட்டைம் இது ஆகும்.

பவளிப்�டைத்தன்டம (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 க்பகாருைகாகும்.  உல்க 
க்பகாருைகா்தகார மந்த நிமலயில் இருநது 
அகமரிக்ககாவின் க்பகாருைகா்தகாரத்ம்த 
மீட்கடைடுக்க அதி்பர பிரகாங்ளின் ரூஸ்கவல்ட் 
இ்தமன அறிமுப்படுத்தினகார.
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மக்களாட்சி மத்தியத்துவம் : இது, 
க்பகாதுவுமடைமமவகா்த ்கட்சியின் அமமபபு 
க்ககாட்்பகாடு ஆகும்.  கலனின் மக்கைகாட்சி 
மத்தியத்துவத்ம்த க்ககாண்டு வந்தகார.  
மக்கைகாட்சியும் அதி்ககார குவியலும் இமணநது 
இங்கு ்ககாணப்படுகிைது.
ப�ாதுவுடைடமவாதம் சீனமயமாதல் : 
ஐகரகாபபிய ்கண்டைத்தின் க்பகாதுவுமடைமமவகா்த 
க்ககாள்ம்கமய சீனகாவிறகுத் ்தகுந்தவகாறு 
மகாறறி அமமத்்தல்.
மமலாதிக்கம் : கிரகாம்சி என்்பவர கமலகாதிக்கம் 
எனும் ்கருத்ம்தக க்ககாண்டு வந்தகார.  அரசு 
்தகாரமீ்கம்,  அறிவு மூலமகா்க மக்கள் மீது 
ஆதிக்கம் கசலுத்தி மயககுகிைது என்்பது 
இ்தன் க்பகாருைகாகும்.
்கற�டன சமதரமவாதம் : ்ககாரல் மகாரகஸின் 
்ககாலத்திறகு முன்பு இருநத்்த சம்தரமவகாத்த்ம்த 
்கற்பமன சம்தரமவகா்தம் என ்ககாரல் மகாரகஸ் 
வரணித்்தகார.
ஃம�பியன் சமதரமவாதம் : ்பண்மடை ்ககால 
கரகாமகானிய கேன்ரலின் க்பயரகால் 
ஆரம்பிக்கப்பட்டை சம்தரமவகா்தம் ஃக்பபியன் 
சம்தரமவகா்தம் ஆகும்.  சரியகான கநரம் வரும் 
வமர க்பகாறுத்திருநது இயங்குவது இ்தன் 
க்ககாள்ம்கயகாகும்,
புதிய மக்களாட்சி : மகாகவகா புதிய மக்கைகாட்சி 
்கருத்ம்த அறிமு்கப்படுத்தினகார.  விவசகாயி்கள், 
க்தகாழிலகாளி்கள், சிறிய மு்தலகாளி்கள், க்பரிய 
மு்தலகாளி்கள் ஆகிகயகார்களுக்ககான ஆட்சிகய 
புதிய மக்கைகாட்சி ஆகும்.

ஆதி்கால உறவு வாதம் :  ஒரு குறிபபிட்டை 
கமகாழி, இன மறறும் ்பகுதி மக்கள் ஆதி 
்ககாலத்தில் இருநது இமணநது வகாழவ்தகால் 
க்தசியவகா்தம் க்தகான்ையது என்று 
இகக்ககாள்ம்க கூறுகிைது.

்கற�டன சமூ்கங்கள் : க்பனடிகட் ஆண்டைரசன், 
’க்தசம் என்்பது மக்களின் ்கற்பமனயில், 
மனதில் இயங்கும் சமூ்கம்‘ என கூறினகார.

பதாழிலாளர (Proletariat): ்ககாரல் மகாரகஸ் 
க்தகாழிலகாைர்கமை குறிப்ப்தற்ககா்க பிரஞ்சு 
கமகாழிச் கசகால்மல ்பயன்்படுத்தினகார.

U.S.S.R : “யூனியன் ஆஃப கசகாவியத் 
கசகாசியலிஸ்ட் ரீ்பபளிக” என்்பது இ்தன் 
விரிவகாக்கமகாகும், இபக்பகாதுவுமடைமமவகா்த 
நகாடு 1991-ஆம் ஆண்டு மமைந்தது.

BREXIT : ஐகரகாபபிய யூனியனில் இருநது 
இங்கிலகாநது கவளிகயறுவ்தற்ககான நி்கழசி. 
(Britain Exit)

உல்கமயமாதல் : க்பகாருைகா்தகார, வரத்்த்க, 
க்தகாழில் நுட்்ப ்தைங்்களில் உல்கம் 
ஒன்றிமனவது உல்கமயமகா்தல் எனப்படும்.

�ாசிசம் : இத்்தகாலிய கமகாழியில் ‘்பகாசி’ என்ைகால் 
‘்தண்டு்களின் மூட்மடை’ என்று க்பகாருைகாகும்.  
ஒறறுமம மறறும் வலிமமமய இது 
குறிககின்ைது.

சித்திரவடத மு்காம்்கள் : யூ்த இன மக்கமை 
நகாசிச ்தமலவர அடைகால்ஃப ஹிட்லர அமடைத்து 
க்ககாடுமம ்படுத்திய இடைங்்ககை சித்திரவம்த 

மு்ககாம்்கள் என்று அமழக்கப்படுகின்ைன.மதி்பபிடுதல் (Evaluation)

I. சரியான பதிளல ஹதரவு ரசய்யவும்
1. அரசு ஒரு அவசியமகான தீமம என்று ்கருதிய க்ககாள்ம்க எது?

 அ. எதிரமமைத் ்தகாரகாைவகா்தம் ஆ. கநரமமைத் ்தகாரகாைவகா்தம்

 இ. மகாரகசியம்  ஈ. அதி்ககாரம் இல்லகா க்ககாள்ம்க

2. கநரமமைத் ்தகாரகாைவகா்தம் அரமச எவவம்கயகான ்கருவியகா்க ்கருதியது?

 அ. சட்டை ஒழுங்கு ஆ. சுரண்டைல்

 இ. சமூ்க நலன் ஈ. புரட்சி
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3. புதியத் ்தகாரகாைவகா்தத்ம்த ஆ்தரித்்தவர்கள்

 அ. நகாக ஆ. நகாசிக

 இ. பிகரட்ரிக கேயக ஈ. கமற்கண்டை எல்கலகாரும்

4. கமலகாதிக்கம் என்ை ்கருத்ம்த வலியுறுத்தியவர யகார?

 அ. ்ககாரல் மகாரகஸ் ஆ. கலனின்

 இ. ஆண்டைனிகயகா கிரகாம்சி ஈ. மகாகவகா கசதுங்

5.  க்பகாதுவுமடைமமவகா்த ்கட்சி க்பகாதுவுமடைமமவகா்த புரட்சியின் முன்னணியில் இருநது கசயல்்படை 
கவண்டும் என்று கூறியவர யகார?

 அ. ்ககாரல் மகாரகஸ் ஆ. கலனின்

 இ. மகாகவகா  ஈ. ஸ்டைகாலின்

6. க்பகாதுவுமடைமமவகா்த க்ககாள்ம்கககு மகாகவகா வழங்கிய மி்க முககிய ்பங்கு

 அ. க்பகாதுவுமடைமமவகா்தம் சீனமயமகா்தல் ஆ. வரலகாறறு க்பகாருள் மு்தல் வகா்தம்

 இ. உ்பரி மதிபபு   ஈ. மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை

7. சரியகா்க க்பகாருத்து்க

1. க்பரனகாட் ஷகா - அ. ்கற்பமன சம்தரமவகா்தம் 

2. இரகா்பரட் ஓவன் - ஆ. ்பரிணகாம வைரச்சி 
சம்தரமவகா்தம் 

3. எட்வரட் க்பரன்ஸ்கடைன் - இ. கில்டு சம்தரமவகா்தம் 

4. G.D.H.க்ககால் - ஈ. ஃக்பபியன் சம்தரமவகா்தம் 

 அ. 1-A,  2-B,  3-C,  4-D ஆ. 1-D,  2-A,  3-B,  4-Cs

 இ. 1-A,  2-D,  3-C,  4-B ஈ. 1-C,  2-B,  3-D,  4-A

8. ஃக்பபியன் சம்தரமவகா்தம்  எவருமடைய க்பயரகால் உருவகாக்கப்பட்டைது?

 அ. கரகாமகானிய கேனரல் ஆ. ரஷயன் கேனரல்

 இ. ஆங்கிகலய கேனரல் ஈ. இநதியன் கேனரல்

9. கில்டு சம்தரமவகா்தம் கீழ்கண்டைவறறில் எம்த வலியுறுத்தியது?

 அ. நவீனமகாக்கப்பட்டை இமடைக்ககால கில்டு அமமபபு  ஆ. ்கல்வி க்பகான்ை ்பணி்கமை கசய்யும் அரசு

 இ. அமமதியகான வழியில் மகாறைம் ஈ. கமற்கண்டை எல்லகாம்
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10. கீழக்கண்டைவர்களில் க்பகாதுவுமடைமமவகா்த சிந்தமனமய ஆ்தரிக்ககா்தவர யகார?

 அ. ்ககாரல் ்பகாப்பர ஆ. ்ககாரல் மகாரகஸ்

 இ. லுயி அல்துசர ஈ. ஆண்டைனிகயகா கிரகாம்சி

11. கீழக்கண்டைவறறில் இநதிய வம்கயகான சம்தரமவகா்தம்  எது?

 அ. சிண்டி்கலிசம் ஆ. ஃக்பபியன் சம்தரமவகா்தம்

 இ. சம்தரம வடிவ சமு்தகாயம் ஈ. கில்டு சம்தரமவகா்தம் 

12. க்தசியவகா்தத்ம்த “்கற்பமன சமூ்கங்்கள்” என்று  வரணித்்தவர யகார?

 அ. ்ககாரல் டியுட்ஸ்ச் ஆ. க்பனடிகட் ஆண்கடைரசன்

 இ. மமக்கல் மகான் ஈ. அநக்தகாணி கிடைன்ஸ்

13. “்பகாட்டைகாளிககு ்தநம்த நகாடு என்று ஒன்று இல்மல” என கூறியவர யகார? 

 அ. க்பனடிகட் ஆண்கடைரசன் ஆ. ்ககாரல் டியுட்ஸ்ச்

 இ. அரிஸ்டைகாடில் ஈ. ்ககாரல் மகாரகஸ்

14. “எனது க்பகாரகாட்டைம்” என்ை நுமல எழுதியவர யகார?

 அ. ்ககாரல் மகாரகஸ் ஆ. பிைகாட்கடைகா

 இ. அடைகால்ஃப ஹிட்லர ஈ. ஆடைம் ஸ்மித்

15. நகாசிசம் எம்த ஆ்தரித்்தது?

 அ. ஆரிய இன உயரவு ஆ. க்தசிய சமத்துவம்

 இ. யூ்த இன உயரவு ஈ. ஐகரகாபபிய உயரவு

16.  கூற்று(அ.: கிரகாம்சி கமலகாதிக்கத்ம்த ஆ்தரிககிைகார 
காரணம் (R): முன்கனறிய நகாடு்கள் வைரநது வரும் நகாடு்கள் மீது ஆதிக்கத்ம்த கசலுத்்தலகாம். 

கமறகூறிய இரண்டு வகாககியங்்களுள் ஒன்று கூறைகா்கவும் (கூ) மறகைகான்று ்ககாரணமகா்கவும் 
(்ககா) உள்ைது.  இந்த சூழலில் கீழக ்கண்டைமவ்களுள் எது சரியகானது என்று கூறு்க.

அ) கூ றறு (கூ) ்ககாரணம் (்ககா) இரண்டுகம சரி, கூறறுக்ககான சரியகான விைக்கமகா்க ்ககாரணம் 
உள்ைது.

ஆ)  கூறறு மறறும் ்ககாரணம் இரண்டுகம சரி ஆனகால் கூறறுக்ககான சரியகான விைக்கமகா்க 
்ககாரணம் இல்மல.

இ) கூறறு சரி ஆனகால் ்ககாரணம் ்தவறு

ஈ) கூறறு ்தவறு ஆனகால் ்ககாரணம் சரி.
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II. கீழககண் ஹகளவிகளுககு மிகவும் சுருககமாக பதில் எழுதுக

1. வரகாலகாறறின் முடிவு என்ைகால் என்ன?

2. மக்கைகாட்சி மத்தியத்துவம் என்்பம்த விைககு்க.

3. புது மகாரகசியம் ்பறறி சிறு விைக்கம் ்தரு்க.

4. புதுத் ்தகாரகாைவகா்தத்ம்த ்தங்்கள் நகாடு்களில் அமல்்படுத்திய ்தமலவர்கமை கூறு்க?

5. ்கருவி மகாரகசியம் என்ைகால் என்ன?

6. க்தசியவகா்தம் ஆரம்்ப ்ககால அமடையகாைங்்கைகால் உருவகான்தகா?

7. க்ககாள்ம்க அரசுக ்கருவி்கள் என்்பம்த விைககு்க.

III. கீழககண் ஹகளவிகளுககு சுருககமாக பதில் எழுதுக

1. கநரமமைத் ்தகாரகாைவகா்தத்தில் அரசின் ்பணி்கமை விைககு்க.

2. கிரகாம்சியின் கமலகாதிக்கம் என்ை ்கருத்ம்த நீ எவவகாறு புரிநது க்ககாண்டுள்ைகாய்?

3. க்பகாதுவுமடைமமவகா்தத்திறகு கலனின் ஆறறிய ்பங்ம்க ்பறறி விரிவகான விைக்கம் ்தரு்க.s

4. க்பகாதுவுமடைமமயும் சம்தரமவகா்தத்ம்தயும் ஒபபிடு்க.

IV. கீழககண் வினாககளுககு விரிவாக பதில் வழஙகவும் 

1. சம்ககாலத் ்தகாரகாைவகா்தத்ம்த ஆய்வு கசய்யவும்.

2. மகாகவகாவின் க்ககாள்ம்கயின் முககிய ்தன்மம்கமை விவரிக்கவும்.

3. ஃக்பபியன் சம்தரமவகா்தத்தின் சிைபபுத் ்தன்மம்கமை விவரிக்கவும்.

4. க்தசியவகா்தம் ்பறறிய க்ககாட்்பகாடு்கமைப ்பறறி விரிவகா்க எழு்தவும்.

5. ்பகாசிச க்ககாள்ம்கயின் கூறு்கமை விவரிக்கவும்.

6. இநதிய க்தசியவகா்தம்  க்தகாறைத்திற்ககான ்ககாரணி்கமை ்பட்டியலிடு்க.
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அலகு-8 அரசியல் ரகாளளககள – பகுதி I

உரலி :

*்படைங்்கள் அமடையகாைத்திறகு மட்டும்.
 இப்பக்கத்திறகு  க்தமவப்பட்டைகால் Flash Player or Java Script ஐ அனுமதிக்கவும்

http://www.histropedia.com/

இந்த கசயல்்பகாட்டின் மூலமகா்க 
கவறு்பட்டை ்தத்துவங்்கக்கள் 

மறறும் ்தத்துவவகாதி்கமைப்பறறி 
்கறறுகக்ககாள்ைலகாம்

ICT CORNER

அரசியல் ரகாளளககளபடிகள

்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
 1

படி
 2

படி
 3

படி
 4
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9.1  அமைப்பெதிர்வாதம் (Anarchism)

மனிதனுடைய அடிப்படை குணமாகிய 
்பரஸ்பர ஒத்துடைபபுைன் சுய ஆட்சி முடைடய 
வலியுறுத்தும் அரசியல் க�ாளட�க்கு 
‘அடமபக்பதிரவாதம்’ என்்பது க்பயராகும். 
இநத தத்துவத்தின் ஆங்கிலப க்பயர 
‘ANARCHISM’ கிரரக்� கமாழிச் க�ால்லான 

9
அலகு

அரசியல் ்�வாளம��ள  – பெகுதி II

  அடமபக்பதிரவாதம் க�ாளட�யின் 
க்பாருள, தன்டம�ள, வட��ள மற்றும் 
சிநதடனயாளர�டளப புரிநது 
க�ாளளுதல்.

  க்பண்ணியத்தின் க்பாருள ரதாற்ைம் 
மற்றும் வட��டள அறிநது 
க�ாளளுதல்.

  க்பண்�ள முன்ரனற்ைத்திற்கு இநதிய 
அரசு எடுத்துளள நைவடிக்ட��டள 
அறிதல்.

  �முதாயவாதத்தின் ரதாற்ைம், 
சிநதடனயாளர�ள மற்றும் முக்கியத் 
தன்டம�டளப ்பற்றிய கதளிடவப 
க்பறுதல். மனிதன், �மூ�ம், உரிடம�ள, 
நீதி ஆகியவற்டைப ்பற்றி �முதாய 
வாதம் கூறியடத ஆய்வு க�ய்தல்.

  பின் நவீனத்துவ க�ாளட�யின் 
க்பாருள, சிநதடனயாளர�டளப 
்படித்தல். உண்டம�ள, தனித்தன்டம, 
அடையாள அரசியல் ஆகியவற்டைக் 
குறித்து பின் நவீனத்துவத்தின் 
�ருத்துக்�டள ஆய்தல்.

  ஆைச் சூைலியல், ரமரலாட்ைமான 
சூைலியல், சூைலிய அரசியல் 
ர�ாட்்பாடு�ள ஆகியவற்றின் 
அடிப்படைக் �ருத்து�டள புரிநது 
க�ாளளுதல்.

  இநதியாவின் முக்கியமான சுற்றுச் 
சூைல் இயக்�ங்�டள அறிநது 
க�ாளளுதல்.

Leanpub �ற்றலின் ந�வாக�ங�ள
ANARCHOS-இல் இருநது 
ர த ா ன் றி ய து .  
அடமபக்பதிரவாதம் என்்பது 
இதன் க்பாருளாகும். 
பியரிர�ா�ப பிகரௌதான் 
இலா்பத்டத திருட்டு என 
வரணித்தார.  இத்தத்துவத்டத முதன் முதலில் 
ஆதரித்தவர�ளில், பியரிர�ா�ப பிகரௌதான் 
முக்கியமானவர ஆவார.

அதி�வாரம் இருககும் இடத்தில் 
விடுதமல இருக�வாது.  

- பீடடர கிநரவாநபெவாடகின்

இரஷயாவின் சிநதடனயாளரான 
கிரரார்பாட்கின், ஃபிரான்ஸ நாட்டின் அடமதி 
சிநதடனயாளரான லிரயா ைால்ஸைாய் 
ஆகிரயார இக்க�ாளட�டய ஆதரித்தனர.

எல்லா வட�யான அதி�ாரங்�டளயும் 
அ�ற்ை ரவண்டும். மனிதர�டள, அரசு, தனி 
க�ாத்துரிடம, மதம் ஆகியடவ�ளின் பிடியில் 
இருநது விடுவிக்� ரவண்டும். மனிதரின் 
்பரஸ்பர ஒத்துடைபபு அடிப்படையில் புதிய 
முடைடயப ்படைக்� ரவண்டும் என்று 
அதி�ாரம் இல்லா க�ாளட� கூறுகிைது.

அடமபக்பதிரவாதம் அரட� ஒரு 
ரதடவயற்ை தீடமயா� �ருதுகின்ைது.  
மக்�ளின் உரிடமடய ்பாதித்து தாரமீ� 
முன்ரனற்ைத்டதத் தடுப்பதால் அரசு ஒரு 
தீடமயாகும். அரசினால் எநத ்பயனும் 
இல்டல.  அது ரதடவயற்ை ஒன்ைாகும். எநத 
்பணிடயயும் அது க�ய்யாததால் அதடன 
உைரன அழிக்� ரவண்டும் என்று 
இக்ர�ாட்்பாடு கூறுகின்ைது.

அடமபக்பதிரவாதம் குைப்பத்டதயும் 
ஒற்றுடமயின்டமடயயும் உருவாக்�வில்டல. 
இது ஒழுங்கு மற்றும் ஒற்றுடமடய 
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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.

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 
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 
என்று கூறுகின்ைது.

க�ராரட் �ர�ய் 21-ஆம் நூற்ைாண்டில் 
அடமபக்பதிரவாதத்டத ஆதரித்தார.  அரட� 

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.

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. 

  அடமபக்பதிர ஆதரவாளர�ள 

்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 
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என்று கூை முடியாது. �நதரப்பங்�ளால் 
ஈரக்�ப்பட்டு சுயநலமா� அவர�ள 
க�யல்்பைலாம். அரசு இல்லா �முதாயம் ்பல 
பிரச்�டன�டளத் ரதாற்றுவிக்கும்.  
்பயங்�ரவாதம், வடலதளக் குற்ைங்�ள, 
சுற்றுசூைல் மாசு்பாடு ஆகியடவ�ள 
மனிதகுலத்டத வாட்டி வடதக்�க்கூடும்.  
அரசு இல்லாவிட்ைால் தீவிரவாத குழுக்�ள 
அணு ஆயுதங்�டளக் ட�ப்பற்றி உல�த்டதரய 
அழித்துவிடுவார�ள. 

9.2 ்பெண்ணியம்

க்பண்�ளின் முன்ரனற்ைத்திற்�ா� 
்பாடு்பைக்கூடிய இயக்�ங்�ளுக்கும் 
க�ாளட�க்கும் க்பண்ணியம் என்்பது க்பயர 
ஆகும். ஆண், க்பண் �மத்துவத்டத 
க்பண்ணியம் ஆதரிக்கின்ைது.  நவீன அரசியல் 
ர�ாட்்பாட்டியலில் 19-ஆம் நூற்ைாண்டின் 
இறுதியில் க்பண்ணியம் ரதான்றியது.  
அறிவியல் ரீதியா� ஆணும் க்பண்ணும் �மம் 
என்று நிரூபிக்�ப்பட்ைதால் க்பண்ணியம் 
ரதான்றியது.

்பெண்ணியத்தின் உண்மையவான ்பெவாருள

உண்மையவான 
்பெண்ணியம்

த்்றவா� புரிந்து 
்�வாள்ளபபெடட 
்பெண்ணியம்

ஆ
ண

வாதிக�ம்
ஆண்

்பல்ரவறு க்பண்ணியக் க�ாளட�ப 
்பளளி�ள, அரசியல் அறிவியலில் 
�ாணப்படுகின்ைன.

பெண்களும் மனிதர்களே என்ற 

தீவிர ்கருத்துக்குப் பெயர தான 

பெணணியம்

ஆணிற்கும், பெணணிற்கும் உளே 

சமத்துவத்்தயும் முழு மனிதத்துவத்்தயும் 

்கணடு ப்காளெவர தான பெணணியவாதி ஆவார.

-குளேரிஸ்டீென

1. தாராளவாதப க்பண்ணியம்
2. மாரக்சியவாதப க்பண்ணியம்
3. தீவிரப க்பண்ணியம்
4. சுற்றுச்

 

ைல் க்பண்ணியம்

5. பின் �ாலனியப க்பண்ணியம்
1. தவாரவா்ள்வாதப ்பெண்ணியம்

முதல் �ட்ை க்பண்ணியமானது 19-ஆம் 
நூற்ைாண்டில் ரதான்றியது.  ஆண்�ளுக்கு 
நி�ரான அரசியல் உரிடம�டளப 
க்பண்�ளுக்கும் ர�ாரியது.  க்பண்�ள 
அடிடமயாக்�ப்பட்டுளளனர.  அவர�ளுக்கு 
வாக்குரிடம உளளிட்ை அரசியல் உரிடம�ள 
வைங்�ப்பட்ைால் க்பண்�டள ஆண்�ளுக்கு 
நி�ரா� முன்ரனற்ை முடியும்.  அரசு ஆடணயும், 
க்பண்டணயும் �மமா� ்பாரக்கும் ஒரு 
�ருவியாகும்.  இயற்ட�யா�ரவ க்பண்�ளுக்கு 
எதிரானது அரசு கிடையாது. தாராளவாதப 
க்பண்ணியம் ரமற்�த்திய மக்�ளாட்சி 
நாடு�ளில் க்பண்�ளுக்கு �மமான 
வாக்குரிடம க்பற்றுத்தநது மி�பக்பரிய 
�ாதடன க�ய்தது.

2. ைவாரகசிய்வாதப ்பெண்ணியம்

மனிதர�ளிடைரய க�ாத்துரிடம 
ரதான்றியதால் தான் க்பண்�ள 
அடிடமயாக்�ப்பட்ைனர.  மனித வரலாற்றின் 
இரண்ைாவது �ால�ட்ைமாகிய ்பண்டைய �ால 
அடிடம முடையில் தான் தனிக�ாத்து�ள 
ரதான்றின. �ாரல் மாரக்சின் நண்்பரான 
பிகரட்ரிக் ஏங்�ல்ஸ “குடும்்பம், தனி 
க�ாத்து�ள மற்றும் அரசின் ரதாற்ைம்” என்ை 
நூடல எழுதினார.  தனிக�ாத்து�ள ரதான்றிய 
பிைகு ஆண்�ள ஆதிக்�ம் க�லுத்தினர, 
க்பண்�ள அடிடமப்படுத்தப்பட்ைனர என்று 
அவர கூறினார.  க்பாதுவுடைடமவாத புரட்சி 
வர ரவண்டும், புரட்சி மூலம் 
கதாழிலாளர�ளும் விடுதடல க்பறுவார�ள, 
க்பண் இனமும் விடுதடல க்பறும், 
ஆண்�ளிைம் தனிக�ாத்து�ள இருக்�ாது, 
க�ல்வங்�ள எல்லாம் எல்ரலாருக்கும் 
க்பாதுவா� இருக்கும் என்று கூறினார.
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3. தீவிரப ்பெண்ணியம்

க்பண்�ளுக்கும் ஆண்�ளுக்கும் 
இடையில் எநதவித ஏற்ைத்தாழ்வும் கிடையாது.  
க்பண்�ள ஆண்�ளால் சுரண்ைப்படுகிைார�ள,  
ஏமாற்ைப்படுகிைார�ள என்று தீவிரப 
க்பண்ணியம் கூறுகிைது.

ட�மன் டி பீவர “இரண்ைாவது ்பாலினம்” 
என்ை நூடல எழுதினார.  “க்பண்�ள பிைப்பது 
கிடையாது, உருவாக்�ப்படுகிைார�ள”  என்ை 
�ருத்டத இவர வலியுறுத்தனார.  பிைக்கும் 
க்பாழுது ஆணும், க்பண்ணும் �மமான 
திைடம�டள க்பற்றிருக்கின்ைனர.  ஆணாதிக்� 
�முதாயமும், �லாச்�ாரமும் பிரச்�ாரங்�ள 
மூலம் க்பண்�டள அடிடமப்படுத்துகிைது.

ஆணாதிக்�ம் இயற்ட�க்கும், நீதிக்கும் 
எதிரா�ப க்பண்�டள அடிடமப்படுத்துகிைது.  
உல� முழுவதும் ்பல்ரவறு �லாச்�ாரங்�ள 
க்பண்�ளுக்குப ்பலவட�யான மதிபட்ப 
வைங்குவது இக்�ருத்துக்கு �ாட்சி ஆகும்.

�ரரால் ஹானிஸக் என்ை பு�ழ்க்பற்ை 
க்பண்ணியவாதி “தனிப்பட்ை வாழ்விலும் 
அரசியல்” (The Personal is Political) என்ை 
முைக்�த்தின் மூலம். ஆண்�ள க்பண்�டள 
அடிடமப்படுத்துவடத விளக்கினார.  
மனிதர�ளின் வாழ்க்ட�டய இரண்டு 
தளங்�ளில் ஆண்�ள பிரித்திருக்கிைார�ள.  
தனிவாழ்க்ட� மற்றும் க்பாது வாழ்க்ட�.  
தனிவாழ்க்ட� குடும்்பம் �ம்்பநதப்பட்ைதாகும்.  
இங்கு அன்பும், ்பா�மும் நிடைநதிருக்கும் 
ர்பாட்டி, க்பாைாடம இருக்�ாது.

குடும்்பத் தளத்தில் க்பண்�ள 
வசிக்கிைார�ள, இங்கு அரசியல் கிடையாது, 
மாைா� க்பாது வாழ்க்ட�யில் ர்பாட்டி, 
க்பாைாடம நிடைநதிருக்கும். ஆண்�ள இதில் 
்பங்ர�ற்கிைார�ள. அரசியல் மற்றும் அதி�ாரப 
ர்பாட்டியில் ஆண்�ள ஈடு்படுகின்ைனர.  
இக்�ருத்துக்�டள �ரரால் ஹானிஸக் 
நிரா�ரிக்கின்ைார.  க்பாது வாழ்வில் மட்டுமல்ல 
தனிப்பட்ை வாழ்விலும் ர்பாட்டி, க்பாைாடம�ள 
உளளன.  �ணவன், மடனவி உைவு�ளில் கூை 

அதி�ாரம், ர்பாட்டி, இருக்�லாம். தனிப்பட்ை 
குடும்்ப வாழ்க்ட�யில் க்பண்�ள 
அடிடமப்படுத்தப்படுகிைார�ள. தனிப்பட்ை 
குடும்்ப வாழ்க்ட�யிலும் அரசியல், 
அதி�ாரத்டத ்பற்றி ர்ப� ரவண்டும்.  
ஆண்�ளுக்கு இடணயான அதி�ாரத்டத 
க்பண்�ள க்பை ரவண்டும்.  ஆ�ரவ தனிப்பட்ை 
வாழ்விலும் அரசியல் உளளது என்று அவர 
கூறினர.

4. சுறறுச்சூழல் ்பெண்ணியம்

இயற்ட�டயயும், க்பண்�டளயும் 
ஆணாதிக்கும் ஏமாற்றுகிைது. சுற்றுச் சூைல் 
க்பண்ணியத்தின் முக்கிய சிநதடன சிற்பபி�ள 
பிரான்ர�ாஸ டி எர்பான்ரன, ரராஸரமரி 
ரூதர, ரநஸரா கிங் மற்றும் வநதனா சிவா 
ஆவார�ள

இரண்டு வட�யான சுற்றுசூைல் 
க்பண்ணிய �ருத்து�ள உளளன. ஒன்று தீவிரப 
க்பண்ணியம், இரண்ைாவது, �லாச்�ாரப 
க்பண்ணியம். தீவிரப க்பண்ணியம் 
ஆணாதிக்�த்டத அழித்தால்  தான் 
இயற்ட�டயயும், க்பண்�டளயும் �ாப்பாற்ை 
முடியும் என்று கூறுகிைது.

�லாச்�ாரப க்பண்ணியம் உணவு 
தயாரிப்பதிலும், இனத்டதப க்பருக்குவதிலும் 
க்பண்�ள இயற்ட�க்கு கநருக்�மானவர�ள 
என்று கூறுகிைது. இயற்ட� சீரழிவால் 
ஆண்�டள விைப க்பண்�ரள அதி�ம்  
்பாதிக்�ப்படுகின்ைனர. மனித வாழ்க்ட�யில் 
ரவடலப ்பங்கீடு முடையால் இயற்ட� 
சீரழியும் க்பாழுது க்பண்�ளுக்குத்தான் அதி� 
இன்னல்�ள ரதான்றுகின்ைன.  
இயற்ட�டயயும் க்பண்�டளயும் ்பாது�ாக்� 
ரவண்டும்.

சுறறுச்சூழல் ்பெண்ணியம்

“நாம் பெண்கள த்ை்மயில் 
புவியில் அ்மதியான 

வருங்காைத்்தப் பெறுளவாம் 
அல்ைது நமக்கு வருங்காைம் என்ற 

ஒனள்ற இல்ைாமல் ளொகும்”..

- ்ந்தனவா சி்வா
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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."

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 

�ம்ைவால் முடியும்!

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.
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இந்திய அரசும் ை�ளிர அதி�வாரம் ஏற்றலும்

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.

முடிவா� ்பாலின �மத்துவம் மனித 
குலத்தின் ்பாதி அளவா� இருக்கின்ை 
க்பண்�ளின் முன்ரனற்ைத்திற்கு வழிவகுக்கும். 
க்பண்ணியம் இதற்கு முயற்சிகின்ைது.

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�.

வி்வாதம்

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.

�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.

சேமுதவாயத்தின் முககியத்து்ம்

�முதாயவாதம் மனிதன் கவற்றிைத்தில் 
பிைப்பதில்டல என வாதிடுகின்ைது. மனிதன் 

குடும்பெ 
்ன்மும்றமய 

நிறுத்து�

உண்மையவான 
ஆண்�ள 

்பெண்�ம்ள அடிக� 
ைவாடடவார�ள.

்பெண்ணியம் குறுககீடு ைறறும் நசேரக�வாைல் இருபபெது பெயனற்றது
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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 

பிடணநது வாழ்கிைான். மனிதன் 
�முதாயத்திலிருநது முற்றிலும் சுதநதிரமா� 
தடையில்லாமல் இயங்குவதில்டல(Not 
unencumbered Self). மாைா� அவன் �முதாயத்தில் 
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.

உரிமை�ள �டமை�ள

சேமுதவாய்வாதம்

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. 

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.

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.
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ரமலும் �முதாயவாதம் மக்�ளாட்சி 
அடிப்படையில் ரதரநகதடுக்�ப்பட்ை அரட� 
ஆதரிக்கின்ைது. �முதாயத்தின் 
ர�ாரிக்ட��ளுக்குச் க�வி �ாய்க்கும், 
�முதாயத்தின் மீது க்பாறுபபுணரவு க�ாண்ை 
அரசு தான் நல்ல அரசு என்று �முதாயவாதம் 
கூறுகின்ைது.

உரிமை�ள ந�வாடபெவாடு

உரிடம�ளும் �ைடம�ளும் கநருங்கிய 
கதாைரபுடையடவ என்று �முதாயவாதம் 
கூறுகின்ைது. தாரளவாதத்தின் தனிந்பர சுய 
ஆட்சி மற்றும் உரிடம�ள மீது க�ாண்டுளள 
அளவு �ைநத ்பற்டை �முதாயவாதம் 
விமரசிக்கின்ைது. மாைா�ச் �முதாயத்தின் 
நலன் தான் முக்கியமாகும் என்று கூறுகிைது. 
�மூ�, க்பாது நலனுக்�ா�த் தனி ந்பர 
உரிடம�டளக் �ட்டுப்படுத்தலாம் என 
�முதாயவாதம் வாதிடுகிைது. ஒவகவாரு 
மனிதனும் தனது நலன் ்பற்றிய சிநதடனடயப 
க்பற்றிருக்�லாம், ஆனால் க்பாது நலன் என்ை 
�ருத்துக்கு அடி்பணிநது இயங்� ரவண்டும்.

‘ரநரமடை உரிடம�ள’ என்ை புதிய 
�ருத்டத �முதாயவாதம் ஆதரிக்கின்ைது. அரசு 
மானியத்துைன் �ல்வி, வீடு வ�தி, ்பாது�ாப்பான 
சுற்றுச்சூைல், எல்ரலாருக்கும் சு�ாதாரம் 
ர்பான்ை உரிடம�டள �முதாயத்தில் உளள 
அடனவருக்கும் வைங்குவது அரசின் 
�ைடமயாகும்.

நீதிக �ருத்து

�முதாயவாதம் �ான் ரால்ஸின் நீதிக் 
ர�ாட்்பாட்டை நிரா�ரிக்கின்ைது. நீதி என்்பது 
உல�ளாவியது. ஏகனன்ைால் அது மனிதனில் 
்பகுத்தறிவில் உருவாகிைது என்ை �ான் 
ரால்ஸின் �ருத்டத �முதாயவாதம் 
ஏற்�வில்டல. உல�ம் முழுவதும் க்பாருநதக் 
கூடிய நீதிக் ர�ாட்்பாடு என்று ஒன்று இல்டல. 
ஒவகவாரு �முதாயமும் தனக்க�ன நீதிக் 
ர�ாட்்பாட்டை உருவாக்கிக் க�ாண்டுளளது. 
�முதாயத்திற்கு �முதாயம் நீதிக் ர�ாட்்பாடு 
மாறு்படும் என்று �முதாயவாதம் கூறுகின்ைது.

சுருக்�மா� கூறினால், �முதாயவாதம் 

மனிதனின் வாழ்க்ட�யில் �முதாயம் 
இன்றியடமயாதது என வாதிடுகின்ைது. 
�முதாயத்தில் ‘க்பாருத்தப்பட்ை  மற்றும் 
அடமக்�ப்பட்ை மனிதன்’ (Situated and Embedded 
Man) என்ை �ருத்து �முதாயவாதத்தின் ஆணி 
ரவரா� உளளது. அரசு மக்�ளுக்கு ரநரமடை 
உரிடம�டள வைங்கிப க்பாதுநலடன 
ரமம்்படுத்த ரவண்டும், ்பாது�ாக்� ரவண்டும். 
ஆனால் �முதாயவாதம் வருங்�ாலத்தில் �மூ� 
அல்லது கூட்டு �ரவாதி�ாரத்திற்கு 
வழிவகுக்கும் எனக்கூறி தாராளவாதம் எதிர 
விமர�னம் க�ய்கிைது.

9.4 பின்�வீனத்து்ம்

நவீனத்துவத்டத எதிரத்துத் ரதான்றிய 
ஒருங்கிடணநத சில �ருத்துக்�டளப பின் 
நவீனத்துவம் என அடைக்கின்ரைாம். பிரட்ரிக் 
நீட்ர�, �ாக் கைரிைா, ஃபுர�ா, லிைாரட் 
ஆகிரயார பின் நவீனத்துவத்டத ஆதரித்தனர.

நவீனத்துவம் அரசியல் ர�ாட்்பாட்டில் 
200 ஆண்டு�ளுக்கும் ரமலா� ஆதிக்�ம் 
க�லுத்தி வநதது. ்பகுத்தறிவு, பிர்பஞ�த்துவம், 
ஒற்டைக் �ாரணி உல� விளக்�முடை  ஆகிய 
ர�ாட்்பாடு�ள நவீனத்துவத்தின் 
முதுக�லும்்பா� இருக்கின்ைன.  
இக்ர�ாட்்பாடு�டள பின்நவீனத்துவம் 
நிரா�ரிக்கின்ைது. மாற்றுச் சிநதடன�டள 
வைங்குகின்ைது. ரமற்�த்திய அரசியல் 
ர�ாட்்பாட்டில் சில ஆண்டு�ளுக்கு முன்பு பின் 
நவீனத்துவம் ரதான்றி வளரநதுளளது 

பிரட்ரிக் நீட்ர�, பின் நவீனத்துவத்தின் 
தநடதயா�க் �ருதப்படுகிைார. “�ைவுள 
இைநதுவிட்ைார” என்்பது அவருடைய 
பு�ழ்க்பற்ை கூற்று ஆகும்.

நவீனத்துவம் உல�ளாவியமுடை, 
ஒற்டைக்�ாரணி உல�விளக்�முடை 
ஆகியவற்டை ஆதரிக்கின்ைது. பின் 

�டவுள இ்றந்துவிடடவார, 
அ்மர �வாம் ்�வான்று 

விடநடவாம்.
- பிரடரிக நீடநசே
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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. 

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 
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.

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.

�ா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 
முடியும்

உலகில் உண்டம�ள என்று எதுவும் 
கிடையாது. விளக்�ங்�ள மட்டுரம உளளன.

- பிரட்ரிக் நீட்ளச

த�ரபபெமைபபு என்்றவால் 
என்ன?

“வாசிப்பதற்கும், 
விளக்குவதற்கும், 

எழுதுவதற்கும் ஆன 
விதி�ள“.

ஜவாக ்டரிடவா
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நவீனத்துவத்தின் உல�ளாவிய 
முடைடயப பின்நவீனத்துவம் 
நிரா�ரிக்கின்ைது. அதற்கு மாைா� 
தனித்துவத்டத அது ஆதரிக்கின்ைது.  ஒரு முழு 
அடமபட்ப விை, அதுனுடைய ்பகுதி�ரள 
முக்கியம் என்று கூறுகின்ைது.  
எடுத்துக்�ாட்ைா�, நவீனத்துவம் உல�ம் 
முழுவதற்�ான உரிடம�ள ர�ாட்்பாட்டை 
ஆதரித்தது. பின்நவீனத்துவம் இதடன 
மறுக்கின்ைது.  க்பண்�ள, ்பைங்குடி மக்�ள 
ர்பான்ை வஞசிக்�ப்பட்ை, தனித்துவமான 
குழுக்�ளின், மக்�ளின் உரிடம�ளுக்கு 
முக்கியத்துவம் தருகின்ைது.

நவீனத்துவம் அடமபபு ரீதியான 
மாற்ைங்�ளுக்கு முக்கியத்துவம் தருகின்ைது.  
பின்நவீனத்துவம் குறிபபிட்ை �மூ�க் 
குழுக்�ளின் மாற்ைத்திற்கும், வளரச்சிக்கும் 
முக்கியத்துவம் வைங்குகின்ைது.

பின்நவீனத்துவம் அடையாள 
அரசியடல ஆதரிக்கின்ைது. குறிபபிட்ை 
நலிவடைநத எளிடமயான �மூ�� குழுக்�ள 
ஆதிக்� முடைக்கு எதிரா� தங்�ளது �ாதி, 
இனம், ்பாலினம் அடிப்படையில் 
ஒருங்கிடணநது ரமற்க�ாளளும் 
நைவடிக்ட��ளுக்கு அடையாள அரசியல் 
என்்பது க்பயராகும். இநத குழுக்�ளின் 
உறுபபினர�ள தங்�டள ்பா�த்துைன் “நாம்” 
என்று அடைக்கிைார�ள. இவர�ள 
எதிரக்கும் குழுக்�ளின் உறுபபினர�டள 
“அவர�ள” என்று அடைக்கிைார�ள. 
குறிபபிட்ை அடையாளம், இைம் �ாரநத 
மக்�ளின் �க்தி ஏற்ைலுக்கு அடையாள 
அரசியல் முயற்சிக்கின்ைது.

பின்நவீனத்துவத்டத ்பல்ரவறு 
சிநதடனயாளர�ளும், அறிஞர�ளும் 
விமரசித்து உளளனர. ஆலன் கிரபி என்ை 
பிரிட்ைானிய �லாச்�ார விமர��ர பின் 
நவீனத்துவம் முடிநதுவிட்ைது என்று கூறினார.  
ஏகனன்ைால், பின் நவீனத்துவத்தின் �லாச்�ார 
�ாலம் முடிநது எண்மின் (Digital) நவீனத்துவம் 
உருவாகி உளளது என்று ஆலன் கிரபி 
கூறினார.

அ்ைரிக�வாவில் �ருபபு இன 
ைக�ள நபெவாரவாடடம்.

9.5 சுறறுச்சூழலியல்

நவீன அறிவியல் மற்றும் கதாழில் 
நுட்்பம் க�ாண்டு வநத முன்ரனற்ைம் நமது 
பூமியின் சுற்றுச்

 

ைடல அழித்து வருகிைது.  
ஓர�ான் அழிதல், ்பருவ நிடல மாற்ைம், அமில 
மடை ர்பான்ை சுற்றுச்

 \

ைல் பிரச்�டன�ள 
நம்டம அச்சுறுத்துகின்ைன. இயற்ட�டய 
அழிக்கும், முன்ரனற்ைத்திற்கு எதிரான 
இயக்�ம் மற்றும் க�ாளட�க்கு  
சுற்றுச்

 

ைலியம் என்்பது க்பயராகும். அ�ண்ை 
பிர்பஞ�த்தில் பூமியில் மட்டுரம நாம் வசிக்� 
முடியும்.  ஆ�ரவ, பூமிடயக் �ாப்பாற்றுவது 
அவசியமாகிைது.
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எல்நலவாருமடய 
நதம்�ம்ளயும் 

இயறம�யவால் பூரத்திச் ்சேயய 
முடியும்.  ஒரு்ருமடய 

நபெரவாமசேமயயும் அதனவால் 
பூரத்தி ்சேயய முடியவாது. - 

ை�வாத்ைவா �வாந்தி

ஆழச் சூழலியல் ைறறும் நைநலவாடடைவான 
சூழலியல்

தத்து் வி்வாதம்

மனிதனுக்கும், 
 

ைலுக்கும், 
வளரச்சிக்கும், 

 

ழ்நிடலக்கும் இடையில் 
உளள கதாைரபு�டளப ்பற்றி விரிவான விவாதம் 
உளளது. ஆைச் 

  

ைலியல் - ரமரலாட்ைமான  
ைலியல் என்ை விவாதம் உளளது.

நைநலவாடடைவான சூழலியல்

மனிதடன முன்னிறுத்தி, ்பயனுளள 
�ருவியா� இயற்ட�டய அணுகும் க�ாளட�க்கு 
ரமரலாட்ைமான 

 

ைலியல் என்்பது க்பயராகும். 
அகமரிக்�த் தத்துவ ஞானியான அநரதாணி 
கவஸைன் இக்ர�ாட்்பாட்டைத் தீவிரமா� 
ஆதரித்தார.   மனிதனுக்கு இநத உலகில் 
முதன்டமயான இைத்டத இக்ர�ாட்்பாடு 
வைங்குகிைது. இயற்ட� மனித நலனுக்�ா� 
உருவாக்�ப்பட்டுளளது.  எல்லா உயிர�ளும் 
இயற்ட�ச் க�ல்வங்�ளும் மனித வாழ்விற்�ா� 
உளளன.

ைனித முன்னிறுத்தல் 
(Anthroprocentricism)

சுற்றுச்
 

ைல் பிரச்�டன�ளுக்கு கதாழில் 
நுட்்பத் தீரவு�டள இக்ர�ாட்்பாடு 
ஆதரிக்கின்ைது. இயற்ட� மாசு்படுவடதத் 
தடுப்பதற்கு மாற்று எரி�க்தி�டள உருவாக்� 
ரவண்டும்.  இவவணுகுமுடை மூன்று  
�ருத்து�டள(R-�டள) ஆதரிக்கின்ைது. அடவ 
i) ்பயன்்பாட்டைக் குடைத்தல் (Reduce),  
ii) மறு்பயன்்பாடு (Reuse), iii) மறுசுைற்சி (Recycle) 
ஆகியடவ�ளாகும். இயற்ட�ச் க�ல்வங்�டள 
சிக்�னமா� மறுசுைற்சி அடிப்படையில் 
்பயன்்படுத்த ரவண்டும். 

ஆழச் சூழலியல்

நாரரவ நாட்டின் இயற்ட�த் தத்துவ 
ஞானியான ஆரன் ரநயஸ(Arne Naess) 1973 
ஆம் ஆண்டு இக்�ருத்டத உருவாக்கினார. 
ம�ாத்மா �ாநதி, ரரேல் �ாரேன் 
ஆகிரயாரிைமிருநது இவர ஊக்�ம் க்பற்ைார.  
புவிக்ர�ாள மூன்று அங்�ங்�டளப க்பற்று 
இருக்கின்ைது. அடவ�ள i) மனிதர�ள,  
ii) மற்ை உயரினங்�ள, iii) உயிரற்ை 
க்பாருட்�ளும் விட��ளும் ஆகும். பூமியில் 
வாழும் ர�ாடிக்�ணக்�ான உயிர�ளில் மனித 
இனமும் ஒன்று. மனித இனத்டத 
முன்னிறுத்துவடத நாம் ட�விை ரவண்டும்.

பெயன்பெவாடமடக 
கும்றத்தல் (Reduce)

ைறுபெயன்பெவாடு (Reuse)

ைறுசுழறசி (Recycle)

தவ்றான ொர்வ  
மனித முனனிறுத்தல்  

மனித அ்கந்த

சரியான ொர்வ  
உயிர முதன்ம சமத்துவம் 

சூழல் முதன்ம

EGO ECO
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மனிதர அல்லா உயிரினங்�ளுக்கும் 
அடிப்படை மதிபபு, அடையாளம் ஆகியடவ 
உளளன. எல்லா உயரினங்�ளும் �மமான 
முக்கியத்துவத்டத (Bio Centric Equality)
க்பற்றிருக்கின்ைன. இயற்ட�டய �வனத்துைன் 
்பயன்்படுத்தி மனிதர�ள வாை ரவண்டும்.  
்பல்லுயிர�டளப ்பாது�ாக்� ரவண்டும்.  
ர்பராட�யால் மனித இனம் ்பல உயிர�டள 
அழித்து வருகிைது. உைனடியா� மக்�ள 
கதாட�டய இபபூமியில் �ட்டுப்படுத்த 
ரவண்டும். மக்�ள கதாட�ப க்பருக்�ம் 
சுற்றுச்சூைடல அழிக்கின்ைது.

“ைனிதர�ள சுறறுச்சூழலின் 
பெகுதி�்ளவா்ர. ்்றறியவா்ளர�ள 

கிமடயவாது”

-ஆல்ளடா பைளொல்ட்

சுற்றுச்
 

ைல் பிரச்�டன�டளத் 
தீரப்பதற்கு நாம் நமது கதாைல் நுட்்பத் தத்துவம், 
க்பாருளாதாரம், அரசியல் ஆகியவற்டை 
உைனடியா� மாற்ை ரவண்டும்.  மனிதர�ள 
”இயற்ட�யான ந்பர�ள” ஆவர.  நமது நு�ரவுக் 
�லாச்�ாரத்டத மாற்ை ரவண்டும்.  நமது  
“

 

ைலியல் தைம்” குடைக்�ப்பை ரவண்டும்.  
இயற்ட�டய மி�வும் சிக்�னமா� ்பயன்்படுத்த 
ரவண்டும்.  சுற்றுச்

 

ைல் மீது மனிதர�ளின் 
தாக்�த்டத ஆைமா�, தத்துவமா� 
விவாதிப்பதால் இநதக் க�ாளட�க்கு ஆைச்

 

ைலியல் எனப க்பயரிைப்பட்ைது. 

புவி �ைககுச் ்சேவாந்தைவானது கிமடயவாது.  
�வாம் தவான் புவிககு ்சேவாந்தைவான்ர�ள.

ஆழச் சூழலியல் - நைநலவாடடைவான சூழலியல் �ருத்து முரண்பெவாடு�ள

ஆழச் சூழலியலின் எடடு முககிய 
�ருத்து�ளின் சுருக�ம்

நைநலவாடடைவான சுழலியலின் எடடு முககிய 
�ருத்து�ளின் சுருக�ம்

1.  புவியில் உளள எல்லா உயிரினங்�ளும் 
அடிப்படை மதிபட்ப க்பற்று இருக்கின்ைன.

1.  புவியில் உளள அடனத்து உயிரினங்�ளும் 
மனிதனின் ரதடவக்�ா� உளளன.

2.  இவவுலகில் உளள எல்லா உயிரினங்�ளும் 
(சிறியடவரயா, க்பரியடவரயா) புவியின் சிைபபு 
தன்டமக்கு முக்கிய ்பங்ட� ஆற்றுகின்ைன.

2.  சிறிய உயிரினங்�டள விை மனிதன்  
ர்பான்ை க்பரிய உயிரினங்�ளதான் 
முக்கியமானடவ�ள ஆகும்.

3.  மனிதர�ள தங்�ளது அடிப்படை ரதடவக்கு 
மட்டுரம மற்ை உயிரினங்�டளப ்பயன்்படுத்த 
ரவண்டும்.

3.  மனிதர�ள எல்லா இயற்ட� வளங்�டளயும், 
உயிரினங்�டளயும் தங்�ளது க்பாருளாதார 
நலனுக்�ா� ்பயன்்படுத்தலாம்.

4.  உலகில் மனித மக்�ள கதாட�டய 
குடைப்பது மற்ை உயிரினங்�ளின்  
நலனுக்கு நல்லது ஆகும்.

4.  மனித மக்�ள கதாட� �ட்டுப்பாடு இன்றி 
வளரலாம்.

5.  உலகில் மனிதனின் தடலயீடு அதி�மா�வும், 
ரமா�மா�வும் உளளது.

5.  கதாழில் நுட்்ப வளரச்சி எல்லா 
சிக்�ல்�டளயும் நீக்கும்.

6.  க்பாருளாதாரம், கதாழில்நுட்்பம்,  
க�ாளட� ஆகிய துடை�ளில் மனிதனின் 
க�ாளட��ள உைனடியா�, தீவிரமா� 
மாற்ைப்பை ரவண்டும்.

6.  க்பாருளியல் வாதமும், நு�ர �லாச்�ாரமும் 
மனித �மூ�த்டத ஆள ரவண்டும்.

7.  வாழ்க்ட�யின் நிடலடய விை வாழ்க்ட� 
தரம் முக்கியமானது.

7.  மனிதனின் வாழ்க்ட� நிடல உயரநது 
க�ாண்ரை இருக்� ரவண்டும்.

8.  ரமற்�ண்ை உண்டம�டள உணரநத 
அடனவரும் மாற்ைத்டத க�ாண்டு வர 
முயற்சிக்� ரவண்டும்.

8.  சுற்றுச்
 

ைல் பிரச்�டன�டள நிபுணர�ளிைம் 
விட்டுவிை ரவண்டும். அவர�ள தீரவு�டள 
வைங்குவார�ள. மற்ைவர�ள 

 

ைலியப 
பிரச்�டன�ளில் தடலயிைக் கூைாது.
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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  ைலியல் 

(அ) சேமூ�ச் சூழலியல்

அகமரிக்� தத்துவ ஞானி முரர புக்சின் 
�மூ� 

 

ைலியல்  என்ை �ருத்டத 
உருவாக்கினார. �மூ� 

 

ைலியலில் மூன்று 
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. 

சேமூ�ச் 
சூழலியல்

�வீனச் 
சூழலியல் 

ஆழச் 
சூழலியல்

சூழலிய 
சேைதரை்வாதம் 
சூழலியலின 
சமதரமவாதம்

சூழலிய 
அமைப்பெதிர்வாதம் 
அதி்காரம் சூழலியலின 
எதிரி

சூழலியப 
்பெண்ணியம் 
ஆணாதிக்்கம் சமதரம 
சூழலியலின எதிரி

அரசியல் ந�வாடபெவாடடியலில் சூழலியல்

அரசியலில் புதிய அணுகுமுடை ரவண்டும். 
�மதரமவாதமும், 

 

ைலியிலும் ஒன்று ர�ர  
ரவண்டும். �மதரமவாதம் மட்டுரம 
சுற்றுச்

 

ைடலக் �ாப்பாற்றும். அரசுக்குச் 
�மதரமவாத திட�டயயும், தன்டமடயயும் 
வைங்கி இயற்ட�டயக் �ாப்பாற்ை ரவண்டும்.

2. சூழலிய அமைப்பெதிர்வாதம்

முரரர புக்சின் இநத அணுகுமுடைடய 
ஆதரித்தார. அதி�ாரம் 

 

ைலியலின் எதிரி 
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.

3. சூழலியப ்பெண்ணியம்

�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.

(ஆ) �வீனச் சூழலியல்

ரமரலாட்ைமான 
 

ைலியல் அரசியல் 
அறிவியலில் நவீன 

 

ைலியலா� 
அடைக்�ப்படுகிைது. தாராளவாதத்திற்கும், 
இயற்ட�க்கும் இடையில் சுற்றுச்

 

ைடலக் 
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�ாப்பதற்�ா� தாராளவாதத்டதச் சிறிது திருத்தி 
அடமக்� ரவண்டும் என்று நவீன 

 

ைலியல் கூறுகின்ைது. “அறிகவாளி மனித 
முன்னிறுத்தல்” என்ை �ருத்டத ஆதரிக்கின்ைது. 
அதாவது இநத புவியின் எதிர�ாலத்டதயும் 
மனித குலத்தின் எதிர�ாலத்டதயும் மனதில் 
டவத்து மனிதன் க�யல்்பை ரவண்டும். 
“தடலமுடை�ளுக்கு இடையிலான நீதி” என்ை 
�ருத்டதயும் நவீனச் 

 

ைலியல் ஆதரிக்கின்ைது. 
அதாவது இநத புவிடய வருங்�ால 
தடலமுடை�ளிைம் இருநது �ைனா�ப க்பற்று 
உளரளாம். ஆ�ரவ புவிடய ்பாது�ாத்து 
வருங்�ாலத்தில் அவர�ளிைம் ஒப்படைக்� 
ரவண்டும். “நிடலயான முன்ரனற்ைம்” என்ை 
�ருத்டதயும் நவீனச் 

 

ைலியல் ஆதரிக்கின்ைது. 
சீக்கிரமா� ்பணக்�ாரர ஆ� ரவண்டும் 
என்்படத விை நிதானமா� ்பணக்�ாரர ஆ� 
ரவண்டும். இதற்�ா� இயற்ட�டய நிதானமா� 
்பயன்்படுத்த ரவண்டும் என்று நவீனச் 

 

ைலியல் கூறுகின்ைது.

(இ) ஆழச் சூழலியல் 

இயற்ட�க்கு �ாத�மான புது அரசியல் 
திட்ைம் மற்றும் அரசியல் அனுகுமுடைடய 
ஆைச் 

 

ைலியல் வலியுறுத்துகிைது.  
அரசியலுக்கும், இயற்ட�க்கும் இடையிலான 
உைவில் அடிப்படை மாற்ைத்டத உருவாக்� 
ரவண்டும். மனிதர�ள, பிை உயிரினங்�ள 
மற்றும் உயரற்ை க்பாருட்�ள 
ஆகியடவ�ளிடைரய உளள கதாைரட்ப 
மதித்து, புரிநதுக�ாண்டு, �ாப்பாற்றும் 
அரசியல் ரவண்டும்.

இந்தியவாவின் சுறறுச்சூழல் இயக�ங�ள

நவீன முன்ரனற்ைம் இயற்ட�டயச் 
சீரழிப்பதால் ்பல்ரவறு எதிரபபு ர்பாராட்ைங்�ள 
உல�ம் முழுவதும் ரதான்றியுளளன.  நமது 
நாட்டிலும் 

 

ைடலயும் ்பல்லுயிர 
அடமபட்பயும் �ாப்பாற்றுவதற்�ா�ப ்பல 
சுற்றுச்

 

ைல் ்பாது�ாபபு இயக்�ங்�ள 
ரதான்றின.  அடவ�ளில் முக்கியமான நான்கு 
இயங்�ங்�டள நாம் இங்கு �ாணலாம்.

அ. பீஸநவ இயக்�ம்
ஆ. சிபர�ா இயக்�ம்
இ. அபபிக்ர�ா இயக்�ம்

ஈ.  அடமதி ்பளளத்தாக்கு ்பாது�ாபபு இயக்�ம்

அ. பீஸ�வ் இயக�ம் (Bisnau Movement): 

்பதிகனட்ைாவது நூற்ைாண்டில் 
ரா�ஸதானில் உருவான கவற்றி�ரமான 
சுற்றுச்

 

ைல் இயக்�ரம பீஸநவ இயக்�மாகும்.  
தார ்பாடலவனத்தில் குரு �ம்ர்பஸவர என்ை 
ஞானி பீஸநவ என்ை மதக் குழுடவ இடைக்�ால 
வரலாற்றில் உருவாக்கினார. ‘பீஸநவ’ என்ை 
இநதி கமாழிச் க�ால்லிற்கு ‘29’ என்்பது 
க்பாருளாகும்.  இயற்ட�யுைன் ஒன்றி வாை 
ரவண்டிய வாழ்க்ட�டய தனது 29 
ர�ாட்்பாடு�ள மூலமா� விவரிப்பதால் பீஸநவ 
என்று அடைக்�ப்பட்ைது.

ர�ாத்பூர ம�ாரா�ா ்பதிகனட்ைாவது 
நூற்ைாண்டில் ஒரு புதிய அரண்மடனடய 
�ட்டினார.  ர��ரலி கிராமத்தில் அரக்� மரம் 
நிடைநத �ாடு உளளது.  தனது 
அரண்மடனக்�ா� மரங்�டள கவட்டி 
வருமாறு இராணுவத்டத அனுபபினார.  
அம்ரிதா ரதவி என்ை க்பண்மணி மரங்�டள 
கவட்ைக்கூைாது என்று ர்பாராட்ைம் க�ய்தார.  
மரத்டத கவட்டுவதற்கு ்பதிலா� தனது 
தடலடய கவட்டுங்�ள என்று கூறினார.  
இராணுவம் அவரது தடலடய துண்டித்தது.  
கிராம மக்�ள அடனவரும் வனத்டத 
�ாப்பாற்றுவதற்�ா� தங்�ளது உயிடரக் 
க�ாடுத்தனர.  கமாத்தம் 363 கிராம 
உறுபபினர�ள உயிரத் தியா�ம் க�ய்தனர.  
இச்�ம்்பவத்டதக் ர�ளவிப்பட்ை ம�ாரா�ா 
உைனடியா� தனது இராணுவத்டதத் திரும்்ப 
க்பற்ைார. அப்பகுதிடயப ்பாது�ாக்�ப்பட்ை 
வனம் என்று அறிவித்தார.  பீஸநவ ர��ரலி 
இயக்�ம் நவீன இநதியாவின் முதல் 
கவற்றி�ரமான சுற்றுச்

 

ைல் இயக்�மாகும்.

கவட்ைப்பட்ை மரத்டதவிை கவட்டுண்ை 
மனித உயிர முக்கியமானது அல்ல.

குறிபபிடத்தக� நைறந�வாள
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ஆ. சிபந�வா இயக�ம் (Chipko Movement):

உத்தர�ண்ட் மாநிலத்தில் 1973-ஆம் 
ஆண்டு நடைக்பற்ை அடமதியான  
சுற்றுச்

 

ைல் ்பாது�ாபபு இயக்�ரம சிபர�ா 
இயக்�மாகும்.  இநதியில் ‘சிபர�ா’ என்ைால் 
‘�ட்டிபபிடி’ என்று க்பாருள்படும். விடளயாட்டு 
க்பாருட்�ள தயாரிக்கும் �ம்க்பனி, அலக்நநதா 
்பளளத்தாக்கில் மரங்�டள கவட்டுவதற்�ா� 
அரசு அனுமதி க்பற்று வநதது.  மரங்�டள 
கவட்ைக்கூைாது என்று அப்பகுதி மக்�ள, 
முக்�யமா� க்பண்�ள அடமதியா� 
ர்பாராடினார�ள.  ‘தரோலி கிராம ஸவராஜய 
மண்ைல்’ (DGSM)  என்ை அரசு �ாரா அடமபபும் 
அதன் தடலவர �நதிபிர�ாத் ்பட் அவர�ளும் 
ர்பாராடினார�ள.

பு�ழ் க்பற்ை சுற்றுச் 
 

ைல் வாதியான 
சுநதரலால் ்பகுகுணா ர்பாராட்ைத்தில் 
குதித்தார.  க்பரும் அளவில் க்பண்�ள 
ர்பாராட்ைத்தில் ்பங்ர�ற்ைனர.  தூம்சிங் கநகி, 
்பச்னி ரதவி ர்பான்ை க்பண் தடலவர�ள 
மக்�ளின் வன உரிடமக்�ா� ர்பாராடினார�ள.  
1980-ஆம் ஆண்டு முதல் இமயமடல 
வனப்பகுதியில் மரங்�டள கவட்டுவதற்கு 
மத்திய அரசு தடைவிதித்து.  க்பண்ணியம், 
�ாநதியம், சுற்றுச் 

 

ைலியம் ஆகிய மூன்று 
க�ாளட��டள சிபர�ா இயக்�த்தில் நாம் 
�ாணலாம்.

இ. அபபிகந�வா இயக�ம் (Appiko Movement):

ரமற்குத் கதாைரச்சி மடலயில், 
�ரநாை�ாவின் உத்திர �ன்னை மாவட்ைத்தில் 
நடைக்பற்ை இயக்�ரம அபபிக்ர�ா 
இயக்�மாகும்.  அபபிக்ர�ா என்ைால் �ன்னை 

சுறறுச்சூழல் தவான் நிரந்தர ்பெவாரு்ளவாதவாரம் 
ஆகும்.

- சுந்தரலவால் பெகுகுணவா

கமாழியில் ‘�ட்டிக்ர�ா’ என்று க்பாருளாகும்.  
இம்மாவட்ைத்தில் கதாழிற்�ாடல�ள 
க்பருகியதால் 1950-ஆம் ஆண்டு 81% இருநத 
வனப்பரபபு 1980-ஆம் ஆண்டு 24% ஆ� 
குடைநதது.  சூற்றுச்

 

ைல் ஆரவமுளள மக்�ள 
மரங்�டள �ட்டி அடணத்து ர்பாராட்ைம் 
நைத்தினர. எஞசிய �ாடு�டளக் �ாப்பாற்றுதல், 
அழிக்�ப்பட்ை �ாடு�டள உருவாக்குதல், நல்ல 
முடையில் வளங்�டளப ்பயன்்படுத்தும் 
விழிபபுணரடவ உருவாக்குதல் ஆகிய மூன்று 
ரநாக்�ங்�டள அபபிக்ர�ா இயக்�ம் 
ஆதரித்தது. மரங்�டள �ட்டி அடணத்துக் 
�ாப்பாற்றியதால் அபபிக்ர�ா இயக்�ம் என்று 
க்பயர வநதது.

ஈ.  அமைதி பெள்ளத்தவாககு பெவாது�வாபபு 
இயக�ம்

அடமதிப ்பளளத்தாக்கு என்்பது 
ர�ரளாவின் ்பாலக்�ாடு மாவட்ைத்தில் ரமற்கு 
கதாைரச்சி மடலயில் உளளது.  ்பசுடம மாைாக் 
�ாடு�ள இங்கு உளளன.  ஆங்கிலத்தில் Silent 
Valley (அடமதிப ்பளளத்தாக்கு) என்று 
அ ட ை க் � ப ்ப டு கி ை து .  ம � ா ்ப ா ர த த் தி ல் 
்பாண்ைவர�ளின் மடனவியான திகரௌ்பதிக்கு 
‘ட�ரநதிரி’ என்று மற்கைாரு க்பயர உளளது.  
இவவனப்பகுதி அவர�ளின் நிடனவா� 
ட�ரநதிரி வனம் என்று அடைக்�ப்பட்ைது.  
�ாலனிய ஆட்சியில் அநத வனப்பகுதிக்கு 
ஆங்கிரலயர�ள க�ன்ைர்பாது அடமதியான 
வனமா� அது இருநதது.  வனத்தில் �த்தத்டத 
கதாைரச்சியா� உருவாக்கும் சி�ாைஸ பூச்சி�ள 
அங்கு இல்லாததால் வனம் அடமதியா� 
இருநதது என்று ஆங்கிரலயர அதற்கு அடமதிப 
்பளளத்தாக்கு என்று க்பயரிட்ைனர.

அநதப ்பளளத்தாக்கில் ்பல்லுயிர�ள 
அதி�ம் உளளன.  சிங்�வால் குரங்கு�ள 
அதி�ம் �ாணப்படுகின்ைன.  சிங்�வால் 
குரங்கின் அறிவியல் க்பயர ‘ம�ா�ா ட�ரலனஸ’ 
என்்பதாகும்.  இதனால் தான் அது ‘ட�லண்ட் 
ரவலி’ என்று அடைக்�ப்படுகிைது என்்பதும் 
ஒரு வாதமாகும். ர�ரள மாநில மின்�ாரத்துடை 
1970-�ளில் மின்�ாரம் தயாரிப்பதற்�ா� 
அவவனத்தில் உளள குநதிபபுைா என்ை நதியில் 
அடண�ட்ைத் கதாைங்கியது.
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KSSP என்ை ‘ர�ரள �ாஸதிர �ாகித்ய 
்பரி�த்’ அடமபபுச் சுற்றுச்

 

ைல் ர்பாராட்ைத்டத 
இநத அடணக்கு எதிரா� நைத்தியது.  
அடண�ட்டினால் அடமதிப ்பளளத்தாக்கு 
அழிநதுவிடும் என்ை க்பரிய ர்பாராட்ைம் 
நடைக்பற்ைது.  ்பல்ரவறு தரபபினரும் 
ர்பாராட்ைத்தில் குதித்தனர.  ஆ�ரவ 1980-ஆம் 
ஆண்டு ர�ரளா மாநில அர�ாங்�ம் 
அடண�ட்டும் திட்ைத்டதக் ட�விட்ைது.  1985-
ஆம் ஆண்டு மத்திய அர�ாங்�ம் இப்பகுதிடய 
ரதசிய பூங்�ாவா� அறிவித்தது. பின்னர 
இப்பகுதி ‘நீலகிரி உயிரக்ர�ாள இருப்பா�’ 
அறிவிக்�ப்பட்டுளளது.  அடமதிப 
்பளளத்தாக்கு ்பாது�ாபபுப ர்பாராட்ைம் 20-
வது நூற்ைாண்டின் மி�ச்சிைநத இநதிய 
சுற்றுச்

 

ைல் இயக்�மா� �ருதப்படுகிைது.

அருஞ்சேவாற்பெவாருள   

அடமபக்பதிரவாதம் - எவவித அதி�ாரமும் 
இல்லாமல் உறுபபினர�ளுக்கு இடையிலான 
்பரஸ்பர ஒத்துடைபபின் மூலம் இயங்கும் 
அடமபபு

க்பண்ணியம் - க்பண்�ளின் �க்தி 
ஏற்ைத்டதயும், ்பாலின �மத்துவத்டதயும் 
ஆதரிக்கும் க�ாளட�.

ஆணாதிக்� முடை - குடும்்பம், அரசியல், 
க்பாருளாதாரம், �லாச்�ாரம், மதம், பிை 
தளங்�ளில் க்பண்�ள மீது ஆண்�ள ஆதிக்�ம் 
க�லுத்தும் முடை.

பின் �ாலனி ஆதிக்�ம் - �ாலனி ஆதிக்�த்தில் 
இருநது விடுதடல க்பற்ை பின் நாடு�ள 
இருக்கும் நிடல (எடுத்துக்�ாட்டு 1947க்கு 
பிைகு இநதியா)

�ாலனி ஆதிக்�ம் - ஐரராபபிய நாடு�ள ஆசிய 
ஆபபிரிக்� நாடு�டள அடிடமப்படுத்தி 
சுரண்டிய முடை.

விஷா�ா வழிமுடை�ள - உச்� நீதிமன்ைம் 
்பணி இைங்�ளில் ்பாலின கதாநதரவு�ளில் 
இருநது க்பண்�டள �ாப்பாற்றுவதற்�ா� 
தனது தீரபபில் வைங்கிய வழிமுடை�ள.

்பாலினச் �மத்துவம் - ஆண் க்பண் 
இடையிலான ்பாலினச் �மத்துவம்

க்பாது நலம் - மக்�ளின் க்பாதுவான நலன் 
அல்லது விருப்பம்

தனியான ந்பர அல்ல - மனிதர�ள தனியான 
ந்பர�ள அல்ல. மற்ை மனிதர�ளுைன் 
இடணநது வாழ்கிைார�ள. ஆ�ரவ �மூ�த்தில் 
இருநது கதாைரபு இல்லாமல் அவர�ள 
வாழ்வதில்டல.

அடமநதுளள ந்பர - மனிதர�ள �மூ�த்தில் 
ரவர ஊன்றி அமரநது, அடமநது  
இருக்கிைார�ள.

குடைபபு வாதம் - இநத உல�த்தில் உளள 
அடனத்டதயும் ஒரு குறிபபிட்ை �ாரணியா� 
குடைத்து விளக்கும்வாதம்.

பிர்பஞ� வாதம் - ஒரு குறிபபிட்ை �ாரணி 
பிர்பஞ�ம் முழுவதற்கும் க்பாருநதும் என்ை 
க�ாளட�.

தனிப்பட்ை வாதம் - ஒவகவாரு மதமும், 
கமாழியும், இனமும் தனித்துவமானது, 
முக்கியமானது என்னும் வாதம்.

த�ரப்படமபபு(�ட்டுடைத்தல்) முடை - உட்புை 
மற்றும் மடைக்�ப்பட்ை உண்டம�டள புரிநது 
க�ாளளுதல். ஒரு குறிபபிட்ை எழுத்துப 
்படைபட்ப ்படிக்கும் ர்பாது ரமரலாட்ைமான 
க்பாருடள விட்டுவிட்டு உட்புை, மடைநது 
இருக்கும் க்பாருடள புரிநது க�ாளவது.

அடையாள அரசியல் - குறிபபிட்ை நலிவடைநத 
�மூ� குழுக்�ள ஆதிக்� முடைக்கு எதிரா� 
தங்�ளது �ாதி, இனம், ்பாலினம் அடிப்படையில் 
ஒருங்கிடணநது ரமற்க�ாளளும் அரசியல் 
நைவடிக்ட��ள.

மனித முன்னிறுத்துதல் - மற்ை உயிரினங்�டள 
விை மனித இனம் முதன்டமயான மற்றும் 
உயரநதது என்ை அணுகுமுடை. மனிதனின் 
வாழ்விற்கும், இன்்பத்திற்கும் தான் மற்ை 
உயிரினங்�ள இவவுலகில் உளளன.
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உயிர முதன்டமச் �மத்துவம் - இவவுலகில் 
உளள எல்லா உயிரினங்�ளும் �மம், மற்ை 
உயிரினங்�டள விை மனிதன் எநத விதத்திலும் 
உயரநதவன் கிடையாது.

தடலமுடை�ள இடையிலான நீதி - புவிடய 
நாம் வருங்�ால �நததியிைம் இருநது �ைன் 
வாங்கி உளரளாம். இயற்ட�டய அழிக்�ாமல் 
மீண்டும் நாம் வருங்�ால �நததியிைம் 
ஒப்படைக்� ரவண்டும்.

நிடலயான முன்ரனற்ைம் - இயற்ட�ச் 
க�ல்வங்�டள நாம் ்பயன்்படுத்தும் ர்பாது 
வருங்�ால ரதடவ�டளயும் நமது நிடனவில் 
டவத்துக் க�ாளள ரவண்டும். நிடலத்த, நீடிய 
முன்ரனற்ைத்டத நாம் �ாத்தியப்படுத்த 
ரவண்டும்.

ஆைச் சூைலியல் - முன்ரனற்ைம் என்ை 
க்பயரில் சுற்றுச் 

 

ைடல ்பாதிக்கும் நமது 
நைவடிக்ட��டள ஆைமா� உணரநது ர�ளவி 
ர�ட்� ரவண்டும்.

சிபர�ா இயக்�ம் - இநதி கமாழியில் சிபர�ா 
என்ைால் �ட்டிபபிடி என்்பது க்பாருளாகும். 
மக்�ள மரங்�டள �ட்டிபபிடித்து அவற்டை 
கவட்ைப்படுவதில் இருநது �ாப்பாற்றிய 
இயக்�ம்.

அபபிக்ர�ா இயக்�ம் - �ன்னை கமாழியில் 
அபபிக்ர�ா என்ைால் �ட்டிபபிடி என்்பது 
க்பாருள ஆகும். �ரநாை� மாநிலத்தில் 
மரங்�டள �ட்டிபபிடித்து �ாப்பாற்றிய 
இயக்�ரம அபபிக்ர�ா இயக்�ம் ஆகும்.

I. சேரியவான பெதிமல நதரவு ்சேயயவும்

1. அடமபக்பதிரவாதக் க�ாளட� கீழ்க்�ண்ைவற்றில் எதடன ஆதரிக்�வில்டல?

அ) அரா��த்டத ஆதரிக்� ரவண்டும் 
ஆ) இக்க�ாளட� ஒழுங்ட� ஆதரிக்கின்ைது 
இ) மனிதர�ள ்பரஸ்பர ஒத்துடைபபுைன் நன்ைா� வாழ்வார�ள 
ஈ) அரட� எதிரக்கின்ைது

2. கீழ்க்�ண்ைவற்றில் அதி�ாரமில்லாக்  க�ாளட�டய ஆதரித்தவர யார?

அ) �ாரல் மாரக்ஸ ஆ) ர�ா�ப பிகரௌதான் 
இ) ஆதம் ஸமித் ஈ) �ான் லாக்

3. அடமபக்பதிரவாதக் க�ாளட� எநத அடமபட்ப சுரண்ைல் தன்டம உளளது என எதிரத்தது?

அ) அரசு ஆ) தனிச் க�ாத்துக்�ள 
இ) மதம் ஈ) ரமற்�ண்ை அடனத்தும்

4. க்பண்ணியம் யாருடைய திைன், �க்தி ஏற்ைத்டத ஆதரிக்கின்ைது?

அ) க்பண்�ள ஆ) குைநடத�ள 
இ) சிறு்பான்டமயினர ஈ) ்பைங்குடி மக்�ள

5. தனிப்பட்ை வாழ்விலும் அரசியல் என்்பதன் க்பாருள

அ) நாம் அரசியலில் தடலவர�ளின் தனிப்பட்ை வாழ்க்ட�டய விவாதிக்� ரவண்டும்  
ஆ) நாம் அரசியலில் ரநரடமடய எதிரப்பாரக்� ரவண்டும் 
இ)  நாம் குடும்்பத்திலும், அரசியலிலும் க்பண்�ளுக்�ான அரசியல் உரிடம�டளப ்பற்றி ர்ப� 

ரவண்டும்
ஈ) நாம் அரசியல் வாதி�ளின் தனிப்பட்ை வாழ்க்ட�டயப புைக்�ணிக்� ரவண்டும்

ைதிபபிடுதல் (Evaluation)
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6. பின்நவீனத்துவத்தின் தநடத யார?

அ) �ாக் கைரிைா (Jacques Derrida) ஆ) மி�ல் பூக்ர�ா (Michel Foucault) 
இ) பிரீட்ரிக் நீட்ர�(Friedrich Nietzsche) ஈ) �ாரல் மாரக்ஸ(Karl Marks)

7. ஆைச் சூைலியல் என்ை �ருத்டத உருவாக்கியவர யார?

அ) மி�ல் பூக்ர�ா (Michel Foucault) ஆ) இரா்பரட் டி புட்நம் (Robert D Putnam) 
இ) ஆட்ரி லாரட் (Audre Lorde) ஈ) ஆரரன நிரயஸ (Arne Naess)

8. பின்நவீனத்துவம் ்பற்றிய தவைான �ருத்து எது?

அ) நவீனத்டத நிரா�ரிக்கின்ைது 
ஆ) உண்டம என்று ஒன்று இல்டல. உண்டம�ள என்்பது தான் �ரி 
இ) �ரவரத� வாதத்டத எதிரக்கின்ைது 
ஈ) தனித்துவ வாதத்டத நிரா�ரிக்கின்ைது.

9. பின்நவீனத்துவம் எதனுைன் கதாைரபு உளளது?

அ) அடையாள அரசியல் ஆ) ரதசிய அரசியல் 
இ) �ரவரத� அரசியல் ஈ) வரக்� அரசியல்

10. �முதாயவாதம் எதடன நம்புகிைது?

அ) மதம் ஆ) �முதாயம் 
இ) வரக்�ம் ஈ) கமாழி

11. �முதாயவாதத்தின் ்படி மனிதன்

அ) அணுடவப ர்பான்று தனிடமயானவன் 
ஆ) சுயநலமானவன் 
இ) மதவாதி 
ஈ) ரநரமடை உரிடம�ள உளளவன்

12. �முதாயவாதம் ஆதரிப்பது

அ) இயற்ட� உரிடம�ள ஆ) தாரமீ� உரிடம�ள 
இ) ரநரமடை உரிடம�ள ஈ) க்பாருளாதார உரிடம�ள

13. க்பாருத்து�

1. நவீனச் 
 

ைலியல் அ) உயிர முதன்டம �மத்துவம் 
2. ஆைச் 

 

ைலியல் ஆ) மறுசூைற்சி 
3. ரமரலாட்ைமான 

 

ைலியல் இ) மரத்டத �ட்டிபபிடி இயக்�ம் 
4. சிபர�ா இயக்�ம் ஈ) நீடிய முன்ரனற்ைம்

14. அபபிக்ர�ா இயக்�ம் என்்பது

அ) �ாப்பாற்றுவதற்�ா� மரங்�டளக் �ட்டிபபிடிங்�ள 
ஆ) ஏடை மக்�ளுக்கு உணவு க�ாடுங்�ள 
இ) எளிரயாருக்குக் �ல்விடய �ற்றுத் தாருங்�ள 
ஈ) மக்�ளின் ரநாய்�டளச் �ரியாக்குங்�ள

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 9_25_09_2018.indd   194 2/6/2020   4:46:14 PM



195

15. இநதியா, நமிபியா ர்பான்ை நாடு�ளுக்கு க்பாருத்தமான க்பண்ணியம் எது?

அ) பின்�ாலனியப க்பண்ணியம் ஆ) தாராளவாதப க்பண்ணியம் 
இ) தீவிரப க்பண்ணியம் ஈ) மாரக்சியப க்பண்ணியம்

II. கீழக�ண்ட ந�ளவி�ளுககு மி�வும் சுருக�ைவா� பெதில் ்ழங�வும்

1. ஆநதரர்பா க�ன்ரி�ம் (மனித முன்னிருத்தல்) என்்படத விளக்�வும்
2. அடையாள அரசியல் என்ைால் என்ன?
3. ‘அடமநதுளள சுயம்’ (Situated Self) என்்பதன் க்பாருடள �ாண்�
4. ‘வி�ா�ா வழிமுடை�ள’ என்ைால் என்ன?
5. க்பண்ணியம் என்்பதன் க்பாருடளத் தரு�.
6. ‘அரசு ஒரு ரதடவயற்ை தீடம’ என ஏன் அதி�ாரமில்லாக் க�ாளட� கூறுகிைது?
7. அதி�ாரமில்லாக் க�ாளட� (Anarchism) என்்பதன் க�ால் வரலாற்டைத் தரு�.

III. கீழக�ண்ட ந�ளவி�ளுககு சுருக�ைவா� பெதில் தரு�

1.  தீவிரப க்பண்ணியத்தின் முைக்�ம் ‘தனிப்பட்ை வாழ்விலும் அரசியல்’ என்்படதப ்பற்றி 
�ருத்து கதரிவிக்�வும்.

2. ‘ஆைச் 
 

ைலியல்’ �ருத்டதப ்பற்றி எழுது�.
3. �முதாயவாதத்தின் ரநரமடை உரிடம�ள என்ை �ருத்டத விரிவா� விளக்�வும்.
4.  ரமரலாட்ைமான (ஆைமற்ை) 

 

ைலியல் சுற்றுச் சூைடலக் �ாப்பதற்குப ்பரிநதுடரத்த 
தீரவு�டளக் �ண்டு எழுது�.

IV. கீழக�ண்ட ந�ளவி�ளுககு விரி்வான பெதில்�ம்ள தரு�.

1. அதி�ாரமில்லாக் க�ாளட�யின் முக்கிய தன்டம�டள மதிபபிடு�.
2. க்பண்ணியத்தின் ்பல்ரவறு வட��டள விவாதிக்�வும்.
3. இநதியாவின் முக்கிய சுற்றுச் சூைல் இயக்�ங்�டள விவரிக்�வும்.
4.  மனிதன், �முதாயம், உரிடம�ள மற்றும் நீதி ்பற்றிய �முதாயவாதத்தின் நிடலப்பாட்டை 

விவாதிக்�வும்.

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

5.  Ramasamy, Sushila  (2009) “Political Theory – Ideas and Concepts, Chennai: 
Macmillan India Ltd.

6. IGNOU Political Science Study Materials, B.A and M.A

நைறந�வாள நூல்�ள (Reference books)
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ப � ொ து ம க ்க ளி ன் 
்கருத்து்களின் மீது 
ஊட்கங்களின் தொக்கம் 
உள்ளது. உண்மயில், 
மக்க்ளொட்சி அதன் 
அ தி ்க ொ ர த் து வ த் ் த 
மக்களிடமிருந்து ப�றுகின்்றது.  ப�ொதுக்கருத்து 
என்�து ஒரு தனிந�ரின் ்கருத்து அல்்ல, அந்ந�ர் 
மி்கவும் மதிக்கப�டும் ந�ரொ்கவும் இருக்க்லொம். 
இது ஒரு தனிப�ட்ட ்கருத்தும் அல்்ல. அவர் 
எத்த்்கய நிபுணத்துவத்்தப ப�ற்றிருபபினும், 
ப�ொதுக்கருத்து என்�து ஒரு ப�ொது 
விவ்கொரத்தில் ஒன்்்றொ அல்்லது �்ல பிரிவு 
மக்க்்ளொ ஒருஙகி்ணந்த, ஏற்றுக 
ப்கொள்ளககூடிய ்கருத்தொகும். இது 
உண்மயில் ப�ொதுக்கருத்தொகும்.

ப�ொதுக்கருத்தின் �ங்கு

மக்க்ளொட்சி பவற்றி்கரமொ்க 
பெயல்�டுவதற்கு ப�ொதுக்கருத்து என்�து ஓர் 
அத்தியொவசிய கூ்றொகும். அங்்க குடிமக்களின் 
்கருத்து்களுககு மதிப�ளிக்கப�டுகி்றது. 
மக்களின் ்கருத்து்க்்ளப பு்றக்கணித்து எந்த 
ஒரு அரெொங்கமும் நி்்லத்திருக்க முடியொது.

10.2 ஓர் உண்மையொன ப�ொதுக்கருத்்தை 
உருவொககுவதைற்குத் தை்ையொ்க இருப�்வ:

மக்களின் ்கருத்துக்கள மற்றும்  
சிந்த்ை்களின் உண்மயொை பிரதி�லிப�ொ்க 
ப�ொதுக்கருத்து இருக்க ்வணடும். 
இருபபினும் உண்மயொை ப�ொதுக்கருத்திற்கு 
சி்ல த்ட்கள உள்ளை.

சுயநல விருப�ங்்கள் (ததைசத்்தை விை 
தமைலொனது எனது நலன்)

மக்கள தங்களின் சுயந்லத்தி்ை 
முன்னிறுத்தி தங்கள நொட்டினு்டய 
விவ்கொரங்க்்ளக ்கொட்டிலும் தனிப�ட்ட  

10.1 ப�ொதுக்கருத்தி்ன வ்ையறுத்தைல்

ப�ொதுக்கருத்து ஓர் உ்ளவியல் மற்றும் 
ெமூ்கத்தில் உள்ள அ்ைவரின் 
நம்பிக்்கககும், இ்ெவொை தனிந�ரின் 
நடத்்த ெொர்ந்த ெமூ்க பெயல்மு்்றயொகும். 
சுருக்கமொ்க, இது மக்களின் கூட்டு �ொர்்வ, 
அவர்்களு்டய அணுகுமு்்ற மற்றும் 
்கருத்துக்கள ஆகும்.

