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பள்ளிக் கல்வித்துறை
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அறிமு்கம் விலரவு குறியீடு

அைமகப் ெறறிய ஓர் சுருக்கைடான 
விளக்கம்.

்கற்றலின் மநாக்கங்கள்

தசயல்�ாடு

அநதநத அைகுகளின் முடிவில ைடாணவர்கள் 
எதமனக் கறறுக் சகடாள்ள நவணடும் என்்ற 
எதிர்ப்ெடார்ப்பிமன விளக்குகி்றது.

ைடாணவர்கள் தங்களின் அறிமவ நைலும் 
விரிவுெடுத்திக் சகடாள்வதறகடாக அவர்கமளச் 
செயலூக்கப்ெடுத்தப் ெயன்ெடும் ெலநவறு 
தகவலகமள உள்ள்க்கிய ஓர் குறியீ்டாகும்.

ெ்கவல் தொடர்பு 
தொழில்நுட்�ம்

மின்னணு ெடாதனங்களின் மூைம் 
ைடாணவர்களின் கற்றறிதல ைறறும் சி்றநத 
கறறுவித்தல மும்றகமளயும் உள்ள்க்கியது.

ேம் ெடா்த்திமனப் ெறறி நைலும் சி்றப்ெடாக 
புரிநது சகடாள்ளவதறகடான ஒரு கூடுதல 
செயைடாகும்.

விவாெம்
ைடாணவர்களுக்கிம்நய ஓர் பிரச்ெமனமய 
ெறறிய மும்றயடான விவடாதத்மத ே்த்தி அதன் 
மூைம் ஒரு புதிய கருத்துத் சதடாகுப்பிமன 
புரிநது சகடாள்ளுைடாறு செய்வதடாகும்.

வலர�ட விளக்கங்கள்

அரசியல நிகழவுகளின் நகடாடெடாடு ைறறும் 
ேம்மும்ற ஆகியமவகமள இமணத்து 
மும்றப்ெடியடாக விளக்க உதவும் ஒரு வமரெ்ம்.

மேற்ம்காள் நூல்்கள்

ெடா்ங்களில கூ்றப்ெடடுள்ள கருத்துக்கமள 
ேன்்றடாகப் புரிநது சகடாள்ளுவதறகடாக 
ைடாணவர்கள் ெடிக்க நவணடிய நூலகளின் 
ெடடியல.

உங்களுககுத 
தெரியுோ?

ஒரு தகவமைப் ெறறிய வியப்ெடான 
கருத்துக்கமள ைடாணவர்களுக்குத் 
தருதல.

நி்கழ் ஆய்வு
உணமையடாக வடாழக்மக சூழலில நிகழநத 
ஒரு ெம்ெவத்திமனப்ெறறி அறிவியல 
அடிப்ெம்யில ஆய்நது எய்தப்ெடும் ஒரு 
ஆய்வு முடிவடாகும்.

அருஞ்தசாற்த�ாருள்

ெடா்த்தில கூ்றப்ெடடுள்ள சிை சி்றப்ெடான 
ைறறும் அதிக ெரிச்ெயமிலைடாத சி்றப்புச்
செடாறகமள ைடாணவர்கள் புரிநது 
சகடாள்வதறகடாக சகடாடுக்கப்ெடும் ஒரு விளக்கைடாகும்.

சகடாடுக்கப்ெடடுள்ள உள்ள்க்கத்திறகு 
நைலும் கூடுதைடாக உள்ளீடு செய்தல.

ஒரு ெடா்த்திமனப்ெறறி சதளிவடாக புரிநது 
சகடாள்வதறகடாக ே்த்தப்ெடும் ஒரு 
கருத்துப் ெரிைடாற்றைடாகும்.

அறிவுப் த�ட்டி்கள்

உலரயாடல்

மேலும் கூடுெைா்க 
�டிப்�ெற்்காை நூல்்கள்
ெடா்ங்களில கூ்றப்ெடடுள்ள 
கருத்துக்கமளப்ெறறிய விரிவடான 
நைலதகவலகமள செ்றவிரும்பும் ைடாணவர்கள் 
ெடிக்க நவணடிய நூலகளின் ெடடியல.

வலைதெள 
இலணப்பு்கள்

வமைத்தளங்களின் இமணப்புகளடால 
கிம்க்கும் தகவலகளின் இமணயதளப் 
ெடடியல.

�      

குறிப்பிடதெக்க 
மேற்ம்காள்

தமைசி்றநத அரசியல சிநதமனயடாளர்களின் 
கருத்துகமள ைடாணவர்களிம்நய அவர்களின் 
அறிவுப்செருக்கத்திறகடாக எடுத்தடாள்வதடாகும்.

ேதிப்பிடுெல்

ெடா்த்தகவலகமள ைடாணவர்கள் புரிநது 
சகடாண் விதம் ெறறி ெரியடான முடிவிமன 
எய்துவதறகடானது.

புதெ்கததிலை எவ்வாறு �யன்�டுததுவது?

III

தசாற்்களஞ்சியம்

முக்கியைடான வடார்த்மதகமள 
ைடாணவர்கள் தமிழப்ெடுத்தி புரிநது 
சகடாள்வதறகடாக உதவுவதடாகும்.

நி்கழ்
ஆய்வு

குறிப்பிடதெக்க 
மேற்ம்காள்
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ெலைப்பு த�ாருளடக்கம் �க்கம்

அைகு : 1 

அரசியல் அறிவியலின் 
அறிமு்கம்

1.1  அரசியல அறிவியலின் செடாருள், வமரயம்ற 
ைறறும் நதடாற்றம்

1.2 அரசியல அறிவியலின்  தன்மை 
1.3 அரசியல அறிவியலின் ெரப்செலமை
1.4  அரசியல அறிவியல என்ெது ஒரு  அறிவியைடா? 

அலைது ஒரு கமையடா?
1.5  அரசியல அறிவியமைப் ெடிப்ெதறகடான  

அணுகுமும்றகள்

1

அைகு : 2 

அரசு  

2.1 அரசு என்ெதன் செடாருள் ைறறும் வமரயம்ற
2.2 அரசின் முக்கிய கூறுகள்
2.3 ெமுதடாயம், அரசு ைறறும் அரெடாங்கம்
2.4 ேவீன அரசுகளின் ெணிகள்
2.5 ைக்கள் ேை அரசு என்்ற கருத்தடாக்கம்
2.6 சைன்மை அரசு என்்ற கருத்தடாக்கம்
2.7 மிமக நைம்ெடாடடு அரசு என்்ற கருத்தடாக்கம்
2.8  கடாைனியடாதிக்க கடாைத்துக்கு பிநமதய அரசு என்்ற 

கருத்தடாக்கம்

28

அைகு : 3 
அரசியல் அறிவியலின் 
அடிப்�லடக ்கருதொக்கங்கள்

�குதி I

3.1 இம்றயடாணமை
3.2 ெைத்துவம்
3.3 சுதநதிரம்

50

அைகு : 4 

அரசியல் அறிவியலின் 
அடிப்�லடக ்கருதொக்கங்கள்

�குதி II

4.1 ெட்ம்
4.2 குடியுரிமை
4.3 உரிமைகள் ைறறும்  க்மைகள்
4.4 அரசியல க்ப்ெடாடு
4.5 செடாத்து

92

VIII

த�ாருளடக்கம்

மின்னூல் மதிப்பீடு இளணய வைங்கள்
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அைகு : 5   
ேக்களாட்சி

5.1 ைக்களடாடசியின் வமரமயம்ற ைறறும் வமககள்

5.2 ைக்களடாடசிக் நகடாடெடாடுகள்

    5.2.1 ைக்களடாடசியின் சதடான்மைக் நகடாடெடாடு

    5.2.2 ைக்களடாடசியின் ைடார்க்சிய நகடாடெடாடு

      5.2.3 ைக்களடாடசியின் உயர்நநதடார் குழடாம்   நகடாடெடாடு

    5.2.4 ைக்களடாடசியின் ென்மைவடாதக் நகடாடெடாடு

    5.2.5 ைக்களடாடசியின் ஆழவிவடாதக் நகடாடெடாடு

5.3 ைக்களடாடசிமய அளவிடுதல ைறறும் ைதிப்பிடுதல

5.4. இநதிய ைக்களடாடசியின் ெடாதமனகள்

5.5 இநதிய ைக்களடாடசியின் ெவடாலகள் 

132

அைகு : 6 

அரசாங்கததின் 
வல்கப்�ாடு்கள்

6.1 அறிமுகம்

6.2 அரெடாங்கத்தின் செடாருள், வமரயம்ற ைறறும் 
தன்மை

6.3 ஒறம்றயடாடசி மும்ற அரெடாங்கம்

6.4  கூட்டாடசி மும்ற அரெடாங்கம்

6.5 ேடா்டாளுைன்்ற மும்ற அரெடாங்கம்

6.6 குடியரசுத்தமைவர் மும்ற அரெடாங்கம்

6.7 அரெடாங்கத்திலிருநது ஆளுமக வமர ெறறிய 
கருத்தடாக்கம்

6.8  அரெடாங்கத்தின் செயலதி்றமன எவவடாறு 
ைதிப்பிடுவது?

165

அைகு : 7 

அரசியல் சிநெலை

7.1 பிளடாடந்டா

7.2 அரிஸ்டாடடில

7.3 புனித தடாைஸ அக்வினடாஸ

7.4 நிக்நகடாநைடா ைடாக்கியவலலி

7.5 தடாைஸ ஹடாப்ஸ

7.6 ஜடான் ைடாக்

7.7 ஜுன் ஜடாக்குவஸ ரூநெடா

7.8 ஜடான் ஸடூவர்ட மில

7.9 கடாரல ைடார்க்ஸ

198

IX

பாடநூலில் உள்ள விறரவு குறியீடறடப் (QR Code) பயன்படுத்துவோம்! எப்படி?
 •  உங்கள் திறன்்பசியில், கூகுள் playstore /ஆப்பிள் app store ர்கடாணடு QR Code ஸ்்கைர ரெயலிளய இலவெமடா்கப் பதிவிறக்கம் ரெய்து நிறுவிகர்கடாள்்க.
 •  ரெயலிளயத் திறந்தவு்ன், ஸ்்கன் ரெய்யும் ரபடாத்்தடாளை அழுத்தித் திளெயில் ்்தடான்றும் ்்கமெடாளவ QR Code-இன் அருகில் ர்கடாணடு ரெல்லவும்.
 •  ஸ்்கன் ரெய்வ்தன் மூலம் திளெயில் ்்தடான்றும் உெலிளயச் (URL) ரெடாடுக்க, அ்தன் விைக்கப் பக்கத்திற்குச் ரெல்லும்.
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1.1� அரசியல்�அறிவியலின்��சபாருள்,�ேடரயடற�ைறறும்�வ்தாறறம்�

அரசியல்

அரசியல என்றகால என்ன? எனது சிறு வயது முதவ்ல வதநீர் ்ட்்ள், 
உணவ்ங்்ள், வ்பருந்து்ள், இப்படி எங்வ் வ்பகானகாலும் இந்த வகார்த்டதடய 
அடிக்டி வ்டகிவறவன!... இதடனப்பற்றி வ்பசும்வ்பகாமதல்லகாம் ்ப்லரும் 
மி்வும் தீவிரைகா் ைகாறிவிடுகிறகார்்வள!... அதனகாவ்லவய நகானும் இந்த 
அரசியல என்றகால என்ன என்்படத மதரிந்து ம்காண்வ் ஆ் வவண்டும்!! 

1 அரசியல்�அறிவியலின்�அறிமுைம்
அலகு
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இப்பாைப்புத்தைததில்� சைாடுகைப்படடுள்ளட்தப்�
வபால�மூன்று� பததிைடள�உனது�குறிப்வபடடில்�
ேடரை.

K-W-L�-�(என்றால்�என்ன�என்பட்த�அறிநது�
சைாள்ளுஙைள்)

அரசியல்

எனககு�என்ன�

ச்தரியும்?�

நான்�என்ன�

ச்தரிநது�

சைாள்ள�

விரும்புகிவறன்?

நான்�என்ன�

ச்தரிநது�

சைாண்வைன்?

K-W-L� சசயல்பாடு

அரசியல என்ற மசகால கிவரக் 
மைகாழியில ந்ர அரசு என்ற ம்பகாருள்்படும் 
“ம்பகாலிஸ” (Polis) என்ற மசகாலவ்லகாடு 
மநருங்கிய மதகா்ர்புட்யதகாகும். அரசியட்லக 
்ற்்பது என்்படத ம்பகா.ஆ.மு. ஐந்தகாம் 
நூற்றகாண்டில கிவரக்த்தில வகாழந்த 
பிளகாடவ்கா (Plato) (428 BCE - 347 BCE) ைற்றும் 
அரிஸ்காடடில (Aristotle) (384 BCE - 322 BCE) 
ஆகிய அரசியல தத்துவஞகானி்ளின் 
அளப்பரிய ்பங்்ளிபபினகால மதகா்ங்்ப 
்பட்தகாகும். இரு்பதகாம் நூற்றகாண்டிற்கு முன்பு 
வடரயிலும் அரசியட்லக ்ற்றறிவது என்்பது 
வர்லகாறு ைற்றும் தத்துவம் வ்பகான்ற பிற 
துடற்ளு்ன் ஒருங்கிடணக்ப்படடிருந்தது 
என்லகாம்.

 அரசியல என்்பது அடிப்பட்யில 
நன்மனறிடயப ்பற்றிய ்லவியகாகும்.  அரசியல 
்பகா்த்தின் ்பகார்டவ அரசு ்பற்றிய 
்ருத்தகாக்ங்்ள், அரசியல நிறுவனங்்ள், 
அவற்றின் மசயல்பகாடு்ள் வ்பகான்றவற்வறகாடு, 
அரசு்ளுககிட்வயயகான உறவுமுடற்ள் 
்பற்றியதகா்வும் ைடடுவை இருந்தது.19-ஆம் 
ைற்றும் 20-ஆம் நூற்றகாண்டு்ளில அரசியல 
்பகா்த்தின் ்பகார்டவயகானது  சுதந்திரம் ைற்றும் 
சைத்துவம் ஆகிய இரண்டிற்கும் இட்வயகான 
பிரசசடன்டளச சுற்றிவய இருந்து வந்தது.  
21-ஆம் நூற்றகாண்டில அரசியல ்பகா்த்தின் 
டையக்ரு சுதந்திரம் ைற்றும் ்பகாது்காபபு 
ஆகிய இரண்டிற்கும் இட்வயயகான 
வைகாதல்ள் ்பற்றியதகா்வவ இருந்து வருகிறது. 
இது தவிர வைம்்பகாடு, சுற்றுசசூழல 
நிட்லத்தன்டை, ்பகாலின சைத்துவம், ்பன்னகாடடு 
அடைதி ைற்றும் ஒத்துடழபபு வ்பகான்றடவ  
அரசியலின் முககியைகா்க ்ருதப்ப்காத பிற 
டையக ்ருக்ளகா் இருந்தன. 

வர்லகாற்றுக்கா்லம் முதவ்ல அரசியலின் 
டையக்ருத்து ்பற்றி அரசியல 
தத்துவஞகானி்ளுககு இட்வய ைகாறு்பட் 

அரசியல்�என்பது�
அடனேருககும்�

இன்றியடையா்த்தாகும்

ைறறலின்�வநாகைஙைள்�      
  இந்த அறிமு் அத்தியகாயம் அரசியல 

என்்பதன் ம்பகாருள் ைற்றும் ைக்ளின் 
வகாழவில அது எந்த விதைகான 
தகாக்த்திடன ஏற்்படுத்துகிறது என்ற 
நுண்ணறிடவத் தருவதகாகும்.

  அரசியல அறிவியலின் 
வடரயடற்டளயும் ைற்றும் அதன் 
ைகாறிவரும் தன்டையிடனயும் 
ஆரகாயதல.

  அரசியல அறிவியலின் ்பரபம்பலட்லடய 
விளககுதல

  அரசியல அறிவியட்லப ்படிப்பதில 
உள்ள ்பலவவறு அணுகுமுடற்டள 
மவளிகம்காணர்தல

  அரசியல அறிவியலுககும் பிற சமூ் 
அறிவியல ்பகா்ங்்ளுககும் உள்ள 
உறவிடன விவகாதித்தல
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ைகிழ்ச்சி�பறறிய�அரிஸ்ைாடடிலின்�ைருதது�

 ைகிழசசி என்்பது வகாழகட்யின் ஒரு முககியைகான அம்சம் என்்பது அரிஸ்காடடிலின் 
்ருத்தகாகும். ஒரு ைனிதன் தற்்காலி் இன்்பத்டத வதடுவதில வநரத்டத மச்லவிடுவடதக 
்காடடிலும், நிரந்தரைகான ைகிழசசிடய வதடுவவத சிறந்தது என்்பது அரிஸ்காடடிலின் 
்ருத்தகாகும். ஒருவனின் ைகிழசசி என்்பது ம்பகாருள் அடிப்பட்யி்லகானவற்றில இலட்ல 
என்்பதும் அவனுட்ய முழுடையகான திறடை ைற்றும் உண்டையகான தன்டைடய 
அறிந்தும்காள்வதிலதகான் இருககிறது என்்பதும் அரிஸ்காடடிலின் ்ருத்தகாகும். சுருங்்க 
கூறின் ைகிழசசி என்்பது ஒருவனின் உள்வளவய இருககிறவத தவிர மவளியில இலட்ல 
என்்பது அவரின் ்ருத்து. அரிஸ்காடடிலின் பு்ழம்பற்ற ்ருத்தகாக்ம் ஒன்று பின்வருைகாறு 
“ைனிதனின் உயிர்வகாழதலின் வநகாக்ம் ைற்றும் ம்பகாருவள ைகிழசசிடய வதடுவவதயகாகும்”

்ருத்துக்வள நி்லவி வந்தது. அரசியல 
அறிவியலின் தந்டத என்று 
அடழக்ப்படு்பவரும், ைகாம்பரும் கிவரக் 
சிந்தடனயகாளருைகான அரிஸ்காடடில 
அரசியல ்பற்றிய உண்டை்ள் ைற்றும் 
அரசுககும் ைக்ளுககும் உள்ள உறவு 
முடற்டளயும் முடறப்படி ்படித்து 
அறிந்தும்காள்வவத அரசியல ்பகா்த்தின் 
முககிைகான ்பணி என்கிறகார். அவர் வைலும் 
்பலவவறு அரசியல முடறடை்டளப ்பற்றி 
வட்ப்படுத்தி விளககுகிறகார். அரசியல 
்பகா்த்தின் உருவகாக்ம் ைற்றும் வைம்்பகாடடுககு 
பிளகாடவ்காவும், அரிஸ்காடடிலும் ம்பரும் 
்பங்்ளிபபிடன ஆற்றியுள்ளனர். 
அரிஸ்காடடில தனது குருவகான 
பிளகாடவ்காவின் அரசியல வட்ப்பகாடடிடன 
வைலும் வர்லகாற்று ரீதியகா் ்பகுப்பகாயவு மசயது 
விளககியுள்ளகார். இவர்்ள் இருவரும் 
்பலவவறு வட்யகான அரசகாங்்ங்்ள் எவவகாறு 
மசயல்படுகின்றன என்்பதடன புரிந்து 
ம்காள்ள முயற்சி மசயதனர். 

இட்க்கா்லத்தில புனித வரகாைகானிய 
வ்பரரசின் ்கா்லத்தில அரசியல அதி்காரம் 
முழுவதும் வ்பரகா்லயங்்ளின் ்டடுப்பகாடடில 
இருந்ததகால அரசியல ்பற்றி வ்பசும் இ்ைகா் 
வ்பரகா்லயம் ைடடுவை இருந்தது. 

புனி்தஅகஸ்டின்(St.Augustine) வ்பகான்ற 
தத்துவஞகானியின் நூ்லகான ‘்்வுளின் ந்ரம்’ 
(The City of God) எனும் ்பட்பபில அரசியல 
தத்துவம் என்்பது ைதத்தின் ஒரு அங்்ைகா்வவ 
வலியுறுத்தப்படடுள்ளது.  இப்படியகா் 
இட்க்கா்ல ஐவரகாபபிய தத்துவஞகானி்ள் 
ைற்றும் கிவரக் சிந்தடனயகாளர்்ள் 
அடனவருவை அரசியல என்்பதடன அரசின் 
ஒரு அங்்ைகா்க ்ருதகாைல ைதம் ைற்றும் ்பகதி 
சகார்ந்ததகா்வும், சமூ்ம் சகார்ந்ததகா்வும்  
ைடடுவை ்பகார்த்து வந்தனர் என்்பது இங்வ் 
குறிபபி்த்தகுந்ததகாகும். 

 இத்தகாலிய ைறுை்லர்சசிக ்கா்லத்தின் 
வ்பகாது நிக்காவ்லகா ொக்கியவலலி (Niccolo 
Machiavelli) என்்பவர்தகான் மசய்லறிவி்லகான 
கூர்வநகாககுதல ைற்றும்  ்பட்றிவின் (empiricism) 
அடிப்பட்யில  அரசியல அடைபபு்ள் ைற்றும் 
அரசியல ந்த்டத்ள் ்பற்றிய தனது 
ைதசசகார்்பற்ற அணுகுமுடறயின் மூ்லம் நவீன 
அரசியல அறிவியல ்பகா்த்திற்கு 
அடிவ்காலினகார் என்று கூற்லகாம்.  அமைரிக் 
அரசியல அறிவியல அறிஞர் பெராலட 
்லாஸ்பவல (Harold Lasswell) என்்பகாரின் 
கூற்றுப்படி அரசியல அறிவியல என்்பது “யகார், 
எபவ்பகாது, எதடன, எப்படி அட்கிறகார்்ள்?” 
என்்பது ்பற்றியதகாகும். “எல்லகா சமூ்ங்்ளும் 

அர்த்தசகாஸதிரம் ்பற்றிய த்வல்டள வச்ரித்து வகுபபில அவற்றிடனப ்பற்றி விவகாதிக்வும்.

சசயல்பாடு
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ைாணேர்: அயயகா! நைது ்்லந்துடரயகா்லில 
அரசியட்லப்பற்றி குறிபபிடும்வ்பகாமதல்லகாம் 
கிவரக் சிந்தடனயகாளர்்ளகான பிளகாடவ்கா 
ைற்றும் அரிஸ்காடடிட்லப ்பற்றி 
குறிபபிடுகிறீர்்வள! இந்திய அளவில முதல 
அரசியல சிந்தடனயகாளர் என யகாடரக 
குறிபபி்்லகாம் அயயகா!

ஆசிரியர்: இந்திய அளவில திருககுறடள 
எழுதிய திருவள்ளுவடர நகாம் முதல அரசியல 
சிந்தடனயகாளர்்ளில ஒருவர் எனக ்ருத 
முடியும் 

ைாணேர்:� அயயகா! ்பழந்தமிழ இ்லககியம் 
ஒன்று இந்தியகாவின் முதல அரசியல நூ்லகா் 
்ருதப்படுவதடனக வ்ட் மி்வும் ஆர்வைகா் 
இருககிறது. 

ஆசிரியர்: ம்பகா.ஆ.மு. 300-இல ம்ௌடிலயரகால 
எழுதப்பட் அர்த்தசகாஸதிரம் என்ற நூல 
மி்வும் ்பழடையகான நூ்லகா் இருந்தகாலும் அது 
‘அரசியல ம்பகாருளகாதகாரம்’ என்்பதில அதி்ம் 
்வனம் மசலுத்துகிறது. ஆனகால 
திருவள்ளுவரின் திருககுறள் அதி்ைகா் 
அரசியல ஆளுட்டயப ்பற்றி வ்பசுகிறது.

ைாணேர்: ஓ! அப்படிங்்ளகா அயயகா! 
ம்ௌடிலயடரப ்பற்றி ம்காஞசம் மசகாலலுங்்ள் 
அயயகா!

ஆசிரியர்: ைகிழசசி! ம்பகா.ஆ.மு.300-இல 
வ்இந்தியகாடவ ஆண்் சந்திர குபத மைளரியர் 
என்்பவரின் முத்லடைசசரகா் இருந்தவர்தகான்  
ம்ௌடிலயர். அவர் எழுதிய நூலின் ம்பயர்தகான் 
அர்த்தசகாஸதிரம். சைஸகிருதத்தில அர்த்தம் 
என்றகால ‘ம்பகாருள்’ சகாஸதிரம் என்றகால ‘அறிவு’ 
சுருக்ைகா் கூறினகால அர்த்தசகாஸதிரம் 
என்்பது ஒரு அரசியல ம்பகாருளகாதகார நூல 
ஆகும்.

ைாணேர்: அயயகா! அப்படிமயனில அரசியல 
அறிவியலுககு திருவள்ளுவரின் ்பங்்ளிபபு 
என்னமவன்று கூறுங்்ள்!

ஆசிரியர்: திருககுறளில இருந்து நகாம், அரசின் 
கூறு்ள், இ்லடசிய அரசின் தன்டை்ள், நல்ல 
அரசரின் குணககூறு்ள், அடைசசர்்ளுக்கான 
தகுதி்ள், அரசு அலுவ்லர்்டள 
வதர்ந்மதடுக்த் வதடவயகான தகுதி்ள்,அதி்கார 
ஒப்பட்பபு வ்பகான்ற ்ப்லவற்றிடன அறிய 
முடிகிறது. திருககுறளில அரசு, ைற்றும் அரசன் 
ஆகிவயகாரின் தன்டை்ள் ைற்றும் ்பண்பு 
ந்லன்்ள் ்பற்றி இடறைகாடசி என்ற ஓர் 
அதி்காரம் முழுவதும் எழுதப்படடுள்ளது. 

வவறு்பட் தங்்ளின் விருப்பங்்டளயும், 
வத்ல்டளயும் அட்வதற்கு முயற்சிப்பதும், 
இந்த வவறு்பட் வத்ல்ளின் விடளவகா் 
எழும் வைகாதல்டள ஒழுங்கு்படுத்த 
உருவகானவத அரசியல” என்்பதும் 
்லகாஸமவலலின் இந்த விளக்த்தினகால நகாம் 
உணர்ந்தும்காள்ளவவண்டிய மசயதியகாகும். 
வைலும், தற்்கா்ல சமூ்ங்்ளில ்காணப்படும் 
்பற்றகாககுடற மூ்லவளங்்டள அதி்ைகான 
வதடவ்ளுககு முடறயகா் ைற்றும் திறடையகா் 

்பகிர்ந்து அளிப்பவத அரசியல எந்திரம் 
என்்பதும் உணரப்ப் வவண்டிய மசயதியகாகும். 
காரலொரக்சின்(KarlMarx) கூற்றுப்படி 
“அரசியல என்்பது அரசியல அதி்காரம் ைற்றும் 
வகுபபு வைகாதல்ள்” ்பற்றியதகாகும். இதடனவய 
்டவிட ஈஸ்டன் (David Easton) “விழுமியங்்டள 
அதி்காரப பூர்வைகா் ஒதுககீடு மசயதல” 
(Authoritative Allocation of Values) என்று 
கூறுகிறகார்.

ைலநதுடரயாைல்
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எடுத்துக்காட்கா், 

“�படைகுடி�கூழ்அடைச்சு�நடபரண்�ஆறும்�
உடையான்�அரசருள்�ஏறு” (குறள்�எண்:381)

என்று கூறுகிறகார். அதகாவது ஒரு அரசன் 
சிறந்து விளங்குவதற்கு ஆறு அடிப்பட்க 
கூறு்ள் அடைந்திருக் வவண்டுமைன 
திருவள்ளுவர் கூறுகிறகார். 

(1) சிறந்த ்பட்
(2) நல்ல குடிைக்ள்
(3) நல்ல மூ்லவளங்்ள்
(4) அறிவகார்ந்த அடைசசர்்ள்
(5) சிறந்த ்பகாது்காபபு மிக் அரண்்ள்
(6)  நடபு நகாடு்ளின் ஆதரவு ஆகிய ஆறும் 

சிறந்த அரசனுககு வவண்டுமைனக 
கூறுகிறகார்.

அவத வ்பகா்ல அரசரகா் இருக் வவண்டு்பவர் 
என்மனன்ன குணந்லன்்டளப ம்பற்றிருக் 
வவண்டுமைன திருவள்ளுவர் கூறுகிறகாமறனில,

“�அஞசாடை�ஈடை�அறிவூகைம்�இநநான்கும்�
எஞசாடை�வேந்தர்ககியல்பு”.�(குறள்�எண்:382)

அதகாவது ஓர் அரசன் என்்பவன், 

(1) துணிவு 
(2) ஈட்ககுணம் 
(3) ம்பகாது அறிவு 
(4)  மசயலூக்ம் ஆகியவற்று்ன் விளங்் 

வவண்டுவது அவசியம் என்று கூறுகிறகார்.

அதுவ்பகா்லவவ,

“�தூஙைாடை�ைல்வி�துணிவுடைடை�இம்மூன்றும்�
நீஙைா�நிலனாள்�பேர்ககு”�(குறள்�எண்:383)

நி்லத்டத ஆளும் அரசனுககு 

(1) ்கா்லம் தகாழத்தகாத தன்டை 

(2) ்லவியுட்டை

(3)  நல்ல ்காரியங்்டள மசயவதற்்கான 
துணிவு்டை ஆகிய மூன்றும் 
அவசியைகான குணம் என்கிறகார் 
திருவள்ளுவர்.

இதுவ்பகா்லவவ ஒரு நகாடு சிறந்த நகா்கா் 
விளங்குவதற்கு என்மனன்ன தன்டை்ள் 
அடைந்திருக் வவண்டுமைன்்பதடன,

“�உறுபசியும்�ஓோப்பிணியும்�சசறுபடையும்�
வசராதியல்ேது�நாடு”�(குறள்�எண்:734)

என்ற குறளில உண்ண உணவில்லகாத 
்பஞசநிட்ல, தீரகாத ்ப்ல வநகாய்ள், எபவ்பகாதும் 
தகாககுவதற்கு தயகாரகா் இருககும்  ்பட்நகாடு்ள் 
ஆகிய மூன்றும் இல்லகாைல இருக் வவண்டும் 
என்று வலியுறுத்துகிறகார்.

அவதவ்பகா்ல,

“இயறறலும்�ஈடைலும்�ைாத்தலும்�ைாத்த�
ேகுத்தலும்�ேல்லது�அரசு”�(குறள்�எண்:385)

என்ற குறளில வருவகாடய அட்யகாளம் 
்காணுதலும், அதடன திறடையகா் திரடடுவதும், 
திரடடிய வருவகாடய அரசுக்ருவூ்லத்தில 
்பகாது்காத்து டவப்பதும், அவவகாறு ்பகாது்காத்த 
மசலவத்டத ைக்ளுககு முடறயகா் 
வழங்குதலும் மசயய வல்லது தகான் சிறந்த அரசு 
என்று வள்ளுவர் கூறுகிறகார்.

ைாணேர்: இந்தியகாவின் ்பழம்ம்பரும் அரசியல 
அறிவியல நூல்ள் குறித்து  தங்்ளி்மிருந்து 
மதரிந்தும்காண்்தில  மி்வும் ைகிழசசி அயயகா.

அரசியல அறிஞர்்ள் ்ப்லரும் அரசியல 
என்்பதடன அதி்காரம், முடறயகான 
ஒழுங்்டைவு,  ைற்றும் நீதி ஆகியவற்டற 
அடிப்பட்யகா் டவத்வத விவரித்துள்ளனர். 
விதிமுடற்டள உருவகாக்வும், 
நட்முடறப்படுத்தவும் அதன் மூ்லம் 
ைனிதர்்ளின் மசயல்பகாடு்டள/ந்த்டதடய 
ஆடம்காள்ள வல்ல ஆற்றல எதுவவகா அதுவவ 
அதி்காரம் எனப்படும்.    அதி்காரம் சட்ப்படிவயகா 

அல்லது சட்ப்படி இல்லகாைவ்லகா கூ் 
இருக்்லகாம். இங்வ் அதி்காரம் ைற்றும் 
அதி்காரத்துவம் என்ற இரண்டு 
்ருத்தகாக்ங்்ளுககிட்வய உள்ள 
வவறு்பகாடடிடன நகாம் அறிந்தும்காள்ள 
வவண்டியது அவசியைகாகும். சட் அங்கீ்காரம் 
இல்லகாைல மவறும் ஒபபுதட்ல ைடடுவை 
ம்பற்றதடன “அதிகாரம்” (Power) என்றும், சட்  
அங்கீ்காரம் ம்பற்ற மசயல்பகாடடிடன 
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நியகாயைகானதகா் அடைந்திருக்வவண்டியது 
அவசியைகானதகாகும். எனவவ அதி்காரத்திடன 
மசயல்படுத்தும்வ்பகாது அது நீதியின் மீது 
்ட்டைக்ப்பட்தகா் இருக் வவண்டியது 
முககியைகாகும். இவவகாறகா் அதி்காரம், 
முடறயகான ஒழுங்்டைவு, ைற்றும் நீதி 
ஆகியடவ அரசியல ்பகா்த்தின் அடிப்பட் 
்ருத்தகாக்ங்்ள் ஆகும். 19 -ஆம் நூற்றகாண்டின் 
இறுதியிலிருந்து அரசியல குறித்த ்லவிபபு்ல 
்படிபபு அரசியல அறிவியல என 
அடழக்ப்ப்்லகாயிற்று. 

இவவு்ல்வை அரசியட்லச சுற்றி சுழன்று வருகிறது. ஒடடுமைகாத்த ைனித இனமும் 
ஒருவிதைகான அரசியல கூட்டைவுககுள் உள்ளிழுக்ப்படடு, அதற்கு உள்வளவய 
ைனிதர்்ளுககிட்வயயகான மசயல்பகாடு்ளும் வைகாதல்ளும் நி்ழந்து வருகின்றன.

-�டி.ஜி.�ஹிடச்னர்�(D.H. Hitchner)

குறிப்பிைத்தகை�வைறவைாள்

“அதிகாரத்துவம்” (Authority) என்றும் நகாம் 
உணர்ந்தும்காள்ள வவண்டியது 
அவசியைகாகும். அதி்காரம் என்்பது 
அங்கீ்ரிக்ப்பட் நிறுவனங்்ளின் மூ்லம் 
மசயல்படுத்தப்படும்வ்பகாது ைக்ள் அதடன 
முடறயகா் ஏற்றுகம்காள்கின்றனர்.

அரசியல என்்பது அரசியல அடைபட்ப 
உருவகாககும் ்ட்டைபபு, விதிமுடற்ள், 
வழிமுடற்ள், மசயலமுடற்ள் ைற்றும் 
நட்முடற்ள் ஆகியவற்றின் 
ஒழுங்்டைவிலும் அக்டற ம்காண்்தகாகும்.   
ம்பரும்்பகான்டையகான ைக்ள் ஒரு சி்லரகால 
ஆளப்படும்வ்பகாது அத்தட்ய அரசு இயந்திரம் 

ைாணேர்� 1: அதி்காரத்துவம் என்்பது சட்பூர்வைகானது எனில ைக்ளகாடசி என்்பது ைடடுவை 
சட்பூர்வைகான அரசகாங்்ம் என எடுத்துகம்காள்ள்லகாைகா?

ைாணேர்� 2: இலட்ல! அப்படியிலட்ல! முடியகாடசி, சர்வகாதி்கார ஆடசி வ்பகான்றடவ்ளும் 
ைக்ள் அடவ்டள ஏற்றுகம்காள்ளும் வடர சட்பூர்வைகான ஆடசி்ள்தகான்.

ைாணேர்� 3: ஓ! அப்படியகா? இபவ்பகாது புரிந்து ம்காண்வ்ன்! இங்கி்லகாந்து நகாடடில அரசியகார் 
தட்லடையில முடியகாடசி ந்ப்பதற்குக ்காரணம் ைக்ள் அந்த அரசடைபபி்லகான 
முடியகாடசியின்்படி வதர்ந்மதடுக்ப்பட் அரசிடன சட்பூர்வைகா் ஏற்றுக ம்காள்வதகால 
அதுவும் அதி்காரத்துவைகானதுதகான்.

ைாணேர்� 2: மி்வும் சரிவய!

ைலநதுடரயாைல்
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அரசியல்�அறிவியல்

தற்்கா்லத்தில ‘அரசியல’ என்ற ்பகா்ம் 
‘அரசியல அறிவியல’ என்ற ம்பயரில 
புதியமதகாரு தனித்து இயங்கும் ்பகா்ைகா் 
ைகாறியுள்ளது.  ்பண்ட்ய கிவரக்த்தின் சிறிய  
ந்ர அரசு்ளின் விவ்காரங்்டளக குறிப்பது 

ைனிதன் என்்பவன் 
இயற்ட்யகா்வவ ஓர் 
அரசியல வி்லங்கு! 

இயற்ட்யில ஒரு ைனிதன் அரசு இல்லகாைல 
வகாழ முடியகாது! அவவகாறு அரசின்றி 
வகாழ்பவன் ைனித கு்லத்திற்கு வை்லகானவன் 
அல்லது கீழகானவன் ஆவகான்!
-�அரசியல்�என்ற�நூலில்�அரிஸ்ைாடடில் 

 எல்லகா சமூ்த்திலும் ஒரு 
குறிபபிட் அளவி்லகான 
அதி்காரம் இருககிறது. அது 
ஒவர வநரத்தில    ஒருவரகாவ்லகா 
அல்லது ஒரு குழுவினகாவ்லகா 
ட்யகாளப்படுகிறது.
-�ைாரல்�ைார்கஸ் (Karl Marx)

அதி்காரம் என்்பது ஒரு 
குழு ைற்மறகாரு குழுவின் 
மசயல்பகாடு்ள் ைற்றும் 
வ்பகாககு்டளத் தங்்ளின் 
விருப்பத்திற்கு ஏற்்ப 
ை கா ற் றி ய ட ை க கு ம் 
உறவுமுடறவய ஆகும்.

-�வைவிட�ஈஸ்ைன் (David Easton)

அதி்காரம் வைலும் 
அதி்காரங்்டள உருவகாககி 
ம்காள்கிறது. அதி்காரவை  
உயர்குடியினவகாதத்தின்  
டையசசகார்்பகா் 
அடைந்துள்ளது.

-�ராபர்ட�மிச்சசல்ஸ் (Robert Michels)

அதிைாரம்�என்பது……

அரசியல என்ற மசகால்லகாகும். ஆனகால 
இபவ்பகாது அரசியல என்ற மசகால 
”அரசகாங்்ங்்ளின் தற்்கா்ல பிரசசடன்டளப 
்பற்றியது” என ஆடம் கிலகிறிஸ்ட (Adam 
Gilchrist) என்ற அறிஞர் கூறுகிறகார். ஒருவன் 
தனககு அரசியலின்மீது ஆர்வம் உள்ளது 
என்று கூறுவகாமனனில அவன் அரசியல 
பிரசசடன்ள், சட்மியற்றல, மதகாழி்லகாளர் 
பிரசசடன்ள், ்டசி ந்வடிகட்்ள் 
ஆகியவற்றின் மீதும் ஆர்வைகா் இருககிறகான் 
என்்பவத ம்பகாருளகாகும். ஆனகால அரசியல 
்லவி என்்பது தற்்கா்ல அரசியல 
நி்ழவு்ளிலிருந்து வவறு்பட்தகாகும். வைலும் 
ஒரு நகாடடின் அரசியல என்்பது ைற்மறகாரு 
நகாடடின் அரசியலிருந்து வவறு்பட்தகாகும்.   
இந்தியகாவில அரசியட்லப்பற்றி நகாம் 
புரிந்தும்காண்டிருப்பது ைகாதிரிவய உ்லகின் 
எல்லகா நகாடு்ளிலும் அரசியல இருப்பதிலட்ல. 
அது நகாடடுககு நகாடு வவறு்படும். ஆனகால 
‘அரசியல அறிவியல’ என்்பது உ்ல்ம் 
முழுவதும் ஒவர ம்பகாருளில அறியப்படுகிறது.  
அதனகாலதகான் இப்பகா்த்திடன அரசியல 
என்று அடழப்படதக்காடடிலும் அரசியல 
அறிவியல  என்று அடழப்பவத சிறப்பகானது 
ஆகும். 1948-ல பிரகான்சு நகாடடின் ்பகாரிஸ 
ந்ரில கூடிய அரசியல அறிஞர்்ள்  
இப்பகா்த்திடன அரசியல அறிவியல என்று 
ைடடுவை அடழப்பது என்்பதில ஏற்புட்ய 
்ருத்திடனக ம்காண்டிருந்தனர்.  எனவவ ஒவர 
்பகா்த்திடன ‘அரசியல’ என்றும் ‘அரசியல 
அறிவியல’ என்றும் இரண்டு ம்பயர்்ளில 
அடழக்காைல இனி அரசியல அறிவியல 
என்று அடழப்பவத சரியகானதகாகும்.

இப்பகா்த்திடன ஒரு தனித்தியங்கும் 
துடற சகார்ந்த ்பகா்ைகா் ைகாற்றியடைத்த 
ம்பருடை அமைரிக் ஐககிய நகாடட்வய 
சகாரும்.  அதுவடரயிலும் இப்பகா்ம் தத்துவம், 
வர்லகாறு, சட்ம், ம்பகாருளியல வ்பகான்ற 
்பகா்ங்்ளில ஒரு துடணப்பகா்ைகா்வவதகான் 
இருந்து வந்தது.  1880-ல  ஜான் W. ெரபஜஸ் 
(John W Burgess) என்்பவர் ம்கா்லம்பிய 
்பல்ட்லக்ழ்த்தில அரசியல அறிவியல 
்பகா்த்திற்ம்ன தனியகா் ஒரு துடறடய 
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உருவகாககிய வ்பகாதுதகான் இப்பகா்ம் 
தன்னகாடசியகான துடறயகா் உருவகானது  என்று 
கூற்லகாம். அதன் பின்பு ்படிப்படியகா் வளர்சசி 
ம்பற்று 1920-்ளில உ்லகின் ம்பரும்்பகா்லகான 
்பல்ட்லக ்ழ்ங்்ளில இப்பகா்த்திற்ம்ன 
தனியகான துடற்ள் ஏற்்படுத்தப்பட்ன. 
தத்துவம், சட்ம், வர்லகாறு வ்பகான்ற 
்பகா்ங்்ளின் கீழ இயங்கிவந்த அரசியல 
்பகா்த்திடன தனிபம்பரும் ்பகா்ைகா் 
ைகாற்றியடைத்த ம்பருடை முழுவதும் 
அமைரிக் அரசியல அறிஞர்்டளவய வசரும்.    
இப்பகா்ம் அதன் பிறகும், இரண்்காம் 
உ்ல்பவ்பகார் நட்ம்பறும் ்கா்லம் வடரயிலும் 
கூ் மி்வும் முடறசகார்ந்ததகா்வும் நிறுவனம் 
சகார்ந்த அணுகுமுடறயிலும் ைடடுவை 
இருந்தது. 

நிட்லயகான  நிறுவனங்்ள் சகார்ந்த 
்படிப்பகா் ைடடுவை இருந்த அரசியல 
்பகா்த்திடன சமுதகாயப பிரசசடன்டளப ்பற்றி 
்படிககும் ்பகா்ைகா் ைகாற்றியடைக் 
அமைரிக்காவின் முன்னகாள் ஜனகாதி்பதி- 
உட்ரா வில்சன் (Woodrow Wilson) என்ற 
அறிஞரும், பிரான்க்  குட்னவ் (Frank Goodnow) 
என்ற அறிஞரும் ம்பரும் முயற்சி்டள 
எடுத்துகம்காண்்னர்.  அமைரிக்காவின் 
சி்காவ்கா ்பல்ட்லக்ழ்த்தில ்பணிபுரிந்த 
ஆர்தர பென்டலி (Arthur Bentley) என்ற அறிஞர் 
இப்பகா்த்டத விழுமியங்்ள் நீககிய 
நடுநிட்லயகான அரசியல ்பகுப்பகாயவு மசயயும் 
ஆற்றல ம்பற்றதகா் (value-free analysis of politics) 
ைகாற்றியடைக் ம்பரும்்பகாடு ்பட்வர் ஆவகார். 
வைலும் ்சார்லஸ் ஈ. பெரரியம் (Charles  
E.Merriam) என்ற அறிஞர் இப்பகா்த்டத 
மசய்லறிவி்லகான கூர்வநகாககுதல ைற்றும் 
அளவீடு்டள உள்ள்ககியதகா்வும் 
ைகாற்றியடைக் ம்பரும் முயற்சி்டள 
எடுத்துகம்காண்்கார். இம்முயற்சியில ்சார்லஸ் 
ஈ. பெரரியத்தின் (Charles E. Merriam) “அரசியல 
அதி்காரம்” என்ற நூலும்,  பெராலட 
்லாஸ்பவல என்்பகாரின் “அரசியல: யகார், 
எபவ்பகாது, எதடன, எப்படி அட்கிறகார்்ள்?” 
(Politics: Who Gets What, When, How?) என்ற நூலும் 
அரசியலின் டையக ்ருத்தகா் அதி்காரம் 
என்னும் அம்சத்திடன உருவகாககின. 

 1920- ்ளிலும் 1930-்ளிலும்  ஐவரகாப்பகா 
ைற்றும் ஆசிய நகாடு்ளில நி்லவிய முற்றதி்கார 
ஆடசி்ள் ைற்றும் இரண்்காம் உ்ல்பவ்பகாரின் 
விடளவகா் இந்த அரசியல அறிவியல ்பகா்ம் 
தனது அடைபபு்ள் ைற்றும் நட்முடற்ளின் 
மீதகான ்வனத்திலிருந்து ைகாறி அரசியல 
்டசி்ள், அழுத்தககுழுக்ள், உயர்குடியினர் 
ந்த்டத, வதர்தல விருப்ப ந்த்டத்ள், 
வகாக்காளர் ந்த்டத என ஒரு ந்த்டதயியல 
(Behavioralism)  ்பகா்ைகா் ைகாறியது. இதன் 
விடளவகா்  ‘நடத்்்தயியல’ (Behavioralism) 
என்ற ஒரு  புதிய  ்பகா்ம் பிறந்தது. 
‘ந்த்டதயியல’ என்ற இந்த மசகால உளவியல 
்பகா்த்திலிருந்து ம்பறப்பட்தகாகும். அதன் பிறகு 
1960- ்ளில ‘பின்்்தான்றிய நடத்்்தயியல’ 
(Post-Behavioralism) என்ற புதிய ்பகா்மும் 
பிறந்தது. ந்த்டதயியல என்்பது அளவுககு 
அதி்ைகான ்பழடைவகாத அணுகுமுடற்டள 
உருவகாககியதகாவ்லவய இந்த புதிய முடறயகான  
“பின்வதகான்றிய ந்த்டதயியல” உருவகானது. 
இதில ஒரு விந்டத என்னமவனில இபபுதிய 
வ்பகாககிடன வைம்்படுத்தி உருவகாககிய ்டவிட 
ஈஸ்டன் (David Easton) என்்பவவர ந்த்டதயியல 
புரடசியிடன மதகா்ககி டவத்தகார். வ்விட 
ஈஸ்னின் ்ருத்துப்படி  ந்த்டதயியல என்்பது 
யதகார்த்தம் ைற்றும் உண்டைத்தன்டை 
ஆகியவற்றுககு எதிரகானதகா் ைகாறிவிட்தகா் 
்ருதப்பட்து.  ஆ்வவ பின்வதகான்றிய 
ந்த்டதயியல என்்பது ஆயவு்ள், 
விழுமியங்்டள ைடடுவை முழுடையகா் 
சகார்ந்திருக்காைல துலலியத்தன்டைடயயும் 
சகார்ந்திருக் வவண்டும் என்்படத 
வலியுறுத்துகிறது. இவவகாறகா் அரசியல 
அறிவியலின் அறிவுசகார் புரடசி என்்பது 
சமூ்வியல, ைகானு்வியல ைற்றும் உளவியல 
ஆகியவற்டற உள்ள்ககியதகா் அடைந்தது. 
வைலும் இந்த அறிவுசகார் புரடசியகாளர்்ள் 
்பழடைவகாத ்ருத்துக்டளயும், குறுகிய 
வநகாக்ம் ம்காண்் அணுகுமுடற்டளயும் 
தீவிரைகா் எதிர்த்தனர். முற்்கா்ல அரசியல 
அறிஞர்்ள் அரசு, அரசின் கூறு்ள், அரசின் 
நிறுவனங்்ள், அடவ்ளின் முடறயகான 
்ட்டைபபு்ள் வ்பகான்றவற்டற ்படித்தனவர 
தவிர ைனிதர்்ளின் அரசியல ந்த்டதடயயும் 
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அவர்்ளுககுள் உள்ள உறவுமுடறட்ள்  
குறித்தும் ்படிக்விலட்ல. எனவவதகான் 
தற்்கா்ல அரசியல ்பகுப்பகாயவகாளர்்ள் 
பின்வரும் நகான்கு அடிப்பட்க கூறு்ளில 
்வனம் மசலுத்தினர்.