இது அரெொங்கம், அரசியல் குறித்த 
முன்னுரி்ம்கள ெொர்ந்த மக்களின் கூட்டு 
விருப�மொகும்.  மக்க்ளொட்சி என்�து 
அ்ைவரின் ஒன்றி்ணந்த தனி்கருத்து்களும், 
ப�ொதுக்கருத்து்களும், தனி ந�ர்க ்கருத்து்க்்ள 
விட முககியத்துவம் வொயந்தது என்்ற கூற்றின் 
அடிப�்டயில் அ்மந்துள்ளது.  
ஒன்றி்ணந்த குழுக்கள, அரெொங்க 
த்்லவர்்கள, ஊட்க உயர்குடியிைர் ஆகி்யொர் 
ப�ொதுக்கருத்தின் மீது தொக்கத்்த 
ஏற்�டுத்தவும், ்கட்டுப�டுத்தவும் முடியும் 
என்று ்வறு சி்லர் கூறுகின்்றைர்.

10 ப�ொதுக்கருத்து மைற்றும் ்கட்சி மு்ை
அலகு

  ்கட்சி மு்்றயின் ப�ொரு்்ள 
வ்ரயறுத்தல்.

  மக்க்ளொட்சியில் ்கட்சி மு்்றயின் �ஙகு, 
பெயல்�ொடு மற்றும் அதன் வ்்க்க்்ள 
அ்டயொ்ளம் ்கொணுதல்.

  நவீை ்கொ்லத்தில் ்கட்சி மு்்றயின் 
வர்லொற்று �ரிணொமத்்த ்கணடறிதல்.

  ்தசிய மற்றும் மொநி்ல அ்ளவில் 
இந்தியொவில் உள்ள ்கட்சி மு்்றயின் 
்கட்ட்மப்� ்்கொடிட்டுக ்கொட்டுதல்.

  மக்க்ளொட்சி தி்றம்�ட பெயல்�ட ப�ொது 
்கருத்தின் முககியத்துவத்்த மதிபபீடு 
பெயதல்.

  ்கட்சி மு்்றயின் தொக்கம் மற்றும் 
வரம்பு்க்்ள மதிபபிடுதல்.

்கற்ைலின் தநொக்கங்்கள்
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ெட்டமன்்றமும் ஆ்ரொககியமொை ்கருத்துக்க்்ள 
உருவொககுவதில் மி்கவும் முககிய �ஙகு 
வகிககின்்றை.  மக்களின் சுதந்திரத்்த மதித்து 
பெயதி அறிக்்க்க்்ள ப�ொறுபபுடன் 
பவளியிடுகின்்ற ஊட்கங்கள ப�ொதுமக்களின் 
்கருத்்த  முதிர்வுடன் உருவொககுவதற்்கொை 
முககியமொை அடிப�்ட ஆகும். 

10.3 அைசியல் ்கட்சி்களின் வ்ைய்ை

அரசியல் ்கட்சி்கள மக்க்ளொட்சி மு்்ற 
அ்மபபுககு இன்றிய்மயொத ்கருவியொகும்.  
அ்வ்கள திட்டவட்டமொை ்லட்சியங்கள 
மற்றும் பெயல்திட்டத்துடன் 
உருவொக்கப�டுகின்்றை.  அ்வ ப�ொது 
மக்களிடம், ெமுதொயம் மற்றும் அரசுககு 
உள்ள பிரச்ெ்ை்க்்ளப �ற்றி 
விழிபபூட்டுவதுடன் மொற்றுத் திட்டங்க்்ளயும் 
�ரிந்து்ரககின்்றை.  �ரபபு்ரயின் மூ்லம் 
மக்கள அரசியல் பிரச்சி்ை்க்்ள அறியும்�டி 
பெயவதுடன் தங்களின் ப்கொள்்க்கள மற்றும் 
பெயல்திட்டங்களுக்கொை ஆதர்வயும் 
ப�றுகின்்றை.

�ல்்வறு அரசியல் ்கட்சி்களுககு 
இ்ட்ய பதொடர்ச்சியொை ் �ொட்டி உள்ளதுடன் 
இந்த ்�ொட்டி மக்க்ளொட்சியி்ை முதிர்ந்த 
பெயல்�ொட்்ட உறுதி பெயகி்றது.

ஓர் மக்க்ளொட்சியில் அரசியல் ்கட்சி்களின் 
மூ்லமொ்க்வ ப�ொதுக்கருத்துக்கள 

வழிநடத்தப�டுகின்்றை.

குறிபபிைத்தைக்க தமைற்த்கொள்

விவ்கொரங்களில் முன்்ைற்்றத்்த ்கொண�தற்கு 
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.

அ) வறு்மை: எந்தபவொரு நொட்டிலும் ஏ்ழ்கள 
அரசியல் த்்லவர்்களின் ப�ொயயொை 
வொககுறுதியொல் எளிதில் ்கவரப�ட்டு, தங்க்ளது 
வொககு்க்்ள அவர்்களுககு 
அளித்துவிடுகின்்றைர்.  வறு்ம்ய 
ஒழிப�தன் மூ்லம் மட்டு்ம ஓர் தரமொை 
குறிக்்கொளு்டய ப�ொதுக்கருத்து என்�து 
ெொத்தியமொகும்.

ஆ) இனவொதை மைற்றும் சொதி அடிப�்ையிலொன 
�ொகு�ொடு: ெொதி, ெமயம் மற்றும் மதம் 
ஆகியவற்றின் அடிப�்டயி்லொை 
�ொகு�ொட்்டத் தூணடும் விவொதங்கள 
மக்களி்ட்ய பி்ளவு்க்்ள உருவொககுகின்்றை.  
அ்வ ப�ரும்�ொலும் அரசியல் ்கட்சி்க்ளொல் 
தங்களின் நன்்மக்கொ்க ் ்கயொ்ளப�டுகின்்றை.  
நொட்டில் �யனுள்ள வ்்கயில் பெய்லொற்றிக 
ப்கொணடிருககும் மக்க்ளொட்சி்ய ெமூ்க 
நல்லிணக்கமின்்ம சீரழிககின்்றது.

இ) த�ச்சு மைற்றும் ஊை்க சுதைந்திைம்: 

நடுநி்்லயொை, குறிக்்கொளமிக்க 
மற்றும் சுதந்திரமிக்க ஊட்கமும், தனிமனித 
்�ச்சுரி்மககு மதிப�ளிககின்்ற 
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மக்க்ளொட்சியில் அரசியல் ்கட்சி்களின் 
�ல்்வறு பெயல்�ொடு்களின் �ட்டியல் 
பின்வருமொறு உள்ளை.
  ்கட்சி்கள ்தர்தல்்களில் ்�ொட்டியிடும்.
  ்கட்சி்கள ்வறு�ட்ட ப்கொள்்க்க்்ளயும் 

திட்டங்க்்ளயும் முன்்வககும்.
  ்கட்சி்கள நொட்டிற்்கொை ெட்டங்க்்ள 

உருவொககுகின்்றை.
  ்கட்சி்கள அரெொங்கத்்த அ்மத்து 

பெயல்�டுகின்்றை.
  எதிர்க்கட்சி்க்ளொ்கவும் ்கட்சி்கள �ஙகு 

வகிககின்்றை.
  ்கட்சி்கள ப�ொதுக்கருத்து்க்்ள 

வடிவ்மககின்்றை.
  அரெொங்கத்தின் ந்லத் திட்டங்க்்ள 

மக்கள ப�றுவதற்கு ்கட்சி்கள 
உதவுகின்்றை.

ஒரு மொதத்திற்கு பெயதித்தொள்க்்ளப 
�டித்து, அரசியல் ்கட்சி்களின் �ல்்வறு 
பெயல்�ொடு்கள பதொடர்�ொை பெயதி்க்்ள 
்ெ்கரிக்கவும்.

பசயல்�ொடு 

10.4 அைசியல் ்கட்சி்களின் �ணி்கள்

ஒரு மக்க்ளொட்சியில் அரசியல் ்கட்சி்கள, 
அரெொங்கம் மற்றும் ப�ொதுமக்கள பதொடர்பு 
ப்கொள்ள ஒரு ஒருஙகி்ணந்த இ்ணப�ொ்க 
பெயல்�டுகின்்றை. அரசியல் ்கட்சி்கள 
மக்க்்ள அரசியல் முன்முயற்சி்கள மற்றும் 
ப�ொது அனு�வங்க்்ள ்நொககி ந்கர்த்தும் 
அடித்த்ளமொ்க பெயல்�டுகின்்றை. அரசியல் 
்கட்சி்கள வொககு்க்்ள அணிதிரட்டும் 
்நொக்கத்துடன் மக்களின் அரசியல் சிந்த்ை 
மற்றும் ்கருத்துக்களின் மீது தொக்கத்்த 
எற்�டுத்துகின்்றை.

அரசியல் ப�ொரு்ளொதொர மற்றும் ெமூ்க 
பெயல்�ொட்டிற்்கொை ஓர் த்ளத்்த வழஙகுவதன் 
மூ்லம் எதிர்்கொ்ல மொநி்ல மற்றும் ்தசிய 
த்்ல்ம்களுககு �யிற்சிக ்க்ளமொ்க 
பெயல்�டுகின்்றை.  நீணட ்கொ்லமொ்க அவர்்கள 
்கட்சிககுள்்ளயும், எதிர்க்கட்சி்களிலிருந்தும் 
்கடு்மயொை விவொதம் மற்றும் விைொ 
எழுபபுவதன் மூ்லம் தங்களின் 

நடவடிக்்க்களுககுக ்கட்சித்த்்லவர்்கள 
ப�ொறுபபுணர்வுடன் இருககி்றொர்்கள. இவவொறு 
மக்களுககு �்லதரப�ட்ட ்வட்�ொ்ளர்்க்்ளயும், 
ப்கொள்்க்க்்ளயும், ்தெத்தில் நி்லவுகின்்ற 
�ல்்வறு 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.

்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 
நி்்லயொை மற்றும் நல் ஆட்சிககு உதவும். 

ஓர் அரசியல் ்கட்சி என்�து மக்களின் 
ஒன்றி்ணந்த ஒரு குழுவொ்க ்தர்தலில் 
்�ொட்டியிட்டு அரெொங்கத்தில் 
அதி்கொரத்்தக ்்கப�ற்றுகி்றது.  அவர்்கள 
ெமுதொயத்திற்்கொை கூட்டு ந்ல்ை 
ஊககுவிப�தற்்கொை சி்ல 
ப்கொள்்க்க்்ளயும், திட்டங்க்்ளயும் 
ஒபபுகப்கொளகி்றொர்்கள.

்கட்சி மு்ை்களின்வ்்க்கள்:

�ல்்வறு வ்்கயொை ்கட்சி மு்்ற்கள 
உ்லப்கஙகிலும் உள்ள �ல்்வறு �குதி்களிலும் 
குறிபபிட்ட கூறு்க்்ள ப�ொறுத்து 
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�ரிணொமவ்ளர்ச்சியில் உருவொகியுள்ளை.  ஓர் 
மக்க்ளொட்சியின் தரமொைது எப�டி அரெொங்கம் 
அதன் மக்க்்ள பிரதிநிதித்துவம் பெயகி்றது. 
எப�டி அரெொங்கம் அதன் மக்களுககு 
ப�ொறுபபுடன் இருககி்றது, எப�டி மனித 
உரி்ம்கள மற்றும் அ்ைத்து 
குடிமக்களுககும் ெமூ்க நி்்லயிலும், 
வொயபபுக்களிலும் ெமத்துவத்்த உறுதி 
பெயவதுடன், அரசியல் �ங்்கற்பில் 
ம க ்க ளு க கு  ெ ம ம ொ ை  வ ொ ய ப பு ்க ் ்ள யு ம் 
ஏற்�டுத்துகி்றது. �்ல விதமொை ்கட்சி மு்்ற்கள  
இந்த சிக்கல்்க்்ள �ல்்வறு வழி்களில் 
அணுகுவதன் மூ்லமொ்க பின்�ற்்ற�ட்டு 
மக்க்ளொட்சியின் தரம் நிர்ணயிக்கப�டுகி்றது.

்கட்சி 
மு்ை்கள்

ஒரு ்கட்சி 
மு்ை

இரு ்கட்சி 
மு்ை

�ல ்கட்சி 
மு்ை

அ. ஒரு ்கட்சி மு்ை:

ஒரு ்கட்சி மு்்றயில் ஓர் அரசியல் ்கட்சி 
அரெொங்கத்்த உருவொககும் உரி்ம்ய 
ப�றுகி்றது.  இது எழுதப�ட்ட அல்்லது 
எழுதப�டொத அரெ்மபபிலிருந்து 
ப�ரும்�ொலும் ப�்றப�டுகி்றது.  ஒரு ்கட்சி 
மு்்றயின் கீழ்  ப�ரும்�ொ்லொை ெந்தர்ப�ங்களில் 
கு்்றவொை �ங்்கற்பு மற்றும் �்லவீைமொை 
ப�ொறுபபு்ட்ம உள்ளது.  (எ.்கொ) சிங்கபபூர், 
(வடப்கொரியொ), ப்கொரிய பதொழி்லொ்ளர் ்கட்சி, 
வியட்நொம் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்சி (வியட்நொம்), 
கியூ�ொவின் ்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்சி (கியூ�ொ), 
்கம்யூனிஸ்ட் ்கட்சி (சீைொ).  ஒரு ்கட்சி 
மு்்றயொைது மக்க்ளொட்சியி்லொை 
பவளிப�ொடு்களுககு ் �ொதுமொை வொயபபு்க்்ள 
வழங்கொததுடன் மொற்்றத்திற்்கொை �ரவ்லொை 
வ்ரபயல்்்ல்யயும் வழங்கவில்்்ல.  

உதொரணத்திற்கு 1920-்களில் ்தசியவொத 
இரொணுவத்்த ஆதரித்து �ொசிெ இயக்கங்கள 
ஹிட்்லரின் த்்ல்மயில் பெர்மனியிலும், 
மு்ெொலினியின் கீழ் இத்தொலியிலும், பெைரல் 
பிரொங்்கொவின் கீழ் ஸ்ப�யினிலும் 
அதி்கொரத்்த ்்கப�ற்றியதுடன் அரசியல் 
்கட்சி்கள உருவொவ்தத் த்டபெயதை.

ஆ. இரு ்கட்சி மு்ை:

இரு ்கட்சி மு்்றயில், இரணடு அரசியல் 
்கட்சி்கள ்வறு�ட்ட ந்லன்்களுடன், 
ப�ரும்�ொன்்ம்யப ப�ற்று அரெொங்கத்்த 
அ்மப�தற்்கொை ெம வொயப்�க 
ப்கொணடுள்ளை. இரு ்கட்சி மு்்றயில் 
ப�ரும்�ொன்்ம ப�றும் ்கட்சி ஆளும் 
்கட்சியொ்கவும் சிறு�ொன்்மக ்கட்சி, 
எதிர்்கட்சியொ்கவும் உருவொககுகின்்றை. இரு ்கட்சி 
மு்்றயில் அரசியல் த்்லவர்்களிடம், மி்க அதி்க 
ப�ொறுபபுணர்வும், அதி்க அரசியல் �ங்்கற்பும் 
உள்ளது. எதிர் ்கட்சி்கள நம்பிக்்கயில்்லொ 
வொகப்கடுபபின் மு்லமொ்க தங்க்்ள நீககும் 
அச்சுறுத்தல் த்்லககு ் மல் பதொஙகும் ்கத்தியொ்க 
இருப�தைொல் ஆட்சியில் இருப�வர்்கள அதி்க 
அ்ளவி்லொை ப�ொறுப�ொை நடத்்த மற்றும் 
பெயல்�ொட்டி்ை ்மற்ப்கொளகின்்றைர்.

அரசியல் சூழ்நி்்ல ப�ரிதும் 
ஒருமு்கப�டுத்தப�டுவதொல், ஓர் ்கட்சி 
அதி்கொரத்்த இழந்தபின் ் தசிய ந்லன்்களுககு 
தீஙகு வி்்ளவிக்கககூடிய ்கடு்மயொை 
மொற்்றங்கள ஏற்�ட்லொம். இரு்கட்சி மு்்றயின் 
எடுத்துக்கொட்டொ்க  அபமரிக்கொ (மக்க்ளொட்சி 
வொதி்கள / குடியரசுவொதி்கள) மற்றும் 
இஙகி்லொந்து – (�ழ்மவொதி்கள மற்றும் 
தொரொ்ளவொதி்கள). எவவொ்றொயினும், 
எந்தபவொரு நொட்டிலும், ்கட்சி்களின் 
எணணிக்்கயில் எந்த அரெ்மபபு ெொர்ந்த 
்கட்டுப�ொடும் இல்்்ல.  அரெ்மபபு 
ந்டமு்்ற்கள மற்றும் மக்களின் அரசியல் 
முதிர்ச்சி்ய இரு ்கட்சி மு்்றயின் 
்தொற்்றத்திற்கு வழிவகுககின்்றது.
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இ. �ல ்கட்சி மு்ை:

�்ல ்கட்சி மு்்றயில், �்ல அரசியல் 
்கட்சி்கள இருப�துடன் ப�ரும்�ொன்்ம ப�ற்்ற 
்கட்சி அல்்லது ப�ரும்�ொன்்ம ப�்றொத ஒ்ர 
்நொக்கமு்டய �்ல ்கட்சி்களுடைொை 
கூட்டணியின் மூ்லமொ்கவும் மக்கள ஆதர்வ 
ப வ ன் ப ்ற டு த் து  அ ர ெ ொ ங ்க த் ் த 
உருவொககுகின்்றை. இந்த மு்்றயில் அரசியல் 
த்்லவர்்கள பதொடர்ந்து தங்கள கூட்டணிக 
்கட்சி்களின் த்்லவர்்க்ளொல் 
உற்று்நொக்கப�டுவதுடன் அரசியல் 
ெமநி்்ல்யயும் நி்்ல நொட்டுகின்்றைர்.  
அவர்்கள மக்களுககு அதி்க ப�ொறுபபு 
உள்ளவர்்க்ளொகின்்றைர். �்ல ்கட்சிமு்்ற 
வொக்கொ்ளர்்களுககு அரசியல் �ங்்கற்பில் 
�ல்்வறு வழி்க்்ளயும், ப�ரிய அ்ளவி்லொை 
்தசிய ்மம்�ொட்டிற்குரிய அரசியல் 
மொற்்றங்க்்ளக ப்கொணடு வரும் 
தி்ற்ம்யயும் வழஙகுகி்றது.

பிரொன்ஸ் மற்றும் இத்தொலியில் உள்ள 
விகிதொச்ெொர பிரதிநிதித்துவ மு்்ற �்ல ்கட்சி 
மு்்றயிலும் கூட்டணி அ்மச்ெர்வ்களிலும் 
முடிவ்டகி்றது.  ்கைடொ, பிரொன்ஸ், பெர்மனி, 

இந்தியொ, சுவீடன் ஆகிய நொடு்கள �்ல ்கட்சி 
மு்்றயி்லொை நொடு்களின் எடுத்துக்கொட்டு்கள 
ஆகும்.

10.5  மைக்களொட்சியில் அைசியல் ்கட்சி்களின் 
�ங்கு

மக்க்ளொட்சியின் தரம் மற்றும் 
பெயல்தி்ற்ை உறுதி பெயகின்்ற விதமொ்க 
அரசியல் ்கட்சி்கள இருபபு இருககின்்றை. 
அபமரிக்கொ மற்றும் இந்தியொ ்�ொன்்ற 
கூட்டொட்சி்களில் உள்ள �ன்மு்க �ண�ொடு 
மற்றும் �ன்்ம ெமூ்கங்களில் அ்மதி 
ஒற்று்ம மற்றும் ெமூ்க நல்லிணக்கம் 
ஆகியவற்்்ற ெமூ்க-ப�ொரு்ளொதொர 
்மம்�ொட்டிற்்கொ்க �ரொமரிப�து அவசியம் 
ஆகின்்றது. ஒரு ்கட்சி மு்்றயில் வி்ரந்து 
முடிபவடுக்கவும், ஒத்தி்ெவு 
நடவடிக்்க்களுககு அதி்க பநகிழ்வுத் 
தன்்ம்யக ப்கொணடிருககும்்�ொது இந்த 
முடிவு்கள �ரந்து�ட்ட மக்களின் ்கருத்துக்க்்ள 
பிரதிநிதித்துவப�டுத்தொது. இதைொல் 
அரெொங்கத்திற்கு எதிரொை அதி்க எதிர்ப்�யும் 
்�தங்க்்ளயும் அது உருவொககும்.

இரு ்கட்சி மு்ை 
எவவொறு தைொனொ்க 
நீடித்திருககிைது?

வெற்றி வெற்்றெர் 
அனைத்து விதிகனையும் 

னககவகொளெர்

ஒரே ஒரு வெற்றியொைர் 
(ர�ொல்வியனைந�ெருககு 

எதுவும் கினைககொது)

நுடெமொை 
ெொககுமுன்ற மற்றும்  

“வீணொககபெடை ெொககு” 
ரகொடெொடு

ெொககொைர்கள 
வெற்றிவெ்ற சொத்தியமில்்ொ� 

கடசிகனை ஆ�ரிகக ரெணைொம் 
என்று முடிவு வசய்கி்றொர்கள

ெொககொைர் ஆ�ேவு இல்்ொ�து 
சிறிய கடசிகளின் 
உருெொககத்ன� 

ஊககமிழககசவசய்கி்றது

சி் கடசிகரை 
வசழித்ர�ொங்குகின்்றை

�ற்வெொழுது அதிகொேத்தில் 
உளை கடசிகள �ங்கள 

அதிகொேத்ன� நின் 
நிறுத்துெ�ற்கொக விதிகனை 

உருெொககுகின்்றை
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்கட்சியின் ்கட்ட்மபபு மற்றும் 
த்்ல்மயின் இயல்பு ்கொரணமொ்க இரு ்கட்சி 
மு்்ற்மயில், ப�ொதுவொ்க ப�ொது 
ப்கொள்்க்களிலும், முடிவு்களிலும், 
ஒத்து்ழபபுககு மொ்றொ்க அரசியல் 
்மயயப�டுத்தப�டுகி்றது. �்ல்கட்சி மு்்றயில் 
கூட்டணி ்கட்சி்களி்ட்ய ்கவைமொ்க ்கருத்தில் 
ப்கொணட ்�ச்சுவொர்த்்தயின் அடிப�்டயில் 
அதன் பெயல்தி்றன் உள்ளது.  ்மலும் 
விவொதங்களிைொல் �ரஸ்�ர அடிப�்டயி்லொை 
ஒருமித்த ்கருத்்த அ்டவதன்  
மூ்லமும் ப�ரும்�ொலும் பிரச்ெ்ை்கள 

தீர்க்கப�டுகின்்றை.  எை்வ அரசியல் 
்கட்சி்கள மக்களு்டய உரி்ம்க்்ளயும், 
சுதந்திரங்க்்ளயும் ்கொப�ொற்்ற ்வணடியது 
முககியமொை ஒரு மக்க்ளொட்சியின் உந்து 
ெகதி்கள ஆகும்.  �யனுள்ள குடியுரி்ம 
�யிற்சி மற்றும் அதி்க குடிமக்கள �ங்்கற்பு 
மூ்லம் மக்க்ளொட்சி நொடு்களில் உள்ள 
இ்்ளஞர்்கள அரசியல் ்கட்சி்களிள ப�ரிய 
�ஙகி்ை வகிக்க முடியும்.  இதைொல் உ்ல்க 
நொடு்களில் முதிர்ச்சிய்டந்த மற்றும் �ரந்த  
மக்க்ளொட்சிமயமொக்க்்ல வ்ளர்க்க முடியும்.

   அரசியல் ்கட்சியின் ப�ொதுப�தவி்களுக்கொ்க  
்வட்�ொ்ளர்்க்்ள ்தர்ந்பதடுத்து 
்தர்தலில் நிறுத்துகின்்றை.

   அ்வ ்கட்சியின் ப�யரில் அரெொங்க 
அதி்கொரி்களின் நடவடிக்்க்க்்ள 
ஒருஙகி்ணத்து, ஒருதரப�டுத்த முயற்சி 
பெயகின்்றை.

   �்ல அரசியல் அறிஞர்்கள ்கட்சி்கள 
மக்க்ளொட்சிககு அவசியம் என்று 
நம்புகி்றொர்்கள.

மைக்களொட்சியில் அைசியல் ்கட்சி்களின் �ங்கு
   அரசியல் ்கட்சி என்�து மக்க்ளது 

இ்்றயொண்ம மற்றும் ப�ரும்�ொன்்ம 
ஆட்சியின் பிரதொை ்கருவியொ்க ஒரு 
சி்லரொல் ்கருதப�டுகி்றது.

   அரசியல் ்கட்சி்கள ஒழுங்கொ்க ்வ்்ல 
பெயயும் ப�ொழுது, மக்களின் 
இ்்றயொண்மக்கொை அவசியமொை 
்கருவி்க்ளொ்க அ்வ இருக்க்லொம்.

10.6 நவீன ்கட்சி மு்ை

அ. இங்கிலொந்தில் ்கட்சி மு்ை

இஙகி்லொந்தில் முடியொட்சியின் நி்்ல 
மற்றும் அதன் �ஙகி்ை �ற்றிய பிரச்ெ்ை்கள, 
்கருத்துக்கள ்மயப�டுத்தப�டுவது இரணடு 
்கட்சி்களின் ்தொற்்றத்திற்கு வழிவகுத்தது.

அ்வயொவை:
1. ்டொரீஸ் அல்்லது �ழ்மவொதி்கள

2. விகஸ் அல்்லது தொரொ்ளவொதி்கள

அரசியல் ்கட்சி்க்்ள மக்க்ளொட்சியின் உந்து 
ெகதி்கள ஆகும்.

ப�ொதுக்கருத்தி்ை உருவொககுவதற்கு 
அரசியல்வொதி்கள தங்க்ளது ்�ச்ெொற்்றல் 
மற்றும் த்்ல்மத் தி்றன்்க்்ளப  
�யன்�டுத்துகின்்றைர்.

குறிபபிைத்தைக்க தமைற்த்கொள் 20 ஆம் நூற்்றொணடில் பதொழி்லொ்ளர் 
்கட்சி தொரொ்ளவொதி்க்்ள விட ப�ரிய ெகதியொ்க 
மொறியது.

ஆ.  ஐககிய அபமைரிக்க நொடு்களின் ்கட்சி 
மு்ை

ஐககிய அபமரிக்க நொடு்களின் நிறுவைத் 
த்்லவர், அரசியல் ்கட்சி்கள மற்றும் 
அவற்றுககு இ்ட்யயொை பிரிவி்ைவொத 
்மொதல்்க்்ளத் து்டத்பதறிய விரும்பிைர்.  
இருபபினும் அபமரிக்க சுதந்திரத்திற்குப 
பின்ைர், ெொர்ஜ் வொஷிஙடனின் 
�தவிக்கொ்லத்தில் புதிதொ்க உருவொக்கப�ட்ட 
அபமரிக்க ்தெத்தில் முதலில் உருவொை  
்கட்சி்களில் வலுவொை ்தசிய அரெொங்கத்்த 
ஆதரிககும் கூட்டொட்சிக ்கட்சியும், மொநி்ல 
தன்ைொட்சி உரி்ம்ய ஆதரிககும் ்கட்சியொ்க 
குடியரசுக ்கட்சியும் இருந்தை.  1828-ல் 
மக்க்ளொட்சியி்லொை குடியரசுக ்கட்சி என்்ற 
ப�யர் மக்க்ளொட்சிக ்கட்சியொ்க மொற்்றப�ட்டது.  
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இது அரசின் உரி்ம்க்்ள பவன்்றது. 1854-ல் 
குடியரசுக ்கட்சி ப்கொத்தடி்ம மு்்றககு 
எதிரொ்கத் தைது ்�ொரொட்டக ்க்ளத்்த 
அ்மத்துக ப்கொணடதுடன் அபமரிக்க 
குடியரசுத் த்்லவரொ்க ஆபிர்கொம் லிங்கன் 
�தவிவகித்ததொல் அதி்க முன்னுரி்ம்யப 
ப�ற்்றது. அபமரிக்கொவில் இரு ்கட்சி மு்்ற  
எை தீர்வு ்கொணப�ட்டதிலிருந்து, குடியரசு 
்கட்சி மற்றும் மக்க்ளொட்சிக ்கட்சி்கள 
அபமரிக்க அரசியல் ்க்ளத்தில் ஆதிக்கம் 
பெலுத்தியுள்ளை.  இருபபினும் மூன்்றொவது 
்கட்சி ்வட்�ொ்ளர்்கள அவவப்�ொது 
பவளிப�ட்டு ம்்றந்தைர்.

இரு கடசி முன்ற

  உ்ல்கம் முழுவதும் அரிதொைது அகும்.
  ் தசிய மற்றும் உள்ளொட்சி அ்ளவில் 

ெமமொை நி்்லயில் உள்ளது.
   ் தர்தல் அ்மபபு (மு்்ற்ம).
   பவற்றி ப�ற்்றவர் அ்ைத்்தயும் 

எடுத்துக ப்கொளவர்.
   வீணொக்கப�ட்ட வொககு.
   முன்னுரி்ம அடிப�்டயி்லொை 

அ்மபபு.
   ் தர்தலுககு முன் �ரந்த கூட்டணி்கள 

அ்மக்கப�டுகின்்றை.
   வொக்கொ்ளர்்களின் ்கருத்து.
   மூன்்றொவது ்கட்சியிைருககு வொககுச் 

சீட்டில் இடம்ப�றுவது ்கடிைமொ்க 
உள்ளது.

இ. ஐதைொப�ொவில் ்கட்சி மு்ை

பிபரஞ்சு புரட்சிககுப பின்ைர் (1789), 
ஐ்ரொபபிய நொடு்களில் மக்க்ளொட்சி ெகதி்கள 
�்லம் ப�ற்று அரசியல் ்கட்சி்கள ்தொன்றிை.  
ஐ்ரொபபிய ்கணடத்தில் அரசியல் ்கட்சி்கள, 
�ழ்மவொதி்கள, தொரொ்ளவொதி்கள மற்றும் 
கிறிஸ்துவ மக்க்ளொட்சிவொதி்க்ளொ்கப 
பிரிக்கப�ட்டுள்ளைர். 19ஆம் நூற்்றொணடில் 
ெமதர்ம இயக்கங்கள பிர�்லம்டந்து ெமூ்க 
மக்க்ளொட்சி அல்்லது பதொழி்லொ்ளர் ்கட்சி்கள 
உருவொயிை. அ்வ பிர�்லம்டந்து 
பதொழிற்ெங்க ஆதர்வப ப�ற்்றை.  ்ெொவியத் 

ரஷயொவில், ்�ொல்ஷிவிக ்கட்சி 1917-ல் நடந்த 
ப�ொதுவு்ட்மப புரட்சியி்ை நடத்தி ் ெொவியத் 
யூனியன் என்்ற பிர�்லமொை ் ெொவியத் ் ெொெலிெ 
குடியரசு்க்்ள உருவொககியது.  COMINTERN 
(்கம்யூனிஸ்ட் இன்டர்்நஷைல்) அ்மபபு பி்ற 
நொடு்களில் ப�ொதுவு்ட்மப ்கட்சி்க்்ள 
ஆதரிப�தன் மூ்லம் உ்ல்க ப�ொது உ்ட்மப 
புரட்சி்ய ஊககுவிககும் �ணி்யக 
்மற்ப்கொள்ள நிறுவப�ட்டது. �னிப்�ொர் 
முடிவுககு பின் ப�ொதுவு்ட்மப ்கட்சி 
ரஷயொவில் அதன் பு்க்ழ இழந்தது. இருபபினும், 
சி்ல ப�ொது உ்ட்மக ்கட்சி்கள இன்னும் 
மக்க்ளொட்சி அரசு்களுககுள அரெொங்கக 
ப்கொள்்க்களில் பெல்வொககு பெலுத்துகின்்றை. 
ப�ொதுவு்ட்மப ்கட்சி்கள இன்றும் பதொடர்ந்து 
சீைொ மற்றும் வட ப்கொரியொவில் எ்தச்ெதி்கொர 
அரெொங்கங்க்்ளக ்கட்டுப�டுத்துகின்்றை.

ஈ. பதைன்னொபபிரிக்கொவின் ்கட்சி மு்ை

ஆபபிரிக்க நொடு்களில், அரசியல் 
்கட்சி்கள முதலில் ்கொ்லனித்துவத்துககு 
எதிரொ்க ்�ொரொடுவதற்்கொ்க உருவொக்கப�ட்டது. 
்கொ்லனித்துவத்திலிருந்து விடுத்்ல அ்டந்த 
ஆபபிரிக்க நொடு்களில், அரசியல் ்கட்சி்கள 
இரொணுவவொதத்திற்கு எதிரொ்க ்கடு்மயொ்க 
்�ொரொடுகின்்றை.

இந்தியொவில் ்கட்சி மு்ை

ஆஙகி்்லய ஆட்சிககு எதிரொை சுதந்திர 
்�ொரொட்டத்திைொலும், ்தசியவொதத்தின் 
எழுச்சியிைொலும் இந்தியொவில் ்கட்சி மு்்ற்கள 
பவளிப�ட்டை.  இந்திய அரசியல் இன்று �்ல 
்கட்சி மு்்ற்ய ப்கொணடதொ்க இருபபினும் 
இந்திய வர்லொற்றில் நீணட ்கொ்லமொ்க, ஒ்ர ்கட்சி 
அரசியல் அரஙகில் ஆதிக்கம் பெலுத்தியுள்ளது. 

பதைன்னொபபிரிக்கொவின் அைச்மைபபு

   18 வயதில் அ்ைவருககும் வொககுரி்ம
   ப�ொதுவொை வொக்க்ளர் �ட்டியல்
   வழக்கமொை ்தர்தல்
   ப�ொறுபபுணர்வு, �திலு்ரத்தல் மற்றும் 

பவளிப�்டயொை அரெொங்கத்்த 
உறுதிப�டுத்த �்ல ்கட்சி மு்்ற 
மக்க்ளொட்சி அவசியம்.
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இந்திய ்தசிய ்கொஙகிரசு (INC) 1885 ஆம் 
ஆணடில் ஆ்லன் ஆக்டவியன் 
ஹியூம் (A.O.Hume) என்�வரொல் 
நிறுவப�ட்டது. இது ெட்டமன்்ற 
மற்றும் அரசியல் பிரிவு்களில் 
இந்தியர்்களின் அரசியல் 
�ங்்கற்பிற்்கொை அடித்த்ளமொ்க இருந்தது. இது 
�டிப�டியொ்க �ல்்வறு நி்்ல்களில் அரசியல் 
சீர்திருத்தங்க்்ளக ்்கொரியது. ஒத்து்ழயொ்ம 
இயக்கத்திற்கு (1921-23) பின்ைர், இந்திய ் தசிய 
்கொஙகிரசு (INC) முழு்மயொை அரசியல் 
சுதந்திரத்்த ்்கொரியது.

20-ஆம் நூற்்றொணடில், வகுபபுவொதத்்த 
பெயல்திட்டமொ்க ப்கொணட ்கட்சி்கள, அதொவது 
1906 ஆம் ஆணடு இந்தியொவில் முஸ்லிம் லீக 
மற்றும் 1916-இல் இந்து ம்கொெ்� ்�ொன்்ற 
்கட்சி்கள உருவொகிை. பென்்ை மொ்கொணத்தில், 
பதன்னிந்திய 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. 

1906-ஆம் ஆணடில் முஸ்லிம் லீககின் 
உருவொக்கம் முரண�ொடொை அரசியல் ்�ரம் 
்�சும் பவளிப�்டயொை ்கொ்லமொ்க 
உருவொை்தொடு, இந்திய ்கட்சி மு்்றயின் 
உண்மயொை பதொடக்கத்்த பிரதி�லித்தது.  

அரசியல் அரஙகில் ம்கொத்மொ ்கொந்தியின் 
வரு்்க்யத் பதொடர்ந்து, அவரின் 
அகிம்்ெயின் மீதொை தொர்மீ்க – பநறிமு்்றக 
்கவைமுடன் கூடிய, அரசியல் ்லட்சியங்கள 

மற்றும் வழி மு்்ற்களில் இந்திய ்தசிய 
்கொஙகிரசு (INC) என்�து அ்ைத்து 
பிரிவு்க்்ளயும் ்ெர்ந்த ஏ்ழ விவெொயி்கள 
மற்றும் பின்தஙகிய பிரிவிைர்்க்்ளயும், 
பிரதிநிதித்துவப�டுத்தியது

   இந்தியொவில் �்ல ்கட்சி அ்மபபு ஏன் 
நமககு உள்ளது?

   �்ல ்கட்சி அ்மபபு்களின் நன்்ம்கள 
மற்றும் தீ்ம்கள என்ை?

   வகுப்� மூன்று அல்்லது நொன்கு 
குழுக்க்ளொ்க பிரிக்கவும், குழு 
்க்லந்து்ரயொட்்ல நடத்தவும்.  
ஏ்தனும் ஓர் அணி்ய ் தர்ந்பதடுத்து 
அவர்்களின் ்கருத்துக்க்்ள 
மற்்றவர்்களுககு பதரிவிக்கவும்.

பசயல்�ொடு 

சித்தரஞ்ென் தொஸ் 1922-இல் பதொடஙகிய 
சுயரொஜ்ய ்கட்சி, 1934-இல் 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.

1977-ஆம் ஆணடு வ்ர ப�ொதுவுட்ம 
்கட்சி, ்ெொெலிஸ்ட் ்கட்சி்கள மற்றும் வ்லதுெொரி 
ெைெங்கம் ஆகிய்வ ்தசிய அ்ளவில் 
குறிபபிடத்தக்க எதிர்்கட்சி்க்ளொ்க இருந்தை.  
1977 வ்ர, எந்த ஒரு ்கட்சியும் ்தசிய அ்ளவில் 
இந்திய ்தசிய ்கொஙகிரசுககு மொற்்றொ்க வர 
இய்லவில்்்ல. எை்வ, பெயபபிர்கொஷ 
நொரொயணனின் த்்ல்மயின் கீழ் �்ல ்தசிய 
்கட்சி்கள, ் தசிய அ்ளவி்லொை மொற்றுக ்கட்சி்ய 
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உருவொக்க இ்ணந்தை.  1977-ஆம் ஆணடில் 
ெைதொ ்கட்சி மத்தியில்  ஆட்சி அதி்கொரத்்த 
்்கப�ற்றியது. 1980-ககுப பி்றகு, இந்த ்கட்சி்கள 
ஒன்றியிருககும் தி்ற்ையும், ஒற்று்ம்யயும் 
இழந்து விட்டை. �ொரதீய ெைதொ ்கட்சி என்்ற 
புதிய ப�யருடன் ெைெங்கம் புத்துயிர் ப�ற்்றது.  
இதற்கி்டயில் ்கன்ஷிரொமின் �குென் ெமொஜ் 
்கட்சி ெமூ்க நீதி்ய பிரதொை திட்டமொ்க ப்கொணட 
ஒரு ்தசியக ்கட்சியொ்க உருவொகியது.  ்்கர்ளொ, 
்மற்கு வங்கொ்ளம் மற்றும் திரிபுரொ ்�ொன்்ற சி்ல 
மொநி்லங்களில் ப�ொதுவுட்ம ்கட்சி 
(மொர்கசிஸ்ட்) மி்கவும் ெகதிவொயந்ததொ்க ஆைது.

1990-்களில் இந்திய அரசியல் கூட்டணி 
அரெொங்கங்களுக்கொை ்கொ்லமொ்க இருந்தது.  
இந்திய அரசியல் மு்்ற்ம என்�து ெம்கொ்ல 
இந்தியொவில் ்கொணப�ட்ட �்லதரப�ட்ட 
�ண�ொட்டு ெமூ்க உ்றவு, �ன்மு்கத்தன்்ம, 
அதி்க ்�ொட்டித்தி்ற்ைொடு அதி்க அ்ளவில் 
மக்க்ளொட்சி மயமொக்கப�ட்ட பிரதிநிதித்துவம் 
ப�ற்்றது.  �்ழய ்கட்சி்கள வழக்கற்று 
பெய்லற்்றதொ்கவும் மொறிவிட்டை.  ்மலும் புதிய 
்கட்சி்கள மொறிவரும் ெவொல்்க்்ள 
எதிர்ப்கொள்ள முயற்சித்தை.

1990-்களில் இருந்து கூட்டொட்சி அரசியல் 
மு்்ற்ய நொம் ்கொண�துடன் பிரொந்தியக ்கட்சி்கள 
ப�ரிய பெல்வொக்்கப ப�ற்றுள்ள்தயும் மத்திய 
அரசின் ஆதிக்கத்திற்கு எதிரொ்க பிர்தெ 
உணர்வு்க்்ள பிரதிநிதிப�டுத்துவ்தயும் நொம் 
்கொணகி்்றொம்.  தற்்�ொ்தய ்கொ்லத்தில், பிரொந்திய 
அ்ளவி்லொை கூட்டணி்கள கூட்டொட்சி 
அரசியலுககு ஆதரவொ்கப குரல் ப்கொடுககும் 
்�ொககு இருப�்தக ்கொண்லொம். இதற்கு 
்கொரணமொ்க அரசியலில் பிர்தெமயமொக்கலும், 
குறிபபிட்ட �குதி்களில் அதி்க ஆதர்வக 
ப்கொணடிருககும் ்கட்சி்களும் உள்ளை.

மைணைலக ்கட்சி்கள்

�ஞ்ெொபபில் சி்ரொமணி அ்கொலி த்ளம், 
உத்தரபபிர்தெத்தில் ெமொஜ்வொதிக ்கட்சி, 
ஆந்திர பிர்தெத்தில் பதலுஙகு ்தெம் ்கட்சி, 
பீ்கொரில் ரொஷடிரிய ெைதொ த்ளம், ்மற்கு 
வங்கொ்ளத்தில் அகி்ல இந்திய திரிணொமுல் 
்கொஙகிரசு, பதலுங்கொைொவில் பதலுங்கொைொ 
ரொஷடிரிய ெமிதி, அெொமில் அெொம் ்கண �ரிெத், 
ம்கொரொஷடிரொவில் சிவ்ெைொ, ெம்மு 
்கொஷமீரில் ்தசிய மொநொட்டுக்கட்சி, மக்கள 
ெைநொய்க ்கட்சி, தமிழ்கத்தில் திரொவிட 
முன்்ைற்்ற ்கழ்கம் மற்றும் அ்ைத்திந்திய 
அணணொ திரொவிட முன்்ைற்்றக ்கழ்கம் 
ஆகிய்வ முககிய பிரொந்தியக ்கட்சி்க்ளொ்க 
உள்ளை.

வொக்கொ்ளர்்களி்ட்ய அரசியல் 
விழிபபுணர்வு அதி்கரிக்்கயில், பிர்தெ, ெமூ்க 
மற்றும் மத அ்டயொ்ளங்களுடன் அதி்க அணி 
திரட்டலும் உள்ளது. அரசியல்குழுக்களின் 
அ்மபபில் �ொர்ககும்்�ொது ஒரு 
பிரொந்தியத்திற்கும் இன்பைொன்றிற்கும் 
இ்டயில் உள்ள அரசியல் மற்றும் ெமூ்க 
குழுக்களின் �ணபு்கள ்�ொன்்றவற்றில் �ரந்த 
்வறு�ொடு உள்ளது.

தைமிழநொட்டில் ்கட்சி மு்ை

தமிழ்நொட்டில், ப�ரும்�ொ்லொை இந்திய 
மொநி்லங்க்்ளப ்�ொ்ல்வ பதொடக்கத்தில் 
சுதந்திர ்�ொரட்ட ்கொ்லத்தில் ்கொஙகிரசு ்கட்சி 
ஆதிக்கம் பெலுத்தியது.  இருபபினும் ெொதி 
அடுககுமு்்றயில் சிக்கல்்கள மற்றும் 
அதி்கரிககும் வடககு, பதற்கு பிரிவி்ையின் 
எழுச்சி ஆகிய்வ மொநி்லத்தில் 
்கொஙகிரசினு்டய பு்க்ழக கு்்லத்தை.  
திரொவிட இயக்கம் ப�ரியொர், 
ஈ.்வ.ரொமெொமியின் கீழ் தமிழ்நொட்டில் 
புத்துயிர் ப�ற்று திரொவிட உரி்ம்கள, 
சுயமரியொ்த, ்கணணியம் ஆகியவற்்்ற 
வலியுறுத்தல் மற்றும் வடககு எதிர்பபு, இந்தி 
எதிர்பபு, பிரொமணர் ஆதிக்கத்தி்றன் எதிரொை 
ெமூ்க ப்கொணடு ஆகியவற்றிைொல் 
பிர�்லம்டந்தது. 
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தமிழ்நொட்டில் ்கட்சி அ்மபபு 
மு்்றயொைது சுதந்திர இந்தியொவின் 
அரசியலில் மொநி்ல ்கட்சி்களின் ஒபபுயர்வற்்ற 
நி்்லககு முன் மொதிரியொ்க உள்ளது. இந்த 
்மம்�ொட்டிற்கு மி்கவும் பதளிவொை ெமூ்க-
ப�ொரு்ளொதொர, �ண�ொடு மற்றும் வர்லொற்று 
்கொரணங்கள உள்ளை.  ்கொ்லனித்துவ 
்கொ்லம்முதல் �குத்தறிவு மற்றும் ெமூ்க நீதி 
இயக்கங்களின் நீணட வர்லொறு மற்றும் 20-ம் 
நூற்்றொணடின் பதொடக்கத்தில் இருந்து திரொவிட 
சிந்த்ை்ய அணி திரட்டுதல் ்�ொன்்ற்வ 
தமிழ்க அரசியலின் தன்்ம்யயும், மொநி்ல 
அரசியலில் அரசியல் ்கட்சி மு்்றயின் 
எதிர்்கொ்லத்்தயும் தீர்மொனித்தது எை்லொம். 
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10.7  மைக்களொட்சியில்  அைசியல்  
்கட்சி்களின்  �ங்கு

ஓர் மக்க்ளொட்சியின் தி்றன்மிக்க 
பெயல்�ொட்டிற்கு, முரண�ொடொை 
விருப�ங்க்்ளப பிரதி�லிபபு பெயயும் அரசியல் 
்கட்சி்களின் இருப�து ்கட்டொயமொகும். �ல்்வறு 
விருப�ங்க்்ளயும், ப்கொள்்க்க்்ளயும் 
�ரிந்து்ரக்்கயில் ப�ரும்�ொ்லொை அரசியல் 
்கட்சி்கள, வ்லதுெொரி (�ழ்மவொதம், 
�ொரம்�ரியம் மற்றும் முத்லொளித்துவம்) 
அல்்லது இடதுெொரி சிந்த்ை்ய (ெமத்துவ-
ெொர்பு, தொரொ்ளவொதம் மற்றும் பதொழி்லொ்ளர் 
ந்ல்ை) பின்�ற்றுகின்்றை. மக்க்ளொட்சிக்கொை 
்லட்சியத்்த அ்டவதற்கு அரசியல் ்கட்சி்கள 
அவசியமொை்வ என்�து உண்ம்ய 
என்்றொலும், மக்க்ளொட்சி ்்கொட்�ொடற்்ற, 
தனிப�ட்ட ்கட்சி்களின் வ்ளர்ச்சி மற்றும் 
ெர்வொதி்கொர த்்ல்மயின் கீழ் தனிப�ட்ட 
்கட்சி்களின் எழுச்சி என்�து மக்க்ளொட்சிககு 
ஒரு முககியமொை ெவொல் ஆகும்.  இந்தியொ 
்�ொன்்ற �ன்மு்க �ண�ொடு, பமொழி, மத மற்றும் 
ப�ொரு்ளொதொர ்வற்று்ம ப்கொணட நொடு்களில், 
நொட்டின் ஒவபவொரு மூ்்லயிலிருந்தும் 
மக்களின் �ல்்வறு�ட்ட ந்லன்்க்்ள அரசியல் 
்கட்சி்கள மட்டு்ம பிரதி�லிககின்்றை. 
இத்த்்கய முதிர்ச்சிய்டந்த, மதச்ெொர்�ற்்ற 
நி்்லப�ொட்்ட ்மற்ப்கொளவது இந்தியொ 
்�ொன்்ற மக்க்ளொட்சி நொடு்களுககுப 
ப�ொருத்தமொைது. இல்்்லபயனில், 
இந்தியொவின் மதிபபுயர்வொை ஒற்று்ம மற்றும் 
நி்்லத்தன்்ம்ய �ொதுக்கொக்க முடியொது. 
நொட்டின் ந்லனிற்்கொ்க ப�ொறுபபுணர்வு மற்றும் 
ப்கொள்்க ரீதியொை ்கட்சி்கள, மக்க்ளொட்சி 
அ்மபபு்களின் நி்்லதன்்மக்கொ்க தங்கள 
்கட்ம்யயும், பெயல்�ொட்்டயும் 
்்கயொளுவதில் முதிர்ச்சி மற்றும் 
ப�ொறுபபுணர்்வ ்கொட்டுகின்்றை.

மைக்களொட்சியில் எதிர்்கட்சி்களின் �ங்கு

்கட்சி மு்்ற மற்றும் மக்க்ளொட்சி 
ஆகியவற்றிககு இ்டயி்லொை உ்றவு, 
மக்க்ளொட்சியில் எதிர்்கட்சி்களின் �ஙகு �ற்றிய 
விவொதம் இல்்லொமல் முழு்மய்டயொது.  
நொட்டில் ஓர் ெகதி வொயந்த எதிர்்கட்சி அல்்லது 
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்கட்சி்கள இல்்லொமல் மக்க்ளொட்சிககு எந்த 
அர்த்தமும் இல்்்ல.  மக்க்ளொட்சியின் தன்்ம 
ஆளும் ்கட்சியின் வலி்மயிைொல் மட்டு்ம 
நிர்ணயிக்கப�டுவது அல்்ல, எதிர்க்கட்சியின் 
�ஙகு மற்றும் அதன் பெயல்�ொட்டிலும் 
உள்ளது.

உண்மயில் எதிர்க்கட்சித் த்்லவர் 
என்�வர் அ்மச்ெர் �தவிக்கொை தகுதி்யயும், 
ெலு்்க்க்்ளயும் ப�றுகி்றொர்.  ஓர் �்லவீைமொை 
எதிர்க்கட்சி ப�ொறுபபுணர்வற்்ற 
அரெொங்கத்திற்கு அல்்லது ப�ரும்�ொன்்மயின் 
ப்கொடுங்்கொண்மககு வழிவிடுகி்றது.

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. 

அழுத்தககுழுக்கள �்ல ப�ொதுக 
ப்கொள்்க சிக்கல்்க்ளொல் �ல்்வறு 
வழிமு்்ற்க்்ளப பின்�ற்றி அரெொங்கத்தின் 
மீது தொக்கத்்த ஏற்�டுத்துகின்்றை. எை்வ 
அ்வ அழுத்தக குழுக்கள என்று 
அ்ழக்கப�டுகின்்றை. பதொழில் ெொர்ந்த 
அழுத்தக குழுக்கள என்�்வ வணி்க 
ந்லன்்க்்ள, பதொழிற் ெங்கங்கள, விவெொயி்கள, 
ஆசிரியர்்கள மற்றும் மொணவர்்கள, 
மருத்துவர்்கள, �ண�ொட்டு குழுக்கள மற்றும் 
நிறுவை குழுக்கள ஆகியவற்்்ற 
உள்ளடககியிருக்க்லொம். மக்களுககும் 
அரசியல் ்கட்சி்களுககி்டயி்லொை பதொடர்பு 
மற்றும் பதொடர்புக்கொை ஆதொரமொ்க 
பெயல்�டுவதன் மூ்லம் இந்திய அரசியல் 
மு்்ற்மயில் அழுத்தக குழுக்கள முககிய 
�ஙகு வகிககின்்றை.  அவர்்கள ப�ொதுமக்களின் 

ெமூ்க, ப�ொரு்ளொதொர சிக்கல்்களுககு 
முககியத்துவம் அளிப�்தொடு, அரெொங்கத்தின் 
நிர்வொ்கக ப்கொள்்க்கள மீது பெல்வொககு 
பெலுத்துகி்றொர்்கள.

ததைர்தைலியல்

்தர்தல் �ற்றிய ஆயவு மற்றும் 
புளளிவிவர �குப�ொய்வ ்தர்தலியல் ஆகும். 
ப�ொது ்கருத்துக ்கணிபபு்கள, ்தர்தலியலில் 
ஓர் முககியப �ஙகி்ை வகிககின்்றை.  
்தர்தலுககு முந்்தய  ்கருத்து ்கணிபபு்கள, 
்தர்தலுககு பிந்்தய ்கருத்து ்கணிபபு்கள 
மற்றும் ்தர்தல் முடிவு்கள ஆகிய்வ இதில் 
� கு ப � ொ ய வு  ப ெ ய ய ப � டு ன் ்ற ை .  
்கருத்துக்கணிபபு்கள மற்றும் ்தர்தலுககுப 
பிந்்தய ்கருத்துக ்கணிபபு்கள ஆகிய்வ 
்தர்தல்்களில் வொக்கொ்ளர் விருப�த்தின் 
முககிய குறியீடொ்க இருககின்்றை.

�ன்னமப ெணபும், கற்்றலும் 

ஒன்ர்றொடு ஒன்று 

இன்றியனமயொ�னெ

-ஜொன். எஃப. வகன்ைடி
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இவற்றுள ஒன்று ஆளும் ்கட்சியொ்கவும் 
மற்ப்றொன்று எதிர்க்கட்சியொ்கவும் இருககும்.  
இந்த மு்்றயில் ப�றும்�ொன்்ம்ய 
ப�றுவதற்கு மிகுந்த வொயபபு உள்ளது.  மற்்ற 
்கட்சி்கள மி்க சிறிய ்கட்சி்க்ளொ்க்வொ அல்்லது 
நொட்டின் ஒரு �குதியில் மட்டும் இயஙகும் 
்கட்சி்க்ளொ்க்வொ இருககும்.
�்ல ்கட்சி மு்்ற : �்ல அரசியல் ்கட்சி்கள 
அரெொங்க �தவி்க்்ள தனித்தனியொ்க்வொ 
அல்்லது கூட்டணியி்்லொ ்கட்டுப�டுத்தும் 
தி்ற்ைக ப்கொணடுள்ள ஒரு அ்மபபு.
்தர்தல் : தகுதி வொயந்த ந�ர்்க்்ள ஆட்சி 
அதி்கொரத்திற்கு வொகப்கடுபபின் மூ்லம் மக்கள 
்தர்ந்பதடுககும் மு்்ற.
்தர்தல் ஆ்ணயம் : ்தர்தல் ஆ்ணயம் 
தன்ைொட்சி ப�ற்்ற ஒரு அ்மபபு. மொநி்ல 
ெட்டப்�ர்வ்கள, மற்றும் நொடொளுமன்்றத் 
்தர்தல்்க்்ள நடத்தவும், ்மற்�ொர்்வயிடவும்  
உருவொக்கப�ட்டுள்ள அ்மபபு.
்தர்தலியல் : ்தர்தல் அதன் முடிவு்கள, அது 
பதொடர்�ொை புளளி விவரங்கள �ற்றிய �டிபபு.
்தர்தல் மு்்ற்ம : ்தர்தல்்க்்ளப �ற்றிய 
அ்ைத்து விதி்களுக்கொை ப�ொது ப�யர், 
அதொவது வொக்களிபபு மு்்ற, எல்்்ல்கள, 
வொக்கொ்ளர்்களின் �திவு, ்வட்�ொ்ளர், பிரச்ெொர 
பெ்லவு, ஒளி�ரபபு முதலியை.
ப�ரும்�ொன்்ம அரெொங்கம் : ெட்டமன்்றம் 
அல்்லது நொடொளுமன்்றத்தில் ஐம்�து ெதவிகித 
இடங்களுககு ்மல் ப்கொணடு அ்மககும் 
அரெொங்கம்..
மக்க்ளொட்சி : மக்க்ளொல் மக்களுக்கொ்க மக்க்்ள 
நடத்தும் ஆட்சி மக்க்ளொட்சியொகும்

இரணடுககும் இ்ட்யயொை பிரதொை 
்வறு�ொடு, வொக்கொ்ளர் வொக்களிககும் முன் 
நடத்தப�டும் ்கருத்துக்கணிபபு மற்றும் 
வொககுப�திவு ந்டப�று்்கயில் வொக்கொ்ளர் 
வொக்களித்த பின் வொககுச்ெொவடிககு பவளி்ய 
நடத்தப�டும் ்கருத்துக்கணிபபு என்�தொகும். 
்தர்தலுககுப பின் பவளிவரும் 
்கருத்துக்கணிபபு முடிவு்கள ்தர்தலுககு  
முந்்தய ்கருத்துக்கணிபபு்க்்ள விட 
நம்�்கமொைதொ்கக ்கருதப�டுகி்றது.  
்கருத்துக்கணிபபு்களின் முடிவு உண்மயில் 
்தர்தல் முடிவு்க்்ள ஒத்திருக்க்லொம் அல்்லது 
தவ்றொ்க்லொம். இருபபினும், அ்வ உறுதியற்்ற 
யொருககு வொக்களிப�து என்�த்ை 
தீர்மொனிக்கொத வொக்கொ்ளர்்களுககு மி்கவும் 
முககியமொைதொ்க இருப�துடன் அ்ைத்து 
்கட்சி்களுககும் வொக்களிபபு ந்டமு்்ற்களிள 
ெமநி்்ல்ய உருவொககுவதற்கு 
முககியமொைதொ்க இருககி்றது.

அரசியல் ்கட்சி : தன் உறுபபிைர்்க்்ள, ப�ொது 
அலுவ்ல்கத்திற்கு ்தர்ந்பதடுப�தன் மூ்லம் 
அரசியல் அதி்கொரத்்த ப�றும் ஓர் அ்மபபு.
ஒரு ்கட்சி மு்்ற : அரெ்மப்� அடிப�்டயொ்க 
ப்கொணடு அரெொங்கம் அ்மககும் உரி்ம்ய 
ப�ற்்ற ஓர் அரசியல் ்கட்சி அல்்லது அரசியல் 
அதி்கொரத்தின் மீது தனிப�ட்ட ்கட்டுப�ொட்்டக 
ப்கொணடிருககும் ஒ்ர ஒரு அரசியல் ்கட்சி.
இரு ்கட்சி மு்்ற : இந்த அ்மபபில் இரணடு 
்கட்சி்கள மட்டுபம அரசியலில் இருககும்.  

அருஞபசொற் ப�ொருள்

I. சரியொன �தி்ல ததைர்வு பசயயவும்

1.  அரசியல் அதி்கொரத்்த அ்டவ்த ப�ொது ்நொக்கமொ்க ப்கொணட மக்கள குழு 
என்�து

அ. அரசியல் ்கட்சி ஆ. தன்ை்லக குழு 
இ. பிரிவி்ைக குழு ஈ. அரசியல் த்்ல்மத்துவம்

மைதிபபிடுதைல் (Evaluation)
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2. கீழ்க்கணடவற்றில் அரசியல் ்கட்சியின் முககிய அங்கம் எது?

அ. த்்லவர்்கள ஆ. பதொணடர்்கள 
இ. பெயல் உறுபபிைர்்கள ஈ. இ்வ அ்ைத்தும்

3. கீழ்க்கணடவற்றில் அரசியல் ்கட்சியின் பெயல்�ொடு எது?

அ. ்தர்தலில் ்�ொட்டியிடுவது 
ஆ. அரெொங்கத்்த அ்மப�தும், இயககுவதும் 
இ. ப�ொதுக ்கருத்துக்க்்ள உருவொககுதல் 
ஈ. இ்வ அ்ைத்தும்

4. அரெொங்கத்்த இயககும் அரசியல் ்கட்சி என்�து

அ. ஆளும் ்கட்சி ஆ. தன்ை்லக குழு 
இ. எதிர்க்கட்சி ஈ. பிரிவி்ைக குழு

5. அரசியல் ்கட்சி்களின் எழுச்சியுடன் ்நரடியொ்க இ்ணக்கப�ட்டுள்ளது........

அ. பிரதிநிதித்துவ மக்க்ளொட்சி்களின் ்தொற்்றம் 
ஆ. ப�ரிய அ்ளவி்லொை ெமுதொயங்கள 
இ. அரெொங்கத்்த தடுத்து நிறுத்தவதற்கும், ஆதரவு தருவதற்குமொை வழிமு்்ற 
ஈ. இ்வ அ்ைத்தும்

6. ஒரு ்கட்சி ப்கொணட அ்மபபு மு்்ற ப்கொணட நொடு.
அ. சீைொ ஆ. இஙகி்லொந்து 
இ. அபமரிக்கொ ஈ. பிரொன்சு

7. இரு ்கட்சி மு்்ற ப்கொணட நொடு

அ. �ொகிஸ்தொன் ஆ. இந்தியொ 
இ. இஙகி்லொந்து ஈ. இ்வ எதுவும் இல்்்ல

8. கீழ்க்கணடவற்றில் ஒரு ்கட்சி மு்்ற்யக ப்கொணட நொடு எது?

அ. சீைொ ஆ. வடப்கொரியொ 
இ. கியூ�ொ ஈ. இ்வ அ்ைத்தும்

9. கீழ்க்கணடவற்றில் �்ல ்கட்சி மு்்ற்யக ப்கொணட நொடு எது?

அ. இந்தியொ ஆ. �ொகிஸ்தொன் 
இ. பிரொன்ஸ் ஈ. இ்வ அ்ைத்தும்

10. ்கொஙகிரசு ்கட்சியின் ்தர்தல் சின்ைம் என்ை?

அ. தொம்ர சின்ைம் ஆ. ்்க சின்ைம் 
இ. யொ்ை சின்ைம் ஈ. ்கடி்கொர சின்ைம்

12. ”தொம்ர” எந்த ்கட்சியின் அரசியல் சின்ைமொ்க உள்ளது?

அ. இந்திய ்தசிய ்கொஙகிரசு ஆ. �குென் ெமொஜ் ்கட்சி 
இ. �ொரதிய ெைதொ ்கட்சி ஈ. சி.பி.ஐ (எம்)

13. ப�ொதுக்கருத்து என்�து முககிய �ஙகு வகிப�து...........
அ. மக்க்ளொட்சி மு்்றயில் 
ஆ. ெர்வொதி்கொர மு்்றயில் 
இ. மக்க்ளொட்சி மற்றும் ெர்வொதி்கொர மு்்ற ஆகிய இரணடிலும் 
ஈ. சுமூ்கமொ்க பெயல்�டும் அ்ைத்து வ்்கயொை அரசியல் மு்்ற்ம்களிளும்

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 10_25_09_2018.indd   208 2/6/2020   4:51:32 PM



209

14. ஐககிய அபமரிக்க நொடு்களின் முககிய அரசியல் ்கட்சி்கள எ்வ?

அ. சுதந்திர மற்றும் மக்க்ளொட்சிவொதி்கள 
ஆ. குடியரசு மற்றும் மக்க்ளொட்சிவொதி்கள 
இ. மக்க்ளொட்சி மற்றும் ெமதர்மவொதி்கள 
ஈ. குடியரசு மற்றும் ப�ொதுவு்ட்மவொதி்கள

15. ்தர்தலியல் எ்த �ற்றி ்்கயொளகி்றது?

அ. ்தர்தல் மற்றும் ்தர்தல் குறித்த புளளிவிவர �குப�ொயவு 
ஆ. ்கருத்து ்கணிபபு்கள மற்றும் ்தர்தலுககு பிந்்தய வொகப்கடுபபு்கள 
இ. ப�ொதுக ்கருத்து 
ஈ. ்ம்்ல உள்ள அ்ைத்தும்

16.  கூற்று(A): அரசியல் ்கட்சி்கள ப�ொதுக்கருத்தி்ை ஒன்றி்ணககின்்றை 
்கொைணம் (R): ப�ொதுக்கருத்து ்தர்தல் முடிவு்களில் தொக்கத்்த ஏற்�டுத்கி்றது. 

்மற்கூறிய இரணடு வொககியங்களுள ஒன்று கூற்்றொ்கவும் (கூ) மற்ப்றொன்று ்கொரணமொ்கவும் 
(்கொ) உள்ளது.  இந்த சூழலில் கீழ்க ்கணட்வ்களுள எது ெரியொைது என்று கூறு்க.

அ) கூ ற்று (கூ) ்கொரணம் (்கொ) இரணடு்ம ெரி, கூற்றுக்கொை ெரியொை வி்ளக்கமொை ்கொரணம் 
உள்ளது.

ஆ)  கூற்று மற்றும் ்கொரணம் இரணடு்ம ெரி ஆைொல் கூற்றுக்கொை ெரியொை வி்ளக்கமொை 
்கொரணம் இல்்்ல.

இ) கூற்று ெரி ஆைொல் ்கொரணம் தவறு

ஈ) கூற்று தவறு ஆைொல் ்கொரணம் ெரி.

II. பின்வரும் த்கள்வி்களுககு மி்க சுருக்கமைொ்க �திலளிக்கவும்

1. அரசியல் ்கட்சி்ய வ்ரயறுக்கவும்
2. ஒரு ்கட்சி மு்்ற்ய சிறு குறிபபு எழுது்க?
3. �்ல ்கட்சி மு்்ற �ற்றி சிறு குறிபபு எழுது்க?
4. பிரொந்திய அரசியல் ்கட்சி்ய �ற்றி சிறு குறிபபு எழுது்க?
5. இந்தியொவிலுள்ள முககிய அரசியல் ்கட்சி்க்்ளப �ட்டியலிடு்க?
6. ப�ொது ்கருத்துத்தி்ை வ்ரயறுக்கவும்
7. இந்தியொவில் எதிர்க்கட்சி்களின் �ஙகி்ை சிறு குறிபபு எழுது்க?.

III. பின்வரும் த்கள்வி்களுககு சுருக்கமைொ்க �திலளிக்கவும்

1. மக்க்ளொட்சியில் அரசியல் ்கட்சி்களின் �ஙகி்ை �ற்றி சிறு குறிபபு எழுது்க?
2. அரசியல் ்கட்சி்களின் �ணி்க்்ளப �ட்டியலிடு்க.
3. ்கட்சி மு்்றயின் வ்்க்க்்ள �ற்றி எழுது்க.
4. �்ல ்கட்சி மு்்றயின் நி்்ற்கள மற்றும் கு்்ற்க்்ளப �ற்றி விவொதிக்கவும்

IV. பின்வரும் த்கள்வி்களுககு விரிவொ்க �திலளிக்கவும்

1. இரு ்கட்சி மு்்றயின் நி்்ற்கள மற்றும் கு்்ற்க்்ள பதளிவு�டுத்து்க.
2. இந்தியொவில் உள்ள அரசியல் ்கட்சி்க்்ளப �ற்றி வி்ளககு்க.
3. இந்தியொவில் உள்ள ப�ொதுக ்கருத்து �ற்றி ஓர் ்கட்டு்ர்ய எழுது்க.
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தமைற்த்கொள் நூல்்கள் (Reference books)

மைொநில அளவில் ்கட்சி மு்ை்களின் ்கட்ை்மைபபு

உைலி :

*�டங்கள அ்டயொ்ளத்திற்கு மட்டும்.
இப�க்கத்திற்கு  ்த்வப�ட்டொல் Flash Player or Java Script ஐ 
அனுமதிக்கவும்

mocomi.com/how-does-state-government-work/

இந்த பெயல்�ொட்டின் 
மூ்லமொ்கமொநி்ல அ்ளவில் ்கட்சி 
மு்்ற்களின் ்கட்ட்மபபு �ற்றி 

அறிந்து ப்கொள்ள்லொம்.

�டி்கள்

�டி 1:  கீழ்க்கொணும் உரலி / வி்ரவுக குறியீட்்டப �யன்�டுத்தி மொநி்ல அரசு எவவொறு 
பெயல்�டுகி்றது  எை அறி்க.

�டி 2: பெயல்�ொட்டின் ெொ்ளரத்தில் வ்லப�க்கம் கீ்ழ உள்ள ப�ொத்தொ்ை பெொடுக்கவும், 
�டி 3:  சிறிய ்க்தககு பின், மொநி்ல அரசு �ற்றி வி்ளக்கப�டும். 
�டி 4: ்மலும் மொநி்ல அரசு �ற்றி விவரம் அறிய முன்்ைொககு ப�ொத்தொ்ை பெொடுககு்க..

அலகு10 ப�ொதுக்கருத்து மைற்றும் ்கட்சி மு்ை

ICT CORNER

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 10_25_09_2018.indd   210 2/6/2020   4:51:33 PM



211

11.1.  வாக்குரிமை ைற்றும் 
பி ர தி நி தி த் து வ த் தி ன் 
ப�ாருள் ைற்றும் 
தன்மை

வாக்குரிமை ைற்றும் 
ததரதல் என்்ால் என்்ன?

இது ப�ொதுத் தேரேல்களில 
வொக்களிப�ேற்கொன ஒரு உரிமையொகும். 
‘வொககுரிமை’ எனும் ப�ொல, ‘சுேந்திரம்’ என்று 
ப�ொருள் �டககூடிய ‘பிரொங்க’ என்்ற 
ஆங்கித�ொ-பிபரஞ்சு ்க�மவச் 
ப�ொலலிலிருந்து ப�்றப�டடேொகும். தேரேல 
என்�து ேங்்களின் �ொர�ொ்க யொதரனும் 
ஒருவமர அரசியல ேம�வரொ்கதவொ அல�து 
பிரதிநிதியொ்கதவொ அர�ொங்்கத்தில �ங்குப�்ற 
பேரந்பேடுப�ேற்கொ்க வொக்களிககும் 
நமடமும்றயொகும்.

இந்திய அரசமைப்பின் �குதி 
XV, உறுப்புகள் 324-329 
ததரதமைப் �ற்றியதாகும்.

ைக்களமவககும், ைொநி� 
�டடபத�ரமவ்களுககும் வயது 
வந்தேொர வொககுரிமையின் 
அடிப�மடயில தேரேல்கள் 

நடத்ேப�ட தவண்டும் என இந்திய 
அர�மைபபின் உறுபபு 326 விளககுகி்றது.

பிரதிநிதித்துவம் என்்ால் என்்ன?

பிரதிநிதித்துவம் என்�து பி்றருக்கொ்க 
த�சும் நடவடிகம்க அல�து பி்றருக்கொ்க 
ப�யல�டுேல அல�து பிரதிநிதித்துவம் 
ப�றும் நிம�யொகும்.

இந்திய அர�மைபபில ‘தேரேல்கள்’ 
என்னும் ேம�பபி�ொன �குதி XV மி்கவும் 
முககியத்துவம் வொயந்ேேொகும். நைது 

11 ததரதல் ைற்றும் பிரதிநிதித்துவம்
அைகு

அர�மைபபிமன உருவொககியவர்கள் இதில 
உள்ள அரசியல உரிமை்கமளப 
�ொது்கொப�ேற்கொ்க இமே அர�மைபபின் ஓர 
�குதியொ்க இமைத்ேனர. இம்முககிய 
்கொரைத்தினொல ேொன் ‘தேரேல’ என்னும் 
்கருபப�ொருளுககு நைது நொடடில 
அர�மைபபி�ொன அங்கீ்கொரம் 
வழங்்கப�டடுள்ளது.

முன்னதர ’தேரேல்கள்’ என்�மவ 
�ண்மடய ஏபேன்ஸ், தரொைொபுரி 
ஆகியவறறிலும் த�ொப ஆண்டவர ைறறும் 
தரொைொனியப த�ரர�ர்கள் தேரவு 
ஆகியவறறிலும் �யன்�டுத்ேப�டடுள்ளது.  
ேற்கொ� தேரேல்களின் தேொற்றம் என்�து 17-ம் 
நூற்றொண்டில ஐதரொப�ொவில �டிப�டியொ்க 
எழுச்சி ்கண்ட பிரதிநிதித்துவ அர�ொங்்கங்்கள் 
மூ�ைொ்கவும் பின்னர வட அபைரிக்கொவிலும் 
தேொன்றியது.  பிரதிநிதித்துவ ைக்களொடசியில 
தேரேல்கள் மி்கவும் முககியைொனமவயொகும். 

கற்்லின் த�ாக்கஙகள்

   தேரேல ைறறும் பிரதிநிதித்துவம் �றறி 
ைொைவர்கள் புரிந்து ப்கொள்ளுைொறு 
ப�யேல

   ‘தேரேலியல’ என்னும் ப�ொலம� 
விளககுேல.

   தேரேலின் �லதவறு மும்ற்கமள 
ைொைவர்கள் புரிந்து ப்கொள்ளுைொறு 
ப�யேல.

   இந்திய தேரேல ஆமையத்மேப �றறி 
விழிபபுைரவு ப�றுேல.

   ்கடசித்ேொவல ேமடச் �டடத்தின் 
முககியத்துவத்திமன அறிேல.

   சுேந்திரைொன ைறறும் தநரமையொன 
தேரேல்களின் தேமவமய �றறி 
அறிவுறுத்துேல.

   அரசியலில இமளஞர்களின் �ங்ம்க 
பவளிகப்கொைரேல.
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உங்்களது குரல ஒங்கி ஒலிப�ேறகு தேரேலில 
வொக்களிப�தே சி்றந்ே வழியொகும். 
�டடங்்களின் மூ�ைொ்க அரசியல ்கடசி்கள் 
ைக்கமள வொக்களிக்க விடொைல ப�யயும் 
த�ொது தேரேல்கள் மிகுந்ே முககியத்துவம் 
ப�றுகின்்றன என்�து உண்மையொகும். 
தேரேல்கள் ைறறும் பிரதிநிதித்துவம் 
ஆகியமவ அர�ொங்்கத்மே உருவொககுவேன் 
அடிப�மடயொகும்.

ைக்க்ளாடசியின் வாக்கா்ளர மும்மை

ஓர ைக்களொடசியின் வொக்கொளர 
மும்றமையின் மி்கவும் அடிப�மடயொன 
இயலபு்கமளப �றறி நொம் ்கறறுகப்கொள்தவொம். 
ஓர ைக்களொடசியின் வொக்கொளர மும்றமை 
என்�து பின்வருைொறு உள்ளேொகும்.

ப�ரும்�ொன்மையினரின் ப�ரும்�ொன்மையினரின் ப�ரும்�ொன்மையினரின் 
விருப�ம் விருப�ம் விருப�ம் 

நிம்றதவறுவதுடன் நிம்றதவறுவதுடன் நிம்றதவறுவதுடன் 
சிறு�ொன்மையினரின் சிறு�ொன்மையினரின் சிறு�ொன்மையினரின் 

ந�னும் ந�னும் ந�னும் 
ைதிக்கப�டுகி்றதுைதிக்கப�டுகி்றதுைதிக்கப�டுகி்றது

வொக்கொளர வொக்கொளர வொக்கொளர 
பேொகுதியின் பேொகுதியின் பேொகுதியின் 

�ங்த்கறபு அதி்க �ங்த்கறபு அதி்க �ங்த்கறபு அதி்க 
அளவில இருககும்அளவில இருககும்அளவில இருககும்

வொககுரிமை என்�து வொககுரிமை என்�து வொககுரிமை என்�து 
அதி்க�ட� அளவில அதி்க�ட� அளவில அதி்க�ட� அளவில 
�ொத்தியைொனேொ்க �ொத்தியைொனேொ்க �ொத்தியைொனேொ்க 

இருககும்இருககும்இருககும்இருககும்இருககும்இருககும்

வொக்களித்ேல என்�து வொக்களித்ேல என்�து வொக்களித்ேல என்�து 
அணு்கககூடியேொ்க அணு்கககூடியேொ்க அணு்கககூடியேொ்க 

இருககும்இருககும்இருககும்இருககும்இருககும்இருககும்

தேரேல்கள் தேரேல்கள் தேரேல்கள் 
ஒழுங்்கொ்கவும், ஒழுங்்கொ்கவும், ஒழுங்்கொ்கவும், 

தநரமையொ்கவும் தநரமையொ்கவும் தநரமையொ்கவும் 
நடப�துடன் வொககு்கள் நடப�துடன் வொககு்கள் நடப�துடன் வொககு்கள் 

�ைைொன �ைைொன �ைைொன 
ைதிபபுமடயமவைதிபபுமடயமவைதிபபுமடயமவ

ைக்க்ளாடசியின் வாக்கா்ளர
மும்மையின் இயல்புகள்

ததரதல்கள் ஏன் �ைக்கு 
ததமவப்�டுகின்்்ன?

குறிபபிடட இமடபவளி்களில ைக்கள் 
ேங்்களின் பிரதிநிதி்கமளத் தேரந்பேடுப�ேறகும், 
விருப�ப�டி  அவர்கமள ைொறறுவேறகும்  
ேகுந்ே வழிமும்ற்கள் தேமவப�டுகின்்றன. 
அதுதவ தேரே�ொகும் ஆ்கதவ 
ேற்கொ�த்தில எவவம்கயொன பிரதிநிதித்துவ 

அ ர � ொ ங் ்க த் தி ற கு ம்  த ே ர ே ல 
அடிப�மடயொனேொகும். ஆம்கயொல 
ப�ரும்�ொ�ொன ைக்களொடசி்களில ைக்கள் 
ேங்்களின் பிரதிநிதி்கள் மூ�ைொ்கதவ ஆடசி 
ப�யகின்்றனர.

ஓர ததரதலில் வாக்கா்ளர 
�ல்தவறு ததரவுகம்ள தைற்பகாள்கி்ார. 
அமவயாவ்ன

   ேங்்களுக்கொன �டடங்்கமள 
உருவொககு�வமர தேரவு ப�யவர.

   அர�ொங்்கத்மே அமைத்து ப�ரும்�ொன்மை 
முடிவு்கமள எடுபத�ொமரத் தேரவு 
ப�யவர.

   அர�ொங்்கம் ைறறும் �டடமியறறுேலில 
வழி்கொடடக கூடிய ப்கொள்ம்க்கமளக 
ப்கொண்ட ்கடசிமயத் தேரவு ப�யவர.

எது ததரதமை ைக்க்ளாடசியிைா்னதாக
ஆக்குகி்து?
   அமனவருககும் தேரவு ப�யயும் வொயபபு 

இருக்க தவண்டும். ஒருவருககு ஒரு வொககு 
ைறறும் ஒவபவொரு வொககிறகும் �ைைைொன 
ைதிபபு என்�து இேன் ப�ொருளொகும்.

   அரசியல ்கடசி்களொல தேரந்பேடுக்கப�டும் 
தவட�ொளர்கள் சுேந்திரைொ்கத் தேரேலில 
த�ொடடியிடுவதுடன் வொக்கொளர்களுககுத் 
ேகுந்ேவொறு உண்மையொன 
தேரவு்களுக்கொன வொயபபு்கள் வழங்்கப�ட 
தவண்டும்.

   அத்தேரவு்கள் ேகுந்ே இமடபவளி்களில 
வழங்்கப�ட தவண்டும். ஒருசி� 
ஆண்டு்களுககு ஒருமும்ற ேகுந்ே 
இமடபவளியில தேரேல்கள் நடத்ேப�ட 
தவண்டும்.

   ைக்களொல விரும்�ப�டும் தவட�ொளர்கள் 
தேரந்பேடுக்கப�ட தவண்டும்.

   ைக்கள் ேங்்களின் விருப�ங்்களுககுத் 
ேகுந்ேவொறு தேரந்பேடுககும் வம்கயில 
சுேந்திரைொன ைறறும் தநரமையொன 
தேரேல்கள் நடத்ேப�ட தவண்டும்.
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தேரேல என்�து ஓர மும்றயொன 
முடிவொக்க நமடமும்றயொகும். அதில 
ைக்கள் ப�ொதுப�ேவி வகிப�வர்கமளத் 
தேரந்பேடுககின்்றனர. தேரேலின் மூ�ைொ்க 
�டடைன்்றங்்களில உள்ள �ேவி்கள் 
ைடடுைல�ொைல ஆடசித்தும்ற, நீதித்தும்ற 
ைறறும் வடடொர,  உள்ளொடசி அர�ொங்்கங்்களில 
உள்ள �ேவி்களும் நிரப�ப�டுகின்்றன.

தேரேல்கள் பேொடர�ொன 
புள்ளி விவரங்்கள் ைறறும் 
முடிவு்கமள ்கற்றறியும் 
்கலவிதய தேரேலியல ஆகும். 

11.2    பிரதிநிதித்துவத்தின் வமககள் / 
பதாகுதிகளுக்கா்ன இ்டஒதுக்கீடு

ததரதல் மும்மை- �ன்மைத்துவம் / 
ப�ரும்�ான்மை மும்மைகள்

�ன்மைத்துவம் / ப�ரும்�ொன்மை 
மும்றமை்களின் ப்கொள்ம்க்கள் மி்கவும் 
எளிமையொனமவயொகும். ைக்கள் 
வொக்களித்ேபி்றகு வொககு்கள் எண்ைப�டடு 
அதி்க வொககு்கமளப ப�ற்ற பவட�ொளர அல�து 
்கடசி்கள் பவறறி ப�ற்றமவயொ்க 
அறிவிக்கப�டுகின்்றன. இருபபினும் இேன் 
நமடமும்ற்கள் ைொறு�டுகின்்றனது. ஆம்கயொல 
ஐந்து வம்கயொன �ன்மைத்துவ / ப�ரும்�ொன்மை 
மும்றமை்கமள அமடயொளப�டுத்ே�ொம்.

உனது ைொநி�த்தில ்கடந்ே �டடைன்்றத் 
தேரேல எபப�ொழுது நமடப�ற்றது என 
உனககுத் பேரியுைொ? ்கடந்ே ஐந்து 
ஆண்டு்களில உனது �குதியில தவறு 
ஏதேனும் தேரேல்கள் நமடப�ற்றனவொ? 
அத்தேரேல்கமளப �றறி எழுது்க. (தேசிய, 
ைொநி�, உள்ளொடசி ைறறும் பி்ற). அமவ 
எபப�ொழுது நமடப�ற்றன? உனது 
�குதியிலிருந்து தேரந்பேடுக்கப�டட 
�டடைன்்ற / நொடொளுைன்்ற உறுபபினரின் 
விவரங்்கமளக ்கண்டறி்க.

பசயல்�ாடு 

அ)   முேலில நிம�மயக ்கடந்து 
ப�லலுேல (FPTP)

ஆ)  பேொகுதி வொககு  (BV)

இ)  ்கடசித் பேொகுதி வொககு (PBV)

ஈ)  ைொறறு வொககு (AV)

உ)  இரு சுறறு மும்ற  (TRS)

அ. முதலில் நிமைமயக் 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 
ைறறும் பேறகு �சிபிக �குதியில உள்ள சி� 
நொடு்களிலும் இம்மும்ற ்கொைப�டுகி்றது.

  FPTP (எப.பி.டி.பி) 
என்�து �ன்மைவொே/
ப � ரு ம் � ொ ன் ம ை வ ொ ே 

வொக்கொளர மும்றயில எளிமையொன 
வடிவைொகும். இதில ஒரு தவட�ொளர 
ப�ல�த் ேகுந்ே வொககு்களில பி்ற 
தவட�ொளர்கமள விட அதி்க வொககு்கமள 
ப�றறிருந்ேொத� பவறறி ப�ற்றவர ஆவொர. 
அறுதிப ப�ரும்�ொன்மை ப�்ற தவண்டிய 
அவசியமிலம�. இந்ே மும்ற ஒரு 
உறுபபின் பேொகுதி்களில 
�யன்�டுத்ேப�டுகி்றது. இதில 
வொக்கொளர்கள் ்கடசிக்கொ்க அல�ொைல 
தவட�ொளருக்கொ்கதவ வொக்களிககின்த்றொம். 
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ஆ. பதாகுதி வாக்கு (BV)

பேொகுதி வொககு என்�து அரசியல 
்கடசி்கதள இல�ொே அல�து ��வீனைொ்க 
உள்ள நொடு்களில ்கொைப�டுவேொகும். த்கைன் 
தீவு்கள், �ொக�ொந்து தீவு்கள், ்கரன்த�, குமவத், 
�ொதவொஸ், ப��னொன், ைொ�த்தீவு்கள், 
�ொ�ஸ்தீனம், சிரிய அரபுக குடியரசு ஆகியமவ 
பேொகுதிவொககு மும்றயி�ொன வொக்கொளர 
மும்றமை்கமளப பின்�றறுகின்்றன.

ேனிப�டட தவட�ொளர்களுககு 
வொக்களிககும் தி்றமன வொக்கொளர்கள் 
ேக்கமவத்துக ப்கொள்வேொல பேொகுதிவொககு 
மும்ற �ொரொடடப�டுகி்றது. அத்துடன் ேகுந்ே 
மும்றயில நி� அமைபபின் அமைக்கப�டட 
ைொவடடங்்களும் அனுைதிக்கப�டுகின்்றன. 
அதே தநரத்தில எப.பி.டி.பியுடன் ஒபபிடும்கயில 
அரசியல ்கடசி்களின் �ங்கு அதி்கரிப�துடன் 
அதி்க இைக்கம் ைறறும் அமைபபு ரீதியொன 
்கடசி்கமள வலுப�டுத்துவேொ்க உள்ளது.

பேொகுதி வொககு என்�து ஓர 
�ன்மைத்துவ/ப�ரும்�ொன்மை 
மும்றமையில �லஉறுபபினர 

ைொவடடங்்களில �யன்�டுத்ேப�டுவேொகும். 
இதில தேரந்பேடுக்கப�ட தவண்டிய 
தவட�ொளர்களுககுத் ேகுந்ே வொககு்கள் 
வொக்கொளர்களுககு இருககும். அதி்க�ட� 
எண்ணிகம்கயி�ொன வொககு்கமளப ப�ற்ற 
தவட�ொளர பவறறி ப�றுகி்றொர. ப�ொதுவொ்க 
்கடசி்கமளக ்கொடடிலும் தவட�ொளருக்கொ்க 
ைக்கள் வொக்களித்ேொலும் ப�ரும்�ொ�ொன 
மும்றமை்களில ைக்கள் ேங்்களின் 
விருப�த்திறகுத்  ேக்கவொறு வொக்களிககின்்றனர.