  ்பலமுடனப ்பரபம்பலட்லடய 
உள்ள்ககுவதற்்கான ஒரு வத்ல

  யதகார்த்தத்திற்்கான  வத்ல
  மதளிவும் சுருக்மும் ம்பறுவதற்்கான 

வத்ல  

  அறிவுபபூர்வ வரிடசமுடறக்கான வத்ல

அரசியல்�அறிவியலின்�ேடரயடற

அரசியல அறிவியல ்பற்றி ்பலவவறு 
அறிஞர்்ள் ைகாறு்பட் விளக்ங்்டள 
அளித்துள்ளனர். கார்னர (Garner) இதடன 
‘அரசி்ம் ஆரம்பித்து அரசி்வை முடியும் ஒரு 
்பகா்ம்’ என்கிறகார், ‘லீகாக்’கும் ‘சீ்்ல’வும் 
(Leacock) (Seeley) இப்பகா்ம் ‘அரசகாங்்த்திடனப 
்பற்றி ்படிககும் ்பகா்ம்’ என்கின்றனர். ரகாபசன் 
(Robson) ைற்றும் ்லாஸ்பவல (Lasswell) ஆகிய 
இருவரும் இப்பகா்ம் ‘அதி்காரம் ைற்றும் 

  அரிஸ்ைாடடில் (Aristotle) ஒரு ைகாம்பரும் 
சிந்தடனயகாளரகா் ்ருதப்படுவதற்்கான 
்காரணம் என்ன? விவகாதிக்வும்.

  பிளாடவைாவும்,� அரிஸ்ைாடடிலும் (Plato 
and Aristotle) கிவரக்த்தின் சமூ், அரசியல 
ைற்றும் ம்பகாருளகாதகார வகாழகட்யில 
ம்பரும் தகாக்த்திடன ஏற்்படுத்தி 
உள்ளதகா் ்ருதப்படுவது ஏன்? 
விவகாதிக்வும்.

  சார்லஸ்�ஈ�சைர்ரியம் (Charles E. Merriam), 
உட்ரா வில்சன் (Woodrow Wilson)  ைற்றும் 
ஆர்தர பென்டலி (Arthur Bentley) 
ஆகிவயகாடரப்பற்றியும் அவர்்ள் எழுதிய 
நூல்டளப்பற்றியும் ்படித்து 
அறிந்தும்காள்்.

சசயல்பாடு

மசலவகாககு ஆகியடவ்டளப ்பற்றிய ்படிபபு’ 
என்கின்றனர். சி்ல அறிஞர்்ள் இதடன 
ஒருங்கிடணக்ப்பட் ைனித சமூ்த்தின் 
அரசியல அம்சங்்டளப ்படிககும் ்பகா்ம் 
என்கின்றனர். இவவகாறகா் இப்பகா்த்தின் 
்பரபம்பலட்லயகானது ்ப்லமுடன்ளிலும் 
வளர்ந்தும்காண்வ் வருகிறது. அரசியல 
அறிவியல என்்பது வர்லகாற்றுபபூர்வைகா் அரசு, 
அதன் அடைபபு்ள், சட்ங்்ள், அதன் 
மசய்லகாக்ங்்ள் ்பற்றிய ்படிப்பகா்வவ 
அறியப்பட்து. ந்த்டதசகார் புரடசிககுப 
பின்னர் தனிைனிதர்்ள் ைற்றும் குழுக்ளின் 
அரசியல ந்த்டத்ளும் இதன் 
அங்்ைகாகிவிட்ன. அரசியல அறிவியல 
்பகா்த்தில அண்டைக்கா்லத்தில 
வசர்ந்தும்காண்் ்ருத்தகாக்ம் ‘ஆளுட்’ 
(Governance) என்்பதகாகும்.

ைாணேர்� -1� : என்ன ? அரிஸ்காடடில 
ைக்ளகாடசிடய வைகாசைகான அரசகாங்் முடற 
என்றகாரகா?
ைாணேர்� -2� : ஆைகாம்! இருபபினும் 
ைக்ளகாடசிடய அரிஸ்காடடில கும்்ப்லகாடசி 
என்ற ம்பகாருளில புரிந்து ம்காண்்கார். தூய 
அரசியல அடைபபு என்்பது இடத வி் 
மி்வும் சிறந்த ைற்றும் நிட்லயகான அரசகாங்் 
முடற என நிடனத்திருப்பகார்.
ைாணேர்� -1� : அபபுறம்……. தூய அரசியல 
அடைபபு (Polity)  என்றகால என்ன?
ைாணேர்� -2� : தூய அரசியல அடைபபில 
வை்லகான அதி்காரம் என்்பது ம்பருவகாரியகா்  
ைக்ளி்ம் இருப்பது்ன் அது ம்பகாது 
நன்டைக்கா்ப ்பயன்்படுத்துகிறது.
ைாணேர்�-1�: ஓ!  அப்படியகா..!.!

ைலநதுடரயாைல்
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அரசியல அறிவிய்லகானது அரசு என்்படதப்பற்றியும், அதன் தன்டை்ள், ்பலவவறு 
வடிவங்்ள், மசயல்பகாடு்ள் ைற்றும் அதன் வைம்்பகாடடிடனப ்பற்றியும் ்படிககும் ஓர் 
அறிவிய்லகாகும்.

-�ப்லன்டசிலி�(Bluntschli)

அரசியல அறிவியல என்்பது அரசின் வதகாற்றம், வைம்்பகாடு, வநகாக்ம் ைற்றும் அதன் 
்பலவவறு அரசியல பிரசசடன்டளப ்பற்றி அறிந்து ம்காள்வதகாகும்.

-�வைரிஸ் (Garris)

அரசியட்லக ் ற்றல என்்பது ஒருங்கிடணக்ப்பட் ஓர் அரசு்ன் ைக்ளின் வகாழகட்ககு 
உள்ள மதகா்ர்பிடன ்படிப்பதகாகும்.

-�செரால்ட�லாஸ்கி�(Harold Laski)

அரசியல அறிவியல என்்பது அரசகாங்்ம் ைற்றும் அரசியல ம்பகாருளகாதகாரம் 
என்்படவ்டள வளம், உயிரியல வகாழகட், இயற்்ணிதம், வடர்ணிதம், விண்மவளி 
வ்பகான்றவற்வறகாடு மதகா்ர்பு்படுத்தி ்படிப்பதகாகும்.

-�சீவல�(Seeley)

அதி்காரம் வடிவடைத்து ்பங்கி்ப்படுவடத அனு்பவ விசகாரடண மசயவவத அரசியல 
அறிவியல ஆகும்.

-�செரால்ட�லாஸ்சேல் (Harold Lasswell)

அரசியல அறிவியல என்்பது ்்ந்த ்கா்லத்டத வர்லகாற்று ரீதியகா்வும், நி்ழ ்கா்லத்திடன 
்பகுப்பகாயவு ரீதியகா்வும், எதிர்்கா்லத்திடன நன்மனறி ரீதியகா்வும் ்படிக் உதவும் ஒரு 
்பகா்ைகாகும். 

-�சைடைல் (Gettel)

ஒரு சமுதகாயத்தின் எலட்லககுள் ஒரு ந்ரத்திற்வ்கா, ஒரு அரசுகவ்கா, ஒரு வதசத்திற்வ்கா 
அந்த சமுதகாயத்தில நி்லவும் ்பற்றகாககுடறயகான ைனிதவளம், ம்பகாருளியல வளம் 
வ்பகான்றவற்றிடன ைனித வதடவ்ளுககும், ைனித விருப்பங்்ளுககும் ஏற்்ப முடறப்படுத்தி 
வழங்கும் மசயலமுடறவய அரசியல ஆகும். 

-�வைவிட�ஈஸ்ைன்�(David Easton)

ஓ...! இவற்டற  எல்லகாம் ்படிககிறவ்பகாது அரசியல அறிவியல என்்பது குறித்த ஒருமித்த 
வடரயடற இலட்ல என்று வதகான்றுகிறது

11th Std Political Science Tamil_Unit-1.indd   10 6/20/2018   6:00:41 PM



11

“எதிர்ைாலததிடன�நம்பிகடைவயாடு�சநதிப்வபாம்”��
“Tryst�with�Destiny”

 ஜவஹர்்லகால வநருவின் 
வர்லகாற்று பு்ழ மிக் உடரயகான 
“எதிர்்கா்லத்திடன நம்பிகட்வயகாடு 
சந்திபவ்பகாம்” என்ற உடர   குறித்து 
14.08.1947 அன்று இந்து நகாளிதழில 
மவளியகான  மசயதி பின்வருைகாறு - 

”நீண்் வரு் ்கா்லைகா் நகாம் 
நம்பிகட்வயகாடு ்காத்திருந்த 
எதிர்்கா்லம் இபவ்பகாது நைககு 
முழுடையகா் கிட்க்விலட்ல 
எனினும் மி்வும் கூடுத்லகா்வவ 

உறுதிமைகாழியகா் வந்து வகாயத்துள்ளது” என துவங்கிய ்பண்டித ஜவஹர்்லகால வநரு 
அரசடைபபு நிர்ணய சட்பயில அன்றிரவு ்பதவிவயற்்விருந்த உறுபபினர்்ளுக்கான 
உறுதிமைகாழி தீர்ைகானத்தின் வ்பகாது பின்வருைகாறு கூறுகிறகார்.

“உ்ல்வை உறங்கிம்காண்டிருககும்வ்பகாது இந்தியகா இந்த நள்ளிரவில 
விழித்மதழுந்திருககிறது. ்பழடையிலிருந்து புதுடை வநகாககி ்பயணிக்த்தயகாரகாகிவிடவ்காம். 
நீண்் ்கா்லம் ஒடுககி டவக்ப்பட் ஒரு வதசத்தின் ஆன்ைகா உயிர்பபித்திருககிறது. இந்த 
சையத்தில இந்திய வதசத்திற்கும், இந்திய ைக்ளுககும் வசடவ மசயய நகாம்  தியகா் 
உணர்வு்ன் சி்ல உறுதிமைகாழி்டள எடுத்துகம்காள்ள வவண்டிய நிட்லயில இருககிவறகாம்”. 

“சுதந்திரமும், அதி்காரமும் நைககு ம்பகாறுபபுணர்விடன 
அதி்ைகா்கம்காண்டுவந்துள்ளது. அந்த ம்பகாறுபபுணர்வு இடறயகாண்டையுள்ள ைக்டள 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இடறயகாண்டை ம்காண்் இந்த அடவயி்ம் வழங்்ப்படடுள்ளது. 
இந்த சுதந்திரத்டத நகாம் ்ப்ல வலி்டளயும், துன்்பங்்டளயும், துயரங்்டளயும் தகாங்கி, ்னத்த 
இதயத்து்வனவய ம்பற்று இருககிவறகாம். இவற்றுள் ்ப்ல வலி்ள் இன்னும் மதகா்ரவவ 
மசயகின்றன. எப்படியிருபபினும் ்்ந்த ்கா்லம் முடிவுககு வந்து புதிய எதிர்்கா்லம் நம் ்ண் 
முன் வந்துள்ளது.

இந்தியகாவுக்கான நைது வசடவ வ்காடிக்ணக்கான இந்திய ைக்டள அவர்்ளின் 
வறுடை, அறியகாடை, பிணி, சைத்துவமின்டை ஆகியடவ்ளிலிருந்து மீடம்டுக் மசயயும் 
வசடவடய ம்பகாறுத்வத அடையும். இந்த தட்லமுடறயின் மி்சசிறந்த ைனிதர்்ளகா் நகாம் 
வகாழ விரும்பினகால இந்தியர்்ள் ஒவமவகாருவரின் ்ண்்ளில இருந்து வழியும் ்ண்ணீடர 
துட்ப்பதற்கு முன்வரவவண்டும். அது நைது சகதிககு அப்பகாற்்படடு கூ் இருக்்லகாம். 
்ண்ணீரும், துன்்பங்்ளும் மதகா்ரும்வடர நைது ்பணி்ளும் ஓயபவ்பகாவது கிட்யகாது.  
ஆ்வவ நம் ்னவு்டள நனவகாக் நகாம் வைன்வைலும் ்டினைகா் உடழக் வவண்டும்.  
இக்னவு்ள் இந்தியகாவுக்கானது ைடடுைல்ல, உ்லகிற்்கானது, உ்லகின் அடனத்து வதசங்்ள்  
ைற்றும் ைக்ள் ஒன்றகா் இருப்பதகால தனித்து இயங்குவடத ்ற்்படன கூ் மசயய முடியகாது. 
அடைதி என்்பது பிரிக் முடியகாதது. சுதந்திரமும் அது வ்பகா்லத்தகாவன, தற்ம்பகாழுது வளமும் 
அப்படிவய ஆகும். வ்பரழிவும் அப்படிவய இருப்பதகால இந்த ஒவர உ்லகில அவற்றிடன 
தனித்தனி ்பகா்ங்்ளகா்ப பிரிக் முடியகாது”.

நிைழ் 
ஆய்வு நிைழ்�ஆய்வு
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1.2.� �அரசியல்� அறிவியலின்� ்தன்டை�
(Nature�of�Political�Science)

 ைனிதன் என்்பவன் ஒரு சமூ் வி்லங்கு 
ஆவகான். ைனிதன் தனிடைடயவி் பிறரு்ன் 
இருப்படதவய விரும்புகிறகான்.  ைனிதன் தனது 
்பரந்து்பட் வதடவ்ளுககும், திருபதிககும் ச் 
ைனிதடனச சகார்ந்வத வகாழவவண்டியுள்ளது. 
அதனகால ைனிதர்்ள் எபவ்பகாதும் சமூ் 
குழுக்ளகா்வவ வகாழ வவண்டியுள்ளது. 
சமூ்த்தின் ஒரு அங்்ைகா் விளங்கும் 
ைனிதர்்ள் ம்பகாதுவகான ந்த்டத விதி்டள 
்ட்பிடித்வத வகாழவவண்டியுள்ளது. 
இத்தட்ய சமுதகாயம் முடறயகா் 
ஒருங்கிடணக்ப்படடு விதிமுடற்டளயும், 
்டடுப்பகாடு்டளயும் ம்காண்டுள்ளதகால 
அதடன ஏற்்பது மி்வும் நன்றகாகும். இவவகாறு 
ஒருங்கிடணக்ப்பட் சமுதகாயம், அரசு, 
சட்ம், தனிைனித உரிடை்ள், குழுவில உள்ள 
உரிடை்ள் ஆகியடவ்டளப ்பற்றிவய 
அக்டற ம்காண்டுள்ளது. இவவகாறகா் 

உனது வகுபபிடன ்ப்ல குழுக்ளகா் 
பிரித்து அரசியல அறிவியல ்பகா்த்தின் ்ப்ல 
வடரயடற்ள் ்பற்றிய ஒரு ்்லந்துடரயகா்ல 
ந்த்து்.

ஐந்து அரசியல தத்துவஞகானி்ளின் 
்ப்ங்்டள வச்ரித்து அவர்்ளில எவவரனும் 
மூவடரப ்பற்றி சிறு குறிபபு வடர்.

சசயல்பாடு
அரசியல அறிவியல என்்பது ைனித இனத்திற்கு, 
அரசு ைற்றும் அரசகாங்்த்து்னகான 
மதகா்ர்பிடன முககியைகா் விளககுகிறது.

அரசியல அறிவியல என்்பது வ்காட்பகாடு 
ைற்றும் மசயலமுடற ஆகியவற்டற 
்பற்றியதகாகும். இது அரசியல 
முடறடை்டளயும், அரசியல 
ந்த்டத்டளயும் விவரித்து ்பகுப்பகாயகிறது. 
அரசின் வதகாற்றம் ைற்றும் வளர்சசி ்பற்றி  
்ண்்றிகிறது. அரசுககும் அதன் கீழ உள்ள 
சங்்ங்்ள் ைற்றும் நிறுவனங்்ள் 
ஆகியனவற்றுககும் உள்ள மதகா்ர்பிடனப 
்படிககிறது. அரசியல சூழல்ளில ஆ்வர் 
ைற்றும் ை்ளிர் ஆகிவயகார் என்ன 
மசயகிறகார்்ள் என்்பதடன  விளககுகிறது. 
ஆரம்்ப ்கா்ல்ட்த்தில இப்பகா்ம் வர்லகாறு 
ைற்றும் தத்துவம் ஆகிய ்பகா்ங்்வளகாடு 
இடணந்து மசயல்பட்து.  1903- இல 
வதகான்றிய ‘அமைரிக் அரசியல அறிவியல 
்ழ்ம்’ (American Political Science Association) 
இப்பகா்த்திடன வர்லகாறு, ம்பகாருளியல ைற்றும் 
்ப்ல சமூ் அறிவியல ்பகா்ங்்ளின் 
பிடியிலிருந்து மீடம்டுத்து ஒரு தனிப்பகா்ைகா் 
உருவகா் வழிவட் மசயதது. பிற்்கா்லத்தில 
அதி்ைகான அறிவியல அணுகுமுடற ஏற்்பட் 
பிறகு இப்பகா்ம் உளவியல ைற்றும் 
ைகானு்வியல வ்பகான்ற ்பகா்ங்்வளகாடு 
மநருங்கிய மதகா்ர்பில இருந்தது. ந்த்டதயியல 
புரடசி ஏற்்பட் பிறகு இப்பகா்ம் தனிைனிதன், 
குழுக்ள் ஆகியவற்றின் ந்த்டத்ள் ்பற்றி 
ஆயந்தது. பின்னர் வதகான்றிய ந்த்டதயிய்லகால 

முன்பகைததில்�உள்ள�வநருவின்�வபச்சிலிருநது�நீ�உணர்நது�சைாண்ை�ைருததுகைளின்�
அடிப்படையில்�கீழ்கைாணும்�வினாகைளுககு�விடையளி.

1.  ‘எதிர்்கா்லத்டத நம்பிகட்வயகாடு சந்திபவ்பகாம்’ என்ற  மசகாற்மறகா்ரிலிருந்து நீ என்ன 
புரிந்து ம்காள்கிறகாய?

2.  வநரு மவளிசசமிடடுக்காடடியிருககும் இந்தியகாவின் சவகால்ளில எடவவயனும் 
மூன்றிடன குறிபபிடு். 

3.  நைது அன்றகா் வகாழவில சுதந்திரம், அதி்காரம், ்பகாது்காபபு, அடைதி வ்பகான்றடவ முககிய 
அடிப்பட் அம்சங்்ளகா் ்ருதப ்படுவது ்பற்றி ்்லந்துடரயகாடு்.
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இப்பகா்ம் சமூ்த்தின் அன்றகா் 
பிரசசடன்டளயும், அரசியல 
உண்டை்டளயும்  ்பற்றிய ்படிப்பகா் ைகாறியது.

1.3� �அரசியல்� அறிவியலின்� பரப்சபல்டல�
(Scope�of�Political�Science)

 அரசியல அறிவியல ்பகா்த்தின் 
்பரபம்பலட்ல என்்பது இந்தப ்பகா்த்தின் வரம்பு 
ைற்றும் ்பகா் உள்ள்க்ங்்ள் ்பற்றியதகாகும். 
இது அடிப்பட்யில ‘அரசு’ என்்படதப ்பற்றி 
்படிப்பது மி்வும் ்பரந்த ்பகுதி்டள 
ம்காண்்தகாகும். ‘அரசு’ என்்பது  ஒரு குறிபபிட் 
எலட்லப ்பகுதிககுள் தனது மசகாந்த ைக்ளின் 
முடறயகான ைற்றும் ைகிழசசியகான வகாழவுககு 
வழிமசயயும் அரசகாங்்த்டதயும் 
ம்காண்்தகாகும். ைனித ந்த்டத என்்பது 
நிட்லயகா் இல்லகாைல 
ைகாறிகம்காண்வ்யிருப்பதகால இப்பகா்த்தின் 
்பரபம்பலட்ல மதகா்ர்ந்து 
விரிவட்ந்தும்காண்வ் மசலகிறது. இப்பகா்ம் 
ஒவமவகாரு ைனிதனுககும் அவனு்ன் ைற்ற 
ைனிதர்்ளுககும் உள்ள மதகா்ர்பிடனப 
்பற்றிய சட்ைகாக்ல ்பற்றி ்படிப்பதகால, இதன் 
்பரபம்பலட்லயகானது ம்பகாருளியல, 
வணி்வியல, சமூ்வியல, சட்ம் என 
்ப்லவட்யகா் விரிவட்ந்து ம்காண்வ் 
மசலகிறது. 

1948-ல ந்ந்த ்பன்னகாடடு அரசியல 
அறிவியல சங்்ைகாநகாடு இப்பகா்த்திற்கு 
பின்வரும் ்பரபம்பலட்ல்டள குறிபபிட்து.

  அரசியல வ்காட்பகாடு

  அரசியல நிறுவனங்்ள்

  அரசியலின் இயக்வியல

  ்பன்னகாடடு உறவு்ள்

பிளாடவைா ைற்றும் அரிஸ்ைாடடில் 
ஆகிவயகாரின் முககியைகான ்பட்பபு்டளப 
்படடியலிடு்.

சசயல்பாடு

அரசியல அறிவியல ்பகா்த்தின் 
்பரபம்பலட்லடய வைற்்ண்் நகான்கு 
உ்பதட்லபபு்ளில அ்ககிவி் முடியகாது 
என்்பதகால பின்வரும் ்ப்விளக்ம் அரசியல 
அறிவியலின் ்பரந்த ்பரபம்பலட்லடய 
விளககுகிறது. 

அரசியல அறிவியல ்பகா்ைகானது அரசு 
ைற்றும் அரசகாங்்ங்்ளின் பிரசசடன்டளப 
்பற்றி முககியைகா்ப ்படிககிறது. தனது 
குடிைக்டள ஆள்வதற்்கான சட்ங்்டள 
உருவகாககும் அதி்காரத்திடன அரசு 
ம்பற்றுள்ளது. அரசு தனது அதி்காரங்்டள 
அரசகாங்்ங்்ள் மூ்லைகா் மசயல்படுத்துகிறது. 
அரசகாங்்ம் என்்பது அரசின் ஒரு மு்டை 
ஆகும். அரசு என்்பது அரசகாங்்ங்்டள 
உள்ள்ககியதகா் இருப்பதகால பிளண்டசிலி 
(Bluntschli) வ்பகான்ற அரசியல 
வ்காட்பகாட்காளர்்ள் அரசியல அறிவியலின் 
்பரபம்பலட்லடய மி்வும் குடறத்து அது 
‘அரசு’ என்்படதப ்பற்றி ைடடும் ்படிப்பதகா் 
கூறுகின்றனர். அரசகாங்்ம் என்்பது அரசின் 
ஒரு ்பகுதிவய ஆகும். அவத சையம் ்கார்ல ்காஷ்  
(Karl Deutsch) வ்பகான்ற அறிஞர்்ள் ‘அரசியல 
அறிவியல என்்பது அரசகாங்்ங்்டளப ்பற்றி 
ைடடுவை ்படிப்பது’ என்கின்றனர். மஹரகாலட 
்லகாஸகி (Harold Laski) வ்பகான்ற அறிஞர்்ள் 
‘அரசியல அறிவியல என்்பது அரசு்ள் ைற்றும்  
அரசகாங்்ங்்ள் ஆகிய இரண்ட்யும் 
்படிப்பதகா்’ வகாதிடுகின்றனர். அரசு ைற்றும் 
அரசகாங்்ம் ஆகிய இரண்டுககும் 
அடிப்பட்யகான வவறு்பகாடு்ள் இருந்தகாலும் 
அடவ்ளின் ்பரபம்பலட்ல்டள ஆயும்வ்பகாது 
ஒன்றிடன விடடு ைற்றடத தனியகா்ப 

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)
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்படிக் முடியகாது. அரசியல அறிவியலின் 
்பரபம்பலட்லயகானது, அரசின் ்்ந்த ்கா்லம், 
நி்ழ ்கா்லம் ைற்றும் எதிர்்கா்ல 
வளர்சசி்டளயும் அரசின் வைம்்பகாடடிடனயும் 
்பற்றிப ்படிப்பதகா்க கூற்லகாம்.