இ. 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.

ஈ. ைாற்று வாக்கு (AV)

இம்மும்றயில வொக்கொளர்கள் ேங்்களின் 
முேல விருப�த்தேரமவ விட 
தவட�ொளர்களுககு இமடதய முன்னுரிமை 
அளிககின்்றனர. இேனொல இது ‘முன்னுரிமை 
வொககு’ எனவும் அமழக்கப�டுகி்றது. 
ைொறறுவொககு மும்ற ஆஸ்திதரலியொ, பிஜி, 
�ொபபுவொ கினியொ ஆகிய நொடு்களில 
பின்�ற்றப�டுகி்றது. �� தவட�ொளர்கள் 
பைொத்ேைொ்கப ப�ற்ற வொககு்கமள ைொறறுவேன் 
மூ�ம் ஒடடுபைொத்ே விருப�மும் 
இமைக்கப�டடு பிரதிநிதித்துவப 
�டுத்ேப�டுகி்றது.

ைொறறு வொககு என்�து 
முன்னுரிமையொன �ன்மை மும்றயொகும். 
இது வொக்கொளர்களின் ஓர உறுபபினர 
ைொவடடங்்கமளக ப்கொண்டேொகும். 
வொக்கொளர்கள் ேைது வொககுச் சீடடில 
உள்ள  எண்மைப �யன்�டுத்தி ேைது 
முன்னுரிமைமயக குறிககின்்றனர.

பசயல்�ாடு 

இருசுறறு மும்ற என்�து ஓர 
�ன்மைத்துவ / ப�ரும்�ொன்மை 
மும்றயொகும். இதில முேல சுறறில 
எக்கடசி அல�து தவட�ொளருககும் 
அறுதிபப�ரும்�ொன்மை (50 �ேவீேத்திறகு 
தைல ஒரு �ேவீேதைனும் ப�றறிருத்ேல) 
ப�்றொே நிம�யில இரண்டொவது சுறறு 
தேரேல நமடப�றும். இரு சுறறு மும்ற 
எபத�ொது ப�ரும்�ொன்மை, �ன்மைத்துவ 
வடிவம் எடுககுபைனில, ஒருதவமள 
இரண்டொம் சுறறில இரண்டு 
தவட�ொளர்களுககு தைல த�ொடடியிடும் 
நிம�யில அதி்க வொககு்கள் ப�றறு பவறறி 
ப�று�வர தேரந்பேடுக்கப�டுவொர. இதில 
அவர்கள் அறுதிபப�ரும்�ொன்மை 
ப�றறிருந்ேொலும் ்கைககில எடுத்துக 
ப்கொள்ளப�டுவதிலம�.
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உ. இரு சுற்று மும் (டி.ஆர.எஸ்).

இரு சுறறு மும்றயின் முககிய இயலத� 
அேன் ப�யரில குறிபபிடப�டடுள்ளது. அது 
ஒதர தேரே�ொ்க அல�ொைல ஒரு வொரம் 
அல�து �திமனந்து நொட்கள் இமடபவளியில 
இரு சுறறு்களொ்க நமடப�றுகி்றது. இது தேசிய 
�டடைன்்ற உறுபபினர தேரவிறகும், குடியரசுத் 
ேம�வருக்கொன தநரடி தேரேலுககும் உ�்கம் 
முழுவதும் �யன்�டுத்ேப�டுகி்றது. இம்மும்ற 
ைத்திய ஆபபிரிக்கக குடியரசு, ்கொங்த்கொ, 
்கத�ொன், ைொலி பைௗரிடொனியொ, மஹதி, ஈரொன், 
வியடநொம், ேஜிகிஸ்ேொன், உஸ்ப�கிஸ்ேொன் 
த�ொன்்ற நொடு்களில பின்�ற்றப�டுகி்றது.

வமரயறுக்கப�டட வமரயறுக்கப�டட வமரயறுக்கப�டட வமரயறுக்கப�டட வமரயறுக்கப�டட வமரயறுக்கப�டட 
வொக்கொளர வொக்கொளர வொக்கொளர வொக்கொளர வொக்கொளர வொக்கொளர 
மும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமை

திரளொன திரளொன திரளொன திரளொன திரளொன திரளொன 
வொககுமும்றமைவொககுமும்றமைவொககுமும்றமைவொககுமும்றமைவொககுமும்றமைவொககுமும்றமை

ேனித்பேொகுதி ேனித்பேொகுதி ேனித்பேொகுதி ேனித்பேொகுதி ேனித்பேொகுதி ேனித்பேொகுதி 
வொக்கொளர வொக்கொளர வொக்கொளர வொக்கொளர வொக்கொளர வொக்கொளர 
மும்றமைமும்றமைமும்றமை

இடஒதுககீடடுடனொன இடஒதுககீடடுடனொன இடஒதுககீடடுடனொன இடஒதுககீடடுடனொன இடஒதுககீடடுடனொன இடஒதுககீடடுடனொன 
கூடடு வொக்கொளர கூடடு வொக்கொளர கூடடு வொக்கொளர கூடடு வொக்கொளர கூடடு வொக்கொளர கூடடு வொக்கொளர 

மும்றமைமும்றமைமும்றமை

விகிேொச்�ொர விகிேொச்�ொர விகிேொச்�ொர விகிேொச்�ொர விகிேொச்�ொர விகிேொச்�ொர 
பிரதிநிதித்துவம்பிரதிநிதித்துவம்பிரதிநிதித்துவம்பிரதிநிதித்துவம்பிரதிநிதித்துவம்பிரதிநிதித்துவம்

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 

பிரச்�மன்கமளத் ேொங்்கள் எழுபபினொல, 
ேொங்்கள் பிர��ைமடவதுடன் வரககூடிய 
தேரேலில ேங்்களின் பவறறி வொயபபு 
பிர்கொ�ைொகும்  என்�மே அரசியல 
ேம�வர்கள் அறிவர. இருபபினும் ேங்்களது 
�ணியின் மூ�ைொ்க வொக்கொளர்கமள 
திருபதி�டுத்ேவிலம�பயனில மீண்டும் 
அவர்களொல பவறறிப�்ற இய�ொது.

�ைது ததரதல் மும் என்்ன?
ஐந்து ஆண்டு்களுககுப பின்னர 

அமனத்து தேரந்பேடுக்கப�டட பிரதிநிதி்களின் 
�ேவிக்கொ�மும் முடிவுககு வருகி்றது. பின்னர 
ைக்களமவ ைறறும் ைொநி� �டடபத�ரமவ 
்கம�க்கப�டுகி்றது. அமனத்து 
பேொகுதி்களுககும் ஒதர தநரத்தித�ொ, அேொவது 
ஒதர நொளித�ொ அல�து ஒருசி� நொட்களித�ொ 
தேரேல நமடப�றுகி்றது. இதுதவ ப�ொதுத் 
தேரேல எனப�டுகி்றது. சி� தநரங்்களில ஒரு 
பேொகுதியில உள்ள உறுபபினரின் ைரைம் 
அல�து �ேவி வி�்க�ொல ஏற�டும் 
்கொலியிடத்மே நிரப� தேரேல நமடப�றுகி்றது. 
இது இமடத்தேரேல என அமழக்கப�டுகி்றது.

ததரதலுக்கா்ன பதாகுதிகள்

ேமிழ்க ைக்கள் 39 நொடொளுைன்்ற 
உறுபபினர்கமளத் தேரந்பேடுத்து 
ைக்களமவககு அனுபபுகின்்றனர. நைது 
நொடடில இடம் �ொரந்ே பிரதிநிதித்துவ 
மும்றமய நொம் பின்�றறுகித்றொம். 
தேரேலுக்கொ்க நம் நொடு �� �குதி்களொ்கப 
பிரிக்கப�டடுள்ளது. இப�குதி்கமள நொம் 
தேரேலுக்கொன பேொகுதி்கள் என 
அமழககித்றொம். ஓர �குதியில வசிககும் 
ைக்கள் வொக்களித்து ேங்்களுக்கொ்க ஓர 
பிரதிநிதிமயத் தேரந்பேடுககின்்றனர.

ைக்களமவத் தேரேலுக்கொ்க நைது நொடு 
543 பேொகுதி்களொ்கப பிரிக்கப�டடுள்ளது. 
ஒவபவொரு பேொகுதியிலிருந்தும் 
தேரந்பேடுக்கப�டும் பிரதிநிதி நொடொளுைன்்ற 
உறுபபினர என அமழக்கப�டுகி்றொர. ஒவபவொரு 
வொககிறகும் �ைைதிபபு என்�து ைக்களொடசியி�ொன 
தேரேலின் இயலபு்களில ஒன்்றொகும். இேனொல 
ேொன் ஒவபவொரு பேொகுதியும் கிடடத்ேடட 
�ைைொன ைக்கள் பேொம்க உள்ளேொ்க இருக்க  

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 11_22-09-18.indd   215 2/6/2020   4:57:39 PM



216

தவண்டும் என அர�மைபபு கூறுகி்றது. 
அதேத�ொ� ஒவபவொரு ைொநி�மும் குறிபபிடட 
எண்ணிகம்கயி�ொன பேொகுதி்களொ்கப 
பிரிக்கப�டடுள்ளது. அந்நிம�யில, ைக்களொல 
தேரந்பேடுக்கப�டும் பிரதிநிதி �டடபத�ரமவ 
உறுபபினர அல�து எம்.எல.ஏ (M.L.A) என 
அமழக்கப�டுகின்்றொர. அதே ப்கொள்ம்க 
�ஞ்�ொயத்து ைறறும் ந்கரபு்ற உள்ளொடசி 
தேரேல்களில பின்�ற்றப�டுகி்றது. ஒவபவொரு 
கிரொைம் அல�து ந்கரமும் பேொகுதி்கமளப 
த�ொன்று வொரடு்களொ்கப பிரிக்கப�டடுள்ளது. 
ஒவபவொரு வொரடும் கிரொைம் அல�து ந்கரபபு்ற 
உள்ளொடசி அமைபபிறகு ஓர உறுபபினமரத் 
தேரந்பேடுககி்றது. சி� �ையங்்களில 
இத்பேொகுதி்கள் ஓர இடைொ்கக 
்கருேப�டடு, ஒவபவொரு பேொகுதியும் 
அமவயில ஓர இடத்தின் மூ�ம் 
பிரதிநிதித்துவப�டுத்ேப�டுகி்றது.

தனித்பதாகுதி

ஓர குடிை்கனுககு ேனது பிரதிநிதிமயத் 
தேரந்பேடுப�ேறகும், ேொன் பிரதிநிதியொ்கத் 
தேரந்பேடுக்கப�டுவேறகும் உள்ள உரிமைமய 
அர�மைபபு வழங்குகி்றது. பவளிப�மடயொன 
தேரேல த�ொடடியில சி� நலிந்ே பிரிவினருககு 
ைக்களமவ ைறறும் ைொநி� �டடபத�ரமவ்களுககு 
வொயபபு்கள் சி்றப�ொ்க அமைவதிலம�. 
அவர்களுககு பி்றருககு எதிரொ்கத் தேரேலில 
த�ொடடியிடுவேற்கொன வளங்்கள், ்கலவியறிவு 
ைறறும் த�ொடடியிடுவேறகுத் தேமவயொன 
பேொடரபு்கள் இருப�திலம�.  இவவொறு இருபபின் 
நைது ைக்கள் பேொம்கயில குறிபபிடத்ேகுந்ே 
பிரிவினருககு நைது நொடொளுைன்்றம் ைறறும் 
�டடபத�ரமவ்களில அமனவருககும் 
இடமில�ொே நிம� ஏற�டுகி்றது.  இது நைது 
ைக்களொடசிமய பிரதிநிதித்துவம் 
வழங்்கொேேொ்கவும், கும்றந்ே ைக்களொடசித் 
ேன்மையுமடயேொ்கவும் ைொறறுகி்றது.

இந்திய நொடொளுைன்்றத்தில உள்ள 
ப�ண்்கள் இட ஒதுககீடடு ைத�ொேொவின் 
நிம� என்ன?

பசயல்�ாடு 

தைறகூறியவற்றொல நைது அர�மைபபிமன 
உருவொககியவர்கள் நலிந்ே பிரிவினருககு சி்றபபு 
அமைப�ொ்க ேனித்பேொகுதி்கமளப �றறி 
சிந்தித்ேனர.  சி� பேொகுதி்கள் �டடியல 
இனத்ேவர ைறறும் �ழங்குடியினருககு 
ஒதுக்கப�டடுள்ளது.  இவவம்க இடஒதுககீடு 
மும்ற பின்னர பி்ற நலிந்ே பிரிவினருககும் 
ைொவடட ைறறும் உள்ளொடசி அமைபபு்களில 
நீடடிக்கப�டடுள்ளது.

வமரயம்

ைக்கள் பேொம்கக ்கைகப்கடுபபின் 
அடிப�மடயித�தய ைக்களமவ ைறறும் 
ைொநி� �டடபத�ரமவக்கொன பேொகுதி்கள் 
வமரயறுக்கப�டுகின்்றன.  பேொகுதி்கமள 
வமரயம்ற ப�யயும் த�ொது அேன் புவியமைபபு, 
இயறம்கயொன இயலபு்கள், நிரவொ்க 
அமைபபு்களின் எலம�்கள், ே்கவல பேொடரபு 
ைறறும் ப�ொதுைக்களின் வ�தி ஆகியமவ 
்கைககில எடுத்துக ப்கொள்ளப�டுகின்்றன.
பதாகுதி வமரயம் சட்டஙகள்
முேல வமரயம்ற ஆமையச் �டடம், 1952.
இரண்டொவது வமரயம்ற ஆமையச்
�டடம், 1963.
மூன்்றொவது வமரயம்ற �டடம், 1973.
நொன்்கொவது வமரயம்ற �டடம், 2002.
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.

�ஞ்�ொயத்து்கமளப த�ொன்று 
மூன்றில ஒரு �ங்கு இட ஒதுககீடு 
ப�ண்்களுககு நொடொளுைன்்றத்திலும் 
இருக்க தவண்டொைொ?
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எவவம்கயொன தவறு�ொடு்கமளயும் 
ேொண்டி ேங்்களின் பிரதிநிதி்கமளத் 
தேரந்பேடுப�ேற்கொன �ைவொயபபு 
அமனவருககும் வழங்்கப�ட தவண்டும் 
என்�தே ைக்களொடசியி�ொன தேரேலின் முேல 
நி�ந்ேமனயொகும்.  நைது நொடடில �திபனடடு 
வயது நிரம்பிய குடிைக்கள் அமனவரும் 
தேரேலில வொக்களிக்க�ொம்.  ஒருவரின் �ொதி, 
ைேம் ைறறும் �ொலின �ொகு�ொடின்றி அமனத்து 
குடிைக்களுககும் வொக்களிககும் உரிமை 
உள்ளது.

அமனத்து குடிைக்களின் ப�யர்கமளயும் 
த்கடடுப ப�றுவது, அவர்கமள வொக்கொளர 
�டடியலில த�ரப�து ஓர அர�ொங்்கத்தின் 
ப�ொறுப�ொகும். இடம் ப�யரந்தேொர ைறறும் 
இ்றந்ே வொக்கொளர்களின் ப�யர்கள் 
நீக்கப�டுகின்்றன.  ஐந்து ஆண்டு்களுககு ஒரு 
மும்ற வொக்கொளர �டடியல 
திருத்தியமைக்கப�டுகி்றது.  ்கடந்ே சி� 
ஆண்டு்களொ்க வொக்கொளர பும்கப�ட 
அமடயொள அடமட (EPIC) 
அறிமு்கப�டுத்ேப�டடுள்ளது.  வொக்கொளர்கள் 
இேமன ேொங்்கள் வொக்களிக்கச் ப�லலும்த�ொது 

எடுத்துச் ப�ல� தவண்டும்.  இருபபினும் 
வொக்கொளர அமடயொள அடமட என்�து 
்கடடொய ஆவைைல�.  இேமனத் ேவிர ஆேொர 
அடமட, குடிமை வழங்்கல அடமட ைறறும் 
ஓடடுநர உரிைம் ஆகியவறறின் அ�ல �ொன்று 
ஆகியவறறிமன வொக்களிப�ேற்கொன 
ஆவைைொ்க ்கொடட�ொம்.

இந்தியாவில் ததரதல் �ம்டமும்

   பேொகுதி்கமள ைறுவமரயம்ற ப�யேல.

   தேரேல அறிவிபபு.

   தவடபு ைனுவிமன ேொக்கல ப�யேல 
ைறறும் திரும்�ப ப�றுேம�ப �றறிய 
தேரேல. ஆமையத்தின் அறிவிபபு.

   த�ொடடியிட விரும்பும் தவட�ொளர்கள் 
தவடபுைனு ேொக்கல ப�யேல.

   தவடபு ைனுக்கமள �ரி�ொரத்து ஏற்றல 
அல�து நிரொ்கரித்ேல.

   தேரேல �ரபபுமர.

   வொக்களித்ேல நமடமும்ற.

   வொககு எண்ணிகம்க ைறறும் தேரேல 
முடிவு்கமள அறிவித்ேல.

பசயல்�ாடு 

காைவரிமச மும்
இக் காை வரிமச மும்யின் 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.
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இந்தியாவில் �்டக்கும் ததரதல்கள் �ற்றிய அம்சஙகள்.

எந்ே அர�மைபபுச் 
�டடதிருத்ேத்தின் மூ�ைொ்க இந்திய 
குடிைக்களின் வொக்களிககும் வயது 
இரு�த்தி ஒன்றிலிருந்து �திபனடடொ்கக 
கும்றக்கப�டடது?

கீழக்கண்டவற்றின் 
முக்கியத்துவத்திம்ன கண்டறிக

  ைக்கள் பிரதிநிதித்துவச் �டடம், 1950 
ைறறும் 1951.

 ைக்கள் பிரதிநிதித்துவச் �டடம், 1966.
  வமரயம்ற ஆமையச் �டடங்்கள், 1962 

ைறறும் 1972.

பசயல்�ாடு 

தவட�ா்ளரகள் நியை்னம்

ஓர ைக்களொடசி அடிப�மடயி�ொன 
தேரேலில உண்மையொன விருப�த் தேரமவ 
தைறப்கொள்ள ைக்களுககு வொயப�ளிக்க 
தவண்டும்.  எவரும் தேரேலில த�ொடடியிடுவேறகு 
எவவிேத் ேமடயும் இல�ொே சூழலில இது 
நி்கழும்.  இேமனதய நைது அமைபபும் 
வழங்குகி்றது.  வொக்கொளரொ்க இருப�ேற்கொ்க 
ேகுதியுமடய எவரும் தேரேலில 
தவட�ொளரொ்க�ொம். தேரேலில 
வொக்களிப�ேற்கொன கும்றந்ே�ட� வயது 
�திபனடடு எனில, தவட�ொளரொவேற்கொன 
கும்றந்ே�ட� வயது இரு�த்து ஐந்து என்�தே 
இதிலுள்ள ஒதர வித்தியொ�ைொகும்.  அரசியல 
்கடசி்கள் தவட�ொளமர நியமிககும் த�ொது அவர 
்கடசியின் சின்னம் ைறறும் ஆேரவிமனப 
ப�றுகி்றொர. ்கடசியின் தவட�ொளர நியைனத்திமன 
‘்கடசியின் நியைனச்சீடடு’ என அமழககின்்றனர.

 தவடபு ைனு ேொக்கல ப�யய விரும்பும் 
ஒவபவொருவரும் பிமைத்பேொம்கயொ்கக 
குறிபபிடட பேொம்கயிமன ப�லுத்ே தவண்டும்.  
உச்�நீதிைன்்றத்தின் வழி்கொடடுேல�டி 
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.
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ததரதல் �ரப்புமர
தேரேலின் முககிய தநொக்கதை ைக்கள் 

ேங்்களுககு விருப�ைொன பிரதிநிதி்கள், 
அர�ொங்்கம் ைறறும் ப்கொள்ம்க்கமள 
தேரந்பேடுப�ேற்கொன வொயப�ளிப�ேொகும்.  
ஆ்கதவ யொர சி்றந்ே பிரதிநிதியொ்க இருப�ர, 
எக்கடசி சி்றந்ே அர�ொங்்கத்மே அமைககும் 
அல�து எது சி்றந்ே ப்கொள்ம்க 
ஆகியவறறிமனப �றறிய சுேந்திரைொன ைறறும் 
பவளிப�மடயொன விவொேம் அவசியைொகும்.  
இதுதவ தேரேல �ரபபுமரயின் த�ொது 
நி்கழ்கி்றது.

நைது நொடடில இத்ேம்கய �ரபபுமர்கள் 
இறுதி தவட�ொளர �டடியல அறிவிக்கப�டட 
நொளிலிருந்து தேரேல நடககும் நொள் வமர 
இரு வொர்கொ�த்திறகு நமடப�றுகி்றது.  
இக்கொ� ்கடடத்தில தவட�ொளர்கள் 
வொக்கொளர்களிடம் ப�ன்று வொககு த�்கரித்ேல, 
அரசியல ேம�வர்கள் தேரேல 
ப�ொதுககூடடங்்களில உமரயொறறுேல ைறறும் 
அரசியல ்கடசி்கள் ேங்்களின் 
ஆேரவொளர்கமளத் திரடடுேல ஆகியமவ 
நி்கழும்.  இக்கொ�்கடடத்தில ேொன் நொதளடு்கள், 
�மூ்க ஊட்கங்்கள் ைறறும் 
பேொம�க்கொடசி்களில தேரேல பேொடர�ொன 
ப�யதி்கள் ைறறும் விவொேங்்கள் இடம் 
ப�றுகின்்றன.

தேரேல �ரபபுமரயின் த�ொது அரசியல 
்கடசி்கள் முககியப பிரச்�மன்களின் மீது 
ப�ொது ைக்களின் ்கவனத்மேத் திருபபுகின்்றன.  
அவர்கள் ைக்களிடம் அபபிரச்�மன்கமளப 
�றறி த�சுவேன் மூ�ம் அவர்கமள ஈரத்து 
அேனடிப�மடயில ேங்்கள் ்கடசிககு 
வொக்களிககுைொறு ப�யவர.  ஓர ைக்களொடசியில 
அரசியல ்கடசி்கள் ைறறும் தவட�ொளர்கள் 
விரும்பும் வம்கயில தேரேல �ரபபுமரமய 
சுேந்திரைொ்க தைறப்கொள்ள அனுைதிக்க 
தவண்டும்.  இருபபினும் சி� தநரங்்களில 
ஒவபவொரு அரசியல ்கடசியும், தவட�ொளரும் 
த�ொடடியிடுவேறகு ஏற்ற நியொயைொன ைறறும் 
�ைைொன வொயபபிமன உறுதி ப�யயும் 
வம்கயில �ரபபுமர்கமள 
ஒழுங்குமும்றப�டுத்ே தவண்டும்.

நைது தேரேல �டடங்்களின் �டி ஓர ்கடசி 
அல�து தவட�ொளர கீழ்க்கண்டவறறிமன 
ப�யய முடியொது

  வொக்கொளர்களுககு ம்கயூடடு அளித்ேல 
அல�து அச்சுறுத்துேல.

   �ொதி ைறறும் ைேத்தின் ப�யரொல 
வொக்களிககும்�டி தவண்டுேல.

   தேரேல �ரபபுமர்களுககு அர�ொங்்கத்தின் 
வளங்்கமள �யன்�டுத்துேல.

இவவொறு ஒருதவமள அவர்கள் 
ப�யயும்த�ொது, அவர்கள் தேரபேடுக்கப�டடு 
அறிவிக்கப�டட பின்னரும் நீதிைன்்றம் 
அத்தேரேம� நிரொ்கரித்து உத்ேரவிட�ொம்.  
�டடங்்களுடன் தைலும் கூடுே�ொ்க, நைது 
நொடடிலுள்ள அரசியல ்கடசி்கள் தேரேல 
�ரபபுமர்களுக்கொன நன்னடத்மே 
விதிமும்ற்கமள ஏறறுக ப்கொண்டுள்ளன.

அேன்�டி கீழ்க்கண்டவறறிமன ஓர ்கடசி 
அல�து தவட�ொளர ப�யய முடியொது.

   தேரேல �ரபபுமரக்கொ்க ைேவழி�ொடடுத் 
ே�ங்்கமளப �யன்�டுத்துேல.

   தேரேலுக்கொ்க அரசு வொ்கனங்்கள், 
விைொனங்்கள் ைறறும் அரசு 
அலுவ�ர்கமளப �யன்�டுத்துேல.

   தேரேல தேதி அறிவிக்கப�டட பின்னர 
அமைச்�ர்கள் எவவம்கத் திடடங்்களுககும் 
அடிக்கல நொடடுேல, முககிய ப்கொள்ம்க 
முடிவு்கமள எடுத்ேல, ப�ொது த�மவ 
வ�தி்களுக்கொன வொககுறுதி அறிவித்ேல 
த�ொன்்றவறறிமன ப�யய கூடொது.

11.3 சுதந்திரைா்ன ைற்றும் த�ரமையா்ன 
ததரதல்கள்

சுேந்திரைொன ைறறும் தநரமையொன 
தேரேல நமடமும்றமய உறுதிப�டுத்துவதே 
ஓர அரசியல மும்றமையின் உண்மையொன 
த�ொேமனயொகும்.  நொம் ைக்களொடசிமய 
நமடமும்றப�டுத்ே விரும்பினொல அேறகு 
தேரேல மும்றயொனது நடுநிம�யொ்கவும், 
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பவளிப�மடயொனேொ்கவும் இருத்ேல 
முககியைொனேொகும். வொக்கொளர்களின் 
விருப�ங்்கள் தேரேல முடிவு்களின் மூ�ம் 
�டடபூரவைொ்க பவளிப�டுவேறகுத் தேரேல 
மும்ற அனுைதிக்க தவண்டும்.  இந்தியொவில 
நமடப�றும் தேரேல்கள் அடிப�மடயில 
சுேந்திரைொ்கவும், நியொயைொ்கவும் 
நமடப�றுகின்்றன. தேரேலில பவறறிப�றும் 
்கடசி ஆடசி அமைககி்றது.  இேறகு எதிரக 
்கடசி்கமள விட இக்கடசியிமன ைக்கள் 
தேரந்பேடுத்ேதே அேறகுக ்கொரைைொகும்.  
ஒவபவொரு பேொகுதியிலும் இது உண்மையொ்க 
இருக்கொது.  ஒரு சி� தவட�ொளர்கள் �ை 
��ம் ைறறும் நியொயைற்ற வழிமும்ற்களின் 
மூ�ைொ்க பவறறி ப�றுகின்்றனர.  இருபபினும் 
ப�ொதுைக்களின் விருப�த்மே 
பிரதி�லிப�ேொ்கதவ ஒடடுபைொத்ே 
ப�ொதுத்தேரேல முடிவு்கள் இதுவமர 
இருந்துள்ளன. 

இந்திய ததரதல்களில் உள்்ள கும்�ாடுகள் 
ைற்றும் சவால்கள்:

   அதி்க �ை��முள்ள தவட�ொளர்கள் 
ைறறும் ்கடசி்கள் ேங்்களின் பவறறிமயப 
�றறி உறுதியற்ற நிம�யில இருபபினும் 
சிறிய ்கடசி்கள் ைறறும் சுதயடம�்கமள 
விட மி்கபப�ரிய ைறறும் நியொயைற்ற 
�ொே்கைொன நிம�யில இருப�ர.

   குற்றபபின்னணி ப்கொண்ட தவட�ொளர்கள் 
தேரேல த�ொடடியில பி்றமரப பின்னுககுத் 
ேள்ளிவிடடு ப�ரிய ்கடசி்களின் �ொர�ொ்கப 
த�ொடடியிடும் வொயபபிமனப 
ப�றுகின்்றனர.

   சி� குடும்�ங்்கள் அரசில ்கடசி்களில 
ஆதிக்கம் ப�லுத்துகின்்றன.  இேனொல 
அக்கடசியின் �ொர�ொ்கப த�ொடடியிடும் 
வொயபபு்கள் அவர்களின் குடும்� 
உறுபபினர்களுககும், உ்றவினர்களுககும் 
வழங்்கப�டுகின்்றன.

   �ொேொரை குடிைக்களுககுத் தேரேல்கள் 
கும்றவொன வொயபபு்கமளதய வழங்குகி்றது.  
ஏபனனில ப�ரும்�ொன்மையொன ்கடசி்கள் 
ஏ்றத்ேொழ ஒதரைொதிரியொன ப்கொள்ம்க்கள் 
ைறறும் நமடமும்ற்கமளக 
ப்கொண்டுள்ளன.

   ப�ரிய ்கடசி்கமள ஒபபிடும்கயில சிறிய 
்கடசி்களும், சுதயடம� தவட�ொளர்களும் 
ப�ரும் பின்னமடமவச் �ந்திககின்்றனர.

இந்தியொவின் முே�ொவது ப�ொதுத் 
தேரேல்கள் �றறி நீங்்கள் அறிந்துப்கொள்ள 
தவண்டியமவ.

 இந்தியொ சுேந்திரைமடந்ே பின்னர 
1951-52ம் ஆண்டில ப�ொதுத்தேரேல்கள் 
நமடப�றறு முே�ொவது ைக்களமவ 
தேரந்பேடுக்கப�டடது.  பைொத்ேமுள்ள 489 
ைக்களமவ இடங்்களில ்கொங்கிரஸ் ்கடசி 364 
இடங்்களில பவறறி ப�ற்றது.  இது பைொத்ே 
வொககுப�திவில 45 �ேவீேைொகும்.  இந்திய 
்கம்யூனிஸ்ட ்கடசி 16 இடங்்களில பவறறி 
ப�றறு இரண்டொமிடம் ப�ற்றது.  சுேந்திர 
இந்தியொவின் முேல பிரேைரொ்க 
ஜவஹர�ொல தநரு �ேவிதயற்றொர.  
இத்தேரேலில 67.6 �ேவீே வொககுப�திவு 
நமடப�ற்றது.  54 ்கடசி்கள் தேரேலில 
த�ொடடியிடடன.  ஏ்றத்ேொழ நொன்கு 
ைொேங்்கள் தேரேல நமடப�ற்றது.  
அகதடொ�ர 25, 1951, முேல பிபரவரி 21, 1952 
வமர இத்தேரேல்கள் நடந்ேன.  26 இந்திய 
ைொநி�ங்்கள் ைறறும் 401 பேொகுதி்களில 
தேரேல நமடப�ற்றது  குறிபபிடத்ேக்கேொகும்.

இத்ேம்கய �வொல்கள் இந்தியொவில 
ைடடுைல�ொைல �� வலுவொன 
ைக்கொளடசி்களிலும் ்கொைப�டுகின்்றன.  
இவவொ்றொன ஆழைொன பிரச்�மன்கள் �றறி 
ைக்களொடசியின் மீது நம்பிகம்கயுள்ளவர்கள் 
்கவனம் ப�லுத்துகின்்றனர.  இேனொல ேொன் 
குடிைக்கள், �மூ்க ப�யற�ொடடொளர்கள் ைறறும் 
�லதவறு அமைபபுக்கள் நைது தேரேல 
மும்றமையில சீரத்திருத்ேங்்கள் தைறப்கொள்ள 
த்கொரிகம்க மவககின்்றன.  ஓர ைக்களொடசியில, 
தேரேல நமடமும்ற என்�து யுகதி 
அடிப�மடயில �ங்்கொறறுகி்றது.  ஓர �ொேொரை 
ைனிேனுககு ேனது பிரதிநிதியொ்க 
நொடொளுைன்்றத்திறகுச் ப�ன்று ேனது சுேந்திரம் 
ைறறும் ப�ொத்துக்கமள ்கடடுப�டுத்ேககூடிய 
வம்கயி�ொன �டடங்்கமள இயறறு�வமரப 
�றறிய முழுமையொன ே்கவல்கமள அறிந்து 
ப்கொள்ளும் அடிப�மடயொன உரிமை உள்ளது.
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ைக்களொடசியில ே்கவல்கமளப ப�றும் 
உரிமை என்�து முழுவதுைொ்க 
அங்கீ்கரிக்கப�டடுள்ளதுடன் அது ைக்களொடசி 
எனும் ்கருத்ேொக்கத்திலிருந்து பவளிப�டகூடிய 
இயறம்க உரிமையொகும்.

இந்திய அர�மைபபின் உறுபபு 19(1) (அ) 
த�ச்சு ைறறும் ்கருத்மே பவளிப�டுத்தும் 
சுேந்திரத்திற்கொன உரிமையிமன வழங்குகி்றது. 
வொக்கொளர்களின் த�ச்சு ைறறும் ்கருத்மே 
பவளிப�டுத்தும் சுேத்திரைொனது 
வொக்களித்ேலின் மூ�ைொ்க பவளிப�டுகி்றது.  
அேொவது வொக்கொளர்கள் ேங்்கள் வொககிமன 
ப�லுத்துவேன் மூ�ைொ்க ேங்்களின் 
எண்ைங்்கமள பவளிப�டுத்துகின்்றனர.  
இேற்கொ்க தேரந்பேடுக்கப�டும் தவட�ொளமரப 
�றறிய ே்கவல்கள் அவசியைொகும்.  ப�ொதுைக்கள் 
ேங்்களின் பிரதிநிதியொ்க �டடத்திமன 
மீறு�வர்கமள �டடத்திமன 
உருவொககு�வர்களொ்க தேரந்பேடுப�ேறகு முன் 
சிந்தித்து ப�யல�ட தவண்டும்.

11.4  இந்திய ததரதல் ஆமையம்

இந்திய அர�மைபபின் உறுபபு 324 ஓர 
தேரேல ஆமையத்திமன அமைப�மே �றறி 
விளககுகி்றது.  இது சுேந்திரைொ்கவும், 
நடுநிம�யொ்கவும், ஒழுங்்கொன மும்றயிலும் 
தேரேல்கமள நடத்துகி்றது.  
இவவொமையைொனது நொடொளுைன்்றம், 
�டடைன்்றம், குடியரசுத் ேம�வர, துமைக 
குடியரசுத் ேம�வர தேரேல்கமள 
தைற�ொரமவயிடடு, வழி்கொடடுவதுடன் 
தேரேம�யும் நடத்துகி்றது.
ததரதல் ஆமையம்-ஓர சுதந்திரைா்ன அமைப்பு

இந்திய தேரேல ஆமையம் 
அமைக்கப�டடேன் தநொக்கதை ஒர 
நிரந்ேரைொன ைறறும் சுேந்திரைொன தேரேல 
அமைபபு அவசியம் என்�துடன் 
ஆடசியொளர்கள் ைறறும் ஆளுங்்கடசியின் 
அரசியல அழுத்ேத்திலிருந்து விடு�டடு 
சுேந்திரைொ்கத் தேரேம� நடத்துவேற்கொகும்.  
அத்துடன் நொடொளுைன்்றம், �டடைன்்றம், 
குடியரசுத்ேம�வர ைறறும் துமைககுடியரசுத் 
ேம�வர தேரேல்கமள நடத்தும் ப�ொறுபபும் 
தேரேல ஆமையத்திறகு வழங்்கப�டடுள்ளது. 

�� 
உறுபபினர்கமளக 

ப்கொண்ட 
அமைபபு.

நியைனம் 
ைறறும் 

�ேவிக்கொ�ம்.

�ேவி நீக்கம்

  ேம�மைத் தேரேல ஆமையொளர.
  இரண்டு தேரேல ஆமையொளர்கள்.

   குடியரசுத் ேம�வரொல 
நியைனம்.

   ஆறுவருடங்்கள் அல�து 65 
வயது(இதில முந்மேயது).

   ேம�மைத் தேரேல ஆமையொளர்கள்-
�ேவி நீக்க நமடமும்ற.

   பி்ற தேரேல ஆமையொளர்கள்-
ேம�மைத் தேரேல ஆமையொளரின் 
�ரிந்துமர.

இந்திய ேதர்தல்
ஆைணயத்தின் அைமப்பு

இந்திய ததரதல் ஆமையத்தின் அமைப்பு
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ேமிழ்கத்தில நமடப�ற்ற �டடைன்்றத் தேரேல விவரங்்கள்

தேரேலின் 
எண்ணிகம்க

�ம�யின் 
�ேவிக்கொ�ம் தேரேல தேதி்கள்

1 1952-1957 1952 ஜனவரி 2, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 21 ைறறும் 25 (9 நொட்கள்)

2 1957-1962 1957 ைொரச் 1, 4, 6, 8 ைறறும் 11 (5 நொட்கள்)

3 1962-1967 1962 பிபரவரி 17, 19, 21 ைறறும் 24 (4 நொட்கள்)

4 1967-1971 1967 பிபரவரி 5, 16 ைறறும் 21 (3 நொட்கள்)

5 1971-1976 1971 ைொரச் 1, 4 ைறறும் 7 (3 நொட்கள்)

6 1977-1980 1977 ஜூன்  12 ைறறும் 14 (2 நொட்கள்)

7 1980-1984 1980 தை 20 ைறறும் 31 (2 நொட்கள்)

8 1985-1986 1984 டி�ம்�ர  24 (1 நொள் ைடடும்)

9 1989-1991 1969 ஜனவரி 21 (1 நொள் ைடடும்)

10 1991-1996 1991 ஜூன் 16 (1 நொள் ைடடும்)

11 1996-2001 1996 ஏபரல  27 ைறறும் தை 2 (2 நொட்கள்)

12 2001-2006 2001 தை 10 (1 நொள் ைடடும்)

13 2006-2011 2006 தை 8 (1 நொள் ைடடும்)

14 2011-2016 2011 ஏபரல 13 (1 நொள் ைடடும்)

15 2016 - ேறத�ொதுவமர 2016 தை 16 (1 நொள் ைடடும்)

இந்திய ததரதல் ஆமையத்தின் 
அதிகாரஙகள் ைற்றும் �ணிகள்
   வொக்கொளர �டடியல ேயொரித்ேல.
   வொக்கொளர �டடியம� திருத்துேல.
   பேொகுதிக்கொன இடங்்கமள ஒதுககீடு ப�யேல.
   தேரேல நடத்துேல.
   தேரேம� தைற�ொரமவயிடடு 

வழி்கொடடுவதுடன் அது பேொடர�ொன 
அமனத்து விவ்கொரங்்கமளயும் 
்கடடுப�டுத்துேல.

   அரசியல ்கடசி்களுககு அங்கீ்கொரம் அளித்ேல.
   ்கடசி்களுக்கொன சின்னங்்கமள ஒதுககீடு 

ப�யேல
   சுேந்திரைொன ைறறும் தநரமையொன 

தேரேம� உறுதி ப�யேல.

  தேரேல விவ்கொரங்்கள் பேொடர�ொன 
அமனத்து த்கள்வி்களுககும்  
குடியரசுத்ேம�வர ைறறும் �ம்�ந்ேப�டட 
ைொநி� ஆளுநர்களுககுத் தேரேல 
ஆமையம் அறிவுமர வழங்குேல.

  நொடொளுைன்்ற ைறறும் �டடைன்்ற 
உறுபபினர்களின் ேகுதியிழபபிமன முடிவு 
ப�யேல.

  இந்திய குடியரசுத் ேம�வர அல�து 
ைொநி� ஆளுநரொல  �ரிசீ�மனககு 
அனுப�ப�டும் ைனுக்கள் ைறறும் 
பிரச்�மன்கமளத் தீரத்ேல.

  ஓர அரசியல ்கடசியில பிளவு ஏற�டடொல 
எழும் தேரேல சின்னம் பேொடர�ொன 
�ச்�ரவு்களில முடிபவடுத்ேல .

  தேரேலில த�ொடடியிடும் தவட�ொளர்களின் 
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தேரேல ப��வினங்்களின் 
உச்�வரம்பிமன இறுதி ப�யயும் 
அதி்கொரம்.  

  தேரேலில த�ொடடியிடும் தவட�ொளர்களின் 
ப�ொத்துக்கள் பேொடர�ொன ஆவைப 
�த்திரங்்கமள த்கடடுப ப�றும் �ணி.

  தேரேல ப��வினக ்கைககிமன ஓர 
தவட�ொளர தேரேல ஆமையத்திடம் 

�ைரபபிக்கவிலம�பயனில அவமர 
ேகுதியிழபபு ப�யயும் அதி்கொரமும், 
்கடமையும். 

  தேரேல முடிந்ே பின்னர மும்றப�டி 
அமவ அமைக்கப�டடேற்கொன 
அறிவிபபிமன பவளியிடுேல

அரசியம�த் தூயமைப�டுத்துவேற்கொன உச்�நீதிைன்்றத்தின் வர�ொறறுச் 
சி்றபபுமிக்க தீரபபு

ஜூம� 11, 2013 ல உச்�நீதிைன்்றம் பவளியிடட 
ஓர வர�ொறறுச் சி்றபபு மிக்க தீரபபில சிம்ற அல�து  

்கொவல தும்றயினரின் வி�ொரமையில இருககும் ஒருவர �டடைன்்றம் 
அல�து நொடொளுைன்்றத் தேரேலில த�ொடடியிட முடியொது என 
தீரப�ளித்துள்ளது.  ஒரு நொள் முன்னேொ்க, ஜூம� 10, 2013-ல அதே 
அைரவு வழங்கிய தீரபபில ேங்்களின் மீது குற்றப�த்திரிகம்க ேொக்கல 
ப�யயப�டடிருபபின், நொடொளுைன்்ற, �டடபத�ரமவ அல�து 
�டடைன்்ற தை�மவ உறுபபினர்கள் குற்றங்்களுக்கொன ேண்டமன 
�றறிய தீரபபு வழங்்கப�டடவுடன் அபப�ொதுப �ேவி்கமள 
வகிப�திலிருந்து  ேகுதி நீக்கம் ப�யயப�டுவர.  

 இபபிரிவு நொடொளுைன்்ற ைறறும் �டடைன்்ற உறுபபினர்கள் 
ேம்மீது குற்றம் நிரூபிக்கப�டடு ேண்டமனக்கொன தீரபபு 
வழங்்கப�டடொல உயரநீதிைன்்றத்தில தைல மும்றயீடு ப�யவேறகு மூன்று ைொே ்கொ� அவ்கொ�ம் 
வழங்கும். ைக்கள் பிரதிநிதித்துவச் �டடத்தின் பிரிவு 8(4) ஐ இந்ே அைரவு நிரொ்கரிபபு.

நன்றி : தி இந்து நொளிேழ், ப�டடிச் ப�யதி 3.5.2004

Ravi Lalanth

தமைமைத் ததரதல் அதிகாரி (CEO)
 ஓர ைொநி�ம்/ஒன்றிய பிரதே�த்தின் 

ேம�மைத் தேரேல அதி்கொரி அம்ைொநி� / 
ஒன்றியப பிரதே�த்தின் தேரேல �ணி்கமள 
தைற�ொரமவயிடும் அதி்கொரத்துடன் தேரேல 
ஆமையத்தின் தைற�ொரமவ, வழி்கொடடுேல 
ைறறும் ்கடடுப�ொடடில ப�யல�டுகி்றொர.  
இந்தியத் தேரேல ஆமையதை ஓர ைொநி�ம்/
ஒன்றியப பிரதே�த்தின் ேம�மைத் தேரேல 
அதி்கொரிமய நியமிககி்றது.  அந்நியைனத்தின் 
த�ொது ைொநி�/ஒன்றியப பிரதே� 
அர�ொங்்கத்துடன் ்க�ந்ேொத�ொசித்ே பின்னதர 
தேரேல ஆமையம் இறுதி முடிபவடுத்து 
ப�யல�டுத்துகி்றது.  
ைாவட்ட ததரதல் அதிகாரி (DEO)

 ேம�மைத் தேரேல அதி்கொரியின் 
தைற�ொரமவ, வழி்கொடடுேல ைறறும் 
்கடடுப�ொடடின் கீழ் ைொவடட தேரேல அதி்கொரி 
ப�யல�டுவதுடன் ைொவடடத்தின் தேரேல 

�ணி்கமள தைற�ொரமவயிடுகி்றொர.  ைொநி� 
அர�ொங்்கத்துடன் ்க�ந்ேொத�ொசித்ே பின்னர 
ஓர ைொநி� அரசு அதி்கொரிமய ைொவடட 
தேரேல அதி்கொரியொ்க நியமிக்கதவொ அல�து 
�ேவியளிக்கதவொ தேரேல ஆமையத்திறகு 
அதி்கொரம் உண்டு. 
ததரதல் �்டத்தும் அலுவைர (RO)

 ஓர நொடொளுைன்்ற அல�து �டடைன்்ற 
பேொகுதியின் தேரேல நடத்தும் அலுவ�ருககு 
அககுறிபபிடட நொடொளுைன்்ற அல�து 
�டடைன்்ற பேொகுதியில தேரேம� நடத்தும் 
ப�ொறுபபு உள்ளது.  இந்தியத் தேரேல 
ஆமையம் �ம்�ந்ேப�டட ைொநி�/ஒன்றிய 
பிரதே� அர�ொங்்கங்்களுடன் ்க�ந்ேொத�ொசித்து 
ஒவபவொரு நொடொளுைன்்ற/�டடைன்்றத் 
பேொகுதியின் தேரேல நடத்தும் அலுவ�மர 
நியமிககி்றது.  அவர அர�ொங்்க அதி்கொரியொ்கதவொ 
அல�து உள்ளொடசி அதி்கொரியொ்கதவொ 
இருக்க�ொம். தைலும் கூடுே�ொ்க அவருககு 
தேரேல �ணி்களில உேவுவேறகு ஒன்று 
அல�து இரண்டு உேவி தேரேல நடத்தும் 
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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.

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.

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.

11.5 ததரதல் சீரதிருத்தஙகள், கடசித்தாவல் 
தம்டச சட்டம்

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 
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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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�த்ேொவது அடடவமை இமைக்கப�டடது.  
இச்�டடதை ‘்கடசித் ேொவல ேமடச் �டடம்‘ என 
அமழக்கப�டுகி்றது.  பின்னர 91வது 
அர�மைபபுச் �டடதிருத்ேம், 2003ன் மூ�ைொ்க 
ஓர சிறுதிருத்ேம் ப�யயப�டடது.  அேொவது 
்கடசி பிளவுறும் சூழலில ்கடசித் ேொவலின் 
அடிப�மட்கள் ப�ொருந்ேொது என்�ேொகும்.
இசசட்டத்தின் அம்சஙகள்
அ. தகுதியிழப்பு

 எக்கடசியிமனச் �ொரந்ேவரொ்க 
இருபபினும் அமவயின் ஓர உறுபபினர ேனது 
விருப�த்தின் அடிப�மடயில உறுபபினர 
�ேவிமய விடடு வி�குேல அல�து ேொன் 
�ொரந்ே ்கடசியின் வழி்கொடடுேலுககு எதிரொ்க 
வொக்களித்ேல அல�து வொக்களிபபிலிருந்து 
்கடசியின் முன் அனுைதியின்றி வி�கியிருத்ேல 
ஆகியவற்றொல ேகுதியிழபபு ப�யயப�ட�ொம்.  

 ஓர சுதயடம� தவட�ொளர ேொன் 
தேரந்பேடுக்கப�டட பின்னர ைறப்றொரு 
அரசியல ்கடசியில த�ரந்ேொல அமவயிலிருந்து  
அவர ேகுதியிழபபு ப�யயப�டுவொர.

 ஓர நியைன உறுபபினர ேொன் 
�ேவிதயற்ற நொளிலிருந்து ஆறு ைொே 
்கொ�த்திறகுள் ஏதேனும் அரசியல ்கடசியில 
த�ரந்ேொல அமவயின் உறுபபினர 
�ேவியிலிருந்து நீக்கப�டுவொர.
ஆ. விதிவிைக்குகள்

 ஓர ்கடசி ைறப்றொரு ்கடசியுடன் 
இமைக்கப�டும் த�ொது ்கடசித்ேொவலின் 
அடிப�மடயில ஓர உறுபபினரின் மீது 
நடவடிகம்க எடுப�திலிருந்து விதிவி�ககு 
அளிக்கப�டுகி்றது.  �ம�மய வழிநடத்தும் 
ப�ொறுபபிறகு ஓர உறுபபினர 
தேரந்பேடுக்கப�டட பின்னர ேனது ்கடசி 
உறுபபினர ப�ொறுபபிலிருந்து சுயவிருப�த்தின் 
அடிப�மடயில பவளிதயறினொலும் அப 
�ேவியிலிருந்து விடு�டட நிம�யில மீண்டும் 
்கடசியில த�ர�ொம் என்�து ைறப்றொரு 
விதிவி�க்கொகும்.
இ. தீரைானிக்கும் அதிகாரம்

 அமவமய நடத்தும் ப�ொறுபபில 
உள்ளவதர ்கடசித் ேொவல பேொடர�ொன 
ேகுதியிழபபு பிரச்�மன்கமள இறுதி ப�யவொர.

ஈ. விதிமய உருவாக்கும் அதிகாரம்
 இந்திய அர�மைபபின் �த்ேொவது 

அடடவமையில உள்ள அம்�ங்்கமள 
ப�யல�ொடடிறகு ப்கொண்டு வரும் 
விதிமும்ற்கமள உருவொககும் அதி்கொரம் 
அமவமய நடத்து�வருகத்க உள்ளது.  
அத்ேம்கய விதி்கள் 30 நொட்களுககுள் அமவயில 
ேொக்கல ப�யயப�ட தவண்டும்.  அவறறிமன 
குறிபபிடட அமவ ஏறறுகப்கொள்ளதவொ அல�து 
நிரொ்கரிக்கதவொ ப�யய�ொம்.  தைலும் ஓர 
உறுபபினர  ேனது விருப�த்தின் அடிப�மடயில 
அவவிதி்கமள மீறுவது என்�ேமன அமவயின் 
ைரபு்கமள மீறிய ப�ய�ொ்கக ்கருதி நடவடிகம்க 
எடுககும் அதி்கொரம் அமவமய நடத்து�வருககு 
உள்ளது.
சட்டத்திம்னத் தி்்னாய்வு பசய்தல்

அ) �ேவி்கள் அல�து ப�ொருள் �ொரந்ே 
ஆேொயங்்களுக்கொ்க அரசியலில ்கடசித்ேொவம� 
தைறப்கொள்ளும் ப�யல்கமளத் ேடுககும் 
வம்கயில அர�மைபபின் �த்ேொவது 
அடடவமை வடிவமைக்கப�டடுள்ளது.

ஆ) ப்கொள்ம்கயற்ற ைறறும் அ்றபநறிககுப 
பு்றம்�ொன வம்கயில தைறப்கொள்ளும் 
்கடசித்ேொவல்கமளக ்கடடுப�டுத்துவேன் 
மூ�ைொ்க இந்திய நொடொளுைன்்ற 
ைக்களொடசியின் ைொண்பிமன இது 
வலுப�டுத்துகி்றது.

இ) �டடைன்்ற உறுபபினர்களின் 
்கடசிைொறும் ைனப�ொங்கிமனக ்கடடுப�டுத்தும் 
வம்கயில அரசியல ்கடடமைபபிமன 
உறுதியொ்க வலுப�டுத்துகி்றது

ஈ) ்கடசி்கமள இமைப�ேன் மூ�ம் 
�டடைன்்றத்தில உள்ள ்கடசி்கமள 
ைறுசீரமைபபு ப�யய வொயபபு ஏற�டுத்துகி்றது.

உ) ேறத�ொதுள்ள அரசியல ்கடசி்களுககு 
அர�மைபபு அடிப�மடயில பேளிவொ்க 
அங்கீ்கொரம் வழங்குகி்றது.
ைாநிைஙக்ளமவத் ததரதல்

 நைது ைொநி�ங்்களமவத் தேரேலில 
ைொறறித்ேரககூடிய வொககு மும்ற 
பின்�ற்றப�டுகி்றது. ைொநி�ங்்களமவயில 
ஒவபவொரு ைொநி�த்திறகும் குறிபபிடட ஒதுககீடு 
உள்ளது. ைொநி�ங்்களமவயின் உறுபபினர்கள் 
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முழுவமேயும் புரிந்து  ப்கொள்வேறகு மி்கவும் 
எளிமையொ்கவும்,  தேரேல ைறறும் அரசியம�ப 
�றறி பேரியொே ப�ொதுவொன வொக்கொளர்களும் 
எளிதில புரிந்து ப்கொள்ளும் வம்கயிலும் 
அமைந்துள்ளது. தேரேலின் த�ொது 
வொக்கொளர்களுககு பேளிவொன வொயபபு்கள் 
வழங்்கப�டுகின்்றன தேரேலின் த�ொது 
வொக்கொளர்கள் ஓர தவட�ொளர அல�து 
்கடசிமய அங்கீ்கரிக்க தவண்டும் அபத�ொமேய 
அரசியலின் ேன்மைககுத் ேக்கவொறு 
வொக்கொளர்கள் ்கடசி அல�து தவட�ொளருகத்கொ 
அல�து இரண்டிறகும் �ைைொ்கதவொ 
முககியத்துவம் ேர�ொம்.

 முேலில நிம�மயக ்கடந்து ப�லலுேல  
என்னும் மும்றயொனது ்கடசி்களுககிமடதய 
தேரவு ப�யயும் மும்றயொ்க இல�ொைல குறிபபிடட 
தவட�ொளர்கமளத்  தேரவு ப�யயும் மும்றயொகும். 
ஆனொல பி்ற தேரேல மும்ற்களில குறிப�ொ்க 
விகிேொச்�ொர பிரதிநிதித்துவ மும்றயில 
வொக்கொளர்கள் ஓர ஆடசிமயத் தேரந்பேடுககுைொறு 
த்கடடுகப்கொள்ளப�டுவதுடன் பிரதிநிதி்களும் 
்கடசியின் �டடியலில இருந்தே 
தேரந்தேடுக்கப�டுகின்்றனர. இேன் விமளவொ்க, 
ஓர குறிபபிடட �குதிமயப பிரதிநிதித்துவப 
�டுத்ேககூடிய ைறறும் ப�ொறுப�ொன ஓர பிரதிநிதி 
இல�ொே நிம� ஏற�டுகி்றது. ஆனொல முேலில 
நிம�மயக ்கடந்து ப�லலுேல மும்றமயப 
த�ொன்த்ற பேொகுதி அடிப�மடயி�ொன மும்றயிலும் 
வொக்கொளர்களுககுத் ேங்்களின் பிரதிநிதி யொர என 
பேரிவதுடன் அவர்கள் வொக்கொளர்களுககுப �தில 
ப�ொல� ்கடமையும், ப�ொறுபபும் ப்கொண்டுள்ளனர. 
முேலில நிம�மயக ்கடந்து ப�லலுேல மும்றயில 
ப�ொதுவொ்க ேனிபப�ரும் ்கடசிககு அல�து 
கூடடணிககு சி� இடங்்கள் அதி்கைொ்கக 
கிமடககின்்றன. இது அவர்களின் �ங்்கொன 
வொககு்கமள விட அதி்கைொ்க இருககும்.

இங்்ஙனம் இம்மும்றயொனது நிம�யொன 
அர�ொங்்கத்மே உருவொக்க வம்க ப�யவதுடன் 
நொடொளுைன்்ற அர�ொங்்கம் அமைதியொ்கவும், 
தி்றம்�ட ப�ய�ொற்றவும் வொயப�ளிககி்றது. 
முேலில நிம�மய ்கடந்து ப�லலுேல (FPTP) 
மும்றயொனது ஓர �குதியில உள்ள �மூ்கக 
குழுக்கமளச் த�ரந்ே வொக்கொளர்கமள 

ைொநி� �டடபத�ரமவயின் உறுபபினர்களொல 
தேரந்பேடுக்கப�டுகின்்றனர. �ம்�ந்ேப�டட 
ைொநி�த்தின் �டடபத�ரமவ உறுபபினர்கதள 
வொக்கொளர்களொவர. ஒவபவொரு வொக்கொளரும் 
ேங்்களுககு விருப�ைொன தவட�ொளமர 
வரிம�ப�டுத்ே தவண்டும். பவறறி ப�றுவேறகு 
ஒவபவொரு தவட�ொளரும் குறிபபிடட  
அளவி�ொன வொககு்கமளப ப�்ற தவண்டும். 
இதற்கென வகுககெப்பட்ட விதிமுறை 
பினவருமாறு:-

�திவொன பைொத்ே வொககுள்
தேரந்பேடுக்கப�ட தவண்டிய பைொத்ே 

தவட�ொளர்கள் +1

{ }+1

உேொரைைொ்க ேமிழ்கத்தின் 200 
�டடபத�ரமவ உறுபபினர்களொல 4 
ைொநி�ங்்களமவ உறுபபினர்கள் 
தேரந்பேடுக்கப�டதவண்டுபைனில அவர்கள் 
(200/4+1=40+1) 41 வொககு்கமளப ப�்ற 
தவண்டும். வொககு எண்ணிகம்கயின் த�ொது 
ஒவபவொரு தவட�ொளரும் ப�ற்ற முேல 
முன்னுரிமை வொககு்கள் (First Preference votes) 
எண்ைப�டுகின்்றன. இவவொறு  முேல 
முன்னுரிமை வொககு்கள் எண்ைப�டட 
பின்னரும் சி� தவட�ொளர்கள் குறிபபிடட 
அளவி�ொன வொககு்கமளப  
ப�்றவிலம�பயனில கும்றவொன முேல 
முன்னுரிமை வொககு்கமளப ப�ற்ற தவட�ொளர 
நீக்கம் ப�யயப�டடு அவர்கள் ப�ற்ற 
வொககு்களில, அேொவது வொககுச் சீடடில  
குறிபபிடப�டடுள்ள இரண்டொவது  
முன்னுரிமை தவட�ொளருககு அந்ே வொககு்கள் 
ைொற்றப�டுகின்்றன. இந்நமடமும்ற ஓர 
தவட�ொளர பவறறி ப�ற்றவரொ்க 
அறிவிக்கப�டும் வமர பேொடரகி்றது.  

ததரதலில் முதலில் நிமைமய க்டந்தவதர 
பவற்றி ப�ற்்வர என்் மும்மய இந்தியா 
பின்�ற்றியது?

முேலில நிம�மயக ்கடத்ேல மும்ற 
(FPTP) என்�து மி்கவும் பிர��ைொ்கவும், 
பவறறி்கரைொ்கவும் இருப�ேறகு அேன் 
எளிமைதய ்கொரைைொகும். இத்தேரேல மும்ற 
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ஒன்றிமைத்து பவறறி ப�்ற மவககி்றது. 
ஆ்கதவ முேலில நிம�மயக ்கடந்து ப�லலுேல 
(FPTP) மும்றயொனது எளியேொ்கவும், �ொேொரை 
வொக்கொளர்களுககு அறிமு்கைொனேொ்கவும் 
நிரூபிக்கப�டடுள்ளது.

வழங்்கப�டைொடடது. வொக்கொளர்கள் ைத்தியில 
பிர��ைொ்க இருப�துடன் ேங்்களுகப்கன 
தேரேல ஆமையத்ேொல சின்னம் 
ஒதுக்கப�டடுள்ள தேசிய அல�து ைொநி�க 
்கடசி்களின் தவட�ொளர்களுககு ைடடுதை 
அரசின் தேரேல நிதியுேவி வழங்்கப�டும்.

ஆ) அங்கீ்கரிக்கப�டட அரசியல ்கடசி்கள் 
ைறறும் அவறறின் தவட�ொளர்களுககு சி� 
வம்கயினங்்களில ைடடுதை குறுகிய 
்கொ�த்திறகு நிதியுேவி வழங்்கப�டும்.

தைலும் இககுழு ேனியொ்க தேரேல 
நிதிமய உருவொக்க �ரிந்துமரத்ேது. இேறகு 
ைத்திய அரசின் �ொர�ொ்க வருடத்திறகு 600 
த்கொடி ரூ�ொயும், அமனத்து ைொநி� அரசு்களும் 
அேறகு நி்கரொன �ங்்களிபபிமன ஒடடு 
பைொத்ேைொ்க தைறப்கொள்ளதவண்டும் எனவும் 
�ரிந்துமரக்கப�டடது. தைலும் இககுழுவின் 
�ரிந்துமரயில அரசியல ்கடசி்கள் ைறறும் 
தவட�ொளர்கள் அரசிடமிருந்து தேரேல 
நிதிமயப ப�றும் ேகுதியுள்ளவர்களொவேறகு 
்கடந்ே நிதியொண்டில வருைொன வரி 
ப�லுத்தியிருக்க தவண்டியது அவசியைொகும் 
என பேரிவிக்கப�டடுள்ளது.

11.7 த�ாட்டா என்்ால் என்்ன?

(தைற்கண்டவரகளுள் எவருமில்மை)

தேரேலில த�ொடடியிடும் அமனத்து 
தவட�ொளர்கமளயும் நிரொ்கரிககும் 
வொக்களரின் உரிமை.

நைது அரசியல மும்றமைமயத் 
தூயமைப�டுத்தும் தநொககில உச்�நீதிைன்்றம் 
கூறியது என்னபவனில தேரேலில 
த�ொடடியிடும் அமனத்து தவட�ொளர்கமளயும் 
நிரொ்கரிககும் உரிமை வொக்கொளர்களுககு 
உள்ளது என்�ேொகும். இேனொல 
உச்�நீதிைன்்றம் தேரேல ஆமையத்திறகு 
வழி்கொடடும் வம்கயில மின்னணு 
வொககுப�திவு எந்திரங்்களில ‘தைற்கண்ட 
எவருமிலம�’ (NOTA) எனும் வொயபபிமன 
வொக்கொளர்களுககு வழங்கும்�டி உத்ேரவிடடது.

‘தநொடடொ’ அறிமு்கப�டுத்ேப�டுவேறகு 
முன்புவமர எதிரைம்ற வொககிமன ப�லுத்ே 
விரும்பும் வொக்கொளர்களுககு ேனி வொககுச் 

     பவளிப�மடயொ்க வொக்களிககும் 
மும்ற என்�து  ம்க்கமள உயரத்துவேன் 
மூ�ம் பிரதிநிதி்கமளத் தேரந்பேடுககும் 
மும்றயொகும்.

      ர்கசிய வொகப்கடுபபு மும்றயில 
ஓர வொக்கொளர ேனது வொககிமனப பி்றர 
அறியொேவொறு வொககுபப�டடி அல�து 
மின்னணு வொககுப�திவு எந்திரத்தில 
அளிககி்றொர.

11.6 அரசின் நிதியுதவியு்ட்னா்ன ததரதல்கள்.
அரசின் நிதியுதவி என்்ால் என்்ன?

அரசின் நிதியுேவியுடனொன தேரேல்கள் 
என்னும் ்கருத்ேொக்கதை ஊழம�க 
கும்றப�ேற்கொ்க வடிவமைக்கப�டடேொகும். 
இதில ேனிந�ர நிதியளிபபு்களுககு ைொற்றொ்க 
அர�ொங்்கதை தேரேல்களுககு நிதி ஒதுககீடு 
ப�யகி்றது.
அரசின் நிதியுதவியு்ட்னா்ன  ததரதல்கள் 
குறித்த இந்திரஜித் குப்தா குழு, 1998

அரசின் நிதியுேவியுடனொன தேரேல்கள் 
�றறி ஆரொயவேற்கொ்க இந்திரஜித் குபேொ 
ேம�மையி�ொன குழு 1998-ல நியமிக்கப�டடது. 
அககுழுவொனது அரசியல ்கடசி்களுககு அரசின் 
நிதியுேவியுடனொன தேரேல்கமள 
நடத்துவேற்கொன அர�மைபபு அம்�ங்்கள், 
�டடக கூறு்கள், ப�ொது விருப�ம் 
த�ொன்்றவறறிமன ப்கொள்ம்க அடிப�மடயில 
ஆரொயும் அதி்கொர வரம்பிமனக ப்கொண்டிருந்ேது.  
இேன் மூ�ம் கும்றவொன நிதி ஆேொரங்்கமளக 
ப்கொண்ட ்கடசி்களும் மிகுதியொன நிதி 
ஆேொரங்்கமளக ப்கொண்ட ்கடசியுடன் தேரேலில 
த�ொடடியிடும் சூழம� நிறுவுவேொகும்.

இரணடு கூடுதல் வமரயம்கள்

அ) அரசின் தேரேல நிதி 
சுதயடச்ம� தவட�ொளர்களுககு 
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சீடடு ேரப�டுவதுடன் ஓர �திதவடடில 
அவர்களின் ப�யரும் �திவு ப�யயப�டும்.

தேரேல நடத்மே விதிமும்ற்கள் 1961 –ன் 
பிரிவு 49(0) கூறுவது என்னபவனில ஓர 
வொக்கொளர ேனது வொக்கொளர வரிம� 
எண்மை 17A �டிவத்தில �திவு ப�யே பின்னர 
எதிரைம்ற வொககிமனச் ப�லுத்ே�ொம்.

‘தநொடடொமவப‘ த�ொன்று 
முன்னதர தவப்றொரு அம்�ம்  
இருந்ேமே நீங்்கள் அறிவீர்களொ?

 அது ‘எதிரைம்ற வொக்களித்ேல’ 
(Negative Voting) என அமழக்கப�டுகி்றது. 
தைற்கண்டவர்களுள் எவருமிலம� (None 
of the above-NOTA)-தேரேலில 
த�ொடடியிடும் அமனத்து 
தவட�ொளர்கமளயும் நிரொ்கரிககும் 
வொக்களரின் உரிமை.

மின்னணு வொககுப�திவு 
எந்திரத்தில ேரப�டடுள்ள 
தவட�ொளர்கள் �டடியலின் 

இறுதியில தநொடடொ வொயபபு ேரப�டடள்ளது. 

அருஞ்ப�ொறப�ொருள்

ததரதல் : ஓர அர�ொங்்க �ேவி அல�து 
நிம�க்கொ்க மும்றயொ்கவும், அமைபபு 
ரீதியிலும் ஓர ந�மர வொக்களிப�ேன் மூ�ம் 
தேரந்பேடுத்ேல.

பிரதிநிதித்துவம் : ைறப்றொருவரின் �ொர�ொ்க  
ப�யல�டுேல அல�து த�சுேல.

வாக்குரிமை : ப�ொதுத்  தேரேலில 
வொக்களிககும் உரிமை.

வாக்களித்தல் : வொக்களிக்கச் ப�லவதுடன் 
வொககுச்சீடடில ஒருவமரக குறிப�ொ்க 
தேரந்பேடுக்க குறியிடுேல.

ததரதல் மும்மை: இது வொககு்கமள 
பிரிதிநிதி்களொ்க ைொறறும் மும்றயொகும்.

ததரதலியல் : இது தேரேல்கள் ைறறும் 
வொககுப�திவின் த�ொககிமன �றறி புள்ளி 
வி�ர அடிப�மடயில ்கற�ேொகும்.

�ன்மைத்துவம்:  ஓர தவட�ொளர பி்றமர விட 
வொககு்கமள அதி்கைொ்கப ப�றறிருந்து அறுதிப 
ப�ரும்�ொன்மைமய ப�்றொேேொகும்.

�ஞசாயத்து: இந்தியொவிலுள்ள ஊரொடசிக 
குழுவொகும்.

சிறு�ான்மையி்னர பிரதிநிதித்துவம்: 
சிறு�ொன்மை �மு்கங்்கமள �ொரந்ே 
தேரந்பேடுப�ேன் மு�ம் அவர்களுககு  
பிரநிதித்துவம் ேருேல.

பிரிவிம்னவாதம் : ஓர ப�ரிய குழுவினுள் 
உள்ள இரண்டு அல�து அேறகும் தை�ொன 
சிறிய குழுக்களுககிமடதய ஏற�டும் 
விவொேங்்கள் ைறறும் �ச்�ரவு்கள்.

ைக்க்ளாடசி: ஒடடுபைொத்ே ைக்களொலும், 
குறிப�ொ்கத் தேரந்பேடுக்கப�டட 
பிரதிநிதி்களொல நமடப�றும் அர�ொங்்க 
மும்றயொகும்.

எல்மை வகுத்தல்: �டடமியறறும் 
அமைபபிமனக ப்கொண்ட ஓர நொடு அல�து 
ைொ்கொைத்தில உள்ள நி� அடிப�மடயொன 
பேொகுதி்களின் வமரயம்ற்கள் அல�து 
நிரையம் ப�யயும் ப�யல அல�து 
நமடமும்ற.

வாக்கா்ளர �டடியல் : தேரேலில வொக்களிக்கத் 
ேகுதியுள்ளவர்களின் �டடியல.

தநொடடொமவ அனுைதிககும் நொடு்கமள 
அறிவீர்களொ?

 ப்கொ�ம்பியொ, உகமரன், பிதரசில, 
வங்்கதே�ம், பின்�ொந்து, ஸ்ப�யின், 
ஸ்வீடன், சிலி, பிரொன்ஸ், ப�லஜியம் 
ைறறும் கிரீஸ் ஆகிய நொடு்கள் 
தநொடடொமவப பின்�றறின. சி� 
�ையங்்களில அபைரிக்கொவும் இேமன 
அனுைதித்ேது. 1975-ம் ஆண்டு முேல 
படக�ொஸ் ைொ்கொைம் இந்ே அம்�ங்்கமளப 
பின்�றறி வருகி்றது.
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நியை்னம் : ஓர �ேவிககு  யொமரதயனும் 
அதி்கொரபபூரவைொ்கப �ரிந்துமரத்ேல.
ததரதல் �ரப்புமர : இக்கொ�்கடடத்தில ஓர 
அரசியலவொதிதயொ அல�து ்கடசிதயொ 
ைக்கமளத் ேங்்களுககு வொக்களிககுைொறு 
இைங்்க மவத்ேல.
கடசித்தாவல் தம்டச சட்டம் : இச்�டடம்  
1985-ம் ஆண்டு நிம்றதவற்றப�டடது. 

இச்�டடத்தின் மூ�ைொ்க ைறப்றொரு ்கடசிககுத் 
ேொவும் தேரந்பேடுக்கப�டட உறுபபினர்கள் 
ேகுதியிழபபு ப�யயப�டுகின்்றனர.
பதாகுதி:  ஓர குறிபபிடட �குதியிலுள்ள 
வொக்கொளர்கள் �டடமியறறும் அமைபபிற்கொன 
ேங்்களின் பிரதிநிதிமயத் தேரந்பேடுத்ேல.

வாக்குப்�திவு  : ஓர தேரேலில வொக்களித்ே 
ேகுதிவொயந்ே வொக்களர்களின் �ேவீேம்.

ைதிப்பிடுதல் (Evaluation)

I சரியா்ன �திமை ததரவுபசய்யவும்
1 .‘வொககுரிமை’ என்னும் ப�ொல _____ ஆகியவறறிலிருந்து தேொன்றியேொகும். 

(அ) ஆங்கித�ொ-பிபரஞ்சு    (ஆ) ஆங்கித�ொ –இந்தியன்
(இ) ஆங்கித�ொ –பஜரைன்   (ஈ)ஆங்கித�ொ–இத்ேொலியன்

2. இந்திய அர�மைபபின் �குதி XV __________ �றறியேொகும்.
(அ) தேரேல்கள்     (ஆ) குடியுரிமை
(இ) அடிப�மட உரிமை்கள்  (ஈ)அரசுவழி்கொடடி பநறிமும்ற்கள்

3. ”தேரேலியல” என்�து __________ �றறிய ்கலவியொகும்.
(அ) தேரேல்கள்     (ஆ) அர�மைபபு
(இ) அரசு      (ஈ) உரிமை்கள்

4.  __________ என்�து �ன்மைத்துவ/ப�ரும்�ொன்மை தேரேல மும்ற்களின் எளிமையொன 
வடிவைொகும்.
(அ) முேலில நிம�மயக ்கடந்து ப�லலுேல (ஆ) பேொகுபபு வொககு
(இ) ்கடசி பேொகுபபு வொககு   (ஈ) வமரயறுக்கப�டட வொககு மும்ற

5. முே�ொவது வமரயம்ற ஆமையச் �டடம் நிம்றதவற்றப�டட ஆண்டு __________ ஆகும். 
(அ) 1952      (ஆ) 1963
(இ) 1973      (ஈ) 2002

6. ேகுதியுள்ள வொக்களொர்களின் �டடியல__________ என அமழக்கப�டுகி்றது
(அ) வொக்கொளர �டடியல    (ஆ) �ரபபுமர �டடியல
(இ) வொக்களிபபு �டடியல    (ஈ ) நியைனப �டடியல

7.  இந்திய குடிைக்களின் வொக்களிககும் வயதிமன 21 லிருந்து 18 ஆ்க கும்றந்ே அர�மைபபு 
�டடத்திருத்ேம் எது?
(அ) 61      (ஆ) 42
(இ) 91      (ஈ) 73

8. இந்தியொவிறகு ஒதர தேரேல ஆமையம் தவண்டும் எனககூறும் அர�மைபபு உறுபபு எது?
(அ) உறுபபு 324      (ஆ) உறுபபு 256
(இ) உறுபபு 370     (ஈ) உறுபபு 360

9. 52வது அர�மைபபுச் �டடத்திருத்ேம், 1985 __________ �றறியேொகும்.
(அ) ்கடசித்ேொவல ேமடச்�டடம்   (ஆ) தேரேல மும்ற்கள்
(இ) தேரேல சீரத்திருத்ேங்்கள்   (ஈ) தேரேல �ரபபுமர
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10.  ஓர உறுபபினரின் ைம்றவு அல�து �ேவி வி�்க�ொல வரும் தேரேல __________ என 
அமழக்கப�டுகி்றது,
(அ) இமடத்தேரேல     (ஆ) ைறுதேரேல
(இ) தேரேல ரத்து     (ஈ) வொரடு தேரேல

11.  �ஞ்�ொயத்து அமைபபு்களில ப�ண்்களுககு __________ இடங்்கள் ஒதுககீடு 
ப�யயப�டடுள்ளன.
(அ) 1/3      (ஆ) ¼
(இ) 2/3      (ஈ) ¾

12. இந்தியொவின் ேம�மைத் தேரேல ஆமையொளமர __________ நியமிககி்றொர
(அ) இந்தியக குடியரசுத் ேம�வர   (ஆ) உச்�நீதிைன்்ற ேம�மை நீதி�தி
(இ) பிரேைர      (ஈ) ேம�மைச் ப�ய�ொளர

13.இந்திரஜித் குபேொ குழு, 1998 __________ பேொடர�ொனேொகும்.
(அ) தேரேல சீரத்திருத்ேங்்கள்   (ஆ) ்கடசித்ேொவல
(இ) FPTP மும்ற     (ஈ) ர்கசிய வொகப்கடுபபு

14. இந்தியொவில முே�ொவது ப�ொதுத் தேரேல்கள் __________ ஆண்டு நமடப�ற்றது.
(அ) 1952      (ஆ) 1951
(இ) 1950      (ஈ) 1947

15. அரசின் நிதியுேவியுடனொன தேரேல்கமள__________ குழு ஆேரித்ேது.
(அ) இந்திரஜித் குபேொ குழு    (ஆ) தவொரொ குழு
(இ) ேொரகுந்த் குழு     (ஈ) டங்்கொ குழு

16.  கூறறு (A)-இந்திய நொடொளுைன்்றம் ஈரமவ்கமளக ப்கொண்டேொகும்.
்கொரைம் (R)- கீழமவயொ்க ைக்களமவயும், தை�மவயொ்க ைொநி�ங்்கமளயும் உள்ளன.
(அ) (A) ைறறும் (R) இரண்டு உண்மையொகும். (R) என்�து (A) என்�ேன் �ரியொன விளக்கைொகும்.
(ஆ) (A) ைறறும் (R) இரண்டும் உண்மையொகும். (R) என்�து (A) யின் �ரியொன விளக்கம் அல�.
(இ) (A) என்�து உண்மையொகும். (R) என்�து ேவ்றொகும்.
(ஈ) (A) என்�து ேவ்றொகும்.  (R) என்�து உண்மையொகும்.

II கீழக்காணும் வி்னாக்களுக்கு மிக சுருக்கைாக விம்டயளிக்கவும்
1. வொககுரிமை என்்றொல என்ன?
2. தேரேலியல-வமரயறு
3. FPTP என்�ேமன விரிவொக்கம் ப�ய்க.
4. ‘தேரேலுக்கொன பேொகுதி்கள்’ என்்றொல என்ன?
5. வொக்கொளர �டடியல என்்றொல என்ன?.
6. ‘தேரேல �ரபபுமர’ என்்றொல என்ன?
7. ்கடசித்ேொவல ேமடச் �டடம் என்்றொல என்ன?

III. கீழக்காணும் வி்னாக்களுக்கு சுருக்கைாக விம்டயளிக்கவும்.
1. ஒரு ைக்களொடசியில உள்ள தேரேல மும்றயின் சி்றபபியலபு்கள் எமவ?
2. சிறு�ொன்மையினர பிரதிநிதித்துவத்திற்கொன �லதவறு மும்ற்கமளக குறிபபிடு்க
3. ‘எலம�்கமள வமரயறுத்ேல’ என்்றொல என்ன?
4. தேரேல சீரதிருத்ேங்்கள் பேொடர�ொன குழுக்கள் யொமவ?
5. இந்தியொ ஏன் FPTP மும்றமய ஏறறுக ப்கொண்டுள்ளது?
6. பவளிப�மடயொன வொககு ைறறும் ர்கசிய வொககிமன விளககு்க.
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IV.  கீழக்காணும் வி்னாக்களுக்கு விரிவாக 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

அைகு-11 ததரதல் ைற்றும் பிரதிநிதித்துவம்

உரலி :

*�டங்்கள் அமடயொளத்திறகு ைடடும்.
 இப�க்கத்திறகு  தேமவப�டடொல Flash Player or Java Script ஐ அனுைதிக்கவும்

URL : http://www.indiavotes.com/

யொர  நம்முமடய 
பிரதிநிதி்களொ்க 

இருககி்றொர்கள்.... அறிந்து 
ப்கொள்தவொைொ

ICT CORNER

�டிகள்

�டி 1:  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.
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12.1 உள்ளாட்சி அரசளாங்கத்தின்  ப�ளாருள, 
தன்்மை மைற்றும் முக்கியத்துவம்

உள்ளாட்சி அரசளாங்கம் என்பது, 
நம்முடைய கிரளாமங்கள, ந்கரங்கள மற்றும் 
மளாந்கரங்களில் மக்களுக்களான சசடை்கள 
மற்றும் ைசதி்கட் அளிப்பதற்கும், உளளூர் 
பிரசசடன்கட் நிர்ைகிப்பதற்கும் 
ஏற்்படுததப்பட்ை ஓர் அடமப்பளாகும். உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள கிரளாமம், ந்கரம், ப்பருந்கரங்கள 
மற்றும் மளாந்கரங்கள என ஒரு குறிபபிட்ை 
எல்டலைககுள பசயல்்படு்படை ஆகும். ஒரு 
கிரளாமம் அல்லைது ந்கரததில் உள் 
மக்கட்யும் அரசளாங்கதடதயும் இடைககும்  
விதமளா்க உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள 

ப ச ய ல் ்ப டு கி ன ்ற ன . 
மக்களுககு சளாடலை ்பழுது, 
சளாடலையில் நீர் 
சதஙகியிருததல், பதரு 
வி்ககு்கள எரியளாடம 
ச்பளான்ற அடிப்படைப 
பிரசசடன்களினச்பளாதும், கு்ங்கட் 
உருைளாககுதல், பூங்களாக்கட் அடமததல் 
ச்பளான்ற அடிப்படை சதடை்களினச்பளாதும், 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள அைற்ட்ற 
சமற்ப்களாளகின்றன. அைசர ்களாலைங்களின 
ச்பளாதும், உளளுரில் பி்றபபு மற்றும் இ்றபபு 
நி்கழும்ச்பளாதும் அைற்ட்ற ட்கயளாளும் 
ப்பளாறுபபும் உள்ளாட்சி அரசளாங்களுககு 
உண்டு. ஒரு ்பகுதியில் இருபபிை சளானறிதழ் 
மற்றும் பி்றபபு, இ்றபபு, ைருமளான 
சளானறிதழ்்கட் ைழஙகும் ஓர் அடமப்பளா்கவும் 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள பசயல்்படுகின்றன. 

மக்களின அன்றளாைத சதடை்கட் 
ட்கயளாளும் ப்பளாறுபபுடைய ஒரு முழுடமயளான 
அடமப்பளா்க உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள 
உள்ன. நம் அரசளாங்க நிர்ைளா்கக 
்கட்ைடமபபில் இறுதி நிடலை அலை்களா்க 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள உள்ன. 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கமளானது ஒரு சட்படய 
ப்களாண்டுள்து. அதில் உள் உறுபபினர்்கள 
அதன கிரளாமம் அல்லைது ந்கரததின மக்க்ளால் 
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ைைர் ஆைர். அைர்்கள 
மக்களின பிரசசடன்கட் மக்கள சளார்்பளா்க 
சட்பயில் விைளாதிதது தீர்வு்கட்க ்களாை 
சைண்டிய ப்பளாறுபபுடையைர்்கள ஆைர். அ்நத 
சட்பயின உறுபபினர்்கள ஐ்நது ஆண்டு்கள 
அல்லைது நளானகு ஆண்டு்களுககு ஒரு முட்ற, 
அ்நத்நத நளாட்டுச சட்ைப்படி, மக்க்ளால் 
சதர்்நபதடுக்கப்படுகின்றனர்.

உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள என்படை 
பிரதிநிதிததுை  அடமபபு்கள, அடை சட்பயில் 
மக்கட் பிரதிநிதிப்படுததுகின்றன. 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள அடை்களின 

12 உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள
அலகு

  இப்பளாைததில் இ்நதியளா மற்றும் 
தமிழ்நளாட்டில் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள ்பற்றிய ஒரு 
உட்்பளார்டைடய மளாைைர்்கள 
அறியலைளாம்.

  உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களின 
முககியததுைம் ்பற்றி இப்பகுதியில் 
அறியலைளாம்.

  இப்பளாைம், உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்களின இனட்றய 
்பரபப்பல்டலைடய வி்ககுகி்றது.

  உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களின 
ைரலைளாற்று ரீதியிலைளான ை்ர்சசி, அதன 
்பணி்கள மற்றும் அதி்களாரங்களில் 
சுத்நதிரததிற்கு பினபு ஏற்்பட்ை 
மளாற்்றங்கள ச்பளான்றைற்ட்ற இப்பளாைம் 
வி்ககுகி்றது.

  இ்நதியளாவில் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்களின அடமபபு, ்பணி்கள, 
அதன சதர்தல் முட்ற, ைருைளாய் 
ஆதளாரம் மற்றும் அதிலுள் 
பிரசசடன்கள குறிதது இப்பளாைததில் 
மளாைைர்்கள ்கற்்கலைளாம்.

்கற்்றலின் ந�ளாக்்கங்கள
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(விைசளாயம் சளார்்நத அல்லைது விைசளாயம் 
சளாரளாத) அடிப்படையில் 
சமற்ப்களாள்ப்பட்டுள்து. விைசளாயம் சளார்்நத 
பதளாழிடலை அடிப்படையளா்க ப்களாண்ை ்பகுதி 
என்பது, அப்பகுதியின ப்பரும்்பளானடம 
மக்கச்ளா, அல்லைது அடனதது மக்களுசமளா 
விைசளாயம் மற்றும் விைசளாயம் சளார்்நத 
பதளாழில்்க்ளான ்களால்நடை ை்ர்பபு, ்பளால் 
்பண்டை ச்பளான்ற பதளாழில்்கட் பசய்ைர். 
ஆனளால் ந்கர ்பகுதி்களில் மக்கள ைர்தத்கம் 
மற்றும் அதுசளார்்நத பதளாழில்்களில் ஈடு்படுைர். 
ந்கரப ்பகுதி்களில் மக்களின 
ைளாழ்ைளாதளாரமளானது ைர்தத்கம் மற்றும் அது  
சளார்்நத நிறுைனங்கட்யும் தனியளார் மற்றும் 
அரசளாங்கததின நிர்ைளா்க அலுைலைங்களில் 
உள் சைடலைைளாய்பட்பயும் அடிப்படையளா்க  
ப்களாண்டுள்து.  ந்கரப ்பகுதி்கள என்படை 
பைளி உலை்கததிற்கும் கிரளாமப்பகுதி்களுககும் 
இடைசய ஒரு ்பளாலைமளா்க பசயல்்படுகின்றன. 
கிரளாமப்பகுதி்களில் ஏற்்படுததப்படும் 
அரசளாங்கங்கள ஊர்க உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள எனறும் ந்கர ்பகுதி்களில் 
உருைளாக்கப்படும் அரசளாங்கங்கள ந்கர்பபு்ற 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள எனறும் 
அடழக்கப்படுகின்றன.

உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள

�்கரம்

 மளாந்கரளாட்சி்கள
 ந்கரளாட்சி்கள
 ந்கரியங்கள
 ச்பரூரளாட்சி்கள
 ்பளாட்ய ைளாரியங்கள

 மளாைட்ை ்பஞசளாயதது
 ்பஞசளாயதது யூனியன
 கிரளாம ்பஞசளாயதது
 ைளார்டு

கிரளாமைப்பு்றம்

இ்நதியளாவில், கிரளாம உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள ‘்பஞசளாயதது ரளாஜ்’ என்ற ப்பளாது 
ப்பயரில் அடழக்கப்படுகின்றன. 
அரசளாங்கங்கள ்பஞசளாயதது பசய்கி்ற (ஆழ்்நது 
விைளாதிததல் மற்றும் ச்பசசு ைளார்தடத 
நைததுதல்) இைமளா்க ்கருதப்படுைதளால் 
இவைளாறு அடழக்கப்படுகின்றன. இ்நதியளாவில் 
ந்கர்பு்ற உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள 

்பகுதிககுட்்பட்ை மக்களின பிரசசடன்கள 
பதளாைர்்பளா்க விைளாதிக்கவும், அைற்றிற்்களான 
தீர்வு்கட்க ்களாைவும், சமலும் 
அபபிரசசடன்கட் மளாநிலை அரசின 
்கைனததிற்குக ப்களாண்டு பசல்லைவும் 
சட்ைப்படியளான உரிடம ப்பற்்ற 
அடமபபு்க்ளாகும். உள்ளாட்சி  அரசளாங்கங்கள 
மக்க்ளாட்சி நடைமுட்றயின அடிப்படையில் 
ஏற்்படுததப்பட்டுள்தளால், சட்பயில் ப்களாண்டு 
ைரப்படும் அடனததுப பிரசசடன்களுககும் 
விைளாதம், ச்பசசுைளார்தடத மூலைம் அடனைரும் 
ஏற்்கததக்க ைட்கயில் தீர்வு எட்ைப்பை 
சைண்டும். சட்ப உறுபபினர்்கள இ்நதியளாவின 
அரசடமபபிற்கு உட்்பட்டு விைளாதிக்கவும், 
முடிபைடுக்கவும், முழு சுத்நதிரம் 
அளிக்கப்பட்டுள்னர்.