அரசியல வ்காட்பகாடு என்்பது அரசியல 
அறிவியலின் ஒரு முககியைகான ்பகுதியகா்க 
்ருதப்படுகிறது. அரசியல வ்காட்பகாடு என்்பது 
அரசியல சிந்தடன்ள் ைற்றும் அரசியல 
தத்துவங்்டள உள்ள்ககிய அரசியல 
அறிவியலின் முககிய ்ருத்தகாக்ங்்டள 
விவரிககும் ஒரு ்பகா்ைகாகும். அரசியல 
அறிவியல ்பகா்ைகானது அரசியல 
நிறுவனங்்ளின் தன்டை, அடைபபு ைற்றும் 
மசயல்பகாடு ஆகியடவ்டளப ்பற்றியதகாகும். 
இப்பகா்ம் வைலும் ்ப்லவட்யகான அரசடைபபுச 
சட்ங்்டளயும் ைற்றும் பிற அரசகாங்்ங்்டள 
ஒபபிடடு ்பகுப்பகாயவு மசயயும் ்பணியிடனயும் 
மசயகிறது. இப்பகா்த்தின் ்பரபம்பலட்ல 
தற்்கா்ல அரசியல ைற்றும் அரசகாங்்ங்்ளின் 
சகதி்டள உள்ள்ககியதகா் அடைந்துள்ளது. 
இப்பகா்ம் அரசியல ்டசி்ள், 
தன்ன்லககுழுக்ள் ைற்றும் 
அழுத்தககுழுக்ள் ஆகியடவ்டளப ்பற்றி 
்படிப்பதகா்வும் அடைந்துள்ளது. அரசியல 
இயக்வியல ்பற்றிய மசய்லறிவி்லகான 
்ற்ற்லகா் தனிைனிதர்்ள், குழுக்ள் ைற்றும் 
நிறுவனங்்ள் ஆகிடவ்ளின் ந்த்டத்ள் 
்பற்றியும் ஆரகாயகிறது. முககியைகா் அரசியல 
அறிவியல என்ற ்பகா்ம் தனி ைனிதனுககும், 
அரசுககும் உள்ள உறவுமுடற்ளின் மீது 
ம்பரிதும் ஆர்வம் ்காடடுகிறது. இதன் 
விடளவகா் தற்்கா்ல அரசியல அறிஞர்்ள் 
அரசியல அறிவியலின் ந்த்டதயியல ைற்றும் 
முடறடை அணுகுமுடறயின் அடிப்பட்யில, 
அரசியல அறிவியல ்பகா்த்தின் 
்பரபம்பலட்லடய மி்வும் 
விரிவு்படுத்தியுள்ளனர். இதனகால ‘அரசியல 
சமூ்ையைகாதல’, ‘அரசியல ்பண்்பகாடு’, 
‘அரசியல வைம்்பகாடு’, ‘முடறசகாரகா 
அடைபபு்ள்’, ‘அழுத்தக குழுக்ள்’ 
வ்பகான்றடவ்ளும் அரசியல அறிவியல 
்பகா்த்தின் ்பரபம்பலட்லககுள் வருகின்றன.

வைலும் அரசியல அறிவியலின் 
்பரபம்பலட்லயின் கீழ தூதகாண்டை (Diplomacy), 
்பன்னகாடடுச சட்ங்்ள், ்பன்னகாடடு 
அடைபபு்ள் வ்பகான்றடவ்ளும் 
உள்ள்ங்கியுள்ளன. அரசகாங்்ம் சகார்ந்த  
ைற்றும் அரசகாங்்ம் சகாரகாத நிறுவனங்்ளின் 
அரசியல பிரசசடன்ளின் மீதகான 
ம்பகாதுகம்காள்ட்்டள வகுப்பது ்பற்றியும் 
அரசியல அறிவியல ்பகா்ம் தனது 
்பரபம்பலட்லயில உள்ள்ககியுள்ளது.

1.4.� �அரசியல்� அறிவியல்� என்பது� ஒரு�
அறிவியலா?� அல்லது� ஒர்� ைடலயா?� 
(Is� Political� Science,� a� Science� or� an�
Art?)

அரசியல அறிவியல என்ற இந்த ்பகா்ம் 
ஒரு ்ட்லப ்பகா்ைகா?  அல்லது ஒரு அறிவியல 
்பகா்ைகா? என்்பது ்பற்றியகான ஒரு ம்பரிய 
விவகாதவை அரசியல அறிவியல 
அறிஞர்்ளிட்வய நி்லவி வருகிறது. சி்ல 
அறிஞர்்ள் இப்பகா்ைகானது அரசு ைற்றும் 
அரசகாங்்ம் என்்பது ்பற்றிய ஒரு அறிவியல 
்பகா்ம் என்று ்ருதுகின்றனர். ைற்றும் சி்லவரகா 
இப்பகா்த்திடன மி்வும் பின்தங்கிய 
நிட்லயிலுள்ள ஒரு ்ட்லப ்பகா்ம் 
என்கின்றனர். இப்பகா்த்தின் தன்டை, 
வழிமுடற்ள், அணுகுமுடற்ள் 
ஆகியவற்றின் அடிப்பட்யில அறிவியல 
தன்டை மி்வும் குடறவகா் ்காணப்படுவதகால 
அகஸ்்ட ்காம்்ட (Auguste Comte) ைற்றும் 
்ெட்்லன்ட (Maitland) வ்பகான்ற அறிஞர்்ள் 
இப்பகா்த்திடன ஒரு ்ட்லப ்பகா்ைகா்க  
்ருதுகின்றனர். ஏமனனில இப்பகா்த்தில 
மதகா்ர்சசி, வைம்்பகாடடுதன்டை, அடிப்பட் 
மதளிவு வ்பகான்றடவ்ளும், உ்ல்ம் முழுவதும் 
ஒபபுகம்காள்ளக கூடிய ம்பகாதுவகான 
ம்காள்ட்்ளும், அறிவியல பூர்வ 
அணுகுமுடற்ளும், ்பரிவசகாதடன 
முடற்ளும் மி்வும் குடறவகா்வவ இருககிறது 
என்று இவர்்ள் வகாதிடுகின்றனர். வைலும் 
நம்்ப்த்தன்டை, சரி்பகார்பபுத்தன்டை, மதளிவு, 
துலலியம் வ்பகான்ற தூய அறிவியலின் கூறு்ள் 
இப்பகா்த்தில இலட்ல என்்பதும் இவர்்ளின் 
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வகாதைகாகும். தூய அறிவியல ்பகா்ங்்ளகான 
இயற்பியல, வவதியியல, வ்பகான்ற ்பகா்ங்்ளில 
உள்ளது வ்பகா்ல ்காரணங்்டளயும் 
விடளவு்டளயும் (Cause and Effect) 
மதகா்ர்புப்படுத்தி உருவகாககும் 
ம்பகாதுகவ்காட்பகாடு்ள் உ்ல்ம் முழுதும் 
இப்பகா்த்தில ஒவர ைகாதிரியகா் இலட்ல 
என்்பதனகால இப்பகா்த்திடன ஒரு ்ட்லப 
்பகா்ம் என்வற ்ப்ல அறிஞர்்ளும் 
்ருதுகின்றனர்.

 இப்பகா்த்திடன ஒரு ்ட்லப ்பகா்வை 
என்று வகாதிடுவவகார் ைத்தியில 
அரிஸ்காடடிலதகான் இதடன ஒரு வை்லகான 
அறிவியல என்று முதன்முத்லகா் அடழத்தகார். 
ப்லன்டசிலி (Bluntschli), ொணபடஸ்கியூ 
(Montesquieu), ்ொடின், (Bodin), ொபஸ்  
(Hobbes) வ்பகான்ற அறிஞர்்ள்  இந்த ் ருத்திடன 

ஒபபுகம்காண்டு இப்பகா்ம் ஒரு அறிவியல 
்பகா்வை என்கின்றனர். முடனவர் கார்னர  
(Dr.Garner) வ்பகான்வறகார் இப்பகா்த்திலும் 
முடறடையகான அணுகுமுடற, உற்றுவநகாக்ல, 
்பரிவசகாதடன வ்பகான்றடவ இருப்பதகா் 
கூறுகின்றனர். தூய அறிவியல ்பகா்ங்்ளில 
உள்ளதுவ்பகா்ல உ்ல்ம் முழுவதும் 
ஒபபுகம்காள்ளப்பட் வ்காட்பகாடு்ள் அரசியல 
அறிவியல ்பகா்த்தில முழுக் இல்லகாைல 
வ்பகானகாலும் கூ் இந்த அரசியல அறிவியல 
்பகா்த்திலும் ்ப்ல ்ருத்துக்டள 
ம்பகாதுடைப்படுத்தி நிரூபிக் முடியும் என்்பது 
இவர்்ளின் ்ருத்தகாகும். உதகாரணைகா் சமூ் 
ந்ல வைம்்பகாடடுககும், ்பன்டைத் தன்டை 
ம்காண்் சமுதகாயங்்ளுககும்  ைக்ளகாடசிவய 
சிறந்த ஆடசிமுடற என்ற ்ருத்து 
ம்பகாதுவகானதகா் நிரூபிக்ப்படடுள்ளது. இந்த 
்ருத்து முடிவு முற்்கா்லம், இட்க ்கா்லம், 

அர�ய� ேப�வைத
 ����

நா ப�யாக
 இ
	�ேற

  அரசியல்�அறிவியல்�என்றால்�
என்ன?
அரசு அரசகாங்்ம் ைற்றும் அரசியல 
்பற்றிய அறிவியல பூர்வ ்படிபவ்ப 
அரசியல அறிவியல என்லகாம்.

  அரசியல்�அறிவியல்�பாைம்�எதுோை�
இல்டல?
அரசியல அறிவியல என்்பது 
அடனத்து விட்்டளயும் 
தன்ன்த்வத ம்காண்் முழுநிடறவகான 
அறிவிய்லகா் இலட்ல.

  அரசியல்� அறிவியல்� ஓர்� அறிவியலா?� அவோசறனில்,� அது� எங்ஙனம்� அறிவியல்�
்தன்டையுடைய்தாகிறது?

‘அரசியல’ என்ற இந்த ்பகா்ம் அமைரிக் அரசியல அறிவியல சித்தடனயகாளர்்ளின் அறிவியல 
பூர்வ அணுகு முடற்ளுககுப பிறகுதகான் “அரசியல அறிவியல” எனப ம்பயரிடடு 
அடழக்ப்பட்து. எனினும் தூய அறிவியல ்பகா்ங்்ளகான இயற்பியல, வவதியியல, உயிரியல 
வ்பகான்ற ்பகா்ங்்ளுககு இடணயகா் இந்த அரசியல  அறிவியல ்பகா்த்திடனக ்ருத முடியகாது. 
ஆ்வவ, ைனித ந்த்டதடயப ்பற்றியதகா் இருப்பதகால ைற்மறகாரு புறத்தில அரசியல அறிவியல 
என்்பது அரசு ைற்றும் அரசகாங்்த்டதப ்பற்றிய அறிவிய்லகாகும் என வகாதிட்னர்.அரசியல 
அறிவியல ்பகா்த்திடன ஓர் சமூ் அறிவியல ்பகா்ம் என்று அடழப்பதுதகான் ம்பகாருத்தைகானதகா் 
இருககும்.

அரசியல்�அறிவியல்�என்றால்�என்ன?
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நவீன்கா்லம் ஆகியவற்றில ்பலவவறு 
வட்யகான ஆடசி முடற்டள ஆயவுககு 
உட்படுத்திய பின்னவர உருவகாக்ப்பட்து. 
ஆனகால அவத சையத்தில இப்பகா்த்தின் 
தன்டை, வழிமுடற, வ்காட்பகாடு்ள் ஆகியன 
்பற்றி ஒத்த ்ருத்துக்டள ஏற்்படுத்த 
முடியவிலட்ல. ஏமனனில இப்பகா்த்தில 
அரசியல நிறுவனங்்ள் அடனத்திலுவை 
ைனித உறவு்ள் மதகா்ர்பில இருககின்றன. 
ைனிதவனகாடு மதகா்ர்புட்ய எந்த ஒரு 
மசயல்பகாடும் நிட்லயகானதகா் இல்லகாைல 
ைகாறககூடியதகாகும். இந்த ்காரணத்தகாவ்லவய 
இப்பகா்த்திற்கு முழுடையகான அறிவியல 
என்ற தகுதியிடன ம்காடுக் இய்லவிலட்ல. 
எப்படியிருபபினும் ஏ்காதி்பத்தியம், 
்கா்லனியகாதிக்ம், சைத்துவமின்டை, 
எழுத்தறிவின்டை, வறுடை வ்பகான்றடவ 
சமுதகாயத்திடன ம்பரிதும் ்பகாதிககும் 
்காரணி்ள் என்்படத அடனத்து அரசியல 
அறிஞர்்ளும் ஏ்ைனதகா் 
ஒபபுகம்காள்கின்றனர்.

அவதவ்பகா்ல ‘்காரணங்்ள் ைற்றும் அதன் 
விடளவு்ள்’ ்பற்றிய தூய அறிவியல 
வ்காட்பகாடு அரசியல அறிவியலுககு 
ம்பகாருந்தகாது என்று கூறினகாலும் ‘வறுடை, 
வவட்லயின்டை வ்பகான்ற ்காரணி்ள் 
புரடசியிடன ஏற்்படுத்திவிடும்’ என்்பது 
அரசியல அறிவியலிலும் ‘்காரண விடளவுக 
வ்காட்பகாடு’ (Cause and Effect Theory) உள்ளடதக 
்காடடுகிறது. எனவவதகான் சி்ல அரசியல 
அறிஞர்்ள் இப்பகா்த்திடன ஒரு அறிவியல 
்பகா்ம் என மதகா்ர்ந்து கூறிவருகின்றனர்.

எப்படியிருபபினும், அரசியல 
அறிவியட்ல இயற்ட் அறிவியலு்ன் ஒபபி் 
முடியகாைல இருந்தகாலும் அது அரசு ைற்றும் 
அரசகாங்்த்து்னகான தனிைனிதர்்ளின் 
உறவிடனப ்பற்றிய ஓர் சமூ்விய்லகாகும்.  
அரசியல அறிவியல என்்பது ்ட்லயகா அல்லது 
அறிவிய்லகா என்்பது ்ற்்பதற்கு எடுத்துக 
ம்காண்் ம்பகாருள் ைற்றும் அதடனக ்ற்றறிய 
்பயன்்படுத்தும் அணுகுமுடறடயப 
ம்பகாறுத்ததகாகும்.

்ப்த்தில ்காணப்படும் ஆளுடை யகார் என்்படதக ்ண்டு பிடித்து அவருட்ய 
இரண்டு முககிய ்பட்பபு்டளப ்பற்றி குறிபபு எழுது்.

சசயல்பாடு

ைாணேர்�1:  அரசியல அறிவியல ்பகா்ம் ஒரு 
முககியைகான ்பகா்ைகா் 
வதகான்றுகிறவத!.

ைாணேர்�2:  ஏன் அப்படிச மசகாலகிறகாய?
ைாணேர்�1:  ஏமனனில இப்பகா்ம் அரசியல 

வகாழகட்டய ்பகுப்பகாயவு மசயவதன் 
மூ்லம் நைது சமூ் வகாழகட்யின் 
்ப்ல பிரசசடன்டளப புரிந்து 
ம்காண்டு தீர்வு ்காண உதவுகிறது.

ைாணேர்�3:  அவதகாடு ைடடுைல்ல, பிளாட்டா, அரிஸ்டாடடில ைற்றும் ொபஸ் வ்பகான்ற 
எண்ணற்ற அரசியல அறிஞர்்ள் தங்்டள சமூ் விைர்சனங்்ள் ைற்றும் 
ைறு்ட்டைபபில ஈடு்படுத்திக ம்காண்்னர்.

ைலநதுடரயாைல்
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சசயல்பாடு

எந்த ஒரு சமுதகாயத்திலும் அரசியல, 
ம்பகாருளகாதகாரம், சமூ்ம் ைற்றும் ைதம் 
சம்ைந்தைகான ்ப்லவித மசயல்பகாடு்ள் ஒவர 
வநரத்தில மதகா்ர்ந்து ந்ந்து 
ம்காண்வ்யிருககின்றன. இந்த 
மசயல்பகாடு்ள் அடனத்திலும் 
தனிைனிதர்்ள், குழுக்ள் ைற்றும் 
நிறுவனங்்ள் ஆகியடவ தவிர உடபுற, 
மவளிபபுற அடைபபு்ளும் உள்ளன.  
இத்தட்ய மசயல்பகாடு்ள் ைற்றும் அதில 
ஈடு்படடுள்ள அடனவருவை அரசின் 
சட்ங்்ளகால ஆளப்படுவது்ன் 
்டடுப்படுத்தப்படுகின்றனர்.

குடிைக்ளுககும் அரசின் சட்ங்்டள 
ைதித்து ஏற்று ம்காள்வதற்்கான ்்ப்பகாடு 
உள்ளது. சட்த்திற்கு வை்லகானவர் என்று 
எவருமிலட்ல. சட்ங்்டள மீறுவது 
தண்்டனககுரிய  குற்றைகாகும். அவவகாறு 
சட்த்திடன ்ட்பிடிக்காத ந்பர்்டள 
தண்டிப்பதும் சமுதகாய அடைதி ைற்றும் 
ஒழுங்கிடண நிட்லநகாடடி அதன் மூ்லைகா் 
சட்த்திடன ்ட் பிடிப்பவர்்ளுககு தகுந்த 
்பகாது்காபபு அளிப்பதும் அரசின் ்்டைவய 
ஆகும். இதனகால அறியப்படுவது  
என்னமவனில ஒருவர் விரும்பினகாலும் 
அல்லது விரும்்பகாவிட்காலும் அவர் அரசின் 
கீழ அதன் சட்த்திற்கு உட்படடு வகாழவது  
அவசியைகாகிறது.

கீழ்கைண்ைேறடறக�குறிததுக�சைாள்ை. 
பிறந்த குழந்டதககும் கூ் சி்ல 

அடிப்பட் உரிடை்ள் உண்டு.  ்பள்ளி்ள் 
முதலிய ்லவி நிறுவனங்்ளில வசருவதற்கு 
வயது வரம்பு்ள் உண்டு. வயதுச சகான்றிதழ 
ம்பறுவதற்கு ந்ரகாடசி நிர்வகா்த்தி்ம் 
மசன்று விண்ணபபிக் வவண்டும்.  

உனது ்படிபபுமுடிந்த உ்ன் நீ 
வவட்லககு வசருவதற்கு உனககு 
சகான்றிதழ்ள் வதடவப்படும். நீ சம்்பகாதிக் 
ஆரம்பித்த உ்ன் அரசகாங்்த்திற்கு வரி 
மசலுத்தி் வவண்டும்.  ஒரு குறிபபிட் 
வயதில நீ திருைணம் மசயது ம்காள்வகாய. 

எசசரிகட்! நீயும் 
உன்டன திருைணம் 
மசயது ம்காள்ள வ்பகாகும் ம்பண்ணும் 
சட்விதி்ளின் ்படி குறிபபிட் திருைண 
வயதிடன அட்ந்திருக் வவண்டும். பிறகு 
உனகம்ன்று ஒரு வீடு வகாங்குவதகாயின்  நீ 
வங்கி்ளில ்்ன் ம்பற தகுதி உண்டு. 
மதகா்ர்ந்து நீ வகாங்கிய வீடடுக்கா் உள்ளகாடசி 
நிர்வகா்த்தி்ம் மசகாத்து வரி ்ட்வவண்டும். 

ஒரு குறிபபிட் வயதில நீ ஓயவு ம்பற 
வவண்டிய நிட்ல ஏற்்படும். ஓயவு ்கா்ல 
்ப்லன்்ள் சட்த்தகால வடரயறுக்ப 
்படடுள்ளன. உனது ்கா்லத்திற்குப பின் உனது 
மசகாத்துக்டள உனது வகாரிசு்ள் 
அட்வதற்கும் வகாரிசு சகான்றிதழ 
வதடவப்படும்.

வைலும் நீ வகாழும் ்கா்லத்தில உனது 
உயிர், உட்டை்ள் வ்பகான்றவற்றுககு 
சட்த்துககு  உட்பட் ்பகாது்காபபு உண்டு. 
்காவலதுடற, ரகாணுவம், நீதித்துடற வ்பகான்ற 
்ப்ல துடற்ளும் சட்ப்படியகான உனது 
்பகாது்காபபுக்கா்வவ உள்ளன.  ஒவமவகாரு 
மசயல்பகாடும் சட்த்திற்குட்பட்டவ ஆகும் 
இன்னும் சி்ல நகாடு்ளில இரகாணூவ ்பணி 
அடனவருககும் ்ட்காயப்படுத்தப்படடுள்ளது. 

்லவி, வணி்ம், சமூ் ந்வடிகட்்ள், 
வதர்தல ்பங்வ்ற்பு, உனது உரிடை்ள், உனது 
சுதந்திரம், உனது அன்றகா் மசயல்பகாடு்ள் 
ஆகிய அடனத்தும் சட்த்தின்்படியகான சி்ல 
விதிமுடற்ளுககு உட்படவ் அடைந் துள்ளது. 

நிடனவில டவத்துக ம்காள். இடவ்ள் 
அடனத்துவை அரசு, அதன் மு்டையகான 
அரசகாங்்ம், அதன் கீழ இயங்கும் நிர்வகா் 
இயந்திரங்்ள் சட்ைன்றம், நிர்வகா்த்தினர் 
ைற்றும் நீதித்துடற ஆகியவற்றகால ைடடுவை 
மசய்லகாக்ம் மசயயப்படுகின்றன. எனவவதகான் 
அரசியல அறிவியட்லப ்பற்றி அடனவருககும் 
்படிப்பது மி்வும் அவசியைகானதகாகும்.   
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1.5��அரசியல்� அறிவியடல� படிப்ப்தறைான�
அணுகுமுடறைள்�

அணுகுமுடற என்்பது ஒரு அரசியல 
நி்ழவிடனக ்ண்டுணர்ந்து பின்பு அதடன 
விளககுவதற்்கா் ஏற்்படுத்தப்பட்து ஆகும். 
அரசியல அறிவியட்ல ்பற்றி அறிந்து ம்காள்ள 
்பலவவறு அணுகுமுடற்ள் உள்ளன. 
அடவ்டள ்பகாரம்்பரிய அணுகுமுடற்ள் 

நீ யகாரகா் வவண்டுைகானகாலும் இருக்்லகாம். நீ எப்படியகா் வவண்டுைகானகாலும் ைகாற 
விரும்்ப்லகாம். நீ அரசியலின் மீது ஆர்வம் இல்லகாைல கூ் இருக்்லகாம். ஆனகால அரசியல உன் 
மீது ஆர்வைகா் இருககிறது!

-�ைார்்ஷல்�சபர்ைன்�(Marshall�Bermen)

குறிப்பிைத்தகை�வைறவைாள்

ைற்றும் தற்்கா்ல அணுகுமுடற்ள் என்று 
இரண்டு வட்யகா்ப பிரிக்்லகாம். ்பகாரம்்பரிய 
அணுகுமுடற்ள் என்்படவ அனுைகானங்்ள் 
ைற்றும் ்ருத்தறிவு அடிப்பட்யி்லகானடவ. 
தற்்கா்ல அணுகுமுடற்ள் என்்படவ அனு்பவ 
அறிவு ைற்றும் அறிவியல தன்டைடய 
அடிப்பட்யகா் ம்காண்்டவ 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
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I.� �பாரம்பரிய� அணுகுமுடற� (Traditional�
Approach)

அ)��்தததுோர்த்த�அணுகுமுடற� 
(Philosophical�Approach)

இந்த அணுகுமுடறதகான் அரசியட்லக 
்ற்்பதற்்கான மி்வும் ்பழடையகான 
அணுகுமுடறயகாகும். இதடன அனுைகானங்்ள் 
ைற்றும் ைவனகாதத்துவ அல்லது நன்மனறி  
சகார்ந்த அணுகுமுடற என்றும் கூற்லகாம். இந்த 
அணுகுமுடறப்படி அரசு, அரசகாங்்ம் ைற்றும் 
ைனிதனின் அரசியல ந்த்டதடயப ்பற்றிய 
்படிப்பகானது சி்ல இ்லககு்ள், நீதிமநறி்ள் 
ைற்றும் உண்டை்ள், ஆகியவற்டற 
அட்வதில மநருங்கிய மதகா்ர்பு 
ம்காண்டுள்ளது. இந்த அணுகுமுடறப்படி  
இந்த அரசியல அறிவியல ்பகா்ம் நன்மநறி 
உ்ல்த்வதகாடு மநருக்ைகா் ம்காண்டு 
மசல்லப்படுகிறது.  ஆனகால இந்த அணுகுமுடற 
மி்வும் வைவ்லகாட்ைகானதகா்வும் மிகுந்த 
யூ்ங்்ள் அடிப்பட்யி்லகானதகா்வும் 
இருப்பதகா் ்ப்ல விைர்ச்ர்்ள் ்ருதுகிறகார்்ள்.

ஆ)��ேரலாறறு��அணுகுமுடற� 
(Historical�Approach)

இந்த அணுகுமுடறயகானது ‘அரசியல 
அறிவியல’ என்ற இந்த ்பகா்ம் ்்ந்த 
்கா்லங்்ளில அரசு்ளும், அரசகாங்்ங்்ளும், 
அரசியல நிறுவனங்்ளும் எவவகாறு வதகான்றி 
்படிப்படியகா் வளர்சசி ம்பற்று வளர்ந்து வந்தன 
என்்படத அறிந்தும்காள்வதில இருந்து 
மதகா்ங்குகிறது. தனி ைனிதர்்ளும், 
அவர்்ளின் தனிப்பட் விருப்பங்்ளும் 
எவவகாறு அரசியல அடைபபு்ளின் மவற்றி 
வதகாலவி்ளுககு ்காரணைகா் இருந்தன 
என்்படதப்பற்றியும், அதனகால ்ற்றுகம்காண்் 
்பகா்ங்்ள் எவவகாறு எதிர்்கா்ல அரசியல 
அடைபபு்ளுககு உதவின என்்பதும் இந்த 
அணுகுமுடறயினகால ம்பறப்படும் சி்ல 
த்வல்ளகாகும். தற்்கா்ல அரசியல 
பிரசசடன்டளப புரிந்து ம்காள்வதற்கு அவத 
வ்பகான்ற வர்லகாற்று நி்ழவு்ள் அறியப்பட்ன. 
இதடன விைர்சிப்பவர்்ள் கூறுவது 
என்னமவன்றகால ்பழங்்கா்லத்டதப ்பற்றிய ்ப்ல 

த்வல்ள் பிர்காசைகா் வதகான்றிய வ்பகாதிலும் 
அடவ்ளில சி்ல வைவ்லகாட்ைகான 
ஒற்றுடை்ள் தந்து ்ப்ல சையங்்ளில நம்டை 
தவறகான ்பகாடதககு ம்காண்டு வசர்த்து விடும் 
என்்பது இவர்்ளின் வகாதைகாகும்.

இ)��சடை�பூர்ே�அணுகுமுடற� 
(Legal�Approach)

அரசியல அறிவியட்லப ்பற்றி ்ற்்பது 
என்்பது அரசினகால ஒர் அரசியல அடைபபிடன 
நிர்வகிக் உருவகாக்ப்பட் சமூ் 
நிறுவனங்்ளு்னகான மதகா்ர்புட்யதகாகும்.  
வைலும் அரசு என்்பது சட்ம் ைற்றும் ஒழுங்கு 
்பற்றியதகா் இருப்பதகால அரசியல 
வ்காட்பகாட்காளர்்ள் நீதித்துடற நிறுவனங்்ள் 
மீது அதி்க ்வனம் மசலுத்துகின்றனர். இந்த 
அணுகுமுடறயகானது சட்த்திடன, உருவகாககி 
அதடன மசயல்படுத்தும் ஒரு நிறுவனைகா்வவ 
அரசிடனப ்பகார்ககின்றது. சி்ல அரசியல 
விைர்ச்ர்்ள் இந்த அணுகுமுடற மி்வும் 
குறுகிய ்பகார்டவயி்லகானது என்்பது்ன் சட்ம் 
ைற்றும் ஒழுங்கிடனச மசயல்படுத்துவடதத் 
தவிர அரசுககு ்பலவவறு ்பணி்ள் 
உள்ளனமவன்றும்,  சட்ம் என்்பது தனி ைனித 
வகாழவின் ஒவர ஒரு அம்சம் ்பற்றியதகாகும் 
என்றும், சட்த்டத டவத்வத ைனிதனின் 
அரசியல ந்த்டதடய முழுடையகா்ப புரிந்து 
ம்காள்ள முடியகாது எனவும் 
குறிபபி்ப்படுகின்றனர்.

ஈ)��நிறுேனம்�சார்ந்த�அணுகுமுடற�
(Institutional�Approach)

அரசியலின் முடறயகான அடைபபு்ளகான 
சட்ைன்றம், நீதித்துடற ைற்றும் மசய்லகாடசித் 
துடற ஆகிய துடற்ளின் மசயல்பகாடு்ளின் 
அடிப்பட்யில அரசியல அறிவியட்ல 
அணுகுவது நிறுவனம் சகார்ந்த 
அணுகுமுடறயகாகும். இந்த அணுகுமுடறடய 
்ட்டைபபு அணுமுடற (Structural Approach) 
என்றும் சி்லர் கூறுகிறகார்்ள். இந்த 
அணுகுமுடறயில ்பலவவறு முடறசகாரகா 
அடைபபுக்டளப ்பற்றி ்படிப்பவதகாடு ்பலவவறு 
வட்யகான அரசகாங்்ங்்ளும் ஒபபீடடு 
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முடறயில ்படிக்ப்படுகின்றன. இந்த 
அணுகுமுடறயில முடற சகார்ந்த ைற்றும் 
முடற சகாரகாத அடைபபுக்டள ைடடும் 
்வனத்தில எடுத்துகம்காள்கிறகார்்வள தவிர 
அதனு்ன் மதகா்ர்புட்ய ைனிதர்்ளின் 
ந்த்டதயிடன ்வனத்தில எடுத்துக 
ம்காள்வதிலட்ல என்்பது ஒரு குடற்பகா்காகும்.

II� �நவீன�அணுகுமுடறைள்� 
(Modern�Approach)

அ)� �சமூைவியல்�அணுகுமுடற�
(Sociological�Approach) 

சமூ்வியல அணுகுமுடறயகானது சமூ் 
உறுபபினர்்ளின் அரசியல ந்த்டதடய சமூ் 
சூழலில புரிந்து ம்காள்வது குறித்து 
வலியுறுத்துகிறது. அரசு என்்பது அடிப்பட்யில 
ஒரு  சமூ் உயிரினைகாகும். எனவவ, அரசியல 
என்்படத சமூ் ்காரணி்ளின் மூ்லம் புரிந்து 
ம்காள்ளமுடியும்.  ஆனகால, அரசியல 
அறிஞர்்ள் சி்லர் அரசியல அறிவியல 
்பகா்த்தில சமூ்வியல பிரசசடன்ளுககு 
அதி்க ்வனம் ைற்றும் அதி் முககியத்துவம் 
ம்காடுப்பது அரசியல அறிவியலின் 
தனித்தன்டைககு ஏற்புட்யதன்று என்று 
்ருதுகின்றனர்.

ஆ)� �உளவியல்�அணுகுமுடற�
(Psychological�Approach)

 உளவியல அணுகுமுடறயகானது 
அரசியல ைற்றும் சமூ் நிறுவனங்்ள் 
உளவியல விதிமுடற்ளின் அடிப்பட்யில 
இயங்் வவண்டுவதின் அவசியத்டத 
விளககுகின்றன. இவவணுகுமுடற அரசியல 
தட்லவர்்டளப ்பற்றிய உளவியல 
்பகுப்பகாயவினகால அரசியட்லப ்பற்றி 
குறிபபி்த்தகுந்த அறிவு மவளிப்படுவதகா் என 
அனுைகானிககிறது. இருந்தவ்பகாதிலும் இந்த 
அணுகுமுடறயகானது சமூ்வியல, சட்ம் 
ைற்றும் ம்பகாருளியல ்காரணி்டள 
புறந்தள்ளுகிறது என்்பது இந்த 
அணுகுமுடறயின் ஒரு குடறயகா்க 
்ருதப்படுகிறது.

இ)� �சபாருளியல்�அணுகுமுடற�
(Economical�Approach)

 ம்பகாருள்்ளின் உற்்பத்தி ைற்றும் 
்பகிர்ந்தளித்தல ஆகிய இரண்டும் ஒரு அரசுககு 
மி் முககியைகான ்பணி்ள் என்்பதகால 
அரசியல அறிவியட்ல ம்பகாருளியல 
அடிப்பட்யிலதகான் ்படிக் வவண்டும் என்று 
கூறுவது ம்பகாருளியல அணுகுமுடறயகாகும். 
ம்பகாருளகாதகார விவ்காரங்்டள 
ஒழுங்கு்படுத்தும் அரசின் ்பங்கு ைற்றும் 
அரசினுட்ய அரசியல நட்முடறயு்னகான 
ம்பகாருளகாதகாரத்தின் மதகா்ர்பு ்பற்றியும் இந்த 
அணுகுமுடற வலியுறுத்துகிறது. ஒரு 
ைனிதனின் அரசியல, ைற்றும் ம்பகாருளகாதகார 
வகாழவிடன புரிந்து ம்காண்டு 
மதகா்ர்பு்படுத்துவது இந்த 
அணுகுமுடறயகாகும்.  இருந்தவ்பகாதிலும் இந்த 
அணுகுமுடறயில ம்பகாருளகாதகார 
விவகா்ரங்்டள ைடடுவை ்ருத்தில ம்காண்டு 
உளவியல ைற்றும் சமூ்வியல 
பிரசசடன்டளப புறந்தள்ளுவது என்்பது ஒரு 
குடற்பகா்காகும். 

ஈ)� �நைதட்தயியல்�அணுகுமுடற�
(Behavioural�Approach)

ந்த்டதயியல  அணுகுமுடறயகானது 
அரசியல ந்த்டத என்்பதடன டையைகா்க 
ம்காண்்தகாகும். ஓர் அரசின் கீழ வகாழும் 
ைனிதர்்ளின் ைனப்பகாங்கு ைற்றும் 
முன்னுரிடை்டள அரசியல சூழலில 
்ற்்பதற்கு இந்த அணுகுமுடற அதி்க ்வனம் 
மசலுத்துகிறது. இந்த அணுகுமுடற 
அரசியட்ல முடறடைவகாதம் ைற்றும் 
்ருத்தறிவுவகாதத்தின் அடிப்பட்யில 
்ற்்பதலிருந்து வி்லகி ைனிதனின் அரசியல 
ந்த்டதடய ்படிப்பதில ் வனம் மசலுத்துகிறது.  
இருந்தவ்பகாதிலும் சி்ல அரசியல அறிவியல 
விைர்ச்ர்்ள் ந்த்டதயியல அணுகுமுடற 
அரசியல அறிவியல ்பகா்த்டத அறிவியல 
முடற்ளின் தவறகான ் ருத்தகாக்ப புரிதவ்லகாடு 
அணுகுவதகா் குற்றம் சகாடடுகின்றனர்.
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உ)� �ைார்கசிய�அணுகுமுடற�(Marxist�
Approach)

பிற தற்்கா்ல அணுகுமுடற்டளக 
்காடடிலும் ைகார்கசிய அணுகுமுடற 
அடிப்பட்யில மி்வும் வவறு்பட்தகாகும். 
இந்த அணுகுமுடறயகானது வர்க்ப 
வ்பகாரகாட்த்தில அரசு என்்பது ஒரு தவிர்க் 
முடியகாத விடளவினகால உருவகான அடைபபு 
என்று கூறுகிறது. வைலும் அரசியல ைற்றும் 
ம்பகாருளியல சகதி்ள் ஆகியடவ ஒன்வறகாடு 
ஒன்று உடமசயல்பகாடடி்லகான மதகா்ர்பு 
ம்காண்்டவ என்்பதடனயும், இடவ 
இரண்ட்யும் ஒன்டறவிடடு ஒன்றிடனப 
பிரிக் முடியகாது என்்பதடனயும் விளககுகிறது. 
இந்த அணுகுமுடற ம்பகாருளியல 
்காரணி்ளுககு அளவுககு அதி்ைகான 
முககியதுவம் ம்காடுப்பதகா்வும், பிற 
முககியைகான ் காரணி்டள இந்த அணுகுமுடற 
்வனத்தில எடுத்துக ம்காள்ளவிலட்ல 
என்்பதும் இந்த முடறடய ்பற்றிய 
விைர்ச்ர்்ளின் ்ருத்தகாகும்.

வைற்்ண்் ்ப்ல அணுகுமுடற்டளயும் 
்பகுப்பகாயவு மசயது ்பகார்ககிறவ்பகாது, ஒவமவகாரு 
அணுகுமுடறயிலும் ஒருசி்ல குடற்பகாடு்ள் 
இருபபினும் ஒவமவகாரு விதத்தில அடவ 
முககியைகானடவதகான் என்்பதும், அரசியல 
அறிவியட்ல முழுடையகா்ப புரிந்து ம்காள்ள 
இந்த அணுகுமுடற்ள் அடனத்துவை 
்பயன்்படுகின்றன என்்பதும் உணரப்படுகிறது.

III� �அரசியல்� அறிவியலுககும்� பிற� சமூை�
அறிவியல்ைளுககும்� இடைவயயான�
ச்தாைர்பு

அ)� �அரசியல்�அறிவியல்�ைறறும்�ேரலாறு�
(Political�Science�and�History)

அரசும் அதன் நிறுவனங்்ளும் 
வர்லகாற்றின் ்படிப்படியகான வளர்சசியகால 
உருவகானடவ ஆகும். அரசு தனககுரிய ்ப்ல 
ம்பகாதுவகான சட்ங்்டளயும், 
ம்காள்ட்்டளயும் வர்லகாற்று உண்டை்ளின் 
அடிப்பட்யிவ்லவய ்ண்்றிந்துள்ளது 
என்்பது உண்டை ஆகும். அரசியல வர்லகாறு 

என்்பது அரசியல நி்ழவு்டளயும், அரசியல 
இயக்ங்்டளயும் விவரிப்பதகாகும். ஃபிரிவைன் 
(Freeman) என்்பவரின் கூற்றுப்படி “வர்லகாறு 
என்்பது ் ்ந்த்கா்ல அரசியல, அரசியல என்்பது 
நி்ழ்கா்லத்தின் வர்லகாறு” என்்பது ஒரு 
சரியகான ைற்றும் ம்பகாருத்தைகான விளக்ைகாகும். 
ஜகான் சீவ்ல (John seeley) தனது வைற்வ்காளில 
“அரசியல அறிவியல இல்லகாத வர்லகாறு ்பழவை 
இல்லகாத ஓர் ைரம் என்றும் அவதவ்பகா்ல 
வர்லகாறு இல்லகாத அரசியல அறிவியல என்்பது 
வவர் இல்லகாத ஓர் ைரைகாகும்” என்று 
விளககுகிறகார். இந்த உதகாரணம் இந்த இரண்டு 
்பகா்ங்்ளுககும் உள்ள மநருங்கிய உறவு 
முடறடய மதளிவகா் உணர்த்துகிறது.

ஆ)� �அரசியல்� அறிவியல்� ைறறும்�
சபாருளியல்� (Political� Science� and�
Economics)

 ம்பகாருளியல என்்பது அரசியல 
அறிவியலின் ஒரு கிடளபபிரிவு என்று 
்பண்ட்ய கிவரக்ர்்ள் ்ருதினகார்்ள். 
அவர்்ள் அரசியல அறிவியல ்பகா்த்திடன 
அரசியல ம்பகாருளகாதகாரம்  (Political Economy) 
என்வற அடழத்தனர். அரசியல ம்பகாருளகாதகாரம் 
என்ற ்பகா்ைகானது அரசியல நிறுவனங்்ளும், 
அரசியல சூழல்ளும் ம்பகாருளியலு்ன் 
மநருங்கிய உறவுமுடறயில இருப்பதடன 
விளககுகிறது. நகாடடிலுள்ள ஒவமவகாரு 
குழுக்ளும் தங்்ளது ம்பகாருளியல 
விருப்பங்்டள நிடறவு மசயது ம்காள்ள 
அரசியல மசயல்பகாடு்டளயும், அரசியல 
சூழல்டளயும் தங்்ளுககு சகாத்ைகா்ப 
்பயன்்படுத்தகம்காண்டு மசயல்படுகிறகார்்ள். 
இந்த இரண்டு ்பகா்ங்்டளயும் இடணககும் 
்ப்ல ்ருத்துக்ள் ்பகா்த்தில இருககின்றன. 
இடவ ஒவர வநகாக்ம் ம்காண்்தகா் 
இருப்பது்ன் ைக்ளுககு சிறந்த வகாழவிடனத் 
தரும் வநகாக்முட்யதகாகும்.

இ)� �அரசியல்�அறிவியல்�ைறறும்�அறவியல்�
(Political�Science�and�Ethics)

அறவியல என்்பது அரசியவ்லகாடு 
மநருங்கிய மதகா்ர்புட்ய சமுதகாயத்தில, 
தனிைனிதர்்ளுட்ய ந்த்டதடயக 
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்டடுப்படுத்தும் விதி்ள் ைற்றும் ஒழுங்கு-
முடற்ள் ஆகியவற்டற உருவகாககுவது்ன், 
நீதிமநறி முடறடைவயகாடும் மதகா்ர்புட்ய 
அறவிய்லகாகும். அறவியல என்்பது நீதி 
முடறடையின் அறிவிய்லகாகும். அவதவ்பகா்ல 
அரசியல அறிவியல என்்பது அரசியல 
முடறடையின் அறிவியல ஆகும். அரசியல 
அறிவியல ைற்றும் அறவியல ஆகிய இரண்டு 
்பகா்ங்்ளும் ைனித சமுதகாயத்டத மி்வும் 
சரியகான ைற்றும் ைகாண்்பகான வகாழவிடன 
வநகாககி மநறிப்படுத்துவனவகாகும்.

ஈ)� �அரசியல்�அறிவியல்�ைறறும்�சமூைவியல்�
(Political�Science�and�Sociology)

 அரசியல அறிவியலும், சமூ்வியலும் 
ஒன்வறகாடு ஒன்று மநருங்கிய மதகா்ர்புட்ய 
்பகா்ங்்ளகாகும். அரசு ைற்றும் பிற அரசியல 
நிறுவனங்்ள் அடனத்தும் எவவகாறு வதகான்றி 
வளர்ந்தன என்்பதன் அட்ப்பட்த் 
த்வல்டள சமூ்வியல ்பகா்வை நைககு 
தரமுடியும். அரசியல அறிவியல ்பகா்த்திடன 
ம்காள்ட் அறிவியல (Policy science) ்பகா்ம் 
என்றும் கூறுகின்றனர். அரசின் 
ம்பகாதுகம்காள்ட் (Public Policies)்டள வகுக் 
ைக்ளின் சமூ் வதடவ்டளப ்பற்றிய அறிவு 
மி்வும் அவசியைகா்த் வதடவப்படுகிறது.  
சமூ்வியல அறிவு இல்லகாைல எந்தமவகாரு 
நகாடடின் அரசியட்லயும் சிறப்பகா் 
ந்த்தமுடியகாது. அவதவ்பகா்ல சமூ்வியலுககு 
அரசியல அறிவியி்லகானது அரசின் அடைபபு 
ைற்றும் ்பணி்ள், அரசின் திட்ங்்ள் ைற்றும் 
ம்காள்ட்்ள் சமுதகாயத்டத எவவகாறு 
ம்பருைளவில ்பகாதிககிறது என்்பன ்பற்றிய 
த்வல்டளத் தருகிறது.

உ)�அரசியல்�அறிவியல்�ைறறும்�உளவியல்�
(Political�Science�and�Psychology)

 உளவியல என்்பது ைனித ந்த்டதயின் 
அடனத்து அம்சங்்டளயும் ்பற்றி ்படிககும் 
ஒரு ்பகா்ைகாகும். அரசியல அறிவியல என்்பது 
ைனிதர்்ளின் அரசியல ந்வடிகட்்டளப 
்பற்றிய ஒரு ்பகா்ைகாகும். உளவியல என்்பது 
தனிைனிதர்்ள் ைற்றும் குழுக்ளின் 

குறிபபிட் ந்த்டதப ்பகாங்கிற்கு முககியத்துவம் 
அளிககிறது. உளவியல ்பகா்ம் அரசியல 
்டசி்ளின் ந்த்டத ைற்றும் அரசிலுள்ள பிற 
குழுக்ளின் மசயல்பகாடு்ள் ஆகியவற்றிடன 
புரிந்து ம்காள்ள அரசியல அறிவியலுககு 
உதவி மசயகிறது.  ்பகார்க்ர் (Barker) என்ற 
அறிஞர் கூறியது வ்பகா்ல “ைனிதர்்ளின் ்ப்ல 
புதிரகான ந்வடிகட்்டளப்பற்றி அறிந்து 
ம்காள்ளும் விட்ப்பகுதி உளவியல 
்பகா்த்திவ்லவய உள்ளது”. நைது முன்வனகார்்ள் 
உயிரியல அடிப்பட்யில சிந்தித்தகார்்ள் 
என்றகால  நகாம் உளவியல அடிப்பட்யில 
சிந்திககிவறகாம் என்கிறகார்.

ஊ)� �அரசியல்� அறிவியல்� ைறறும்�
சபாதுநிர்ோைம்� (Political� Science� and�
Public�Administration)

அரசியல அறிவியலும், ம்பகாது 
நிர்வகா்மும் மி்வும் மநருங்கிய மதகா்ர்புட்ய 
்பகா்ங்்ளகாகும். ம்பகாது நிர்வகா்ப்பகா்த்தில 
வரும் ‘ம்பகாது’ என்ற வகார்த்டத அரசகாங்்த்டத 
குறிககும். ம்பகாது நிர்வகா்ம் என்்பது அரசு 
சகாரகா அடைபபு்டளயும் உள்ள்ககியதகாகும். 
ம்பகாது நிர்வகா்ம் என்்பது அரசகாங்்த்தின் 
ம்காள்ட்்டள மசயல்படுத்துவதகாகும். 
அரசியல அறிவியல என்்பது ம்பகாதுக 
ம்காள்ட் உருவகாக் நட்முடறயகாகும். 
அரசியல அறிவியல ைற்றும் ம்பகாது நிர்வகா்ம் 
ஆகிய இரண்டு துடற்ளின் வநகாக்ங்்ளுவை 
ஒபபுடை உள்ளடவயகாகும். இடவ இரண்டுவை 
வளங்்டளத் தகுந்த முடறயில 
்பயன்்படுத்துவது்ன் சமூ் ந்லடன 
வைம்்படுத்துகின்றன. இவவகாறு அரசியல 
அறிவியல ்பகா்ம் என்்பது ஆளுட் (Governance) 
என்்பதடன முடறயகா்ப ்படிக் உதவும் 
ஒரு்பகா்ைகாகும். அரசியல அறிவியல ்பகா்த்தில 
அறிவியல பூர்வைகான முடற்ளும், 
மசய்லறிவி்லகான ்பகுப்பகாயவும் 
மசயல்படுத்தப்படுகின்றன. அதில 
மசய்லறிவி்லகான பு்லனகாயவு்ள் இருபபினும், 
துலலியைகான முன்்ணிபபு்ள் மி்வும் 
குடறவகா்வவ உள்ளன. அரசியல 
அறிவிய்லகானது அரசு, அதன் அங்்ங்்ள் 
ைற்றும் நிறுவனங்்டள ஆரகாயகிறது. வைலும் 
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அரசியல அறிவியல ்பகா்த்தில சமூ்ம், 
்பண்்பகாடு, ம்பகாருளகாதகாரம் ைற்றும் உளவியல 
்காரணி்ள் அதி்ம் ்்லந்துள்ளன. பிற சமூ் 
அறிவியல ்பகா்ங்்ள் அடனத்திலிருந்தும் 
அரசியல அறிவியல ்பகா்ம் நிடறய 
்ருத்துக்டளயும், த்வல்டளயும் 
ம்பற்றிருந்தகாலும் அதி்காரத்தின் மீதகான அதன் 
தனிக்வனம் அதடன பிற துடற்ளி்மிருந்து 
வவறு்படுத்திக ்காடடுகிறது. அரசியல 
அறிவியல என்ற இப்பகா்த்தில, அதி்காரம், 
ஒபபீடடு அரசியல, ்பன்னகாடடு உறவு்ள், 
அரசியல வ்காட்பகாடு்ள், ம்பகாதுசசட்ங்்ள், 
ம்பகாதுகம்காள்ட்்ள், என அரசியல 
அறிவியலில ்ப்ல உடபிரிவுப்பகா்ங்்ளில 
்வனம் மசலுத்தப்படுகிறது. அரசியல 
அறிவியட்லக ்ற்்பதன் மூ்லைகா் அரசியல 
நட்முடற்ள், அரசகாங்் முடறடை ைற்றும் 
குடிைக்ளின் வகாழவில அது எங்ஙனம் 
தகாக்த்திடன ஏற்்படுத்துகிறது என்்பதன் 
அடிப்பட்்டளப புரிந்து ம்காள்ள முடியும்.

  அரசியல எவவகாறு உனது அன்றகா் 
வகாழவில தகாக்த்திடன ஏற்்படுத்துகிறது 
என்்படதப்பற்றி சிறுகுறிபபு எழுது்.