எனசை, உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள 
என்படை மக்களின உளளூர் பிரசசடன்கட் 
தீர்ப்பதற்கும், உளளூர் சதடை்கட் பூர்ததி 
பசய்ைதற்கும் ஏற்்படுததப்பட்ை ஓர் 
அடமப்பளாகும். உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள 
ப்பளாதுைளா்க, சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை மக்கள 
பிரதிநிதி்கட் ப்களாண்டுள்ன. அைர்்கள 
உளளூர் மக்க்ளால் 
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ைைர்்கள ஆைர்.  அைர்்கள   
உளளூர் பிரசசடன்கட் சட்பயில் 
விைளாதிதது அதற்கு தீர்வு ்களாண்கின்றனர். 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள, அரசின 
திட்ைங்களும் ை்ங்களும் அடிததட்டு 
மக்கட் பசன்றடைய முககிய ைழி்க்ளா்க 
வி்ககுகின்றன. இனறு எ்நதபைளாரு நளாடும் 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கட் பு்றக்கணிக்க 
முடியளாது, ஏபனனில் உளளுர் பிரசசடன்கச் 
இபச்பளாது சர்ைசதச பிரசசடன்க்ளா்க 
மளாறுகின்றன. த்கைல் பதளாழில் நுட்்ப 
ை்ர்சசியினளால் உலை்கசம ஒரு கிரளாமமளா்க 
மளாறிவிட்ைது.

12.2  உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களின் 
வ்்க்கள
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள கிரளாமங்கள 

மற்றும் ந்கரங்கள அடிப்படையில் 
ைட்கப்படுததப்பட்டுள்ன.  இ்நத 
ைட்கப்பளாைளானது  அப்பகுதி மக்களின பதளாழில் 
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அடை்களின ப்பளாரு்ளாதளார மற்றும் அரசியல் 
அடிப்படைடய ப்களாண்டு  ந்கரளாட்சி்கள, 
மளாந்கரளாட்சி்கள, ந்கரியம், ்பளாட்யைளாரியம் 
என ைட்கப்படுததப்பட்டுள்ன.

இ்நதிய ந்கரங்கள ந்கரளாட்சி்க்ளா்கவும் 
ப்பரு ந்கரங்கள மளாந்கரளாட்சி்கள எனவும், 
பதளாழில் ந்கரங்கள ந்கரியங்கள எனவும், 
ரளாணுை அடமபபு்கள உள் இைங்கள 
்ப ளா ட ் ய  ை ளா ரி ய ங ்க ள  எ ன வு ம் 
ைட்கப்படுததப்பட்டுள்ன.

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.

ஒனறிடை்நத உ்சசளானறினளால் ப்பளாது இைங்களில் தூய்டம 
ைலியுறுததப்படும்ச்பளாது மட்டுசம ஒனறு்பட்ை தூய்டம உறுதிப்படும். 
ம்களாதமளா ்களா்நதி பி்ற்நத அகசைளா்பர் 2, அனறு நம் சதசதத்நடதககு அஞசலி 
பசலுததுகி்ற அசத சைட்யில், அடனதது ஏடழ மக்களுககும் அடிப்படை 
சு்களாதளார ைசதி்கட் ஏற்்படுததுதல் என்ற அைரின ்கனடை நிட்றசைற்்ற நளாம் 
்பளாடு்பைசைண்டும்.

ஒனறிடை்நத 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 

  ஒனறிடை்நத குட்ற்நத பசலைவினததிலைளான சு்களாதளார திட்ைததின திருததப்பட்ை 
ைழி்களாட்டுதல்்கள மூலைம் மனித ்கழிவு்கட் மனிதர்்கச் அ்கற்றும்  முட்றடய 2010–ம் 
ஆண்டுககுள நீககும் சநளாக்கததில் உலைர் ்கழிைட்ற்கட் அடமக்க மளானியங்கட் 
உயர்ததி ைழஙகுதல்

  ஜைஹர்லைளால் சநரு சதசிய ந்கர்பபு்ற புதுபபிததல் திட்ைததின கீழ் அடனதது 
குடிடசப்பகுதி்களுககும் அடிப்படை சதடை்கட் (குடிநீர், துபபுரவு, ்கழிவு நீர்கற்்றல், 
மினசளாரம், ஆசரளாககியம், சமூ்க ்பளாது்களாபபு மற்றும் வீடு ைழஙகுதல்). (ந்கர்பு்ற ஏடழ 
மக்களுககு அடிப்படை ைசதி்கட் ைழஙகுதல் சமலும் ஒருஙகிடை்நத வீட்டு ைசதி 
மற்றும் ை்ர்சசி திட்ைம்) சமலும் ‘ரளாஜீவ ஆைளாஸ் சயளாஜனளா’ திட்ைம் மூலைம் தண்ணீர் 
ைசதியுைன கூடிய ்கழிப்பட்ற ஒவபைளாரு வீட்டுககும் ைழஙகுதல்.

  ஜைஹர்லைளால் சநரு சதசிய ந்கர்பபு்ற புதுபபிததல் திட்ைததின கீழ் ைடி்களால், சு்களாதளாரம் 
மற்றும் உலைர் ்கழிவு சமலைளாண்டம ைசதி்கட் சமம்்படுததுதல் (சிறு மற்றும் நடுததர 
ந்கரங்களுக்களான ்கட்ைடமபபு, ஆளுட்க மற்றும் ந்கர்பபு்ற ்கட்ைடமபபு ை்ர்சசி திட்ைம்).

  முழுடமயளான சு்களாதளார ப்களாளட்க அரசளாங்கததளால் அறிவிக்கப்பட்ைது.

முழு்மையளான சு்களாதளாரத்்த ந�ளாக்கி

பசயல்�ளாடு

மளாந்கரளாட்சி்கள என்படை, ்பதது 
லைட்சததிற்கும் அதி்கமளான மக்களத 
பதளாட்கடயக ப்களாண்ைது ப்பரு ந்கரங்களில் 
ஏற்்படுததப்படுகின்றன. கிரளாமங்கள மற்றும் 
சிறு ந்கரங்களில்   இரு்நது ்பலை ஆண்டு்க்ளா்க 
பதளாைர்்நது நடைப்பறும் மக்களின 
இைபப்பயர்சசி ஒரு ந்கரதடத, ஒரு 
ப்பருந்கரமளா்க மளாற்றுகி்றது.

ந்கரளாட்சி்கள என்படை மக்கள பதளாட்க 
்பதது லைட்சததிற்கும் குட்றைளா்க உள் சிறு 
ந்கரப்பகுதி்களில் ஏற்்படுததப்படுகின்றன.   
ந்கரளாட்சி்களும் ைட்க-1, ைட்க-2 என 
ைட்கப்படுததப்பட்டுள்ன. இ்நத 
ைட்கப்பளாைளானது குறிபபிட்ை ்களாலை 
இடைபைளி்களில் ஆய்வு பசய்யப்பட்டு அதன 
அடிப்படையில் ந்கரளாட்சி்களின தர நிர்ையம் 
பசய்யப்படுகின்றது.
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புதிய பதளாழிற்சளாடலை்கள அடமகின்ற 
இைங்களில் ந்கரியங்கள ஏற்்படுததப்படுகின்றன. 
அஙகுள் குடிமக்கள விைசளாயம் சளார்்நத 
பதளாழில்்களிலிரு்நது விைசளாயம் சளாரளா 
பதளாழில்்களுககு மளாறுகின்றனர். இரளாணுை,  
்பயிற்சி டமயங்கள அடம்நதிருக்க கூடிய 
இைங்களில், இரளாணுை த்ைளாைங்கள உற்்பததி  
பதளாழிற்சளாடலை்கள அடம்நதிருககும் இைங்களில் 
்பளாட்ய ைளாரியங்கள ஏற்்படுததப்படுகின்றன. 
கிரளாமபபு்ற உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களும், 
ந்கர்பபு்ற அரசளாங்கங்களும், அரசளாங்க 
்படிநிடலையில் இறுதி நிடலையில் உள்டை 
ஆகும்.

உலைகின ்பல்சைறு நளாடு்களில் ஊர்க 
மற்றும் ந்கர்பபு்ற அரசளாங்கங்கள 
பைவசைறு விதங்களில் ஏற்்படுததப
்பட்டுள்ன. ஆனளால் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள ஏற்்படுததப்பட்ைதன சநளாக்கம் 
எல்லைளா நளாடு்களிலும் ஒனச்ற.  உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள  என்படை உளளூர் 
மக்களுக்களா்க, உளளூரிலிரு்நது கிடைககும்  
ைருைளாடயசய பிரதளானமளா்கக ப்களாண்டு 
ஏற்்படுததப்பட்ைடை.

அரசளாங்க ்படி நிடலையில், சமல் நிடலையில் 
உள் அரசளாங்கம் உள்ளாட்சி அடமபபு்கட் 
்கண்்களாணிததல் மற்றும் சமற்்பளார்டையிடுதல்  
்பணிடய சமற்ப்களாளகி்றது.

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.

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.

ஆனளால், ்கட்ைடமபபு, அதி்களாரம், ்பணி 
ைரம்பு, நிதி ஆதளாரங்கள ச்பளான்றைற்றில் அடை 
ப்பரும்வு சைறு்படுகின்றன.  ்பல்சைறு 
ஐசரளாபபிய நளாடு்களின அரசளாங்கங்கச் 
தங்களின முயற்சியளால் டமயப்படுததப்பட்டு 
இரு்நத அதி்களாரதடதப ்பரைலைளாக்கம்  
பசய்கின்றன.  ை்ர்சசி அடை்நத நளாடு்களில் 
நிதிப ்பகிர்வு, ்களாைல் ்பணி ைரம்பு, ச்பளாககுைரதது, 
மளாநிலைங்களுககிடைசயயளான ைர்தத்கம் 
ச்பளான்றடை இனனமும் தீர்க்கப்பைளாத 
பிரசசடன்க்ளா்கசை உள்ன.  ஆனளால் ை்ரும் 
நளாடு்களில் மததிய அரசளாங்கங்கள 
அதி்களாரதடதயும், நிதி ஆதளாரங்கட்யும் 
டமயப்படுததும் முயற்சிடய சமற்ப்களாளகின்றன. 
இ்நதியளாவில், மளாநிலை மற்றும் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்களுககு நிர்ைளா்க மற்றும் நிதி 
பதளாைர்்பளான அதி்களாரங்கட் சமலும் 
்பகிர்்நதளிக்க மததிய அரசளாங்கததிற்கு அழுததம் 
எபச்பளாதுசம இரு்நது ைருகி்றது. 

இ்நதியளாவின 2011-ஆம் ஆண்டு 
்கைகப்கடுபபின்படி ஏ்றததளாழ 2,50,000 
கிரளாம ்பஞசளாயதது்கள உள்ன.
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12.4 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 

்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 

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

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 12.indd   237 2/6/2020   5:02:03 PM



238

மூலைமளா்க அறிய முடிகி்றது.  இ்நத சட்ப்கள 
”ஊர்” மற்றும் ”ம்களா சட்ப” எனறு இரண்டு 
விதங்க்ளா்க அடழக்கப்பட்ைன.  சமலும் 
மூன்றளாைது ைட்கயளா்க ந்கரம் எனறு வியளா்பளார 
டமயங்களும், நளான்களாைது நளாடு எனறும் 
அடழக்கப்பட்ைன.  இைற்றில் நளாடு என்பது 
கிரளாமங்கள மற்றும் மற்்ற ்பகுதி்கட் 
உள்ைககிய அடமப்பளா்கவும், ந்கரம் என்பது 
ந்கரப்பகுதி்கட் உள்ைககிய ஓர் 
அடமப்பளா்கவும் இரு்நதன.   ப்பளாதுைளா்க 
்பளார்தசதளாசமயளானளால், 9-ஆம் நூற்்றளாண்டுககு 
மு்நடதய ்களாலைங்களில் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள பசயல்்பட்ைடமக்களான 
சளானறு்கள குட்றைளா்கசை கிடைததுள்ன.  
“நளாடு“ மற்றும் ”ந்கரம்” என்ற இரு 
அடமபபு்களுசம, நிலைங்கள பதளாைர்்பளான 
்கட்டுப்பளாடு்கள, ச்களாவில்்கள மற்றும்  
நீர்்பளாசனங்கட் நிர்ைகிததல், ைரி ைசூலிததல், 
ப்பரிய மூலைதனம் சதடைப்படுகின்ற 
்பணி்களுககு ்கைன ைழஙகுதல் மற்றும் 
பதளாண்டு நிறுைனங்கட் நிர்ைகிததல் 
ச்பளான்ற ்பணி்கட் பசய்கின்றன.  “ஊர்” 
மற்றும் “ம்களாசட்ப” என்ற இரு அடமபபு்களும் 
அரசனின ்கட்ைட்்கட் அமல்்படுததும் 
அதி்களாரி்களுககு துடைபுரி்நதன.

முதலைளாம் ரளாஜரளாஜ சசளாழன, வீர நளாரளாயை 
சதுர்சைதி மங்கலைம், என்ற ஊரின ம்களாசட்பககு 
நளாட்டுககு துசரளா்கமிடழதத துசரளாகி்களின 
பசளாததுக்கட் ்பறிமுதல் பசய்ய உததரவிட்ைடத 
அறிய முடிகி்றது.  சர் சளார்லைஸ் பமட்ச்கப,  
சர் ஜளார்ஜ் ச்பர்டு வுட் மற்றும் எல்பினஸ்சைளான 
ச்பளான்ற ்பலை ைரலைளாற்்றளாசிரியர்்கள ்பண்டைய 
மற்றும் இடைக்களாலைததில் பதனனி்நதியளாவில் 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள ை்டமயுைன 
பசயல்்பட்டு ை்நதடத குறிபபிடுகின்றனர்.  
ஆனளால் மி்க விரிைளான முட்றயில் அடனதது 
்பகுதி்களிலும் பசயல்்பட்டு ை்நதது என்பதில் சிலை 
ைரலைளாற்்றளாசிரியர்்களுககு ச்நசத்கம் உள்து. 

பமளா்கலைளாயர்்கள ்களாலைததில் (கி.பி-1500 
முதல் கி.பி-1777) அரசு்கள மளாறினளாலும், 
மததிய அரசுககும் உளளுர் 
நிர்ைளா்கததுககுமிடைசயயளான உ்றவில் 

அடிப்படை விதி்கள மளா்றவில்டலை.  பமளா்கலைளாய 
ச்பரரசு அதன உசசததில் இரு்நதச்பளாது, அது 
்பலை மளா்களாைங்க்ளா்க (்பரளாகனளாஸ்) 
பிரிக்கப்பட்டிரு்நதது, மளா்களாைங்களில் 
உட்பிரிவு்கள (சர்க்களார்) 
ஏற்்படுததப்பட்டிரு்நதன.  சர்க்களார்்கள ்பலை 
கிரளாமங்கட்க ப்களாண்ை பதளாகுதி்க்ளா்க 
(்பரளாக்களாஸ்) பிரிக்கப்பட்டிரு்நதன. ஒவபைளாரு 
்படிநிடலையிலும் அரசளாங்கங்கள 
அடமக்கப்பட்டிரு்நதன. அதற்ப்கன 
அதி்களாரி்கள ச்பரரசளால் 
நியமிக்கப்பட்டிரு்நதனர்.  கிரளாமப்பகுதி்களில் 
பமளா்கலைளாயப ச்பரரசின இறுதிக ்களாலைங்களில், 
உள்ளாட்சி அடமபபு்கள வீழ்சசியடையத 
பதளாைஙகின. ஆனளால் அடை ்பற்்பலை 
தளாககுதல்்கட்க ்கண்ைளாலும், பதளாைர்்நது 
இயஙகின.  பி்ளாசிபச்பளாருககுப பின  
(கி.பி 1757), ஆஙகிசலைய கிழககி்நதிய ்கம்ப்பனி, 
ைங்களா் நைளாபிைமிரு்நது நிலை ைரி ைசூல் 
உரிடம்கட்ப ப்பற்்றது.  இதுசை, இ்நதியளாவில் 
ஆஙகிசலைசய ஆட்சிககு ைழிச்களாலியது.  
ஆஙகிசலையர் ஆட்சி ்களாலைததில் மளா்களாை தடலை 
ந்கரங்க்ளான ்கல்்கததளா, ்பம்்பளாய் மற்றும் 
பசனடன தவிர மற்்ற கிரளாம மற்றும் ந்கர 
வியளா்பளார டமயங்கள எ்நத ஒரு ்கட்டுப்பளாட்டின 
கீழும், சமற்்பளார்டையின கீழும் 
இயங்கவில்டலை.  மளாைட்ை நிர்ைளா்கமளானது 
மளாைட்ை ஆட்சியரின கீழ் இயஙகியது.  
ஆஙகிசலையர் ஆட்சியில் மளாைட்ை நிர்ைளா்கம் 
முககியமளானபதளாரு நிர்ைளா்க அடமப்பளா்கவும், 
நளாட்டின ஊர்க ்பகுதி்கள அடனததும் அதன 
்கட்டுப்பளாட்டிலும் இரு்நதன.

்கல்்கததளா (ப்களால்்கததளா) ்பம்்பளாய் 
(மும்்பளாய்) மற்றும் பமட்ரளாஸ் (பசனடன) 
ந்கரங்களில், மளாந்கரளாட்சி நிர்ைளா்கதடத 
ஏற்்படுததியது ஆஙகிசலையர் ஆட்சியின ஒரு 
முககியமளான நி்கழ்ைளா்க ்கருதப்படுகி்றது.  
1882-ஆம் ஆண்டு ரிப்பன பிரபு ஒரு 
தீர்மளானதடத முன பமளாழி்நதளார்.  அதன்படி 
ஊர்க உள்ளாட்சி அடமபபு்கட் ஏற்்படுததவும் 
அடத சமற்்பளார்டையிை மளாைட்ை அ்வில் 
ைளாரியங்கட் ஏற்்படுததவும் நைைடிகட்க 
எடுததளார்.
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ரிப்பன பிரபுவின தீர்மளானம், உள்ளாட்சி 
அடமபபு்களில் ப்பரும்்பளாலும் 
அதி்களாரி்க்ல்லைளாசதளாடரக ப்களாண்டிருக்க 
சைண்டும் எனவும், அைர்்கள முடி்நதைடர 
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ைைர்்க்ளா்க இருக்க 
சைண்டும் எனவும் கூறியது.  ஏ்றததளாழ 500 
உள்ளாட்சி அடமபபு்கள மூனறில் இரண்டு 
்பஙகு அதி்களாரி்க்ல்லைளாசதளாடரக ப்களாண்டு 
பதளாைங்கப்பட்ைன.  அைர்்களின ப்பயர்்கட் 
மளாைட்ை ஆட்சியர் ்பரி்நதுடரததளார்.  மளாைட்ை 
ைளாரியங்களின ்பணி்கள 1909-ஆம் ஆண்டு 
ைடர ்களாைல், ்கல்வி மற்றும் கிரளாமத துபபுரவு 
முதலியடையளா்க மட்டுசம இரு்நதன.

ரிப்பன பிரபுைளால் ஏற்்படுததப்பட்ை 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள ்பலைரளால் 
விமர்சிக்கப்பட்ைன.  ஆஙகிசலைய அரசளாங்கம் 
1907-ஆம் ஆண்டு மததிய அரசிற்கும், மளா்களாை 
ம ற் று ம்  அ த ன  கீ ழ்  உ ள ் 
அடமபபு்களுககுமிடைசய நிர்ைளா்க மற்றும் 
நிதி உ்றவு்கட்ப ்பற்றி விசளாரிப்பதற்கு ஒரு 
விசளாரடை ஆடையதடத அடமததது.  
அபச்பளாடதய நிர்ைளா்க அடமபட்ப நிர்ைளா்க 
்பகிர்வின மூலைம் சமம்்படுததும் சநளாக்கததுைன 
அடமக்கப்பட்ைது. இ்நத ஆடையம் இ்நதிய 
அரசளாங்க சட்ைம் 1919-ன ்படி மளா்களாை 
அரசளாங்கங்களில் சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை 
உறுபபினர் எனும் அம்சம் அரசின இரட்டை 
ஆட்சி முட்றயின கீழ் ஏற்்படுததப்பட்ைது.

தமிழ்நளாட்டின கிரளாம  உள்ளாட்சி 
அடமபபு்களின எண்ணிகட்க 1926-ஆம் 
ஆண்டில் 1417 ஆ்கவும், 1937-ஆம் ஆண்டில் 
6250 ஆ்கவும் அதி்கரிததது. இஙகு மூன்றடுககு 
உள்ளாட்சி அடமபபு்கள உள்ன. அடை 
மளாைட்ை ைட்ைளார மற்றும் கிரளாம அ்வில் 
உள்ன. மளாைட்ை மற்றும் ைட்ைளார 
அடமபபு்களில் 1923—ம் ஆண்டு மளாற்்றங்கள 
ஏற்்படுததப்பட்ைன. மளா்களாைங்களில்  இரு்நத 
அலுைலைரல்லைளாத தடலைைர்்கள மளாற்்றப்பட்டு 
அலுைலைர்்கள தடலைைர்்க்ளா்க 
நியமிக்கப்பட்ைனர். தமிழ்நளாட்டில் 
ப்பரும்்பளாலைளான மளாைட்ை நிர்ைளா்க 
அடமபபு்களில் நீதிக்கட்சியின உறுபபினர்்கள  
1927 ஆம் ஆண்டில் 545 ச்பர்்கள 

நியமிக்கப்பட்ைனர். 1937-ல் முதல் 1947 ஆம் 
ஆண்டு ைடர சதச சுத்நதிர பிரசசடன உட்்பை 
்பலை பிரசசடன்கட் உள்ளாட்சி அடமபபின 
உறுபபினர்்கள ச்நதிததனர்.

இரட்டை ஆட்சி முட்ற மூலைமளா்க 
நிர்ைளா்க துட்ற்கள மததிய அரசுககு 
ஒதுக்கப்பட்ை துட்ற்கள எனவும், மளா்களாை 
அரசு்களுககு மளாற்றி தரப்பட்ை துட்ற்கள 
எனவும் இரு பிரிவு்க்ளா்க பிரிக்கப்பட்ைது.  
்களாைல், சட்ைம் ஒழுஙகு, நிதி ச்பளான்ற 
துட்ற்கள ஒதுக்கப்பட்ை துட்ற்கள 
எனப்படும்.  அடை ஆளுநரின ைசம் 
இருககும்.  ்கல்வி மற்றும் பி்ற துட்ற்கள 
மளாற்றித தரப்பட்ை துட்ற்க்ளாகும். அடை  
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை பிரதிநிதி்களிைம் 
இருககும்.

இ்நதியளா 1947-ஆம் ஆண்டு  
சுத்நதிரமடை்நத பினபு, உள்ளாட்சி 
அரசளாங்களுககு புததுயிரூட்ை ்பல்சைறு 
முயற்சி்கள சமற்ப்களாள்ப்பட்ைன. 
இ்நதியளாவில் ்பரைலைளாக்கப்பட்ை அதி்களார 
அடமபபு இருததல் சைண்டும், கிரளாமபு்ற 
்பஞசளாயததுககு ஆளுட்கயில் ப்பளாறுபபு்கள 
அளிக்கப்பை சைண்டும் (தனனிட்றவு ப்பற்்ற 
கிரளாம சுயரளாஜ்ஜியம்) எனறு ம்களாதமளா ்களா்நதி 
ைலியுறுததினளார்.

ஷர்மளா நளாரளாயைன என்பைர் சுத்நதிர 
இ்நதியளாவுக்களான ்களா்நதிய அரசியலைடமபபு 
பதளாைர்்பளான ஒரு திட்ை ைடர்பைதடத 
தயளாரிததளார். அதில் குடிமக்களின சமூ்க, 
ப்பளாரு்ளாதளார, அரசியல் 
நைைடிகட்க்களுக்களான அடிப்படை அடமப்பளா்க 
்பஞசளாயதது்கள இருககும்்படி அடமததளார்.

கிரளாம ்பஞசளாயதது்கள குடிடம, அரசியல் 
மற்றும் நிர்ைளா்கப்பணி்கட்ப ச்பளால் 
உற்்பததிடய ஒருஙகிடைததல் மற்றும் 
ை்ங்களின விநிசயளா்கம் பதளாைர்்பளான 
ப்பளாரு்ளாதளார ்பணி்கட்யும் சமற்ப்களாள் 
சைண்டியுள்து.  இ்நத ப்பளாரு்ளாதளார 
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நைைடிகட்கயின மூலைசம கிரளாம சமூ்கங்கள 
தனனிட்றவு அடைைதுைன தங்க்து 
அடிப்படைத சதடை்கட்யும் பூர்ததி பசய்து 
ப்களாள் முடியும்.

இதனளால், நைம்்பர் 26, 1949-ஆம் நளாள 
இ்நதிய அரசளால் ஏற்றுக ப்களாள்ப்பட்ை 
இ்நதிய அரசடமபபின ்பகுதி நளானகில் 
அடம்நதுள் அரசின ைழி்களாட்டு 
பநறிமுட்ற்களில், விதி 40 ஏற்்படுததப்பட்ைது. 
“அரசு கிரளாம ்பஞசளாயதது்கட் ஏற்்படுதத 
நைைடிகட்க எடுக்க சைண்டும்.  அடை்கள 
சுய ஆட்சியின அலைகு்க்ளா்க ்பணிபுரிய 
சதடையளான அதி்களாரங்கட்யும், தி்றடனயும் 
ைழங்க சைண்டும்” என அரசியலைடமபபு பிரிவு 
40 கூறுகி்றது.  

அரசின ைழி்களாட்டு பநறிமுட்ற்களின 
விதி்களின ்படி பசயல்்படுைற்்களா்க 1952-ஆம் 
ஆண்டு ச்பரளார்ைததுைன சமூ்க சமம்்பளாட்டுத 
திட்ைம் பதளாைங்கப்பட்ைது.  இதன முககிய 
சநளாக்கமளா்க மக்களின கூட்டு முயற்சியின 
மூலைம் கிரளாமங்களின சமூ்கப ப்பளாரு்ளாதளார 
மளாற்்றதடத உறுதி பசய்ைதளாகும்.  இதற்கு 
பதளாழில் நுட்்ப ஒததுடழபட்பயும், நிதி 
்பங்களிபட்பயும் அரசு பசய்யும்.  இ்நத 
திட்ைமளானது, சதசிய விரிைளாக்க ்பணியளா்க 
்பல்சைறு ஊர்க ்பகுதி்களுககு  விரிைளாக்கம் 
பசய்யப்பட்ைது.  அறிவியல் மற்றும் பதளாழில் 
நுட்்ப அறிடை விைசளாயம், ்களால்நடை ை்ர்பபு 
மற்றும் ஊர்க ட்கவிடனத பதளாழில்்களில் 
புகுததுைது இதன சநளாக்கமளா்க இரு்நதது.  
இரண்ைளாைது ஐ்நதளாண்டு திட்ை ்களாலைமளான 1956-
ல் (1956-61) கிரளாம ்பஞசளாயதது்கள, அடமபபு 
ரீதியளா்க உயர்நிடலை்களில் உள் மக்கள 
நிர்ைளா்க அடமபபு்களுைன இடைக்கப்பை 
சைண்டும் எனறு ்பரி்நதுடரக்கப்பட்ைது. 1957-
ஆம் ஆண்டு, திட்ை ைடிைடமபபுக குழு ஒனட்ற, 
்பல்ை்நதரளாய் சமததளா தடலைடமயில் மததிய 
அரசளாங்கம் அடமததது.  சமததளா குழு 
முககியமளான இரண்டு ்பரி்நதுடர்கட் கூறியது 
அடை: நிர்ைளா்கம் ்பரைலைளாக்கப்பை சைண்டும் 
மற்றும் நிர்ைளா்கம் உள்ளாட்சி அடமபபு்களின 
்கட்டுப்பளாட்டில் இருக்க சைண்டும்.  
இரண்ைளாைதளா்க, ஊர்க ை்ர்சசி ைட்ைங்கள 

மக்க்ளாட்சி நிர்ைளா்க அலைகு்க்ளா்க மளாற்்றப்பை 
சைண்டும்.  அஙகு சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை 
பிரதிநிதி்கட்க ப்களாண்ை ஊரளாட்சி ஒனறியம் 
மூலைம் அப்பகுதியில் சமம்்பளாட்டுத திட்ைங்கட் 
பசயல்்படுதத சைண்டும்.  சமலும் மளாைட்ை 
அ்வில் ஊரளாட்சி ஒனறிய தடலைைர்்கள, சட்ை 
மன்ற உறுபபினர்்கள, நளாைளாளுமன்ற 
உறுபபினர்்கள, மளாைட்ை அ்விலைளான 
சு்களாதளாரம், விைசளாயம், ்களால்நடை, ்கல்வி 
அலுைலைர்்கள மற்றும் மளாைட்ை ஆட்சியடர 
உறுபபினர்்க்ளா்க ப்களாண்ை மளாைட்ை சமம்்பளாட்டு 
குழு ஏற்்படுததப்பை சைண்டும் எனறும் இககுழு 
்பரி்நதுடரததது.  இ்நத மளாைட்ை அடமபபு ஒரு 
ஆசலைளாசடன ைழஙகும் அடமப்பளா்க மட்டுசம 
பசயல்்படும்.  சமததளா குழுவின ்பரி்நதுடர்கள 
ப்பரும்்பளாலும் அடனைரளாலும் 
ைரசைற்்கப்பட்ைன.  ்பல்சைறு மளாநிலைங்களில் 
்பஞசளாயதது ரளாஜ் சட்ைங்கள இயற்்றப்பட்ைன.  
ஏ்றததளாழ 90 சதவீத இ்நதிய மக்கள 1960 
ைளாககில் ்பஞசளாயதது ரளாஜ் அடமபபுககுள 
ப்களாண்டுைரப்பட்ைனர்.

்பஞசளாயதது அடமபபு்களின 
பசயல்்பளாடு்கட்ப ்பற்றி ஆரளாயவும், அதடன 
பசம்டமப்படுததவும் இ்நதிய அரசளாங்கம், 1977-
ஆம் ஆண்டு அசசளாக சமததளா தடலைடமயில் ஒரு 
குழுடை அடமததது.  இககுழு, ்பஞசளாயத ரளாஜ் 
அடமபபு மக்க்ளாட்சி ்பண்பு்கட் ப்களாண்ை ஒரு 
உள்ளாட்சி அரசளாங்க அடமப்பளா்க 
மளா்றசைண்டும், சமம்்பளாட்டு திட்ைங்கட் 
பசயல்்படுதத சைண்டும்.  சமலும், அடனததுப 
்பணி்கட்யும் ஒருஙகிடைதது தனது 
்கட்டுப்பளாட்டில் டைததிருக்க சைண்டும் என்றது.  
எனசை, இது தனது முதல் ்பரி்நதுடரயளா்க 
மளாைட்ை ்பஞசளாயதது சநரிடையளா்க மக்க்ளால் 
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை அடமப்பளா்க இருக்க 
சைண்டும் என்றது.  ஒரு தற்்களாலை தீர்ைளா்க, 
ைட்ைளார அ்வில் ்பஞசளாயதது ஒனறியம் நீடிக்க 
்பரி்நதுடரததது.  இது உள்ளாட்சி அரசளாங்கததின 
ஒரு அலை்களா்க இல்லைளாமல், மளாைட்ைப 
்பஞசளாயததிற்கு ஒரு இடைநிடலை ஆதரவுக 
்கரமளா்க பசயல்்பை சைண்டும் என்றது.  அசசளாக 
சமததளா குழு, 1978-ஆம் ஆண்டு தனது 
்பரி்நதுடரடய சமர்பிததது.  இதன 
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எதிபரளாலியளா்க ்கர்நளாை்களா, ம்களாரளாஷ்டிரளா, ஆ்நதிர 
பிரசதசம், சமற்கு ைங்களா்ம் மற்றும் குஜரளாத 
ச்பளான்ற மளாநிலைங்கள தங்கள மளாநிலை 
்பஞசளாயதது சட்ைங்களில் திருததங்கட் 
ப்களாண்டு ை்நதன. 

உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கட் ைலுப்படுதத 
1978 முதல் 1986 ைடர, சி.எச. அனும்நதரளாவ 
குழு, ஜி.வி.ச்க. ரளாவ குழு மற்றும் எல்.எம். சிஙவி 
குழு ச்பளான்ற ்பலை குழுக்கள ஏற்்படுததப்பட்ைன.  
இடையளாவுசம அசசளாக சமததளா குழுவின 
்பரி்நதுடர்களில் சிறுசிறு மளாற்்றங்கட்சய 
்பரி்நதுடரததன.  ரளாஜீவ ்களா்நதி அரசளாங்கததளால் 
1989-ஆம் ஆண்டு ப்களாண்டுைரப்பட்ை 64-ைது 
மற்றும் 65-ைது சட்ை திருததம் மி்க முககியமளான 
ஒரு நி்கழ்ைளாகும்.  ஆனளால், இது 
மளாநிலைங்க்டையில் நிட்றசைற்்றப்பைவில்டலை.

பினபு, ்பல்சைறு முயற்சி்களின விட்ைளா்க 
1992-ஆம் ஆண்டு, மு்நடதய ்பலை முயற்சி்களின 
சி்றப்பம்சங்கட்யும் உள்ைககி, அரசளாங்கம் 
73-ைது மற்றும் 74-ைது சட்ைததிருதத 
மசசளாதளாடை 1992-ல் நளாைளாளுமன்றததில் 
அறிமு்கப்படுததி இறுதியில் அது 1993-ஆம் 
ஆண்டு இரு அடை்களிலும் நிட்றசைற்றியது.

இ்நத 73-ைது சட்ை திருததமும் 74-ைது 
சட்ை திருததமும் இ்நதிய அரசடமபபில் ்பகுதி 
IX மற்றும் IX(A) என்ற இரு ்பகுதி்கட் 
இடைததது.  அதில் அரசியல் சட்ை பிரிவு்கள 
243 முதல் 243(ZG) ைடர உள்து.

 12.5  73-வது அரச்மைப்பு சட்்ட திருத்தம் 
–  அமைலளாக்்கம் மைற்றும் அதன் 
வி்்வு்கள

மக்களபதளாட்க இரு்பது லைட்சததுககும் 
மி்களாமல் உள் மளாநிலைங்கள மற்றும் யூனியன 
பிரசதசங்கள, கிரளாமம், ஒனறியம் மற்றும் 
மளாைட்ைதடதக ப்களாண்ை மூன்றடுககு 
்பஞசளாயதது அடமபபு ஒனட்ற ஏற்்படுதத 
சைண்டும் என 73-ைது அரசடமபபு சட்ை 
திருததததின மூலைம் சசர்க்கப்பட்ை அரசடமபபு 
சட்ை பிரிவு 243(B) கூறுகி்றது.  மளாைட்ைம் 
என்பது சளாதளாரைமளா்க ைழககில் உள் ஒரு 

மளாநிலைததின மளாைட்ைதடத குறிததளாலும், 
கிரளாம மற்றும் ஒனறிய ்பஞசளாயதது்களின 
எல்டலை ்பற்றி இ்நத சட்ை திருததம் 
குறிபபிைவில்டலை.  ஒரு கிரளாம ்பஞசளாயததின 
எல்டலைடய மளாநிலை ஆளுநர் ஒரு அறிகட்க 
மூலைமளா்க தீர்மளானிக்கலைளாம்.  அது ஒனறுககு 
சமற்்பட்ை கிரளாமங்கட் உள்ைககியதளா்க 
இருக்கலைளாம்.  இடதப ச்பளாலைசை 
இடைநிடலையில் உள் ்பஞசளாயததளான 
ஒனறிய ்பஞசளாயதடதயும் ஆளுநர் தன 
அறிகட்க மூலைம் தீர்மளானிககி்றளார்.  இது மளாநிலை 
அரசுககு ்பஞசளாயதது்கட் அடமப்பதிலும், 
்பஞசளாயதது ஒனறியங்கட் அடமப்பதிலும் 
முழு சுத்நதிரதடத ைழஙகுகி்றது. 

அரசடமபபில் ஒரு புதிய  
அட்ைைடையளா்க 11-ைது அட்ைைடை  
சசர்க்கப்பட்ைது.  அது ்கட்ைளாய ்பணி்கள 
மற்றும் விருப்ப ்பணி்கட் ்பஞசளாயததின 
மூன்றடுககு்களுககும் தருகி்றது.

(அ)  கிரளாம அ்வில் கிரளாம ்பஞசளாயதது 
உள்து.

(ஆ)  மளாைட்ை அ்வில் மளாைட்ை 
்பஞசளாயதது உள்து. 

(இ) 20 லைட்சததுககு சமல் மக்கள 
பதளாட்கடயக ப்களாண்ை மளாநிலைங்களில் கிரளாம 
மற்றும் மளாைட்ை ்பஞசளாயதது்களுககு இடைப்பட்ை 
அ்வில் இடைநிடலை ்பஞசளாயததுக்கள உள்ன . 

ஒரு ்பஞசளாயததில் உள் அடனதது 
இைங்களும், பதளாகுதி மக்களின சநரிடையளான 
சதர்தல் மூலைம் நிரப்பப்பை சைண்டும். ஒரு 
கிரளாமப ்பஞசளாயததின ைளாக்களா்ர்்கட்க 
ப்களாண்ை அடமபபு “கிரளாம சட்ப” எனறு 
அடழக்கப்படுகி்றது.  ஒரு கிரளாமப 
்பஞசளாயததின ைளாக்களா்ர் ்பட்டியலில் உள் 
அடனைரும் கிரளாம சட்ப உறுபபினர்்கள 
ஆைர்.

ஒவபைளாரு ்பஞசளாயததிலும், ்பஞசளாயததுத 
தடலைைர் அம்மளாநிலை சட்ைப்படி 
சதர்்நபதடுக்கப்படுகி்றளார். அ்நத சட்ைப்படிசய 
கிரளாம ்பஞசளாயததின தடலைைருககும், ஒனறிய 
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்பஞசளாயததின தடலைைருககும் மளாைட்ை 
்பஞசளாயததில் பிரதிநிதிததுைம் 
அளிக்கப்படுகி்றது.  அது ச்பளாலைசை சட்ைமன்ற 
உறுபபினர்்களும், நளாைளாளுமன்ற 
உறுபபினர்்களும் கிரளாம ்பஞசளாயததுககு சமல் 
உள் ்பஞசளாயதது்களில் உறுபபினர்்க்ளா்க 
உள்னர். இ்நத சட்ை திருததம் சட்ைமன்ற 
உறுபபினர்்களுககும், நளாைளாளுமன்ற 
உறுபபினர்்களுககும் ஒனறிய ்பஞசளாயததிலும், 
மளாைட்ை ்பஞசளாயததிலும் ்பஙகு ப்பறுகி்ற 
ைளாய்பட்ப ைழஙகுகி்றது.  சமலும், ்பஞசளாயததின 
மூன்றடுககு்களிலும் தளாழ்ததப்பட்சைளார் மற்றும் 
்பழஙகுடியினருககு இைஒதுககீடு அளிககி்றது.  
சமலும், ப்பண்்களுககு பமளாதத இைங்களில் 
மூனறில் ஒரு ்பஙகுககு மி்களாமல் இைஒதுககீடு 
ைழங்கப்படுகி்றது.  ்பஞசளாயதது்களின 
்பதவிக்களாலைம் ஐ்நது ஆண்டு்கள. 

மளாநிலை சட்ைமன்றததிற்கு 
சதர்்நபதடுக்கப்பை எனன தகுதி்கள 
சதடைசயளா, அசத தகுதி்கள தளான ஒருைர் 
்பஞசளாயதது சதர்தலில் ச்பளாட்டியிை 
சதடைப்படும் தகுதி்கள ஆகும். ்பஞசளாயததின 
ப்பளாறுபபு்கள எடை எனறு பதளிைளா்கவும் 
விரிைளா்கவும் அரசடமபபின ்பதிசனளாரளாைது 
அட்ைைடையில் ப்களாடுக்கப்பட்டுள்து. 
சதசிய நிதிககுழு ச்பளாலைசை, மளாநிலை நிதிககுழு 
ஒனறு உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களுககு மளாநிலை 
நிதிடய ்பகிர்்நது ப்களாடுப்பதற்கும், அதில் 
்பரி்நதுடர்கட் ப்களாடுப்பதற்கும் அரசடமபபு 
சட்ைத திருததததினளால் ஏற்்படுததப்பட்ைது.

73-ைது சட்ைததிருததததின விட்ைளா்க 
உசச நீதிமன்றம் அடனதது உள்ளாட்சி 
அதி்களாரி்களும் அரசளா்கசைளா அல்லைது 
அரசளாங்கமளா்கசைளா தளான ்கருதப்பட்டு அவைளாச்ற 
நைததப்பை சைண்டும் எனறு கூறியது.  இதன 
விட்ைளா்க ்பஞசளாயதது்கள சட்ைபபூர்ை தனடம 
ப்பறுகின்றன. அடை அரசின ்கருவியளா்க 
அஙகீ்கரிக்கப்பட்டு மக்களின ்பங்களிபபு 
அடமபபு்கட் கீழ்நிடலை்களில் 
உருைளாககுகின்றன. அரசடமபபில் 
குறிபபிைப்பட்டுள் அடமபபு்க்ளான மளாநிலை  
சதர்தல் ஆடையம், மளாநிலை நிதிககுழு  

ச்பளான்றடை ்பஞசளாயதது்களுககு 
நிடலைததனடமடயயும், நிர்நதர தனடமடயயும் 
அளிககின்றன. அடிப்படை சசடை்க்ளான 
குடிநீர், ஊர்க துபபுரவு, சு்களாதளாரம், பதளாைக்க 
்கல்வி ச்பளான்றடை உள்ளாட்சி அடமபபு்களின 
பிரதளான ்பணியளா்க இரு்நத ச்பளாதிலும் 
ப்பரும்்பளாலைளான ்பஞசளாயதது்கள, மளாநிலை அரசின 
திட்ைங்கட் அமல்்படுததும் 
நிறுைனங்க்ளா்கசை நைததப்படுகின்றன.   

மளாைட்ை ஆட்சியரின கீழ் பசயல்்படும்  
மளாைட்ை நிர்ைளா்கமளானது, உததரவு்கட் 
நிட்றசைற்றும் நிர்ைளா்க அடமப்பளா்க உள்து. 
இதில், கிடைமட்ை ஒருஙகிடைபபு 
கீழ்நிடலையில் இல்லைளாமல் இயஙகும் ்படியளா்க 
நம்முடைய மக்க்ளாட்சி ்கட்ைடமபபு உள்து.

  மளாைட்ை ்பஞசளாயதது்கள 
(சதர்்நபதடுக்கப்பட்சைளார் மற்றும் 
நியமிக்கப்பட்சைளார்)

  ஊரளாட்சி ஒனறிய குழு 
(சதர்்நபதடுக்கப்பட்சைளார்)

  கிரளாம ்பஞசளாயதது 
(சதர்்நபதடுக்கப்பட்சைளார்)

  கிரளாம சட்ப (ஒரு கிரளாமததின அடனதது 
ைளாக்க்ளார்்களும்) (ஆசலைளாசடன அடமபபு)

73-வது அரச்மைப்பு சட்்ட 
திருத்தத்தினளால் (1991) ஏற்�டுத்தப்�ட்்ட 

மூன்்றடுக்கு �ஞசளாயத் ரளாஜ் அ்மைப்பு

்பஞசளாயதது ரளாஜ் (1959-2009)

ப்பளான விழளா ஆண்டு- அகசைளா்பர் 
02,1959 ஆம் நளாள ்பண்டித ஜைஹர்லைளால் 
சநரு அைர்்கள ரளாஜஸ்தளான மளாநிலைம் 
ந்கவுரில் ்பஞசளாயதது ரளாஜ்-ககு அடிக்கல் 
நளாட்டினர். ஊர்க இ்நதியளாடை ஆளைதில் 
இது ஒரு புரட்சி்கரமளான ்படியளாகும். 
கிரளாமங்களின முழுடமயளான ை்ர்சசி 
மற்றும் மக்களின ட்க்களில் அதி்களாரதடத 
அளிததல் என்ற சநளாககுைனளான இ்நத 
்பயைம் அனறு பதளாைஙகியது.
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உள்ளாட்சி நிர்ைளா்கமளானது சமலும் 
ப்பளாறுபபுைனும், பைளிப்படை தனடமயுைனும்  
மற்றும் மக்களுககு ்பதிலைளிககும் ்கைடம 
உைர்வுைனும் பசயல்்பை மததிய மற்றும் 
மளாநிலை அரசு்களில் மட்டுமல்லைளாது மளாைட்ை 
மற்றும் கிரளாம அ்விலும் பிரதிநிதிததுை 
அரசளாங்கங்கள ஏற்்படுததப்பை சைண்டும். 
அடை்களுககுள நியளாயமளான ைட்கயில் 
்பணி்கள பிரிக்கப்பட்டிருக்க சைண்டும். 

12.6   74-வது அரச்மைப்பு சட்்ட திருத்தம் 
–  அமைலளாக்்கம் மைற்றும் அதன் வி்்வு்கள

74-ைது அரசடமபபு சட்ை திருததததின ்படி 
ந்கர ்பகுதி்கள என்படை பைவசைறு விதமளான 
அ்வு்கள, குைம் மற்றும் முககியததுைம் 
ப்களாண்ை ந்கரங்கட்யும் ப்பரு ந்கரங்கட்யும் 
உள்ைககியடை. மளாந்கரளாட்சி்கள, ந்கரளாட்சி்கள, 
ச்பருரளாட்சி்கள, ந்கரியங்கள மற்றும் ்பளாட்ய 
ைளாரியங்கள என்படை ப்பளாதுைளான ந்கர்பபு்ற 
உள்ளாட்சி அரசளாங்க ைட்க்க்ளா்க உள்ன. 
இதில் முதல் நளானகு ைட்க்களும் மளாநிலை 
ந்கரளாட்சி சட்ைங்களின அடிப்படையிலும், 
்பளாட்ய ைளாரியம் மட்டும் மததிய சட்ைமளான, 
்பளாட்ய ைளாரியங்கள சட்ைம், 1924-ன 
அடிப்படையிலும் பசயல்்படுகின்றன.

அரசடமபபின 74-ைது அரசடமபபு சட்ை 
திருததம் 1922-ஆம் ஆண்டு நிட்றசைற்்றப்பட்டு, 
ஜூன 1993-ஆம் ஆண்டு அரசிதழில் 
பைளியிைப்பட்ைது. இ்நத 1992ம் ஆண்டு சட்ைம் 
அடனதது மளாநிலைங்களுககும் ஓர் ஆண்டு ்களாலைம் 
்களாலை அை்களாசம் ைழஙகியது. அதற்குள 
ஒவபைளாரு மளாநிலைமும், யூனியன பிரசதசமும் 
தங்கள சட்ைங்கட் சதடையளான அ்வு 
திருததுைதன மூலைசமளா மளாற்றுைதன மூலைசம 
மததிய சட்ைததின விதி்கட் தங்கள 
சட்ைங்களில் ஏற்்படுததி அதன மூலைம் ந்கர 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கட் அடமததிை 
சைண்டும் என இசசட்ைம் கூறுகி்றது. 
உதளாரைமளா்க ்பஞசளாப ந்கரளாட்சி்கள சட்ைம் 1911 
மளாற்்றப்பட்டு ்பஞசளாப ந்கரளாட்சி்கள மசசளாதளா 1998 
ப்களாண்டு ைரப்பட்ைடத கூ்றலைளாம்.

74-ைது அரசடமபபு சட்ை திருததததில் ந்கர 
உள்ளாட்சி அடமபபு்களில் மூன்றடுககு  முட்ற 

்பரி்நதுடரக்கப்பட்ைது. அடை ச்பரூரளாட்சி்கள, 
ந்கரளாட்சி்கள மற்றும் மளாந்கரளாட்சி்கள. இைற்ட்றப 
்பற்றி விரிைளா்க ்களாைலைளாம்.

ந�ரூரளாட்சி்கள

ஒரு ்பகுதி, ஊர்க ்பகுதியிலிரு்நது ந்கர 
்பகுதியளா்க உயரககூடிய நிடலையில் இரு்நதளால், 
அப்பகுதி ச்பரூரளாட்சி என அடழக்கப்படும். இது 
ந்கரளாட்சிககும், ஊரளாட்சிககும் இடைப்பட்ை ஓர் 
நிடலையளாகும். இதன மக்கள பதளாட்க 5,000-ககு 
சமலும் 15,000-ககு மி்களாமலும் இருககும். அதன 
ைருைளாய் ஈட்ைலும், ைருைளாய் ஆதளாரங்களும் 
ஊரளாட்சிகப்கனறு அரசு நிர்டையிததுள் 
ைரம்ட்ப விை அதி்கரிதது இருககும். ஒரு 
ச்பரூரளாட்சியின உறுபபினர்்கள எண்ணிகட்க 
3ககு குட்றயளாமலும் அசத சமயததில் 15-ஐ விை 
மி்களாமலும் அம்மளாநிலை சட்ைம் கூறும் 
எண்ணிகட்கயில் இருககும். இ்நத ச்பரூரளாட்சி 
எ்நத சட்ைமன்ற பதளாகுதியின எல்டலைககுள 
ைருகி்றசதளா அ்நத  சட்ைமன்ற உறுபபினர் மற்றும் 
மளாநிலை அரசளால் நியமிக்கப்படும் ந்கரளாட்சி 
நிர்ைளா்கததில் அனு்பைம் ப்பற்்ற அல்லைது சி்றபபு 
நிபுைததுைமுடைய இரண்டு உறுபபினர்்கள 
ச்பரூரளாட்சியின சதர்்நபதடுக்கப்பைளாத 
உறுபபினர்்க்ளா்க இருப்பர். இ்நத நியமிக்கப்பட்ை 
உறுபபினர்்கள ச்பரூரளாட்சி கூட்ைங்களில் ்கலை்நது 
ப்களாண்ைளாலும் ைளாக்களிககும் உரிடம கிடையளாது. 
ஒரு ச்பரூரளாட்சியின ்பதவிக்களாலைம் ஐ்நது 
ஆண்டு்க்ளா்க இருககும். 

இ்நத ச்பரூரளாட்சியின ்பகுதி்கள ்பலை சிறு 
பதளாகுதி்க்ளா்க பிரிக்கப்பட்டு, அடை ைளார்டு்கள 
என அடழக்கப்படுகி்றது. ஒவபைளாரு ைளார்டும் 
ஒரு ைளார்டு உறுபபினடர சதர்்நபதடுககும்.  
அ்நத ச்பரூரளாட்சியின ்பட்டியலினததைர் மற்றும் 

கிரளாம சட்ப கூட்ைங்கள ஆண்டிற்கு 
நளானகு முட்ற ஜனைரி 26 குடியரசு தினம், 
சம 1 உடழப்பளா்ர் தினம், ஆ்கஸ்ட் 15 
சுத்நதிர தினம் மற்றும் அகசைளா்பர் 2 ்களா்நதி 
பஜய்நதி ஆகிய நளாட்்களில் 
நைததப்படுகி்றது.
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்பழஙகுடியினர் எண்ணிகட்கககும் ஒட்டு 
பமளாதத மக்கள பதளாட்க எண்ணிகட்கககும் 
உள் விகிதளாசளாரததின அடிப்படையில் 
்பட்டியலினததைருககும் ்பழஙகுடியினருககும் 
ைளார்டு்கள இை ஒதுககீடு அடிப்படையில் 
ஒதுக்கப்படுகி்றது. சமலும் ஒட்டு பமளாதத 
ைளார்டு்கள எண்ணிகட்கயில் மூனறில் ஒரு 
்பஙகு ப்பண்்களுககு இை ஒதுககீடு 
அடிப்படையில் ஒதுக்கப்படுகி்றது.

ச்பரூரளாட்சியில் சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை 
உறுபபினர்்கள ஒருைடர தடலைைரளா்கவும், 
மற்ப்றளாருைடர துடைததடலைைரளா்கவும் 
ச்பரூரளாட்சியின கூட்ைததில் சதர்்நபதடுககின்றனர். 
இ்நத கூட்ைதடத துடை ஆடையர் கூட்டுகி்றளார். 

ஒவபைளாரு ச்பரூரளாட்சிககும் ்கட்ைளாயம் பசய்ய 
சைண்டிய ்பணி்க்ளா்க குடிநீர் ைழங்கல், ைடி்களால், 
தூய்டம ச்பளான்றடை உள்ன. ஒவபைளாரு 
ச்பரூரளாட்சி்களுககும் அரசு ஒரு பசயல் 
அதி்களாரிடய நியமிககி்றது.

�்கரளாட்சி

மக்கள பதளாட்க 15,000-ககு சமலும் மூனறு 
இலைட்சததிற்கு கீழும் உள்  
சிறு ந்கரப ்பகுதி்களில் ந்கரளாட்சி்கள 
ஏற்்படுததப்படுகின்றன. அசத ச்பளால் அதன ைரி 
ைருைளாய், மற்்ற ைருைளாய்்கள அரசு நிர்ையிதத 
அ்வுககுள இருததல் சைண்டும். இடத 
அவைபச்பளாது அ்நத்நத மளாநிலைங்கள தீர்மளானிககும்.

  விைசளாயம் மற்றும் விைசளாய விரிைளாக்க 
்பணி்கள 

  நிலை சமம்்பளாடு, நிலைசசீர்ததிருததங்கட் 
அமல்்படுததுதல், நிலைங்கட் 
ஒருஙகிடைததல்  மற்றும் ச்பணுதல்.

  சிறிய நீர் ்பளாசனங்கட் நிர்ைகிததல், நீர் 
ஆதளாரங்கட் சமம்்படுததுதல்

  ்களால்நடை ை்ர்பபு, ச்களாழி ை்ர்பபு 
மற்றும் ்பளால் ்பண்டை 

  மீன ை்ம்
  சமூ்க ்களாடு்கள மற்றும்  ்பண்டை 

்களாடு்கள
  சிறு ்களாடு்களின மூலைமளான உற்்பததி
  சிறு பதளாழில்்கள, உைவு ்பதப்படுததும் 

பதளாழில்்கள உட்்பை.
  ்களாதி, கிரளாமம் மற்றும் குடிடசத 

பதளாழில்்கள
  ஊர்க வீட்டு ைசதி
  குடிநீர்
  எரிப்பளாருள மற்றும் ்களால்நடை தீைனம்
  சளாடலை்கள, சிறு்பளாலைங்கள, ப்பரிய 

்பளாலைங்கள, ்பைகு, நீர்ைழி்கள.
  ஊர்க மினமயமளாக்கல் மற்றும் மின 

விநிசயளா்கம்

�திநனளாரளாவது அட்்டவ்ை (பிரிவு  243G)  

  மரபு சளாரளா எரிசகதி ஆதளாரங்கள
  ைறுடம ஒழிபபு திட்ைங்கள
  பதளாைக்க ்கல்வி மற்றும் சமல் நிடலைக 

்கல்வி
  பதளாழில்நுட்்ப ்பயிற்சி மற்றும் பதளாழில் 

்கல்வி
  நூலை்கங்கள
  ்கலைளாசசளார நைைடிகட்க்கள
  சு்களாதளாரம் மற்றும் துபபுரவு; 

மருததுைமடன்கள, ஆரம்்ப சு்களாதளார 
டமயங்கள மற்றும் மரு்நத்கங்கள 
உட்்பை

  குடும்்ப நலைன
  ப்பண்்கள மற்றும் குழ்நடத்கள 

சமம்்பளாடு
  சமூ்க நலைம்; மளாற்றுததி்றனளாளி்கள 

மற்றும் மன நலைம் குனறிசயளார் நலைம் 
உட்்பை 

  நலிைடை்நத பிரிவினரின நலைம் 
குறிப்பளா்க ்பட்டியலினததைர் மற்றும் 
்பழஙகுடியினர்.

  ப்பளாது விநிசயளா்க முட்ற
  சமுதளாய பசளாததுக்கட் நிர்ைகிததல்
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�்கரளாட்சி நி்ல மைக்்கள பதளா்்க

வ்்கயினம் அ
ஒரு லைட்சமும் 

அதற்கு சமலும்

வ்்கயினம் ஆ
50,000 முதல் 1 
லைட்சம் ைடர

வ்்கயினம் இ 50,000 ககு கீழ்

ந்கரளாட்சியின ைட்கயினம் அ-ல் 20 
எண்ணிகட்கககு குட்றயளாமலும், 50  
எண்ணிகட்கககு மி்களாமலும் சதர்்நபதடுக்கப 
்பட்ை உறுபபினர்்கள இருப்பர். அசதச்பளால் 
ைட்கயினம் ஆ-ல் 15 முதல் 30 ைடர, ைட்கயினம் 
இ-ல் 10 முதல் 15 ைடர சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை 
உறுபபினர் இருப்பர். சட்ை மன்ற பதளாகுதி 
எல்டலைககுள ைருகின்ற ந்கரளாட்சி்களில், அ்நத 
பதளாகுதியின சட்ைமன்ற உறுபபினர் ்பதவி ைழி 
உறுபபினரளா்க ந்கரளாட்சியில் இருப்பளார். மூனறு 
உறுபபினர்்கள ைடர அரசளாங்கம் ந்கர சட்பககு 
நியமிக்கலைளாம். தடலைைர் மற்றும் துடைத 
தடலைைர் சதர்தலில் நியமிக்கப்பட்ை 
உறுபபினர்்கள ்பஙகு ப்பற்று ைளாக்களிக்க 
முடியளாது. ந்கரளாட்சி உறுபபினர்்கள மக்க்ளால் 
ர்கசிய ைளாகப்கடுபபு முட்ற மூலைம் 
சதர்்நபதடுக்கப்படுகின்றனர்.

ஒட்டுபமளாதத ந்கரளாட்சி ்பகுதியும், எததடன 
உறுபபினர்்கள சதர்்நபதடுக்கப்பை சைண்டுசமளா 
அததடன ைளார்டு்க்ளா்க பிரிக்கப்பட்டுள்து. 
சட்ைமன்ற பதளாகுதியின ைளாக்களா்ர் ்பட்டியலில் 
ந்கரளாட்சி எல்டலைககுள உள்ைர்்கச் 
ப்பளாதுைளா்க ந்கரளாட்சியின ைளாக்களா்ர்்க்ளா்க 
எடுததுக ப்களாள்ப்படுைர். சதர்தலில் 
ச்பளாட்டியிடும் சைட்்பளா்ர்்களுககு சினனங்கள 
ஒதுக்கப்படுகின்றன. அஙகீ்கரிக்கப்பட்ை 
அரசியல் ்கட்சி்களின சினனங்கள அக்கட்சியின 
சைட்்பளா்ருககு ைழங்கப்படும்.

சதர்தல் முடிவு்கள பைளியளான 14 
நளாட்்களுககுள துடை ஆடையர் 
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை உறுபபினர்்களின கூட்ைதடத 
கூட்டி அைர்்களுககு ்பதவி பிரமளாைம் பசய்து 
டைதது தடலைைர் மற்றும் துடைத தடலைைடர 
சதர்்நபதடுக்க ைட்க பசய்ய சைண்டும். ந்கர 
்பஞசளாயதது்கட்ப ப்பளாறுததைடரயிலும் ஓர் 

ந்கரப ்பகுதியில் உள் ்பட்டியல் இனததைர் 
மற்றும் ்பழஙகுடியினரின மக்கள பதளாட்கககு 
ஏற்்ற விகிதளாசசளாரததில் அடிப்படையிசலை தனி 
பதளாகுதி்கள ந்கர ்பஞசளாயதது்களில் ஒதுககீடு 
பசய்யப்படுகின்றன. சமலும் கூடுதலைளா்க ்பட்டியல் 
இனததைர் மற்றும் ்பழஙகுடியினப ப்பண்்கள 
உட்்பை பமளாதத இைங்களில் 30 சதவிகிதம் 
ப்பண்்களுக்களா்க ஒதுககீடு பசய்யப்பட்டுள்து. 
மக்கள பதளாட்க மூனறு லைட்சததிற்கு குட்றைளா்க 
உள் ந்கரளாட்சி்களில் ஒனறுககும் சமற்்பட்ை 
ைளார்டு்கட் இடைதது ைளார்டு குழுக்கள 
ஏற்்படுததப்படும். அ்நத்நத ைளார்டு்களில் இரு்நது 
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ைைர்்கள, ைளார்டு குழு 
உறுபபினர்்க்ளா்க இருப்பர். ஒவபைளாரு 
ந்கரளாட்சியிலும் நிடலைககுழுக்கள 
ஏற்்படுததப்படும். இதில் ந்கரளாட்சியின தடலைைர் 
மற்றும் துடை தடலைைர், சமலும் ைட்கயினம் 
அ-ைளா்க இரு்நதளால் நளானகு உறுபபினர்்கட்யும் 
ைட்கயினம் ஆ-ைளா்க இரு்நதளால் இரண்டு 
உறுபபினர்்கட்யும் ந்கரளாட்சி உறுபபினர்்கள 
தங்களுககுள சதர்்நபதடுப்பர். இ்நத 
நிடலைககுழுவின ்பதவிக்களாலைம் இரண்ைடர 
ஆண்டு்க்ளாகும்.  ந்கரளாட்சியின ்பதவிக ்களாலைம் 
ஐ்நது ஆண்டு்கள. சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை ந்கரளாட்சி, 
சட்ைப்படி பசயல்்பைளாத ச்பளாது, அது ்பதவியிலிரு்நது 
அ்கற்்றப்பைலைளாம்.

ந்கர சட்ப ஆண்டுககு ஒரு முட்றயளாைது 
கூை சைண்டும். அககூட்ைததிற்கு ந்கர சட்ப 
தடலைைர், அைர் இல்டலைபயனில் ந்கர சட்ப 
துடைத தடலைைர் தடலைடம ஏற்்பர். ந்கர சட்ப தன 
்பணி்கட்ச  பசய்ய ்பல்சைறு துடைக 
குழுக்கட் அடமககி்றது. இதில் ந்கர்மன்ற 
உறுபபினர்்கள உறுபபினர்்க்ளா்க இருப்பர். 
அைர்்கள பிரசசடன்கட  ்ஆரளாய்்நது, தீர்வுக்களான 
்பரி்நதுடர்கட் அளிப்பர். இ்நத குழுக்கள 
இரண்டு ைட்கப்படும். அடை சட்ை பூர்ை குழுக்கள, 
சட்ை பூர்ைமற்்ற குழுக்கள என இரு ைட்கப்படும். 
சி்றபபுத சதடை்களுக்களா்க ந்கரளாட்சி அடமபபு்கள 
சிலை துடைக குழுக்கட் ஏற்்படுததலைளாம் .

�்கர் மைன்்றம்
ந்கர்மன்ற சட்ைததின்படி சதர்வு 

பசய்யப்பட்ை ந்கர்மன்ற உறுபபினர்்களில் 
ஒருைர் ந்கர்மன்றத தடலைைரளா்க ஒரு 
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மளாதததிற்குள சதர்வு பசய்யப்படுகின்றளார்.  ந்கர் 
மன்றம் சதர்தல் முடி்நதவுைன 
உருைளாக்கப்படுகின்றது.  இ்நத ந்கர்மன்ற 
தடலைைரின ்பதவிக்களாலைம் ஐ்நது ஆண்டு்க்ளா்க 
இருககி்றது. ந்கர்மன்றம் ஒனறு அல்லைது 
இரண்டு துடை தடலைைடரத சதர்வு 
பசய்கின்றது.  இ்நதியளாவில் ்பல்சைறு 
மளாநிலைங்களில் உள் ந்கர்மன்றத தடலைைர்்கள 
்பயைப்படி மற்றும் மளாத ஊதியம் ப்பறுகின்றனர்.  

ந்கர் மன்றக கூட்ைங்கட்க கூட்டுைதும், 
அதற்கு தடலைடம ைகிப்பதும் ந்கர்  
மன்றததடலைைரின ்பணியளாகும். சமலும் தைறு 
பசய்யும் ந்கர்மன்ற உறுபபினர் சமல் ஒழுஙகு 
நைைடிகட்கடயயும் எடுககி்றளார். ந்கர்  
மன்றததின முதனடம ச்பசசளா்ர்  ந்கர்மன்றத 
தடலைைர் ஆைர், அரசுைன த்கைல் பதளாைர்பும் 
மற்றும் அரசு விழளாக்களில் ்பஙகு ப்களாளைதும் 
இைருடைய ்பணியளாகும்.

ஒவபைளாரு ந்கர்மன்றததிற்கும் ஒரு 
நிர்ைளா்க அலுைலைர் உள்ளார். அைடர மளாநிலை 
நிர்ைளா்கம் நியமனம் பசய்கின்றது. ந்கர்மன்ற 
அலுைலைர்்கள அ்நத நிர்ைளா்க அலுைலைரின கீழ் 
்பணிபுரி்பைர்்க்ளா்க உள்னர்.

ந்கர்மன்றதடத ஆளுகின்ற அடமபபு 
ந்கர்மன்ற குழு ஆகும். இது ந்கர நிர்ைளா்கததிற்கு 
ப்பளாறுபபுள்து.  சமலும் சட்ைம் இயற்றுைது, 
ந்கர்மன்ற கூட்ைததின சநரம், கூட்ைதடத 
நைததுைது ச்பளான்ற முடிவு்கட் நிர்ைளா்க 
அலுைலைர் சமற்ப்களாளகி்றளார்.

ந்கர்மன்ற உறுபபினர்்கள குடிமக்களின 
குட்ற்கட்க ச்கட்ைறிய சைண்டும், 
ப்பளாதுமக்களுைன பதளாைர்பில் இருததல், 
ந்கரளாட்சி அலுைலைர்்கள மீதளான ப்பளாதுமக்களின 
பு்களார்்கட் உரிய நிர்ைளா்கத தடலைடமயிைம் 
முட்றயிைல், ந்கர்மன்ற கூட்ைத பதளாைரில் 
மக்களின குட்ற்கட் எடுததுடரப்பதும் 
இைர்்களின ்பணியளாகும்.

ந்கர்மன்றததின ்பணி்கள, ப்பளாறுபபு்கள 
இ்நதிய அரசடமபபில் 12-ைது அட்ைைடையில் 
கூ்றப்பட்டுள்து. 74-ைது அரசடமபபு 
சட்ைததிருததம், ஒரு மளாைட்ைம் முழுடமககும் 

ஒரு ை்ர்சசித திட்ை ைடரடை ஏற்்படுததும் 
சநளாககில் மளாைட்ை திட்ைககுழுடை ஏற்்படுததியது. 
இதன மூலைம் மளாைட்ைததிற்கு திட்ை அறிகட்க 
தயளார் பசய்யப்படுகி்றது.  உள்ளாட்சி மற்றும் 
ந்கரளாட்சியில் உருைளாக்கப்படும் திட்ைததிடன 
ஒனறு சசர்ப்பது குழுவின ்பணி.

1992-ஆம் ஆண்டு சட்ைததின ்படி மளாைட்ை 
திட்ைககுழுவில் பமளாதத உறுபபினர்்களில் ஐ்நதில் 
நளானகு ்பஙகிற்கு குட்றயளாமல் இருததல் 
சைண்டும். இ்நத உறுபபினர்்கட் மளாைட்ை 
்பஞசளாயதது உறுபபினர்்கள மற்றும் அ்நத 
மளாைட்ைததில் உள் ந்கர்மன்ற உறுபபினர்்கள 
தங்களுககுள சதர்்நபதடுககின்றனர். இ்நத 
எண்ணிகட்க அ்நத மளாைட்ைததின ந்கர்பபு்ற 
மக்கள பதளாட்க மற்றும் கிரளாமபபு்ற மக்கள 
பதளாட்கயின விகிதளாசசளார அடிப்படையில் 
அடம்நதிருககும். 

ந்கரளாட்சி அடமபபு்கள தனது ்பணி்கட் 
சமற்ப்களாளைதற்்களான பசலைவினங்களுககு ைரி, 
்கட்ைைம் மூலைம் ைருைளாய் ஆதளாரங்கள 
ைழங்கப்பட்டுள்து. ந்கரளாட்சி அடமபபு்கள 
தனது நிதி ஆதளாரங்கட் உயர்ததிப்களாள் ்பலை 
ைட்க ைரி விதிபபு்கள ப்களாடுக்கப்பட்டுள்ன 
(உதளாரைம் – நிலைைரி, ்கட்ைை ைரி, வி்ம்்பரததின 
மீதளான ைரி, பநடுசசளாடலை சுங்க ைரி, சளாடலைைரி 
முதலைளானடை). 74-ைது சட்ை திருததததின ்படி, 
மளாநிலை அரசு்கள இ்நத சட்ை திருதததடத தங்கள 
மளாநிலைய சட்ைததில் இடனததுக ப்களாண்ை ஒரு 
ைருை ்களாலைததிற்குள, மளாநிலை நிதிக குழுடை 
அடமததிைல் சைண்டும்.

மைளாநில நிதிக்குழு கீழ்கண்டவற்றில் 
�ரிந்து்ர்க்் அளிக்்கலளாம்

அ.  ம ளா நி லை  அ ர ச ளா ங ்க த தி ற் கு ம் 
மளாந்கரளாட்சிககுமிடைசய ைரி, சுங்க 
சட்ைங்கள ச்பளான்றைற்றின மூலைமளா்க ைரும் 
ைருைளாடய ்பகிர்்நதளிததல்.

ஆ.  அ்நத ைருைளாடய மளாநிலைததிலுள் 
ந்கரளாட்சியின ்பலை நிடலை்களுககும் ஒதுககீடு 
பசய்தல்.

இ.  ந்கரளாட்சி்களின ைரி ைட்க்கள, சுங்க 
்கட்ைைங்கள ச்பளான்றைற்ட்ற நிர்ையம் 
பசய்தல்.
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ஈ.   மளாநிலைங்களுககு நிதி ைழங்க உதவும் 
மளானியங்கள.

உ.  ந்கரளாட்சியின நிதி நிடலைடமடய 
சமம்்படுததத சதடைப்படும் 
நைைடிகட்க்கள.

ஆனளால், யதளார்ததததில், மளாநிலை சட்ைம் 
எ்நபத்நத ்பணி்கட் ந்கரளாட்சி்கள பசய்யலைளாம் 
என ைடரயறுததிருககி்றசதளா, அ்நத ்பணி்கட் 
மட்டுசம ந்கரளாட்சி்கள பசய்கின்றன.  மளாறி 
ைரும் அரசியல் சூழ்நிடலை்கள மற்றும் 
நளாட்டின சதடை்களின ைழிசய ்களாணும் ச்பளாது 
ந்கரளாட்சியின ்பணி்கள மீதளான அ்நத 
்கட்டுப்பளாடு சரியளான ஒரு பசயல்்பளாைளா்கக ்கருத 

முடியவில்டலை.  சி்றபபு சதடை 
பசயலைளாண்டம்கட் ஏற்்படுததுைதன மூலைம் 
சநரிடையளா்கசைளா அல்லைது மட்றமு்கமளா்கசைளா 
உள்ளாட்சியின ்பணி்கட் தனதளாககி 
ப்களாளளும் மளாநிலை அரசளாங்கததின ச்பளாககு 
அதி்கரிதது ைருகி்றது.

மைளா�்கரளாட்சி
இ்நதியளாவில் உள் ந்கர உள்ளாட்சி 

அடமபபின உசச அடமபபு மளாந்கரளாட்சி ஆகும்.  
்பளாரளாளுமன்ற சட்ைததின மூலைமளா்கவும், மளாநிலை 
சட்ைமன்ற மற்றும் யூனியன பிரசதசததின 
சட்ைம் மூலைம் ப்பரிய ந்கரங்களில் 
மளாந்கரளாட்சி்கள நிறுைப்படுகின்றன.  
மக்களபதளாட்க அடிப்படை, மற்றும் ைருமளான 

அரச்மைப்பின் 12-வது அட்்டவ்ை:  
�்கரளாட்சியின் அதி்களாரமும் – ப�ளாறுப்பு்களும்.

 

  ந்கரத திட்ைங்கள, ந்கரதடத 
ைடிைடமததல்.

  ்கட்ைைங்கட் ்கட்டுதல், நிலைதடத 
்ப ய ன ்ப டு த து த ட லை 
ஒழுஙகுமுட்ற்படுததுதல்.

  ப்பளாரு்ளாதளார மற்றும் சமூ்க 
சமம்்பளாட்டிற்கு திட்ைமிைல்

  சளாடலை்கள மற்றும் ்பளாலைங்கட் 
்பரளாமரிததல்.

  வீட்டு உ்பசயளா்கததிற்கு குடிநீர் 
விநிசயளா்கம் பசய்தல்.

  ப்பளாதுசசு்களாதளாரம் மற்றும் துபபுரவு 
்பணி்கட் சமற்ப்களாளளுதல்.

  தீயடைபபு ்பணி்கள.

  ந்கர்பு்ற ்களாடு மற்றும் 
சுற்றுபபு்றசசூழடலை ்பளாது்களாததல்.

  சமூ்கததில் நலிைடை்நசதளார், 
ஊனமுற்ச்றளார், மனநிடலை 
குனறியைர்்கள நலைன்கட் 
்பளாது்களாததல்.

  குடிடசப்பகுதி்கட் சமம்்படுததுதல், 
தரதடத உயர்ததுதல்.

  ந்கர்பு்ற ைறுடம ஒழிபபு.

  பூங்களாக்கள, சதளாட்ைங்கள, விட்யளாட்டு 
டமதளானங்கள ச்பளான்ற ந்கர்பு்ற 
ைசதி்களுககு ஏற்்பளாடு பசய்தல்.

  ்கல்வி மற்றும் ்கலைளாசசளார அம்சங்களின 
ை்ர்சசிடய ஊககுவிததல்.

  இடு்களாடு மற்றும் சுடு்களாடு 
டமதளானங்கட் ்பரளாமரிததல்.

  ்களால்நடைக்களான குடிநீர் குட்டை்கள 
அடமததல் மிரு்கைடதடய 
தடைபசய்தல்.

  பி்றபபு, இ்றபபு ஆகியைற்றின ்பதிவுைன 
கூடிய மி்க முககியமளான புளளி 
விைரங்கட்த சச்கரிததல்.

  ச்பரு்நது நிறுததுமிைங்கள, ்கழிைட்ற, 
சளாடலை வி்ககு ச்பளான்ற ப்பளாது 
ைசதி்கட் பசய்து ப்களாடுததல்.

  ைடதகூைங்கள மற்றும் சதளால் 
்பதனிடும் பதளாழில்்கட் 
ஒழுஙகு்படுததுதல்.
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அடிப்படையில் ந்கரங்கள 
தீர்மளானிக்கப்படுகின்றன. ஆரம்்ப ்களாலைததில் 
மளாந்கரளாட்சி அடமபபு்கள மும்ட்ப, பசனடன 
மற்றும் ப்களால்்கததளாவில் உருைளாக்கப்பட்ைன.

மளாந்கரளாட்சி அடமபபு மக்களபதளாட்கயின 
அ்வு சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை பிரதிநிதிடயக 
ப்களாண்டு ந்கரதடத நிர்ைகிககும் தனடம மற்றும் 
ையதுை்நசதளார் ைளாககு ப்பண்்கள மற்றும் 
்பட்டியலினததைர் / ்பழஙகுடியினர் (SC/ST)  
மக்களுககு இை ஒதுககீடுைன விகிதளாசசளார 
அ டி ப ்ப ட ை யி ல்  பி ர தி நி தி ்க ள 
சதர்பதடுக்கப்படுகின்றனர்.  மளாந்கரளாட்சி அடமபபு 
ஓர் சட்ைபபூர்ைமளான நிர்ைளா்க அடமபபு ஆகும்.

மளாந்கரளாட்சி மன்றம் மற்றும் 
நிடலைககுழுக்கள இரண்டும் விைளாதிககும் 
அடமப்பளா்கவும் பசயலைளாக்க அடமப்பளா்கவும் 
உள்ன.  

நிடலைககுழுவின ்பணியளானது 
மளாந்கரளாட்சிககு துடையளா்க பசயல்்படுைது.  
ந்கரளாட்சி ஆடையின ்பரி்நதுடரயின 
அடிப்படையில் தளான அடனதது திட்ைங்களும் 
ந்கரளாட்சி குழுவில் நிட்றசைற்்றப்படுகின்றன.  
ஆடையர் மளாந்கரளாட்சியின தடலைடம நிர்ைளாகி 
ஆைளார்.  மளாந்கரளாட்சி மன்றததளால் இயற்்றப்படும் 
ப்களாளட்க்கட் பசயல்்படுததுைது 
அைருடைய தடலையளாயப ப்பளாறுப்பளாகும்.

இ்நதியளாவில் உள் மளாந்கரளாட்சி 
அடமபபு்கள மும்ட்பயில் அடம்நத 
மளாந்கரளாட்சி அடமபட்ப ச்பளான்றடை,  
மளாந்கரளாட்சி அடமபபின ்பதவி்களாலைம் 5 
ஆண்டு்கள ஆகும். 74-ைது சட்ைததிருததம் 
ைளார்டு குழுக்கட் ஏற்்படுததியது. 
மளாந்கரளாட்சியின ஒனறு அல்லைது ஒனறுககு 
சமற்்பட்ை ைளார்டு்களுககு அடை ப்பளாறுப்பளா்க 
இருககும். இதன தடலைைர் ஒரளாண்டுககு 
சதர்்நபதடுக்கப்படுகின்றளார். அைர் மீண்டும் 
தடலைைர் சதர்தலில் ச்பளாட்டியிைலைளாம். 
மளாந்கரளாட்சியில் உள் ைளார்டு உறுபபினர்்கள 
்கண்்களாணிபபில் தளான குடிநீர் விநிசயளா்கம், 
துப்பரவு்பணி, சளாக்கடை இடைபபு, 
பதருக்களில் நிட்ற்நதுள் நீடர 
பைளிசயற்றுைது மற்றும் திைக்கழிவு்கள 
சசமிப்பதும், அ்கற்றுைதும் பதருவி்ககு 
அடமததல், பூங்களாக்கள அடமததலும் 
ச்பளான்றடை நடைப்பறுகின்றன.

மளாந்கரளாட்சியில் நிடலைககுழு 
உருைளாக்கப்பட்டு அதில் சமயர், துடை சமயர், 
ைளார்டு உறுபபினர்்கள இைம்ப்பறுைர்.  
மளாந்கரளாட்சி மன்ற உறுபபினர்்கள  
தமககுளளிரு்நது ஒருைடர துடை சமயரளா்க 
சதர்்நபதடுககின்றனர்.  சமயர் நிடலைககுழுவின 
தடலைைர் ஆைளார்.  மளாந்கரளாட்சி குடிநீர் 
விநிசயளா்கம், ்கழிவு நீர்கற்்றல் 
ச்பளான்றைற்றிற்்களா்கவும்  குழுக்கட் 
அடமககி்றது. ஒவபைளாரு குழுவிலும் 3-ககு 
குட்றயளாமலும் 5-ககு மி்களாமலும் இருப்பர். 

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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இ்நதககுழுவின ்பதவிக்களாலைம் 
ஓரளாண்டு்கள ஆகும். 74-ைது சட்ைததிததின 
மூலைம் நிதி ஆதளாரங்கள மளாந்கரளாட்சிககு 
ப்களாடுக்கப்பட்டுள்ன. இ்நதிய அரச 
டமபபின 12-ைது  அட்ைைடை மளாந்கரளாட்சி 
சமற்ப்களாள் சைண்டிய 18 ்பணி்கட் 
்பட்டியலிட்டுள்து. 73-ைது சட்ைததிருதடத 
ச்பளாலை 74-ைது சட்ைதிருததததிலும் ந்கர 
திட்ைமிைலுககு குழு உருைளாக்கப்பட்டுள்து.

ந்கரளாட்சியின சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை 
உறுபபினர்்கள மற்றும் ப்பருந்கர எல்டலைககுள 
உள் ்பஞசளாயததுத தடலைைர்்களின பமளாதத 
எண்ணிகட்கயில் இரண்டில் மூனறு ்பஙகிற்கு 
குட்றயளாத எண்ணிகட்கயில், தங்களுககுள 
இககுழுவின உறுபபினர்்கட் இைர்்கச் 
சதர்்நபதடுககின்றனர்.

 அடனதது மளாந்கரளாட்சியிலும் சமயர் 
மற்றும் துடைசமயர் இைம் ப்பற்றிருப்பளார்்கள. 
சிலை மளாநிலைங்களில் சமயர் மக்க்ளால் 
சநரிடையளா்க சதர்்நபதடுக்கப்படுைர். 
மளாந்கரளாட்சி சமயர் மன்ற கூட்ைததிற்கு 
தடலைடம தளாஙகுகி்றளார். அடமதிடயயும், 
ஒழுங்கடமபட்பயும் நிடலை நளாட்டுகி்றளார். மன்ற 
கூட்ைங்களில் தை்றளா்க நைககும் உறுபபினர்்கட் 
நீக்கம் பசய்யும் அதி்களாரதடதயும் சமயர் 
ப்பற்றுள்ளார். மன்ற கூட்ைங்களில் சமமளான 
ைளாககு்கள ப்பற்றிருககும்  நிடலையில் சமயர் 
தீர்மளான ைளாகட்க அளிக்கமுடியும். ஆடையர் 
மளாந்கரளாட்சியின தடலைடம நிர்ைளாகி ஆைளார். 
மளாந்கரளாட்சி ஆடையர் இ்நதிய நிர்ைளா்க 
்பணிடய (IAS) சளார்்நதைர் ஆைளார். மளாந்கரளாட்சி 
ஆடையடர நியமிககும் அதி்களாரம் மளாநிலை 
அரசிைம் இருப்பது மிகு்நத சர்சடசககுரிய 
ஒன்றளா்கசை உள்து. மளாந்கரளாட்சி ஆடையரின 
்பதவிக்களாலைம் மூன்றளாண்டு்கள. இ்நத ்களாலை 
அ்டை மளாநிலை அரசளாங்கம் விரும்பினளால் 
நீடிக்கலைளாம். மளாந்கரளாட்சி சட்ைதடத 
நடைமுட்றப்படுததுைதில் அரசின முழு 
அதி்களாரம் நிட்ற்நதைர் ஆடையர் ஆைளார்.
12.7 தமிழ்கத்தில் உள்ளாட்சி அ்மைப்பு்கள

73-ைது மற்றும் 74-ைது 
சட்ைததிருததததின மூலைம் தமிழ்கததில் 
சதர்தல் ஆடையம் உருைளாக்கப்பட்ைது, 
தமிழ்கததின உள்ளாட்சி அரசளாங்கம் ்பற்றி 
சுருக்கமளா்க ்பளார்க்கலைளாம்.

73-ைது சட்ைததிருததததின மூலைம் தமிழ்க 
அரசளாங்கததின அரசடமபபு ்கைடம்க்ளா்க, 
அதி்களாரததுைன கூடிய கிரளாம சட்ப்கட் 
அடனதது கிரளாமங்களிலும் உருைளாககுதல். 
ப்பளாதுைளான சமற்்பளார்டை மற்றும் ்பஞசளாயததின 
ைருைளா்நதிர திட்ைங்களுககு ஒபபுதல் ைழஙகுதல் 
முதலைளான அதி்களாரங்கள ்பஞசளாயதது, மூனறு 
அடுககு்கட் ப்களாண்ை உள்ளாட்சி அடமபட்ப 
உருைளாககுதல் மளாைட்ை ்பஞசளாயதது, ஊரளாட்சி 
ஒனறியம், கிரளாம ்பஞசளாயதது ச்பளான்றடை 
உள்ன.

இ்நத உள்ளாட்சி அடமபபில் ப்பண்்கள, 
(்பட்டியலினததைர்/்பழஙகுடியினர்) மற்றும் 
நலிைடை்நத பிரிவினருககு இைஒதுககீடும், ைரி 
விதிககும் அதி்களாரமும், நிதி ஆதளாரம் ப்ப்றவும் 
ைழிைட்க பசய்யப்பட்ைன. சமலும் மளாநிலை 
அரசிைமிரு்நது நிதிடயப ப்பற்று 
்பயன்படுததுைதற்கு மளாநிலை நிதி ஆடையம் 
ஏற்்படுததப்பட்ைது

74-ைது சட்ைததிருததததின மூலைம் அதி்களார 
்பகிர்வு உருைளாக்கப்பட்டு ைரி விதிககும் அதி்களாரம், 
மளாநிலை அரசுைன ைருமளான ்பகிர்வு, சீரளான சதர்தல் 
நைததுதல், ப்பண்்கள மற்றும் ்பட்டியலினததைர்/
்பழஙகுடியினர் இைஒதுககீடு உருைளாகின. சமலும் 
நளாடு முழுைதும் ஒசர மளாதிரியளான ந்கர அடமபபு 
உருைளா்கவும் ைழி பசய்தன.

73-ைது சட்ை திருததம் ்படி, மளாற்்றங்கள 
ப்களாண்டு ைருைதற்்களா்க, தமிழ்நளாட்டில் 
ஏற்்கனசை அமலில் இரு்நத தமிழ்நளாடு 
்பஞசளாயதது்கள சட்ைம், 1958 மளாற்்றப்பட்டு 
தமிழ்நளாடு ்பஞசளாயதது்கள சட்ைம், 1994 புதிதளா்க 
இயற்்றப்பட்ைது. பினபு இது 1996-ஆம் ஆண்டு 
திருததப்பட்ைது. இ்நத திருததததின மூலைம் 
ை்ர்சசிக்களான திட்ைங்கட் ஏற்்படுதத, 
மளாைட்ை திட்ைககுழு, மளாநிலை சதர்தல் ஆடையம் 
மற்றும் மளாநிலை நிதி ஆடையம் ச்பளான்றடை 
உருைளாக்கப்பட்ைன.

தமிழ்நளாட்டில் 12,620 கிரளாம 
்பஞசளாயததும், 385 ஊரளாட்சி ஒனறியமும், 
30 மளாைட்ை ்பஞசளாயததும் உள்து.
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மட்டும் தளான தங்க்து சட்ைசட்பயில் 
உள்ளாட்சி அடமபபு்கட் ஏற்்படுதத  இடசவு 
த்நதுள்ன. சமலும் சிலை மளாநிலை 
அரசளாங்கங்கள சட்ைததிருததததிற்கு பி்றகும், 
உள்ளாட்சி அடமபபு உருைளாக்க சட்ைம் 
இயற்றிய பினனும் ்பலை பிரிவு்கட்  சரிைர 
பசயல்்படுததவில்டலை, சமற்கூறிய 
்களாரைங்க்ளால் உள்ளாட்சி அடமபபில் 
உள் சிக்கல்்கள உள்ன.  அடை 
அ்கற்்ற்பைளாவிட்ைளால் 73-ைது மற்றும்  74-ைது  
சட்ைததிருததததின சநளாக்கங்கட் 
நிட்றசைற்்ற முடியளாது.

�ஞசளாயத்து ரளாஜ்(1959-2018)

தமிழ்நளாடு ந்கர்பபு்ற சட்ைங்கள 
(நன்களாைது சட்ைததிருததம்) மசசளாதளா 2018 
மற்றும் தமிழ்நளாடு ்பஞசளாயதது்கள 
(இரண்ைளாைது சட்ைததிருததம்) மசசளாதளா 
2018 இரண்டும் ஊர்க மற்றும் ந்கர்பு்ற 
உள்ளாட்சி அடமபபு்களின சி்றபபு 
அதி்களாரங்களின ்பதவிக்களாலைதடத சமலும் 
ஆறு மளாதங்களுககு நீட்டிததது.

இ்நத 1994 சட்ைததின ்படி தமிழ்நளாட்டில் 
முதலில் நடைப்பற்்ற உள்ளாட்சி சதர்தலில் 
பமளாததமளா்க 1,17,000 பிரதிநிதி்கள 
்பஞசளாயததின மூன்றடுககு்களுககும் 
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ைனர்.
�்கர உள்ளாட்சி அரசளாங்கம்

74-ைது சட்ைததிருததம் ்பல்சைறு 
மளாநிலைங்களில் ந்கர உள்ளாட்சி அடமபபு்கட் 
உருைளாக்க ைழி பசய்தது. தமிழ்கததில் ந்கர 
உள்ளாட்சி அடமபபுக்களான சதர்தல் 1996, 
2001, மற்றும் 2011-ஆம் ஆண்டு்களில் 
நடைப்பற்்றது.
12.8 தற்்களால பிரசச்ன்கள

உள்ளாட்சி அடமபபில் உள் ்பலை 
பிரசசடன்கட் நிபுைர்்கள அவைபச்பளாது 
சுட்டிக்களாட்டியுள்ளார். நிபுைர்்கள 
சுட்டிக்களாட்டிய பிரசசடன்கட் பினைரும் 
்பகுதி்களில் ்களாைலைளாம். முதலில் உள்ளாட்சி 
அடமபபு்களுககு குறிபபிைததக்க  அ்வுககு 
ப்பளாறுபபு்கட் அதி்கப்படுததப்பைசைண்டும். 
இதற்கு  முன அடை மளாநிலை அரசின 
ப்பளாறுபபு்க்ளா்க இரு்நதது.

 ்பல்சைறு நிடலை்களில் உள் 
அரசளாங்கங்களின தி்றன மற்றும் அைர்்களின 
்கட்டுப்பளாட்டு எல்டலை ச்பளான்றைற்ட்ற ்கருததில் 
ப்களாண்டு முழு அரசு இய்நதிரம் 
ைட்கப்படுததப்பை சைண்டும். இரண்ைளாைதளா்க, 
கிரளாம நீதிமன்றங்கள, ்களாைல் துட்றயளானது 
முழுடமயளா்க மளாநிலை அரசின ்கட்டுப்பளாட்டில் 
உள் நிடலைடமயில் இது சளாததியப்பைளாது. 
மூன்றளாைதளா்க, உள்ளாட்சி அடமபபு்களுககு 
்பலை விதமளான ்பணி்கள ப்களாடுக்கப்பட்டுள்ன, 
அைற்றில் ்பலை மளாநிலை அரசின துட்ற்கச்ளாடு 
பதளாைர்புடையடை.

சுருக்கமளா்க, பசளானனளால் 73-மற்றும் 74-
ைது சட்ைததிருததம் ்பலை சீர்ததிருததங்கட் 
உ ள ் ளா ட் சி  அ ர ச ளா ங ்க த தி ல் 
ப்களாண்டுை்நதுள்து. ஊர்க மற்றும் ந்கர்பபு்ற 
உள்ளாட்சி அடமபபு்கள, சீர்திருததங்களுககு 
முனபு ஆஙகிசலையர்்கள உருைளாககிய விதததில் 
இரு்நதன.  ்பலை புதுடமயளான மளாற்்றங்கள இ்நத 
சட்ை திருததங்களினளால் ப்களாண்டு ைரப்பட்ைன.
இ்நதியளாவில் இதுைடர 18 மளாநிலைங்களில் 

15 மளாந்கரளாட்சி்களும், 152 
ந்கரளாட்சி்களும், 561 ச்பரூரளாட்சி்களும் 
தமிழ்கததின ந்கர உள்ளாட்சி 
அடமபபு்க்ளா்க உள்ன.

அருஞபசளாற்ப�ளாருள

மளாந்கரளாட்சி: மளாந்கரளாட்சி என்பது 
ப்பருந்கரததில் இயஙகும் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கததுக்களான சட்ைப்படியளான பசளாற்்பதம் 
ஆகும். ்பதது லைட்சததிற்கு அதி்கமளான மக்கள 
பதளாட்க ப்களாண்ை ப்பருந்கரங்களில், 
இவைட்கயளான உள்ளாட்சி அரசளாங்கம் 
பசயல்்படும்.
ந்கரளாட்சி: ந்கரளாட்சி  என்பது ந்கரங்களில் 
இயஙகும் உள்ளாட்சி அரசளாங்கததுக்களான 
சட்ைப்படியளான பசளாற்்பதம் ஆகும். இதன 
அதி்களார எல்டலைடயயும், அதி்களார ைரம்ட்பயும் 
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மளாநிலை மற்றும் மததிய அரசின சட்ைங்கள 
தீர்மளானிககின்றன. 
்பளாட்ய  ைளாரியங்கள: ்பளாட்ய  மததிய 
அரசின நிர்ைளா்கததிற்கு உட்்பட்ை ரளாணுை 
்பகுதி்க்ளாகும். அடை ்பளாது்களாபபு 
அடமசசததின சநரடி நிர்ைளா்கக  
்கட்டுப்பளாட்டின கீழ் டைக்கப்பட்டுள்ன. 
இதன நிர்ைளா்க அடமபபில் சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை 
உறுபபினர்்கள, நியமன உறுபபினர்்கள 
மற்றும் ்பதவி ைழி தடலைைர்்கள இைம் 
ப்பறுைர். இதடன ்பளாட்ய ைளாரியச சட்ைம் 
2006-ஆம் தீர்மளானிககி்றது.
ச்பரூரளாட்சி: ஒரு ச்பரூரளாட்சி 20000 முதல் 25000 
ைடரயிலைளான மக்கள பதளாட்கடய ப்களாண்ை 
சிறிய ந்கரமளாகும். ்பஞசளாயததுரளாஜ் நிர்ைளா்க 
அடமபபின மூலைம் இ்நத அடமபபு 
உருைளாக்கப்படுகி்றது.
்பஞசளாயதது ரளாஜ்: ்பஞசளாயதது  ரளாஜ் என்பது 
1992-ஆம் ஆண்டின சட்ைததிருததததின 
மூலைம் ப்களாண்டு ைரப்பட்ை உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கதடத குறிககும் பசளாற்்பதமளாகும்.

கிரளாம சட்ப: கிரளாம சட்ப என்பது கிரளாம 
்பஞசளாயததின ைளாக்களா்ர் ்பட்டியலில் ப்பயர் 
இ ை ம் ப ்ப ற் று ள ்  அ ட ன ை ட ர யு ம் 
உள்ைககிய அடமபபு
சமயர்: ஒரு ப்பருந்கரதடத ஆளகின்ற குழுவின 
சதர்்நபதடுக்கப்பட்ை தடலைைர்.
ைளார்டு: ஒரு உள்ளாட்சி அடமபபின நிலை 
்பகுதி்கள ைளார்டு்க்ளா்க பிரிக்கப்பட்டிருககும். 
ஒவபைளாரு ைளார்டும் ஒரு உறுபபினடர 
ப்களாண்டிருககும். அைர் அ்நத ைளார்டின 
பிரதிநிதியளாைளார்.
்கவுனசிலைர்: சட்பயின உறுபபினர் 
ந்கர்்பளாலி்களா: இ்நதியளாவில் ந்கர்்பளாலி்களா 
என்பது 1,00,000 மக்கள பதளாட்கககு சமல் 
உள் ந்கர உள்ளாட்சிடய நிர்ைகிககும் 
அடமபபு.
இரட்டையளாட்சி: சுத்நதிரமளான இரு அதி்களாரம் 
ப்பற்்ற அடமபபு்க்ளால் நைததப்படும் 
அரசளாங்கம். (இ்நதியளாவில் 1919-ஆம் ஆண்டு 
முதல் 1935-ஆம் ஆண்டு ைடர நடைபப்பற்்றது)

மைதிப்பிடுதல் (Evaluation)

சரியளான �தி்ல நதர்ந்பதடுக்்கவும்

1.  எபப்பளாழுது பசனடன மளாந்கரளாட்சி உருைளாக்கப்பட்ைது?

அ) 1870   ஆ) 1882 
இ) 1687   ஈ) 1992

2.  எபச்பளாது ரிப்பன பிரபு தீர்மளானம் ஏற்்கப்பட்ைது?

அ) 1992   ஆ) 1858 
இ) 1882   ஈ) 1870

3.  எதனமூலைம் இரட்டை ஆட்சி முதலில் ஏற்்படுததப்பட்ைது

அ) இ்நதிய அரசளாங்க சட்ைம்1909 ஆ) இ்நதிய அரசளாங்க சட்ைம் 1919 
இ) இ்நதிய அரசளாங்க சட்ைம் 1935 ஈ) இ்நதிய அரசளாங்க சட்ைம் 1958

4.  ந்கர்்பளாலி்களா சட்ைம் ப்களாண்டுைரப்பட்ை ஆண்டு

அ) 1989   ஆ) 1990 
இ) 1991   ஈ) 1992

5)  73, மற்றும் 74 ைது சட்ைததிருததததில் உள்ளாட்சி அடமபபில் ப்பண்்களுககு எவை்வு 
இைஒதுககீடு ைழங்கப்பட்ைது?

அ) 45   ஆ) 50    இ) 20
ஈ)  பதளாகுதியில் ப்பண்்களின மக்கள பதளாட்கயின அடிப்படையில் ைழங்கப்பட்ைது
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6.  மளாநிலை நிதி ஆடையததின ப்பளாறுபபு்கள

அ)  ைரி ைருைளாய் மளாநிலை அரசுககும், உள்ளாட்சி அடமபபுககும் ்பகிர்தல் பதளாைர்்பளான ்பரி்நதுடர
ஆ)  சதர்தல் குறிதத பிரசசடனயில் மளாநிலை அரசுககு ்பரி்நதுடர்கள
இ) நிதி பநருக்கடி நிடலை பிர்கைைம் குறிதது இ்நதிய குடியரசு தடலைைருககு ்பரி்நதுடரததல்
ஈ)  மளாநிலை அரசின சட்ைம் ஒழுஙகு நிதிநிடலை குறிதது முதல்ைருககு ்பரி்நதுடரததல்

7.  மளாைட்ை திட்ைககுழு கீழ்ைருைனைற்்றளால் உருைளாக்கப்பட்ைது

அ) 73-ைது அரசடமபபு சட்ைத திருததம்
ஆ) 73-ைது அரசடமபபு சட்ைத திருததம்
இ) 89-ைது அரசடமபபு சட்ைத திருததம்
ஈ) 94-ைது அரசடமபபு சட்ைத திருததம்

8. ஜை்கர் சரளாஜ்்கர் சயளாஜ்னளா

அ)  சைடலைைளாய்பபுககு உததிரைளாதமளிததல் அழிததல்
ஆ) ப்பளாதுததுட்ற ைஙகியில் ்கைன ப்பறுதல் 
இ) வீடு ்கட்டுதல்
ஈ)  பைளிநளாட்டில் சைடலை ப்பறுதல்

9. எவைளாறு பைல்லி ை்ர்சசி அடமபபு 1957 டிசம்்பர் 30-ல் உருைளாக்கப்பட்ைது

அ) டில்லி சட்ைமன்றததின மூலைம்
ஆ) இ்நதிய குடியரசு தடலைைரின நிர்ைளா்க  உததரவின ச்பரில்
இ) ்பளாரளாளுமன்ற சட்ைததின மூலைம்
ஈ) டில்லியின துடைநிடலை ஆளுநர் மூலைம்

10) கீழ் ைரும் எ்நத சதர்்நதலில் அரசியில் ்கட்சி்களுககு ்பஙகு இல்டலை?

அ) மளாந்கரளாட்சி சமயர் சதர்தல்
ஆ) ந்கரளாட்சி  சதர்தல்
இ) ்பஞசளாயததுதடலைைர் மற்றும் ைளார்டு உறுபபினர் சதர்தல்
ஈ) மளாைட்ை ைளார்டு உறுபபினர் சதர்தல்

11)  உள்ளாட்சி அடமபபின த்நடத என ்கருதப்படுைர் யளார்?

அ) சமசயளா பிரபு   ஆ) ரளா்பர்ட் கிட்வ
இ) ைளாரன பஹஸ்டிங  ஈ) ரிப்பன பிரபு

12)  மளாநிலைங்களில் உள்ளாட்சி சதர்தடலை நைததுைது

அ) மளாநிலை சதர்தல் ஆடையம் ஆ) இ்நதிய சதர்தல் ஆடையம்
இ) தடலைடம சதர்தல் அதி்களாரி ஈ) மளாநிலை அரசளாங்கம்

13)   இ்நதியளா அரசடமபபில் உள்ளாட்சி அரசளாங்கம் குறிதத சட்ைவிதிமுட்ற்கள யளாடை?

அ) உறுபபு 40, உறுபபு 243 முதல் 243(O). உறுபபு 243(P) முதல் 243 ZG
ஆ) உறுபபு 300 உறுபபு 300 A
இ) உறுபபு 3 A,  உறுபபு 43A
ஈ) உறுபபு 32, உறுபபு 117(1)
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14)  அரசடமபபு சட்ைததின்படி மூனறு அடுககு்கட் ப்களாண்ை ்பஞசளாயத ரளாஜ் அடமபபிடன 
ப்பளாருதது்க.

அ) கிரளாம ்பஞசளாயதது- இடைநிடலை ்பஞசளாயதது-மளாைட்ை  ்பஞசளாயதது
ஆ)  ஊரளாட்சி ஒனறியம்- மளாைட்ை ்பஞசளாயதது- கிரளாம ்பஞசளாயதது
இ) மளாைட்ை ்பஞசளாயதது- கிரளாம ்பஞசளாயதது- இடைநிடலை ்பஞசளாயதது
ஈ) கிரளாம ்பஞசளாயதது- ந்கர ்பஞசளாயதது-மளாைட்ை ்பஞசளாயதது இடைநிடலை ்பஞசளாயதது

15) அ)  கூற்று: 73 –ைது திருததததின மூலைம் உள்ளாட்சி அடமபபு்கள ஏற்்படுததப்பட்ைன..

 ஆ)  காரணம்: மக்க்ளாட்சியளானது உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களின மூலைம் அடிததட்டு மக்கட் 
பசன்றடை்நதது

அடமபபு வி்க்கம் (அ) எனறும் ்களாரைம் (ஆ) எனவும் பின  ைருைனைற்றுள எது 
சரியளானடை?

அ) (அ) மற்றும்   (ஆ)  இரண்டு சரியளானது
ஆ) (அ) மற்றும்   (ஆ) இரண்டு சரியளானது, ஆனளால்  (ஆ) சரியளான வி்க்கம் இல்டலை.
இ) (அ) என்பது சரி ஆனளால்   (ஆ) சரியளானது
ஈ) (அ) சரியில்டலை ஆனளால்    (ஆ) சரியளானது

II  பின்வரும் ந்களவி்களுக்கு குறுகிய வி்்டயளி

1)  ்பஞசளாயதது ரளாஜ் அடமபபின ்படிநிடலையில் குறுகிய நிடலையில் உள் அடமபபு எது?
2)  கிரளாம சட்ப கூட்ைம் ைருைததிற்கு எததடன முட்ற கூடுகி்றது?
3)  மளாந்கரளாட்சி சமயரின ்பதவி ்களாலைம் எனன?‘
4)  மளாநிலை நிதி ஆடையததின அதி்களாரம் மற்றும் ்பணியிடன வி்ககு்க.
5)  ்பஞசளாயதது ரளாஜ் அடமபபு உருைளாக்க எ்நத குழு ்பரி்நதுடர பசய்தது?
6)  கிரளாம ்பஞசளாயததின நிதி ஆதளாரங்கள எடை?
7)  இ்நதியளாவில் ்பஞசளாயத ரளாஜ் அடமபபு சதடை என்பதற்்களான இரண்டு ்களாரைங்கட் கூறு-
8)  தமிழ் நளாட்டில் எததடன மளாந்கரளாட்சி்கள உள்ன?
9)  ச்களிகட்க ைரி விதிப்பதும், ைசூலிப்பதும் யளார்?

III பின்வரும் ந்களவி்களுக்கு சிறு குறிப்பு வ்ர்க

1)  ்பஞசளாயத ரளாஜ் அடமபபின மூனறு சி்றபபு தனடம்கள கூறு
2)  ந்கர ்பகுதிடய ைடரயறு
3)  உள்ளாட்சி அடமபபின ்கருததளாக்கதடத வி்ககு்க
4)  இ்நதியளாவின ப்பரு  ந்கரங்களில் உள் முககிய பிரசசடன்கள எனன?
5)  ம்களாச்பளாவின அடமபபிடன வி்ககு்க
6)  உள்ளாட்சி நிர்ைளா்கததில் ஆஙகிலை ஆட்சியில் ப்களாண்டுைரப்பட்ை மளாற்்றங்கள எனன?

IV  பின்வரும் ந்களவி்களுக்கு விரிவளான வி்்ட எழுது

1)  இ்நதியளாவின ்பஞசளாயத ரளாஜ் அடமபபு ்பற்றி வி்ககு்க
2)  மளாந்கரளாட்சி சமயரின அதி்களாரம் மற்றும் ்பணியிடன வி்ககு்க
3)  73 மற்றும் 74-ைது சட்ைததிருததததிற்கு பின இ்நதிய உள்ளாட்சி அடமபபின ை்ர்சசியிடன 

்கண்ைறி்க

4)  இ்நதியளாவின உள்ளாட்சி அரசளாங்கததின ை்ர்சசியிடன ்கண்ைறி்க 
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தமிழ்நளாட்டில் உள் 
கிரளாமங்கள ்பற்றி ்கற்று 

ப்களாள்லைளாம் ைளாருங்கள

உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள

ICT CORNER

அலகு12 உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள

�டி்கள

்படி 1:  கீழ்க்களாணும் உரலி / விடரவுக குறியீட்டைப ்பயன்படுததி “Village maps”.  
்பக்கததிற்குச பசல்்க. 

 ்படி 2:  ஏசதனும் மளாைட்ைம் ்பற்றி அறிய “district” ஐ பசளாடுககி (உதளாரைமளா்க ்கைலூர்) 
துடை மளாைட்ைங்கள மற்றும் கிரளாமங்களின எண்ணிகட்க அறி்க.  ைலைது 
்பக்கததில் உள் “Map” ஐ பசளாடுககி பசயற்ட்க ச்களாள ்பதிடை ்களாண்்க.

்படி 3:  “Sub-District” ஐ பசளாடுககி (உதளாரைமளா்க விருததளாசசலைம்) இததுடை மளாைட்ைததில் 
உள்  கிரளாமங்களின எண்ணிகட்கடய அறி்நது, பதரி்நதுப்களாள்க.  ைலைது 
்பக்கததில் உள் ‘map’ஐ பசளாடுககி பதரி்நதுப்களாள்க.  

்படி 4:  ஏசதனும் கிரளாமதடத ஐ பசளாடுககி கிரளாமததின  ைடர ்பைதடத  அறி்க. 

உரலி :

*்பைங்கள அடையளா்ததிற்கு மட்டும்.
இப்பக்கததிற்கு சதடைப்பட்ைளால் Flash Player or Java Script ஐ 
அனுமதிக்கவும்

http://villagemap.in/tamil-nadu.html

1.  Basu, Durga Das., 2013. Introduction to the constitution of India.

2.  Pardeep Sachdeva. 2011. Local Government in India. Delhi: Pearson.

3.  Burton Stein. 1994. Peasant State and society in medieval south India. Oxford and 
New York : Oxford University Press. 

4.  TamilNadu social development Report 2000. 

நமைற்ந்களாள நூல்்கள (Reference books)

Internet Sources

  TamilNadu State Election commission. Introduction. 
http://tnsec.tn.nic.in/about_us/introduction.html

  Wikipedia . Local Bodies in TamilNadu. 
https://wikipedia.org/wiki/Local_bodies_in_Tamil Nadu

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 12.indd   254 2/6/2020   5:02:05 PM



255

13 சமூக நீதி
அலகு

  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

கற்றலின் தநகாககஙகள்

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.

சமூ�யைைொதிக்� உணர்விமனப் க்பற்ற 
இன, ைத, கைொழி, சொதி ைற்றும் ்பண்பொடடுக் 

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.
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 
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� 

சிநதமனேொல் உருவொன 
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க�ொள்ள அரசமைப்புச் சட்டம் அனுைதி 
வழங்கியுள்ளது. அதனடிப்்பம்டயில் 
சமூ�த்தில் �ல்வி, க்பொரு்ளொதொரத்தில் 
பினதங்கியுள்ள நலிநத பிரிவினருக்குச் 
சிறப்புச் சட்டங்�ள ைற்றும் சலும��ம்ளயும் 
அரசமைப்புச் சட்ட வழி�ொடடுதலின்படியே 
அரசு வழங்கியுள்ளது. அமனத்துத் 
தரப்பினமரயும் உள்ள்டக்கிே வ்ளர்ச்சி 
ைற்றும் தனனிமறவு க்பற்ற சமூ� வ்ளர்ச்சிக்கு 
எனறு சமூ�நீதிமே அடித்த்ளைொ�க் க�ொண்ட 
சிறப்பு ஏற்்பொடு�ள இனறிேமைேொத 
யதமவேொ� உள்ளன. 

நைது நொடடின சமூ� ைக்�்ளொடசி  
த ம ழ த் தி ்ட வு ம் ,  ்ப ன ம ை த் து வ ம் 
வலிமைக்பறவும் இன, ைத பிரிவினர்�ள 
குழுக்�ள தங்�ள அம்டேொ்ளங்�ளு்டனும், 
அதி�ொரப் ்பகிர்வு்டனும், சகிப்புத்தனமை 
உணர்வு்டனும் வொழவதற்�ொன சமூ� ஏற்்பொய்ட 
சை வொய்ப்பு என்பதொகும்.

கதொழில் புரடசிமேத் கதொ்டர்நத யைமை 
ஐயரொப்பிே சமூ� அமைப்பில் ஏற்்பட்ட 
பிரிவிமன உணர்விற்கு க்பொரு்ளொதொரம் 
அடிப்்பம்ட �ொரணைொகும். இநதிே சமூ� 
அமைப்பில் ஏற்்படடுள்ள ்பொகு்பொடு�ள மவதீ� 
புரொணங்�ள அடிப்்பம்டயில் நொல்வருண 
அமைப்்பொ� ்பொகு்படுத்தப்்படடிருக்கிறது. 

சமூ�த்தின உற்்பத்திக் �ருவி�்ளொன 
நிைம் ைற்றும் இேற்ம� வ்ளங்�ம்ள 
உம்டமைேொக்கிக்க�ொளளும் வொய்ப்ம்பப் 
க்பறுகிறவர் முதைொளிேொ�வும் அத்தம�ே 
உற்்பத்திக் �ருவி�ம்ளப் க்பற முடிேொைல் 
தடுக்�ப்்படடு ஏழமை நிமைமே 
அம்டநதவர்�ள கதொழிைொளி�ளும் ஆவொர். 
நிைம் ைற்றும் வ்ளங்�ம்ளப் க்பறும் வொய்ப்பு 
ஏற்்படுகிறய்பொது அவரின வர்க்�மும் ைொற்றம் 
அம்டகிறது. எனயவ, க்பொரு்ளொதொர 
அடிப்்பம்டயில் முதைொளி கதொழிைொளி என 
சமூ�ப் பிரிவிமன ஏற்்பட்ட யைமை ஐயரொப்பிே 
நொடு�ளில் கதொழிைொளி முதைொளி ஆவதற்குச் 
சமூ�த்தில் நிரநதரத்தம்ட�ள ஏதும் இல்மை. 
ஆனொல், புரொதண நூல்�ளின அடிப்்பம்டயில் 
உருவொன நொல்வருணப் ்பொகு்பொடடுமுமறயில் 

யைற்க�ொள்ளப்்படும் கசேல்�ளுக்கு இவ்விதி 
தம்டேொ� இருக்�ொது

இன, மத, மமொழி சிறுபொன்மயினருக்ொன 
ஐ.நொ. பிர்டனம் –– டிசம்பர் 18, 1992

பிர�்டனத்தின முக்கிே அம்சங்�ள:
  சிறு்பொனமை ைக்�ள தனிப்்பட்ட 

முமறயிலும் க்பொதுவொழவிலும் எநத 
வம�ேொன ்பொகு்பொடும் குறுக்கீடும் 
இனறி சுதநதிரைொ� தங்�ள 
்பண்பொடம்டப் பின்பற்றவும், 
ைதத்மதக்�ம்டப்பிடிக்�வும், பிரச்சொரம் 
கசய்ேவும், கைொழிமேப் ்பேன்படுத்தவும் 
உரிமை க்பற்றவர்�ள ஆவர்.

  சிறு்பொனமை ைக்�ள தங்�ளுக்�ொன 
அமைப்பு�ம்ள உருவொக்�வும் 
்பரொைரிக்�வும் உரிமை உணடு.

  சிறு்பொனமையினர் தங்�ள வரைொறு, 
ைரபு�ள, கைொழி ைற்றும் ்பண்பொடு 
்பற்றிே அறிமவ வ்ளர்த்துக் க�ொள்ளவும் 
ஒடடுகைொத்த சமுதொேம் ்பற்றி அறிநது 
க�ொளவதற்கும் சிறு்பொனமை ைக்�ளுக்கு 
உரிே வொய்ப்பு�ள அளிக்�ப்்ப்ட 
யவணடும்.

  ஏற்�னயவ உள்ள ைனித உரிமை�ள 
ைற்றும் அடிப்்பம்ட சுதநதிரத்திற்கு 
இநதப் பிர�்டனம் எநத வம�யிலும் 
ஊறு விம்ளவிப்்பதொ� அமைேக்கூ்டொது.

இநதிேொ ்பல்யவறு தட்ப, கவட்ப புவிசொர் 
நிைவிேல் அமைப்பு க�ொண்ட ்பனமைத்துவ 
நொ்டொகும். ்பல்யவறு கைொழி�ள ய்பசும் யதசிே 
இனங்�ள கவவ்யவறு ்பண்பொடடு்டன வொழநது 
வருகினறனர். எனினும், இநதிே சமூ� 
வ்ளர்ச்சிப் ய்பொக்கில் ஏற்றத்தொழவு�ள வர்ண 
அமைப்பின அடிப்்பம்டயில் அமைநத 
்படிநிமை�்ளொல் உருவொகியுள்ளன. இத்தம�ே 
ஏற்றத்தொழவு�்ளொல் நலிவுற்ற பிரிவினரின 
வொழக்ம� யைம்்ப்ட, அவர்�ம்ளயும் 
அரவமணத்து வ்ளர்ச்சிக்பற்றி்ட, நைது 
அரசமைப்புச் சட்டம் ்பல்யவறு விதைொன 
வழி�ொடடு கநறிமுமற�ம்ள முன 
கைொழிகிறது.

இேற்ம� வ்ளங்�ய்ளொ கதொழில் 
வ்ளர்ச்சியேொ இல்ைொத ்பகுதி�ளுக்கு ஏற்்ப 
சிறப்புத் திட்டங்�ம்ள ைொநிை அரசு உருவொக்கிக் 
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ேொரும் தத்தம் வருணங்�ம்ள ைொற்றிக்க�ொள்ள 
முடிேொது. பிறப்பு முதல் இறப்பு வமர ஒயர 
வருணத்தில் ைடடுயை இருக்� யவணடிே 
சமூ�த்தம்ட உள்ளது.

வருண அமைப்பு தனிைனித 
ைொணபு�ம்ளயும் உரிமை�ம்ளயும் 
ைறுக்கிறது. ஆனொல், இநதிே அரசமைப்புச் 
சட்டம் சரிேொன சமூ�க் �ண�ொணிப்பு 
முமற�ம்ளயும், சட்டப் பூர்வைொன நீதி 
வழங்கும் முமறயிமனயும் �ம்டபிடித்து 
வருகினறது. அவ்வொறு வழங்�ப்க்பறும் நீதி 
வருண, வர்க்� யவறு்பொடு�ம்ளக் �ம்ளவது்டன 
ச ை த் து வ க்  � ண ய ண ொ ட ்ட த் து ்ட னு ம் 
அமைநதிருக்கிறது எனைொம்.

இநதிே அரசமைப்புச் சட்டம் ைக்�்ளொடசி 
கநறிமுமற�ளின்படி ்பொதிக்�்பட்ட 
அமனவருக்கும் அதி�ொரத்மதப் ்பகிர்நதளித்து 
அவர்�ளின சமூ�, க்பொரு்ளொதொர 
வொழக்ம�யிமனப் ்பொது�ொக்கிறது. இத்தம�ே 
சமூ� வ்ளர்ச்சிக்�ொன ைொற்று 
கசேல்முமற�ம்ளக் �ம்டபிடிப்்பதன மூைம் 
சமூ� விடுதமையும் சமூ� நீதியும் 
உறுதிப்்படுத்தப்்படுகினறன. எனயவ, 
உயியரொட்டைொன சமூ�நீதி இநதிேொவின 
ஒற்றுமைமேயும் ஒருமைப்்பொடடு 
உணர்மவயும் ய்பணிக்�ொத்து 
நீதிப்்பகிர்விமனயும் ைக்�்ளொடசி 
ைொணபிமனயும் உறுதிகசய்கிறது.

13.2 சமத்துவம்  நிலவ சமூக நீதி அவசியம்

சைத்துவம் யவணடும் எனறு 
அமனவருயை ஏற்றுக்க�ொளளும் அயத யநரம், 
ஏற்றத்தொழவு�ளும், ்பொகு்பொடு�ளும் நம்மை 
நிமைகுமைே மவக்கினறன. வசதி�ளில், 
வொய்ப்பு�ளில், ்பணிச் சூழலில் எனறு ்பை 
த்ளங்�ளில் நிைவும் சைத்துவமினமை ்பற்றி 
நொம் எனன கசொல்ைப்ய்பொகியறொம்.? இது 
ய்பொனற ஏற்றத்தொழவு�ளும் ்பொகு்பொடு�ளும் 
நைது வொழவில் தவிர்க்�முடிேொத ைற்றும் 
நிரநதரைொன அம்சங்�ள எனறு �ருதமுடியுைொ? 
இவ்வொறு வொய்ப்பு�ள இனறித் தவிக்கும் 
ைக்�ள நைது நொடடின வ்ளர்ச்சிக்கும் 

முனயனற்றத்திற்கும் ்பங்�ளிப்பு கசய்ே நொம் 
கூடுதைொ� எனன கசய்ே யவணடும்? இது 
ய்பொனற சைத்துவமினமைக்கு  நைது 
சமூ�த்தில் நிைவும் ்பண்பொடடு ைதிப்பீடு�ள 
எநத அ்ளவிற்கு �ொரணைொ� இருக்கினறன? 
இது ைொதிரிேொன ய�ளவி�ள ்பை 
ஆணடு�்ளொ�யவ நம் நொடடினமர ைடடுைல்ை 
உைக�ங்கிலும் க்பரும் அதிர்வு�ம்ள 
உருவொக்கி வநதிருக்கினறன. அதனொல்தொன, 
சைத்துவம் என்பது சமூ�, அரசிேல் 
ய�ொட்பொடடில் முதனமைேொன இ்டத்மதப் 
பிடித்திருக்கிறது எனறொல் அது மிம�யில்மை.  
முதலில், சைத்துவம் எனற ய�ொட்பொடு எமத 
சுடடிக்�ொடடுகிறது? நொம் அமனவரும் சைம் 
எனறொல் அதன உணமைேொன க்பொருள 
எனன? சைத்துவத்மத உறுதிகசய்வது எப்்படி? 
அவ்வொறு உறுதி கசய்வதன வழிேொ� நொம் 
சொதிக்� நிமனப்்பது எனன? வருைொனத்தில் 
இருக்கும் ஏற்றத்தொழவு�ம்ள ைடடுயை நொம் 
சரிகசய்ே நிமனக்கியறொைொ? எநத ைொதிரிேொன 
சைத்துவத்மத நொம் நிமைநொட்ட 
முேல்கியறொம்? நொம் எத்தனிக்கும் சைத்துவம் 
ேொருக்�ொனது?

சிறப்பு முன்னுரிமமகககான தேமவகள்

சமூ� அம்டேொ்ளங்�ம்ள முனனிறுத்தி 
ஒருவருக்கு வொய்ப்பு ைறுக்�ப்்படுவது அநீதி; 
அதுயவ சைத்துவமினமைமே உருவொ� 
வழிய�ொலுகிறது.  இனம், கைொழி, சொதி, 
்பொலினம், ைதம் ய்பொனற யவறு்பொடு�ள 
இருநதொலும், ைனிதர்�ள அமனவரும் 
தங்�்ளது தனித்துவைொன திறமையிமன 
முனகனடுத்துச் கசனறு வொழவில் கவற்றி 
க்பற வொய்ப்பு�ள சை அ்ளவில் வழங்�ப்்ப்ட 
யவணடும்.

சமூ�, அரசிேல் ய�ொட்பொடு�ளில், மி� 
முக்கிேைொன அம்சைொ�க் �ருதப்்படுவது 
இேற்ம�ேொ�யவ ைனிதர்�ளி்டம் நிைவும் 
யவறு்பொடு�ளுக்கும் சமூ�, �ைொச்சொர ரீதிேொ� 
இருக்கும் ்பொகு்பொடு�ளுக்குைொன யவறு்பொடு 
ய்பொை, தனிந்பர் விருப்்பங்�ள, திறமை�ள 
இேல்்பொனமவ, தனித்துவைொனமவ. 
ஒருவருக்�ொன அங்கீ�ொரமும், ைதிப்பும் தனி 
ந்பர்�ளின சொதமன�ள, தனி ந்பரின 
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திறமைக்குைொ� இருக்�யவணடும்; ஆனொல், 
ஒரு சமூ�ம் உருவொக்கி மவத்திருக்கும் 
�ைொச்சொர, அரசிேல், க்பொரு்ளொதொர 
ஏற்றத்தொழவு�ள கசேற்ம�ேொனமவ.  
இவற்மற ்பொகு்பொடு�ள எனைொம்.

ை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.

13.3  நியகாயமகான விநிதயகாகம் (Justice 
Distribution)

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.

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.

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 சைத்துவத்மத 
உருவொக்குவதும் அமத அமனவருக்கும் 
உறுதிப்்படுத்துவதும் அரசமைப்பின 
தமைேொே �்டமைேொகும்.

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 

  விம்ளேொடடு�ளில் அமனவருக்கும் 
சைைொன வொய்ப்பு வழங்�ப்்ப்ட 
யவணடும்.   அரசொங்�த்மத, ைக்�ள 
ய�ட� முடியுைொ?

  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?

விவகாேம்
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எனவும் அரசொங்�ம் நிமனக்�க் கூ்டொது.  
சமூதொேத்தில் சமூ� நீதிமே நிமைநொட்ட 
ைக்�ம்ள ைொறு்பட்ட விதத்தில் ந்டத்துவது 
அரசின �்டமைேொகும், யைலும் நலிவம்டநத 
பிரிவினரின அடிப்்பம்ட உரிமைேொ�வும், 
இதமனக்க�ொணடு சட்டரீதிேொ�வும் 
அரசமைப்பில் தீர்வு �ொண முடியும்.  
நலிவம்டநத பிரிவினருக்கு சை வொய்ப்பும் 
யவமைவொய்ப்பிலும், �ல்வியிலும் 
ஏற்்படுத்துவதில் அரசு முக்கிே 
்பங்�ொற்றுகிறது.  அரசு யவமைவொய்ப்பிலும் 
வொழவொதொரத்மத உறுதி கசய்வதிலும் நவீன 
�ல்வி முக்கிே ்பங்�ொற்றுகிறது.  இதமன 
நிமைநிறுத்துவதற்கு சமூ�த்தில் 
சைத்துவத்மத ஏற்்படுத்தவும், சைவொய்ப்பிமன 
ஏற்்படுத்துவதும் அரசமைப்பின முக்கிே 
யநொக்�ைொ�வும் அங்�ைொ�வும் இருக்கினறது.

இதமனப் ்பற்றி ்பை �ருத்து�ள 
சமூ�த்தில் நிைவுகிறது.  நலிவம்டநத 
பிரிவினருக்கு வ்ளங்�ம்ளயும், 
சைவொய்ப்பு�ம்ளயும் எவ்வொறு அளிப்்பது என 
ய�ளவி எழுகினறது.  யைல்தடடு ைக்�ள 
அரசின ைொறு்பட்ட கசேல்்பொடு ்பொகு்பொடம்ட 
ஏற்்படுத்தும் என �ருதினர்.  �ல்வி ைற்றும் 
யவமைவொய்ப்பில் சைவொய்ப்பு 
நலிவம்டநயதொருக்கு கிம்டக்�ொது எனற 
அச்சத்தில் இ்ட ஒதுக்கீடு முமறமே அரசு 
உருவொக்குவதன மூைம் சமூ�த்தில் 
சைவொய்ப்பிமன ஏற்்படுத்த முடியும் எனறு 
நம்பினர். இ்ட ஒதுக்கீடடு முமறயினொல் 
நலிவம்டநத பிரிவினருக்கு வொய்ப்பு�ள 
ஏற்்படுத்தும் ய்பொது தகுதி ்பொதிக்�ப்்படுவதொ� 
சிைர் �ருதினர்.  ஆம�ேொல் கதொழிற்துமறயில், 
்பணிேொ்ளர்�ளின திறமைமே ்பொதிக்கும் என 
கூறப்்படுகிறது.

அரசிேல் அறிவிேல் ைொணவர்�்ளொன 
நொம் எவ்வித தேக்�முமினறி நீதியில் உள்ள 
பிரச்சிமன�ம்ள ஆரொேயவணடும்.  முதலில் 
நீங்�ள நலிவம்டநது, முனயனற்றைம்டேொத 
ைக்�ளுக்கு உதவ சிை தமையீடு யதமவ 
என்பமத ஒத்துக்க�ொளகிறீர்�்ளொ?

நொம்  சுதநதிரம் அம்டநது குடிேரசு ஆன 
பினனும் �ல்வி, யவமைவொய்ப்பு ைற்றும் 

வ்ளங்�ள அமனத்தும் யைல்தடடு ைக்�ள 
வசயை இருநதொல் அது எனன விம்ளமவ 
ஏற்்படுத்தும்? நொம் அமனவமரயும் 
உள்ள்டக்கிே நொடம்டேொ அல்ைது குறிப்பிட்ட 
சிைருக்�ொன நொடம்டேொ? எமத 
அம்டேயவணடும் எவ்வம�ேொன சமூ� 
நீதிமே நொம் இறுதியில் பின்பற்ற யவணடும்? 

13.4  பகிர்நேளிககும் நீதி, மற்றும் 
ேண்டிககும் நீதி

நீதி எனற ய�ொட்பொடம்ட ்படிக்கும் ய்பொது 
வ்ளங்�ம்ள எவ்வொறு சமூ�த்திை உள்ள 
அமனவருக்கும் வழங்�யவணடும் எனற 
க்பொருள வி்ளங்கும். நீதி ்பற்றிே �ருத்மத 
முழுமைேொ� புரிநது க�ொளவதற்கு இதில் 
உள்ள முக்கிேைொன �ருத்துக்�ள ைற்றும் 
பிரச்சமன�ம்ள அறிே யவணடும். 
அமனவருக்கும் சைைொன வ்ளங்�ள 
க்பறுவதற்கு க்பொது உரிமைேொ்ளர் ய�ொட்பொடு, 
உரிமை ய�ொட்பொடு ய்பொனறமவ�ள நீதி எனற 
விவொதத்தில் குறிப்பி்டப்்படடுள்ளது.

அ) வளஙகளில் சமத்துவம்

இது வ்ளங்�ளின விநியேொ�ம் நிேொேைொன 
முமறயில் இருக்�யவணடும் என கூறுகிறது. 
ஒவ்கவொரு ைனிதனும் சைைொன வ்ளங்�ம்ள 
க�ொணடிருநதொல் அது நீதிேொகும். வழங்�ப்்பட்ட 
ஒரு ்பணிக்கு அமனவரும் சைைொன 
ஊதிேத்மதயேொ அல்ைது கவகுைதிமேயேொ 
க்பறுவயத நீதிமே க்பறும் வழிேொகும்.

ஆ) பபகாது உரிமமயகாளர தககாடபகாடு

ஆரம்்ப நிமையில் ஒவ்கவொரு ைனிதனும் 
ஒயர அ்ளவிைொன நிைங்�ள ைற்றும் 
வ்ளங்�ம்ள நிேொேைொன விநியேொ�த்தின 
மூைம் க்பற்றிருக்�யவணடும். இது தனி ைனித 
முனனுரிமையிலும் ைற்றும் திறமையிலும் 
யவறு்பொடினறியும் இருக்�யவணடும் என்பமத 
கதளிவொ�க் கூறுகினறது.

இ) உரிமம அளித்ேல் தககாடபகாடு

நிைம் ைற்றும் பிற வ்ளங்�ள 
வழங்�ப்்படுவமத வரைொற்று ரீதிேொ� 
நிேொேப்்படுத்த யவணடும், என நிேொேைொன 
விநியேொ�ம் வி்ளக்குகிறது. தனிைனிதன 
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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. 

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 

ஜகான் ரகால்ஸ் சிற்நே பமடப்புகள்
  நீதி  ய�ொட்பொடு -  1971
  யநர்மைேொன நீதி -  1985
  அரசிேல்தொரொ்ளொவிேல்– 1993
  ைக்�ளின சட்டம் -  1993

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.

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.

  இது யவணடுகைனயற அப்்பொவி�ம்ள 
தணடிப்்பமத ஊக்குவிப்்பதில்மை.  யைலும் 
குற்றவொளி�ளுக்கு அவர்�ள இமழத்த 
குற்றத்மத வி்ட அதி�ைொன தண்டமன 
வழங்குவமதயும் இது �ணடிக்கிறது.

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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ைக்�ளுக்கும் ்பேன அளிக்கும்்படி இருத்தல் 
யவணடும். குறிப்பிட்ட ஒரு பிரிவினருக்�ொனதொ� 
இருக்�க்கூ்டொது. இநத நிேொேைொனது 
இ ர க் � த் தி ன ொ ய ை ொ  அ ல் ை து 
க்பருநதனமையினொயைொ இல்ைொைல் �ொரண 
அறிவின கவளிப்்பொ்டொ� இருத்தல் யவணடும். 
ஜொன ரொல்சின ய�ொட்பொ்டொனது நவீன �ொைத்தின 
மி�ச் சிறநத ்பகுத்தறிவு ைனிதர்�ள நம் 
சமூ�த்தில் நீதியின சக்திமே உணர யவணடும் 
எனகிறது. நம் ய்பொனற சமூ�ங்�ளில் �ொரண 
அறிவுக்கு க்பொருநதொத அம்டேொ்ளங்�ள ைற்றும் 
உணர்ச்சி �ருத்துக்�ள முக்கிே ்பங்�ொற்றுகினறன. 
அவற்மற விடுத்து ஜொன ரொல்சின வழியே 
அணுகும்ய்பொது நீதியின உணமைேொன 
ஆற்றமை �ணடு க�ொள்ள முடியும்.

13.6 சமூக, பண்பகாடடு சமத்துவம்

சமூ�த்தின ்பை பிரிவினரும் தங்�்ளது 
்பண்பொடடு அம்சங்�ம்ளப் பின்பற்றவும் 
தங்�்ளது தனித் திறமை�ளுக்கு ஏற்ற 
வொழக்ம�முமறமே அமைத்துக்க�ொள்ளவும் 
சமூ�த்தில் சைத்துவம் நிைவுவது 
அவசிேைொகும்.  ஒவ்கவொரு ந்பருக்கும் 
நிேொேைொன வொய்ப்பு�ள உறுதி கசய்ேப்்ப்ட 
யவணடும். அதற்கு, சமூ�த்தில் நிைவும் 
ஏற்றத்தொழவு�ம்ள எவ்வ்ளவு முடியுயைொ அநத 
அ்ளவிற்கு நீக்கி்ட முேையவணடும்; அல்ைது 
அதன தொக்�த்மதக் குமறத்தி்ட ந்டவடிக்ம� 
யைற்க�ொளவது மி� அவசிேம். உதொரணைொ�, 
தரைொன ைருத்துவ வசதி�ள, �ல்வி, சத்தொன 
உணவு�ள, குமறநத்படச ஊதிேம் என்பது 
ய்பொனற அம்சங்�ள அமனவருக்கும் 

்பொர்படசமினறி கிம்டத்தி்டச் கசய்வது 
அவசிேம்.  இமவ இல்ைொத நிமையில், 
சமூ�த்தில் அமனவரும் சைம் எனயறொ 
அல்ைது சை வொய்ப்பு க்பற்றவர்�ள எனயறொ 
�ருதமுடிேொது. 

நமது நகாடடின் பிரச்சிமன என்ன?

சொதி – ைதம் க்பேரொல் நீண்ட�ொைைொ�ப் 
பின்பற்றப்்படும் நம்பிக்ம��ள க்பரும் 
தம்டேொகிவிடுகிறது.  உதொரணைொ�, நொடடில் 
்பை ்பகுதி�ளில், க்பண�ளின நிமை �வமை 
தருவதொ�யவ உள்ளது. �ல்வி, யவமைவொய்ப்பு, 
கசொத்துரிமை என ்பை உரிமை�ள 
ைறுக்�ப்்பட்ட நிமையியையே க்பண�ளின 
நிமை உள்ளது. இவ்வொறு ந்டத்தப்்படுவதுதொன 
எங்�்ளது ்பண்பொடு என கசொல்ைத் 
கதொ்டங்கினொல், அதன விம்ளவு�ள க்பரும் 
அ்பொேத்மத விம்ளவிக்�க் கூடிேமவ. 
அதொவது, ஏற்றத்தொழவுதொன எங்�்ளது 
்பண்பொடு எனறு கசொனனொல், அல்ைது 
்பொகு்பொடுதொன எங்�ள ்பண்பொடு எனறொல் அது 
சைத்துவத்திற்�ொன நைது ்பேணம். 

பபகாருளகாேகார சமத்துவம் 

ஒரு சமூ�த்தில் தனி ந்பர்�ளி்டம் நிைவும் 
கசொத்து ைதிப்பு, வருைொனம் குறித்த 
ஏற்றத்தொழவு�ம்ள மவத்து, அநத சமூ�த்தில் 
க்பொரு்ளொதொர சைத்துவம் இருக்கிறதொ 
என்பமத ஓர்ளவிற்கு நம்ைொல் அறுதியிடடுக் 
கூறமுடியும். அல்ைது ்பணம் 
்பம்டத்தவர்�ளுக்கும் ஏமழைக்�ளுக்கும் 
இம்டயில் இருக்கும் இம்டகவளி அநத 
சமூ�த்தின க்பொரு்ளொதொர நிமையிமன 
நைக்குத் கதளிவு்படுத்தும்.  நொடடில் வறுமைக் 
ய�ொடடிற்குக் கீயழ வொழயவொரின 
எணணிக்ம�யிமன மவத்து சிை தீர்ைொனைொன 
முடிவு�ளுக்கு நம்ைொல் வரமுடியும் - இது 
்பரவைொ� பின்பற்றக்கூடிே வழிமுமற.

ஆனொல், சிை ்பொகு்பொடு�ள ்பண்பொடடு 
ரீதிேொ� நிேொேப்்படுத்தப்்படும் ய்பொதுதொன, 
பிரச்சிமன க்பரிதொகிறது. இத்தம�ே 
பினனம்டவு�ம்ள ைக்�ள �வனத்துக்குக் 
க�ொணடு விழிப்புணர்வு ஏற்்படுத்துவதில்   
�ொைத்தின யதமவக்ய�ற்்ப சீர்திருத்தவொதி�ள  
ஈடு்பட்டனர். 

யவறு நொடு�ளில் இருநது புைம் 
க்பேர்நது வநத ைக்�ளுக்கும் சிை 
அடிப்்பம்ட உரிமை�ம்ள ்பை நொடு�ள 
உறுதி கசய்துள்ளன. பு�லி்டம் ய�ொரிே 
ைக்�ள, தஞசம் அம்டநத ைக்�ள, 
அ�தி�்ளொ� குடியேறியேொர் என 
்பைதரப்்பட்ட ைக்�ளுக்கும் உரிமை�ள 
உள்ளன. ஐக்கிே நொடு�ள ைனறத்தின 
உறுப்பு நொடு�ள ்பைரும் 
அங்கீ�ரித்துள்ளனர்.
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”ைனிதமன ைனிதனொ�க் 
�ருதமுடிேொைல், அவரது சொதிமே ைடடுயை 
மவத்து எம்டய்பொ்ட முேலும் சிநதமன 
�ொடடுமிரொணடித்தனைொனது” எனறு 
வலியுறுத்திே தநமத க்பரிேொர், ்பண்பொடு, 
�ைொச்சொரம், நொ�ரீ�ம் எனற க்பேரில் 
சைத்துவத்மத ைறுக்கும் அத்தமன 
அம்சங்�ம்ளயும் �டுமைேொ� நிரொ�ரித்தொர். 
க்பண�ம்ள அடிமைப்்படுத்த நொம் உருவொக்கி 
மவத்திருக்கும் அத்தமன சமூ� 
அமைப்பு�ம்ளயும் வனமைேொ�க் �ணடிக்கும் 
க்பரிேொர், சொதி, ைத, ்பொலின ய்பதைற்ற சமூ�யை 
உேரிே சமூ�ம் எனறு அறிவித்தொர். கைொழி 
யைல் கவறியும், தங்�்ளது ்பண்பொடு யைல் தீவிர 
்பற்றும் க�ொணடுள்ள ந்பர்�்ளொல் நவீன 
சமூ�த்மத உருவொக்� முடிேொது எனறு 
திட்டவட்டைொ� வொதொடினொர். இவ்வொறு 
சைத்துவதின ்பல்யவறு ்பரிைொணங்�ம்ள 
நைக்கு ்பைரும் முனமவத்துள்ளனர்.

இதுவமர சமூ�த்தில் தங்�்ளது குடும்்ப 
ைரபு, பிறப்பு இவற்றின அடிப்்பம்டயில் உேர் 
இ்டத்மதயும் க்பரும் அங்கீ�ொரத்மதயும் க்பற்ற 
ந்பர்�ளின சிறப்புநிமை முடிவுக்கு 
வரயவணடும். பிறப்பின அடிப்்பம்டயில் 
சமூ�த்தில் ஒருவரின தகுதி 
நிர்ணயிக்�ப்்படுவது சைத்துவமினமையில் 
முதனமைேொன அம்சம் எனைொம். இமத 
நிரொ�ரித்து அமனவரும் சைம்; எனயவ எநத 
ஒரு தகுதிக்கும் அங்கீ�ரத்திற்கும் க்பொதுவொன 
யதர்வு முமறயிமனப் பின்பற்றி்ட முேல்வது 
சைத்துவத்திற்�ொன முதல்்படி. இதுவமர, 
உைகின ்பை நொடு�ளில் ஏமழ ைக்�ளுக்கு 
வொக்�ளிக்கும் உரிமை ைறுக்�ப்்படடு 
இருக்கிறது; க்பண�ம்ள �ல்வி �ற்�வும் க்பொது 
இ்டங்�ளில் ்பணி கசய்ேவும் தம்ட 
கசய்திருக்கும் நொடு�ள ்பை. நைது நொடடில், 
ஒருசிை �ம்ட நிமைப் ்பணி�ம்ளத் தவிர, சொதி 
ரீதிேொ� பிற்்படுத்தப்்பட்ட ைக்�ளுக்கு உேர் 
்பதவி�ம்ளப் க்பறுவதில் இருக்கும் க்பரும் 
தம்ட�ள நொைறிநதயத. 

இது ைொதிரிேொன ்பொகு்பொடு�ம்ளக் 
�ம்ளநதி்ட �ொைம் �ொைைொ�த் கதொ்டரும் ்பை 
சிறப்பு தகுதி�ள முடிவுக்குக் க�ொணடுவரப்்ப்ட 

யவணடும்.  சிை யநரங்�ளில், குறிப்பிட்ட 
சமூ�ப் பிரிவினருக்கு கதொ்டர் புறக்�ணிப்பு�ள 
�ொரணைொ� சிறப்்பொன அல்ைது கூடுதல் 
�வனம் யதமவப்்படுகிறது. அப்ய்பொதுைடடுயை, 
உணமைேொன சைத்துவத்மத நொம் 
கநருங்குகியறொம் எனறு க்பொருள. எனயவ, 
வரைொற்று ரீதிேொ� நி�ழநதிருக்கும் 
அநீதி�ம்ள இனம் �ண்டொல் ைடடுயை, 
சைத்துவம் என்பதன முழுப்க்பொரும்ளயும் 
நொம் எட்டமுடியும். 

அரசின சைச்சீர் ந்டவடிக்ம��ளில் 
முக்கிேைொனது இ்டஒதுக்கீடு. �ல்வி, யவமை 
வொய்ப்பில் குறிப்பிட்ட அ்ளவு இ்டங்�ம்ள 
ஒதுக்கீடு கசய்து, இதுவமர வொய்ப்பு 
ைறுக்�ப்்பட்ட பிரிவினருக்கு முனனுரிமை 
வழங்குவயத இதன அடிப்்பம்ட யநொக்�ம்.  
ஆனொல், இது ்பொகு்பொடின ைறுவடிவயை எனறு 
வொதிடும் சிைரும் உணடு. இ்டஒதுக்கிடடின 
மூைம் திறமையினமை புதிே அங்கீ�ொரம் 
க்பற்றுவிடும் எனவும், சொதிரீதிேொன ்பொகு்பொடு 
�ம்ளேப்்ப்டொைல் உறுதிப்்படடுவிடும் எனறும் 
இ்டஒதுக்கீடடின எதிர்ப்்பொ்ளர்�ள 
வொதிடுகினறனர். 

்பனகனடுங்�ொைைொ�த் கதொ்டர்நதுவநத 
சொதி, ைத ்பொலின ஏற்றத்தொழவு�ம்ள மி� 
விமரவொ� நம்ைொல் �ம்ளேமுடிநதொல் அது 
வரயவற்�த்தக்�யத. அப்்படிப்்பட்ட சமூ�, 
்பண்பொடடு ைொற்றம் ஓரிரு 
தமைமுமற�ளுக்குள்ளொ�யவ ஏற்்படடுவிடும் 
எனறு எதிர்்பொர்ப்்பது நம்டமுமற 
சொத்திேங்�ளுக்குப் க்பொருநதொதது எனயற 
ஆய்வொ்ளர்�ள கதரிவிக்கினறனர்.

சமூக நீதியும் சமத்துவமும்

உைக�ங்கும் உள்ள சமூ�ங்�ள 
அமனத்துயை தங்�ளுக்க�னறு நீதி என்பது 
்பற்றி வமரேமற வநதிருக்கினறன. சரி-தவறு 
எனற கதளிவு இல்ைொத சமூ�ம் வரைொற்றில் 
இருநததொ�த் த�வல் இல்மை. சமூ�ம் ஏற்றுக் 
க�ொண்ட நல்ை கசேல்�ள, சமூ�ம் ைறுக்கும் 
அல்ைது நிரொ�ரிக்கும் கசேல்�ள அநத 
சமூ�த்தின ‘தர்ைம்’ எனறு 
வழங்�ப்்ப்டைொயிற்று.  இநத தர்ைத்மத மீறும் 
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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. 

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. 

விகிேகாச்சகார நீதி

்பொகு்பொடு நிமறநத சமூ�த்தில் நீதிமே 
நிமைநொடடுவதில் நைது அரசமைப்புச் சட்டம் 
முனமவக்கும் சமூ� நீதி என்பது வரைொற்று 

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. 

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. 

நொடடில் இருக்கும் பிற்்படுத்தப்்பட்ட 
பிரிவினரின யைம்்பொடடிற்�ொ� முதல் 
ஆமணேம் 1953 ஆம் ஆணடு 
அமைக்�ப்்பட்டது. �ொ�ொ �ொயைல்�ர் 
அவர்�ளின  தமைமையில் அமைேப்க்பற்ற 
இதுயவ சுதநதிர இநதிேொவின முதல் 
பிற்்படுத்தப்்படய்டொர் ஆமணேம்.
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குமறவொன சமூ� ஏற்பு அளிக்�ப்்படும் 
ைனிதர்�ள கவளிக்குழுவினர் ய்பொை 
ைதிப்பிழப்்பதொ�வும் சைத்துவமினமை 
அடிப்்பம்டயில் அத்தம�ே ைனிதர்�ள 
எ தி ரி � ்ள ொ � ப்  ்ப ொ ர் க் � ப் ்ப டு வ த ொ � வு ம் 
கதொ்டக்க்�ட்ட ஆய்வு�ள உறிதிப்்படுத்துகினறன. 
யவறு்பட்ட குழுவினர் (இன, ைத 
சிறு்பொனமையினர், க்பண�ள, இேைொமையில் 
இருப்்பவர்�ள, வீ்டற்றவர்�ள)  மீது �ொட்டப்்படும் 
எதிர்ைமற அணுகுமுமற�ள ஒனறு்டன ஒனறு 
வலுவொன கதொ்டர்பு�ம்ளக் க�ொணடுள்ளன. 

13.8 உறுதிப்படுத்தும் நடவடிகமக 

சமூ� – க்பொரு்ளொதொர அடிப்்பம்டயில் 
பின தங்கிே ைக்�ளுக்கு முனனுரிமை 
அளிப்்பதன வழிேொ� சமூ� சைத்துவத்திமன 
உருவொக்குவது உறுதிப்்படுத்தும் ந்டவடிக்ம� 
எனப்்படுகிறது. இநத ைக்�ள �ொைம் �ொைைொ� 
வரைொற்றுப்பூர்வைொ� அடிமை�்ளொ�வும் 
ஒடுக்�ப்்பட்டவர்�்ளொ�வும் வொழ 
நிர்்பநதிக்�ப்்பட்டவர்�ள. இதனொல் 
உருவொகியுள்ள சமுதொே, க்பொரு்ளொதொர 
இம்டகவளி�ம்ள இமணக்� 
யவமைவொய்ப்பு�ள ைற்றும் ஊதிேங்�ளில் 
நிைவும் ஏற்றத்தொழவு�ம்ள அ�ற்றுதல், �ல்வி 
வொய்ப்பு�ம்ள அதி�ரித்தல், �்டநத �ொைங்�ளில் 
ஏற்்பட்ட வலி, �ொேங்�ள ைற்றும் தவறு�ளுக்கு 
நிவொரணம் �ொணுதல், குறிப்்பொ� அடிமை 
ைற்றும் அடிமை சட்டங்�்ளொல் �்டநத 
�ொைங்�ளில் ஏற்்பட்ட சமூ� 
ஏற்றத்தொழவு�ளுக்கு முனனுரிமை அளித்தல் 
ஆகிேன உறுதி்படுத்தும் ந்டவடிக்ம��ளில் 
அ்டங்கும். 

உதொரணைொ�, அகைரிக்�ொவில் ஐநது 
ஆணடு�ளில் அைைொன உறுதிப்்படுத்தும் 
ந்டவடிக்ம��ள மீது 2017-இல் 
யைற்க�ொள்ளப்்பட்ட ஆய்வில் “ �ருப்பினத்தவர் 
யவமைவொய்ப்பு க்பறுவது அதொவது ்பணி�ளில் 
�ருப்பினத்தவர் ்பங்கு குறிப்பி்டத்தக்� அ்ளவு 
(0.8%) அதி�ரித்துள்ளது என கதரிேவநதது. 
அபமரிகக  ஐககிய மகாநிலஙகள் (யு. எஸ். ஏ) 

சுதநதிரம், க்பொரு்ளொதொரம், 
கதொழில்நுட்பம் ய்பொனற துமற�ளில் 
அகைரிக்� ஐக்கிே ைொநிைங்�ள முனயனறி 

வநதய்பொதும் அங்கு நிறத்தின அடிப்்பம்டயில் 
்பொகு்பொடு �ொடடுவது இரு்பதொம் நுற்றொணடின 
பிற்்பகுதி வமர நீடித்தது. இமத எதிர்த்து அங்கு 
குடிமை உரிமைப் ய்பொரொட்டங்�ள ந்டநதன.

இமதத்கதொ்டர்நது உறுதிப்்படுத்தும் 
ந்டவடிக்ம��ள 1960�ளில் அகைரிக்� ஐக்கிே 
ைொநிைங்�ளில் அறிமு�ப்்படுத்தப்்பட்டது. 
முதல் உறுதிப்்படுத்தும் ஆமண குடிேரசு 
தமைவர் ஜொன எஃப் க�னனடி அவர்�்ளொல் 
1961 இல் கவளியி்டப்்படடது. இது நிர்வொ� 
ஆமண 10925 எனறு அமழக்�ப்்படுகிறது. 
இதன்படி யவமை வொய்ப்பு�ளில் எநத 
கதொழிைொ்ளரும் அல்ைது விணணப்்பதொரரும் 
நிறம், கைொழி, இனம், யதசிே பூர்வி�ம், 
அடிப்்பம்டயில் ்பொகு்பொடு �ொட்டக்கூ்டொது என 
அரசு ய�டடுக்க�ொண்டது. 

1965 இல் ைற்கறொரு ஆமணேொல் (11246) 
இது ைொற்றப்்பட்டது. இதன்படி தனிேொன 
நிர்வொ�த் துமற மூைம் கதொ்டர்ச்சிேொன 
யநர்ைமற கசேல்்பொடு�ம்ள யைற்க�ொணடு 
யவமை வொய்ப்பு�ளில் சைத்துவத்மத 
ஏற்்படுத்துவதில் மைே கூட்டொடசி அரசின 
�்டமை உறுதி்படுத்தப்்பட்டது. இதன்படி 
்பொலினம் ்பொதுக்�ொக்�ப்்பட்ட இனங்�ளில்  
கீழ க�ொணடுவரப்்பட்டது. 1964ல் 
நிமறயவற்றப்்பட்ட சிவில் உரிமை சட்டத்தில்  
நிறுவனங்�ளில் ்பொகு்பொ்டற்ற நிமைமே 
உருவொக்� அழுத்தம் க�ொடுப்்பது  
எனற உறுதிப்்படுத்தும் யநொக்�ம் 
சட்டப்பூர்வைொக்�ப்்பட்டது. 1967ல் 
க்பண�ளுக்கு உறுதிப்்படுத்தும் ந்டவடிக்ம� 
விரிவு்படுத்தப்்பட்டது. 

ஐககிய நகாடுகள்

அமனத்து வம�ேொன இனப் 
்பொகு்பொடு�ம்ள ஒழிக்கும் உை�்ளொவிே சிறப்பு 
�ருத்தரங்�ம் அமைப்பு ரீதிேொ� ்பொகு்பொடடுக்கு 
உள்ளொன சமூ�ங்�ளுக்கு நிவொரணம் அளிக்� 
உறுதிப்்படுத்தும் ந்டவடிக்ம� அவசிேத் 
யதமவ என ம�கேொப்்பமிட்ட உறுப்பு 
நொடு�ம்ளக் ய�டடுக்க�ொண்டது. இநத 
ந்டவடிக்ம� அைைொக்�ம் கசய்ேப்்பட்ட பினனர் 
எநத ஒரு இனக்குழுக்�ள இம்டயிலும் 
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சைத்துவமினமை நி�ழொத வம�யில் 
திட்டங்�ம்ள உருவொக்குைொறு அக் 
�ருத்தரங்�ம் வலியுறுத்திேது. 

சிை அரசு�்ளொல் �ம்டப்பிடிக்�ப்்பட்ட 
்ப ொ கு ்ப ொ ட டு க்  க � ொ ள ம � � ்ள ொ ல் 
்பொதிப்புக்குள்ளொன சமுதொேங்�ளுக்கு 
உறுதிப்்படுத்தும் ந்டவடிக்ம��ள அைைொக்�ம் 
கசய்வது அநநொடு�ளின சைத்துவக் 
க�ொளம�யில் யதமவப்்படுகிறது எனறு 
ஐக்கிே நொடு�ள ைனித உரிமை குழு 
வலியுறுத்தி ய�டடுக்க�ொணடுள்ளது. 

பேன்னகாப்பிரிககாவில் சமூக நீதி சடடம்

1994-ல் கதன ஆப்பிரி�ொ சமூ�ம் 
ைக்�்ளொடசிக்கு ைொறிேமதத் கதொ்டர்நது முனனர் 
நிைவிே இன ஒதுக்�ல் ஆடசியின ்பொதிப்பு�ம்ள 
அ�ற்றி சமூ�ங்�ள இம்டயே சைத்துவம் 
ஏற்்படும் வழிவம��ம்ள ஆய்வு கசய்து 
்பொதிக்�ப்்பட்ட சமூ�ங்�ளுக்கு ஆதரவொ� 
உறுதிப்்படுத்தும் ந்டவடிக்ம��ள யைற்க�ொள்ள 
முடிவு கசய்ேப்்பட்டது. இதன்படி முனனர் 
சட்டத்தின அடிப்்பம்டயில் இன ஒதுக்�ல் 
கசய்ேப்்பட்ட பூர்வீ� �ருப்பினத்த வர்�ள, 
இநதிேர்�ள, ்பழுப்பு நிறத்தவர்�ள 
ஆகியேொருக்கும் கவளம்ள இனத்தவர் 
உளளிட்ட க்பண�ள, ைொற்றுத்திறனொளி�ளுக்கும் 
முனனுரிமை அளித்து யவமைவொய்ப்பில் 
சைத்துவம் அளிக்�  சட்டம் இேற்றப்்பட்டது.  
இதன்படி 50 ய்பருக்கு அதி�ைொ�ப் ்பணிேொற்றும் 
நிறுவனங்�ளில் யைற்கூரிே ்பொதிக்�ப்்பட்ட 
வகுப்பினர்க்கு பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கும் 
வம�யில் தைக்குத் தொயை திட்டம் வகுத்து 
அரசுக்கு அளித்து ஒப்புதல் அளிக்� யவணடும். 
இது �ருப்பினத்தவர்�ளுக்கு  க்பொரு்ளொதொர 
ஆற்றல் அளிக்கும் சட்டத்தின ஒரு உறுப்்பொ� 
வகுக்�ப்்படடிருநதது. இது குறித்த வழக்கில் 
�ருப்பினத்தவருக்கு முனனுரிமை வழங்குவதில் 
தவறில்மை  எனறு கதன ஆப்பிரிக்� உச்ச 
நீதிைனறம்  உத்தரவிடடுள்ளது. 

சீனகா

சீனொவில் வொழும் சிறு்பொனமை யதசிே 
இனங்�ளுக்கு �ல்வியில் முனனுரிமை 
வழங்குவமத உறுதிப்்படுத்தும் 
ந்டவடிக்ம��ள அைலில் உள்ளன.  

ரஷயகா

யசொவிேத் ஒனறிேம் இருநதய்பொது 
இனக்குழு சிறு்பொனமையினருக்கும், 
க்பண�ளுக்கும் கதொழிற்சொமை 
கதொழிைொ்ளர்�ளுக்கும் ்பல்�மைக்�ழ� 
நுமழவு ைற்றும் அரசு ்பதவி�ளில் ஒதுக்கீடு 
வழங்�ப்்படடிருநதது. 

புதிய கல்வியும் புதிய தேமவகளும்

்பணம்டக்�ொைத்தில் நைது நொடடில் 
நிைவிவநத �ல்விமுமற சைத்துவ �ல்வி முமற 
அல்ை. அவரவர் வர்ணம் / சொதி சொர்நத 
கதொழில்�ம்ள ைடடுயை �ற்� 
அனுைதிக்�ப்்பட்டனர். பிற்�ொைத்தில் நவீன 
�ல்விமுமற அறிமு�ப்்படுத்தப்்பட்ட ய்பொதும் 
அங்கும் அவர்�ள அனுைதிக்�ப்்ப்டவில்மை. 

இநதிேொவில், குறிப்்பொ� 
கதனனிநதிேொவில் நவீன �ல்வி, ஐயரொப்பிே 
நொடு�ம்ளச் யசர்நத கிறித்துவ மிஷனரி 
அமைப்பு�்ளொல் அறிமு�ப்்படுத்தப்்பட்டது. 19 
ஆம் நூற்றொணடின கதொ்டக்�த்தில் 
இநதிேொவின க்பரும்்பொைொன  ்பகுதி�ள 
ஆங்கியைே �ொைனி ஆடசியின கீழ வநத 
பினனர் இங்கிைொநது நொடடின கிறித்துவ  
மிஷனரி�ள ்பை இ்டங்�ளில் ்பளளி�ள 
கதொ்டங்கினர். �ல்வி ைறுக்�ப்்படடு வநத ்பை 
சமுதொேங்�ளுக்கு இமவ நல் வொய்ப்்பொ� 
அமைநதன. 

13.9  பசன்மன மகாககாணத்தில் சமூகநீதி 

இயத �ொை�ட்டத்தில் அனமறே 
கசனமன ைொ�ொணத்தில் இங்கிைொநது அரசின 
யநரடி நிர்வொ�ம் விரிவம்டநதது. ரேத்துவொரி 
ய்பொனற சட்டங்�ள இேற்றப்்பட்டன. வரி வசூல் 
கசய்யும் நிர்வொ� அமைப்பு�ள உருவொயின. 
கசனமனயில் ரொணுவ அமைப்பு�ள 
உருவொயின. 1835 இல் இநதிேொ முழுவதும் 
அரசு நிர்வொ� கைொழிேொ� ஆங்கிைம் ைடடுயை 
பின்பற்றப்்படும் எனறு அறிவிக்�ப்்பட்டது. 

ஆங்கியைேரொல் ஏற்்படுத்தப்்பட்ட  
இநதிே ரொணுவத்தில் இநதிேர்�ள 
யசர்க்�ப்்பட்டனர். க்பரும்்பொலும் 
பிரொைணரல்ைொதவர்�ள, தொழத்தப்்பட்ட 
வகுப்பினயர ரொணுவத்தில் யசர்நதனர். 
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ரொணுவத்தில் அமனவமரயும் 
யசர்த்துக்க�ொண்ட �ொைனி அரசு ்பளளி�ளில் 
இநதிே கைொழி�ம்ள அனுைதிக்�வில்மை. 19 
ஆம் நூற்றொணடின இறுதிவமர இநநிமை 
நீடித்தது. 

நவீன �ல்விமுமறயின கீழ ஆங்கிைம் 
�ற்றவர்�ள இப் ்பணி�ளில் அைர்த்தப்்பட்டனர். 
ஐயரொப்பிேர்�ள தவிர இநதிே – 
ஆங்கியைேர்�ள, பிரொைணர்�ள ஆகியேொயர 
அரசு ்பணி�ளில் நிமறநதிருநதனர்.  
இயதய்பொை, 19 ஆம் நூற்றொணடின 
கதொ்டக்�த்தில் ஜமீனதொரி, ரொேத்துவொரி 
முமற�ள அைைொக்�ம் கசய்ேப்்பட்டமதத் 
கதொ்டர்நது ஜமீனதொர்�ள, மிரொசுதொரர்�ள, 
நிைச்சுவொநதொர்�ள உருவொயினர். இவர்�ள 
அமனவரும் உேர்சொதியினர் என்பது 
குறிப்பி்டத்தக்�து.  இது கிரொை நிை உறவு�ளில் 
க்பரும் தொக்�த்திமன ஏற்்படுத்திேது.

இமதத் கதொ்டர்நது ரொேத்துவொரி முமற 
மீது ஆய்வு கசய்யுைொறு அனமறே ஆங்கியைே 
அதி�ொரி பிரொனஸிஸ் எல்லீஸ் ்பணிக்�ப்்பட்டொர். 
இயதய்பொல் தொைஸ் ைனயறொ எனும் அதி�ொரியும் 
ரொேத்துவொரி முமற மீது ஆய்வு கசய்து அறிக்ம� 
தொக்�ல் கசய்தொர். 

அவர்�ள அறிக்ம��ளில் ‘�ொைம் 
�ொைைொ� நிைத்து்டன கதொ்டர்பு க�ொணடிருநத 
ைக்�ளி்டமிருநது நிைம் ்பறிக்�ப்்படடு யைல்தடடு 
வகுப்பு�ம்ளச் யசர்நத ஜமீனதொர்�ள, 
மிரொசுதொரர்�ளி்டம் நிைம் அளிக்�ப்்பட்டதொல் 
யவ்ளொணமையின தரமும் விம்ளச்சலும் 
குமறநதுவிட்டதொ�வும் இதனொல் நிை வரி 
வருவொய் ்பொதிக்�ப்்படடுள்ளதொ�வும் 
கூறியிருநதனர். யைலும், ஏரொ்ளைொன 
நிைங்�ம்ள தரிசொ�ப் ய்பொடடுள்ளதொ�வும் 
குறிப்பிட்ட அவர்�ள தொழத்தப்்பட்ட 
வகுப்பினருக்கு உதவி�ள கசய்ே யவணடும் 
எனறு ய�ொரினர்.

ேகாழத்ேப்படதடகாருகககான 
முன்னுரிமமகள் 

கசனமன ைொ�ொண அரசு தொழத்தப்்பட்ட 
ைக்�ளுக்�ொன நிதி உதவித்திட்டங்�ம்ள 1885 
இல் அறிவித்தது. சிை இ்டங்�ளில் 
தொழத்தப்்படய்டொருக்�ொன ்பளளி�ம்ள அரயச 
திறநதது.

இதற்கிம்டயே, கசங்�ல்்படடு ைொவட்ட 
ஆடசிேர் திரிகைனகீயர என்பவர் 
கசங்�ல்்படடு ைொவட்ட தொழத்தப்்பட்ட ைக்�ள 
குறித்து ஒரு அறிக்ம� தொக்�ல் கசய்தொர்.

அதன சுருக்�ம் வருைொறு: தொழத்தப்்பட்ட 
ைக்�ள சமூ�, க்பொரு்ளொதொர, �ல்வி ரீதிேொ� 
மி�வும் யைொசைம்டநதுள்ளனர். 
அவர்�ளுக்கு நிைம் ைறுக்�ப்்படுகிறது.  
வீடு �டடிக்க�ொள்ளக்கூ்ட 
அனுைதிக்�ப்்படுவதில்மை. �ல்வி 
நிரொ�ரிக்�ப்்படுகிறது. தொழத்தப்்பட்ட ைக்�ள 
அடிமை�்ளொ� விற்�ப்்படுகிறொர்�ள. 
ஏரொ்ளைொன நிைம் யவணடுகைனயற தரிசொ�ப் 
ய்பொ்டப்்படடுள்ளது. இதனொல் அரசுக்கு 
வருவொய் குமறகிறது. இநத நிைங்�ம்ள 
தொழத்தப்்பட்ட ைக்�ளுக்கு பிரித்து 
வழங்�ைொம். 

அவரது அறிக்ம�யில் யைலும் ்பை 
்பரிநதுமர�ளும் இருநதன. இநத 
அறிக்ம�மே ்பரீசிலித்த அரசு 1892இல் 
தொழத்தப்்பட்ட  ைக்�ளுக்கு 12 ைடசம் ஏக்�ர் 
நிைத்மத பிரித்து வழங்கிேது. இது ்பஞசமி 
நிைம் என அமழக்�ப்்பட்டது. இயதய்பொை 
தொழத்தப்்படய்டொரின குழநமத�ளுக்�ொன 
்பளளி�ம்ள அரசு ்பஞசைர் ்பளளி�ள என 
அமழத்தது.

’்பஞசைர்’ என்பது, மவதீ� ைதத்தின்படி 
நொனகு வர்ணங்�ளுக்கும் கவளியே 
நிறுத்தப்்பட்ட ைக்�ம்ளக் குறிக்கும் க்பேர் 
ஆகும். எனயவ ்பஞசைர் ்பளளி�ள என 
அமழப்்பமத ஆதிதிரொவி்டர் ்பளளி�ள என 
அமழக்�ப்்ப்டயவணடும் எனறு 
அயேொத்திதொச ்பணடிதர், ை. சிங்�ொரயவைர் 
ய்பொனயறொர் 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. 
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.

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.

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.

தமிழ�த்தில் ஒடுக்�ப்்படய்டொர் ைற்றும் 
பிற்்படுத்தப்்படய்டொர் முனகனடுத்த �ல்வி 
முேற்சி�ம்ளப் ய்பொையவ ை�ொரொஷ்டிரொவிலும் 
�ல்வி விழிப்புணர்ச்சிமே ஏற்்படுத்தி்ட 
ை�ொத்ைொ யஜொதிரொவ்பூயை, அனமன 
சொவித்ரி்பொய்பூயை ய்பொனயறொர் க்பரும் 
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 
வழங்� யவணடும் எனறு வலியுறுத்தப்்பட்டன.

்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 ொ ை ண ர ல் ை ொ த ொ ர்   அ றி க் ம � ’  எ ன று 
அ ம ழ க் � ப் ்ப டு கி ற து .  1 9 1 6 ஆ ம்  ஆ ண டு 
பி ர ொ ை ண ர ல் ை ொ ய த ொ ர்  ந ை ன  � ொ க் � 
சர்.பி. திேொ�ரொேர், ்டொக்்டர் டி.எம். நொேர் 
ஆகியேொர் ‘கதனனிநதிேர் சுதநதிர சங்�ம்’ 
(South Indian Liberal Federation) எனற இேக்�த்மதத் 
கதொ்டங்கினர். இவ்விேக்�த்தின சொர்பில் 
‘ஜஸ்டிஸ்’ எனனும் இதழ கவளிேொனது. 
எனயவ, இவ்விேக்�ம் ைக்�ளிம்டயே 
‘நீதிக்�டசி’(Justice Party) என வழங்�ப்க்பற்றது. 
இவ்விேக்�ம் பிரொைணரல்ைொதொர் ைக்�ள 
ைத்தியில் �ல்வி, யவமைவொய்ப்பு 
க்பறுவதற்�ொன ‘வகுப்புவொரி உரிமை’ குறித்த 
விழிப்புணர்மவ உருவொக்கிேது.

உேர்�ல்வியில் ஆங்கிைம், சைஸ்கிருதம் 
ைடடும் அனுைதிக்�ப்்படுவமதக் �ணடித்தும் 
தமிழ உளளிட்ட ்பழமைேொன கைொழி�ம்ளயும் 
அனுைதிக்� யவணடும் எனறும் நீதிக்�டசி 
சொர்பில் 1915 இல் அரசுக்கு ைனு 
அளிக்�ப்்பட்டது. 1917 இல் இநதிேொ வநத 
தூதுக்குழுமவ கசனமன ைொ�ொணத்மதச் 
யசர்நத 54 அமைப்பு�ள சநதித்து 
பிரொைணரல்ைொயதொர் ைற்றும் சிறு்பொனமை 
ைதத்தினருக்கு உரிே பிரதிநிதித்துவம் வழங்� 
யவணடும் எனறு ய�ொரினர். 
அதுைடடுைல்ைொைல் வகுப்புவொரி 
பிரதிநிதித்துவம் ய�ொரி ஆங்�ொங்கு ைொநொடு�ள 
ந்டத்தப்்பட்டன.
முேல் வகுப்புவகாரி பிரதிநிதித்துவ அரசகாமண

கசனமன ைொ�ொண சட்டைனறத்தில் 
நீதிக்�டசி ஆடசியில் அைர்நதமதத் கதொ்டர்நது 
இக் ய�ொரிக்ம��ள சட்டைனறத்திலும் 

எதிகரொலித்தன. கதொ்டர்நது நீதிக்�டசி 
உறுப்பினர்�ள எழுப்பிே ய�ொரிக்ம��ள 
ைடடுைல்ைொைல் இவற்றுக்கு ைக்�ள ஆதரவு 
அதி�ரித்ததன �ொரணைொ� ஏற்்பட்ட 
அழுத்தத்தின �ொரணைொ� அரசு அனுைதி 
அளித்ததன ய்பரில் அரசு ்பணியி்டங்�ளில் 
வகுப்புவொரி இ்ட ஒதுக்கீடு அளித்து 1921 இல் 
தீர்ைொனம் நிமறயவறிேது. இது வகுப்புவொரி 
பிரதிநிதித்துவ அரசொமண எனறு 
அமழக்�ப்்படுகிறது.

இநதிே வரைொற்றில் இது குறிப்பி்டத்தக்� 
வ்ளர்ச்சி ஆகும். �ொைம் �ொைைொ� ஒடுக்�ப்்படடு 
வநத பிரிவினர்�ள தொங்�ளும் சமூ�, 
க்பொரு்ளொதொர இழிவு�ளில் இருநது விடுதமை 
க ்ப ற் று  சு ே ை ரி ே ொ ம த யு ்ட னு ம் 
சைத்துவத்து்டனும் எதிர்�ொைத்தில் வொழ 
முடியும் எனற நம்பிக்ம�மே அளித்தது. 

“எல்ைொ அரசு ்பணி�ளிலும் பிரொைணர் 
அ ல் ை ொ த வ ர் � ம ்ள  அ வ ர் � ளு க் கு க் 
குமறநத்படச �ல்வித்தகுதி இருநதொயை 
ய்பொதும் எனறு �ருதி யவமைவொய்ப்பு வழங்� 
யவணடும். கிறிஸ்தவர்�ள, மு�ைதிேர்�ள, 
தொழத்தப்்பட்டவர்�ள என அமனவரும் 
அரசுப்்பணி�ளில் அைர்த்தப் ்ப்டயவணடும். 
இதற்�ொன ஒரு நிமைேொன ஆமண கவளியி்ட 
யவணடும். நூறுரூ்பொய்க்கு யைல் சம்்ப்ளம் 
வொங்கும் உத்தியேொ�ைொ� இருநதொல் 75% 
அ்ளவு ைக்�ம்ள  அது அம்டயும்வமர  
ஏழொணடு�ொைம் வமர அைலில் இருக்கும் 
வணணமும் இவ்வொமண அைலில் இருக்� 
யவணடும்” எனும் தீர்ைொனத்திமன 
சட்டசம்பயின உறுப்பினரொன முனுசொமி 
க�ொணடுவநதொர். 

இத்தீர்ைொனத்மத முனகைொழிநது ய்பசிே 
சர். ஆர். ய�. சணமு�ம் “இநத வரைொற்று 
முக்கிேத்துவம் வொய்நத தீர்ைொனத்மத நொம் 
நிமறயவற்றினொல் நம் எதிர்�ொை சநததி 
நம்மைகேல்ைொம் நைது நொடடுக்கு உரிமை 
வொங்கித் தநதவகரனயற க�ொண்டொடும்” எனறு 
குறிப்பிட்டொர். அத்தீர்ைொனத்மத வழிகைொழிநத 
்டொக்்டர் சி. நய்டசனொர் ‘எங்�ள ைக்�ளுக்கு 
யவமை�ளில் சரிேொன பிரிதிநிதித்துவம் 
தரப்்ப்டொவிட்டொல், நொங்�ள வரி க�ொடுக்� 
ைொடய்டொம்’ எனறு ய்பசினொர். 
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�ொங்கிரஸ் �டசியில் தீவிரைொ� இேங்கி 
வநத தநமத க்பரிேொர், ஜஸ்டிஸ் �டசியினரின 
�ருத்துக்�ம்ள ஆதரித்தொர்.   �ொங்கிரஸ் 
�டசிக்குளளும், வகுப்புவொரி பிரதிநிதித்துவம் 
ய�ொரிக்ம�மே எழுப்பினொர். 1925ஆம் ஆணடு 
�ொஞசிபுரத்தில் நம்டக்பற்ற �ொங்கிரஸ் 
ைொநொடடில் அரசு �ல்வி, யவமைவொய்ப்பு�ளில் 
வகுப்புவொரி பிரதிநிதித்துவம் ய�ொரும் 
தீர்ைொனத்மத க்பரிேொர் க�ொணடுவநதொர். 
இதற்கு �ொங்கிரஸ் தமைமை அனுைதி 
ைறுத்தமதத் கதொ்டர்நது அவர் �ொங்கிரஸில் 
இருநது கவளியேறினொர். 