  உனககு மி்வும் விருப்பைகான அரசியல 
சிந்தடனயகாளரின் வகாழவு ைற்றும் 
்பட்பபு்டளப ்பற்றிய ்ப்ங்்டள 
வச்ரிக்வும். அரசியல அறிவியலுககு 
அவருட்ய ்பங்்ளிபபிடனப ்பற்றி 
வகுபபில அடனவருககும் விளக்வும்.

சசயல்பாடு

ஆழொ்ன வி்சார்ண: (Inquiry): வ்ள்வி்ள் 
அல்லது விசகாரடணயின் மூ்லைகா் த்வல்டள 
ம்பறும்முடறயகாகும்.

 அரசியல மு்்ற்ெகள (Political Systems): 
்பலவவறு அரசடைபபுச சட்ங்்ளின் 
அடிப்பட்யில அடைக்ப்படும் வவறு்பட் 
அரசகாங்் வட்்ளகாகும்.

அரத்்த்சாஸ்த்திரம் (Arthasastra): ம்பகா.ஆ. மு. 
3-ஆம் நூற்றகாண்டில ம்ௌடிலயரகால 
எழுதப்பட் அரசியல ம்பகாருளியல ைற்றும் 
நிர்வகா் ஆளுட் ்பற்றிய நூ்லகாகும்.

நகர அரசு (City-State): ஒரு ந்ரத்தில வகாழும் 
சிறிய சமூ்ம் சகார்ந்த குடறவகான ைக்ள் 
மதகாட்க்கான ஒரு சிறிய அரசு.

அரசியல நடத்்்த (Political Behaviour): அரசியல 
ந்த்டத என்்பது ம்பகாதுவகா் அதி்காரம் 
மதகா்ர்்பகான மசயல்பகா்காகும் அதிலும் 
குறிப்பகா் அரசகாங்்ம் மதகா்ர்்பகானது என்லகாம்.  
இதற்குத் தகுந்த உதகாரணம் வகாக்ளித்த்லகாகும்.

வரக்க முரணொடு (Class Conflict): சமூ்ம் 
ைற்றும் ம்பகாருளகாதகார ஏற்றத்தகாழவு மிக் 
இருவவறு வர்க்ங்்ளுககிட்வயயகான 
ைகாறு்பட் விருப்பங்்ளகால ந்ககும் 
வ்பகாரகாட்ம்.

அதிகாரத்துவம் (Authority): ஓர் தனிந்பர் 
அல்லது நிறுவனத்தகால சட்பூர்வைகா் 
்பயன்்படுத்தப்படும் சகதி அல்லது அதி்காரம் 
அது சட்பூர்வ அதி்காரப ்பயன்்பகாடு எனவும் 
அடழக்ப்படுகிறது.

உயரகுடியி்னவா்தம் (Elitism): சமூ்த்தின் ஒரு 
சி்லருககு ்பகாரம்்பரியம், உள்ளுணர்வு, அதி் 
அறிவு, மசலவம், சிறபபுத்திறடை்ள், 
அனு்பவம் வ்பகான்றடவ்ளின் அடிப்பட்யில 
ைற்றவர்்டளவி்வும் சிறபபுத் தகுதி்டளயும், 
அதி்காரங்்டளயும் வழங்குவதகாகும்.

அருஞசசாறசபாருள்:�Glossary
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நம்பிக்்க (Tryst): சி்ல வநரங்்ளிலும் அல்லது 
சி்ல இ்ங்்ளிலும் எதிர்்கா்லத்திடன 
திறடைவயகாடு சந்திக் மசயயும் ஏற்்பகாடு.

அரசியல இயக்கவியல(Political Dynamics): 
அரசியல நிறுவனங்்ள் ஒரு நிட்லயிலிருந்து 
ைற்மறகாரு நிட்லககு மதகா்ர்சசியகா் 
ைகாறிகம்காண்வ் இருககும்  தன்டை..

பொதுக்பகாள்க (Public Policy): அரசகாங்்த்தின் 
சட்ங்்ள் அதிலும் குறிப்பகா் விதி்ளில 
மதளிவகா் விளக்ப்ப்காத அடிப்பட்க 
ம்காள்ட்யகாகும்.

ஒபபீடடு ெகுபொய்வு (Comparative Analysis): 
ஒன்று்ன்  ைற்மறகான்டற ஒபபிடடு ்பகுப்பகாயவு 
மசயவதகாகும்.  இதில ைகாற்று்ள், 
நட்முடற்ள், ம்பகாருட்ள், தகுதி்ள், த்வல 
திரட்ல முடறடை்ள் ஆகியடவ ைற்றும் 
அவத வ்பகான்றடவ உள்ளன.

அரசியல (Politics): நகாடடின் நிர்வகா்ம் ைற்றும் 
அதன் உள்நகாடடு ைற்றும் மவளிநகாடடு 
உறவு்ள் ்பற்றியும், அரசகாங்்ம் ைற்றும் 
ஆளுட்டயப ்பற்றியும் ்படிக் உதவும் ஒரு 
்ட்ல அல்லது அரசகாங்்ம்்பற்றிய அறிவியல 
சகார்ந்த ்பகா்ம் என்லகாம்.

அரசியல அறிவியல (Political Science): அரசு 
ைற்றும் அரசகாங்் முடறடை்டள ்பற்றி 
அறிவது்ன் அரசியல ந்வடிகட்்டளப 
்பற்றி அறிவியல பூர்வைகா்ப ்படிககும் ஒரு 
்பகா்ம்.

நடத்்்தயியல (Behaviouralism): அரசியல 
ந்த்டதயிடன முன்்ணித்து நடுநிட்லயு்ன் 
அதடன அளவிடுத்லகாகும்.

பின்்்தான்றிய நடத்்்தயியல (Post-
Behaviouralism) : ந்த்டதயியலின் 
்பழடைவகாதத்திற்கு எதிரகா் உருவகானது்ன் 
ம்பகாருத்துடை ைற்றும் துலலியத்தன்டைடய 
வலியுறுத்தி உருவகானதகாகும். 

முடியாடசி (Monarchy) : ஒரு நகாடடின் 
இடறயகாண்டை முழுவதும் ்பகுக்ப்ப்காைல 
ஒரு தனிைனிதனி்ம், ்பகாரம்்பரியைகா் 
வழங்்ப்படும் ஒரு ஆடசி முடறயகாகும்.

பிரபுக்களாடசி  (Aristocracy) : சமூ்த்தின் உயர் 
நிட்லயில இருககும்  ஆள்வதற்குத் 
தகுதியகானவர்்ள் என அறியப்பட் சி்லரகால 
ந்த்தப்படும் ஒரு ஆடசி முடற.

ெக்களாடசி (Democracy) : ைக்ளின் 
விருப்பத்திடன பூர்த்தி மசயய  ைக்வள 
தங்்ளுக்கா்  உருவகாககிய ஒரு ஆடசி 
முடறயகாகும்.

முற்றதிகாரம் (Totalitarianism) : ைனிதனின் 
அடனத்து ந்வடிகட்்டளயும் ்டடுப்படுத்த 
வல்ல முழுடையகான அதி்காரம் ம்காண்் அரசு 
உள்ள ஆடசி முடற.

சிறுகுழுவாடசி (Oligarchy) : ஒரு சிறு குழு 
அடனத்து அதி்காரங்்டளயும் ம்பற்று ஊழல 
ைற்றும் சுயந்லம் அடிப்பட்யில ஆளும் ஆடசி 
முடறயகாகும்.

ஏகாதிெத்தியம் (Imperialism) : ஒரு வ்பரரசு 
அல்லது நகாடு தனது ஆதிக் அதி்கார 
வரம்பிடன வவமறகாரு நகாடடின் மீது மசலுத்தி 
அதடனத் தன் ்டடுப்பகாடடில டவத்திருப்பது 
அல்லது சகார்பு நகா்காககுவதகாகும்.

கா்லனியாதிக்கம் (Colonialism) : ஒரு நகாடு தனது 
்டடுப்பகாடடில உள்ள ைற்மறகாரு  நகாடடின் 
மீவதகா அல்லது அதன் நி்லப்பரபபின் மீவதகா 
அல்லது ைக்ளின் மீவதகா  ் டடுப்பகாடு மசலுத்தி 
அதடன ஆடசி மசயவது ஆகும்.

ொ்றா்தநி்்ல வா்தம் (Metaphysical) : “மைட்கா” 
ைற்றும் “பிசிகஸ” என்ற இரண்டு 
வகார்த்டத்ளின் மதகாகுபபு ‘மைட்கா’ என்்பது 
‘அப்பகாற்்பட்’ என்றும் ‘பிசிகஸ’ என்்பது 
‘இயற்பியல’ என்றும் ம்பகாருள்்ப், இந்த ைகாறகாத 
நிட்லவகாதம் என்்பது இயற்பியலுககு 
அப்பகாற்்பட் ஒரு ைகாறகாத நிட்ல என்று 
கூறவவண்டும். இதடன யூ்த்தி்லகான தத்துவம் 
என்றும் அடழக்்லகாம். இது மையஞகானம் 
என்றும் வழங்்ப்படுகிறது.

கருத்்தறிவு (Normative) : சரியகான ந்த்டத, 
வ்பசசு, எழுத்து, ஆகியடவ்ளின் 
அடிப்பட்யில அனுைகானித்து எடுக்ப்படும் 
தரமநறியி்லகான ்ருத்துமுடிவகாகும்.
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பின்னூடடம் (Feed back) : ஒரு மசயல்பகாடு அல்லது ந்வடிகட்யின் விடளவு்ள் அல்லது 
எதிர்சமசயட்லக குறிப்பதகாகும்.

I.�சரியான�விடைடய�வ்தர்நச்தடுகைவும்�:

1. ‘ ்பகாலிடிகஸ’ என்ற வகார்த்டத “ம்பகாலிஸ” (Polis) மசகாலலிலிருந்து வந்தது. இந்த 
“ம்பகாலிஸ” என்ற மசகாலலின் ம்பகாருள்.

(அ) ந்ர அரசு (ஆ) ்காவல்பட்்ள் 
(இ) அரசியல (ஈ) ்காவலஅரசு

2. “ அரசியல என்்பது யகார், எதடன, எபவ்பகாது, எப்படிப ம்பறுகிறகார்்ள்” என்ற அரசியலின் டையக 
்ருத்திடனக கூறியவர்

(அ) மஹரகாலட ்லகாஸகி (ஆ) மஹரகாலடு ்லகாஸமவல 
(இ) சகார்்லஸ ஈ மைர்ரியம் (ஈ) பிரகான்க குடநவ

3. வ்விட ஈஸ்னின் ்ருத்துப்படி அரசியல என்்பது
(அ) விழுமியங்்டள அதி்காரபூர்வைகா் ்பங்கீடு மசயவதகாகும் 
(ஆ) மூ்லவளங்்டள அதி்காரபூர்வைகா் ்பங்கீடு மசயவதகாகும் 
(இ) அதி்காரத்திடன அதி்காரபூர்வைகா் ்பங்கீடு மசயவதகாகும் 
(ஈ) வலிடைடய அதி்காரபூர்வைகா் ்பங்கீடு மசயவதகாகும்

4. இந்திய அளவில மி்ப்பழடையகான அரசியல சிந்தடனயகாளர் என யகாடரக கூற்லகாம்?
(அ) ம்ௌடிலயர் ைற்றும் திருவள்ளுவர் 
(ஆ) வகாலமீகி ைற்றும் வரகா்மிகிரர் 
(இ) சர்ர் ைற்றும் சுசுருதர் 
(ஈ) வியகாசர் ைற்றும் ஆரிய்பட்ர்

5. ‘சட் அங்கீ்காரம்’ என்ற மசகால எந்த ்ருத்தகாக்த்து்ன் மதகா்ர்புட்யது
(அ) சட்ப்படிபபு (ஆ) அரசு ைற்றும் அரசகாங்்ம் 
(இ) சட்ப்படியகான மசகாத்து உரிடை (ஈ) வலிடை ைற்றும் அதி்காரம்

6. ‘ அதி்காரம் அதி்காரத்டத ஈன்மறடுககிறது என்றும் அதுவவ உயர்குடியினவகாதத்தின் 
டையக்ருத்தகா் விளங்குகிறது’ என்று கூறியவர்

(அ) ரகா்பர்ட மிடமச  (ஆ) மஹரகாலட ்லகாஸகி 
(இ) வ்விட ஈஸ்ன் (ஈ) சகார்்லஸ ஈ மைர்ரியம்

7. ‘அரசியல அறிவியலின் தந்டத’ என அடழக்ப்படு்பவர் யகார்?
(அ) அரிஸ்காடடில (ஆ) சகாகரடிஸ 
(இ) பிளகாடவ்கா (ஈ) ைகாககிய்லலலி

ைதிப்பிடு்தல்�(Evaluation)
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8. ‘ைனிதன் இயற்ட்யில ஒரு அரசியல வி்லங்கு’ என்று கூறியவர் யகார்?
(அ) பிளகாடவ்கா (ஆ) ஜீன் வ்பகாடின் 
(இ) அரிஸ்காடடில (ஈ) ைகாககிய வலலி

9.  அரசியல அறிவியட்ல ைதம் சகார்ந்த அணுகுமுடறயிலிருந்து மசய்லறிவி்லகான கூர்வநகாக்லு்ன் 
கூடிய ைதசசகார்்பற்ற ்பகார்டவககு ைகாற்றியவர் யகார்?

(அ) தகாைஸ ஹகாபஸ (ஆ) நிகவ்காவ்லகா ைகாககியவலலி 
(இ) ஜகான் ்லகாக (ஈ) மஜ.மஜ.ரூவசகா

10. “ வர்லகாறு என்்பது ்்ந்த்கா்ல அரசியல” என்றும் “அரசியல என்்பது நி்ழ்கா்ல வர்லகாறு” என்றும் 
கூறியவர் யகார்?

(அ) மஹரகாலட ்லகாஸமவல (ஆ) ஃபரீவைன் 
(இ) சகார்்லஸ ஈ மைர்ரியம் (ஈ) ஜகான் ைகார்்ஷல

II� பின்ேரும்�வினாகைளுககு�குறுகிய�விடையளி

11. அரசியல என்ற வகார்த்டத வதகான்றிய விதத்திடன வடரயறுக்வும்.
12. ‘ எதிர்்கா்லத்திடன நம்பிகட்வயகாடு சந்திபவ்பகாம்’ என்ற வகார்த்டதயின் மூ்லம் நீ புரிந்து 

ம்காள்வது என்ன?
13. அதி்காரம் ்பற்றிய ்கார்ல ைகார்கசின் ்ருத்திடன விவரிக்வும்.
14. ‘ைகிழசசி’ என்்பது ்பற்றிய அரிஸ்காடடிலின் ்ருத்துக்டள எழுது்.
15. வநருவினகால கூறப்படடுள்ள ஏவதனும் மூன்று சவகால்டளப ்படடியலிடு்.
16. ‘ைதசசகார்பின்டை’ என்னும் ்ருத்தகாக்த்திடனப ்பற்றி எழுது்.
17. பின் வதகான்றிய ந்த்டதயியலின் அடிப்பட்க ்ருத்தகாக்த்திடன விளககு்.

III� பின்ேரும்�வைள்விைளுககு�சுருகைைான�விடையளி

18. அரசியல அறிவியலின் தன்டைடய விளககு்.
19. ‘அதி்காரம்’ என்ற ்ருத்தகாக்த்திடன விளககு்.
20. அரிஸ்காடடிலுககும், பிளகாடவ்காவுககும் உள்ள மதகா்ர்பிடனக கூறு்.
21. அரசியல அறிவியலின் தத்துவகார்த்த அணுகுமுடற ்பற்றி கூறு்.
22. “ அரசியல இல்லகாத வர்லகாறு ்பழமில்லகாத ைரம், வர்லகாறு இல்லகாத அரசியல வவர் இல்லகாத 

ைரம்” என்ற ஜகான் சீவ்லவின் ்ருத்திடன விளககு்.
23. அரசியல அறிவியலில சட்பூர்வ அணுகுமுடற ்பற்றி விளககு்.
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1.  அரசியலுககு ஓர் அறிமு்ம் – வரகாஜர் எச வ�காலட்கா
2.  அரசியல வ்காட்பகாடு்ள் - ம்ப. ந்ரகாசன்
3. அடிப்பட் அரசியல வ்காட்பகாடு்ள் – ஞகா.மவர்ஜின் சி்காைணி

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

2.  Thomas M. Magstadt, Understanding Politics- Ideas, Institutions and Issues, 9th 
Edition, Wadsworth Cengage Learning, USA, 2011.

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

வைறவைாள்�நூல்ைள்�(Reference�books)

1. Plato, The Republic.

2. Aristotle, Politics. 

3. Laski, Harold J. A.Grammar of Politics. London: George Allen & Unwin, 1925.  

4. Edward Merriam, Charles. New Aspects of Politics. Second edition. Chicago: 
University of Chicago Press, 1931.

5. International Encyclopedia of Political Science.

வைலும்�கூடு்தலாை�படிப்ப்தறைான�நூல்ைள்�(Further�readings)

்தமிழ்நாடு�பாைநூல்�ைறறும்�ைல்வியியல்�பல்ைடலகைழை�சேளியிடுைள்

IV� பின்ேரும்�வைள்விைளுககு�விரிோன�விடையாளி:

24. அரசியல அறிவியல என்்பது ்ட்லயகா அல்லது அறிவிய்லகா என்்படத நிறுவு்.
25.  அரசியல அறிவியலுககும் பிற சமூ் அறிவியல ்பகா்ங்்ளுககும் உள்ள உறவுமுடற்டள 

விவரி.
26. அரசியல அறிவியலின் ்பகாரம்்பரிய அணுகுமுடற்ள் ்பற்றி எழுது்.
27. பின் வதகான்றிய ந்த்டதயியலின் அடிப்பட்க ம்காள்ட்்டள விளககு.
28. அரசியல வ்காட்பகாடு ைற்றும் அரசியல அறிவியட்ல வவறு்படுத்து்.
29. அரசியல ்பகா்ம் ைதவகாதத்தின் பிடியிலிருந்து விடுவிக்ப்பட் சூழல ்பற்றி எழுது்.
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அறிமுகைம்

 அரசி்யல் அறிவி்யல் என்பது அர்ெப 
்பற்றி்ய ஓர் மு்ற்யான ்படிப்பாகும். நாம் 
அ்னவரும் ஓர் அரசின கீழ் வாழ்ந்து 
வருகிவறாம். இந்த உே்கம் என்பவத ்பல்வவறு 
அரசு்கள அடங்கி்ய ஓர் வடிவமாகும். அரசு 
எனற எணணம் அல்ேது ்கருததாக்்கமானது 
வரோற்று ரீதி்யா்க ்பார்தவதாவம்யானால் 
ஒவசவாரு ்பகுதியிலும் அதன அரசி்யல், 
்பண்பாடு, மதம் மற்றும் ச்பாரு்ளாதார 
சூழ்நி்ே்க்ளால் உருவானவத்யாகும். இனறு 
அரசு எனற சொல் நவீன அர்ெவ்ய 
குறிக்கிறது. நவீன அரொனது, ஆளவவார் 
மற்றும் ஆ்ளப்படுவவா்ர மடடும் 
உள்ளடக்கி்ய நவீன ்காேததுக்கு முனபிருந்த 
அரசு்க்்ள விட முற்றிலும் மாறு்படடதாகும். 
எனவவ, எது அரசு? எது அரசு அல்ே? 
என்ப்தப ்பற்றி்ய ஒரு ெரி்யான புரிதல் 
அரசி்யல் அறிவி்யல் மாணவர்்களுக்கு 
அவசி்யம் ஆகிறது.

 ஆம்! நாம் அ்னவரும் ஓர் அரசின கீழ் 
வாழ்ந்து வருகிவறாம். எது அரசு எனற 
ெரி்யான விழிபபுணர்வு இல்ோமவேவ்ய 
அதனுடன நாம் சதாடர்பும் ச்காணடுளவ்ளாம். 
ொ்ே வெதி்கள, மருததுவ வெ்வ, மினொரம், 
குடிநீர் மற்றும் சு்காதாரம் வ்பானற்வ நம்்ம 

அனபு மாணவர்்கவ்ள, முந்்த்ய ்பாடததில் அரசி்யல் அறிவி்யல் ்பாடத்த 
்பற்றி்ய ஓர் அறிமு்கத்த ச்பற்றிருபபீர்்கள. அரசி்யல் அறிவி்யல் எதனுடன 
சதாடர்பு்ட்யது எனறு சிந்திததீர்்க்ளா?

தாவரவி்யல் ்பாடததின மூேம் தாவரங்்க்்ளப 
்பற்றியும், ெமூ்கவி்யல் ்பாடததின மூேம் ெமூ்கத்தப 
்பற்றியும் அறிந்து ச்காளளும் வ்பாது அரசி்யல் 
அறிவி்யல் ்பாடம் மூேமா்க எத்ன நாம் அறிந்து 
ச்காளகிவறாம்? குறிப்பா்க அரசி்யல் அறிவி்யல் 
்படிப்பானது எ்தப ்பற்றி்யது?

2 அரசு
அைகு

�      
  'அரசு' குறிதது வி்ளக்்கமான புரித்ே 

தரும் இவவததி்யா்யம் கீழ்்காணும் 
த்ேபபு்க்்ளக் ச்காணடது. 

  அரசி்யல் அறிவி்யல் ஆயவு்களின 
முக்கி்ய ச்பாருள, குறிப்பா்க அரசு 
மற்றும் அதன செ்யல்்பாடு்கள எனன 
என்ப்தப புரிந்து ச்காளளுதல் 

  அரசு குறிதது ்பல்வவறு 
சிந்த்ன்யா்ளர்்களின ்கருதது்க்்ள 
அறிதல் 

  அரசின கூறு்க்்ள உங்்களுக்கு 
அறிமு்கப்படுததுதல் 

  ெமூ்கம், அரசு மற்றும் அரொங்்கம் 
ஆகி்யவற்றிற்கு இ்டவ்ய்யான  
சதாடர்்்ப அ்ட்யா்ளம் ்காணுதல்

  நவீன அரசு, மக்்கள நே அரசு மற்றும் 
சமன்ம அரசு குறிதத ்கருதது்க்்ள 
அறிதல்

கைற்ைலின சநொக்கைஙகைள்

அரசுடன இ்ணப்பவற்றில் சிேவாகும். அரசு 
நம்்மச் சிே செ்யல்்க்்ளச் செய்ய 
்கடடா்யப்படுததுகிறது, சிே செ்யல்்க்்ளச் 
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செய்ய விடாமல் தடுக்கிறது. இதில் ஏதாவது 
ஒன்ற நாம் மீறுவவாமானால் அது 
தணட்னக்கு வழிவகுக்கிறது. எனவவ 
அரசின ெடடமும், சுதந்திரமும் அதனாவேவ்ய 
வகுக்்கப்படட நி்பந்த்னக்கு உட்படடது எனவற 
முடிவு செய்யவவணடியுள்ளது. நமது வாழ்வும், 
வ்ளமும் ்பாது்காப்பா்க இருப்ப்த அரசு உறுதி 
செயகிறது. எனவவ நாம் அர்ெ 
விரும்புகிவறாவமா இல்்ேவ்யா அது நம்்ம 
அதன மக்்க்ளா்க இருப்பதற்கு விரும்புகிறது. 
எனவவ நாம் அதத்்க்ய அர்ெப ்பற்றி ்படிக்்க 
வவணடாமா?

2.1   அரசு  என்பதன  ப்பொருள்  மற்றும் 
வரரயரை

அரசு என்பது உே்க்ளாவி்ய ஏ்ன்ய 
ெமூ்க  அ்மபபு்க்்ளவிட, மி்கவும் ெக்தி 
வாயந்ததாகும். அரசு  
இ்யற்்்க்யா்க வதானறி்ய 
அ்மப்பாகும்.  ‘மனிதன 
(மானிடர்) ஓர் ெமூ்க 
விேங்கு என்பதுடன 
மனிதர்்கள, அரசி்யல் 
ொர்ந்து இருப்பது 
அவர்்களின இ்யல்்பான 
தன்ம என 
அரிஸடாடடில் கூறுகிறார்.  வமலும், ‘ஒரு 
மனிதன அரசு எனும் அ்மபபிற்குள 
வாழ்வது, அவன மனிதததன்மயுடன  
வாழ்வது, இ்வ இரணடும் ஒனவற’ என 
அரிஸடாடடில் ்கருதினார். நவீன சொல்ோன 
அரசு (State) என்பது ‘ஸவடடடஸ’ (Status) எனும் 
சொல்லில் இருந்து உருவானதாகும். 