1928 வொக்கில் இரொ. முத்மதேொ 
அவர்�ளின தமைமையில் நீதிக்�டசி 
க ச ே ல் ்ப ட ்ட ய ்ப ொ து  அ ர சி ன 
எல்ைொத்துமற�ளிலும், ்பணிநிேைனங்�ள 
முமறப்்படுத்தப்்படடு அரசொமணயின மூைம் 
வ கு ப் பு வ ொ ரி  பி ர தி நி தி த் து வ ம் 
நிரநதரைொக்�ப்்பட்டது.

முேல் சடடத்திருத்ேம்

இநதிேொ சுதநதிரம் அம்டநது இநதிே 
அரசமைப்புச் சட்டம் நம்டமுமறக்கு வநதபின 
அதில் குறிப்பி்டப்்படடிருநத சட்டப்பிரிவு�ம்ளக் 
�ொடடி, தமிழ�த்தில் வகுப்புவொரி ஆமண 
பின்பற்றப்்படுவதொல், ைருத்துவக் �ல்லூரியில் 
தனக்கு இ்டம் கிம்டக்�வில்மை எனக்கூறி 
கசண்ப�ம் துமரரொஜன என்பவர் 1951ஆம் 
ஆணடு உேர்நீதிைனறத்தில் வழக்கு 
ஒனறிமனத் கதொ்டர்நதொர். 

இவ்வழக்கிமன விசொரித்து தீர்ப்பு 
வழங்கிே உேர்நீதிைனறம் தமிழ�த்தில் 
பின்பற்றப்்படும் வகுப்புவொரி ஆமணேொனது 
அரசமைப்புச் சட்டத்திற்கு முரணொனது எனறு 
தீர்ப்்பளித்தது. உச்சநீதிைனறமும் அத் 
தீர்ப்பிமன உறுதி கசய்தது.  எனயவ  
தமிழ�த்தில் பின்பற்றப்்படடு வநத வகுப்புவொரி 
(இ்டஒதுக்கீடு) முமற ரத்து கசய்ேப்்பட்டது.

வகுப்புவொரிமுமற ரத்து கசய்ேப்்பட்டமத 
எதிர்த்து தமிழ�த்தில் ய்பொரொட்டங்�ள 
எழுநதன. எனயவ, தநமத க்பரிேொர் 
உ்டனடிேொ� அரசமைப்புச் சட்டம் திருத்தம் 
கசய்ேப்்ப்ட யவணடும் எனறு ய�ொரிக்ம� 

விடுத்தொர். தமிழ�த்தில் தநமத க்பரிேொர், 
தமிழ� �ொங்கிரஸ் தமைவரொ� இருநத 
கு. �ொைரொஜ், பிரதைர் ஜவஹர்ைொல் யநரு, 
இநதிே அரசமைப்புச் சட்ட சிற்பி 
்டொக்்டர். பி.ஆர். அம்ய்பத்�ர் ஆகியேொர் 
முேற்சிேொல் வகுப்புவொரி பிரதிநிதித்துவம் 
நீடிக்கும் வம�யில் அரசமைப்புச் சட்டத்தில் 
திருத்தப்்பட்டது. இநதிே அரசமைப்புச் 
சட்டத்தில் யைற்க�ொள்ளப்்பட்ட முதல் திருத்தம் 
ஆகும்.  இதனமூைம் பிற்்படுத்தப்்பட்ட 
வகுப்பினர் மீணடும் இ்டஒதுக்கீடு க்பறும் 
வொய்ப்பு ஏற்்பட்டது.

அரசமைப்புச் சட்டம், பிரிவு 15 ைற்றும் 16 
ஆகிே பிரிவு�ள  “சமூ� ரீதியிலும் 
க்பொரு்ளொதொர ரீதியிலும் பின 
தங்கிேவர்�ளுக்குச் சிை சிறப்புச் சட்டங்�ள 
ைற்றும் சலும��ள வழங்�ைொம்” என 
அரசுக்கு அதி�ொரம் வழங்கியுள்ளது. அதன 
அடிப்்பம்டயில் பிரதைர்  யநரு முதைொவது 
சட்டத் திருத்தத்திமன நொ்டொளுைனறத்தில் 
க�ொணடுவநதொர். அத் திருத்தத்தின்படி 
அரசமைப்புச் சட்ட பிரிவு�ள 15 (4) & 16(4) 
எனனும் உடபிரிவு�ள இமணக்�ப்்பட்டன.  
இநதிே அரசமைப்புச் சட்டத் திருத்தத்திற்குப் 
பின தமிழநொடடில் 1951 ஆம் ஆணடு முதல் 
பிற்்படுத்தப்்படய்டொருக்கு 25%, 
தொழத்தப்்படய்டொருக்கு 16% என இ்டஒதுக்கீடு 
நம்டமுமறப்்படுத்த்பட்டது.

இட ஒதுககீடு விரிவகாககம்

மு .  � ரு ண ொ நி தி 
மு த ை ம ை ச் ச ர ொ � 
இ ரு ந த ய ்ப ொ து 
பிற்்படுத்தப்்படய்டொர் நைன 
குறித்து ஆரொய்நதி்ட 
சட்டநொதன தமைமையில் 
ஒரு ஆமணேம் அமைக்�ப் 

்பட்டது. அநத ஆமணேத்தின ்பரிநதுமர�ளின 
அடிப்்பம்டயில் 1971 ஆம் ஆணடு 
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பிற்்படுத்தப்்படய்டொருக்கு 31%, 
தொழத்தப்்படய்டொருக்கு 18% என இ்ட ஒதுக்கீடடு 
வரம்பு ைொற்றிேமைக்�ப்்பட்டது.

1979 ஆம் ஆணடு தமிழநொடு ைொநிை 
அரசின சமூ� நைத்துமற அரசொமண (G.O. 
M s . N o .  1 1 5 6 ,  0 2 . 0 2 . 1 9 7 9 )  ஒ ன றி ம ன ப் 
பி ற ப் பி த் த து .  அ வ் வ ொ ம ண யி ன ்ப டி 
பிற்்படுத்தப்்பட்ட வகுப்பினரின, குடும்்ப ஆணடு 
வருைொனம் ` 9000 நிர்ணயிக்�ப்்பட்டது. பின 
அநத அரசொமண திரும்்பப் க்பறப்்படடு புதிே 
ஆமண பிறப்பிக்�ப்்பட்டது. அப்புதிே 
ஆமணயின ்படி பிற்்படுத்தப்்பட்டவர்�ளுக்�ொன 
இ்டஒதுக்கீடடு வரம்பு 31% லிருநது 50% ஆ� 
உேர்த்தப்்பட்டது. எனயவ, அனமறே 
� ொ ை � ட ்ட த் தி ல்  த மி ழ � த் தி ல் 
பி ற் ்ப டு த் த ப் ்ப ட ்ட வ ர் � ளு க் கு  5 0 % , 
தொழத்தப்்பட்டவர்�ள& ்பழங்குடியினருக்கு 18%  
எனறு கைொத்த இ்டஒதுக்கீடு 68% நம்டமுமறக்கு 
வநதது.

1989 ஆம்ஆணடு ்பழங்குடியினருக்குத் 
தனியி்ட ஒதுக்கீடு ய�ொரி கதொ்டரப்்பட்ட 
வழக்கில் வழங்�ப்்பட்ட உச்சநீதிைனறத் 
தீ ர் ப் பி ன  அ டி ப் ்ப ம ்ட யி ல் 
பிற்்படுத்தப்்பட்டவர்�ளுக்கு 30%, மி�வும் 
பி ற் ்ப டு த் த ப் ்ப ட ்ட வ ர் � ளு க் கு  2 0 % , 
த ொ ழ த் த ப் ்ப ட ்ட வ ர் � ளு க் கு  1 8 % , 
்பழங்குடியினருக்கு 1% என இ்டஒதுக்கீடடு 
வரம்பு�ள ைொற்றிேமைக்�ப்்படடு இ்டஒதுக்கீடு 
69% என நம்டமுமறக்கு வநதது.

மத்திய அரசின் இட ஒதுககீடு: மண்டல் 
ஆமணயம்

வி.பி. சிங் ஆடசியின ய்பொது 
ைண்டல்ஆமணேத்தின ்பரிநதுமர�ம்ள 
ஏற்றுக் க�ொளவதொ� அறிவித்தொர். அதன 
அ டி ப் ்ப ம ்ட யி ல்  ை த் தி ே அ ர சி ன 
ய வ ம ை வ ொ ய் ப் பு � ளி ல் 
பிற்்படுத்தப்்பட்டவர்�ளுக்கு 27% இ்டஒதுக்கீடு 
வழங்கி ைத்திே அரசு ஆமண பிறப்பித்தது. 
அதமன எதிர்த்து, இநதிரொ ச�ொனி 
இ்டஒதுக்கீடடு முமறேொனது, சட்டத்தின முன 
அமனவரும் சைம் எனனும், அரசமைப்புச் 

சட்ட விதி�ம்ள மீறும் வம�யில் 
அமைநதுள்ளது. எனயவ, இ்டஒதுக்கீடடு 
முமறயிமன ரத்து கசய்தி்ட யவணடும் என 
உச்சநீதிைனறத்தில் வழக்குத்கதொடுத்தொர்.

அவ்வழக்கிமன விசொரித்த நீதிைனறம் 
வி.பி.சிங் தமைமையிைொன அரசு 
பிற்்படுத்தப்்படய்டொருக்கு வழங்கிே 27 சதவீதம் 
இ்டஒதுக்கீடு கசல்லும் எனறு தீர்ப்்பளித்தது. 
யைலும், இ்டஒதுக்கீடடின அ்ளவு 50 சதவீதத்திற்கு 
மி�ொைல் ்பொர்த்துக்க�ொள்ள யவணடும் எனவும், 
தீர்ப்பில் குறிப்பிடடிருநதது. அரசிேல் சட்டத்தில் 
உச்ச வரம்பு குறித்துக் குறிப்பி்டப்்ப்டொத நிமையில் 
உச்சநீதிைனறம் 50 சதவீதம் எனறு 
உச்சவரம்பிமன நிர்ணயித்தது. எனினும் 
உச்சநீதிைனறம் தனது தீர்ப்பின ஒரு ்பகுதியில் 
உச்சவரம்பிற்கும் விைக்கு உணடு என்பமதப் 
பினவருைொறு குறிப்பிடடிருநதது.

”உச்சநீதிைனறத்தில் ைண்டல் ஆமணே 
உத்தரவு ்பற்றிே தீர்ப்பில்“ 50%  என்பது விதிேொ� 
இருநத ய்பொதிலும் கூ்ட ்பைதரப்்பட்ட ைக்�ள 
்பல்யவறு வம�யில் ்பரநதுப்்பட்ட இநநொடடில் 
யவரூனறி உள்ள சிை அசொதொரணைொன 
நிமைமை�ம்ளக் �ணக்கில் 
எடுத்துக்க�ொள்ளக்கூ்டொது என்பது நைது 
வொதைல்ை. நொடடின கதொமை தூரத்தில் உள்ள 
்பகுதி�ளியைொ அல்ைது தளளியிருக்கும் 
்பரப்பு�ளியைொ வொழவதன மூைம் யதசிே 
நீயரொட்டத்தில் தம்மை இமணத்துக்க�ொள்ள 
வொய்ப்்பற்ற ைக்�ளுக்கு அவர்�ளுக்ய� 
உரிேதனித்தனமை �ொரணைொ� அவர்�ளுக்கு 
யவறுவம�யில், விதி�ளிலிருநது விைக்கு 
என்பது மி�வும் அவசிேைொகும்”. 50% இ்ட 
ஒதுக்கீடடிற்கு விைக்கு உணடு எனத் தீர்ப்்பளித்த 
நீதி்பதி�ய்ள ஏற்றுக் க�ொணடுள்ளனர், என்பமத 
யைற்�ண்டத் தீர்ப்பின ஒரு்பகுதி உறுதி 
கசய்துள்ளது. எனினும் தமிழ�த்தில் 
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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.

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.

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 

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.  

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. 

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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அனமறே பிரதைர் ஜவஹர்ைொல் யநரு 
நொ்டொளுைனறத்தில் தொக்�ல் கசய்தொர்.

2. மண்டல்  ஆமணயம்
பிரதைர் கைொரொர்ஜியதசொய் 

தமைமையிைொன ைத்திே அரசு பிநயதஸ்வரி 
பிரசொத் ைண்டல் �மிஷன எனறமழக்�ப்்படுகிற 
ைண்டல் ஆமணேத்திமன 1979 ஆம் ஆணடு 
அமைத்தது. இது பிற்்படுத்தப்்பட்ட 
வ கு ப் பி ன ரு க் � ொ ன  இ ர ண ்ட ொ வ து 
ஆ ம ண ே ை ொ கு ம் .  இ வ் வ ொ ம ண ே த் தி ன 
கசேைரொ�  எஸ்.எஸ்.கில் கசேல்்பட்டொர்.    

பிற்்படுத்தப்்பட்ட வகுப்பினர் குறித்து 
ஆய்வு கசய்தி்ட 1979 ஆம் ஆணடு பி.பி. ைண்டல் 
தமைமையிைொன குழு ஒனறு 
அமைக்�ப்க்பற்றது. அக்குழு இநதிேொ 
முழுவதிலும் சுற்றுப்்பேணம் யைற்க�ொண்டது. 
இவ்வொமணேம் 11 �ொரணங்�ம்ள 
அடிப்்பம்டேொ�க் க�ொணடு சமூ� 
அடிப்்பம்டயிலும் �ல்வி அடிப்்பம்டயிலும் 3743 
சொதி�ள பிற்்படுத்தப்்பட்ட வகுப்பு�்ளொ� 
உள்ளன என அம்டேொ்ளம் �ண்டது.

ைண்டல் தன அறிக்ம�யின 
மு�ப்புமரயில் “வகுப்பு வொரி பிரதிநிதித் 

துவத்திற்கு கைடரொஸ் முனயனொடிேொ� 
இருப்்பது்டன அம்ைொநிையை 
பிற்்படுத்தப்்பட்ட வகுப்்பொர்�ளுக்கு பிரதிநிதித் 
துவத்மத வழங்கியுள்ளது” எனறு 
குறிப்பிடடிருப்்பதன மூைம் தமிழநொடு 
சமூ�நீதியின பிறப்பி்டைொ�வும் மு�வரி 
ஆ�வும் இருப்்பமத அறிேைொம். 

ைக்�ளகதொம�யில் 52% உள்ள 
பிற்்படுத்தப்்பட்ட வகுப்்பொர்க்கு ைத்திேஅரசுப் 
்பணி�ளில் 27% வழங்கி்ட ைண்டல் ஆமணேம் 
்பரிநதுமரத்தது. இவ்வொமணேத்தின  
்பரிநதுமரமே ஏற்றுக்க�ொணடு 13.08.1990 ஆம் 
ஆணடு பிரதைர் வி.பி.சிங் தமைமையிைொன 
யதசிே முனனணி அரசு ைத்திே அரசுப் 
்பணி�ளில் ைடடும், பிற்்படுத்தப்்பட்ட 
வகுப்்பொருக்கு 27% இ்டஒதுக்கீடு வழங்கி ஆமண 
பிறப்பித்தது. இவ்வொமண 13.08.90 ஆம் யததி 
முதல் அைல் கசய்ேப்்படடுள்ளது. இதன மூைம் 
ைத்திே அரசுப் ்பணி�ளில் சமூ� அடிப்்பம்டயிலும், 
�ல்வி அடிப்்பம்டயிலும் பிற்்படுத்தப்்பட்ட 
வகுப்பினர் ைத்திே அரசுப் ்பணி�ளில் 
யவமைவொய்ப்பு க்பறும் வொய்ப்பு ஏற்்படடுள்ளது. 

இ்நதிரகா சககானி V. இ்நதிய யூனியன் AIR 1993 SC 477

  இது ைண்டை குழு வழக்கு எனவும் அமழக்�ப்்படும்.  
  பிரதை ைநதிரி கைொரொர்ஜியதசொய் தமைமையில் 1979-ஆம் ஆணடு ஜனவரியில் பி.பி. ைண்டல் தமைமையில், 

சட்டபிரிவு 340-ன ்படி பினதங்கிே வகுப்பினருக்�ொன  இரண்டொவது ஆமணேம் ஏற்்படுத்தப்்பட்டது.
  ்படடிேல் இனத்தவர் ைற்றும் ்பழங்குடியினர்(SC/ST) ைக்�ம்ள தவிர்த்து, இதர பிற்்பட்ட வகுப்பினர் கைொத்த 

ைக்�ள கதொம�யில் 52% இ்டம் க்பற்றுள்ளனர், அரசு ்பதவியில் 27 சதவிகிதம் இ்ட ஒதுக்கீடு கசய்தொல்தொன 
அது ்படடிேல் இனத்தவர் ைற்றும் ்பழங்குடியினர்(SC/ST) இதர பிற்்பட்ட வகுப்பினருக்�ொன (OBC) கைொத்த 
50 சதவிகித இ்ட ஒதுக்கீடு ஆகும் என இநத ஆமணேம் ்பரிநதுமர கசய்தது.

  ைண்டை ஆமணே அறிக்ம� சைர்பித்த பிறகு எநத ஒரு ந்டவடிக்ம�யும் ைற்றும் கசேல்்பொடும் இல்மை, 
்பொரொளுைனறத்தில் இருமுமற 1982 ைற்றும் 1983-ஆம் ஆணடு�ளில் ைண்டல் ஆமணேம் அறிக்ம� மீது 
விவொதம் ைடடுயை நம்டக்பற்றது.

  1990-ஆம் ஆணடு ஆ�ஸ்ட 13-ஆம் யததி வி.பி. சிங் அரசொங்�ம் ஒரு ஆமணயின மூைம் ைண்டல் 
ஆமணேம் அறிக்ம�யின ்பரிநதுமரமே ஏற்றுக்க�ொணடு 27 சதவிகித இ்ட ஒதுக்கீடு சமூ�த்தில் பிற்்பட்ட 
வகுப்பினருக்கு இநதிே அரசுப் ்பணி�ளில் வழங்கிேது.

சமூக நீதிமய தமம்படுத்துேல்

சமூ� நீதிமே ஏற்்படுத்துவதில் இ்ட 
ஒதுக்கீடு முக்கிேைொன �ருவிேொ� உள்ளது, 
�ல்வி ைற்றும் யவமை வொய்ப்பு�ளில் இ்ட 

ஒதுக்கீடடு முமற சமூ� நீதிமே நிமை 
நொடடுகிறது என்பமத உணரயவணடும்.  பிறப்பின 
அடிப்்பம்டயில் ேொவரும் ேொருக்கும் உேர்நதவர் 
ைற்றும் தொழநதவரும் இல்மை என்பன சைதர்ை 
தத்துவத்தின அடிப்்பம்டேொ�வும் சமூ� நீதிக்கு 
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1979-ஆம் ஆணடு இநதிே 
அரசொங்�த்தொல் பினதங்கிே வகுப்பிற்�ொன 
இரண்டொவது ஆமணேம் பி.பி. ைண்டல் 
தமைமையில் உருவொக்�ப்்பட்டது.  பினதங்கிே 
ைக்�ளின சமூ�, �ல்வியிமன யைம்்படுத்த 
வழிமுமற�ள, திட்டங்�ள ்பற்றிே 
்பரிநதுமர�ள ய�ட�ப்்பட்டன. இநத 
ஆமணேம் அரசு ்பதவி�ளில் 27 சதவிகிதம் 
சமூ� ைற்றும் க்பொரு்ளொதொரத்தில் 
நலிவம்டநத பினதங்கிே வகுப்ம்ப யசர்நத 
ைக்�ளுக்கு அளிக்�ப்்ப்ட யவணடும் எனறு 
்பரிநதுமரத்தது.

1980-ஆம் ஆணடு டிசம்்பர் ைொதம் 
ைண்டல் ஆமணேம் அதன அறிக்ம�மே 
உளதுமற அமைச்சரொ� இருநத 
கஜயில் சிங்கி்டம் சைர்பித்தனர் அப்ய்பொது 
பி.பி. ைண்டல் “இநத அறிக்ம�மே தேொர் 
கசய்வதில் அதி�ைொன உமழப்ம்ப 
க�ொடுத்துளய்ளொம்.  மி� சரிேொ� கூறினொல் 
நொம் உனனதைொன ச்டங்ம� கசய்துளய்ளொம்” 
எனறு கூறினொர்.

அடுத்த ்பத்தொணடு�ளுக்கு இநத 
ைண்டல் ஆமணே அறிக்ம� உளதுமற  
அலுவை�த்தியையே இருநதது. அமத யதசிே 
முனனணி அரசில் பிரதைரொ� இருநத 
வி.பி. சிங் (1938-2001) 1990-ஆம் ஆணடு 

நம்டமுமறப்்படுத்தினொர்.   அநத யநரத்தில் 
ைண்டல் ஆமணே ்பரிநதுமர�ள  க்பரும் 
விவொதங்�ம்ள நொடு முழுவதும் 
ஏற்்படுத்திேது.   யதசிே அரசிேலில் க்பரும்  
குழப்்பங்�ள ஏற்்பட்டன. சநதர்ப்்பவொத 
அரசிேமை கசய்வதொ� வி.பி.சிங் 
குற்றஞசொட்டப்்பட்டொர்.  எநத ஒரு க்பரிே 
யதசிே �டசியும் ைண்டல் ஆமணே 
்பரிநதுமர�ளுக்கு ஆதரவொ� இல்மை.

சிை அமைப்பு�ள ைற்றும் பிரிவினர் 
இநத ்பரிநதுமர�ம்ள எதிர்த்து உச்ச 
நீதிைனறத்தில் வழக்கு கதொடுத்தனர்.   இரு 
தரப்பு வொதங்�ம்ளயும் ்பதியனொரு 
நீதி்பதி�ம்ளக் க�ொண்ட உச்சநீதிைனற 
அைர்வு ய�ட்ட  பினபு உச்சநீதிைனறம் இநத 
ைண்டல் ஆமணேத்தின ்பரிநதுமர�ள  
கசல்லும் என தீர்ப்்பளித்தது.   அநத அைர்வின 
க்பரும்்பொனமை நீதி்பதி�ள இநத 1992-ஆம் 
ஆணடு தீர்ப்ம்ப வழங்கினர்.   ஆனொல் அயத 
சைேத்தில் ்பரிநதுமர�ளில் சிை ைொற்றங்�ம்ள 
கசய்ே அரமச உச்சநீதிைனறம் 
ய�டடுக்க�ொண்டது.

1993 கசப்்டம்்பர் 8 ஆம் யததி ்பணிேொ்ளர் 
ைற்றும் ்பயிற்சி துமறயின ஒப்்பநதம் 
யைற்க�ொள்ளப்்பட்டது.  இதனபின அறிக்ம� 
்பற்றிே சர்ச்மச முடிவிற்கு வநது, திட்டம் 
கதொ்டர ஆரம்பித்தது.

இனறிேமைேொத ஒனறொ�வும் �ருதப்்படுகினறன.  
தன பிறப்பின அடிப்்பம்டயில் ்பேனக்பறு்பவர்�ள 
அது  இநத நவீன உை�த்திற்கு  க்பொருநதொது 
என உணரயவணடும். சமூ�த்தில் உள்ள 
அமனவரு்டனும் உணர்வுபூர்வைொ�வும், 
சைத்துவத்து்டன இருப்்பயத நவீன ைனிதனொ� 
இருப்்பதற்கு அவசிேைொகும். சமீ்ப �ொைத்தில் 
கசொத்துக்�ள ைற்றும் ஆ்டம்்பர க்பொருள�ம்ள 

க�ொணடும் ஒருவமர ைதிப்பிடும் ய்பொக்கு  
அதி�ரித்து வருவது வருத்தம் அளிக்�க்கூடிே 
ஒனறொகும்.  சமீ்ப�ொை யநொக்�ங்�ள நம்மை 
நவீனைொக்குகினறன. நவீன இநதிேொமவ 
உருவொக்� அமனத்து துமற�ளிலும் 
முழுமைேொன ைொற்றம் யதமவ. ஆம�ேொல்தொன 
நவீன இநதிேொ எனும் �ருத்தொக்�ம் சமூ�நீதிமே 
இேற்ம�ேொ�யவ  உள்ள்டக்கிேதொ� இருக்கிறது.
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அருஞபசகாற்பபகாருள்: 

சக�ோதரத்துவம்: சொதி, இன, ைதம், கைொழி எனற 
ய்பதங்�ளில்ைொைல் அமனத்து ைனிதர்�ம்ளயும் 
சய�ொதர சய�ொதரி�்ளொ� ்பொவிக்கும் ைனப்்பொங்கு.

சுரண்டல்: வ்ளங்�ம்ள யதமவக்�தி�ைொ� 
்பேன்படுத்துவதும், குமறநத ஊதிேத்திற்கு அதி� 
உமழப்ம்ப ்பணிேொ்ளர்�ளி்டம் க்பறுவதும்.

சமத்துவ சமுதோயம்: வர்க்�, இன, க்பொரு்ளொதொர, 
கைொழி, ைத ய்பதங்�ளில்ைொைல் அமனவமரயும் 
சைைொ� ந்டத்தும் சமுதொேம்.

தனிசசலுக��ள்: ஒரு சிை குறிப்பிட்ட 
ந்பர்�ளுக்கு, அவர்�ளின ்பதவியின �ொரணைொயவொ, 
சிறப்பு திறமை�ளின �ொரணைொ�யவொ, சொதியின 
�ொரணைொ�யவொ வழங்�ப்்படும் சிறப்பு சலும��ள.

சமூ� அக்டயோளம்: சமுதொேத்தின ஒரு பிரிவில் 
உறுப்பினரொ� இருப்்பதன மூைம், ஒரு ந்பருக்கு 
கிம்டக்கும் அம்டேொ்ளம்.

நிறவவறி: ஒருவமரயேொ அல்ைது ஒரு 
குழுவினமரயேொ, அவர்�்ளது நிறத்தின 
அடிப்்பம்டயில் ்பொகு்பொ்டொ� ந்டத்துவது.

வர்ண அகமப்பு: பிறப்பின அடிப்்பம்டயில் 
ைனிதர்�ம்ள வம�ப்்படுத்திே ்பழங்�ொை 
நம்டமுமற

சிறுபோனகமயினர: நொடடின அல்ைது ஒரு 
்பகுதியில் உள்ள கைொத்த ைக்�ள கதொம�யில் ைத, 
இன, சொதி அடிப்்பம்டயில் குமறவொன 
எணணிக்ம�யில் உளய்ளொர்.
இ்டஒதுக்கீடு: அரசின �ல்வி ைற்றும் 
யவமைவொய்ப்பு�ளில் சமூ�த்தின நலிநத 
பிரிவினருக்கு வொய்ப்்பளிக்கும் வம�யில், 
அரசமைப்்பொல் ஏற்்படுத்தப்்பட்ட ஒரு முமற.
பனகம சமூ�ம்: ்பல்யவறு கைொழி, ைத, இன 
ைற்றும் �ைொச்சொரங்�ம்ளக் க�ொண்ட ைக்�ள 
ஒனறொ� வொழும் சமூ�ம்.
சமூ� மோறறம்: ஒரு சமூ�த்தில் வொழும் 
க்பரும்்பொனமை ைக்�ளின ைன ைற்றும் 
ந்டவடிக்ம�ளில் ஏற்்படும் ைொற்றம்.
குடிகம உரிகம�ள்: ஒரு சமூ�த்தில் 
�ணணிேத்து்டன வொழவதற்�ொ� அரசமைப்பினொல் 
உத்திரவொதைளிக்�ப்்பட்ட உரிமை�ள.
வபோருளோதோர சமத்துவம்: ஏமழ, ்பணக்�ொரன 
எனற யவறு்பொடினறி அமனத்து ைக்�ளும் சைைொன 
க்பொரு்ளொதொர நிமையில் இருத்தல்.
நிலப்பிரபுத்துவம்: அதி� அ்ளவு, நிைங்�ம்ள 
உம்டமைேொ� க�ொண்டவர்�ள.

பஞசமர: வர்ணொசிரை முமறயில் குறிப்பி்டப்்ப்டொத 
வர்க்�த்மத யசர்நத ஒடுக்�ப்்பட்ட ைக்�ள.

I சரியகான விமடமயத் தேர்நபேடுககவும்

1. தகுதி இருப்்பமவ  உயிர் வொழும் எனற ய�ொட்பொடம்ட உருவொக்கிேவர்.
அ)க்டனிம் ஆ) ருஸ்கவல்ட இ) ்டொர்வின ஈ) யைற்கூறிே அமனத்தும்

2. அடிமை வொணி்பம் என்பன

அ) க்பண�ள �்டத்தல்  ஆ) குழநமத�ள �்டத்தல்

இ) ைனிதர்�ள �்டத்தல் ஈ) அமனத்தும்
3. இனகவறி ஆடசி என்பன

அ) ஒரு இனம் ைற்கறொரு இனத்மத அ்டக்குதல்

ஆ) �ருப்்பர் இனம் கவளம்ளேர் இனத்மத அ்டக்குதல்

இ) சித்ரவமத 

ஈ) உேர்குடி சமூ�ம்

மதிப்பிடுேல்
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4. நொரொேண குரு எநத ைொநிைத்மத சொர்நதவர்?

அ) ஆநதிர பிரயதசம் ஆ) யைற்கு வங்�ொ்ளம்

இ) ை�ொரொஷ்டிரொ  ஈ) ய�ர்ளொ

5.  மவக்�ம் இேக்�த்மத தமைமை தொங்கி ந்டத்திேவர்.

அ) க்பரிேொர் ஆ) ரொஜொஜி 

இ) யநரு ஈ) �ொநதிேடி�ள

6. யதசங்�ளின வ்ளம் ்பற்றிே ஒர் ஆய்வு எனற நூமை எழுதிேவர்

அ) கீனஸ் ஆ) ஆதம் ஸ்மித்

இ) ரூயசொ ஈ) ய்பொடின

7. ”யதொட்டொக்�்ளொல் அல்ை வொக்குச் சீடடினொல்” என கூறிேவர்

அ) ய�ஸ்டயரொ ஆ) ைொயவொ

இ) சு்பொஷ் சநதிர ய்பொஸ் ஈ) ்ப�த் சிங்

8. இ்ட ஒதுக்கீடு க�ொளம�யின மூைம் 

அ)  உேர்த்துதல் ஆ)  யைம்்படுத்துதல்

இ) நீதி வழங்குதல் ஈ)  அமனத்தும்

9. சொதி அமைப்பு மி�ப் க்பரிே அ்ளவில் இருநத ைதம்.

அ) கிறிஸ்துவ ைதம் ஆ) இநது ைதம்

இ) புத்த ைதம் ஈ) மஜன ைதம்

10. அம்ய்பத்�ர் எநத ைதத்திற்கு ைொறினொர்

அ) கிறிஸ்துவ ைதம் ஆ) இநது ைதம்

இ) புத்த ைதம் ஈ) மஜன ைதம்

11. ஒரு நிேொேைொன சமூ�த்தில்

அ) ்பொகு்பொடு இருக்�ொது ஆ) சொதி�ள இருக்�ொது  

 இ) ைதங்�ள இருக்�ொது ஈ) யைற்கூறிே அமனத்தும்

12. ைண்டல் ஆமணேம் அமைக்�ப்்பட்டது

அ) ்படடிேலினத்தவருக்�ொ� ஆ) ்பழங்குடியினருக்�ொ�

இ) இதர பிற்்பட்ட வகுப்பினருக்�ொ� ஈ) பிற்்பட்ட வகுப்பினருக்�ொ�

13. கூறறு: பிரொைணரல்ைொயதொர், ஆங்கியைேர் �ொைத்தில் அரசு ்பதவி�ளில்                          
்பணிேைர்த்தப்்பட்டனர்.

 �ோர்ணம்:   1921-ம் ஆணடு வகுப்புவொரி பிரதிநிதித்துவ சட்டம் இேற்றப்்பட்டது.

அ) கூற்றும்�ொரணமும் சரி, கூற்றுக்�ொன சரிேொன வி்ளக்�ம்
ஆ) இரணடுயை சரி, ஆனொல் �ொரணம் சரிேொன வி்ளக்�ம் இல்மை
இ) கூற்று சரி ஆனொல் �ொரணம் தவறு
ஈ) கூற்று தவறு, �ொரணம் சரி
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II. பின்வரும் வினகாககளுககு குறுகிய விமடயளி.

1. சமூ�ம், அரசொங்�ம் ைற்றும் சொதி – வமரேறு.

2. சொதி�்ளற்ற சமுதொேம் – வமரேறு.

3. சொதி ்பொகு்பொடு எனறு நீ �ருதுவது எனன?

4. சைத்துவம் எனறொல் எனன?

5. சுரண்டல் எனறொல் எனன?

6. சொதி �ைவரம் ்பற்றி வமரேறுத்து கூறு?

7. ய�ொவில் நுமழவு ய்பொரொட்டம் ்பற்றி வி்ளக்கு�.

III. கீழகககாணும் வினகாககளுககு சுருககமகாக விமடயளிககவும்.

1. இ்ட ஒதுக்கீடு க�ொளம� ்பற்றி சிறு குறிப்பு வமர�.

2. இநதிே அரசமைப்பில் கூறப்்படடுள்ள சைத்துவம் ்பற்றி கூறு.

3. சொதி அமைப்பு�ள ்பற்றி சிறு குறிப்பு வமர�.

4. இநதிேொவில் சொதி ்பொகு்பொடு முமற�ள ்பற்றி விவரி.

5. ைண்டல் ஆமணேத்தின ்பரிநதுமர�ள ்பற்றி வி்ளக்கு.

IV.  கீழகககாணும் வினகாககளுககு விரிவகாக விமடயளிககவும்.

1. சைத்துவ சமுதொேத்தின அடிப்்பம்ட அம்சங்�ள குறித்து விவொதி.

2. க்பரிேொரின அரசிேல் �ருத்து�ள ்பற்றி விரிவொ� கூறு.

3. சைத்துவத்திற்கு ்பல்யவறு தமைவர்�ள ஆற்றிே ்பங்கிமன ்பற்றி கூறு.

4. தற்�ொை இேக்�ங்�ள தமைமையின அவசிேம் குறித்து விவொதி.

5. புதிே சமூ� இேக்�ங்�ள ்பற்றி வி்ளக்கு�.

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

தமற்தககாள் நூல்கள் (Reference books)

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 13.indd   276 2/6/2020   5:09:04 PM



277

நிகழ்வுகளின் நாட்குறிப்பு

1914 – திடாவிடர் கழகத்தின் த�ாற்றம்

1916 –  த�ன்னிந்திய விடு�லைக் கூடடலைப்பு உருவாக்கப்்படடது

1917 –  நீதிக் கடசி

1919 –  ைாணதடகு தெம்ஸ் த்பாஃர்டு சீர்திருத்�ஙகள்

1925 –  த்பரியார் சுயைரியால� இயக்கத்ல�த் த�ாறறுவித்�ார்.

1937 –  ராஜாஜியின் �லைலையில் காஙகிரசு அலைசெரலவ உருவாக்கப்்படு�ல்

1937 –  இந்தி எதிர்ப்புப் த்பாராடடம்

1944 –
 தெைம் ைாநாடடில் நீதிக் கடசி திராவிடர் கழகம் என த்பயர் ைாற்றம் 
தெயயப்்படடது

1949 –  திராவிட முன்தனற்றக் கழகம் பி்றந்�து 

1946 –
 தென்லன ைாகாணத்தில் �.பிரகாெம் �லைலையிைான காஙகிரசு 
அரொஙகம் அலைந்�து.

1947 –   ஓ.பி. ராைொமி மு�ைலைசெரானார்.

1949 –   பி. குைாரொமி ராஜா �லைலையிைான அலைசெரலவ அலைந்�து.

1952 –  மு�ல் த்பாதுத் த�ர்�ல் நலடப்த்பற்றது

1956 –  ைாநிை ைறுசீரலைப்புச ெடடம்

1965 –  இந்தி - எதிர்ப்புப் த்பாராடடம்

1967 –  சி.என்.  அணணாதுலர �லைலையின் கீழ் தி.மு.க அரொஙகம்  அலைக்கப்்படடது.

1969 – சி.என்.  அணணாதுலர காைைானார்

1969 –  மு. கருணாநிதி ைாநிைத்தின் மு�ைலைசெரானார்

1972 –  அ.இ. அ.தி.மு.க.,  எம்.ஜி.இராைசெந்திரனால் (எம்.ஜி.ஆர்) நிறுவப்்படடது

1974 –  ைாநிை �ன்னாடசித் தீர்ைானம் ெடடப்த்பரலவயில் நில்றதவற்றப்்படடது.

14 தமிழகத்தில் அரசியல் வளர்ச்சி
அலகு
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14.1 தமிழக அரசியல் வரலாறு

இந்தியாவின் பி்ற ்பகுதிகளுடன் 
ஒப்பிடும்த்பாது, �மிழ்நாடானது, 
ஆதராக்கியைான நிர்வாக ைறறும் அரசியல் 
்பண்பாடும், கிடடத்�டட நிலையான 
த்பாருளா�ார வாழ்வு ைறறும் மிக 
த�ான்லையான காைத்திலிருந்து  �றகாைம் 
வலர த�ாடர்சசியான ைரபுகலளயும் 
தகாணட�ாகும். த�ன்னிந்தியாவின் தென்லன 
ைாகாணம் என்்பது (The Madras presidency) 
ஆஙகிதையரின் அரசியல், நிர்வாகத் 
த�லவகளுக்காக த�ாறறுவிக்கப்்படடது. 
தென்லன ைாகாணம் கி. பி. (த்பா.ஆ) 1801-இல் 
உருவாக்கப்்படடது. இந்� ைாகாணைானது, 18 
ைறறும் 19ஆம் நூற்றாணடுகளில் 
�றத்பாழுதுள்ள ைாநிைஙகளான ஆந்திரா, 
தகரளாவின் ைை்பார் ்பகுதி, த�றகு கர்நாடகா, 
ஒடிொவின் வட்பகுதி முழுவதும் ைறறும் 
ைடெத்தீவு ஒன்றிய பிரத�ெம் ஆகியலவ 
உள்ளடக்கிய ்பகுதிகளாகும்.

இரு்ப�ாம் நூற்றாணடின் ஆரம்்ப 
காைத்தில் தென்லன ைாகாணத்தின் 
அரசியைானது பிராைணர் 
-பிராைணரல்ைாத�ாரின் தைா�ல் த�ாடர்்பான 
ஆதிக்கம்  தகாணட�ாக இருந்�து. 
அறிஞர்களும், அரசியல் சிந்�லனயாளர்களும் 

இந்� பிராைணர் – பிராைணரல்ைாத�ார் என்்ற 
இரு பிரிவினரிலடதய உள்ள தைா�ல்கள் ்பறறி 
புரிந்து தகாள்வது என்்பது�ான் 
த�ன்னிந்தியாவின் அரசியல் ைறறும் ெமூக 
வாழ்லவ புரிந்து தகாள்வ�றகு அவசியைானது 
என்று நம்பினார்கள்.

சென்்னை மாகாணம்

அத� தநரத்தில், சிை பிராைணரல்ைா� 
ொதி குழுக்களின் உறுப்பினர்கள் த�ாழிறதுல்ற 
வாணி்பம் நிறுவனஙகளில் தவலை 
வாயப்பிலன தகாரினர். கணிெைான அளவிறகு, 
பிராைணரல்ைா� ொதிபிரிவினர்கள் கிராைப் 
பு்றஙகளில் இருந்து ைாகாணத்தின் 
நகர்பு்றத்திறகு புைம்த்பயர்ந்�னர், 

அவர்கள் �ஙகளின் அலடயாளத்ல� 
உறுதி தெயய விரும்பினார்கள் ைறறும் 
்படிப்்படியாக ெமூகத்தில், அரசியலில், 
நிர்வாகத்தில் பிராைணர்கள் அனு்பவித்� 
ஏகத்பாக அதிகாரம் ைறறும் �னி உரிலை 
ெலுலககலள ெவாைாக நின்று எதிர்த்�னர்.

“திராவிடன்” என்்ற வார்த்ல�, 
அறிஞர்கள் ைறறும் �மிழரல்ைாத�ார்/
ஆரியரல்ைா� �மிழ் த்பசுதவாலர அலடயாளம் 
கணடுதகாள்ள ்பயன்்படுத்�ப்்படடது. அத� 
தநரத்தில் பிராைணர்கள் ”ஆரியர்கள்” எனவும் 

  1900-களில் தென்லன ைாகாணத்தில் நலடத்பற்ற அரசியல் விவா�ஙகளின் �ன்லைலயப் 
்பறறி புரிந்துதகாள்ளு�ல்

  பிராைணரல்ைாத�ார் இயக்கம் எவவாறு த�ான்றியது பின்னர் �மிழ்நாடடில் திராவிட 
கடசிகளின் ஆடசிக்கு எங்ஙனம் வழியலைத்�து என்்பது ்பறறி விளக்கு�ல்

  ைாநிைத்தில் ்பல்தவறு அரசியல் கடசிகளின் ஆடசியின் த்பாழுது ைத்திய-ைாநிை உ்றவுகளின் 
�ன்லை ்பறறி விரிவாக விளக்கு�ல்

  திராவிட கடசிகளின் ைக்கள்நைக்தகாள்லக, அவறறின் முக்கியத்துவம், த்பாது ைக்கள் மீ�ான 
அ�ன் �ாக்கஙகலளப் ்பறறிய அறிலவப் த்பறு�ல்

  ஏத�னும் ைாநிைஙகளின் அரசியல் விருப்்பைானது த�சிய அரசியலின் மீது �ாக்கத்ல� 
ஏற்படுத்தியுள்ள�ா என்்பல� ஆயவு தெய�ல்

  இந்� ்படிப்பின் மு�ன்லையான தநாக்கைானது ைாநிைத்தில் த�ாடர்ந்து வந்� அரொஙகஙகளின் 
ெமூகநைக் தகாள்லககளின் அலனத்து ்பரிணாைஙகலளயும் அறிந்து தகாள்வது.

  ைாநிைத்தில் திராவிட அரசியலில் ஏற்படட ்பல்தவறு பிளவுகள் ைறறும் அ�ன் விலளவுகலள 
கணடறி�ல்.

கற்றலின் நநாககஙகள்
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வடதைாழி நாகரிகத்தின் ்பாதுகாவைர் எனவும்  
அலடயாளப்்படுத்�ப்்படடனர் ைறறும் 
பிராைணரல்ைாத�ார் “திராவிடர்கள்”எனவும் 
அவர்கள் �மிழ்தைாழி, ்பண்பாடு ைறறும் 
நாகரீகத்தின் ்பாதுகாவைர் எனவும் 
கரு�ப்்படடனர்.

14.2. திராவிட இயககத்தின் நதாற்றம்

தென்லன ைாகாணத்தில் 
பிராைணரல்ைாத�ாரின் �மிழ் அலடயாளம், 
ெமூக அரசியல் ைறறும் த்பாருளா�ார 
நைன்கலள ்பாதுகாப்பிறகாக ஓர் 
பிராைணரல்ைா� குழுவால் துவஙகப்்படடத� 
“திராவிட இயக்கைாகும்.”

 திராவிடர்கள் மறறும் பிராமணரல்லாநதார்

1801 ஆம் ஆணடு ்பன்தைாழி தகாணட 
தென்லன ைாகாணைானது (�மிழ், த�லுஙகு, 
ைலையாளம், கன்னடம் ைறறும் துலு) காைனிய 
ஆடசியால் உருவாக்கப்்படடது. 
இந்தியாவினுலடய ்பன்லைத் �ன்லைலய 
தென்லன ைாகாணத்தின் அரசியல் 
வளர்சசியில் காணமுடியும். வஙகாளத்திலும், 
வடஇந்தியாவின் பி்ற ்பகுகளிலும் ெைஸ்கிரு�ம் 
ைறறும்  தவ�ஙகலள லையப்்படுத்திய இந்திய 
்பண்பாடு முன் எடுக்கப்்படடது. இவறத்றாடு 
இந்த�ா-ஆரிய (அ) இந்த�ா- தஜர்ைன் 
தைாழிக் குடும்்பம் அஙகீகரிக்கப்்படடது. 
தவ�ைல்ைா�, ெைஸ்கிரு�ம் அல்ைா� ்பண்பாடு 
அஙகீகரிக்கப்்படவில்லை.  

�மிழ் ஆர்வைர்களால்  எல்லிஸ் 
�மிலழ தநசிப்்பவராகவும், 
வள்ளுவரின் கு்றலள  
மிகவும் விரும்புவராகவும் 
்பாராடடப்்படுகி்றார். இவர்  பி்ற 

�மிழ்ப் ்பலடப்புகலளயும் தநசிப்்பவராக 
இருப்பினும், எல்லிசின் காைனிய ைறறும் ை�ப் 
பின்னணி அறியப்்படவில்லை.

பிரான்சிஸ் ஒயிட எல்லிஸ்
பிறப்பு:   தை 7, 1814 கிளாடி, 
இஙகிைாந்து.
இறப்பு: ஆகஸ்ட 28, 1891, 
தகாலடக்கானல், இந்தியா. 

ரா்பர்ட கால்டுதவல்

1837 ஆம் ஆணடு தஜம்ஸ் பிரின்சித்ப 
ைறறும் இ�ர 
ஆ ய வ ா ள ர் க ள ா ல் 
பிராைண மூை 
ஆவணஙகள் ைறறும் 
த � ன் னி ந் தி ய 
தைாழிகளின் மீ�ான 
ஆயவுகள் (எல்ஸிஸ் 1816 ைறறும் கால்டுதவல்- 
1856)  த்பான்்றலவகள் இந்திய கைாசொரம் 
என்்பது  ஒதர ைாதிரியானத் �ன்லைலயக் 
தகாணடது அல்ை என்றும், புத்�, திராவிட 
ைரபுகள் கூட இந்தியாவில் இருந்�ன என்்பது 
நிரூபிக்கப்்படடது. த�ன்னிந்தியாவில், 
குறிப்்பாக, ்பன்தைாழி தகாணட தென்லன 
ைாகாணத்தில், பிராைணரல்ைாத�ார் இடத்தில், 
திராவிட தைாழிக்குழுக்கள் ைறறும் திராவிட 
்பண்பாடடுத் த�ான்லை ஆகியலவ, திராவிட 
அலடயாள எழுசசிக்கு இடடு தென்்றது.

(1) பிராைணர்கள், பிராைணரல்ைாத�ார் 
மீது �ஙகளது தைன்லைலய தகாருவது ைறறும் 
(2) பிராைணர்கள் கல்வி ைறறும் 
தவலைவாயப்புகலள ஏகத்பாகைாக்கியது 
ஆகிய இரணடு திராவிட அலடயாளத்ல� 
பிராைணரல்ைாத�ார் அலடயாளைாக 
ைாறறியலைத்�து. ைகாராஷ்டிராவில்  கூட 
ைகாத்ைா தஜாதி்பா புதை  இத� த்பான்று ஓர் 
பிராைணரல்ைாத�ார் இயக்கத்ல�த் 
துவக்கினார் இவவாறு திராவிடம் என்்பது 
த�ன்னிந்தியாவில் பிராைணரல்ைாத�ார் 
என்்பல�க் குறிப்்ப�ாயிறறு.

 த ெ ன் ல ன  ை ா க ா ண 
பி ர ா ை ண ர ல் ை ா த � ா ரி ன்  பி ர ச ெ ல ன ல ய 
புதிய�ாக த�சியத் �லைவர்கள் கவனத்தில் 
தகாள்ளவில்லை என்்ப�ாகக் குல்ற்பாடு 
இருந்�து. 1852 ஆம் ஆணடு கஜீலு ைடசுமி 
நரசு தெடடி என்்பவர் இ�லன தவளிப்்படுத்தி, 
ஆஙகிதைய இந்திய கழகத்திலிருந்து 
தவளிதயறி, தென்லன வாழ் ைக்கள் ெஙகம் 
என்்ற த்பயரில் ஓர் அலைப்ல்ப த�ாடஙகினார். 
சிப்்பாயக் கைகத்திறகு பிந்ல�ய காைஙகளில் 
பிராைணரல்ைா� �லைவர்கள் அரசியல் 
சீர்திருத்�ஙகலளக் காடடிலும் ெமூக 
சீர்திருத்�த்தின் மீது கவனம் தெலுத்தினார். 
1909 ஆம் ஆணடு மிணதடா ைார்லி சீர்திருத்�ம் 

ஜ�ோதிபோ புஜே
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அறிமுகப்்படுத்�ப்்படட பி்றகு, தென்லன 
ை ா க ா ண த் ல � ச  ெ ா ர் ந் � 
பிராைணரல்ைாத�ாருக்குக் கல்வி ைறறும் 
தவலைவாயப்பில் த்பாதிய பிரதிநிதித்துவம் 
இல்லை என்று எதிர்ப்பு காடட துவஙகினர்.

1913 ஆம் ஆணடு 
ஆ ளு ன ரி ன்  த ெ ய ற கு ழு 
உறுப்பினர், திரு. ெர். 
அதைக்ொணடர் தஜார்டன் 
கார்டிவ என்்பவர் அளித்� 
புள்ளியியல் விவரைானது, 

ைக்கள் த�ாலகயில் மூன்று ெ�வீ�ம் ைடடும் 
அஙகம் வகிக்கும் பிராைணர்கள் அலனத்து 
வாயப்புகலளயும் எடுத்துக் தகாணடார்கள் 
என்்பல� நிரூபித்�ார்.

14.3. நீதிக கட்சி

அக்காைத்தில் இருந்� மு�ன்லையான 
அரசியல் கடசியான இந்திய த�சிய காஙகிரொனது 
பிராைணர்களின் ஆதிக்கத்தில் இருந்�து. எனதவ 
பிராைணரல்ைா� உறுப்பினர்களின்  
தகாரிக்லககலள அவர்கள் கருத்தில் 
தகாள்ளவில்லை. எனதவ தென்லன ைாகாணத்தில் 
உள்ள பிராைணர் அல்ைா� �லைவர்கள் 
பிராைணரல்ைாத�ார் அரசியல் அலைப்பு 
ஒன்றிலன துவஙக நிலனத்�னர். மு�ைாவது 
உைகப் த்பாருக்கு பி்றகு ஏற்படட அரசியல் 
சீர்திருத்�ஙகள் ைறறும் நிறுவனஙகளில் 
பிரதிநிதியாகும் வாயப்பு த்பான்்றலவ இவர்களின் 
தெயல்்பாடுகலள ஊக்குவித்�ன.   

1916 ஆம் ஆணடு டாக்டர். டி.எம். நாயர், 
ெர் பிடடி தியாகராயர் ைறறும் டாக்டர். சி. 
நதடெனார் த்பான்த்றார்கள் 
பிராைணரல்ைாத�ாரின் ெமூக அரசியல் 
ைறறும் த்பாருளா�ார நைன்கலள 
முன்தனறறுவ�றகாக த�ன்னிந்திய விடு�லை 
கூடடலைப்ல்ப நிறுவினர். இவவாறு உருவான 
பின்னர் த�ன்னிந்திய விடு�லை கூடடலைப்பு 
(SILF) புகழ் த்பற்ற நீதிக்கடசியானது. 

”நீதிக்கடசி” என்்ற த்பயர் ஆஙகிை இ�ழான 
“நீதி” என்்ப�ன் அடிப்்பலடயில் த்பயரிடப்்படடது.  
இவர்களின் ஓயா� முயறசியால் 
பிராைணரல்ைாத�ாருக்கு ைாகாண ெடடைன்்ற 
த�ர்�லில் இடஒதுக்கீடு த்பறறுத்�ந்�னர்.

நீதிக கட்சியின் முககிய நநாககஙகள்

அ. த � ன் னி ந் தி ய ா வி ன் 
அ ல ன த் து 
பிராைணரல்ைாத�ாரின் 
கல்வி, ெமூக, 
த்பாருளா�ார ைறறும்  
தெல்வ தைம்்பாடடிலன உருவாக்கி 
முன்தனறறு�ல்.

ஆ. அரெலைப்பிைான அரொஙகத்ல�க் 
தகாணடு பிராைணரல்ைாத�ாரின் 
முன்தனற்றத்திறகுப் ்பாடு்படு�ல்.

இ. அரெலைப்பிைான உணலையான 
பிரதிநிதித்துவ அரொஙகைாக ஆக்கு�ல்

ஈ. பிராைணரல்ைாத�ாரின்   தகாரிக்லககளுக்கு 
ஆ�ரவாக த்பாதுக்கருத்ல� உருவாக்கு�ல். 

1919 ஆம் ஆணடு ைாணதடகு –
தெம்ஸ்த்பாஃர்டு சீர்திருத்�ைானது  
ைாகாணஙகளில் இரடலட ஆடசி முல்றலயக் 
தகாணடு வந்��ன் மூைம் சிை துல்றகள் 
த�ர்ந்த�டுக்கப்்படடு  இந்திய அலைசெருக்கு 
என ஒதுக்கப்்படடது. இரடலட ஆடசியின் கீழ் 
1920 ஆம் ஆணடு நடந்� மு�ல் த�ர்�லில், 
இந்திய த�சிய காஙகிரஸ் கடசி 
ஒத்துலழயாலையின் ஒரு ்பகுதியாக த�ர்�லை 
பு்றக்கணித்�து. ஆனால் ்பல்தவறு 
அலடயாளஙகளில் காஙகிரலெச தெர்ந்� ்பைர் 
த�ர்�லில் த்பாடடியிடடனர்.
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நீதிக் கடசி த்பரும்்பான்லை இடஙகளில் 
தவறறி த்பறறு தென்லன ைாகாணத்திறகு 
 எ. சுப்்பராயலு மு�ைலைசெரானார், அவரின் 
இ்றப்பிறகு பி்றகு ்பனகல் ராஜா 1921-ல் 
மு�ைலைசெரானார்.

14.4. நீதிக கட்சியின் பஙகளிப்பு

 அடுத்�டுத்� த�ர்�ல்களில் 
நல்வாயப்புகளில் ்பல்தவறு ஏற்ற இ்றக்கம் 
இருந்� த்பாதிலும் நீதிக் கடசி 1921 மு�ல் 1937 
வலர த�ாடர்சசியாக அதிகாரத்தில் இருந்�து. 
அவர்கள் ்பை சீர்திருத்�ஙகலள 
அறிமுகப்்படுத்தினார்கள். வகுப்புவாரி 
அரொலண மூைம் ஒவதவாரு பிராைணரல்ைா� 
பிரிவினருக்கும் அலனத்து துல்றகளிலும் 
த்பாதுைான வாயப்புகள் உறுதிப்்படுத்�ப்்படடது. 

 அவர்கள் சூத்திரர்களுக்கு ைறறும் 
்பஞெைர்களுக்கு எதிராக இருந்� த்பாது வழி, 
த்பாக்குவரத்து, உணவு விடுதிகள் ைறறும் 
த்பாது கிணறுகலளப் ்பயன்்படுத்து�ல்  
த்பான்்றவறறில் இருந்� ்பாகு்பாடுகலள 
நீக்கினர்.  இந்து ெைய அ்றநிலைய வாரியத்ல� 
அலைத்�தின் மூைம் ஆைய விவகாரஙகலள 
ஒ ழு ங கு ்ப டு த் தி ன ர் .  ்ப ஞ ெ ை ர் க ளு க் கு  
நி ை த் ல �  ஒ து க் கீ டு  த ெ ய து  
தகாடுத்�னர் (்பஞெமி நிைம்) புதிய 
நகரஙகலளயும், த�ாழிறத்படலடகலளயும் 
அறிமுகப்்படுத்தினர்.  ஒடுக்கப்்படதடாரின் 
குழந்ல�களுக்கு கல்வி வழஙகுவ�றகு சி்றப்பு 
முயறசிகள் எடுத்துக்தகாள்ளப்்படடது. 
அ�னால் சிை ்பள்ளிகளில் “ைதிய உணவு 
திடடத்ல�” ்பரிதொ�லன முல்றயில் 

த க ா ண டு வ ந் � ன ர் . 
ைருத்துவ கல்விக்கு 
ெைஸ்கிரு� அறிவு 
அடிப்்பலடத் �குதி 
என்்பது நீக்கப்்படடு 
பி ர ா ை ண ர ல் ை ா � 
ைாணவர்கள் ைருத்துவக் 

கல்வியில் நுலழவ�றகு வழி தெயயப்்படடது. 
டாக்டர். முத்துைடசுமி அவர்களின் 
முயறசியால் இந்தியாவில் மு�ல் முல்றயாக 
த�வ�ாசி முல்ற ஒழிக்கப்்படடதுடன், த்பணகள் 
வாக்குரிலைலயப் த்பற்றனர்.

கூடடு்றவு ெஙகஙகள் தைம்்படுத்�ப்்படடன. 
மிராசு�ார் முல்ற ஒழிக்கப்்படடதுடன் ைறறும் 
1923 ஆம் ஆணடு நீர்ப் ்பாெனத்திடடஙகளும் 
உருவாக்கப்்படடன. தைலும் இந்� 
ஆடசிக்காைத்தில் �ான் அணணாைலைப் 
்பல்கலைக்கழகம்  ைறறும் ஆந்திரா ்பல்கலைக் 
கழகம்  ஆகியலவ உருவாக்கப்்படடன. சிை 
துல்றகள்  ஒதுக்கப்்படடாலும் நீதிக் கடசி 
ைடடுதை மிகவும் சி்றப்்பான அரொஙகத்ல� 
தகாடுத்�து.

14.5 சபரியார் ஈ.சவ.ராமொமி 

ராஜாஜி அரொஙகம் இந்திலயக் கடடாயப்  
்பாடைாக்குவது என முடிதவடுத்�ல� �மிழ் 
தைாழி ைறறும் ்பண்பாடலட அழித்து “வட 
இந்திய ஏகாதி்பத்தியத்ல�” நிறுவும் முயறசி 
என த்பரியார் கருதினார். தைலும் இந்தி 
திணிப்பு என்்பது திராவிடர்கலள 
அடிலைப்்படுத்தி ஆரியர்களின் 
தைைாதிக்கத்ல� நிறுவுவ�றகான முயறசி 
என்று த்பரியார் கூறினார்.

தென்லன ைாகாணத்தில் ைாத்பரும் இந்தி 
எதிர்ப்புப் த்பாராடடம் நலடத்பற்ற�ன் 
விலளவாக ைாகாண அரொஙகத்�ால் த்பரியார் 
சில்றயில் அலடக்கப்்படடார். ்பதிலனந்து 
ஆணடுகளில் இரு்பத்து மூன்று முல்ற சில்ற 
தென்்றார் என்்ப�னால் ‘சில்றப்்ப்றலவ‘ என்றும் 
அலடதைாழியிடடு அலழக்கப்்படடார். 1938 
ஆம் ஆணடு இந்தி எதிர்ப்புப்  
த்பாராடடத்திறகாக சில்றயில் 
அலடக்கப்்படடிருந்� த்பாது அவர் நீதிக் 
கடசியின் �லைவராக த�ர்ந்த�டுக்கப்்படடார். 
அத� ஆணடு நீதிக் கடசியானது ஆஙகிதைய 
அரொஙகத்தின் கீழ் �மிழ்நாடு �னிநாடாக 
தவணடும் என்்ற தீர்ைானத்ல� இயறறியதுடன் 
இது ஆஙகிதைய அரொஙகத்தின் 
இந்தியாவிறகான அலைசெருலடய தநரடி 
கடடுப்்பாடடின் கீழ் இருக்க தவணடும் என்்றது. 
தென்லன ைாகாண காஙகிரசில் த்பரியார் 
முன்தனாடியாக இருந்��ால் அரசியல் 
அரஙகில் பிராைணரல்ைாத�ார் அரசியலில் 
்பஙகுத்பறுவ�றகான விகி�ாசொர 
பிரதிநிதித்துவத்திறகுச ொ�கைாக காஙகிரசில் 
தீர்ைானம் தகாணடு வந்�தில் மிகச சி்றப்்பாக 
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�னது முயறசிலய தெய�ார். லவக்கம் 
ெத்தியாகிரக த்பாராடடத்திறகு �னது சி்றப்்பான 
�லைலைலய அளித்�துடன்  காஙகிரஸ் கடசி 
நிறுவிய தெரன்ைா த�வி குருகுைத்தில் நடந்� 
ொதிப்்பாகு்பாடடிறகு எதிராக பிரசொரம் 
தெய�ார்.

த்பரியார் �ன்னுலடய திடடஙகலள 
காஙகிரசு கடசி ஏறறுக்தகாள்ளச தெயவதில் 
எடுத்� முயறசிகள் அலனத்தும் த�ால்வி 
அலடந்�த்பாது காஙகிரலெ விடடு விைகி 1925 
ஆம் ஆணடு சுயைரியால� இயக்கத்ல� 
த�ாடஙகினார். இவவியக்கம் த�ர்�ல் 
அரசியலை �விர்த்�துடன் ெமூக சீர்திருத்�ம், 
ொதிமுல்றலய ஒழிப்்பது, ைாண்பற்ற 
�ன்லைலய நீக்குவது, த்பணகள் மீ�ான 
்பாலின அடிப்்பலடயிைான �லட நீக்கம், 
்பரம்்பலர அர்செகர் உரிலைலய எதிர்ப்்பது 
த்பான்்றவறறிறகாக பிரசொரம் தெய�து. 
சுயைரியால� இயக்கம் மிகத் தீவிரைான 
பிரசொரத்ல� தைறதகாணடு ்பழஙகாைம் 
மு�ைான மூடநம்பிக்லககலளயும், 
்பழக்கவழக்கஙகலளயும் எதிர்த்�துடன் 
்பகுத்�றிவற்ற ைரபுகள் ைறறும் ெைத்துவைற்ற 
�ன்லைகள் நீடித்திருப்்பல� நியாயப்்படுத்திக் 
தகாணடிருக்கும் ை�த்தின் ்பஙகுப்்பறறியும் 
வினா எழுப்பியது. இந்� சுயைரியால� 
இயக்கம், ்பகுத்�றிவு ைாணபு ைறுப்பிலன 
எதிர்த்�ல் ைறறும் �னிைனி� ெைத்துவம் 
(த்பணகள் உட்பட) த்பான்்றலவ ைரபு ைறறும் 
ை�த்தின்  தகாரப்பிடியின் கீழ் இருப்்பல� 
எதிர்த்துப் பிரசொரம் தெய�து.

சுயைரியால� இயக்கம் அ�ன் இயக்க 
உறுப்பினர்களுக்கு ொதி துலணப்த்பயர்கலள 
து்றப்்பதுடன், ொதி-ை� அலடயாளஙகலளயும் 
லகவிட ஆலணயிடடது. அது ொதியற்ற, 
புதராகி�ர்அற்ற, ெம்பிர�ாய ெடஙகுகள் அற்ற 
ஒப்்பந்�த் திருைணஙகலள அறிமுகம் தெய�து. 
இது சுயைரியால�த் திருைணம் எனப்்படடது. 
இவவியக்கம் தீணடாலைக்கு எதிராக ைடடும் 
த்பாராடவில்லை, ைா்றாக ொதிமுல்ற அலைப்பு 
ைறறும் ொதி அடிப்்பலடயிைான ்பைவீனஙகள், 
�னிைனி�ர்கள் மீது திணிக்கப்்படும் ைாணபு 
குல்றவு நடவடிக்லககள் ஆகியவறறிலனயும்  
எதிர்த்து த்பாராடியது.

சுயைரியால� இயக்கம் தவறும் 
த்பயருக்காக ைடடும் த்பணணுரிலை ்பறறி 
த ்ப ெ வி ல் ல ை . 
அது த்பணகளின் 
ெை உரிலை, 
ெைநிலை ைறறும்  
ெை வாயப்புக்காக 
பி ர ச ெ ா ர ம் 
தெய�து. த்பண விடு�லையில் சுயைரியால� 
இயக்கத்தின் ்பஙகுப்்பணி ஓர் ஈடு 
இலணயில்ைா�து, என்்ப�ால் அ�ன் 
காரணைாகதவ த்பணகள் ைாநாடடில் 
ஈ.தவ. ராைொமிக்கு “த்பரியார்” என்்ற ்படடம் 
வழஙகப்்படடது. த்பரியாரின் நாதளடுகளான 
“குடியரசு,”  “ புரடசி”, பின்பு ‘விடு�லை’ 
த்பான்்றலவ சுயைரியால�க் கருத்துக்கலள 
சி்றப்்பான முல்றயில் பிரசொரம் தெய�ன.

14.6 சுயமரியா்த இயககம் 

1929 ஆம் ஆணடு தெஙகல்்படடில் 
மு�ைாவது சுயைரியால� ைாநாடு நடந்�து. 
1937ஆம் ஆணடு ராஜாஜி என்று புகழ்த்பற்ற 
C.ராஜதகா்பாைாசொரியின் �லைலையில் 
வழிநடத்�ப்்படட காஙகிரசு கடசி  ஓரிடத்ல� 
�விர அலனத்து இடஙகளிலும் தவறறிப் 
த்பற்றது. ஆனால் காஙகிரசு கடசியின் 
தவறறியானது நீதிக்கடசியின் வீழ்சசினால் 
கிலடத்��ாகும். காஙகிரசு அரொஙகம் 
அலைக்கப்்படடு, தென்லன ைாகாணத்தின் 
மு�ன்லை அலைசெராக ராஜாஜி ஆனார்.

அதிகாரத்திறகு வந்� உடதன காஙகிரசு 
அரொஙகம் ்பள்ளிக் கூடஙகளில் இந்தியிலன 
கடடாயப்்பாடைாக அறிமுகப்்படுத்தியது. 
த்பரியார் இந்தி எதிர்ப்பு த்பாராடடத்திலன 
த�ாடஙகினார். இக்காை கடடத்தில் 
த்பாதுவுலடலைக் கடசி (முன்ன�ாக 1925-இல் 
உருவாக்கப்்படடது) ெை�ர்ைத் திடடஙகளுக்காக 
த�ாழிைாளர் இயக்கஙகலள ஒன்றிலணத்து 
தீவிரைாக ்பரப்புலர தெயது தகாணடிருந்�து. 
M. சிஙகாரதவைர் ைறறும் அவரின் உடன் 
இருந்த�ார் சுயைரியால� இயக்கத்தின் ெமூக 
சீர்திருத்� திடடஙகளால் கவரப்்படடனர். 
இ�ன்்படி ெமூகஙகளின் த்பாருளா�ார 
தி ட ட ங க ளு க் க ா ன  ஆ � ர ல வ 
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விரிவு்படுத்து்படுவதுடன், ஓர் த்பாதுத் 
திடடத்தின் அடிப்்பலடயில் தெயைாற்ற 
ஒத்துக்தகாணடனர். (ஈதராடு திடடம்).

சுயமரியா்த இயககத்தின் நநாககஙகள்

அ.  திராவிட ெமு�ாயத்ல� சீர்திருத்துவது 
ைறறும் அ�லன உணலையான 
்பகுத்�றிவுலடய�ாக்கு�ல்.

ஆ.  திராவிடர்களின்  ்பணலடய �மிழ் 
்பண்பாடடிலன அவர்களுக்குக் கறபித்�ல்.

இ.  ஆரிய ்பண்பாடடின் ஆதிக்கத்தில் இருந்து 
திராவிட ெமூகத்ல�க் காப்்பாறறு�ல்

ஈ.  மூடநம்பிக்லகயான நடவடிக்லககலள 
நீக்குவ�ன் மூைம் இந்து ை�த்ல� 
சீர்திருத்துவதுடன் பிராைணர்களின் 
தெல்வாக்கிலனக் குல்றத்�ல்.

த ்ப ரி ய ா ர்  த ்ப ா து வ ா க 
பிராைணரல்ைா�வர்களிடம் குறிப்்பாக 
இலளஞர்களிடம் ெமூக விழிப்புணர்லவ 
ஏற்படுத்துவ�ன் மூைம் த�ான்லையான 
திராவிட ்பண்பாடடின் புகலழ மீடதடடுக்க 
விரும்பினார்.  பிராைண புதராகி�ர்கள் 
இல்ைா� சுயைரியால�த் திருைணத்ல� 
தைறதகாள்ள ஆ�ரவு த�ரிவித்�ார்.  அவர் ை� 
விழாக்கலள ைக்கள் பின்்பறறுவல� 
ஆ�ரிக்கவில்லை. எந்� ஒரு ெமூக 
நிகழ்வுகளிலும் பிராைணர்களின் தெலவகலள 
்பயன்்படுத்�ாைல் இருக்கச தெய�ார்.

நீதிக கட்சியின் வீழ்ச்சி

1929-ஆம் ஆணடு வலர சுயைரியால� 
இயக்கைானது தென்லன ைாகாணத்தில் ஓர் 
முன்தனாடி இயக்கைாக இருந்�து. 1930 ஆம் 
ஆணடுகளில் தென்லன ைாகாணத்தில் அ�ன் 
புகழ் ைஙகத்த�ாடஙகியது. இந்� வீழ்சசிக்கு 
மூன்று முக்கிய காரணஙகள் இருந்�ன.  ஒன்று, 
இந்� இயக்கைானது ஒடுக்கப்்படட ைறறும் 
சிறு்பான்லை பிரிவு ைக்களிலடதய ஆ�ரலவ 
இழந்�து.  இரணடாவ�ாக, த்பரியார் 
�லைலையில் இருந்� சுயைரியால� இயக்கம் 
மிகவும் புரடசிகரைான சீர்திருத்� இயக்கைானது. 
இறுதியாக உயர்குடியின ைறறும் ஆஙகிை 
ஆ�ரவு கணதணாடடம் ஆகியலவ த்பருைளவு 
அ�ன் வீழ்சசிக்கு குறிப்பிடத்�க்க ்பஙகளித்�ன.

14.7. இந்தி எதிர்ப்பு நபாராட்டம்

நீதிக் கடசியின் வீழ்சசியும், த�ர்�ல் 
அரசியலில் நுலழய த்பரியார் ைறுத்�தும்,  
வளர்ந்து வந்� ைகாத்ைா காந்தியின் புகழும், 
இந்திய த�சிய காஙகிரலெ 1937 ஆம் ஆணடு 
தென்லன ைாகாண த�ர்�லில் தவறறித்ப்ற 
தெய�து. ராஜாஜி மு�ல் அலைசெரானார்.

அவர் முழுலையான ைது விைக்கு (ைது 
விறகத் �லட) ைறறும் ஜமீன்�ாரி முல்ற 
ஒழிப்ல்ப நலடமுல்றப்்படுத்தினார். தைலும் 
ஒடுக்கப்்படதடார் ஆைய நுலழவுக்கு இருக்கும் 
�லடலய நீக்குவ�றகு ெடடம் தகாணடுவந்�ார். 
இருந்�த்பாதிலும், இந்தி தைாழிலய 
கடடாயைாக ்பள்ளியில் அறிமுகப்்படுத்திய 
நடவடிக்லகயானது ்பை ்பள்ளிக் கூடஙகலள  
மூடுவ�றகு காரணைானது. இது 
சுயைரியால�க்காரர்கள் ைறறும் 
த�சியவாதிகளான ைல்றைலை அடிகள் 
த்பான்த்றாலர ஆத்திரைலடயச தெய�து. 
இ�னால் 1937 ஆம் ஆணடு இந்தி எதிர்ப்பு 
த்பாராடடத்திறகு அலனவரும் ஒன்று 
தெர்ந்�னர். த்பரியார் உள்ளிடட ஆயிரக் 
கணக்காண த்பாராடடக்காரர்கள்  
லக�ானார்கள், தைலும் ்பை த்பர் சில்றயிதைதய 
இ்றந்�னர்.

1944 -நெலம் மாநாடு 

1944-ஆம் ஆணடு  த்பரியார் 
�லைலையில் நலடத்பற்ற தெைம் ைாநாடடில், 
ஏறதகனதவ த்பரியாரின் �ள்பதியாகிவிடட 
தி ்ற ல ை ய ா ன  த ெ ா ற த ்ப ா ழி வ ா ள ர ா ன 
சி.என். அணணாதுலர நீதிக் கடசியின் த்பயலர 
திராவிடர் கழகம் (தி.க) என்று  வரைாறறுச 
சி்றப்புமிக்க தீர்ைானத்ல� தகாணடுவந்�ார். 
த்பரியார் “திராவிட நாடு” ைாநாடலடக் கூடடி 
திராவிடர்களுக்குத் �னி “திராவிட நாடு” 
தகாரினார். தைலும் அவரின் புகழ் த்பற்ற 
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வ.எண். சென்்னை மாகாணம் முதல்மச்ெர்கள் ஆண்டு
1 அ. சுப்்பராயலு 1920 – 1921

2 ்பனகல் ராஜா 1921-1926

3 பி. சுப்புராயன் 1926 1930

4 பி. முனுொமி 1930 1932

5 த்பாப்பிலி ராஜா 1932 -1937

6 பி.டி. இராென் 1936

7 தக.வி. தரடடி 1937

8 சி. இராஜாஜி 1937 - 1939

(குறிப்பு: தமிழ் நாடு அரசு மாநில ஆளுநரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்பட்ட வருடம் 1946 அகநடாபர் 20 முதல் ஏப்ரல் 30)

9 �. பிரகாெம் 1946 -1947

10 ஓ.பி. இராைொமி 1947  – 1949

முதல்மச்ெர்கள் (நதர்தல் ந்டமு்்றககுப் பி்றகு)

11 பி.எஸ். குைாரொமி ராஜா 1949-1952

12 சி. இராஜாஜி 1952 - 1954

13 கு. காைராஜ் 1954-1957

14 கு. காைராஜ் 1957-1962

15 கு. காைராஜ் 1962-1963

16 எம். ்பக்�வசெைம் 1963-1967

17 சி.என். அணணாதுலர 1967-1969

18 மு. கருணாநிதி 1969-1971

19 மு. கருணாநிதி 1971-1976

20 எம்.ஜி. இராைசெந்திரன் 1977-1980

21 எம்.ஜி. இராைசெந்திரன் 1980-1984

22 எம்.ஜி. இராைசெந்திரன் 1985-1987

23 ஜானகி இராைசெந்திரன் 1988

24 மு. கருணாநிதி 1989-1991

25 தஜ. தஜயைலி�ா 1991-1996

26 மு. கருணாநிதி 1996-2001

27 தஜ. தஜயைலி�ா 2001-2001

28 ஓ. ்பன்னீர்தெல்வம் 2001-2002

29 தஜ. தஜயைலி�ா 2002 -2006

30 மு. கருணாநிதி 2006 - 2011

31 தஜ. தஜயைலி�ா 2011

32 ஓ. ்பன்னீர்தெல்வம் 2012 (இலடக்காை)

33 தஜ. தஜயைலி�ா தை 16, 2016 – டிெம்்பர் 5 2016

34 ஓ. ்பன்னீர்தெல்வம் டிெம்்பர் 2016 – பிப்ரவரி 2017

35 க. ்பழனிொமி பிப்ரவரி 2017 - த�ாடர்கி்றார்
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வாெகைான “திராவிட நாடு திராவிடர்களுக்தக” 
எனவும் முழக்கமிடடார். �னி “திராவிட நாடு” 
தகாரிக்லகலயத் �விர திராவிடர் கழகைானது 
ொதியற்ற ெமூகத்ல� ஏற்படுத்து�ல், ை�ச 
ெடஙகுகலளக் கணடித்�ல், ்பழலை ைறறும் 
மூடநம்பிக்லககள் அற்ற ெமூகத்ல� அலைத்�ல்  
ஆகியவறல்ற விரும்பியது.

திராவிடர் கழகைானது கிராை ைறறும் 
நகர் பு்றஙகளில் குறிப்்பாக ைாணவர்களிடத்தில் 
மிகவும் புகழ்த்பற்றது,  ்பை பிராைணர் அல்ைா� 
�லைவர்கள் ைறறும் ைாணவர்கள் 
�ஙகளுலடய த்பயர்கலள தூய �மிழில் ைாறறி 
தகாணடனர். 

இந்தி எதிர்ப்புப் நபாராட்டம் – 1965

1965 ஆம் ஆணடு ஜனவரி ைா�ம் 26ஆம் 
நாள் இந்திய அரசு அலைப்புச ெடடத்தின் 
உறுப்பு 313-ன் ்படி இந்தி தைாழி இந்திய 
நாடடின் அலுவைக தைாழியாக ஆக்கப்்படடது. 
ைத்திய அரொஙகத்தின் இந்� முடிலவ எதிர்த்து 
1965 ஆம் ஆணடு ஜனவரி 26ஆம் நாலள 
தி.மு.க. துக்க தினைாக  அனுெரிக்கத் 
தீர்ைானித்�து. அ�ன் ்பை �லைவர்கள் ைறறும் 
த�ாணடர்கள் லகது தெயயப்்படடார்கள்.  

�மிழ்நாடு த்பருைளவிைான இந்தி 
எதிர்ப்பு த்பாராடடஙகலளச ெந்தித்�து. இந்� 
கிளர்சசியால் தி.மு.க. ைாணவர் ெமூகத்திடம் 
இருந்து த்பருைளவு ஆ�ரலவ த்பற்றது. இ�ன் 
ைறத்றாரு ்பக்கம் காஙகிரசு கடசி �மிழ்நாடடில் 
�னது ஆ�ரலவயும், �ளத்ல�யும் இழந்�து. 
இ�றகிலடயில் தி.மு.க. “திராவிட நாடு” 
தகாரிக்லகலய திரும்்ப த்பறறுக்தகாணடு 
�மிழ் நாடடின் அரசியல் அதிகாரத்ல�க் 
லகப்்பற்ற த�ர்�ல் அரசியலில் ஊக்கத்துடன் 
்பஙதகடுத்�து.

14.8.  திராவிட இயககம்: இரண்டாம் 
உலகப்நபார் காலத்திலும் அதன் 
பின்னைரும் 

1939ஆம் ஆணடு இந்தியா இரணடாம் 
உைகப்த்பாரில் ஆஙகிதைய  அரொஙகத்�ால் 
ஈடு்படுத்�ப்்படுவல� விரும்்பா� காஙகிரசு 
அலைசெரலவ ்ப�விலய து்றந்�து.  த்பரியார் 
திராவிட நாடு தகாரிக்லகலய  எழுப்பினார்.  

1944 ஆம் ஆணடு 
நீதிக்கடசி த்பரியார் 
�லைலையிைான தெைம் 
ைாநாடடில் அ�ன் த்பயலர 
“திராவிடர் கழகம்” என 
ைாறறியும், திராவிட நாடு 
அலடவத� �னது 
ைடசியம் என்றும் 
அறிவித்து, ெமூக ்பண்பாடடு ெைத்துவத்திறகு 
முன்்பாக விடு�லை அலடவது �மிழர்களின் 
நைன்களுக்குத் தீஙகு விலளவிக்கும் என்று 
கூறினார். 1949 ஆம் ஆணடில்,  திராவிட 
கழகத்ல� விடடு பிரிந்து திராவிட முன்தனற்றக் 
கழகம் அணணாதுலரயால் ஆரம்பிக்கப்்படடது. 

1951 ஆம் ஆணடில் உசெ நீதி ைன்்றைானது 
உயர்கல்வியில் ொதிவாரி இடஒதுக்கீடலட 
உலடத்து எறிந்�து. உடனடியாக த்பரியாரின் 
திராவிடர் கழகம் மீணடும் ொதிவாரி 
இடஒதுக்கீடலடத் திரும்்ப த்ப்ற த்பாராடடத்ல� 
துவக்கியது. 

ெட்டமும் விதிமு்்றகளும் மககளுககாகநவ  
ஏறபட்ட்வ. ெட்டத்துககாகவும், 

விதிமு்்றககளுககாகவும் மககள் இல்்ல. 
-சபருந்த்லவர் காமராஜ்.

திராவிட முன்தனற்ற கழகமும் கூட இந்� 
த்பாராடட இயக்கத்தில் தெர்ந்து தகாணடது. 
காஙகிரசு �லைவர் காைராஜர் இந்� சிக்கலை 
ைத்தியில் இருக்கும் �லைவர்களின் 
கவனத்திறகு தகாணடு தென்்றார். இ�லனத் 
த�ாடர்ந்து ெமூக ைறறும் கல்வி அடிப்்பலடயில் 
பின்�ஙகிய பிற்படுத்�ப்்படட வகுப்பினருக்குச 
ொ�கைாக இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் மு�ைாவது 
நாடாளுைன்்ற ெடடத் திருத்�ம் இயற்றப்்படடது.

14.9. ராஜாஜி ஆட்சி:- (1952-54)

தென்லன ைாகாண அரசியைானது குடியரசு 
இந்தியாவில் ்பழலை 
ைா்றா ெக்திகளுக்கும், சீர்திருத்�வாதிகளுக்கும் 
இலடதய த�ாடர்ந்து நடக்கும் த்பாராடடத்தின் 
ொடசியாகதவ இருந்�து.  தென்லன ைாகாணத்தின் 
மு�ல் த�ர்ந்த�டுக்கப்்படட அலைசெரலவலய 
வழிநடத்திய திரு. சி.  ராஜதகா்பாைாசொரி, 
மீணடும் குடியரசினுலடய அரெலைப்பின் கீழ் 
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்ப ள் ளி க் கூ ட ங க ளி ன் 
எணணிக்லகலய குல்றத்�ார். 
்பள்ளிகளில் இந்திய தைாழிலய 
திணித்�ார், புதிய ்பள்ளிக் 
கூடஙகளில் ்பகுதி தநரைாக 
கற்ப�றகு ்பரம்்பலரத் த�ாழில் 
எனப்்படும் (குைக்கல்வி) புதிய 
த�ாடக்க கல்வி திடடத்ல� அறிமுகப்்படுத்தினார். 

ராஜாஜியின் இந்� நடவடிக்லககலள 
எதிர்த்து திராவிடத் �லைவர்கள் ைாநிைம் 
முழுவதும் த்பாராடத் த�ாடஙகினார். காஙகிரசு 
�லைவர்களின் ஒரு ்பகுதியினரும் ராஜாஜியின் 
திடடத்�ால் தகா்பம் அலடந்�னர். இதுதவ ராஜாஜி 
்ப�வி விைகுவ�றகு காரணைாக அலைந்�து. 
அவலரத் த�ாடர்ந்து  காைராஜர் மு�ைலைசெரானார்.

14.10 காமராஜர் காலம் (1954-1963)

காைராஜர் த�ாடக்கக் கல்வித்திடடத்தில் 
ை ா ற ்ற ங க ல ள க்  த க ா ண டு வ ந் � து ட ன் 
குைக்கல்வித் திடடத்ல� ஒழித்�ார். 
்பள்ளிகளின் எணணிக்லகலய ்பன்ைடஙகு 
உயர்த்தினார், ்பை அலணகலளக் கடடி 
நீர்்பாென வெதிலய உயர்த்தினார். நில்றய  
த�ாழிறத்படலடகலள (Industrial Estates) 
அலைத்�ார். அ�ன் மூைம் ைாநிைத்தில் 
வியக்கத்�க்க அளவிறகு த�ாழில்வளர்சசிலய 
உறுதி தெய�ார். ஏலழ கிராைபு்ற குழந்ல�களும் 
கல்வி த்ப்றச தெய�ார்.  அவர் குழந்ல�களுக்கு 
ைதிய உணவுத் திடடத்ல� அறிமுகப்்படுத்தினார். 

திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சி

1967-ஆம் ஆணடு த்பாது த�ர்�லில் 
காஙகிரசு கடசி த�ாறகடிக்க்படடது. தி.மு.க. 
தவறறி த்பறறு சி.என்.அணணாதுலர 
மு � ை ல ை ச ெ ர ா ன ா ர் .  அ ல ன த் து 
ஏலழகளுக்குைான  வீடடு வெதி, ்படியரிசி 
திடடத்தின் மூைம் உணவு ்பாதுகாப்பிறகு 
முன்தனாடியாக இருந்�து ைறறும் குடிலெ 

ைாறறுவாரியம் அலைத்�து த்பான்்றவற்றால் 
நகர்பு்ற ஏலழ ைக்களிடம் த்பாதுைான அளவு 
அணணாவிறகு ஆ�ரவு த்பருகியது. மிகவும் 
முக்கியைாக 1969 ஆம் ஆணடு சி.என். 
அணணாதுலரயின் �லைலையிைான 
அரொஙகம் “தைடராஸ்” ைாநிைத்தின் த்பயலர 
“�மிழ்நாடு” என த்பயர்ைாற்றம் தெய�து. 
அக்கடசியின் இ�ர முக்கிய ொ�லனகள்.

1. 75 லைல் த�ாலைவிறகு தைல் உள்ள 
த்பருந்து �டஙகலள த�சியையைாக்கியது.

2. அலனத்து ொதி ஏலழ ைாணவர்களும் 
்பல்கலைக்கழகத்திறகு முந்ல�ய கல்வி 
ைறறும் த�ாழிறகல்விக்கு முந்ல�ய 
்படிப்புகளுக்கு கல்வி கடடண விதிவிைக்கு  
அளிக்கப்்படடது.

3. இரணடாவது உைக �மிழ் ைாநாடு 
நடத்�ப்்படடது.

4. �மிழக ஏலழ ைக்களுக்கு ைானிய 
விலையில் அரிசி வழஙகப்்படடது.

  1956-இல் ைாநிை ைறுசீரலைப்புச 
ெடடத்தின் மூைைாக தென்லன 
ைாகாணத்தில் இருந்து ைலையாளப் 
்பகுதிகள் தகரளாவிறகும், த�லுஙகு 
்பகுதிகள் ஆந்திரப் பிரத�ெத்திறகும், 
கன்னடப் ்பகுதிகள் லைசூர் 
ைாநிைத்திறகும் �ரப்்படடது.  இங்ஙனம் 
தென்லன ைாகாணம் �மிழர்களின் 
ைாநிைைாக உருவானது.

காைராஜர் ஓர் நிலையான 
ஆடசிலயத் �ந்�ார்.