நிக்வ்காவோ மாக்கி்யவல்லி (1469 – 1527) 
எனும் அறிஞர் முதன முதலில் அரசு எனும் 
சொற்பிரவ்யா்கத்தத தமது ்ப்டபபுக்்களில்  
்ப்யன்படுததினார். மனிதர்்கள 
வாழ்வி்யலிற்்கான அடிப்ப்டயி்ன 
ச்காணடுள்ளதனாவேவ்ய அரசு ஒரு 
இனறி்ய்ம்யாத அ்மப்பா்கக் 
்கருதப்படுகிறது. அரசு என்பது மனித 
ெமுதா்யததிற்கு நல்வாழ்வி்ன ஏற்்படுததித 
தருவதற்்கா்க நீடிக்கிறது. மனிதர்்களின 
வநாக்்கங்்கள, ஆ்ெ்கள, மற்றும் விருப்பங்்கள 
ஆகி்ய்வ அரசு எனும் அ்மபபின மூேவம 
செ்யல் வடிவம் ச்பறுகினறன. மனிதர்்களுக்கு 
அததி்யாவசி்யமான அ்மப்பா்க அரசு 
்கருதப்படடாலும், அரசு என்பதற்்கான 
வ்ர்ய்ற இதுதான என எந்த இருவவறு 
சிந்த்ன்யா்ளர்்களும் ்கருததின 
அடிப்ப்டயில் ஒததுபவ்பாவது கி்ட்யாது.

இந்த ்கருதது வவறு்பாடு அரசு குறிதத  
ஆயவி்ன  மி்கவும் ஆக்்கபபூர்வமானதா்கவும், 
ஆர்வமிக்்கதா்கவும் ஆக்குகிறது. உதாரணமா்க, 
அரசி்யல் அறிவி்யலில் ெமூ்க ஒப்பந்தக் 
வ்காட்பாடு உள்ளது. தாமஸ  ஹாபஸ, ஜான 
ோக் மற்றும் ஜீன ஜாக்குவஸ ரூவொ ஆகி்ய 
மூவரும் ெமூ்க ஒப்பந்த சிந்த்ன்யா்ளர்்கள 
என அறி்யப்படுகினறனர். மனிதர்்க்்ள அரசு 
தனது  ்கடடுப்பாடடிற்குள ்வததிருக்்க 
வவணடும் என்பது இவர்்களின உள்ளார்ந்த 
்கருததாகும். ஆனால் அக்்கடடுப்பாடடின 
எல்்ேயி்னக் குறிதது அம்மூவருக்கு 
இ்டவ்ய ஒருமிதத ்கருதது என்பது 
்காணப்படவில்்ே.

அரசியல் 
சிநதரையொளர்   மனிதனின இயல்பு இயற்ரகையின நிரை சமூகை ஒப்பநதம் 

ஹொபஸ்

மனிதர்்கள ஒவசவாருவரும் 
பிறரிடம் ஓநாய்க்்ளப வ்பானறு 
்ப்்க்மயுடன 
இருக்்கக்கூடி்யவர்்கள

வ்பார்ச்சூழல் சேவி்யதான  
(ஒற்்ற ஆடசி்யா்ளர்)

ைொக்
மனிதனுக்கு முழு்ம்யான 
சுதந்திரம் உணடு

தனி மனிதச் சொததுக்்கள 
்பாது்காப்பானதா்க இல்்ே

ச்பாது நேக் 
கூடட்மபபு

ரூசசொ
மனிதன முழு்ம்யான 
சுதந்திரம் ச்காணடவன ஆனால் 
அவன ஒழுக்்கக்வ்கடானவன

்பாது்காபபு மற்றும் 
அறசநறி கி்ட்யாது

அரசு ச்பாது 
விருப்பததின வழி 
நடததப்படும்
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அரசு - வரரயரை

  "அரசு எனப்படுவது ்யாசதனில், ஓர் 
குறிபபிடட எல்்ேக்குள ெடடததின  
மாடசி்மயின கீழ் ஒழுங்்க்மக்்கப்படட  
மக்்க்்ளக் ச்காணட ஓர் அ்மப்பாகும்” 
எனறு வ்ர்யறுக்கிறார்.

- உடசரொ வில்சன (Woodrow Wilson) 

  அரசு எனப்படுவது "குடும்்பங்்கள 
மற்றும் கிராமங்்கள ஒனறி்ணந்து 
அவற்றின வநாக்்கததிற்்கா்கவும், 
அ்வ்களின மகிழ்ச்சி்யான, 
மரி்யா்தக்குரி்யதுமான வாழ்க்்்க 
மற்றும் முழு்ம்யான சு்ய ொர்பு 
ச்காணட வாழ்க்்்க மு்றயி்ன வாழ 
உதவும் ஓர் அ்மபபு அரொகும்” என 
வ்ர்யறுததார். 

-அரிஸ்்டொடடில் (Aristotle)

  அரசு என்பது "ச்பாதுவா்க ஒரு குறிபபிடட  
நிேப்பரபபி்ன ஆக்கிரமிதது வாழும் 
மி்கப ச்பரி்ய எணணிக்்்கயிோன 
மனிதர்்களின ச்பருந்திரள, தம்மிலும் 
எணணிக்்்கயில் கு்றவா்க இருக்கும் 
மனிதர்்கள மீது ஆதிக்்கம் செலுததுத்ே 
நி்யா்யப்படுததும் அ்மப்பாகும்". 

- ஹொைநது (Holland)

  அரசி்ன வ்ர்யறுக்கும் வ்பாது ‘மனித 
வர்க்்கததின ஒரு குறிபபிடட ்பங்கினர் 
ஒரு அ்மப்பா்க இருந்து செ்யல்்படுவவத 
அரசு’ எனகிறார். 

- ்பர்பஜஸ் (Burgess)

எம்ரமக் கைண்டுபகைொள்...

பசயல்்பொடு

அரசின ெமூ்க ஒப்பந்தக் வ்காட்பாடடி்ன 
மூனறு முக்கி்ய ஒப்பந்தவி்யோ்ளர்்கள 
உருவாக்கினார்்கள. அம்மூவருவம மனிதர்்கள 
அரசின ்கடடுப்பாடடில் இருக்்க வவணடி்யது 
அவசி்யம் என்ப்த ஒபபுக் ச்காணடனர். ஆனால் அக்்கடடுப்பாடு எந்த அ்ளவில் 
இருக்்கவவணடும் என ஒவசவாருவரும் தததமது வழியில் தீர்மானிததனர். அம்மூவர் ்யாவர்?

  ‘அரசு என்பது அரொங்்க வடிவில் 
தனிமனிதன அல்ேது ெங்்கங்்கள 
இ்ணவதாகும். ஒரு வ்ர்யறுக்்கப்படட 
நிேப்பரபபினமீது அவர்்கள 
ஒனறி்ணந்து தங்்க்்ள அரசி்யல் 
ரீதி்யா்க அ்மததுக்ச்காளவது அரசு 
ஆகும்’. 

- சிடஜ்விக் (Sidgwick)

  அரசு என்பது " ஓர் மக்்கள கூடடமானது 
வ்ர்யறுக்்கப்படட நிேப்பரபபில் 
வசிததுக் ச்காணடு , அவர்்கள சவளி 
ெக்தி்களுக்கு ்கடடுப்படாமல் ஒரு 
மு்ற்யான அரொங்்கத்தப ச்பற்று 
தங்்களுக்குள ஏற்்படட இ்யல்்பான 
கீழ்்படித்ே அரசிற்கு செலுததுதல்"  என 
வி்ளக்குகிறார்.

- கைொர்ைர் (Garner)

  “அரசு என்பது ஓர் நிேப்பரபபில் 
அ்மந்த ெமுதா்யமாகும்.  அது 
அரொங்்கம் மற்றும் குடிமக்்கள என 
பிரிக்்கப்படடுள்ளது. இவற்றிற்கு 
இ்டவ்ய்யான உறவு்கள வமன்ம்யான 
அதி்காரத்த வலுக்்கடடா்யமா்க 
்ப்யன்படுததுவதன மூேமா்கத 
தீர்மானிக்்கப்படுகிறது” எனகிறார்.

- ச்பரொசிரியர் ைொஸ்கி (Prof. Laski)
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2.2 அரசின முக்கிய  கூறுகைள்

வமற்கூறி்ய வி்ளக்்கங்்களிலிருந்து, அரசு  
சிே அடிப்ப்ட கூறு்க்்ளக் 
ச்காணடிருக்்கவவணடுசமன நீங்்கள எளிதா்க 
முடிவு செய்யோம். அரசு என்பது மக்்கள   மீது 
அ்ளப்பரி்ய  ஆதிக்்கம் செலுததவல்ே 
அதி்காரததுவம் ச்காணட அ்மபபு்களின 
சதாகுப்பாகும். எனவவ, அ்னதது நவீன 
அரசு்களும்  ஒருபுறம் அரசின அ்ளப்பரி்ய 
வ்களவிக்கு அப்பாற்்படட அதி்காரததி்னயும், 
மறுபுறம் குடிமக்்களின சுதந்திரம் மற்றும் 
ெலு்்க்க்்ளயும் தததமது அரெ்மபபு 
ெடடததின வாயிோ்க ெமன்படுததுவ்தக் 

்காணோம். எனவவ அரெ்மபபு ெடடம் 
என்பது அரசின அ்ளப்பரி்ய அதி்காரததுவம் 
செலுததும் தன்மயி்ன ்கடடுப்படுததும் 
ஒரு மு்க்ம்யா்க ்கருதப்படுகிறது.

பசயல்்பொடு

  அரெ்மபபு இல்்ே எனறால் ஒர் 
அரசில் மனிதனின நி்ே எனனவா்க 
இருக்கும்?

  அரெ்மபபு இ்யந்திரததின 
செ்யலிழபபு எனறால் 
எனன?

கைொரணம் கைண்்டறிகை

  உே்க நாடு்களின நிேவி்யல் வ்ர்படங்்க்்ளப ச்பாறுததவ்ரயில் எந்த ெர்ச்்ெ்களும் 
எழாது. ஆனால் நாடு்களின எல்்ே்க்்ளக் குறிக்கும் வ்ர்படங்்கள ்பற்றி எபவ்பாதும் 
ெர்ச்்ெ்கள நிேவி வருவ்த ்கணடுளளீர்்க்ளா? எதனால் எனறு அறிந்து ச்காளளுங்்கள.

  அரெற்ற நி்ே  எனறால் எனன? நாடு ்கடந்த திச்பததி்ய அர்ெப ்பற்றி நீங்்கள 
்படிததுளளீர்்க்ளா? அரசி்யல் தஞ்ெம் எனறால் எனன?

  அரசு எனும் அ்மபபு இல்்ேச்யனில் மனிதர்்களின நி்ே எனனவா்க இருக்கும்? அது 
அ்மதி்யானதா்க இருக்குமா  அல்ேது வனமு்றக்கு வழி வகுக்குமா?  இந்த வ்களவி்க்்ள 
சிரி்யா நாடடு (2017 ஆம் ஆணடு) நி்கழ்வு்களுடன ஆராயுங்்கள.

ைச�ர�
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ெலபனா�
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வட ப���
ெப��கட
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ர�யா
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கனடா
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இ
	யா
வட அ�லா���

ெப��கட

ஆ����
ெப��கட

ஆ����
ெப��கட

டமா�க�

ைஹஃபா

ெஜ�சேல�

எ�லா�

ேம
	 கைர

சகாகா

வன�ல�	 சரணாலய�

அரா�ஹ�ரா� அ� ஹ�ரா 
பா�கா�க�ப�ட ப	�

ேஜா�டா�

அ�ேடாப�

ெக�ேரா

ெச� �ைறக� 
இ�ேர

ஆ� நகர� அ� கனாஃபா

ெத� அ�லா���
ெப��கட

ெட�மா��

ஏ
�
?

பசயல்்பொடு

ைான்டிவீடிகயா  எனும் ந்கரில்  
1933-ல் ந்டச்பற்ற அரசு்களின உரி்ம்கள 
மற்றும் ்கட்ம்களின மீதான  மாநாடு, அரசு 
என்பத்னப்பற்றி்ய ஓர் அடிப்ப்ட புரித்ே 
அளிததது. அரசு என்பது ஓர் நிரந்தர 
மக்்களசதா்்க, ஓர் வ்ர்யறுக்்கப்படட 
நிேப்பரபபு மற்றும் அந்நிேப்பரபபின மீது 
ஆளு்ம செலுததும் அரொங்்கம்  
ஆகி்யவற்்றக் ச்காணடிருக்்க வவணடும்; 

அரசு  அதன மக்்க்்ள ்கடடுப்படுததவல்ேது; 
பிற நாடு்களுடன ்பனனாடடு உறவு்க்்ளயும் 
நடதத வல்ேதாகும். இதன வி்்ளவா்க, ஓர் 
அரசி்ன பிற அரசு்கள அங்கீ்கரிததல்   என்பது 
ஒரு அரசின ெடடபபூர்வ தன்மக்கு மி்க 
முக்கி்யமாகும். இ்ற்யாண்ம குறிதது 
்கற்கும்வ்பாது நீங்்கள வமலும் இது குறிதது 
சதரிந்துச்காளவீர்்கள. 
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அரசின முக்கியக் கூறுகைள் எரவ  என்பரத 
புரிநது பகைொள்ள முயற்சிக்கைைொம்

 நமது நாடான இந்தி்யா்வ ஒர் அரொ்க 
சிந்தியுங்்கள.  இந்தி்யா தன்ன ஒர் அரசு என  
தகுதி்யாக்குவதற்கு எ்வ எல்ோம் 
்காரணங்்கள என்ப்தப புரிந்து ச்காள்ள 
மு்யலுங்்கள. முதலில், இந்தி்யா ஒரு நனகு 
வ்ர்யறுக்்கப்படட நிேப்பகுதியி்னக் 
ச்காணடதாகும். இந்தி்யாவில் இந்தி்யர்்க்ளான 
நாம் வசிக்கிவறாம். இந்தி்யர்்க்ளான நமக்கு 
ஓர் அரொங்்கம் இருக்கிறது. இந்தி்யா உே்க 
அரங்கில் ஒரு தகுந்த  நி்ேயுடன சுதந்திரமா்க 

உள்ளது. நமது நாடு பிற அரசு்களின 
ஆதிக்்கததிற்கு உட்படாதது. பிற 
அரசு்களுடனும் இந்தி்யா ஒப்பந்தம் 
வமற்ச்காள்ளோம்.

நமது தூதர்கங்்கள அ்னதது 
நாடு்களிலும் உள்ளன. அசமரிக்்க ஐக்கி்ய 
குடி்யரசில் உள்ள இந்தி்ய தூதர்கம் 
அசமரிக்்காவிலுள்ள இந்தி்யா எனவற 
அறி்யப்படுகிறது. புதுச்வெரியில் உள்ள பிரஞ்சு 
து்ணத தூதர்கம், இந்தி்யாவில் உள்ள 
பிரானசு எனவற  அ்ழக்்கப்படுகிறது.
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: 1901-2011

ஒ�ெவா� நப��கான ெசல� - �.18.19


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

கா�த க� பய�பா� - 8,000 ெம��� ட�க�

2001 �� 
வர�
பா�ன 
�த�: 933

பா�ன 
�த�: 940
2001 �� 
வர�

உபகரண க� பய�பா� – 10,500 ெம��� ட�க�

ப��� ைகேய� தயா��க�ப�ட ெமா�க� - 18

ெமா�த கண�ெக��பாள�க� - 0.27 ேகா�

ெமா�த ெசல� - �.2,200 ேகா�க�

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

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

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

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

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

�� 
வர�
கண�ெக���

இ¡¢யா
� ம�க� ெதாைக 
ேகா�

201 1

532.2 
³��ய�
(51.74%)

495.5
³��ய�
(48.28%)

623.7
³��ய�
(51.54%)

588.5.5
³��ய�
(48.48%)

ஆ�க�

ஆ�க�

ெப�க�

ெப�க�

2011 ஆம் ஆண்டு மக்கைள் பதொரகைக் கைணக்பகைடுபபு : மக்கைள் பதொரகை 121.02 சகைொடி

அர� 

ம�க�/ம�க� 
ெதாைக �ல�பர�� அரசா�க� இைறயா�ைம

11th Std Political Science Tamil_Unit-2.indd   32 6/20/2018   6:03:02 PM



33

2011 மக்கைள் பதொரகைக்கைணக்பகைடுபபு

  1948-ஆம் ஆணடின மக்்கள சதா்்கக்்கணக்ச்கடுபபுச் ெடடததின ்படியும் அரெ்மபபின 
வழி்காடடுதலின ்படியும் சுதந்திரததிற்கு பிந்்த்ய மக்்கள சதா்்கக் ்கணக்ச்கடுபபு 
்பததாணடுக்கு ஒருமு்ற நடததப்படுகிறது.

  ்க்டசி்யா்க 2011-ஆம் ஆணடில் எடுக்்கப்படட மக்்கள சதா்்க விவரக் ்கணக்ச்கடுபபில் 
வீடு்களின ்படடி்யல், வீடு்களின எணணிக்்்க ஆகி்ய்வ்க்்ள முதன்மப்படுததி புளளி 
விவரம் வெ்கரிக்்கப்படடது. ஒரு வீடடில் வசிப்பவர்்களின எணணிக்்்க, அதன த்ேவர், 
அவவீடடின வெதி்கள, அதன உளளிருபபு, உ்ட்ம்கள ஆகி்யன அடிப்ப்டயிலும், 
அவவீடடின த்ர, சுவர் மற்றும் வமற்கூ்ர ஆகி்யவற்றின தன்ம வ்பானறவற்்ற 
அடிப்ப்ட்யா்கக் ச்காணடும் ்கணக்கு எடுக்்கப்படடது.

  வமலும் குடும்்பதத்ேவரின ச்ப்யர், ்பாலினம், வகுபபு, வீடடின உரி்ம்யா்ளர், வசிபபிட 
அ்ற்களின எணணிக்்்க, திருமணமான தம்்பதி்யர்்களின எணணிக்்்க வ்பானற்வ்களும் 
்கணக்ச்கடுக்்கப்படடது. ்கணக்ச்கடுப்பா்ளர்்கள வீடடில் அ்மந்துள்ள வெதி்கள, குடிநீர் 
கி்டக்கும் மு்ற, ்கழிவ்ற, ்கழிவு நீர் சவளிவ்யறும் வழி, குளி்யே்ற வெதி, ெ்ம்யே்ற, 
ெ்மப்பதற்கு ்ப்யன்படுததப்படும் எரிச்பாருட்கள வ்பானற த்கவல்்க்்ளயும் திரடடியுள்ளனர்.

  ்கணக்ச்கடுப்பா்ளர்்கள மக்்களின வங்கிப ்ப்யன்பாடு்கள மற்றும் வாசனாலிபச்படடி, 
சதா்ேக்்காடசிபச்படடி, ்கணிபச்பாறி, வ்ேத்ள இ்ணபபு, சதா்ேவ்பசி, மிதிவணடி, உந்து 
வணடி, மகிழுந்து வ்பானற சொததுக்்க்்ளயும் ்கணக்ச்கடுததனர்.

பினவரும் அட்டவரணயில் உள்ள தகைவல்கைளின அடிப்பர்டயில் கீசே பகைொடுக்கைப்படடுள்ள 
விைொக்கைளுக்கு விர்டயளி:

தசொபதம் (்பத்து ஆண்டுகைள்)
பமொத்த மக்கைள் பதொரகை 

(மில்லியனில்)
ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம்

1901 238.4 --
1911 252.1 0.56
1921 261.3 -0.03
1931 279.0 1.04
1941 318.7 1.33
1951 361.1 1.25
1961 439.1 1.96
1971 548.2 2.20
1981 683.3 2.22
1991 846.4 2.14
2001 1028.7 1.97
2011 1210.7 1.64
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1.  ்கடந்த தொபதத்த ஒபபிடு்்கயில் வவறு எந்த தொபதததில் மக்்கள சதா்்க கு்றந்தது?
2.  மக்்கள சதா்்க வ்ளர்ச்சி விகிதம் எந்தப ்பததாணடு்களில் அதி்கமா்க இருந்தது?
3.  மக்்கள சதா்்க வ்ளர்ச்சி விகிதம் எந்தப ்பததாணடு்களில் மி்கவும் கு்றவா்க இருந்தது?
4. “ மக்்கள சதா்்க ்கணக்ச்கடுபபு” என்பத்ன வ்ர்யறு. மக்்கள சதா்்கக் ்கணக்ச்கடுபபின 

முக்கி்யததுவம் எனன?
5.  2011-ஆம் ஆணடு மக்்கள சதா்்கக் ்கணக்ச்கடுபபின மூனறு முக்கி்ய அம்ெங்்க்்ளக் 

குறிபபிடு்க.

மக்கைள் பதொரகை

 மக்்களதான அர்ெ 
உருவாக்குகிறார்்கள. அரசுக்கு மக்்கள 
சதா்்க அவசி்யமாகும். முற்்காேச் 
சிந்த்ன்யா்ளர்்கள மக்்கள சதா்்கயின 
அ்ளவி்ன விவாதததிற்கு உள்ளாக்கினர்.  
தததுவ ஞானி பி்ளாடவடாவின கூற்றுப்படி ஓர் 
இேடசி்ய அரசில் 5040 குடிமக்்கள வாழ்வது 
வ்பாதுமானது எனறு அறுதியிடடார். 
அரிஸடாடடிலின கூற்றுப்படி மக்்கள 
சதா்்கயி்ன துல்லி்யமா்கக்  கூறாமல், 
மி்கக்கு்றவா்கவவா அல்ேது மி்க 
அதி்கமா்கவவா  இருக்்கக்கூடாது எனறு 
மடடும் அறிவுறுததினார். அதாவது ஓர் அரசு 
தனனி்றவு ச்பறுவதற்கு ஏற்றவ்்கயிலும், 
அவத வநரததில் திறம்்பட ஆடசி செயவதற்குத 

தகுந்த வ்்கயிலும் மக்்கள சதா்்க இருக்்க 
வவணடும் என அரிஸடாடடில் ்கருதினார். 
ரூவொ ஓர் இேடசி்ய அரசு என்பது 10,000 
மக்்கள சதா்்கயு்ட்யதா்க இருததல் 
வவணடும் எனறு கூறினார். 

 பி்ளாடவடா, அரிஸடாடடில் வ்பானற 
முற்்காே சிந்த்ன்யா்ளர்்கள சிறி்ய கிவரக்்க 
ந்கர அரசு்க்ளான  ஏசதனஸ மற்றும் 
ஸ்பார்டடா்வ  மனதில் ்வததுக்ச்காணடு 
மக்்கள சதா்்க எணணிக்்்கயி்ன முடிவு 
செயதனர். நவீன ்காே அரசு்கள மக்்கள 
சதா்்க எணணிக்்்கயில் வவறு்படுகினறன. 
இந்தி்யாவின 2011-ஆம் ஆணடின மக்்கள 
சதா்்க ்கணக்ச்கடுபபின்படி 121.02 வ்காடி 
மக்்க்்ளக் ச்காணடுள்ளது.

மக்கைள்  பதொரகைக்  கைணக்பகைடுபபிரைக் 
கைண்டுபிடி

  மக்்கள சதா்்கக் ்கணக்ச்கடுபபு எனறால் 
எனன?

  மக்்கள சதா்்கக் ்கணக்ச்கடுபபு ஏன 
முக்கி்யமானது?

  நீங்்கள உவராமானி்யப வ்பரரசின மக்்கள 
சதா்்கக்  ்கணக்ச்கடுபபு  ந்டமு்றயி்னப 
்பற்றிக் வ்களவிப்படடு இருக்கிறீர்்க்ளா?

  இந்தி்யாவில் மக்்கள சதா்்கக் 
்கணக்ச்கடுபபில் ்பங்வ்கற்கும் ்பல்வவறு 
அ்மபபு்க்்ள அ்ட்யா்ளம் ்காண்க.

பி்ளாடவடாவின ்கருததுப்படி ஒரு 
இேடசி்ய அரசின மக்்களசதா்்க என்பது 
5040 ஆகும்.  இந்த 5040 எனற 
எணணிக்்்கயி்ன ஏன அவர் சதரிவு 
செயதார் சதரியுமா? இதற்கு முக்கி்யக் 
்காரணம் இந்த 5040 எனற எண்ண 1 முதல் 
12 வ்ரயிோன எந்த எணணாலும் 
வகுக்்கோம்.  உதாரணமா்க, இந்த எணணி்ன 
12-ஆல் வகுததால் மீதம் உள்ளது 2 எனற 
எண மடடுவம! சநருக்்கடி்யான ்காேங்்களில் 
மக்்க்்ள சிறு சிறு குழுக்்க்ளா்கப பிரிதது 
அவர்்களுக்குரி்ய தனிததனி அறிவிபபு்கள 
தருவதற்கு வெதி்யா்கவவ இந்த 5040 எனற 
இந்த மக்்கள சதா்்க எணணிக்்்க 
பி்ளாடவடாவினால் வதர்வு செய்யப்படடது.