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 14.indd   286 2/6/2020   5:15:01 PM



287

14.11.  தமிழ்நாட்டில் சுதந்திரத்திறகுப் பி்றகு 
திராவிட ஆட்சி

கடந்� 62 ஆணடுகளாக �மிழகத்ல� 
திராவிட கடசிகள் ஆடசி தெயது வருகின்்றன. 
1957-ஆம் ஆணடு தி.மு.க. த�ர்�ல் அரசியலில் 
நுலழய தீர்ைானித்�து. இந்திய ்பகுதிகலள 
சீனா ஆக்கிரமிப்பு தெய�தின் விலளவாகவும், 
புதி�ாக திருத்�ம் தெயயப்்படட த�ர்�ல் 
விதிகலள கடந்து வரவும், �னது “திராவிட 
நாடு” தகாரிக்லகலயக் லகவிடடது. 1967-ஆம் 
ஆணடு த�ர்�லில் த்பரும்்பான்லையுடன் 
தவறறி த்பற்றது. அணணாதுலர சிறிது காைதை 
ஆடசி புரிந்�ார். (1967-1969), இருந்� த்பாதிலும், 
தென்லன ைாநிைத்ல� �மிழ்நாடு என்றும், 
திருைணச ெடடத்ல� இயறறியது, ைத்திய 
அரொஙகத்தின் மும்தைாழிக் தகாள்லகலய 
எதிர்த்�து. �மிழகத்தில் இரு தைாழி 
தகாள்லகலய (ஆஙகிைம் ைறறும் �மிழ்) 
நலடமுல்றப்்படுத்தியது ஆகியலவ அவரின் 
குறிப்பிடத்�க்க ொ�லனகள் ஆகும்.

சி.என். அணணாதுலர மு�ன்முல்றயாக, 
ைலிவு விலை அரிசி திடடத்ல� 
அறிமுகப்்படுத்தினார். (்படி அரிசி, ஒரு ரூ்பாய) 
அவருக்கு பின் வந்� திரு. மு. கருணாநிதி 
அம்ைரபிலனத் த�ாடர்ந்�ார்.

1972 ஆம் ஆணடு எம்.ஜி. ராைசெந்திரன் 
�ன்னுலடய திராவிட கடசிலய த�ாடஙகினார். 
(அலனத்திந்திய அணணா திராவிட 
முன்தனற்றக் கழகம் -அ.இ.அ.தி.மு.க) 1977-
ஆம் ஆணடு நடந்� த�ர்�லில் ஆடசிலயக் 
லகப்்பறறினார். இ�லன 1987-இல் �னது இ்றப்பு 
வலர �க்கலவத்துக் தகாணடார். அ�ன்பி்றகு 
மு.கருணாநிதி �லைலையில் தி.மு.கவும் தெல்வி. 
தஜ. தஜயைலி�ா �லைலையில் அ.இ.அ.தி.மு.க-
வும் அடுத்�டுத்� த�ர்�ல்களில் ைாறிைாறி 
தவறறி த்பறறு அலைசெரலவலய ஏற்படுத்தினர். 
தைலும், இலவ இரணதடாடு,  ைறுைைர்சசி 

திராவிட முன்தனற்ற கழகம் த்பான்்ற  உலடப்பின் 
வழி திராவிட கடசிகளும் சிை இருக்கின்்றன.

அறு்பது வருடஙகளுக்கும் தைைாக 
�மிழ்நாடடின் வளர்சசிக்கு குறிப்பிடடுச 
தொல்லும் அளவிறகு திராவிட ஆடசி 
்பஙகளித்துள்ளது. அவர்கள் �மிழ் தைாழியின் 
நைன், �மிழக ைக்கள், �மிழ்நாடு ஆகியவறறின் 

நைலன உறுதியுடன் ்பாதுகாத்�னர். ொ�ாரண 
ைக்களின் துன்்பஙகலள த்பாக்குவ�றகாக 
்பல்தவறு ெமூக நைத்திடடஙகள் 
அறிமுகப்்படுத்�ப்்படடன. அலவ ைலிவு 
விலையில் உணவுப் ்பாதுகாப்ல்ப உறுதி 
தெய�து. பின்னர் இைவெ அரிசித்திடடம், 
ெத்துணவுத் திடடம், ்படட்படிப்பு வலர இைவெ 
கல்வி, விவொயத்திறகு இைவெ மின்ொரம், 
”லெக்கிள் 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. 

குடிலெகளுக்கு இைவெ மின்ொரம் 
தகாடுக்கப்்படடது. குடிலெவாசிகளின் 

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 14.indd   287 2/6/2020   5:15:01 PM



288

குடியிருப்புத் த�லவக்கு குடிலெ ைாறறு 
வாரியம் ஏற்படுத்�ப்்படடது. இலளஞர்களின் 
தவலை வாயப்பிறகாக வியக்கத்�க்க அளவு 
த�ாழில் வளர்சசி அதிகரிக்கப்்படடது. இந்� 
வளர்சசியின் விலளவாக �மிழ்நாடு ைனி� 
வள தைம்்பாடடுக் குறியீடடில் (HDI) உயர்ந்� 
ைதிப்ல்பப் ்பதிவு தெய�து. இன்று �மிழ்நாடு 
தைாடடார் வாகனத்த�ாழில், (�ானியஙகி), 
மின்னணு, ைறறும் ைருந்து உற்பத்தி 
துல்றகளில் முன்னணி நிலையில் இருக்கி்றது. 
அ�ன் புதிய த்பாருளா�ார ைணடைஙகள் 
த்பருைளவு மு�லீடுகலள ஈர்த்துள்ளன. 
�மிழ்நாடடின் உள்கடடலைப்பு தைம்்பாடடின் 
ொ�லனகள் அலனவராலும் புகழ்ந்து 
த்பெப்்படுகி்றது. ொலைகள், துல்றமுகஙகள், 
மின்ொரவெதி, தி்றன் த்பற்ற த�ாழிைாளர்கள் 
கிலடப்்பது த்பான்்றலவகள் த�ாழில் 
வளர்சசிலய எளிலைப்்படுத்தியுள்ளன. 

்பல்தவறு வலககளில் ்பன்ைடஙகு 
்பள்ளிக்கூடஙகளின் எணணிக்லககள் 
உயர்ந்துள்ளன. இஙகு ்பல்கலைக் 
கழகஙகளின் எணணிக்லகயும் ்பைைடஙகு 
அதிகரித்துள்ளது. இவறறுள் 
�னித்�ன்லையான ்பல்கலைக் கழகஙகளும் 
உள்ளன. �மிழ்நாடடில் த்பணகளுக்தகன்று 
�னியாகப் த்பணகள் ்பல்கலைக் கழகம் 
உள்ளதுடன் த்பாறியியல் ைறறும் 
த�ாழில்நுட்பம், ெடடம், ைருத்துவம், சித்� 
ைருத்துவம், விலளயாடடு த்பான்்றவறறிறகும் 
�னியாகப் ்பல்கலைக்கழகம் உள்ளன. 
�மிழ்்பல்கலைக்கழகம் மூைம் �மிழ்தைாழி 
தைம்்பாடு, �மிழ் ஆராயசசி நிறுவனம், உைகத் 
�மிழ்ைாநாடு, தெம்தைாழி ைாநாடு, எழுத்து 
சீர்திருத்�ம் என �மிழ்தைாழிலய அலனத்து 
வலகயிலும்  முன்தனறறுவ�றகு 
நடிவடிக்லககள் எடுக்கப்்படடது.

திராவிட கடசிகள், அணணாதுலரயின் 
காைத்தில் இருந்து  ை�சொர்்பற்ற �ன்லை  
ைாநிை �ன்னாடசி த்பான்்றவறறிறகாகப் 
்பாடு்படடிருக்கி்றது. திராவிடக் கடசிகள் த�சிய 
அரசியலின் நீடித்� �ன்லைக்குக் கூட 
்பஙகாறறியிருக்கின்்றன. �மிழகத்தில் திராவிட 
அரசியல் தெல்வாக்கு த�ாடர்ந்து வல்ைலை 
த்பற்ற�ாக இருக்கி்றது.

 

கூட்டணி: அரசியல் கடசிகள், குறிப்்பாக 
த�ர்�ல் தநரத்தின் த்பாழுது உருவாக்கி 
தகாள்ளும் �றகாலிக உடன்்படிக்லக ஆகும்.
திரோவி்டர்: த�ன்னிந்திய ்பகுதிகளில் த்பெப்்படும் 
குடும்்ப தைாழிகளின் ்ப�த்திலன குறிக்கும். 
குறிப்்பாக �மிழ்நாடு, கர்நாடகா, தகரளா, ஆந்திரா 
பிரத�ெம் ைறறும் இைஙலக ஆகிய ்பகுதிகளில் 
வாழும் திராவிடதைாழி த்பசும் ைக்கள்.
மின்ஆளுகை: மின்-ஆளுலக என்்பது 
த்பாதுைக்களுக்கு �கவல் த�ாடர்பு ைறறும் 
த�ாழில்நுட்பத்தின் (ICT) ்பயன்்பாடடின் மூைம் 
தெலவ வழஙகு�ல் ஆகும்.
மகைள் ஈர்ப்புவோதம்: த்பாதுைக்களுக்கு 
நைகத் திடடஙகலள வழஙக அவர்களின் 
ஆ�ரலவ த்பறும் தநாக்கத்துடன் தெயயப்்படும் 
அரசியல் நடவடிக்லக ஆகும்.
முறஜபோககுவோதம்: �ஙகள் தகாள்லககலள, 
திடடஙகலள மிகவும் தீவிரைான வழிகளில் 
ஆ�ரித்து த்பசுதவார்.
பிரோந்தியவோதம்: இது ஒரு அரசியல் 
தகாள்லக. இது ஒரு குறிப்பிடட ்பகுதி அல்ைது 
ைாநிைத்தின் நைனில் குறிப்்பாக ஆவணம் 
தெலுத்தும், த�ெத்திறகாக அல்ை.
இ்டஒதுககீடு: இது முக்கியைாக, ஒதுக்கி 
லவக்கப்்படட ெமூகத்தினலர ெமூக-அரசியல்-
த்பாருளா�ார அரஙகில் அதிகாரைளிப்்பல�க் 
குறிக்கும். தநர்முக ்பாகு்பாடு என்்பது இ�ன் 
த்பாருளாகும்.
சமூைநீதி: இது ஒரு அரசியல் கருத்து எல்ைா 
ைக்களும் தெல்வம் சுகா�ாரம் நைம், நீதி 
வாயப்பு, ஆகியவறல்ற ெைைாக த்பறும்்படியாக 
தெயய தவணடும் என்்பல� �ாஙகிப் பிடிக்கி்றது.
சமூை நேம்: ஏலழகள், த�லவ உலடதயார், 
ஒதுக்கப்்படட ைக்கள் ஆகிதயாருக்கு 
அரொஙகத்�ால் வழஙகப்்படும் உ�வி, 
தெலவகலளக் குறிக்கும்.
மோநிே சுயோடசி: ைாநிை சுயாடசி என்்பது 
அரொஙகஙகள் அரசியல் ைறறும் த்பாருளா�ார 
அரஙகில் முழுலையான �ன்னாடசியுடன் 
இருப்்ப�றகான நிலைப்்பாடலடக் தகாணட ஒரு 
தகாட்பாடாகும்

அருஞசொறசபாருள்: 
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I. ெரியானை வி்ட்ய நதர்ந்சதடுகக

1) எந்� ஆணடில் தென்லன ைாகாணம் ‘�மிழ்நாடு’ என த்பயர் ைாற்றப்்படடது?

அ) 1969 ஆ) 1975 இ) 1950 ஈ) 1965

2) ‘தென்லன வாழ் ைக்கள் ெஙகம்’ நிறுவப்்படட ஆணடு

அ) 1947 ஆ) 1849 இ) 1862 ஈ) 1860

3) �மிழகத்தில் குைக்கல்வித் திடடத்ல� அறிமுகப்்படுத்தியவர் யார்?

அ) ராஜாஜி ஆ) ராைொமி இ) காைராஜ் ஈ) கருணாநிதி

4) தென்லனப் ்பல்கலைக்கழகம் எந்� ஆணடு நிறுவப்்படடது?

அ)1885 ஆ) 1947 இ) 1857 ஈ) 1965
5) ைக்கள் த�ாலக அடிப்்பலடயில் �மிழகம் இந்தியாவின்______________ வது த்பரிய 

ைாநிைைாக உள்ளது?

அ) 15 ஆ) 7 இ) 3 ஈ) 14

6) நீதிக்கடசியின் மு�ல் �லைவர் யார்?

அ) சுப்்பராயலு ஆ) தியாகராயர் இ) பி.டி.ராஜன் ஈ) த்பாப்பிலி ராஜா

7) ‘லவக்கம் வீரர்’ என அலழக்கப்்படும் �லைவர் யார்?

அ) கு.காைராஜ் ஆ) ராஜாஜி  இ) வர�ராஜீலு ஈ) ஈ.தவ.ரா. த்பரியார்

8)  �மிழகத்தில் சுயைரியால� இயக்கத்ல� த�ாறறுவித்�வர்

அ) ராஜாஜி ஆ) திரு.வி.க  இ) காைராஜ்  ஈ) ஈ.தவ.ரா. த்பரியர்

9) த்பாருத்துக

அ) இந்தி எதிர்ப்பு த்பாராடடம் - 1949
ஆ) தி,மு.க வின் த�ாற்றம் - 1937
இ) ைாநிை ைறுசீரலைப்புச ெடடம் - 1919
ஈ) இரடலடயாடசி -1956

10) ’பிராைணரல்ைாத�ார் கூடடறிக்லகயிலன’ தவளியிடடவர்

அ) சி. நதடெனார் ஆ) பி. தியாகராயர்

இ)டி.எம். நாயர் ஈ) ்பனகல் ராஜா

11) ’த�ன்னிந்திய விடு�லைக் கூடடலைப்பு’ பிறகாைத்தில் எவவாறு அலழக்கப்்படடது?

அ) நீதிக்கடசி ஆ) திராவிடர்  கழகம்

இ) �மிழ் கழகம் ஈ) திராவிடக் கடசி

மதிப்பிடுதல் (Evaluation)
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12)  கூறறு  : 1957 த்பாதுத்த�ர்�லில் குளித்�லையில் தவறறி த்பறறு �மிழக ெடடைன்்றத்தில் 
உறுப்பினராக கருணாநிதி நுலழந்�ார்.

  ைோரணம்: கருணாநிதி �மிழக மு�ைலைசெரானார்.

அலைப்பு கூறறு (அ) என்றும் காரணம் (ஆ) எனவும் பின்  வருவனவறறுள் எது ெரியானலவ?

அ) (அ) ைறறும் (ஆ)  இரணடும் ெரியானது

ஆ) (அ) ைறறும் (ஆ) இரணடும் ெரியானது, ஆனால்  (ஆ) ெரியான விளக்கம் இல்லை.

இ) (அ) என்்பது ெரி ஆனால்   (ஆ) ெரியானது அல்ை.

ஈ) (அ) ெரியில்லை ஆனால் (ஆ) ெரியானது

13) கூறறு: ஈ.தவ.ரா. ராைொமி சுயைரியால�  இயக்கத்ல�த் த�ாடஙகினார்.

   ைோரணம்: சுயைரியால� இயக்கம் என்்பது பிராைணர் அல்ைா� ொதிகள் ெைைான ைனி� 
உரிலைகளால் த்பறும் தநாக்கத்துடன் த�ாடஙகப்்படட இயக்கைாகும்.

அலைப்பு கூறறு (அ) என்றும் காரணம் (ஆ) எனவும் பின்  வருவனவறறுள் எது ெரியானலவ?

அ) (அ) ைறறும் (ஆ)  இரணடும் ெரியானது
ஆ) (அ) ைறறும் (ஆ) இரணடும் ெரியானது, ஆனால்  (ஆ) ெரியான விளக்கம் இல்லை.
இ) (அ) என்்பது ெரி ஆனால்  (ஆ) ெரியானது அல்ை.
ஈ) (அ) ெரியில்லை ஆனால் (ஆ) ெரியானது

II. கீழ்கண்ட வினைாககளுககு சுருககமாக வி்டயளி 

1. "திராவிடர்” என்்ற தொல்லை வலரயறுக்கவும்

2. த�ன்இந்திய விடு�லைக் கூடடலைப்பின் தநாக்கஙகள் யாலவ?

3. சுயைரியால� இயக்கத்ல� ்பறறி சிறுகுறிப்பு வலரக.

4. “திராவிட நாடு” தகாரிக்லகயின் முக்கியத்துவத்ல� தவளிக் தகாணர்க.

5. ைாநிை சுயாடசி என்்ற தொல்லை வலரயறு.

6.  ைாறறுப்்பாலினத்�வர் நைனுக்காக நடவடிக்லககலளப் ்பறறி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

III. கீழ்வரும் வினைாககளுககு சுருககமாக வி்டயளி:-

1. நீதிக் கடசியின் த�ாற்றம் ்பறறி கணக்கிடடு தகாடுக்கவும்

2. “பிராைணரல்ைாத�ார் கூடடறிக்லகயின் முக்கியத்துவத்ல� ஆராயக.

3. 1944 ஆம் ஆணடு தெைம் ைாநாடடின் முக்கிய முடிவுகலள விவாதிக்கவும்

4. “மும்முலனக் கிளர்சசி” என்்பது ்பறறி த்பாருள் கூறுக?

5.  எம்.ஜி.ஆர். �லைலையிைான அ.இ.அ.தி.மு.க வின் ெமூக நைக் தகாள்லககலளப் ்பறறி விவரி.

6. ராஜைன்னார் குழு ்பறறி குறிப்பு வலரக.

7.  அ.இ.அ.தி.மு.க அரொஙகத்தின் (1991-1996) ைக்கள் நைன் ொர்ந்� (populism) ெமூக நைக் 
தகாள்லககலள விளக்குக.
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IV. கீழ்கண்ட வினைாககளுககு விரிவானை வி்டயளி:-

1.  தென்லன ைாகாணத்தில் பிராைணரல்ைாத�ார் இயக்கம் த�ான்றிய�றகான 
காரணஙகலளக் கணடறிக.

2. இந்தி-எதிர்ப்புப் த்பாராடடம் ்பறறி ஓர் கடடுலர வலரக.

3. அ.இ.அ.தி.மு.க த�ான்றிய�றகான சூழ்நிலைலயப் ்பறறி விவரி.

4.  தி.மு.க. வின் 2006 மு�ல் 2011 வலரயிைான அரொஙகத்தின் ஆணடு ெமூக நைக் 
தகாள்லககலள தவளிக்தகாணர்க.

1.  Baker, C.J. (1976). The Politics of South India 1820-1937, Cambridge: Cambridge 
University Press.

2.  M.S.S.Pandian, Brahmin and Non-Brahmin: Genealogies of the Tamil Political 
Present, 2007.

3.  V.Geetha, and S.V. Rajadurai,   Towards a Non Brahmin Millenium - From 
Iyothee Thass to Periyar, Calcutta, Samya, 1998.

4.  Hardgrave, R.L. Jr. The Dravidian Movement, Bombay: Popular Prakashan, 
1965.

நமறநகாள் நூல்கள்

தமிழ்நாடு அரசு மறறும் அரசியல்
படிகள்

்படி 1:  கீழ்க்காணும் உரலி / விலரவுக் குறியீடலடப் ்பயன்்படுத்தி  “Tamilnadu maps elections”  
்பக்கத்திறகுச தெல்க. 

்படி 2:  வலர்படத்தில் சுடடிலய உருடடி ஒவதவாரு த�ாகுதியின் ெடடைன்்ற உறுப்பினலர 
அறிந்து தகாள்க.  

்படி 3:   இடது ்பக்கம் உள்ள  “Assembly Constituencies of Tamil Nadu”  ஐ தொடுக்கி ஒவதவாரு 
ெடடைன்்ற த�ாகுதியின் எல்லைகலள த�ரிந்து தகாள்க.  

்படி 4:  முகப்பு ்பக்கத்தின்  இடது ்பக்கம் உள்ள  “Chief Ministers of Tamilnadu” தொடுக்கி 
மு�ல் அலைசெரின் காைத்ல� த�ரிந்து தகாள்க

�மிழ்நாடு த�ர்�ல் முடிவுகலள 
அறிந்துதகாள்ளைாம் 

வாருஙகள்....

ICT CORNER
அலகு- 14 : தமிழக அரசியல் வளர்ச்சி

உரலி :
*்படஙகள் அலடயாளத்திறகு ைடடும்.
இப்்பக்கத்திறகு  த�லவப்்படடால் Flash Player or Java Script ஐ அனுைதிக்கவும்
https://www.mapsofindia.com/assemblypolls/tamil-nadu/election-results.html
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15 தமிழக அரசியல் சிநதனைகள் 
அலகு

15.1 வரலாற்றுப் பினைனி

அ டி ப ்ப ட ை யி ல் 
செமசமொழியொன தமிழின் 
தொய்ொடு (தமிழகம) என்்படத 
தமிழ்ொடு என்று 
அடழக்கின்்றொம. இதன் அருகில் உள்ள சில 
்பகுதிக்ளொக ்கர்ளொ, ஆந்திரொ மற்றும 
கர்ொைகொடை உள்ளைக்கியதொக தமிழகம 
இருந்தது. ஸைரொ்்பொ கி.மு 63-முதல் கி.பி 24 
ைடர). ைொழந்த கி்ரக்க ைரலொற்று 
சிந்தடனயொ்ளர மற்றும புவியியலொ்ளரஆைொர.  
இைர தமிழ முடியொட்சியின்  ்பொண்டியரகள 
கொலத்தில் உள்ள இரொஜதந்திர ைரலொற்டற  
உற்று்்ொக்கியிருந்தொர.  கைல் ்பயணஙகளின் 
மூலமொக ்ெர, ்ெொழ மற்றும ்பொண்டியரகள 
கைலருகில் ைொழும மக்களிைம தமிழரின் 
தொக்கத்டத ஏற்்படுத்தினொரகள. இந்தியொ மற்றும 
சதன்கிழக்கு ஆசிய ்ொடுகள, இந்தியொ மற்றும 
மத்தியத்தடரக்கைல் ்பகுதிகளில் ைரத்தகத்டத 
ை்ளரப்பதற்கொக தமிழக கடர்யொரஙகளில் 
இருந்த துடறமுகஙகள முக்கிய டமயமொக 
செயல்்பட்ைன.  குறிப்பொக கி.மு 200 முதல் 
கொலகட்ைத்டதச் ெொரந்த கி.பி 300 ைடரயொனது 
ஆகும. ்பண்டையகொல துடறமுகஙக்ளொன 
சகொற்டக, பூமபுகொர, ைெைெமுத்திரம, ச்பரிமு்ளொ, 
அரிக்க்மடு, அழகன்கு்ளம, மொமல்லபுரம 
்்பொன்றடை சிறந்தமுடறயில் செயல்்பட்ைன.  
குறிப்பொக ைரத்தகம, ைொணி்பம மற்றும 
்பண்்பொட்டுப ்பரிமொற்றஙகள சதன்கிழக்கு ஆசிய 
்ொடுகள, இலஙடக, சீனொ எகிபது, கி்ரக்க 
மற்றும ் ரொமொபுரி ் ்பொன்ற ் ொடுகளுைன் திறம்பை 
்மற்சகொள்ளப்பட்ைது.  கப்பல் கட்டுதலில் 
்பொரம்பரியமிக்க தமிழரகள  சிறந்த 
கை்லொடிக்ளொன ்மது முன்்னொரகள உலகின் 
அடிப்படை தன்டமகளின் தொக்கஙக்ளொக 
அரசியல், ெமுதொயம, ்பண்்பொடு, ைரத்தகம 
மற்றும ைொணி்பத் சதொைரபுகட்ள உலகின் மற்ற 
்ொடுகளுைன் ஏற்்படுத்தினர. 

   மொணைரகள எளிதில் தமிழத்தின் 
்பண்டைய அரசியல் கருத்துக்கட்ளக் 
கற்்பர

   திருைளளுைரின் அரசியல் 
கருத்துக்கட்ளத் சதளிைொகப 
புரிந்துசகொளளுதல்.

   ்பொரதியொரின் மூலமொகத் 
்தசியைொதத்டத புரிந்துசகொளளுதல்.

   தமிழ்ொட்டில் ்தொன்றியுள்ள 
ச்பொதுவுடைடமைொத கருத்துக்கள 
குறிப்பொக சிஙகொர்ைலரின் 
ச்பொதுவுடைடமைொத ்படைபபுக்கட்ளப 
்பற்றித் சதரிந்து சகொளளுதல்.

   திரொவிைக் சகொளடகடயப ்பற்றி 
புரிந்துசகொளளுதல் மற்றும 
தமிழ்ொட்டின் அரசியல், ெமுதொயம 
மற்றும ச்பொரு்ளொதொரத்தில் 
ஏற்்படுத்தியுள்ளதொக்கத்டத ்பற்றி 
அறிந்துசகொளளுதல். குறிப்பொக 
ஈ.சை.ரொ. ச்பரியொரின் ்பஙகளிபபின் 
மூலமொக ெமூகநீதி, ெமத்துைம 
விடுதடல ்்பொன்றைற்டற 
புரிந்துசகொளளுதல்.

   தமிழ இயக்கம மற்றும திரொவிை 
இயக்கத்தின் முக்கிய 
வி்ளக்கஙகட்ளத் சதளிைொக 
விைரித்தல்.

கற்்றலின ந�ாககஙகள்
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ஏறத்தொழ (கி.மு 300 முதல் கி.பி 300) 
ைடரயிலொன ெஙக இலக்கியஙகளில் முக்கிய 
ஆதொரஙக்ளொக வி்ளஙகுைதுைன் அக்கொல 
ெமுதொயம, ச்பொரு்ளொதொரம, ்பண்்பொடு மற்றும 
அரசியடல பிரதி்பலித்திருக்கின்றன. 
ெஙகப்பொைலின் ைடகப்பொட்டியலில் அகம 
(அன்பு ெொரந்து இருத்தல்) மற்றும புறம (்்பொர, 
்ன்டம மற்றும தீடம, ெமூகம, நீதி மற்றும 
முடியரசு) ்்பொன்றைற்றொல் தமிழ அரசியல்  
முடறடம ்பற்றி கூறியிருக்கின்றன.  ெஙக 
இலக்கிய புத்தகஙகள (எட்டுத்சதொடக) எட்டு 
நூல் திரட்டு ஆகும. அடையொைன: (1) ்ற்றிடன 
(2) குறுந்சதொடக (3) ஐஙகுறுநூறு 
(4) ்பதிற்றுப்பற்று (5) ்பரி்பொைல் (6) கலித்சதொடக 
(7) அக்ொனூறு மற்றும (8) புற்ொனூறு, இடை 
தவிர ்மலும ஒன்்பதொைது குழுைொக வி்ளஙகும 
்பொட்டுக்ளொன ்பத்துப்பொட்டும கொணப்பட்ைது.  
ஆரம்ப கொலத்தில் சதொல்கொபபியத்தின் முதல் 
இரண்டு புத்தகஙகளும தமிழ இலக்கணமொகக் 
கருதப்பட்ைதும இக்கொலக்கட்ைத்தில்தொன் 
என்்பது நிடனவு கூறத்தக்கதொகும.

ெஙக இலக்கியஙகளுக்கு பிறகு 
்ெகரிக்கப்பட்ை பிர்பலமொன நூற்்கொடை/
்பொைல் திரட்டு என்்பது ‘கீழகணக்கு’ என 
அடழக்கப்படுகிறது. இப்பதிசனட்டு நூல்களின் 
ஒரு ்பகுதிதொன் மிகவும பிர்பலமொன 
சிலப்பதிகொரம, மணி்மகடல மற்றும 
்பதிசனட்டு சிறிய நூல்கள (்பதிசணன் 
கீழக்கணக்கு, இது திருக்குறட்ளயும 
உள்ளைக்கியதொகும.) அக்கொலகட்ைத்தில் 
எழுதியதொகும.  பிர்பந்த இலக்கியம ்பல்்ைறு 
ைடகயொன ்பொைல்கட்ளக் சகொண்டிருந்தது 
அடை: ‘்கொடை’, என்்பது குறிபபிட்ை 
கருத்திலொன ைரிகட்ளக் சகொண்டிருப்பதுைன் 
(ச்பொதுைொக அன்ட்பப ்பற்றியதொகும) ‘கலம்பகம’ 
என்்பது ஓர ்பத்தியின் முடிவு என்்பது அடுத்த 
ைரிக்கு ஆரம்பமொக ைழி இருப்பதுைன் 
(ச்பொதுைொக அரென் மற்றும வீரத்டத 
குறிபபிடுதல்) ்மலும ‘்பரணி’ என்்பதற்கும ைழி 
ைகுக்கிறது. இது ்பொரம்பரியத்தின் சிறந்த 
எடுத்துக்கொட்ைொக ்பொண்டிக்்கொடை, 
்ந்திக்கலம்பகம மற்றும கலிஙகத்துப ்பரணி 
ஆகியைற்டறக் குறிபபிைலொம.

்பண்டைய கொல தமிழ இலஙகியஙகட்ள 
திருக்குறள, சிலப்பதிகொரம, மணி்மகடல 
்்பொன்றடை ்பல ெஙக கொல அரசியலின் 
தன்டம, ெமுதொயம மற்றும ்பண்்பொட்டிடனப 
்பற்றிய ஆழந்த நுண்ணறிவுைன் ்படைக்கப்பட்டு 
இருந்தன. தமிழ சமொழியொனது தமிழ 
அடையொ்ளம, ்பண்்பொடு, ்பொரம்பரியம மற்றும 
மரபுகளின் அடிப்படியொக உள்ளதொகும.  நிலம, 
புவியடமபபு, ஆட்சியொ்ளரகள மற்றும 
தடலைரக்ளொல் ்ைறு்பட்டு இருந்தொலும 
தமிழ ்்பசும ்பகுதிகளில் தமிழரின் ்ொடு 
மற்றும ்தெக் கூட்ைடமவு என்்பது இருந்தது.  
கலிஙக  அரென் கொர்ைலொ கி.மு 165 கொலத்தின் 
கல்சைட்டுகளில் குறிபபிைப்பட்டுள்ளது.  
இைரதொன் 132 ைருைமொக இருந்த ‘தமிழ 
கூட்ைடமவு’ என்்படத அழித்தொர’ என்று 
அக்கல்சைட்டில் கூறப்பட்டுள்ளது.  
இது்்பொன்்ற தமிழ அரெரகளின் 
கூட்ைடமவின் பிற்ொட்டு ்படைசயடுபபிற்கு 
எதிரொக ெண்டையிட்ைடத ெஙக கொல 
இலக்கியமொன ‘அக்ொனூறு’ விைரித்துள்ளது.  
ஆனொல்  தமிழ ்தசியைொதம என்்பது கொலனி 
ஆதிக்கத்தின் விட்ளவினொல் ்தொன்றியது 
என்று ெொதொரணமொக கூறிவிைமுடியொது.

தமிழ ்தசியத்தின் மூல ஆதொரஙகள 
தமிழ சமொழி மற்றும ்பண்்பொட்டினுடைய 
ைரலொற்றுைன் சதொைரபுடைய ்பஙகு 
ைகிப்பதொகும இதனொல் அரசியல் 
ைடரயறுக்கப்பட்டிருப்பதடன ெஙக கொலம 
முதல் கொணலொம.

இங்க அரசு கருத்தொக்கமும, லட்சிய 
அரென் எனும ்பதமும, கி்ரக்கத்தில் நில 
எல்டலகளில் அடிப்படையில் 
பிரிக்கப்பட்டிருந்த ்கர அரடெ ்்பொன்று 
இருந்தது. ்பண்டைய தமிழ்ொடு என்்பது 
தமிழகம என்று அடழக்கப்பட்ைது. இது ் மற்கு 
மடலடயச் ெொரந்த திருப்பதியிலிருந்து 
கன்னியொகுமரியின் நுனிைடர 
உள்ளைக்கியதொகும. இந்த நிலமொனது 
்பொரம்பரியமொக ஐந்து புவியியல் ெொரந்த 
பிரொந்தியமொக (திடண) இயற்டகத் 
தன்டமயுைன் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மடலடய 
ெொரந்த ்பகுதி (குறிஞ்சி), கொடுகட்ள ெொரந்த 
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்பகுதி (முல்டல), ையல் ெொரந்த ்பகுதி (மருதம), 
கைல் ெொரந்த ்பகுதி (ச்யதல்), மணல் ெொரந்த 
்பகுதி (்பொடல) ஆகியன ஐந்திடணகள ஆகும.

தமிழ சமொழி ்்பசும ்பகுதிகள 
்ெொழரகள (தடல்கரம உடறயூர), 
்பொண்டியரகள (தடல்கரம மதுடர), ் ெரரகள 
( தற்்்பொடதய சகொஙகு ்ொடு மற்றும ்கர்ளொ), 
்பல்லைரகள (தடல்கரம கொஞ்சிபுரம) என 
்பலைொறு பிரிக்கப்பட்டு இருந்தது. தமிழ்ொடு 
்பல்்ைறு அரெரகள மற்றும குறுநில 
மன்னரக்ளொல் ஆ்ளப்பட்ைது. கடை ஏழு 
ைள்ளல்கள புலைரகளுக்கு ைொரி ைழஙகியடத 
்பற்றி ெஙகபுலைரகள புகழந்து ்பொடியுள்ளனர. 
கபிலர மற்றும ஒளடையொர கடை ஏழு 
ைள்ளல்க்ளொன ஆய, ்பொரி, ஓரி, கொரி, 
அதியமொன், ்்பகன் மற்றும ்ல்லிடயப ்பற்றி 
குறிபபிடுகின்றனர. ஓர சிறந்த அரெனின்  
குணஙக்ளொக அைன் ்பொகு்பொைற்ற நீதி  
ைழஙகும அரெனொகவும, மக்களிைத்தில்  
அன்பு உடையைனொகவும, ்்பொரக்ளத்தில் 
எதிரிகளிைம வீரத்டத 
சைளிப்படுத்து்பைனொகவும இருக்க ்ைண்டும 
என குறிபபிடுகிறது.

 ெட்ப அல்லது மன்றம எனப்படுைது 
அரென் தடலடம்யற்று ்ைத்தும ்ொட்டின் 
உயரந்த நீதிமன்றம ஆகும. இடத ்்பொல்ை 
ஒவசைொரு கிரொமத்திற்கும ஒரு மன்றம 
உண்டு. அது அந்த கிரொமத்தின் ச்பொது 
இைத்தில் கூடி அந்த கிரொமத்தில் 
்மற்சகொள்ளப்பை ் ைண்டிய ்பணிகள குறித்து 
விைொதிக்கும. ்்பொர வீரரகள மிகவும 
மதிபபுைன் ்ைத்தப்பட்ைனர. ்்பொரில் அைரகள 
இறக்க ்்ரிட்ைொல் அைரகளின் நிடனைொக, 
நிடனவுத்தூண்  ஒன்று ஊரில் எழுப்படும. 
ஆனொல் ்்பொரில் ஒரு வீரன் தன் பின்புறம 
கொயப்பட்டு அதனொல்  இறந்தொல் ெஙக 
இலக்கிய கொலஙகளில் அது அைமொனமொக 
கருதப்படும.

்்பொரின் ் ல்ல ் டைமுடறகள ்பலைற்டற 
ெஙக இலக்கியஙகள நிடறய சதரிவிக்கின்றன.  
புற்ொனூறு என்்பது ஒரு ெஙக இலக்கியம 

ஆகும.  இது ்பொண்டிய அரெடன புகழகிறது.  
அைன் ச்பண்கள, குழந்டதகள, ்்ொயொளிகள 
மற்றும ை்யொதிக மக்கள, கொல்்டைகள 
இடைகள அடனத்டதயும ்பொதுகொப்பொன 
இைஙகளில் ்்பொரகொலஙகளில் இைம ச்பயரச் 
செயதொன்.  நீதி என்்பது அரசு மற்றும அரெனின் 
மனெொட்சிக்கு உட்்பட்ைதொக இருக்க ்ைண்டும.  
நீதி என்்பது அரெனின் ஆட்சியில் ஒரு 
முக்கியமொன கூறொக இருக்க ்ைண்டும.  ஒரு 
்ல்ல அரென் எந்த சூழநிடலயிலும நீதிடய 
தியொகம செயயக் கூைொது.  அரெனின் 
்ல்லொட்சி மற்றும ் ற்செயல்கள எபச்பொழுதும 
நிடலயொன நீடித்த புகடழ சகொண்டு ைரும.  
இடைகள தொன் முக்கிய அரசியல் 
சகொளடகக்ளொக ெஙக கொலஙகளில் 
குறிபபிைப்பட்டுள்ளது.

 மன்னரொட்சி/முடியொட்சி தன்டமடயக் 
சகொண்டிருந்தொலும அரெனின் ெட்ைப்படியொன 
முடிவுகள மக்களின் ஒபபுதடலச் ெொரந்்த 
இருந்தது.  அரென் மக்களின் ஆதரவு இருக்கும 
ைடர ெட்ைப்படியொன முடிவுகட்ள 
அனு்பவிப்பைரொகவும அ்த ெமயம அைற்டறத் 
தைறொக ்பயன்்படுத்தினொல் மக்கள ஆதரடை 
இழக்கவும ்்ரிடும.  ெஙக இலக்கியம 
(்பட்டினப்பொடல) ்பல்்ைறு ைடகயொன 
ைரிகட்ளப ்பற்றி கூறுகின்றது.  அடைகள 
சுஙகைரி, ைருமொனைரி, ச்பொருள மீதுள்ள ைரி 
மற்றும ்பல  ைரிகள அரசின் ைருைொயகட்ள 
ச்பருக்கும ஆதொரமொக கூறப்பட்டுள்ளன.  
எளிடமயொன நிரைொக கட்ைடமபபின்  ைழி்ய 
( அடமச்ெரகள, அதிகொரிகள) தமிழ அரெரகள 
தமிழகத்டத ஆட்சி புரிந்தனர சைளி்ொட்டு 
ைரத்தகம, சுஙக ைரி முதலொனடை அரசின் 
ைருைொயில் ச்பரும ்பஙகு ைகித்தன. ்பொண்டியர 
கல்சைட்டில் முத்துக்குளித்தல் (கலொத்திகர) 
்பற்றியும மற்றும முதன்டம 
எழுத்தர(கணத்திகன்) ்பற்றியும 
கூறப்பட்டுள்ளது.  ்ெொழரகளின் சகொடியிலும 
மற்றும ்ொணயஙகளிலும புலி சின்னத்டத 
ச்பொறித்து இருந்தொரகள, ்ெரரகள வில் 
மற்றும அமபுகட்ளயும, ்பொண்டியரகள மீன் 
சின்னத்டதயும மற்றும ்பல்லைரகள 
சிஙகத்டத சின்னமொக ச்பற்று இருந்தனர.   
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ஒற்றரகள மூலம உ்ளவு ்பொரத்தல் 
என்்பது நிறுைனப்படுத்தப்பட்டு ்ொட்டின் 
முக்கியமொனசதொரு அஙகமொக இருந்தது. 
்ொட்டின் நிடலத்தன்டமயும அடமதியும 
இதன் செயல்்பொட்டை ச்பொறுத்்த 
அடமந்திருந்தது. நிறுைனப்படுத்தப்பைொமல்  
இருந்தொலும அடிடமகள இல்லொமலில்டல 
அடிடமகட்ள ்படைசயடுத்தபின் பிடிப்பதும, 
அடிடமகட்ள ைரத்தகத்திற்கு 
்பயன்்படுத்தவும, ்பரிசுக்கொக ்பரிமொற்றம 
செயயவும அரெொட்சியொ்ளரக்ளொல் 
்டைமுடறப்படுத்தப்பட்ைது.  குறிப்பொக 
கட்டுமொனம மற்றும கட்டிை ்ைடலகளுக்கு 
அடிடமகள ்பயன்்படுத்தப்பட்ைனர.

 ்பண்டைய தமிழில் ெொதி முடற  என்்பது 
கொணப்பைவில்டல.  ைரக்க சகொளடக மற்றும 
ைரக்க கருத்து ்ைறு்பொடுகள அைரைரகளின் 
சதொழில் ெொரந்த முடறயில் கொணப்பட்ைன.  
ெஙககொல ெமுதொயத்தில் ெொதிய முடற என்்பது 
சைளியிைத்திற்குரியதொகவும மற்றும 
அறியப்பைொததொகவும இருந்தது.  ெமுதொயப 
பிரிவுகட்ள ைரக்கத்தின் அடிப்படையில் ெஙக 
புலைரகள தரம பிரித்தினர.  

 அடைகள: (குடி) துடியன், ்பொணன் 
மற்றும கைம்பன் அல்லது 
அரெர(ஆட்சிபுரி்பைர), டைசியர(ைரத்தகரகள) 
மற்றும ்ை்ளொ்ளர (விைெொயிகள) என்று 
குறிபபிட்டுள்ளனர.  தகுதிநிடலகளில் 
கொணப்பட்ை வித்தியொெஙகள தவிரக்க 
முடியொததொக ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்ைது.  
ஆனொல் ைரண முடற எனும ெொதி அடமபபு  
ெஙககொல ெமுதொயத்தில் சிறித்ள்ை 
கொணப்பட்ைன. 

 ்பண்டைய தமிழ ெமூக அடமபபுகளில் 
மனுதரமம மூலமொக ெட்ைமொக்கப்பைவில்டல. 
ஆரம்பகொல ஆரிய-பிரொமண ெொதிய 
அடமபபுகள ெஙக கொலத்தில் 
குறிபபிைப்பைவில்டல.  இது்்பொன்ற 
அடமபபுகள ெஙக கொலத்திற்குப பிற்க 
்தொன்றின.  ்பண்டைய தமிழ மதஙகள 
்ொட்டுபுற கடலடய ெொரந்்த இருந்தது.  
இயற்டகடய ைழி்படுதல் மற்றும இயற்டக 

கொரணிக்்ள ச்பொதுைொக கொணப்பட்ைன.  
முருகக்கைவுட்ள ைழி்படுை்த தமிழ்ொடு 
்பழஙகுடியினரின் ைழி்பொட்டு மரபு ஆகும.  
முருகக் கைவுட்ள ்்பொரொளிகளின்/மொவீரரகள 
கைவு்ளொக ்ொட்டுபபுற கலொச்ெொரமொக 
செயல்்படுத்தினர.  உலகில் ்பற்றுடைய 
கைவு்ளொக தமிழ-திரொவிை மரபுகளின் 
கட்டுடரகளில் ்ைர ஊன்ற ஆரமபித்தது.    
கி.பி ஆறொம நூற்றொண்டுக்கு பிற்க தமிழ 
மற்றும ெமஸகிருதம ்்பொன்ற எழுத்துகள 
்தொன்ற ஆரமபித்தது.  

ெமஸகிருதமயமொதல் சமதுைொக ச்பொது 
சைளிக்கு ்பரை ஆரமபித்தது. பிரொமணரகள 
அரெனுக்கு ஆசி ைழஙகு்பைரக்ளொகவும, 
மற்றைரகட்ள விை உயரந்தைரக்ளொகவும 
கருதும மனப்பொஙகு சதொைஙகியது. இக்கொல 
கட்ைத்திற்கு பின் பிரொமணரகளிைம ஆசி 
ச்பறுைது ெட்ைபூரை ைழியொக துைஙகியது. 
ெமஸகிருதமயமொதலுைன் ்ெரந்து, ்ைத 
ெைஙகுகள, மனு சகொண்டு ைந்த ைரணொசிரமம 
அடமபபு ்்பொன்றடை,  ஏற்கன்ை சதொழில் 
ரீதியொக பிரிக்கப்பட்டு இருந்த திரொவிை 
ெமூகத்டத ்மலிருந்து கீழொக ெொதி ரீதியொக 
பிரித்தது.

மரபு ைழி சகொளடகயும இயற்டக 
ைழி்பொடும தமிழ மன்னரகளிைம ச்பொதுைொக 
கொணப்பட்ைது. முடியொட்சியும கலொச்ெொர 
டமயத்திலிருந்து அதிகொர டமயத்டத ்்ொக்கி 
்கரந்தது. இதனொல், ெஙக கொலத்துக்கு 
பிந்டதய கொலத்தில் அரெனின் அதிகொரஙகள 
அதிகரித்து ்ொட்டின் சமொத்த அதிகொரமும 
ச்பற்ற ஒ்ர அடமப்பொக அரியடன உயரந்தது

அ ர சு ரி ட ம ய ொ ன து  பு னி த த் 
த ன் ட ம யு ட ை ய த ொ க வு ம ,  ம ர பு 
ைழியொனதொகவும ்பல்லைரகள கூறினர. 
்பல்லைர கொலத்தில் ைை இந்தியொவில் இருந்த 
ஆரிய கலொச்ெொரம  தமிழ்ொட்டில் 
ஊடுறுவியது. இரண்டு கலொச்ெொரஙகளிலும 
உள்ள  கருத்துக்கள, அடமபபுகள, சில 
ஒன்றிடணயும முரண்்பட்ை  சில 
ைழக்சகொழிந்து ்்பொகவும இந்த ஊடுறுைல் 
ைழி ைகுத்தது. இந்த கலபபின் விட்ளைொக 
தமிழ ்பக்தி கலொச்ெொரம ்தொன்றியது.
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 ச்பண்கள மிகவும உயரிய 
மரியொடதயுைன் ்ைத்தப்பட்ைனர மற்றும 
இைரகள அரெரகளுக்கு ்பொதுகொைல் மற்றும 
்பல்்ைறு ைடகயொன ்பணிகட்ளயும செயதனர. 
ஆனொல்  அதிகொரஙகள அடனத்தும 
ஆண்களிைம மட்டு்ம இருந்தது. ச்பண்கள 
ச்பொது அடையில் ்பங்கற்கலொம. ஆனொல் 
ஆண்க்்ள நிரைொகிக்ளொகவும மற்றும 
ஆட்சியொ்ளரக்ளொகவும இருந்தனர. ச்பண்கள 
ெமூக ெைஙகுகளில் முக்கிய ்பஙகு ைகித்தனர. 
்மலும மரபு ைழி உரிடமகள மற்றும 
அதிகொரஙகள ஆண்களிைம இருந்தொலும, 
குடும்பத்தில் ச்பண்ணின் ்பஙகு 
முக்கியமொனதொக இருந்தது.

தமிழகச் ெமூகத்தில் ச்பண்களின் ்பஙடக 
்பற்றி விைொதிக்டகயில் ஒளடையொர ்பற்றி 
குறிபபிடுைது அைசியமொகிறது. (ஔடையொர 
என்றொல் மதிபபுக்குரிய ச்பண் என்று ச்பொருள) 
தமிழ இலக்கியத்திற்கு எந்த 
ச்பண்மணிகச்ளல்லொம முக்கிய 
்பஙகளித்தன்ரொ, அைரகள ஒளடையொர என்று 
்பட்ைபச்பயரிட்டு அடழக்கப்பட்ைனர. 
சைவ்ைறு கொலத்தில் ைொழந்த ஆறு ச்பண் 
தமிழ புலைரகளுக்கு இப்பட்ைபச்பயர 
ைழஙகப்பட்ைது.

ெஙக கொலத்தில் ைொழந்த ஒளடையொரும 
மற்றும ்ெொழரகளும சிறந்த சிறபபுத்தன்டம 
ைொயந்தைரக்ளொக கருதப்பட்ைனர. இலக்கியம, 
கலொச்ெொரம, உலக்ளொவிய அறச்றி, அரசியல் 
தன்டம, ்்பொர, அடமதி மற்றும இரொஜதந்திரம 
்்பொன்றைற்றில் இைரகள ச்பரிய தொக்கத்திடன 
ஏற்்படுத்தினர. ஒளடையொர ஒன்றொம மற்றும 
இரண்ைொம நூற்றொண்டு கொலத்தில் ைசித்தைர. 
இைர அதியமொனின் அடையில் இருந்தொர. இைர 
திருைளளுைர மற்றும கபிலரின் ெம கொலத்தைர 
ஆைொர. ்ற்றிடன குறுந்சதொடக, அக்ொனூறு, 
புற்ொனூறு இைற்றில் குறிபபிைத்தக் ்பஙகளிபட்ப 
செயதுள்ளொர. இைர சிறந்த ஒரு தூதரொகவும 
இருந்தொர. அதியமொனுக்கொக ்பலமுடற ்பல 
அரெரகளிைம தூதுைனொக சென்றுள்ளொர. 
அதியமொன் அடையில் புலைரொகவும, 
அதியமொனின் உற்ற ்தொழரொகவும இருந்தொர. 
தன் தூது திறடமயின் மூலம ்்பொரகட்ளக்கூை 
இைர தவிரத்துள்ளொர.

ஒரு முடற கொஞ்சிடய ஆண்ை 
சதொண்டைமொன், அதியமொன் ஆண்ை தகடூடர 
தொக்கி ்்பொரபுரியும எண்ணத்துைன் இருந்தொன் 
இடத அறிந்த ஒளடையொர கொஞ்சி சென்று 
சதொண்டைமொடன ெந்தித்து பின் ைருமொறு 
கூறினொர.

“சதொண்டைமொன்  அரெ்ர உஙகளுக்கும 
அதியமொனுக்கும தொன் எவை்ளவு ்ைறு்பொடு 
உஙக்ளது ஆயுதக்கிைஙகில் ஆயுதஙகள 
சுத்தமொகவும ்ப்ள்ப்ளப்பொகவும ச்ய பூெப்பட்டு 
அழகொக அடுக்கி டைக்கப்பட்டுள்ளன. 
ஆனொல் ்பொைம அதியமொனின் ஆயுதஙகள 
உடைந்தும, ரத்தக்கடர ்படிந்தும, 
்பட்ைடறகளில் ்பழுது நீக்கும ்பணியிலும 
உள்ளன” என்றொர. சதொண்டைமொடன 
புகழைது ்்பொல், ஒளடையொர அைனது ்்பொர 
அனு்பைமின்டமயும, அதியமொனின் சதொைரந்த 
்்பொரகட்ளயும, ்்பொர திறடனயும சதரிவித்து 
்்பொர ைந்தொல் சதொண்டைமொன் சைற்றி 
ச்பறுைது கடினம  என்்படதயும உணரத்தினொர.

்ெொழர கொலத்தில் ்பத்தொம நூற்றொண்டில் 
இன்சனொரு புகழச்பற்ற ஒளடையொர இருந்தொர. 
இை்ர குழந்டதகளுக்கொன நீதி கடதகட்ளயும 
ஆத்திச்சூடிடயயும சகொன்டற்ைந்தடனயும 
எழுதியைர. ெற்்ற ை்ளரந்த 
குழந்டதகளுக்கொக மூதுடர மற்றும  ்ல்ைழி 
என்ற இரண்டு நூல்கட்ள இைர 
எழுதியுள்ளொர.

அரசியல் சிநதனையாளருககாை 
வனரயன்றகளாக கீழ்க காண்பவற்ன்றக 
கூ்றலாம்:  

  ெமூகத்தில் ெமூக மொற்றத்டத ஏற்்படுத்திய 
சகொளடககள, நிகழவுகளுக்குக் 
கொரணியொக இருத்தல்; மக்களின் ச்பொதுப 
புத்தியில் மொற்றத்டத உருைொக்குதல்

  ெமூகத்தில் திருபபுமுடன ஏற்்படுத்திய 
அரசியல் முடிவுகட்ள எடுத்தல் 

  ெமூகத்தின் ்பல பிரிவுகட்ளச் ்ெரந்த 
்பயனொ்ளரகளுக்கும ்பலன்கள அளித்த 
அரசு முடிவுகளுக்குக் கொரணமொக 
இருத்தல் 
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  ெமூகத்தின் ்பல பிரிவு மக்களின் 
முன்்னற்றத்துக்குக் கொரணமொன 
அரசியல் கருத்துகட்ள ச்பொதுக் கருத்தொக 
உருைொக்குதல்

அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகளின் 
்ைைடிக்டககள புதிய அரசியல் 
சிந்தடனகளுக்கு ஆதரைொக மக்களின் 
ஈடு்பொட்டிடனயும ்பகுத்தறிவிடனயும 
உருைொக்குகின்றன. ெமகொல அரசியல் 
க்ளஙகளில் அைரகள கலந்துடரயொைல் மூலம  
ெமுதொயத்தில் தொக்கஙகள உருைொகின்றன. 
அடுத்த கொலகட்ைத்துக்கு அடறகூைல் 
விடுக்கும அரசியல் மொற்றத்துக்கொன அரசியல் 
முடிவுகட்ள அைரகள ்மற்சகொளகிறொரகள. 
அைரக்ளது அரசியல் முடிவுகள அ்்க 
மக்களின் அன்றொை ைொழவில் நீண்ைகொல 
மொற்றஙகட்ள உருைொக்குகின்றன. 

உலகம முழுைதிலும இத்தடகய 
அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகள அரசியல், ெமூக 
மொற்றஙகட்ள உருைொக்கியுள்ளனர. 
இந்தியொவிலும தமிழகத்திலும ்பண்டைய 
கொலத்திலிருந்து  இத்தடகய அரசியல் 
சிந்தடனயொ்ளரகள உருைொகியுள்ளனர.

்வீன அரசியல் கருத்தொக்கஙகளின் ்படி 
்தசிய அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகள, 
ச்பொதுவுடைடமைொத் அரசியல் 
சிந்தடனயொ்ளரகள, திரொவிைப ்பண்்பொட்டு 
அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகள, ஒடுக்கப்பட்ை 
மக்கள சிந்தடனயொ்ளரகள என ் ொம ்பகுக்கலொம. 

இதன்்படி தமிழகத்தில் ்தொன்றிய 
அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகள இப்பொைத்தில் 
அறிமுகம செயயப்படுகிறொரகள. 

15.2 ்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 

உண்டமகட்ளத் சதளிைொக வி்ளக்குகிறொர. 
இரண்ைொம ்பகுதியொகிய ச்பொருட்்பொலில் உலக 
ைொழக்டகயின் இயல்புகட்ளயும 
்டைமுடறகட்ளயும அலசி ஆரொயும ஓர 
அனு்பைம நிடறந்த அறிஞரொகத் திகழகிறொர:  
்பல கொலத்தும ்பல துடறகளிலும கண்டும 
் க ட் டு ம 
அ றி ந் த ை ற் ட ற 
எல்லொம தம 
சி ந் த ட ன த் 
தி ற த் த ொ ல் 
ச த ளி ை ொ க 
உ ண ர ந் து 
ைடகப்படுத்திக் 
கூ று கி ற ொ ர . 
மூ ன் ற ொ ம 
்பகுதியொகிய கொமத்துப ்பொலில் ்படைபபுத் திறன் 
மிக்க ஒரு கவிஞரொக நின்று குறள மணிகட்ள 
இயற்றியுள்ளொர; தொம மடறந்திருந்து, ்ொைகப 
்்பொக்கில் கொதலடனயும கொதலிடயயும ்்பெச் 
செயதுள்ளொர. 

ப்பாருட்்பாலின ஏழு ்பகுதிகள்

“அரசியல் ஐந்து; அடமச்சியல் ஈடரந்து;

உருைைல் இரண்டு; ஒன்று ஒண்கூழ – 
இருவியல்

திண்்படை; ்ட்புப ்பழ்னழ; குடி 
்பதின்மூன்று

எண்ச்பொருள ஏழொம இடை.”

என்்பது ்்பொக்கியொர என்னும புலைர 
ச்பயரொல் அடமந்த ்படழய சைண்்பொ. இதன் 
்படி, ச்பொருட்்பொல் ஏழு ்பகுதிகட்ள உடையது; 
அரசியல் 25,அடமச்சியல் 10, அரண் 2, கூழ 1, 
்படை 2, ்ட்பு 17, குடி 13 ஆக ச்பொருட்்பொலின் 
எழு்பது அதிகொரஙகள ஏழு ்பகுதிக்ளொகப 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

“்பனைகுடி கூழ்அனமச்சு �ட்புஅரண ஆறும்
உனையான அரசருள் ஏறு” (கு்றள் : 381)

என ைரும ச்பொருட்்பொலின் முதல் 
குறட்்பொவி்ல்ய இந்த ்ைறு்பொட்டிற்கொன 

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 15_updated.indd   297 2/6/2020   5:19:40 PM



298

அடிப்படையும கொணப்படுைது 
குறிபபிைத்தக்கது. இக் குறட்்பொவில் உள்ளைொறு 
அரெொஙகம (அரசின் அஙகம) என்்பதன் 
அடமச்சு, அரண், கூழ, ்படை, ்ட்பு, குடி 
என்னும ஆறு அஙகஙகட்ளயும தனித்தனி்ய 
ைகுத்து, இந்த ஆறு அஙகஙகட்ளயும உடைய 
ஆட்சித் தடலைடனப ்பற்றித் தனி்ய சில 
அதிகொரஙகளில் கூறி ஏழு ைடகயொக 
்ைறு்பொடு செயைது திருக்குறளின் அடமபபு 
முடறக்கு ஏற்றதொக உள்ளது.

அரசைது இயல்பு கூறும் இரு்பதனதநது 
அதிகாரஙகள்

ச்பொருட்்பொலின் முதலில் அரெனது 
இயல்பு கூறும அரசியடல மிக விரிைொக 
இரு்பத்டதந்து அதிகொரஙகளில் கூறியுள்ளொர 
திருைளளுைர. ‘இடறமொட்சி’ (அதிகொரம 39) 
சதொைஙகி ‘இடுக்கண் அழியொடம’  
(அதிகொரம 63) ைடரயிலொன இரு்பத்டதந்து 
அதிகொரஙகளில் ‘அரெர’, ‘்ைந்தர’, ‘நிலன் 
ஆண்ைைர’, ‘மன்னைர’ முதலொன ச்பயரக்ளொல் 
்ொற்்பத்தொறு முடற அைர ஆட்சித் தடலைடனச் 
சுட்டிக் கூறியிருப்பது ்்ொக்கத்தக்கது. 

குடியாட்சிக காலததிற்கும் ப்பாருநதி வரும் 
அறிவுனரகள்

அரெடனப ்பற்றியும, அரசியல் 
அடமபபிடனப ்பற்றியும திருைளளுைர 
ச்பொருட்்பொலில் கூறியுள்ள கருத்துக்கள 
இன்றும ச்பொன் ்்பொல் ்்பொற்றத்தக்கனைொக 
வி்ளஙகுகின்றன. திருைளளுைர ைொழந்த கொலம 
முடியொட்சிக் கொலம. எனினும, அந்தக் கொலத்தில் 
அைர அரெனுக்குச் செொன்னடைக்ளொக 
அடமந்த அறிவுடரகள, இன்று குடியொட்சி 
முடறயில் உள்ள தடலைரகளுக்கும 
ச்பொருந்தும ்ன்சமொழிக்ளொக உள்ளன. 
திருைளளுைர, அரசு எப்படி இருக்க ்ைண்டும 
என்று முடியொட்சி எஙகும 
்பரவியிருந்த கொலத்தி்ல்ய அழகொக 
எடுத்துக்கொட்டியிருக்கிறொர.

 திருைளளுைர கொட்டுகின்ற அரசு எந்தக் 
கொலத்திற்கும, எந்த அடமபபிற்கும 
ச்பொருத்தமொகக் கொணப்படுகிற நிடலயிடன 
்ொம கொண்கின்்றொம. அைருடைய அரசியல் 

கருத்துக்கள எந்தக் கொலத்திற்கும எந்த 
அடமபபும ஏற்றுக்சகொள்ளக் கூடிய 
சிறபபிடனப ச்பற்று வி்ளஙகுகின்றன. 

மககள் �ல அரசு :  

சுருஙகக் கூறின், திருைளளுைருடைய 
அரசியல் அடமபபு ஒரு ‘மக்கள ்ல அரசு’ 
(Welfare State) அடிப்படையில் அடமந்தது 
எனலொம (திருக்குறளில் அறிவுத் துடறகள, 
்பக்.114; 118).

“முன்றபசய்து காப்்பாற்றும் மனைவன மககட்கு 
இன்றபயனறு னவககப் ்படும்” (கு்றள்: 388)

என்ற குறட்்பொவில், ‘அரெ குடும்பத்தில் 
பிறந்து ை்ளரந்து, அரெனொகப ச்பொறுபபு 
ஏற்றொல் மட்டு்ம ஒருைன் அரெனொகச் சிறக்க 
முடியொது’ என்னும கருத்தியடலத் சதள்ளத் 
சதளிைொகப ்படறெொற்றியுள்ளொர 
திருைளளுைர. ஒரு மன்னன் நீதி ச்றி 
ைழுைொமல் தன் கைடமடயச் ெரிைரச் 
செயதொல் – குடிமக்கட்ளக் கொப்பொற்றினொன் 
என்றொல் – அைன், ‘இடற என்று டைக்கப்படும’ 
– ‘முடற செயது கொப்பொற்றும’ அைடன மக்கள 
கைவு்ளொக்ை கருதுைொரகள என்கிறொர அைர. 
மன்னடனக் கைவு்ளொக நிடனத்த ஒரு 
கொலக்கட்ைத்தில், ‘நீ ஒன்றும கைவுள அல்ல, 
்ல்ல ைண்ணம ்ைந்தொல், நீதி ச்றி 
ைழுைொமல் கொப்பொற்றினொல் உன்டன மக்கள 
கைவு்ளொக்ை கருதுைொரகள’ என்று ைளளுைர 
கூறியிருப்பது, ஆழந்து சிந்திக்கத்தக்கது. 
இக்கருத்து, முடியொட்சிக் கொலத்திற்கு 
மட்டுமன்றி, குடியொட்சி மலரந்துள்ள 
இக்கொலக்கட்ைத்திற்கும ச்பொருந்தி ைருை்த.

திருைளளுைரின் கண்்ணொட்ைத்தில் 
‘அறம ைழுைொது, தீடமகட்ள  நீக்கி, மறம 
ைழுைொது, மொனம கொப்பது அரசு’ ஆகும.

“அ்றனிழுககா தல்லனவ நீககி ம்றனிழுககா 
மாைம் உனைய தரசு” (கு்றள் : 384)

என்னும குறட்்பொ இவைடகயில் 
கருத்தில் சகொள்ளத்தக்கது.

‘மன்னர எவைழி; மக்கள அவைழி’. 
்ொைொளும மன்னன் தனது குடிமக்களுக்கு 
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ைழிகொட்டியொக இருக்க ்ைண்டியைன் 
ஆைொன். அைன் ஒருைன் தீய ைழியில் 
்ைந்தொல், மற்றைரகளுக்கு அது்ை 
தூண்டு்கொல் ஆகிவிடும. அைன் தடலைனொக 
இருப்பதொல், அைனுடைய ஒழுக்கம மற்றும 
தனிைொழவு ்பற்றிய செயதிகள ்ொசைஙகும 
்பரவுதல் எளிது. ஆக்ை, அைனுக்கு அறச்றி 
கட்ைொயம ்ைண்டும என்று திருைளளுைர 
ைலியுறுத்தியுள்ளொர. மொனம ்ைண்டும 
என்று கூறும ்்பொதும, தனிைொழக்டக ்பற்றிய 
மொன உணரச்சிடயக் குறிபபிைொமல், ‘மறன் 
இழுக்கொ மொனம’ என வீரத்திற்கு ஏற்புடைய 
மொனத்டதக் குறிபபிட்டு, ்ொட்டின் மொன்ம 
தன் மொனமொகக் சகொண்டு மன்னன் ைொழக்டக 
்ைத்த ்ைண்டும என அைர 
அறிவுறுத்தியுள்ளொர.

‘செங்கொன்டம’ அதிகொரத்திலும 
்ல்லொட்சி ்பற்றி எக்கொலத்திற்கும ச்பொருந்தி 
ைருகின்ற அடிப்படையொன கருத்துக்கட்ள 
எடுத்துடரத்துள்ளொர திருைளளுைர. 
உலகத்தில் உள்ள உயிரகள எல்லொம 
மடழடய எதிர்பொரத்து ைொழகின்றன; அது 
்்பொல், குடிமக்கள எல்லொம அரெனுடைய 
செங்கொடல – ்ல்லொட்சிடய – எதிர்பொரத்து 
ைொழகின்றனர என்கிறொர.

“வாநைாககி வாழும் உலபகல்லாம்; மனைவன 
நகால்ந�ாககி வாழுங குடி” (கு்றள்: 542)

என்ற குறட்்பொவில் ‘மன்னைன் ்கொல்’ 
என்னும முடியொட்சிக் கொலத்திற்கொன 
சதொைரின் இைத்தில், ‘்ல்லொட்சி’ என்ற 
ச்பொதுைொன இன்டறய மக்க்ளொட்சிக்கு ஏற்ற 
சதொைடரப ச்பொருத்திக் சகொளளும ைடகயில் 
்பொடியிருப்பது திருைளளுைரின் 
தனிச்சிறப்பொகும.

“குடிதழீஇக நகாநலாச்சும் மாநில மனைன 
அடிதழீஇ நிற்கும் உலகு” (கு்றள்: 544)

என்னும குறட்்பொவும திருைளளுைரின் 
கொலம கைந்து நிற்கும ச்பொதுடம ் ்ொக்கிடனத் 
சதற்சறனப புலப்படுத்தி நிற்கின்றது. 
‘குடிமக்கட்ள அன்்்பொடு அடணத்துக் 

சகொண்டு ஆட்சி புரியும அரெனுடைய 
அடிகட்ளப ச்பொருந்தி நிற்குமொம உலகம’.

இக் கருத்திடன்ய ‘சகொடுங்கொன்டம’ 
அதிகொரத்தில் ைரும குறட்்பொ ஒன்றில் 
எதிரமடற ைொய்பொட்ைொல் 
சதளிவு்படுத்தியுள்ளொர திருைளளுைர. 
சகொடுடமடயப ச்பொறுத்துக் 
சகொள்ளமுடியொமல் துன்புற்றுக் குடிமக்கள 
அழும கண்ணீருக்கு மிகுந்த ஆற்றல் உண்டு; 
அது்ை ஆற்றல் மிக்க ்படையொகி முடற 
செயயொத மன்னனுடைய அரடெ்ய 
அடி்யொடு அழித்துவிடும.

“அல்லற்்பட்டு ஆற்்றாது அழுதகண ணீரனந்ற 
பசல்வதனதத நதய்ககும் ்பனை.” (கு்றள் : 555)

இங்க அல்லற்்பட்டு ஆற்றொது 
குடிமக்கள அழும ‘கண்ணீடர’, 
சகொடுங்கொல் அரடெ்ய அடி்யொடு ் தயத்து 
அழித்துவிடும ‘்படையொக’ உருைகம 
செயதிருக்கும திருைளளுைரின் சிந்தடன 
புதியது; இதுைடர யொரும கூறொதது. ஹிட்லர, 
மு்ெொலினி, ஜொர மன்னர முதலொன உலகின் 
சகொடுங்கொலரகளுக்கு எதிரொகத் 
திருைளளுைர இக்குறட்்பொவில் 
அடித்திருக்கும ெொவுமணி ைலிடமயொனது.

வருவானயப் ப்பருககுவதற்காை �ானகு 
வழிவனககள்

ஒரு மன்னன் தனது அரசின் ைருைொடயப 
ச்பருக்கும துடறயிலும ைரவு-செலவுத் 
திட்ைத்திலும (Budget) ைல்லைனொக வி்ளஙக 
்ைண்டும. இவைடகயில் திருைளளுைர 
‘இடறமொட்சி’ அதிகொரத்தில் கூறியுள்ள ஓர 
அடிப்படையொன அரசியல் சிந்தடன ைருமொறு:

“இயற்்றலும் ஈட்ைலும் காததலும் காதத 
வகுததலும் வல்ல தரசு.” (கு்றள் : 385)

முதலொைதொக, ஒரு மன்னன் ச்பொருள 
ைரும ைழிைடககட்ளப ச்பருக்க ்ைண்டும; 
இதடன ‘இயற்றல்’ என்ற செொல்லொல் 
குறிபபிடுகிறொர ைளளுைர. அடுத்து, 
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அரசுக்குப ்பல ைழிகளி்ல ைந்த ைருைொடயத் 
திரட்டி ஒன்று்ெரக்க ்ைண்டும; இதடன 
‘ஈட்ைல்’ என்கிறொர ைளளுைர. மூன்றொைதொக 
ஒன்று ்ெரத்த ச்பொருட்ள அழிவு ்்ரொமல் 
கொக்க ்ைண்டும; இது ‘கொத்தல்’ ஆகும. மிக 
இன்றியடமயொத ்ொன்கொைது ்படிநிடல, 
இயற்றியும ஈட்டியும கொத்தும 
டைத்துள்ளைற்டறச் செலவிடுைதற்கு உரிய 
துடறகள இடை இடை, அைற்றிற்கொன 
சதொடககள இவை்ளவு இவை்ளவு என்று 
ைகுத்துச் செலவு செயதல் ஆகும. இது்ை 
‘ைகுத்தல்’ எனப்படும. இங்ஙனம இயற்றல், 
ஈட்ைல், கொத்தல், ைகுத்தல் என்னும ்ொன்கு 
ைழிமுடறகளில் அரசின் ைருைொடயச் 
்ெரத்து, ்பகிரந்து, திட்ைமிட்டு, ்பயன்்படுத்திக் 
சகொளைது ஒரு ்தரந்த மன்னனின் 
தடலயொய கைடம ஆகும என்கிறொர 
திருைளளுைர.

இக்கருத்து இன்று அரசியல் மற்றும 
ச்பொருளியல் ெொரந்த அறிஞரக்ளொல் 
ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்டுள்ள ெமதரமம 
அடிப்படைக் கருத்துக்களில் ஒன்றொகும. ஓர 
அரசு தனது ைருைொடய எவைொறு எல்லொம 
சிறந்த முடறயில் திட்ைமிட்டுக் டகயொ்ள 
்ைண்டும என்ற முற்்்பொக்கொன கருத்திடன 
இரண்ைொயிரம ஆண்டுகளுக்கு முன்்்ப 
்றுக்குத் தறித்தொற் ்்பொல் ‘இயற்றல், ஈட்ைல், 
கொத்தல், ைகுத்தல்’ என ்ொன்்க ்ொன்கு 
செொற்களில் ைடித்துத் தந்துள்ள ்பொஙகிடன 
இங்க ்மமொல் கொண முடிகின்றது.

அரெனுக்சகன்று திருைளளுைர 
ச்பொருட்்பொலில் கூறியுள்ள ்ல்லியல்புகள 
்ொட்டு மக்கள எல்்லொருக்கும 
்ைண்டியனைொக, ச்பொருந்தக் கூடியனைொக 
இருக்கின்றன. அதனொல்தொன் அைர 
அரெனுக்கு என்று கூறத் சதொைஙகிய ‘கல்வி’ 
முதலொக ‘இடுக்கண் அறியொடம’ 
ைடரயிலொன ்பண்பு ்லன்கட்ள ‘ைொழும 
உயிரக்கு’ என்றும ‘மொந்தரக்கு’ என்றும 
்பலரக்கும ச்பொதுைொக்கிக் கூறியுள்ளொர. 
திருைளளுைர ச்பொருட்்பொலில் 
ைலியுறுத்தியுள்ள அரசியல் சிந்தடனகளில் 
அறச்றி்ய முதன்டமயொன இைத்திடனப 

ச்பறுகின்றது, அைரது அரசியல் அடமபபில் 
மக்கள ்ல்ம அடிப்படையொக 
வி்ளஙகுகின்றது. ்ைறு செொற்களில் கூறுைது 
என்றொல், முடியொட்சிக் கொலத்டதச் ெொரந்த 
திருைளளுைரின் ச்பரும்பொலொன அரசியல் 
சிந்தடனகள இன்டறய குடியொட்சிக் 
கொலத்திற்கும ஏற்புடையனைொகத் 
திகழகின்றன.

15.3 நதசியவாதம்
சுப்ரமணிய ்பாரதியார்(1882-1921)

ஜாதி மதஙகனளப் ்பாநராம் - உயர் 
ஜனமம்இத நதசததில் எய்திை ராயின 

நவதிய ராயினும் ஒனந்ற - அனறி 
நவறு குலததிை ராயினும் ஒனந்ற 

்ொம ெொதி  மதஙகட்ளப 
்பொரக்க ்ைண்ைொம, இந்த 
நிலத்தில் ைொழும அடனத்து 
மனிதரகளும ஒன்்ற 
அைரகள எந்த ெொதியினடர 
ெொரந்திருந்தொலும அல்லது 
எந்த ் ைதத்டத ் ்பொதிப்பைரொக 
இருந்தொலும ்ொம அடனைரும ஒன்்ற அது 
மனிதகுலம ஆகும. - சுப்ரமணிய   பா்ரதியார்

திருக்குறள் ஓர் மதச்ார்பறற நூல்

திருக்குறட்ள ்ொம  ்படிக்க 
ஆரமபித்த உை்ன்ய அது ஒரு 
மதச்ெொர்பற்ற நூல் என்ற உண்டமடய 
்ொம அறியலொம. திருைளளுைர ைொழந்த 
கொலத்தில் ச்பௌத்த மதம, சீக்கிய மதம, 
டஜன மதம, மற்றும இந்து மதம ்்பொன்ற 
்பல மதஙகள இருந்தன. அடதப்்பொல்ை 
இடற மறுப்பொ்ளரகளும இருந்துள்ளனர. 
ஆனொல் மதச்ெொர்பற்ற தன்டம  
எனும கருத்தொக்கத்டத யொரும 
அறிந்திருக்கவில்டல. ைளளுை்ர மத 
்மபிக்டக உடையைர தொன். கைவுட்ளப 
புகழந்்த ்பத்து குறளகட்ள சகொண்ை ஒரு 
அதிகொரத்டத ்படைத்துள்ளொர. அைரும 
ஒரு மதத்தில் இருந்திருக்கலொம. ஆனொல் 
எந்த ஒரு மதத்துக்கும ஆதொரமொக இந்நூல் 
இல்டல. குறிப்பொக செொல்ைசதன்றொல் 
எந்த மதத்டதப ்பற்றியும குறிபபிைவில்டல.
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சி. சுபரமணிய ்பொரதியொர தமிழகத்தின் 
தடல ச்சிறந்த கவிஞர, சுதந்திரப ் ்பொரொளி மற்றும 
ெமூக சீரதிருத்தைொதி ஆைொர. இைர மகொகவி 
்பொரதியொர என்று மிகவும ்்பொற்றப்படுகிறொர. 
மகொகவி என்றொல் மிகபச்பரிய கவிஞர 
எனபச்பொருள்படும. இைர இந்தியொவின் 
தடலசிறந்த கவிஞரொகக் கருதப்படுகிறொர. 
இைருடைய ்பொைல்கள ்தசிய உணரடைத் 
தூண்டி  ்தெ விடுதடலக்கொக மக்கட்ளத் திரட்ை 
உதவியதுைன் தமிழகத்தில் இந்திய சுதந்திர 
்்பொரொட்ைத்திற்கு ஆதரைொகவும இருந்தன. 

்பாரதி : ஓர் ்பாைலாசிரியர் மற்றும் ஓர் நதசிய வாதி

தமிழ இலக்கியஙகளின் ஓரபுதிய 
ெகொபத்ம சுபரமணிய ்பொரதியொரிைமிருந்து 
சதொைஙகியுள்ளது எனலொம. இைருடைய 
ச்பரும்பொலொன  ்படைபபுகள ்தெப்பற்று, ்பக்தி 
மற்றும மடறச்பொருள ்பற்றியதொகும. 
்பொரதியொர மிகவும உணரச்சிப ச்பருக்குள்ள 
கவிஞர ஆைொர. ”கண்ணன் ்பொட்டு” ” நிலவும, 
ைொன்மீனும கொற்றும’’ ”்பொஞ்ெொலி ெ்பதம” 
்்பொன்றடை ்பொரதியொரின் மிகச் சிறந்த 
்படைபபுகளின் சைளிப்பொடுக்ளொகும.

்பொரதி ஓர ்தசியக் கவிஞரொக 
கருதப்படுகிறொர. இைருடைய ்பொைல்கள 
்தெப்பற்று மிக்கதொக மக்கள மத்தியில் 
்்பொற்றப்பட்டுள்ளன. இதனொல் மக்கள 
ஈரக்கப்பட்டு சுதந்திரப ்்பொரொட்ைத்தில் மிகுந்த 
ஈடு்பொடுைன் ்பங்கற்று ்ொட்டின் 
சுதந்திரத்திற்கொகப ்பொடு்பட்ைனர. ்பொரதியொர 
்ொட்டின் ச்பருடமடய  மட்டும  கூறொமல் 

்பொரதியொரின் ”்பொஞ்ெொலி 
ெ்பதம” என்்பது ஓர தடலசிறந்த 
்படைப்பொகும.   இது இந்தியொடை 

திசர்ள்பதியொகவும, ஆஙகி்லயடர 
சகௌரைரக்ளொகவும சுதந்திர ்்பொரொட்ை 
வீரரகட்ள ்பொண்ைைரக்ளொகவும, உருைகப 
்படுத்தியிருந்தொர. திசரௌ்பதியின்  
்்பொரொட்ைம மூலமொக அைர இந்திய தொய 
ஆஙகி்லயர ஆட்சியின் கீழ 
அடிடமப்பட்டுள்ளடத மடறமுகமொக 
சைளிப்படுத்தினொர. 

சுதந்திர இந்தியொடைப ்பற்றிய 
சதொடல்்ொக்குப ்பொரடைடய ்கொடிட்டுக் 
கொட்டுகிறொர. இைர 1908 ம ஆண்டு ”சு்தெ 
கீதஙகள” எனப்படும உணரச்சிமிக்க ்பொைல் 
சதொகுபபிடன சைளியிட்ைொர.

ஓர் இதழாசிரியராக ்பாரதியார்

்பொரதியொர (்பல ைருைஙகட்ளப) 
தன்னுடைய ைொழக்டகயில் 
்பத்திரிக்டகயொ்ளரொக செலவிட்ைொர. ்பொரதி 
இ்ளம ையதில் தன்னுடைய ைொழக்டகடய ஓர 
்பத்திரிக்டகயொ்ளர மற்றும துடண ஆசிரியரொக 
“சு்தெ  மித்திரன்” என்ற ்பத்திரிக்டகயில் 1904-
ஆம ஆண்டு சதொைஙகினர. 1906-ஆம ஆண்டு 
்ம மொதம ” இந்தியொ” எனப்படும ஓர புதிய 
்ொளிதழ சதொைஙகப்பட்ைது. இது பிரஞ்சு 
புரட்சியின்  மூன்று முக்கிய முழக்கஙக்ளொன 
சுதந்திரம, ெமத்துைம மற்றும ெ்கொதரத்துைம 
்்பொன்றைற்டற தனது குறிக்்கொ்ளொக 
அறிவித்தது. இது தமிழ ்பத்திரிக்டக துடறயில்  
ஓர புதிய ்பொடதடய ஏற்்படுத்தியது எனலொம. 
இது புரட்சிகரமொன புதிய முயற்சியொக 
்தொன்றியது. தனது புரட்சிகரமொன  
முடனபபுடகட்ள சைளியிடுைதற்கு ்பொரதியொர 
அைரகள ைொர இதடழ சிகபபு தொளில் அச்சிட்டு 
பிரசுரித்தொர. அரசியல் ்கலிச் சித்திரத்துைன் 
சைளியிைப்பட்ை தமிழ ்ொட்டின் முதல் ்ொ்்ளடு 
‘இந்தியொ’ என்்பதொகும. இைர ்மலும விஜயொ 
என்கிற தமிழ தினெரியின் ்பதிப்பொசிரியரொகவும 
இருந்து சைளியிட்ைொர. ”்பொல ்பொரதொ” என்கிற 
ஆஙகில மொத இதடழயும, ்பொண்டிச்்ெரியில் 
”சூர்யொதயம” எனும உள்ொட்டு ைொர இதடழ 
சைளியிட்ைொர.

ஆணும ச்பணும ெமமொகக் கருதப்பட்ைொல் 
மட்டு்ம இவவுலகம அறிவு மற்றும 
புத்திக்கூரடமயில் சிறபபுறும. - ்பாரதியார்

”சுயரொஜய தினம” 
சகொண்ைொடுைதற்கொக 1908-ஆம ஆண்டு  
சென்டனயில் மிகபச்பரிய ச்பொதுக் 
கூட்ைத்திற்கு இைர ஏற்்பொடு செயதொர. 
“ைந்்த மொதரம” “எந்டதயும தொயும , 
சஜய ்பொரத்”  ்்பொன்ற ்பொரதியொரின் 
கவிடதகள  அச்சிட்டு இலைெமொக 
மக்களுக்கு வினி்யொகிக்கப்பட்ைன.
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சுபரமணிய ்பொரதியொர (டிெம்பர) ்பதி்னொரொம ்ொளில் 1882-ஆம ஆண்டு எட்ையபுரம 
என்னும கிரொமத்தில் பிறந்தொர. இந்த ஊர தமிழ்ொட்டில் உள்ள திருச்ல்்ைலி மொைட்ைத்தில் 
உள்ளது, இைருடைய குழந்டத ்பருை ச்பயர சுபட்பயொ ஆகும. இைரது தந்டதயொர சின்னெொமி,  
தொயொர லட்சுமி அமமொள ஆைொர.

்பொரதியொர ஏழு ையதில்  தமிழக் கவிடதகட்ள எழுத ஆரமபித்தொர.  தன்னுடைய 
்பதி்னொரொம ையதில் அைருடைய ்படைபபுகள மற்றும திடறடமகள கற்றறிந்த அறிஞரக்ளொல் 
புகழப்பட்ைது.  ்பதி்னொரொம ையதில் சுபட்பயொ அடனத்து ச்பருமக்கள மற்றும அறிஞரகள 
கூடியிருக்கும ெட்பயில் ஓர ெைொல் விட்ைொர.  யொ்ரனும என்னுைன் எந்தவித முன்னறிபபு 
மற்றும ்பயிற்சி இல்லொமல் எந்த தடலபபில் ்ைண்டுமொனொலும ்்பெ தயொரொ? என ெைொல் 
விட்ைொர.  இந்த ்்பொட்டி எட்டையபுர அரெடையில் ஓர சிறபபு அமரைொக  எட்ையபுர அரெரின் 
தடலடமயில் ்டைச்பற்றது.  ெைொலில் ்தரந்சதடுக்கப்பட்ை தடலபபு‘கல்வி‘ ஆகும.  சுபட்பயொ 
்்பச்சுப ்்பொட்டியில் சைன்றொர.  இது சுபட்பயொவின் ைொழக்டகயில் ஓர திருபபு முடனயொக 
அடமந்தது.  இந்த மறக்க முடியொத நிகழவுக்கு பிறகு ‘எட்ையபுர சுபட்பயொ‘  என்று 
அடழக்கப்பட்ை அைர ‘்பொரதி’ என்றும பிற்கொலத்தில் ்பொரதியொர  என்றும மரியொடதயுைன் 
அடழக்கப்பட்ைொர.  ‘்பொரதியொர’ என்ற ச்பயர அடனைரொலும குறிப்பொக ்தெைொதிக்ளொலும 
உலசகஙகிலும உள்ள ்கொைொன ்கொடி தமிழப ்பற்றொ்ளரக்ளொல் மதியொடதயுைனும நிடனவு 
கூறப்படுகிறது. 

ஜூன் 1897-இல் ்பொரதியொருக்கு ்பதிடனந்து ையது நிரமபியிருந்த ் ்பொது செல்லமொளுைன் 
திருமணம ்ைந்தது. இதன்பிறகு ்பொரதியொர கொசிக்கு சென்றொர. அஙகு தனது அத்டத குப்பொள 
மற்றும மொமொ கிருஷணசிைனுைன் இரண்டு ஆண்டுகள இருந்தொர. அஙகிருந்த ்்பொது தொன் 
ெமஸகிருதம, இந்தி மற்றும ஆஙகில சமொழியறிவிடன ச்பற்றொர. அலகொ்பொத் ்பல்கடலக்கழக 
நுடழவுத் ்தரவில் அைர  சைற்றி ச்பற்றொர. கொசியில் தஙகியிருந்தது ்பொரதியின் ஆளுடமயில் 
ச்பரும மொற்றஙகட்ள ஏற்்படுத்தியது. முறுக்கு மீடெ, சீக்கியரகளின் தடலப்பொடக மற்றும 
வீறு சகொண்ை ்டையிடன தனக்்க உரித்தொனதொக்கினொர. இத்தடகய சைளிப்படையொன 
மொற்றஙகளும ்பொரதியொரிைம ஏற்்பட்ைன.

”இந்தியொ” என்கிற இதழின் 
்பதிப்பொசிரியரொக இருந்து செயல்்பட்ைதனொல் 
்பொரதியொருக்கு டகது  ஆடணப 
பி ற ப பி க் க ப ்ப ட் ை து . 
இதனொல் நிடலடம 
மிகவும ் மொெமொனதொல் 
1908-ஆம ஆண்டு 
்ப ொ ண் டி ச் ் ெ ரி க் கு 
செல்ல முடிவு எடுத்து 
அைர அங்க சென்றொர. 
அந்த கொல கட்ைத்தில் 
்பொண்டிச்்ெரி பிசரஞ்சு ஆதிக்கத்தின் கீழ  
இருந்தது. அஙகு ்பொரதியொரின் ைொழவில் 
்பல்்ைறு ெொதகமொன சூழநிடலகள ஏற்்பட்ைன,  
இதன்மூலம ்பல தடலைரகட்ள ெந்திக்கவும,  
சுதந்திரப்்பொரொட்ைத்தில் ஆயுத்மந்திய  

இயக்கத்தின் தடலைரக்ளொன அரவிந்்தொ, 
லொலொ லஜ்பதிரொய மற்றும வி.வி. சுபரமணியம 
ஆகி்யொடரயும ்பொண்டிச்்ெரியில் தஞ்ெம 
புகுந்திருக்கும ச்பொழுது ெந்தித்தொர.  மிகவும 
ஆதொயத்திற்குரிய ்பொரதியொரின் ைொழக்டக 
என்்பது ்பொண்டிச்்ெரியில் ்பத்து ைருைம அைர 
தஙகியிருந்த கொலமொகும.  இைர தமிழ 
இட்ளஞரகட்ள ஒன்று திரட்டி ்தசிய 
்பொடதக்கு இட்டுச் சென்றொர.  ்பொரதியொரின் 
்படைபபுகள ஆஙகி்லய அரசுக்கு மிகவும 
எரிச்ெலூட்டின, இைரின் எழுத்துக்கள மூலம 
தொய ்ொட்டுப்பற்டற தமிழ இட்ளஞரகளிைம 
விடதத்தொர.  ்பொரதியொர 1919-ஆம ஆண்டு 
சென்டனயில் ரொஜொஜி வீட்டில் மகொத்மொ 
கொந்திடய ெந்தித்தொர.  ்பொரதியொர  ஆஙகி்லயர 
ஆட்சிக்குட்்பட்டிருந்த இந்தியொவிற்கு அருகில் 
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1918-ஆம ஆண்டு கைலூடர ச்ருஙகிய  ் ்பொது 
அைர டகது செயயப்பட்ைொர.  இைர சிடறயில் 
இருக்குமச்பொழுது  தன்னுடைய ்்ரத்டத 
சுதந்திரம, ்தசியைொதம மற்றும ்ொட்டின் 
்லத்டதப ்பற்றிய கவிடதகள எழுதுைதற்கு 
செலவிட்ைொர.  ்பொரதியொர தன்னுடைய 
இ்ளடமக்கொலத்தில் தமிழ ்தசியத் 
தடலைரகளிைம ்ல்ல உறவுகட்ள 
ஏற்்படுத்தினொர, குறிப்பொக ை.உ. சிதம்பரம, 
சுபரமணிய சிைொ, மண்ையம திருமலச்ெொரியொர 
மற்றும சீனுைொச்ெொரி ்்பொன்றைரகளிைம 
்ல்லுறவுகட்ள ை்ளரத்தொர. இந்த 
தடலைரகளிைம ஆஙகி்லயர ஆட்சியினொல் 
ஏற்்படும பிரச்ெடனகட்ள ்பற்றி விைொதித்தொர.  
்பொரதியொர இந்திய ்தசிய கொஙகிரசின் 
ைருைொந்திர மொ்ொட்டில் கலந்து சகொளளும 
ைழக்கத்டதக் சகொண்டிருந்தொர ்தசிய 
பிரச்ெடனகட்ள தீவிரமொன இந்திய 
்தசியைொதத் தடலைரக்ளொன 
பிபின். ெந்திர்பொல், ்பொலகஙகொதர திலகர 
மற்றும வி.வி.சுபரமணியம ்்பொன்்றொரிைம 
விைொதித்தொர. ்பொரதியொரின் ்பங்கற்பு மற்றும 
செயல்்பொடுக்ளொல் 1905-ஆண்டு ்பனொரஸ 
மற்றும 1907-ஆம ஆண்டு சூரத் மொ்ொட்டில் 
இந்திய ்தசிய கொஙகிரசு தடலைரகட்ள 
இைரது  ்தெ்பற்று மிகவும கைரந்து 
இழுத்ததுைன்  ்பல தொய ்ொட்டை ்்சிக்கும 
்தெத் தடலைரக்ளொல் மதிக்கப்பட்ைொர. சில 
்தெத்தடலைரகளுைன் ்தெம ்பற்றிய 
சிந்தடனகட்ளப ்பகிரந்து சகொண்ைொர.  
அதுமட்டும இல்லொமல் ்பல்்ைறு முடறயில் 
்தசிய இயக்கத்டத ைலுப்படுத்துைதற்கு அைர 
அறிவுடரகட்ள ைழஙகினொர. ெந்்தக 
மில்லொமல் ்பொரதியொருடைய அறிவுடரகள 
மூலமொகப ்பல ் தசிய தடலைரகள புத்துணரவு 
ச்பற்று ்தசியைொதத்திற்கு ்பஙகொற்றினொர. 
இவைொறு ்பொரதியொர இந்திய சுதந்திரத்திற்கொக 
முக்கிய ்பஙகொற்றினொர என்்படத ்ொம 
அறி்ைொம.

”்ொம ஆயிரம பிரிவுக்ளொக 
்ைண்டுமொனொலும பிரிந்து இருக்கலொம. 
ஆனொல், எப்படி இருந்தொலும அந்நிய 
்படைசயடுபட்ப நியொயப்படுத்த முடியொது”.

ஓர் சமூக சீர்திருததவாதியாக ்பாரதியார்

்பொரதியொர ெொதிய அடமபபுக்கு எதிரொக 
செயல்்பட்ைைர.  இைர உலகில் இரண்டு 
ெொதிகள உள்ளன. ஒன்று ஆண்ெொதி 
மற்சறொன்று ச்பண்ெொதி என்்படதத் தொண்டி 
்ைறு ஒன்றுமில்டல என்று 
பிரகைனப்படுத்தியிருக்கிறொர. இடை 
எல்லொைற்டறயும விை இைர தனது பூநூடல 
அகற்றினொர. ்மலும அட்ைைடண 
ெொதியினடரயும பூநூல் அணியச்செயது 
்ைதம ஓதச் செயதொர. இைர முஸலிமகள 
்ைத்தும கடையில் ்தநீர ்பருகினொர.  இைர 
தன்னுடைய குடும்ப உறுபபினரகளுைன் 
்தைொலொயத்திற்கு அடனத்து  விழொக்களிலும 
்பங்கற்றொர. இைர ்பட்டியல் இனத்தைடர 
்கொயிலுக்கு அனுமதிப்படத ஆதரித்தொர.  
இைருடைய அடனத்து சீரதிருத்தஙகளுக்கும 
இைருடைய அக்கம ்பக்கத்தினரிடை்ய ச்பரிய 
எதிரபபு இருந்தது.  ்பொரதியொர மிகவும 
திறடமயொனைர. இந்தியர, சதளிைொக 
அடனைரும ்பொரதத்தொயின் குழந்டதகள என 
ஒன்று்பட்டு செயல்்பட்ைொல் அன்றி இந்திய 
விடுதடல ெொத்தியமொகொது என்று கூறினொர. 
இைர ச்பண்களின் உரிடமகள, ்பொலினச் 
ெமத்துைம மற்றும ச்பண்களின் ஆற்றலொதல்  
ஆகியைற்டற மிகவும ்மபினொர. இைர 
குழந்டத திருமணம, ைரதட்ெடண முடறடயத் 
தீவிரமொக  எதிரத்தொர.  ஆனொல் விதடை 
திருமணத்டத அைர ஆதரித்தொர.

வி்ைகொனந்தரின் சீைரொன ெ்கொதரி 
நி்ைதிதொவுைனொன ்பொரதியொரின் ெந்திபபு 
ச்பண்களுக்கொன உரிடமகள ்பற்றி 
சிந்தடனடயப ்பொரதியொரிைம எற்்படுத்தின. 
இது ெொதியப பிரச்ெடனயிலிருந்து 
சுதந்திரம ைடரக்கும மற்றும ஆன்மீகம 
ைடர ்பொடு்பட்ைைர.  இைர தற்கொல 
ச்பண்களுக்கு ெக்தி என்கிற 
அடையொ்ளத்டத ஏற்்படுத்தியைர, 
குறிப்பொக ்வீன ச்பண்களின் அதிகொரம, 
்பலமொன, சுதந்திரமொன மற்றும 
ஆண்களுக்கு ெமமொன ்பஙகுதொரர என்று 
ச்பண்கட்ள குறிபபிடுகிறொர.
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ஓர்  பதானலந�ாககுச் சிநதனையாளராகப் 
்பாரதியார்

்பொரதி என்்பைர ஒரு கவிஞர, ்பத்திரிக்டக 
ஏழுத்தொ்ளர, சுதந்திரப ்்பொரொட்ை வீரர மற்றும 
ெமூக சீரத்திருத்தைொதி ஆைொர.   இைர தமிழக 
ெமுதொயத்தில் மிகப ச்பரியத் தொக்கத்டத 
எற்்படுத்தியைர.  இைர செொன்னடதச்  செயதுக் 
கொட்டியைர என்்பது இைரின் உயரடைக் 
கொட்டுகிறது. இைருடைய சதொடல ்்ொக்கொன 
முன்கணிபபு ்்பொல அடுத்த இரு்பத்டதந்து 
ஆண்டுகளில் இந்தியொ சுதந்திரம ச்பற்றது. ஓர 
மக்கத்தொன இந்தியொ ்பற்றிய இைரின் சதொடல 
்்ொக்கு சிந்தடனகள  சுதந்திர இந்தியொவில் 
செயல்்படுத்தப்பட்டுக் சகொண்டிருக்கின்றன. 
்பொரதியொர தனக்கொக ைொழொமல் 
மக்களுக்கொகவும ்தெத்திற்கொகவும 
ைொழந்தைர.  ஆடகயொல்தொன் மரியொடதயுைன் 
இைடரப ்பொரதியொர எனப ்்பொற்றுகின்றனர. 
்பல ஆண்டுகளுக்குப பிறகும சுபரமணிய 
்பொரதியொர இந்திய சுதந்திரத்தின் சின்னமொகவும 
தமிழ ்தசியைொத அதிரைடலடய 
ஏற்்படுத்தியைரொகவும  வி்ளஙகுகிறொர.

15.4 ப்பாதுவுனைனமவாதம்

ம. சிஙகாரநவலர் (1860-1946)

இரு்பதொம நூற்றொண்டின் சதொைக்கத்தில் 
எழுச்சிச்பற்ற  சு்தசி மற்றும தன்னொட்சி 
இயக்கஙக்ளொல் ்ொடு முழுைதும விடுதடல 
உணரவு ்பரவியது. ெமூகரீதியிலும இந்து 
மதத்திற்குள சில சீரத்திருத்தஙகள சகொண்டு 

்பொரதியொர செபைம்பர ்பதி்னொரொம 
்ொள 1921-ஆம ஆண்டு இயற்டக 
எயதினொர.  ஆனொல் இைரின் இறுதி 
ெைஙகில் ்பதினொன்கு ்்பரகள மட்டு்ம  
்பங்கற்றனர, இதற்கு ெொதிடய விட்டு 
தளளி  டைக்கப்படு்ைொம என்்பதுைன் 
ஆஙகி்லய  அரெொஙகத்தின் அைக்கு 
முடறயினொல் ஏற்்பட்ை ்பய்ம 
கொரணமொகும.

ைரப்பட்ைன. அரசியல் ரீதியொக இந்தியத் 
தன்டம அல்லது ்தசிய உணரவு உருைொைதில் 
இந்த இயக்கஙகள முக்கியப ்பஙகு ைகித்தன. 

இருந்த ்்பொதும இடை மதைொதத் 
தன்டமடய சகொண்டிருந்தன. அ்த்்பொல 
இந்த  இயக்கஙகளில் 
்ப ங ் க ற் ற ை ர க ள 
ச்பரும்பொலும ்படித்த 
் ம ல் த ட் டு 
ை ர க் க த் தி ன ர ொ க 
இருந்தனர. அைரகள 
்கொரும விடுதடல 
மட்டு்ம அரசியல் 
வி டு த ட ல ய ொ க 
இருந்தது. அடித்தட்டு மக்க்ளொன விைெொயிகள, 
சதொழிலொ்ளரகளின் ச்பொரு்ளொதொர 
்லன்களுக்கு முக்கியத்துைம 
அளிக்கப்பைவில்டல.  ச்பரும்பொலொன 
விைெொயிகள ஏடழக்ளொக இருந்தனர.   
்மலும, கொஙகிரசு கட்சிக்குள ெொதிப 
்பொகு்பொடுகள நிலவின. குறிப்பொக, தமிழகத்தில் 
பிரொமணர, பிரொமணரல்லொதைர என்ற 
்பொகு்பொடு நிலவியது. 

இந்த நிடலடமயில் தமிழக அரசியல் 
இயக்கத்தில் ்பகுத்தறிவு கருத்துகள, அறிவியல் 
்பொரடை ஆகியன உருைொைதிலும விடுதடலப 
்்பொரொட்ைஙகளுக்கு ஒரு ைட்ைொரத் தன்டம 
அளிப்பதிலும, விடுதடலப ்்பொரொட்ைத்தில் 
விைெொயிகள, சதொழிலொ்ளரகள ்லன்கட்ள 
இடணப்பதிலும இந்திய அரசியலில் ெமதரமக் 
கருத்துகள ்பரவியதிலும ம. சிஙகொர்ைலரின் 
அரசியல் சிந்தடனகள முக்கியப ்பஙகொற்றின.

காஙகிரசு அரசியலில்  சிஙகாரநவலருனைய 
சிநதனைகளின தாககம்

சதொைக்கத்தில் இந்தியொவில் இருந்து 
இயற்டக ை்ளஙகட்ளக் சகொளட்ளயடித்து 
மூலபச்பொருட்க்ளொகத் தஙகள ்ொட்டுக்கு 
ஏற்றுமதி செயத ஆஙகி்லய அரசு, தஙகள 
்தடைகள அதிகரித்ததொல் இந்தியொவி்ல்ய 
சதொழிற்ெொடலகட்ளத் சதொைஙகியது. 
ஏற்கன்ை இந்தியொவில் ்பொரம்பரியத் 
சதொழில்கட்ள கொலனியொதிக்க அரசு 
முைக்கிவிட்ைதொல் மக்கள ைொழைொதொரஙகட்ள 
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இழந்து ்பசி, ்பட்டினி, ைறுடமயில் ைொடினர. 
இதனொல் மக்களின் ைொழக்டக தரத்திடன 
்மலும ்மொெமொக்கியது. இதனொல கூலி 
்ைடல கிடைத்தொல் ்்பொதும என்ற நிடலக்குத் 
சதொழிலொ்ளரகள தள்ளப்பட்ைனர. இதனொல்  
பின்னர சதொைஙகப்பட்ை சதொழிற்ெொடலகள 
அடனத்திலும சதொழிலொ்ளரகள மிகக் 
குடறைொன கூலிக்கு ்ைடலயில் 
அமரத்தப்பட்ைனர.  அடிடமகட்ளப ்்பொல் 
உடழத்தனர. ்்பொரொடினொல் கடுடமயொன 
அைக்குமுடறயொல் ஒடுக்கப்பட்ைனர. 

இவைொறு ்பொதிக்கப்படும 
சதொழிலொ்ளரகளுக்கொகத் சதொழிலொ்ளர 
அடமபபுகள உருைொகத் சதொைஙகின. அன்டறய 
சென்டன மொகொணத்தில் இந்த அடமபபுகளுக்கு 
திரு. வி. கல்யொணசுந்தரனொர, தி. ைரதரொஜுலு 
்்பொன்்றொர தடலடம தொஙகினர. இந்த 
சதொழிலொ்ளர அடமபபுகள உருைொக 
முன்முயற்சிகள எடுத்து ்பொடு்பட்ைைர       ம.
சிஙகொர்ைலர ஆைொர என்்பது மிடகயில்டல. 

இந்த சதொழிலொ்ளரகட்ள 
அரசியல்மயப்படுத்தி விடுதடல 
இயக்கத்்தொடு இடணக்க ்ைண்டும என்று 
ம. சிஙகொர்ைலர விருமபினொர. ஆனொல் 
கொஙகிரசு கட்சி இதடன விரும்பவில்டல.  
ம. சிஙகொர்ைலர இதடனக் கடுடமயொக 
விமரசித்து 1920ஆம ஆண்டி்ல்ய கொஙகிரசு 
தடலடமக்கு தந்தி அனுபபினொர. சதொைரந்து 
அண்ணல் கொந்திக்குப ்பகிரஙகக் கடிதமும 
எழுதினொர. அத்துைன் ஹிந்து, சு்தெமித்திரன் 
உளளிட்ை முன்னணி ்ொளிதழகளிலும 
்ைெக்தி ்்பொன்ற ்பருை இதழகளிலும 
ஏரொ்ளமொன கட்டுடரகள எழுதினொர. 
கொஙகிரசு சதொண்ைரகள மத்தியிலும 
பிரச்ெொரம செயதொர. இச் ெமயத்தில் 1922-ஆம 
ஆண்டு ்டைச்பற்ற அகில இந்திய கொஙகிரசு 
குழுவின் கூட்ைத்தில் தமிழகப பிரதிநிதியொகக் 
கலந்துசகொண்ை அைர அஙகும விைொதத்டத 
உருைொக்கி தமக்கு ஆதரவு திரட்டினொர. அைரது 
கருத்துக்கள ைருமொறு: 

  இந்திய விடுதடல என்்பது விைெொயிகள, 
சதொழிலொ்ளரகளின் ச்பொரு்ளொதொர 
சுதந்திரத்டத உள்ளைக்கியதொகும.

  சதொழிலொ்ளரகள, விைெொயிகள 
்லன்களுக்கொகவும கொஙகிரசு ்்பரியக்கம 
்்பொரொை ்ைண்டும.

  விடுதடலப ்்பொரொட்ைத்தில் 
சதொழிலொ்ளரகள, விைெொயிகட்ளயும 
இடணத்துக்சகொள்ள்ைண்டும.

  ்பல்்ைறு அடமபபுகளில் உள்ள மக்கட்ள 
ஒன்று திரட்ை கொஙகிரசு தடலைரகள 
உதை ்ைண்டும.

இதன்விட்ளைொக 1922-இல் இந்திய 
்தசிய கொஙகிரசு சதொழிலொ்ளரகட்ள அடமபபு 
ரீதியொக ஒன்று திரட்ைத் தீரமொனம 
நிடற்ைற்றியதுைன் இதற்சகன ஓர 
குழுவிடன அடமத்தது. ஆறு்்பரசகொண்ை 
அக்குழுவில் சிஙகொர்ைலரும ஒருைர என்்பது 
குறிபபிைத்தக்கது. ்மலும, சதொழிலொ்ளர 
உரிடமகட்ளப ்பொதுகொக்க ெட்ைம இயற்ற 
்ைண்டும என்று ்்பொரொடினொர. அதடன 
ைலியுறுத்தி அன்டறய முன்னணி 
்ொளிதழகளில் சதொைரந்து எழுதினொர. 
இது்்பொன்ற முயற்சிகளின் ்பலனொக முதல் 
முடறயொக 1926-இல் சதொழிலொ்ளர 
்லன்கட்ளப  ்்பணும ெட்ைம இயற்றப்பட்ைது. 

இ்த்்பொல கொஙகிரசு தடலைரகள 
அந்தந்த ைட்ைொர சமொழிகளில் ்்பசினொல்தொன் 
விடுதடலக்கருத்துகள மக்கட்ளச் 
சென்றடையும என்்பதுைன் மக்களுக்கும 
கொஙகிரசு ்்பரியக்கத்துக்கும இடை்ய 
ச்ருக்கம உருைொகும என்றொர. மக்கள 
பிரச்ெடனகட்ளப ச்பொதுமக்களிைம 
்்பசும்்பொது தமிழ சமொழியி்ல்ய ்்பெ 
்ைண்டும என உறுதியொக இருந்தொர. 
இடதசயொட்டி 1918-இல் சென்டன மொகொண 
ெஙகத்தின் மொ்ொட்டில் இது குறித்த தீரமொனம 
நிடற்ைற்றப்பட்ைது. இந்த மொ்ொட்டில் 
சிஙகொர்ைலர மற்றும ஈ.சை.ரொ ச்பரியொர 
ஆகி்யொர கலந்து சகொண்ைனர.
சுயமரியானத, ப்பாதுவுனைனமவாதம் 
இயககஙகளின மீதாை ம. சிஙகாரநவலரின 
தாககம்

பிரொமணர, பிரொமணரல்லொ்தொர 
்பொகு்பொடு கொஙகிரசு கட்சியில் நிலவுைடதக் 
கண்டித்து ச்பரியொர விலகிய்்பொது 
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ம. சிஙகொர்ைலர அைடர ஆதரித்தொர. ் ெொவியத் 
ஒன்றியம சென்று ைந்த   ஈ. சை.ரொ ச்பரியொர 
அதன் தொக்கத்தில் ச்பொதுவுடைடமைொதக் 
கருத்துகட்ள ஏற்றுக்சகொண்டு சுயமரியொடத 
இயக்கத்திடன சுயமரியொடத ெமூக நீதிக் கட்சி 
என்று ச்பயர மொற்றினொர. அதற்கொன 
சகொளடகத் திட்ைஙகட்ள ைகுத்தளிப்பதில்  
ம. சிஙகொர்ைலர உறுதுடணயொக நின்றொர. 
இந்த அடமபபு தமிழ்ொடு முழுைதும ்பரை  
ம. சிஙகொர்ைலர அயரொது ்பொடு்பட்ைொர. 

ச்பரியொர ்ைத்திய ‘குடியரசு’ உளளிட்ை 
இதழகளில்  மூை ்மபிக்டககளுக்கு எதிரொக 
ஏரொ்ளமொன கட்டுடரகட்ளயும எழுதினொர. 
அைரது கட்டுடரகள எளிடமயொன ்டையில் 
புரிந்துசகொளளும ைடகயில் இருந்தன. 

ம. சிஙகொர்ைலர ச்பொதுவுடைடமைொதத் 
தத்துைத்தில் ஆழமொன ் மபிக்டக சகொண்ைைர. 
கொஙகிரசு ்்பரியக்கம சதொழிலொ்ளர 
அடமபபுகட்ள ஆதரிக்க ்ைண்டும என்று   
1920-இல் தடலடமக்குத் தந்தி அனுபபினொர. 
அது சென்டன ெமதரமைொதிகள ெொரபில் 
அனுப்பப்படுைதொக அதில் சதரிவித்திருந்தொர. 
அகில இந்திய கொஙகிரசு குழுவின் 
கூட்ைஙகளிலும, மொ்ொடுகளிலும 
ச்பொதுவுடைடமைொதப பிரதிநிதியொக்ை 
ைொதிட்ைொர. சதொழிலொ்ளரகள ்பலமொகத் 
திகழந்த சென்டன ்கரில் இந்தியொவின் முதல் 
உடழப்பொ்ளர தினத்டத 1923 ்ம முதல் 
்ொ்ளன்று ்ைத்திக்கொட்டினொர. அ்த ்ொளில் 
சதொழிலொ்ளர  விைெொயிகள கட்சி 
அடமக்கப்படுைதொகவும அறிவித்தொர.  

அக்கட்சியின் குறிபபிைத்தக்க 
்கொரிக்டககள பின்ைருமொறு:

பதாழிலாளர்களுககாை நகாரிகனககள் 

  எட்டுமணி்்ர ்ைடல

  ெஙகம அடமக்கும உரிடம

  தஙகள ்கொரிக்டககட்ள சைன்சறடுக்க 
கடைசி ஆயுதமொக ்ைடலநிறுத்தம 
செயயும உரிடம

  ்கொரிக்டககட்ள ்பரிசீலிக்க முத்தரபபு 
்்பச்சுைொரத்டதக் குழு

  குடறந்த்பட்ெ ஊதியம

  அடிப்படை ைெதிகளுைன் கூடிய 
சுகொதொரமொன குடியிருபபு ைெதி

  மருத்துைம மற்றும ஆயுள கொபபீடு

  ைருஙகொல டைபபு நிதி

  ெம்ப்ளத்துைன் கூடிய ஈட்டிய விடுபபு

  இலைெ மருத்துை உதவி

  ்்பறுகொல விடுபபு

  ஒப்பந்த முடற ஒழிபபு

விவசாயிகளுககு 

  இலைெ நீரப்பொெொனம

  ெமீன்தொர முடற ஒழிபபு

ப்பாது மககளுககு

  அடனைருக்கும ைொக்குரிடம

  அடித்தட்டு மக்கள, சதொழிலொ்ளரகள, 
விைெொயிகள ்்பொன்்றொர ்தரதலில் 
்்பொட்டியிை அனுமதி

1925ல் கொன்பூர ்கரில் இந்தியொவின் 
முதல் ச்பொதுவுடைடமைொதம மொ்ொடு 
்ைந்த்்பொது அதற்குத் தடலடம ஏற்று ்ைத்தித் 
தந்தொர. அப்்பொது “ைன்முடறயற்ற மொரக்சியப 
்பொடத”டய ைலியுறுத்திப்்பசினொர. ்மலும, 
”இந்தியொவுக்்கற்ற மொரக்சியப ்பொடதடயத் 
திட்ைமிை ்ைண்டும” என்றும 
்கட்டுக்சகொண்ைொர. “கொஙகிரசு கட்சியில் 
இருந்துசகொண்்ை ச்பொதுவுடைடமைொதிகள 
தனிபபிரிைொக இயஙக ்ைண்டும” என்றொர. 
இடதசயொட்டி கொஙகிரசு கட்சிக்குள ெமதரம 
பிரிவு உருைொனது. 

ம. சிஙகாரநவலரின வாழ்வும் சமூக ்பணியும்

ம. சிஙகொர்ைலர இ்ளம ையதி்ல்ய 
இந்து மதத்தில் நிலவும ைரண அடமபபிலும 
மூை ்மபிக்டககளிலும அதிருபதி 
அடைந்திருந்தொர.  இதன் விட்ளைொக  
1890களி்ல்ய ்பல இைஙகளில் ச்பௌத்த 
ெஙகம அடமத்து ைரண அடமபபுக்கும மூை 
்மபிக்டககளுக்கும எதிரொகப ்பரபபுடர 
செயதொர. 
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ைெதி மிக்க குடும்பத்தில் பிறந்து ெட்ைம 
்பயின்ற சிஙகொர ்ைலர சென்டன மொ்கரொட்சி 
மன்றத்தில் உறுபபினரொகவும அதன் சுகொதொரக் 
குழுவிலும ்பணியொற்றினொர. அப்்பொது 
குடிடெப ்பகுதிகளில் சகொளட்ள ்்ொய 
தொக்கம அதிகமொக இருந்ததொல் சுகொதொரம, 
கல்வி ஆகிய பிரச்ெடனகளுக்கு முன்னுரிடம 
அளித்தொர. 

சதொைரந்து குடிடெப ்பகுதிகளில் ைொழந்த 
சதொழிலொ்ளரகளின் உரிடமகளுக்கொகப 
்்பொரொடினொர. இதன் அடிப்படையி்ல்ய 
கொஙகிரசு இயக்கத்தில் செயலொற்றினொர. 
பின்னர ச்பரியொரின் சுயமரியொடத 
இயக்கத்தில் ்ெரந்தொர. தனது ஐம்பது 
ையடதக் கைந்தபின்்்ப அரசியலில் 
இறஙகினொலும சுமொர முப்பது 
ஆண்டுகளுக்கும அதிகமொக முதுடமடயயும 
ச்பொருட்்படுத்தொமல் ்பகுத்தறிவு மற்றும 
ச்பொதுவுடைடமைொதக் கருத்துகட்ளயும 
விைொது பிரெொரம செயதொர. ம. சிஙகொர்ைலர 
சதன்னிந்தியொவின் முதல் 
ச்பொதுவுடைடமைொதி என்று ்்ெத்துைன் 
நிடனவு கூறப்படுகிறொர. 

15.5 திராவிைகபகாள்னகவாதம்

ப்பரியார் (1879-1973)
அறிமுகம்

தமிழக அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகளில் 
இ.சை.ரொ. ச்பரியொர மிகச்சிறந்த 
சிந்தடனயொ்ளரொக கருதப்படுகிறொர. ஏசனனில் 
இைர தமிழகத்தின் 
த ட ல சி ற ந் த 
சீரதிருத்தைொதி ஆைொர. 
இைடரப்பற்றி விரிைொக 
இப்பொைத்தில் கொணலொம.

்பன்சனடுஙகொலமொக தமிழகத்டதப 
பீடித்திருந்த மூைப்பழக்க ைழக்கஙகள, 
ச்பண்ணடிடம, ெமூகப பின்னடைவுகளுக்கு 
அறிடையும, சுய மரியொடதடயயும 
அடிப்படையொகக் சகொண்டு தனது ச்டிய 
ைொழ்ொள முழுைதும ்்பொரொடியைர. 
இதற்கொகத் தந்டத ச்பரியொர என்று தமிழக 
மக்க்ளொல் அடழக்கப்படு்பைர. ்பண்்பொட்டு 

ரீதியொக அைர ைகுத்துத் தந்த திரொவிைக் 
கருத்துக்கள இன்று இந்தியொ முழுைதும ஒளி 
வீசுகிறது என்று புகழச்பற்ற ெமூக நீதி 
அறிஞரகள கூறுகிறொரகள. 

கொந்தியின் அரசியல் ைருடகயொல் 
ஈரக்கப்பட்ை ச்பரியொர கொஙகிரசு இயக்கத்தில் 
இடணந்து சுதந்திரப ் ்பொரொட்ை இயக்கத்திலும, 
ெமூக சீரதிருத்தத்திற்கொகவும தீவிரமொகப 
்பஙகொற்றினொர. கொஙகிரசு இயக்கத்தில் 
்மட்டுக்குடியினரின் செல்ைொக்கு 
்கொ்லொச்சிய 1920-களில்  அடித்தட்டு 
மக்களிைம கொஙகிரசு ்்பரியக்கத்டதக் 
சகொண்டு சென்றதிலும, ஆலய நுடழவு 
்்பொரொட்ைஙகள சைற்றி ச்பற்றதிலும ச்பரியொர 
ச்பரும ்பஙகொற்றினொர. ஆனொல், கொஙகிரசு 
கட்சியில் ைரணொசிரம சகொளடக 
கடைபபிடிக்கப்பட்ைதொல் அதிலிருந்து விலகி 
நீதிக்கட்சியில் இடணந்து சுய மரியொடத 
இயக்கத்டதத் ்தொற்றுவித்தொர. இதற்குப 
பின்னர தந்டத ச்பரியொரின் ்பஙகளிபபுகள 
மற்றும செயல்்பொடுகள இந்திய மற்றும 
தமிழக அரசியலில் பிரிக்க முடியொத 
ைரலொறொயின. 

்தெத்தின் ச்பயரொல் ஓர குழு மக்கட்ளச் 
சுரண்ை நிடனத்தொல் அத்்தெம 
்்பொரொடிபச்பற்ற உண்டமயொன சுதந்திரம 
அதுைல்ல என்றொர ஈ.சை.ரொ.ச்பரியொர 
்பல்்ைறு நிடலகளில் ்தெம, இனம மற்றும 

ஈ.சை.ரொமெொமி என்ற இயற் 
ச்பயடரக் சகொண்ை தந்டத ச்பரியொர 
ஈ்ரொட்டில் செல்ைச் செழிபபுள்ள ைணிகக் 
குடும்பத்தில் 1879-இல் பிறந்தொர. 
இ்ளடமப ்பருைத்தி்ல்ய தனது 
குடும்பத்திலும, சுற்றியுள்ள 
ெமுதொயத்திலும நிலவிய மூை 
்மபிக்டகடய எளளி ்டகயொடிய 
ச்பரியொர, சதொைக்கத்தில் தீவிர அரசியலில் 
ஈடு்பைவில்டல. ஆனொலும, ஈ்ரொடு 
்கரமன்றத்தடலைர ்்பொன்ற 
ச்பொறுபபுகட்ள ைகித்தொர.
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்தசியைொதம ஆகியைற்டற ச்பரியர 
கடுடமயொக விமரசித்தொர. ்தெம, 
்தசியைொதம, மற்றும ்தசிைொதம ஆகியடை 
ஒ்ர மொதிரியொன கருத்தொக்கஙக்்ள என அைர 
கருதினொர. இவ்ைறு்பொடுக்்ள 
அந்்ொட்டிலுள்ள ஒட்டுசமொத்த குடிமக்களின் 
சுயமரியொடதடயக் குறிப்பதொக அைர 
கூறுகிறொர. அைர ்மலும கூறுடகயில் 
தமிழகத்தில் ்தசியைொதத்டதப ்பற்றி 
யொ்ரனும ்்பசுடகயில் அைரகள மக்கள 
்லனில் அக்கடற சகொண்டிருக்கிறொரக்ளொ? 
என தொம வியப்பதொகப ச்பரியொர வினவுகிறொர.

நதசியவாதம் என்பது சுரணைலாகும்

இந்தியரகள மற்றும தமிழரகட்ள 
மட்டுமல்லொமல் மக்களின் சுயமரியொடதடயப 
்பற்றியும கைடலப்பைொத மனிதரகளும 
உள்ளனர. அைரகள தஙகளின் சுய்லன் 
மற்றும ்மம்பொட்டிற்கொக மக்கட்ள ்தெம 
மற்றும ்தசியைொதத்திடன ்ம்படைத்து 
ஏமொற்றுைர, ்தெம மற்றும 
்தசியைொதத்திற்கொக சுயமரியொடத 
மடறக்கப்படுமொனொல் அது ்தெத்திற்கு 
எதிரொன குற்றமொகும என்றொர ச்பரியொர.

 ்தசியைொதம என்்பது ஓர கற்்படனயொன 
உணரைொகும. ஆக்ை ்தசிய உணரவு என்்பது 
ைெதிமிக்க மற்றும அதிகொரத்தில் 
உள்ளைரக்ளொல் மக்கட்ள ஏமொற்றி 
அைரகளின் எதிரமடற உணரவுகட்ளக் 
கட்டுப்படுத்தும ெதியொகும. அது ஓர தைறொன 
அனுமொனமொகும. இதடன ைெதி்படைத்த உயர 
குடியினர ஏடழ ெமுதொயத்தின் உரிடமகட்ளத் 
தடுப்பதற்கொகப ்பயன்்படுத்துகின்றனர.

 ்தசியைொதம என்்பது மக்களுக்கு ஓர 
மயக்கத்டதயும உணரவுபபூரைமொன 
சைறிடயயும குறிக்கும செொல்லொகி விட்ைது  
எனக் கூறுகிறொர.

உலகளாவிய நதசியவாதததிற்கு மறுப்பு

ச்பரியொர தனது இலஙடகப ்்பருடரயில், 
்தெம, ்தசியைொதம என்்படதக் கடுடமயொக 
எதிரத்துள்ளொர. ‘இந்திய ்தசியைொதம’ என்ற 
கருத்டத சிலர தஙகள ஆயுதமொகக் 

டகயிசலடுத்த கொலத்தில் ்தசியைொதத்டதப 
்பற்றி ச்பரியொர எதிரத்துப ்்பசியுள்ளொர. 
இந்திய ்தசியைொதத்டத மட்டுமின்றி, உலகில் 
உள்ள மற்ற ்ொடுகளின் ்தசியஙகட்ளயும 
ெொன்றொகக் கொட்டி, ்தசியைொதத்டத 
மறுக்கிறொர ச்பரியொர.

“்தசியைொதம என்்பது 
முதலொளித்துைைொதிகள தஙகள தஙகள 
மூலதனத்டத ச்பருக்கிக் சகொள்ள ஏடழ 
மக்கட்ள ்பலி கைொைொக்குைதற்கொகக் கற்பித்துக் 
சகொண்ை தந்திர ைொரத்டதயொகும.

உதொரணமொக, “இஙகிலொந்து ்ொட்டின்  
்பணக்கொர ெமூகத்திற்கு அசமரிக்கொ ்ொட்டின் 
்பணக்கொர ெமூகத்துைன் ்மொதல் ைந்தொல் 
இஙகிலொந்து ்தெத்து முதலொளிகள,  
அந்்ொட்டின் ஏடழமக்கட்ளப ்பொரத்து “ஓ 
இஙகிலொந்து மக்க்்ள! ்தெ்பக்தரக்்ள! 
்தெத்துக்கு ச்ருக்கடி ைந்து விட்ைது, என்று 
கூறி ஏடழ ெமுதொயத்டத தூண்டுகின்றனர. 
இவைடகப ச்பொயயுடரகள மூலம மக்கட்ளச் 
சுரண்டி ச்பொரு்ளொதொரத்டத அபிவிருத்தி 
செயகிறொரகள என்று கூறுகிறொர. ்பல்்ைறு 
்தசிய இனஙகட்ளயும - ்தெஙகட்ளயும 
உள்ளைக்கிய ்ொடு ரஷயொ. அந்த ஒன்று்பட்ை 
ரஷயொவில் எந்த ைடகயொன ஏற்றத் 
தொழவுகளும இல்டல என்றுகூறி, 
அந்தைடகயொன புரட்சிக்கு ஆதரைொக நின்றைர 
ச்பரியொர.

“கைவுள, மதம, மற்றும ்தசியைொதம 
ஆகியடை அடி்யொடு அழிக்கப்பட்ை 
்ொடுகளில் ்பணக்கொரக் சகொடுடமயும, 
்ெொம்்பறி ைொழக்டகயும, ்பட்டினி கஷைமும, 
உயரவு தொழவு நிடலயும கொணப்பைவில்டல. 
அது்்பொன்ற ்ொடுகளில் கைவுள, மதம மற்றும 
்தெப்பற்று ஆகியடை இல்டல. ஆனொல் மனித 
ெமூக ெமத்துை ெமுதொய்ம அந்்ொடுகளில் 
முக்கியமொக்க கருதப்பட்ைது. அஙகு 
்பணக்கொரன் - ஏடழ, முதலொளி - சதொழிலொளி, 
அதிகொரி - குடிமக்கள என்கின்ற ்பொகு்பொடு 
கொணப்பைவில்டல. ்மன்மக்களுக்கு ெமத்துை 
விருமபிகளும கைவுள மற்றும 
்தசியவிைொதத்திற்கு முன்னுரிடம தரும 
்தெத்திற்கு ெமமொனைரகள அல்ல.
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உலகில் உள்ள அடனத்து 
்தெஙகட்ளயும, ்தசியஙகட்ளயும 
கடுடமயொக எதிரத்தது ்்பொல ‘இந்திய ்தெம’ 
என்்பது, ்பல்்ைறு ்தசிய இனஙகட்ள - 
்பல்்ைறு ்தெஙகட்ள இடணத்து 
உருைொக்கப்பட்ை ஒன்று -  அந்த இடணபபு ஒரு 
சிலரின் ஆதிக்கத்திற்குக் கருவியொக 
இருப்பதொல் அடதயும ச்பரியொர எதிரக்கிறொர.

இநதியாவில்  நவறு்பாடுகளின நதசம்

‘்தெம’ என்ற கருத்தியல் இந்தியொவுக்குப 
ச்பொருந்துமொ? என்ற ்களவிக்கு அை்ர 
சிறப்பொன ்பதில் அளித்துள்ளொர. 

“மதரொஸ’  என்்பது ஒரு தனித் ்தெம 
அல்லசைன்றும அது தனித்து செயல்்பை 
முடியொது என்றும ்தொழரகள சிலர 
செொல்கிறொரகள. மதரொஸ ஒரு தனி ்தெமொக 
இருந்தது. இன்றும இருக்கிறது. அதுதொன் 
‘திரொவிைம’. அதனுடைய ்ொகரிகம, ்பண்்பொடு 
்பழக்கைழக்கஙகள  ஆகியடை ைஙகொ்ளம, 
்பம்பொயிைம இருந்து ் ைறு்பட்ைது.  ஆஙகி்லயர 
ஆட்சியொல் ஆஙகில சமொழி அறிமுகம ஆகி 
இருக்கிறது. ஆஙகிலமும ஆஙகி்லயர 
ஆட்சியும ஒழிந்து ஹிந்தி சமொழி ைந்தொல் 
அன்்ற மதரொெொனது சஜரமனி, இத்தொலி, 
பிரொன்சு முதலிய ஏ்தொ ஒரு ்ொட்டுைன் 
்ெரந்துவிடும.

“இந்தியொ ஒரு ‘்தெம’ என்று 
செொல்ைடதவிை, ‘திரொவிை்ொடு’ ஒரு ‘்தெம’, 
ஆந்திர்ொடு ஒரு ‘்தெம’ ைஙகொ்ள்ொடு ஒரு 
‘்தெம’ என்று செொன்னொலும ச்பொருந்தும. 
உதொரணமொக திரொவிை ்ொட்டை 
எடுத்துக்சகொண்ைொல் திரொவிை்ொடு என்று 
தனிப்பட்ை ்பண்்பொடு கடல, சமொழி, ்ொகரிகம, 
மற்றும ஆட்சியின் கீழ  ஆயிரக்கணக்கொன 
ைருைஙகள இருந்து ைந்தசதன்று ெரித்திரம 
கூறுைடத யொரொலும மடறக்க முடியொது.

மொறு்பட்ை  ஆட்சிகளின் கீழ இருந்துைரும 
ஒரு ்ொட்டை ஒரு ‘்தெம’  என்று செொல்லி 
எல்லொ மக்கட்ளயும ஒன்று்படுத்தி 
அன்னியனிைமிருந்து விடுதடலயடைந்த 

பின்னர  ஒரு கூட்ைத்தொர மற்சறொரு 
கூட்ைத்தொடர ஆ்ளலொம என்றொல், இடத யொர 
ஒபபுசகொளைொரகள என்று ்கட்கிறொர.
ச்பரியொர முன்சமொழிந்த ‘திரொவிை 
்தசியைொதம’ முற்றிலும ச்பருைொரியொக மத 
ஆதிக்கஙகளுக்கு எதிரொக இருந்தது.

பமாழிக  பகாள்னக

“அைரைர சமொழிடயக் 
கொப்பொற்றிக்சகொளைதற்கு அைரைருக்கு 
உரிடம உண்டு.  இந்த உரிடம திரொவிை 
ெமதரமக் குடியொட்சியில் ்பொதுகொக்கப்படும. 
எந்த ஒரு சமொழியும, மற்சறொரு சமொழி 
்்பசு்பைர மீது ைலுக்கட்ைொயமொகத் 
திணிக்கப்பைக்கூைொது. பிரிவிடன 
ைொதத்திற்கொன ஆயுதமொக சமொழி 
்பயன்்படுத்தப்பைக்கூைொது. மக்களின் 
அடனத்து ்தடைகளுக்கும மத்திய 
அரெொஙகத்டதச் ெொரந்திருப்பது  எதடனயும 
சைளிப்படுத்தொது. ஒரு்ைட்ள சமொழியொனது 
்தசியமயமொக்கப்பட்ைொல் மக்களுக்கு 
அதனொல் ்பட்டினியில் இருந்து விடுதடல 
கிடைக்குமொ? சதளிைொகக் கூறுைசதனில் 
தமிழ உடழப்பொ்ளரகள தமிழ ்்பசும 
முதலொளிக்ளொ்ல்ய சுரண்ைப்படுகின்றனர.

சாதியற்்ற சமுதாயம்

ச்பரியொர ‘தமிழ்ொடு தமிழருக்்க, 
திரொவிை்ொடு திரொவிைருக்்க’ என்று 
சதொைரசியொன ்பரபபுடரகள, ்்பொரொட்ைஙகட்ள 
்ைத்தினொர. ச்பொதுச்செயல்திட்ைம, 
ச்பொது்ைடலத்திட்ைம, இஸலொமுக்கு 
மதமொற்றம, திரொவிை்ொட்டுப பிரிவிடன 
்்பொன்றைற்றில் ்பல்்ைறு ைடிைஙகளில் 
ஆதிக்க ெக்திகட்ள எதிரத்துப ்்பொரொடினொர.

ஆனொல், ஆதிக்க ெக்திகள மிக எளிதொக, 
தமிழன், தமிழத்்தசியைொதம, ்தசிய இனம 
்்பொன்ற உணரவுகட்ள ஏற்றி, சில தமிழ 
்தசியத் தடலைரகள மூலமொக மீண்டும 
தஙக்ளது ஆதிக்கத்டதத் சதொைரும 
முயற்சிகளில் தீவிரமொக ஈடு்பட்ை்்பொது, 
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ஒருகொல கட்ைத்தில் ச்பரியொர, இந்தத் 
திரொவிை்ொ்ை கூை ்ைண்ைொம. ெொதி ஒழிப்்ப 
முக்கியம என்ற முடிவுக்கு ைந்தொர என்்படத 
அைரின் சிந்தடனத் சதொகுபபுகள ைழியொக 
அறியலொம. 

“திரொவிை்ொடு ச்பறொவிட்ைொலும ெரி; சில 
ஆதிக்க ெக்திகட்ள ஒழிக்க முடியொவிட்ைொலும 
ெரி; முதலொளித்துைத்டத அழிக்க முடியொது 
்்பொனொலும ெரி; ெொதிடய ஒழிக்கின்ற ஒ்ர 

கொரியத்டத சைற்றிகரமொகச் செயது முடித்தொல் 
்்பொதும என்கிறொர. இது ஒன்்ற திரொவிைர 
கழகத்தின் லட்சிய சைற்றி என்று 
ச்பருடமப்பட்டுக் சகொள்ளலொம. அந்த 
அ்ளவுக்கு இந்த ெொதி சைறியொனது, திரொவிை 
இனத்டதச் சின்னொபின்னப்படுத்தி 
ஆரியத்துக்கு அடிடமயொக்கி 
டைத்திருக்கிறது.”என்று 1950களின் 
சதொைக்கத்தில் அைர தனது அரசியல் 
கருத்துக்கட்ள சைளியிட்டுள்ளொர.

ச்பரியொர ஓர கைவுள மறுபபுக் சகொளடகயுடைய முற்்்பொக்கொன ெமூக சீரதிருத்தைொதி

 ச்பரியொரின் ்படைபபுகள மற்றும மரபு

 ெரொெரித் தமிழனுக்குப ச்பரியொர ஓர சகொளடகயொக உள்ளொர. ெமூக ெமத்துைம, 
சுயமரியொடத மற்றும சமொழியின் ச்பருடமடய முன்னிறுத்தும அரசியடல ைழி ் ைத்தினொர. ஓர 
ெமூக சீரதிருத்தைொதியொக அைர ெமூகம, ்பண்்பொடு மற்றும ்பொலின ெமத்துைமின்டம 
்்பொன்றைற்றில் கைனம செலுத்தினொர. அைர மக்கள தஙகள ைொழக்டகத் துடணடய 
்தரந்சதடுக்கும ்்பொது ்பகுத்தறிவின் அடிப்படையில் செயல்்பை ைலியுறுத்தினொர. ச்பண்கள 
அடனைரும சுதந்திரமொக இருப்பதுைன் பிளட்ள ச்பற்றுக் சகொடுப்பதற்கொக எனும  நிடலடய 
மொற்றி அைரகளுக்கு ்ைடல சுயமரியொடத இயக்கம, ெைஙகுக்ளற்ற திருமணஙகட்ள 
ஊக்குவித்ததுைன் ச்பண்களுக்கு செொத்துரிடம மற்றும விைொகரத்து செயயும உரிடமகளும 
ைழஙக ்ைண்டும எனப ்்பொரொடினொர. அைர மக்கள தஙகளின் ச்பயருக்கு பின் உள்ள ெொதிப 
ச்பயடர டகவிடுமொறும அதடனக் குறிபபிை ்ைண்ைொம எனவும ்ைண்டு்கொள விடுத்தொர. 
1930-களில் ்பட்டியல் இனத்தைரொல் ெடமக்கப்பட்ை உணடை ச்பொதுக்கூட்ைஙகளின் பின்னர 
ெம்பந்தியொக ்ைத்திக் கொட்டினொர.  கொலப்்பொக்கில் ெொதி, மத அரசியல் ்ைறு்பொடுகட்ளக் கைந்த 
ச்பருமதிபபுைன் ‘ச்பரியொர’ ்வீன தமிழகத்தின் தந்டதசயன அடழக்கப்படுகிறொர.

்ன்றி அருண் ஜனொரத்தனன்,  தி.நியூ இந்தியன் எக்ஸபிரஸ 13.3.2018

அருஞபசாற்ப்பாருள்

அரசியல் இயககம் :  இது ஒரு ெமூக கூட்ைம 
இது அரசியல் இலக்குகட்ள ஒன்றிடணத்து 
செயல்்படுத்துைதற்கொக ஏற்்படுத்தப 
்பட்ைதொகும.  
சமூக இயககம் : இது ஒரு ைடகயொன ெமூக 
கூட்ைத்தின் செயல்்பொடு ஆகும.  ஒரு 
ெமூகத்தில் உள்ள மக்கள அடனைரு்மொ 
அல்லது ஒரு பிரிவின்ரொ ஒரு குறிபபிட்ை 
இலக்டக அடைைதற்கொக ஒன்றிடணந்து 
செயல்்படுைது.
திரவிை இயககம் : திரொவிை இயக்கம சென்டன 
மொகொணத்தில் ஏற்்படுத்தப்பட்ைது. இது சதன் 
இந்தியொவின் ்ொன்கு முக்கிய இனம, சமொழி 
உள்ளைக்கிய ஒரு பிரிவு ஆகும.

சுயமரியானத இயககம் : ெமுதொயத்தில் 
பிற்்படுத்தப்பட்ை அடனத்து ெொதியினரும 
தஙகளுக்சகன்று ெயமரியொடதயுைனும 
உரிடமகளுைனும ைொழைதற்கு 
ஏற்்படுத்தப்பட்ை இயக்கம.
பதாழிளாலர்இயககம்: ்பணியொ்ளர/
சதொழி்ளொலரகளின் ்ல்ைொழவுக்கொக 
ஏற்்படுத்தப்பட்ை ஒரு அடமபபு ஆகும.
நீதிககட்சி: இது ஆஙகி்லயர ஆட்சி கொலத்தில் 
சென்டன மொகொணத்தில் ்தொன்றிய அரசியல் 
கட்சியொகும. இது பிரொமணரல்்லொ்தொடர 
பிரதிநிதிப்படுத்துைதற்கொக ்தொன்றியது.
தனி தமிழ் இயககம்: இந்த இயக்கம, ஒரு 
இயக்கமொக செயல்்பட்டு தமிழ சமொழிடய 
அன்னிய்ொட்டு சமொழியின் தொக்கத்திலிருந்து 
தமிழ சமொழிடய சுதந்திரமொக இருக்க செயய 
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I  சரியாை வினைனய நதர்நபதடுககவும்:

1.  அறத்துப்பொைலில் ைளளுைர கூறுைது என்னசைனில்:

அ) கருத்துக்கள மற்றும அறச்றிகள ஆ) ்பொைல்கள
இ) அரசியல் தத்துைஞொனி ஈ) மக்கள ்ல அரசு

2.  ச்பொருட்்பொலில் எத்தடன ்பகுதிகள கொணப்படுகின்றன ?

அ) 5   ஆ) 4   இ) 7   ஈ) 6

3.  ்பொரதியொர ்பதிப்பொசிரியொக இருந்த ்ொளிதழ

அ) இந்தியொ ஆ) இ்ளம இந்தியொ
இ) ்கெரி ஈ) திரொவிைன்

4.  “்பொஞ்ெொலி ெ்பதம“ என்ற நூடல எழுதியைர யொர ?

அ) ்பொரதியொர ஆ) திரு.வி.க
இ) கம்பர ஈ) ்பொரதிதொென்

5.  தமிழ்ொடு அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகளில் மிகச்சிறந்தைர யொர ?

அ) ்பொரதியொர ஆ) ச்பரியொர
இ) திருைளளுைர ஈ) ்மற்கூறிய அடனைரும

6.  ஈ.சை.ரொமெொமி பிறந்த ைருைம

அ) 1879  ஆ) 1877  இ) 1878  ஈ) 1876

7.  “ெொதிய உணரவுக்ளொல், திரொவிை இனம மற்றும திரொவிைரகள என்ற  ஆரியரகளிைம 
அடிடமயொனொரகள“ என்று கூறியைர

அ) சி. என். அண்ணொதுடர ஆ) ஈ.சை.ரொ.ச்பரியொர
இ) சிஙகொர ்ைலர ஈ) மடறமடலஅடிகள

8.  1923ம ஆண்டு முதல் இந்திய ‘்ம தினம‘ கூட்ைத்டத சென்டனயில் ்ைத்தியைர.

அ) ்பொரதியொர ஆ) ஈ.சை.ரொ. ச்பரியொர
இ) ம. சிஙகொர்ைலர ஈ) மடறமடல அடிகள

்தொன்றியதொகும, குறிப்பொக ெமஸகிருதத்தின் 
ைொரத்டதயின் தொக்கத்திலிருந்து விடுதடல 
ச்பறுைதற்கொக ்தொன்றியதொகும.
தனைாட்சி  இயககம்: 1916 மற்றும 1918ம 
ஆண்டுகளுக்கு இடை்யயொன இந்திய 
சுதந்திர இயக்கம ஆகும.  இது அன்னிச்பென்ட்  
அமடமயரொல் துைஙகப்பட்ைது.
்பாகு்பாடு:  ெொதி, மத இன அடிப்படையில் 
ஒருைடர அல்லது ஒன்றுக்கு 

்மற்்பட்ைைரகட்ள ெமமொக ்ைத்தொடம 
மற்றும அைரகளுக்கொன ைொயபபுகட்ள 
மறுத்தல் 
நதசிய இயககம்: இந்த இயக்கம ஒரு ெமூக 
மற்றும அரசியல் இயக்கமொகும.  இது ்தசிய 
அடையொ்ளத்துைனும மற்றும சுதந்திரமொக 
இருப்பதற்கொக மக்கள ஒரு கூட்ைமொக/
இயக்கமொக ்தெத்தில் இதன் உறுபபினரகட்ள 
சகொண்டு செயல்்படுைதொகும.

மதிப்பிடுதல் (Evaluation)
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9.  ச்பரியொர இறந்த ைருைம

அ) 1971  ஆ)1972  இ)1973  ஈ)1974

10.  ்பொரதியொர பிறந்த இைம

அ) எட்ையபுரம ஆ) திருச்சி
இ) திருச்ல்்ைலி ஈ) சென்டன

11.  சுய மரியொடத இயக்கத்டத தமிழ்ொட்டில் துைஙகியைர யொர ?

அ) அண்ணொதுடர ஆ) ஈ.சை.ரொ. ச்பரியொர
இ) மடறமடல அடிகள ஈ) ம. சிஙகொர்ைலர

12.  “தமிழ்ொடு என்்பது தமிழரகளுக்கு மற்றும திரொவிை ்தெம என்்பது தீரொவிைரகளுக்கு ” 
என்ற கூறியைர யொர?

அ) இ்ளங்கொைடிகள ஆ) ஈ.சை.ரொ.ச்பரியொர
இ) ம. சிஙகொர்ைலர ஈ) மடறடலயடிகள

13.  எந்த ைருைம ஆஙகி்லய இந்தியொவில் சதொழிலொ்ளர ்பொதுகொபபு ெட்ைம இயற்றப்பட்ைது ?

அ) 1914  ஆ) 1924  இ) 1926  ஈ)1928

14.   எதற்கொக ச்பரியொர இந்திய ்தசிய கஙகிரசில் இருந்து விலகினொர ?

அ) அகிமடெ ஆ) ைரணொசிரம தரமம
இ) தனி விருப்ப வித்தியொெத்தினொல் ஈ) இடைகள ஏதும இல்டல

15   கூற்று: ்பொரதியொர ்பொண்டிச்்ெரிக்கு சென்று மடறந்து ைொழந்தொர.
காரணம்: ்பொரதியொர “இந்தியொ“ என்ற தின ்ொளிதழின் மூலம ்தசியைொதத்டத விடதத்தொர.

அடமபபு வி்ளக்கம (அ) என்றும கொரணம (ஆ) எனவும பின்  ைருைனைற்றுள எது 
ெரியொனடை?

அ) (அ) மற்றும (ஆ)  இரண்டு ெரியொனது
ஆ) (அ) மற்றும (ஆ) இரண்டு ெரியொனது, ஆனொல்  (ஆ) ெரியொன வி்ளக்கம இல்டல.
இ) (அ) என்்பது ெரி ஆனொல்   (ஆ) ெரியொனது அல்ல.
ஈ) (அ) ெரியில்டல ஆனொல் (ஆ) ெரியொனது

II கீழ்வரு்பவைவற்ன்ற ப்பாருததம் காணக.

1. ்ெொழர  - மதுடர
2.  ்ெரர  - சகொஙகு்ொடு
3.  ்பொண்டியர - கொஞ்சிபுரம
4. ்பல்லைர - உடறயூர

III கீழ்வரும் நகள்விகளுககு சிறிய ்பதில் அளிககவும்.

1.   திருக்குறளின் முக்கியத்துைம  என்ன ?
2.  ச்பொருட்்பொலில் எத்தடன ்பகுதிகள உள்ளன ?
3.  குயில்்பொட்டின் எழுத்தொசிரியர யொர ?
4.  ச்பண்கள அதிகொரம ்பற்றிய ்பொரதியொரின் கருத்டத வி்ளக்குக.
5.   ்பொரதியொர ஒரு எழுத்தொசிரியர என்்படத விைொதிக்க.
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6.   கைவுள ்பற்றிய ச்பரியொரின் கருத்டத விைொதிக்க.
7.   சதொழிலொ்ளர இயக்கத்தில் ம. சிஙகொர்ைலரின் ்பஙகு ்பற்றி சிறு குறிபபு ைடரக.
8.   அரசியல் ்பற்றிய ம. சிஙகொர்ைலரின் கருத்து என்ன ?
9.   தமிழ ெமுதொயத்திற்கொன சிஙகொர்ைலரின் ைொழக்டக மற்றும ்பணிகட்ள விைரி.

IV  கீழ்வரும் நகள்விகளுககு சுருககமாக வினையளிககவும்.

1.   திருைளளுைரின் ்ல அரசு மற்றும அரென் ்பற்றிய  கருத்து என்ன ?
2.   சகொடுங்கொல் ஆட்சி ்பற்றிய ைளளுைரின் கருத்டத வி்ளக்குக.
3.    ஆஙகி்லய ஆட்சி ்பற்றிய ்பொரதியொரின் கருத்டத விைரி.
4.   ் தசியைொதம ்பற்றிய ்பொரதியொரின் கருத்டத வி்ளக்கு.
5.   கொஙகிரசு கட்சி ்பற்றி சிஙகொர ்ைலரின் கருத்டத ஆரொயக.
6.   1922-ஆம ஆண்டு சிஙகொர்ைலரொல் ெமரபிக்கப்பட்ை ்கொரிக்டககட்ள ்பட்டியலிடுக.

7.   திரொவிை ்ொடு ்பற்றிய ச்பரியொரின் கருத்டத வி்ளக்குக.

V  கீழ்வரும் நகள்விகளுககு விரிவாக வினையளிககவும்.

1.   ச்பரியொர ஒரு ெமூக சீரதிருத்தைொதி  ஒரு சிறுகுறிபபு ைடரக.
2.    ெமுதொயம ்பற்றிய திருைளளுைரின் கருத்டத ஒரு சிறு குறிபபு ைடரக.
3.   தமிழ்ொட்டின் சதொழிலொ்ளர தடலைர சிஙகொர்ைலர என்்படத விைொதிக்க.
4.   தமிழ்ொட்டில் ்பொரதியொரின் ெமூக-அரசியல் ்பஙகளிபட்ப ்பற்றி விரிைொக எழுதுக.
5.   ச்பரியொரின் ைொழக்டக ைரலொறு மற்றும ்பஙகளிபட்ப விைரி.
6.   தமிழ்ொட்டின் அரசியல் சிந்தடனயில் பின்புலத்டத எடுத்துடரக்க.

1.  Padmaja, R, Purushothaman, V.P (2000). Sanga Kaala Mannargalin Kaala Nilai. 
Volume 1. International institute of Tamil Studies: Chennai. 

2.  Pope .G.U , “Th irukkural: English translation and commentary”, Kazhagam 
2017 edition. 

3.  Rajaram.M, “ I sing the glory of this Land: Translated verses of Bharathiyar”, 
Rupa Publica- tions, Chennai, 2018. 

4.  Vasanthakumaran .P , ” Th e godfather of Indian labour : M. Singaravelar” , 
Chennai : Poorn- ima Publishers, 2003. 

5.  Veeramani. K , “ Th oughts of Periyar”, DRAVIDAR KAZHAGAM 
PUBLICATIONS , chennai ,(2012), 

6.  Palanithurai. G, “ Caste Politics and Society in Tamilnadu”, South Asia Books (1 
July 1994) 

7.  Puranannoru….. See ‘Purananooru, moolamum thelivum', Manimegalai 
prasuram, pg 82

நமற்நகாள் நூல்கள்
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ஒத்தி்ேபபு Adjournment

நிர்ேபாக அைகுகள் Administrative 
units

உறுதிப்டுத்துதல் Affirm

ைபாறறு ேபாக்கு Alternative vote

சைடைத்திருத்தம் Amendment

பதபான்ைேபாை Ancient

முனனுதபாரணஙகள் Antecedents

கடசித் தபாேல் த்ைசசைடைம் Anti-Defection 
Law

மு்ையீடு Appeal

உறுபபு Article

சை்் Assembly

சைடைைனை யதர்தல் Assembly election

ைதிபபீடடு ஆணடு Assessment year

பசைபாத்துக்கள் Assets

அ்ைபப்திர்ேபாதம் /
      அரசின்ைேபாதம்

Anarchism

ேபாக்குச சீடடு Ballot

்கயூடடு Bribe

இ்ைத்யதர்தல் By- election

முதைபாளித்துேம் Bourgeoisie

உயிர் முதன்ை சைைத்துேம் Biocentric Equality

யேட்பாளர் Candidate

ேபாக்களித்தல்/தீர்ைபாை ேபாக்கு Cast vote

சைபாதி Caste

உசசைேரம்பு Ceiling

குடிைகன Citizen

நைத்்த விதிமு்ைகள் Code of conduct 

சைமூகம் Community 

ய்பாடடி Competition

பதபாகுதி Constituency

அரசை்ைபபு Constitution

சைைகபாை Contemporary

்ண்பாடடுப புரடசி Cultural Revolution

ய்பாடடிேபாளர் Contestant

குறைவிேல் ேைக்கு Criminal case

ஒடடுபைபாத்த Cumulative

சைமுதபாேேபாதம் Communitarianism

ய்பாடடி Contest

ே்ரே்ை Delimitation

ே்ரே்ை ஆ்ணேம் Delimitation 
Commission

ைக்களபாடசி Democracy

சைசசைரவுகள் Disputes

தகுதியிைபபு Disqualification

ேபாழும் இைம் Domicile

தகர்ப்்ைபபு Deconstruction

ஆைச ைலிேல் Deep Ecology

ைக்களபாடசி அரசு Deomcratic State

யதர்தல் ்ரபபு்ர Election campaign

யதர்தல் ஆ்ணேம் Election 
Commission

யதர்தல் நிதி Election fund

ைலிே  ப்ணணிேம் Eco-Feminism

யதர்தல் எந்திரம் Election machinery

யதர்தல் முடிவுகள் Election result

யதர்தல் Election

ேபாக்கபாளர் மு்ை்ை Electorate

இேறறுதல் Enact

பசைேைபாடசி/ஆடசித்து்ை Executive

யதர்தலுக்குப பிந்்தே 
கருத்துக்கணிபபு

Exit poll

பிரிவி்ைேபாதம் Factionalism

ேபாக்குரி்ை Franchise

சுதந்திரைபாை ைறறும் 
யநர்்ைேபாை

Free and fair

ப்ணணிேம் Feminism

்பாலிைம் Gender

ப்பாதுத் யதர்தல் General election

உைகைேைபாக்கல் Globalization

யைைபாதிக்கம் Hegemony

்பார்டசைைறை Impartial

விதித்தல் Impose

ஊக்கம் Incentives

ேருைபாை ேரி Income tax

சுதந்திரைபாை அ்ைபபு Independent body

ெசாற்களஞ்சியம்
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சுயேச்சை யேட்பாளர் Independent 
candidate

தகேல் Information

புது்ை Innovation

அ்ைேபாள அரசிேல் Identity Politics

கற்்ை சைமூகஙகள் Imagined 
Communities

த்ைமு்ைகள்  இ்ையிைபாை 
நீதி 

Inter Generational 
Justice

ஏகபாதி்த்திேம் Imperialism

கருவி ைபார்க்சிசைம் Instrumental 
Marxism

நீதித்து்ை Judiciary

அதிகபார ேரம்பு Jurisdiction

சைடைைனைம் Legislature

கைனகள் Liabilities

சுதந்திரம் Liberty

ே்ரேறுக்கப்டை ேபாக்கு Limited vote

உள்ளபாடசி அரசைபாஙகம் Local government

ைக்கள்ே Lok Sabha

தபாரபாளேபாதம் Liberalism

ப்ரும்்பான்ை Majority

சிறு்பான்ையிைர் Minorities

நகரபாடசி Municipality

சைந்்த ப்பாருளபாதபாரம் Market Economy

யேடபுைனு Nomination form

அறிவிபபு Notification

எதிர்ை்ை தபாரபாளேபாதம் Negative Liberalism

இேற்க உரி்ைகள் Natural Rights

யநபாக்கம் Objective

அ்ைபபு Organisation

்ஞசைபாேத்து Panchayat

நபாைபாளுைனைம் Parliament

கடசி சினைம் Party symbol

ைனுக்கள் Petitions

்ன்ைத்துேம் Plurality

பகபாள்்க்ே 
உருேபாக்கு்ேர்கள்

Policy makers

பகபாள்்க Policy

அரசிேல் பசைல்ேபாக்கு Political influence

அரசிேல் கடசி Political party

அரசிேல்ேபாதி Politician

ேபாக்களிக்கும் ந்ைமு்ை Polling process

ைக்கள் விருப்ம் Popular will

பிர்ைம் Popularity

இந்திே குடிேரசுத் த்ைேர் President of India

முனயைறைம் Progress

்ரபபு்ர Propaganda

விகிதபாசசைபார Proportional

்திலி/பிரதிநிதி Proxy

யதர்தலிேல் Psephology

ப்பாது நைம் Public interest

ப்பாதுப்தவி Public office

கடசி அரசிேல் Party Politics

நபாைபாளுைனை மு்ை அரசைபாஙகம் Parliamentary 
Form of 
Government

நபாைபாளுைனை ந்ைமு்ைகள் Parliamentary 
Procedures

உேர்குைத்யதபார் Patricians

நபாடடுப்றறு Patriotism

தனிந்ர் ேருைபாைம் Per-Capita Income

தனிந்ர் சுதந்திரம் Personal Liberty

ஆளு்ை Personality

தனிைனித ேழி்பாடு Personality Cult

தந்்த ேழி ைரபு Paternalism

தந்்த ேழி அரசு யதபாறைக் 
யகபாட்பாடு

Patriarchal Theory 
of State

இேறபிேல் சைடைம் Physical Law

திடைமிைல் Planning

சைபாதபாரண குடிைக்கள் Plebeians

ப்பாது ேபாக்பகடுபபிைபாை 
ைக்களபாடசி

Plebiscitary 
Democracy

்ன்ைேபாதம் Pluralism

்ன்ைத் த்ை்ை Plural Executive

்னமுக இ்ை்ைக் யகபாட்பாடு Pluralistic Theory 
of Sovereignty

அரசிேல் புகலிைம் Political Asylum

அரசிேல் அதிகபாரம் Political Authority

அரசிேல் ைக்களபாடசி Political 
Democracy

அரசிேல் ப்பாருளபாதபாரம் Political Economy

அரசிேல் சைைத்துேம் Political Equality
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அரசிேல் ைடசிேம் Political Ideology

அரசிேல் கைப்பாடு Political Obligation

அரசிேல் கடசிகள் Political Parties

அரசிேல் துருேை்ைதல் Political 
Polarization

அரசிேல் ேலி்ை Political Power

அரசிேல் உரி்ைகள் Political Rights

அரசிேல் அறிவிேல் Political Science

அரசிேல் சுே நிர்ணேம் Political Self-
Determination

அரசிேல் சைமூகவிேல் Political Sociology

அரசிேல் இ்ைேபாண்ை Political 
Sovereignty

அரசிேல் மு்ை்ை Political System

அரசிேல் யகபாட்பாடு Political Theory

அரசிேல் Politics

குழுேபாடசிமு்ை Polyarchy

ைக்களின துேக்க மு்ை Popular Initiative

ைக்களின கருத்துக்கணிபபு Popular 
Referendum

ைக்கள் இ்ைேபாண்ை Popular 
Sovereignty

யநர்ை்ை சுதந்திரம் Positive Liberty

புரடசிக்குப பிந்்தே நி்ை Post-Revolutionary 
Stage

பிந்்தே நைத்்தயிேல் (பின 
யதபானறிே நைத்்தயிேல்)

Post-Behavioralism

குடியேறைத்திறகுப பிந்்தே 
அரசுகள்

Post-Colonial 
States

ேறு்ை Poverty

புரடசிக்கு முந்்தே நி்ை Pre-Revolutionary 
Stage

முகபபு்ர Preamble

குடிேரசுத்த்ைேர் மு்ை Presidential System

குடிேரசுத்த்ைேர் மு்ை 
அரசைபாஙகம்

Presidential Form 
of Government

அழுத்தக் குழுக்கள் Pressure Groups

தடுபபுக் கபாேல் Preventive 
Detention

ஆரம்்நி்ை ப்பாதுவு்ை்ை Primitive 
Communism

சைலு்ககள் Privileges

முனயைறைேபாதம் Progressivism

முதன்ைேபாை Prominent

்பாதுகபாபபிைபாை ைக்களபாடசி Protective 
Democracy

ந்ைமு்ைப்டுத்துதல் Promulgation

உளவிேல் Psychology

ப்பாதுக் கருத்து Public Opinion

ப்பாதுத்து்ை Public Sector

ேபாஙகுந்திைன சைைநி்ை Purchasing Power 
Parity

பின நவீைத்துே ப்ணணிேம் Post-Modern 
Feminism

ஆணபாதிக்கம் Patriarchy

பின கபாைனிே ப்ணணிேம் Post-Colonial 
Feminism

யநர்ை்ை உரி்ைகள் Positive Rights

பின நவீைத்துேம் Post-Modernism 

தனிப்டைேபாதம் Particularism

ஆதியிலிருந்து Primordial

்பாடைபாளி ேர்க்கம் Proletariat

யநர்ை்ை தபாரபாளேபாதம் Positive Liberalism

தத்துே அரசின்ை ேபாதம் Philosophical 
Anarchism

ஒதுக்கீடு Quota

தரநி்ை மு்ைகள் Qualitative 
Methods

தகுதிநி்ை மு்ைகள் Quantitative 
Methods

அ்ர கூடைபாடசி அரசு Quasi-Federal State

நீதிமு்ை சைபார்பு்ைே Quasi-Judicial

ைபாநிைஙகள்ே Rajya Sabha

அஙகீகபாரம் Recognition

சீர்திருத்தஙகள் Reforms

ேடைபார/பிரபாந்திே Regional

ஒழுஙகு்டுத்துதல் Regulate

ைதம் Religion

பிரதிநிதித்துேம் Representation

இைஒதுக்கீடு Reservation

ஆதபாரஙகள் Resources

யதர்தல் நைத்தும் அதிகபாரி Returning officer

உரி்ை Right

இைப ்பாகு்பாடு Racial 
Discrimination
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தீவிர ைக்களபாடசி Radical Democracy

பையேபாை இ்ைேபாண்ை Real Sovereignty

பையேபாை விருப்ம் Real Will

பைய்ைேபாதம் Realism

்குத்தறிவு Reason

திரும்் அ்ைத்தல் மு்ை Recall System

ஏறபு Recognition

ைக்கள் ஒப்ம் Referundum

ேடைபாரக் கூடைணிகள் Regional Alliances

ைத அடிப்்ைேபாதி Religious 
Fundamentalist

ைத சிறு்பான்ையிைர் Religious 
Minorities

ைறுைைர்சசி Renaissance

பிரதிநிதி Representative

பிரதிநிதித்துே ைக்களபாடசி Representative 
Democracy

பிரதிநிதித்துே அரசைபாஙகம் Representative 
Government

குடிேரசு Republic

த்ைகீழ் ்பாகு்பாடு Reverse 
Discrimination

்தவி விைகுதல் Resignation

ப்பாறுபபு்ை்ை Responsibility

புரடசி Revolution

பசைபால்ைபாடசி Rhetoric

சுரணைலுக்கு எதிரபாை உரி்ை Right against 
Exploitation

சைைத்துே உரி்ை Right to Equality

ைதசசுதந்திரத்திறகபாை உரி்ை Right to Freedom 
of Religion

சுதந்திர உரி்ை Right to Freedom

உயிர்ேபாழும் உரி்ை Right to Life

தனியுரி்ை / அந்தரஙக உரி்ை Right to Privacy

ேைதுசைபாரி ைடசிேேபாதம் Rightist  Ideology

 பநகிைபா அரசை்ைபபு / 
இறுக்கைபாை அரசை்ைபபு

Rigid Constitution

சைடைத்தின ஆடசி Rule of Law

ஆளும் ேர்க்கம் Ruling Class

தீவிர ப்ணணிேம் Radical Feminism

அடைே்ண Schedule

்டடிேல் இைத்தேர் Scheduled castes

்ைஙகுடியிைர் Scheduled tribes

இைஙகள் Seats

பி்ணத்பதபா்க Security deposit

சைமூக பசைேற்பாடைபாளர் Social activist

ைபாநிை சைடைைனைம் State legislature

து்ணக்கணைம் Sub-continent

கணகபாணிபபு Superintendence

சைத்திேபாகிரகம் Satyagraha

 ் டடிேல் இைத்தேர் ைறறும் 
்ைஙகுடியிைர்

Scheduled Castes 
and Scheduled 
Tribes

பிரிவி்ைேபாதம் Secessionism

ைதசசைபார்்றை அரசு Secular State

ைதசசைபார்பின்ை Secularism

சுேபாடசி Self-Rule

இ்ையிேல் கல்லூரி Seminary

மூத்த குடிக்கள் Senior Citizens

அதிகபாரப பிரிவி்ை Separation of 
Powers

யசை்ேத் து்ை Service Sector

கூடைத் பதபாைர்கள் Sessions

சைபாதபாரண ப்ரும்்பான்ை Simple Majority

ஒற்ைக் குடியுரி்ை Single Citizenship

அடி்ைமு்ை Slavery

்ரபப்ல்்ை Scope

சைமூக பசைேல்மு்ைவு Social Activism

சைமூக தனைபாடசி Social Autonomy

சைமூகத்தின ேலிந்த ைபாறைம் Social Coercion

சைமூக ஒப்ந்தம் Social Contract

சைமூக ஒப்ந்தக் யகபாட்பாடு Social Contract 
Theory

சைமூக ஒப்ந்தவிேைபாளர்கள் Social 
Contractualists

சைமூக ைக்களபாடசி Social Democracy

சைமூக சைைத்துேம் Social Equality

சைமூக நீதி Social Justice

சைமூக ஊைகஙகள் Social Media

சைமூக இேக்கஙகள் Social Movements

சைமூக நி்ை Social Status

சைமூக மு்ை்ை Social System

சைைதர்ைேபாதம் Socialism

சைைதர்ைத்திைபாை ைக்களபாடசி Socialistic 
Democracy
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சைமுதபாேம் Society

பைன்ை அரசு Soft State

இ்ைேபாண்ை Sovereignty

சை்பாநபாேகர் Speaker

உத்யேகம் Spirit

 அரசிேல் சைபார்ந்த அரசுப ்தவி 
மு்ை

Spoils System

நி்ைக்குழு Standing Committee

ைபாநிை சைடைபய்ர்ே State Legislative 
Assembly

கடை்ைபபு Structure

 கடை்ைபபு பசைேல்்பாடடு 
அணுகுமு்ை

Structural 
Functional 
Approach

இேற்க நி்ை State of Nature

அரசைறைநி்ை Statelessness

அரசு State

ேபாக்குரி்ை Suffrage

நி்ைேபாை ேளர்சசி Sustainable 
Development 

உசசி ைபாநபாடு Summit

யைற்பார்்ே Supervision

யைற்பார்்ேேபாளர் Supervisor

ேல்ைரசு நபாடுகள் Super Powers

உேர்வுத் தன்ை Superiority

முக்கூறறு ஏரணம் Syllogisms

பதபாழிறசைஙகேபாதிகள் Syndicalists

மு்ை்ை அணுகுமு்ை System Approach

தர்க்க மு்ை System of Logic

யையைபாடைைபாை சூைலிேல் Shallow Ecology

சீைைேைபாக்கல் Sinification

பிரிவி்ைேபாதம் Secessionism

நி்ைேபாை முனயைறைம் Sustainable 
Development

சைமூக நை அரசு Social Democratic 
State

கடை்ைபபிைபாை ைபார்க்சிசைம் Structural Marxism

்தவிக்கபாைம் Tenure

நிைப்ரபபு Territory

ைபாறுதல் Transform

பேளிப்்ைத்தன்ை Transparency

நனபைறிக்குப புைம்்பாை Unethical

நிேபாேைறை Unfair

நகர்பபுை உள்ளபாடசி அ்ைபபு Urban local body

கற்்ையிைபாை சைைதர்ைம் Utopian Socialism

பிர்ஞசைேபாதம் Universalism

 இந்திே குடிேரசு து்ணத் 
த்ைேர்

Vice President of 
India

 விதபான சை்் (சைடைைனை கீை்ே) Vidhan Sabha

ேபாக்கபாளர் ்டடிேல் Voters` list

ேபாக்குகள் Votes

நகரின உடபிரிவு (ேபார்டு) / 
குடும்பு

Ward

நலிவுறை பிரிவிைர் Weaker sections

திரும்்பப்றுதல் Withdrawal

 சைபானைபாயவு / பநறிப்டுத்தும் 
நீதிபய்ரபா்ண

Writ of Certiorari

ஆடபகபாணர்வு நீதிபய்ரபா்ண Writ of Habeas 
Corpus

 கடை்ள / பசைேலுறுத்தும் 
நீதிபய்ரபா்ண

Writ of Mandamus

த்ை நீதிபய்ரபா்ண Write of 
Prohibition

 உரி்ையேது விைபா 
நீதிபய்ரபா்ண

Writ of Quo-
Warranto

எழுதப்டை அரசை்ைபபு Written 
Constitution

 பேள்்ள ைனிதனின சு்ை-
கை்ை

White Man Burden
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பாட நூல் வல்லூநர்
Dr. R. ராமுமணிவண்ணன், HOD, 
அரசியல் மற்றும் பபாதுநிர்வாகத்துறை, 
பெனறனை பல்கறைககழகம், பெனறனை.
மமைாயவாளர்கள்
Dr. A. கரு்ணானந்தம், HOD (ஓயவு), 
வரைாற்று துறை, விமவகானைந்ா கல்லூரி, பெனறனை.
Dr. R. ம்தனககாபால், HOD (ஓயவு), 
அரசியல் அறிவியல் துறை, மதுறர காமராஜர் பல்கறைககழகம், மதுறர.
Dr. W. லாரன்ஸ் S.பிரபாகரன், இறைமபராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.
நூைாசிரியர்கள்
Dr. P. முத்துக்குமார், இறைமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, மாநிைக கல்லூரி , பெனறனை.
Dr. P. கனகராஜ், HOD, அரசியில் அறிவியல் துறை, 
அரசு கறைககல்லூரி, மகாயம்புத்தூர்
Dr. N. K. குமகரசன்ராஜா, உ்விபமபராசிரியர்,
அரசியல் மற்றும் பனனைாட்டு ஆயவுகள் துறை, 
பாண்டிசமெரி பல்கறைககழகம், புதுசமெரி.
Dr. T. கிருஷ்ணகுமார், இறைபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, மாநிைக கல்லூரி, பெனறனை.
Dr. S. ஜமீலா இறைபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, J.B.A.S மகளிர் கல்லூரி, பெனறனை.
Dr. R. திருநாவுக்கரசு, உ்விபமபராசிரியர், 
ெமூகவியல் துறை றைட்ரபாத் பல்கறைககழகம், றை்ரபாத்.
Dr. P. சக்திகவல், இறைபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் மற்றும் பபாது நிர்வாகத்துறை, 
அண்ைாமறைப பல்கறைககழகம், சி்ம்பரம்.
Dr. க. ககாட்டைராஜன், உ்விபமபராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை, பபரியார் அரசு கறைக கல்லூரி,கடலூர்.
Dr. R. வித்்ா, உ்விபமபராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, ்ாம்பரம், பெனறனை.
Dr. மீரா ராஜிவ்குமார், உ்விபமபராசிரியர்,
அரசியல் மற்றும் பபாது நிர்வாகத்துறை MCC, பெனறனை.
Dr. P. ராமஜஜ்ம், உ்விபமபராசிரியர், 
ெமூக விைககல் மற்றும் மெர்கறகக பகாள்றக ஆயவுறமயம், 
பாரதி்ாென பல்கறைககழகம், திருசசி.
Dr. R. சிவக்குமார், இறைமபராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை, மாநிைக கல்லூரி , பெனறனை.
Dr. R. சிவக்குமார், இறைமபராசிரியர், அரசியல் அறிவியல் துறை, 
திருவள்ளுவர் அரசு கறைககல்லூரி, ராசிபுரம், நாமககல்.
Dr.R.ஆஸிக் J.கபாகனாபர், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.
Dr. L. அமிர்்தா ஜலனின், உ்விபமபராசிரியர்,
்மிழ் துறை, ைமயாைா கல்லூரி, பெனறனை.
Dr. T. கிருஷ்ணகுமார், இறைபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, மாநிைக கல்லூரி, பெனறனை.
Dr. R. கமாகன், மபராசிரியர் (ஓயவு),
பமாழியியல் துறை, மதுறர காமராஜர் பல்கறைககழகம், மதுறர.
Dr. S. பார்த்திபன், உ்விபமபராசிரியர், அரசியல் மற்றும் பபாதுநிர்வாகத்துறை, 
பெனறனை பல்கறைககழகம், பெனறனை.

வரைபடம் 
சு.பவ.மகாகுை கிருஷைன 
மவல்முருகன 
பிரமமாத் 
அரசு கவின கறைக கல்லூரி மாைவர்கள், பெனறனை
வடிவரைப்பு
V2  இமனைாமவஷனஸ், மகாபாைபுரம், பெனறனை
In-House - 
மகாபு ராசுமவல் 
பஜரால்டு வில்ென 
ம்ன ராஜ் , ஏசு ரத்தினைம், மடனியல்
ஒருங்கிரைப்பபாளர் 
ரமமஷ முனிொமி

கறை மற்றும் வடிவறமபபுக குழு

இநநூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலிகண்ட் மமபலித்ம்ா ்ாளில் அசசிடபபட்டுள்ளது.
ஆபபெட் முறையில் அசசிட்மடார்:

Dr. ரா்தா லக்ம்ணன் ஆராயசசியாளர், 
MCC, பெனறனை.
Dr. S. சு்தா, உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.
Dr. J. திவ்வி்ன், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை
Dr. ஹான்ஸ் பஜரளடி, உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.
Dr. ஆ்தர்ஷ விஜய், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.
Dr. M. ஜகன்னடி ஸ்டீபன்சன் வசீகரன், இறைபமபராசிரியர்,
அரசியல் மற்றும் பபாதுநிர்வாகத்துறை, பெனறனை பல்கறைககழகம், பெனறனை.
A. அபபனசாமி எழுத்்ாளர்
P. K. சரவ்ணன் எழுத்்ாளர்
்மிழில் பமாழிபபபயர்பபு நூைாசிரியர்கள்
Dr. அ.பூ. நடைராஜன், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, பெனட்ரல் ெட்டக கல்லூரி, மெைம்.
Dr. ஜா. சுபரமணி்ன், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் மற்றும் பபாது நிர்வாகத்துறை, 
அண்ைாமறைப பல்கறைககழகம், சி்ம்பரம்..
Dr. ஜச. பாலமுருகன், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, பபரியார் அரசு கறைக கல்லூரி, கடலூர் .
Dr. கக. ஜசநதில்குமார், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் மற்றும் பபாது நிர்வாகத்துறை, 
அண்ைாமறைப பல்கறைககழகம், சி்ம்பரம்.
Dr. ஜர. சிவக்குமார், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, மாநிைக கல்லூரி, பெனறனை.
Dr. ந. சுவாமிநா்தன், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, பபரியார் அரசு கறைக கல்லூரி, கடலூர்.
Dr. N. K. குமகரசன்ராஜா, உ்விபமபராசிரியர்,
அரசியல் மற்றும் பனனைாட்டு ஆயவுகள் துறை, 
பாண்டிசமெரி பல்கறைககழகம், புதுசமெரி.
Dr. J. ஆரி்ப்டைக் கடைந்த ஜநடுஞஜசழி்ன், உ்விபமபராசிரியர், பபாது 
நிர்வாகத்துறை, அரசு கறைககல்லூரி, மகாயம்புத்தூர்
Dr. S. சரவ்ணகுமார், உ்விபமபராசிரியர்,
அரசியில் அறிவியல் துறை, மகாபி அரசு கறைககல்லூரி, ஈமராடு
Dr. V. வீரமுத்து, உ்விபமபராசிரியர்,
அரசியில் அறிவியல் துறை, அரசு கறைககல்லூரி, மெைம்
M. மலரவன், ஆராயசசியாளர், MCC, பெனறனை.
மவறைவாயபபு வழிகாட்டி
Dr. P. கனகராஜ், HOD, 
அரசியில் அறிவியல் துறை, 
அரசு கறைககல்லூரி, மகாயம்புத்தூர்
ICT  ஒருங்கிறைபபாளர்
Dr. A. அரு்ணாசசலம், மு்ல்வர், 
சினமயா வித்யாைய P.A.C. இராமாொமி ராஜா பதினம மமல்நிறைபபள்ளி, 
ராஜபாறளயம்.
A. அஜய், இறடநிறை ஆசிரியர், 
ஊராட்சி ஒனறிய துவககபபள்ளி, 
நநதிமங்களம், குமராட்சி ஒனறியம், கடலூர்.
பபாட நூல் த�பாகுத�ல்
இைபா.திருநபாவுக்கைசு, முதுகறை ஆசிரியர்,
அ.ஆ.மம. நி. பள்ளி,காமவரிபபட்டிைம், கிருஷைகிரி 
தெ.சகதிவவல், முதுகறை ஆசிரியர்,
அ.ஆ.மம. நி. பள்ளி, பாபபிபரட்டிபபட்டி, ்ருமபுரி.
ஒருங்கிறைபபாளர்
R. மலர்ஜகாடி,  உ்விபமபராசிரியர் 
SCERT. பெனறனை

அைசியல் அறிவியல் – 11ஆம் வகுப்பு

நூைாசியர்களின பட்டியல்
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