பசயல்்பொடு
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நிைப்பரபபு

நிேப்பரபபு இல்ோமல் அரசு 
இருக்்கமுடியுமா? நிச்ெ்யமா்க இருக்்க 
முடி்யாது. மக்்கள வசிக்்க இருபபிடம் அதாவது 
நிேப்பகுதி அவசி்யமாகிறது. வமலும் மக்்கள 
தங்்க்்ள ெமூ்க மற்றும் அரசி்யல் 
அடிப்ப்டயில் த்யார்்படுததிக்ச்காள்ள 
நிேப்பகுதி வத்வ்யாகிறது. நிேப்பகுதி 
என்பது அந்நாடடின நிேம், நீர், ஆ்கா்யம் 
ஆகி்யவற்்ற உள்ளடக்கி்யதாகும். நவீன 
அரசு்கள அவற்றின நிேப்பகுதி அ்ளவில் 
வவறு்படுகினறன. குடியுரி்மக்கு நிேப்பகுதி 
முக்கி்யமானதாகும். மக்்கள சதா்்க எனற 
கூற்றி்னப வ்பால் நிேப்பகுதி என்பதற்கு 
குறிபபிடட அ்ளவு என்பது கி்ட்யாது. சிறி்ய 

மற்றும் ச்பரி்ய நிேப்பகுதி்கள ச்காணட 
அரசு்கள உள்ளன. 'நிேப்பரபபின மீதான 
இ்ற்யாண்ம அல்ேது அரசின வமோன 
தன்ம' என்பது அந்தந்த அரசின எல்்ேப 
்பகுதிக்குள சுதந்திரமா்கவும், சவளியிலிருந்து 
எந்த ்கடடுப்பாடும் இல்ோமல் இருப்பதும் 
தான. இதுவவ நவீன அரசுமு்ற வாழ்வின 
அடிப்ப்டக்ச்காள்்க்யாகும் என 
க்பைாசிரியர எலியட கூறுகிறார்.

இந்தி்ய அரசின நிேப்பகுதி 32,87,263 
ெதுர கிவோ மீடடர் ஆகும். இது உே்க அ்ளவில் 
கிடடததடட 2.4% நிேப்பரபபு ஆகும். இந்தி்ய 
அரெ்மபபின முதல் உறுபபு இந்தி்யாவின 
நிேப்பரப்்பப ்பற்றிக் குறிபபிடடுள்ளது. 
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  அரசின நிேப்பரபபு என்பது சதாடர்ச்சி்யா்க இருந்தா்க வவணடுமா? அல்ேது சிதறியிருக்்க 
முடியுமா? பிசரஞ்சு அரசின நிேப்பரபபி்ன ஆராயுங்்கள.    

  அணடார்டி்காவின நி்ேயி்ன  அறியுங்்கள.

  எது ்கடல் எல்்ேக் வ்காடு  என அ்ழக்்கப்படுகிறது?

  மி்கச் சிறி்ய நிேப்பரபபி்ன ச்காணட அரசு எது?

பசயல்்பொடு

  ஒரு மக்்க்ளாடசி நாடடில் நிரந்தர முதே்மச்ெர் எனவறா, நிரந்தர 
பிரதமர் எனவறா எவவரனும் இருக்்க முடியுமா? 

  ஒரு ந்பர் அசமரிக்்காவின குடி்யரசுத த்ேவரா்க அதி்க்படெமா்க 
எதத்ன மு்ற வதர்ந்சதடுக்்கப்படோம்? ஏன ?
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அரசொஙகைம்

அரொங்்கம் என்பது அரசின 
செ்யல்்படக்கூடி்ய ஓர் மு்க்ம்யாகும். 
அரொங்்கம் என்பது அரசின அரசி்யல் 
அடிப்ப்டயிோன ஒருங்கி்ணப்பாகும்.  
வ்பராசிரி்யர் அப்பாது்ர (A.Appadurai) “அரசின 
விருப்பங்்க்்ள உருவாக்கி சவளிப்படுததி  
உடன நி்றவவற்றும் ஓர் மு்க்ம்யா்க 
அரொங்்கம் வி்ளங்குகிறது” என 
குறிபபிடுகிறார். சி.எப.ஸடைாங (C.F. Strong) 
என்பவர், “ெடடத்த இ்யற்றி அத்ன 
அமல்்படுதத அரசுக்கு வமோன அதி்காரம் 
வத்வப்படுகிறது” எனறு கூறுகிறார். 
அரொங்்கம் ஒரு நி்ேப்படுததப்படட  
அ்மப்பாகும்.  அரொங்்கததி்ன வழி நடதத 
ஆடசி்யா்ளர்்கள வதர்ந்சதடுக்்கப்படுவதும், 
அவர்்கள மாறுவதும்  இ்யல்ச்பனறாலும், 
மாறாதது  அரொங்்கததின ்கடட்மப்பாகும். 
மக்்கள அவர்்களுக்குரி்ய அதி்கார பீடததிற்கு 
வருவதற்கு முனனரும் அரசு இருந்தது. 
அவர்்கள தங்்களின அதி்காரததினினறு 
விேகி்ய பினனரும் அரசு இருக்கும். 

இரையொண்ரம

இ்ற்யாண்ம என்பது ஓர் அரசின 
நான்காவது அடிப்ப்ட கூறாகும். 

இ்ற்யாண்ம என்பதன ச்பாருள வமோன  
மற்றும் இறுதி்யான ெடட அதி்காரம் 
என்பதாகும். எந்த ெடட அதி்காரமும் 
இ்ற்யாண்ம்்ய விட உ்யர்ந்ததா்க இருக்்க 
முடி்யாது. நவீன அரசு்கள வதானறும்வ்பாது 
அதனுடன இ்ற்யாண்ம எனற ்கருததும் 
உருவாக்்கப்படடது. இ்ற்யாண்ம  எனும் 
சொல் இேததீன சமாழிச்சொல்ோன 
‘சூப்பைானஸ’ (Superanas) என்பதிலிருந்து 
ச்பறப்படடது. அதற்கு உ்யர்ந்த அதி்காரம் 
எனறு ச்பாரு்ளாகும். சதானறுசதாடடு வரும் 
புரிதலின்படி இ்ற்யாண்ம என்பது 
முழு்ம்யானது, நிரந்தரமானது, 
அ்னவருக்குமானது, பிரிக்்க முடி்யாதது, 
தனிததுவமானது மற்றும் மாற்றிததர 
இ்யோதது என்பன வ்பானற ்பணபு்க்்ள 
உள்ளடக்கியுள்ளது.

பிரானஸ நாட்டச் வெர்ந்த ஜீன வ்பாடின (Jean 
Bodin) (1530 -1597) என்பவர் நவீன 
இ்ற்யாண்மக் வ்காட்பாடடின 
தந்்த்யாவார்.  சஹரால்டு ோஸகியின (Harold 
Laski) ்கருததுப்படி ‘அரசு இ்ற்யாண்ம 
உ்ட்யதா்க இருப்பதால்தான பிற மனிதக் 
கூடட்மபபு்களிலிருந்து வவறு்படுகிறது’.

நிேப்பரபபின மீதான இ்ற்யாண்மயின 
ச்ப்யரால் மக்்கள ஒரு அரசின 
நிேப்பரபபிலிருந்து மற்சறாரு அரசின 
நிேப்பரபபிற்கு செல்வது ்கடடுப்படுததப 
்படடுள்ளது. 

ஆனால் ஒரு நாடடில் இருந்து ச்காணடு  
நீங்்கள இ்ண்யத்தப ்ப்யன்படுததி 
மற்சறாரு நாடடில் உள்ளவருடன சதாடர்பு 
ச்காள்ள முடியும். அரசின பிரதான 
உரி்ம்யான இ்ற்யாண்மயின 
்பார்்வயில், இத்ன நீங்்கள எவவாறு 
்காணகிறீர்்கள? மு்கநூல் (Facebook), 
கீச்ெ்கம் (Twitter) மற்றும் வ்ேச்யாளி (You 
Tube) வ்பானற ெமூ்க வ்ேத்ளங்்கள சிே 
நாடு்களில் ஏன த்ட செய்யப்படுகினறன 
என்ப்த ஆரா்யவும்.

  இந்தி்ய அரொங்்கததினால் 
ச்காடுக்்கப்படடுள்ள செயதிததாள  
வி்ளம்்பரங்்க்்ளப ்பார்தது பினவரும் 
வினாக்்களுக்கு வி்ட்யளிக்்கவும். 

  ‘அரசு’ எனற சொல்்ே நீ எவவாறு 
புரிந்து ச்காளகிறாய?

  உங்்களு்ட்ய தினெரி வாழ்க்்்கயில் 
அரொங்்கததினால் ஏற்்படும் ஏவதனும் 
ஐந்து தாக்்கங்்க்்ளப ்படடி்யலிடு்க.

  ஒவசவாருவருக்குமான விதி்க்்ள 
அரொனது ெடடததின வடிவில் இ்யற்ற 
வவணடி்யது ஏன அவசி்யமாகிறது 
எனறு நீ ்கருதுகிறாய?

பசயல்்பொடு
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2.3 சமுதொயம், அரசு மற்றும் அரசொஙகைம்

ெமுதா்யம், அரசு மற்றும் அரொங்்கம்  என்பதன  
ச்பாருள எனன எனறு நாம் ஆராயவவாம். 
வமலும் அ்வ ஒனறுக்ச்கானறு எவவாறு 
சதாடர்பு ச்காணடுள்ளன என்ப்தயும் 
்காணவ்பாம்.

சமுதொயம்,  அரசு,  அரசொஙகைம்  -  இரவ 
எவவொறு  ஒனறு்டன  ஒனறு 
பதொ்டர்புர்டயதொகை உள்ளை?

நாம் ஒவசவாருவரும் ஒவர வநரததில் 
குடும்்பம், ெமுதா்யம், மற்றும் அரசு எனும் 
அ்மபபு்களில்  வாழ்கினவறாம். இதற்ச்கனன 
ச்பாருள? ெமுதா்யமும், அரசும் எவவாறு 
ஒனறுடன ஒனறு சதாடர்பு ச்காணடுள்ளன? 
அரசு  மற்றும் ெமுதா்யததுடன  அரொங்்கததிற்கு 
எனன சதாடர்பு? 

மனிதர்்கள வவட்ட்யாடி வாழ்ந்த 
வரோற்று ரீதியிோன ்பண்ட்ய 
நி்ேயிலிருந்து ்பரிணாம வ்ளர்ச்சி்ய்டந்து, 
ஒரு இடததில் நி்ே்யாய குடி ச்காணடு 
வாழும் நி்ேக்கு வந்த பினபு, ஒவசவாருவரும் 
ச்பாருட்க்்ள உற்்பததி செய்யத சதாடங்கினர். 
குடும்்பங்்களின செறிவு ெமூ்கம் எனவும், 
ெமூ்கங்்களின செறிவு நாம் இனறு ்காணும் 
ெமுதா்யமா்கவும் ஆனது.   தனிந்பர்்கள, தங்்கள  
உ்ளவி்யல் வத்வக்்கா்க மற்றவ்ர ொர்ந்து 
இருந்ததினால் குடும்்பம் எனும் அ்மபபில் 
வாழ்ந்து வந்தனர். 

குடும்்பங்்கள, தங்்கள 
்பாது்காபபிற்்கா்கவவ ெமூ்கம் எனும் 
்கடட்மபபின கீழ் வந்தன. இவவாறு 
அ்ம்யபச்பற்ற ெமூ்கங்்கள, தங்்களின 
வமம்்படட ்பாது்காபபிற்்கா்க ெமுதா்யம் எனும் 

அர�

ச�க�

அரசா�க�அர�

ச�க�

அரசா�க�

அ்மபபி்னத வதாற்றுவிததன. ெமுதா்யததில் 
வாழ்்பவரு்ட்ய வத்வ அவத ெமுதா்யததின  
ஒடடுசமாதத கூடடு உற்்பததி மூேம் பூர்ததி 
செய்யப்படடது. இவவாவற தனிததனி்யா்க 
ஒவசவாரு மனிதரும் தததமது அனறாட 
உணவிற்்கா்க உ்ழப்பது, ச்பாருள 
உற்்பததி்்யத வதாற்றுவிக்கும். இதனாவேவ்ய 
உற்்பததி செய்யப்படட ச்பாருட்கள,  அவற்றின  
மூே வநாக்்கததி்ன நி்றவவற்றுவதற்கு  
ெந்்த, மற்றும் வாணி்பம் எனும் அ்மபபு்கள 
உருபச்பற்றன. இவவாறு உற்்பததி செய்யப்படட 
ச்பாருட்கள ெந்்தப்படுததப்படும் வ்பாதும், 
வர்தத்கம் செய்யப்படும்வ்பாதும், ்பேம் 
ச்பாருந்தி்ய மனிதர்்களின ்கடடுப்பாடடில் 
அ்வ செல்லும் ொததி்யமும் உள்ளது. 
அவவாறு ெமுதா்யமானது வலிவ்யாரின  
ஆளு்்கக்குள வருமாயின, அது ெமுதா்யததின 
சி்தவிற்கு  வழி வகுக்கும். 

ெமுதா்யம் சீரழிந்து வ்பாகும் வ்பாது, 
அதன தாக்்கம் ெமூ்கக்குழுக்்களின மீதும் 
ஏற்்படும். ெமூ்கங்்கள சி்தவு ச்பறும்வ்பாது 
குடும்்பங்்களும் சி்த்யதசதாடங்கும். 
குடும்்பங்்கள சி்த்யததுவங்கினால், 
ஒவசவாருவரும் துனபுற வநரிடும். இவவாறு 
ஒரு ெரி செய்ய இ்யோத சீரழி்வத தடுக்கும் 
ச்பாருடவட, மனிதர்்கள ஒனறு்படடு, 
்பகுததறிவின வழி்காடடுதலின வ்பரில் அரசு 
எனும் மாடசி்ம ச்பாருந்தி்ய வலி்மவ்யாடு 
இருக்்கக்கூடி்ய அ்மபபின அவசி்யததி்ன 
உணர்ந்தனர்.

மனிதர்்கள ஒருவருக்ச்காருவர் தம்்ம 
அழிததுக்ச்காளவதிலிருந்து அவர்்க்்ள 
்காக்கும் வநாக்கிவேவ்ய அதி்காரங்்கள 
குவிக்்கப்படடு  அவவதி்காரங்்க்்ள 
நிர்்பந்திக்கும் அதி்காரமும் ச்காணட ‘அரசு’ 
எனும் அ்மபபு வதாற்றுவிக்்கப்படடது. நவீன 
அரசு்களில் மனிதர்்கள மீதான  
இக்்கடடுப்பாடு்கள, ெடடததின வழி்யா்க உரி்ய 
விதிமு்ற்கள மூேம் வமற்ச்காள்ளப 
்படுகினறன. மக்்க்ளாடசியில் இச்ெடடங்்கள 
ெடடமனறததால் இ்யற்றப்படும்.
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இ்யற்றப்படட ெடடங்்கள, செ்யோடசி து்ற 
மூேமா்க ந்டமு்றப்படுததப்படடும், 
நீதிமனறததால் இச்ெடடங்்களின 
ெடடபூர்வததன்ம மற்றும்  
நீதி்பரி்பாேனததன்ம ஆகி்யன ஆயவு 
செய்யப்படடும் வருகினறன. ெடடமி்யற்றுதல், 

பசயல்்பொடு

இ்யற்றி்ய ெடடத்த அமோக்குதல் மற்றும் 
அதற்கு வி்ளக்்கமளிததல் ஆகி்யன 
அரொங்்கததின ்பணி்க்ளாகும். ‘அதி்காரப 
பிரிவி்ன’ எனற த்ேபபினகீழ் நீங்்கள 
வமலும் இது குறிதது அறி்யோம்.

்கல்வியிலிருந்து வவ்ேவாயபபு வ்ர அரசு எவவாறு செ்யோற்றுகிறது என்ப்த 
அ்ட்யா்ளம் ்காண்க. வமலும் விவொ்யதது்றக்கு அரசு அளிக்கும் மானி்யம், சதாழில் து்றயின 
சிறப்பான செ்யல்்பாடடிற்்கா்க அரசு ஏற்்படுததும் ஒழுங்கு மு்ற்கள மற்றும் வெ்வதது்றக்கு 
அரசு அளிக்கும் ஆதரவு்கள ஆகி்யவற்்றக் ்கணடறி்க. 

விவொ்யம், சதாழிற்ொ்ே்கள மற்றும் வெ்வ்க்்ள ஊக்்கப்படுதத தமிழ்நாடு அரசு 
முனசனடுததுள்ள நடவடிக்்்க்கள பினவருமாறு:

விவசொயம்

  வி்த்களுக்கு  அளிக்்கப்படும்  மானி்யம் மற்றும் இேவெ மினொரம் ஆகி்ய்வ 
விவொயி்களுக்கு விவொ்யத்த இோ்ப்கரமானதாக்குகிறது.

சசரவகைள்

  ெர்வவதெ முதலீடடா்ளர்்கள மாநாடு 2016ம் ஆணடு தமிழ்நாடடில் ந்டச்பற்றது.
  தமிழ்க நிதிநி்ே அறிக்்்கயில் வெ்வ்களுக்்கான வரிச் ெலு்்க்கள அறிமு்கப்படுததப்படடன.

பதொழிற்சொரைகைள்

  ஒற்்றச் ொ்ளர மு்றயில் அனுமதி வழங்கும் மு்ற 
  நிேம் ்்க்ய்கப்படுததுத்ே எளி்ம்யாக்குதல்
  24 x 7 எனற அடிப்ப்டயிோன த்ட்யற்ற மின விநிவ்யா்கம்.

அரசு மற்றும் சமுதொயத்திற்கு இர்டசய உள்ள முக்கிய சவறு்பொடுகைள்  

ெமுதா்யம் என்பது தனி ந்பர்்கள, குடும்்பங்்கள, குழுக்்கள மற்றும் அ்மபபு்கள 
ஆகி்யனவற்்ற உள்ளடக்கி்யதாகும். ஆரம்்ப்காே அரசி்யல் சிந்த்ன்யா்ளர்்கள அரசு மற்றும் 
ெமுதா்யம்  ஆகி்ய இரணடும் ஒனவற எனறு ்கருதினர். அரசு என்பது ெமுதா்யததின ்பகுதி்யாகும் 
எனினும் அதுவவ ெமுதா்யததின வடிவமாகிவிடாது.
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்வக்கிறது. ஆனால் ெமுதா்யவமா மக்்களின 
மனமுவந்த செ்யல்்பாட்டவ்ய  
ஊக்குவிக்கிறது. ெமுதா்யததின ்பல்வவறு 
வத்வ்கவ்ள அது இ்ெவான வழியில் 
செ்யல்்படும் மு்ற்்ய 
வத்வ்யானதாக்குகிறது.  ெமுதா்யததில்  
்பல்வவறு அ்மபபு்கள இருப்பதால், ஒருவர் 
தான ்கடடா்யப்படுததப்படுவதா்க ்கருதினால் 
அதிலிருந்து விடு்படடு  வவறு அ்மபபில் 
தம்்ம இ்ணததுக் ச்காளவதற்கு 
வாயபபுள்ளது. நிர்ப்பந்தததின  மூேமா்க 
அ்மபபு்கள செ்யல்்பட முடி்யாது. இதன 
வாயிோ்க, வலியுறுததும் அதி்காரமற்ற 
அரசும், மக்்க்்ள அவர்்களின சு்ய 
விருப்பததுடன தனன்கதவத ்வததுக் 
ச்காளளும் தூணடல் இல்ோத ெமுதா்யமும் 
வீழ்ச்சி்ய்டயும் என்ப்த நீங்்கள புரிந்து 
ச்காள்ளோம்.

அரசு சமுதொயம்
ெமுதா்யம் வதானறி்ய பினனவர அரசு எனற 
அ்மபபு வதானறி்யது.

ெமுதா்யமானது அரசு வதானறுவதற்கு 
முனனவர வதானறி்யது.

அரசின எல்்ே வ்ர்யறுக்்கப்படடது. ெமுதா்யததின ்பரபச்பல்்ே ்பரந்ததாகும்.

அரசுக்கு ஒரு நி்ே்யான நிேப்பரபபு உணடு.
ெமுதா்யததிற்கு என நி்ே்யான நிேப்பரபபு 
எதுவும் இல்்ே.

அரசு என்பது அரசி்யல் ொர்ந்த அ்மப்பாகும். ெமுதா்யம் என்பது ஒர் ெமூ்க அ்மப்பாகும்.

அரசிற்கு ெடடங்்க்்ள ந்டமு்றப்படுததும் 
அதி்காரம் உள்ளது.

ெமுதா்யததிற்கு அதத்்க்ய அதி்காரங்்கள 
எதுவும் இல்்ே.

அரசு மற்றும் ெமுதா்யததின 
உறுபபினராகும் தன்ம என்பது 
ஒனவற்யாகும். ஆனால் அ்வ இரணடும் 
தததமது வநாக்்கங்்களில் மாறு்படுகினறன. 
அரசு என்பது ஒரு மி்கபச்பரி்ய ஆனால் ஒவர 
ஒரு வநாக்்கததிற்்கா்க உள்ளது. ஆனால் 
ெமுதா்யம், எணணிேடங்்காத 
வநாக்்கங்்களுக்்கானதாகும். அவற்றில் சிே 
ச்பரி்ய வநாக்்கங்்கள மற்றும் சிே ெம்யம் சிறி்ய 
வநாக்்கங்்கள உள்ளன. ெமுதா்யததின 
வநாக்்கங்்கள ஆழ்ந்ததா்கவும், ்பரந்ததா்கவும் 
்காணப்படுகினறன.

அரசு என்பது ெடடம் ொர்ந்த ஒற்்ற 
அ்மப்பாகும். ஆனால் ெமுதா்யம் என்பது ்பே 
அ்மபபு்க்்ள உள்ளடக்கி்யதாகும். அரசு 
மக்்களின மீது தன அதி்கார வலி்ம்்ய 
்ப்யன்படுததி அவர்்க்்ள கீழ்ப்படி்ய 

அரசு மற்றும் அரசொஙகைம்

வ்பச்சு வழக்கில் அரசும், அரொங்்கமும் ஒவர ச்பாருளில் ்ப்யன்படுததப்படடு வருகினறன. 
ஆனால் உண்மயில் அரசு என்பதும் அரொங்்கம் என்பதும் சவவவவறான்வ ஆகும். பினவரும் 
அடடவ்ணயிலிருந்து அரசிற்கும், அரொங்்கததிற்கும் உள்ள வவறு்பாடு்க்்ள அறி்யோம்.

அரசு அரசொஙகைம்
அரசு என்பது மக்்கள சதா்்க, நிேப்பரபபு, 
அரொங்்கம் மற்றும் இ்ற்யாண்ம ஆகி்ய நானகு 
கூறு்க்்ளக் ச்காணடதாகும்.

அரொங்்கம் என்பது அரசின நானகு கூறு்களில் 
ஒனறாகும்.

அரசு மூே அதி்காரங்்க்்ள ச்பற்றதாகும். அரொங்்கததின அதி்காரங்்கள அரசிடமிருந்து 
ச்பற்ற்வ்யாகும்.

அரசு என்பது நிரந்தரமானது என்பதுடன 
எனசறன்றக்கும் நீடிததிருப்பதாகும்.

அரொங்்கம் என்பது தற்்காலி்கமானதாகும். மக்்கள 
விருப்பததின வ்பரில் அரொங்்கங்்கள 
மாற்றப்படோம்.

அரசு என்பது ்காண முடி்யாததும், புேனா்காததும் 
ஆகும்.

அரொங்்கம் என்பது உறுதி்யானது மற்றும் 
்காணக்கூடி்யது.
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நவீை அரசு 

நவீன அர்ெப ்பற்றி சதரிந்து ச்காளளும் முனனர் உங்்களுக்கு  நவீனததுவம் ்பற்றி்ய புரிதல் 
வவணடும். நவீனததுவம் எனறால் எனன? நவீன அரசு எனறால் எனன?

  நவீன அறிவி்யல் மற்றும் சதாழில் நுட்பததிற்கு நவீனததுவம் ஆற்றி்ய 
்பங்்களிபபு்க்்ள வரி்ெப்படுதது்க. “வம்ே நாடடு ்பழக்்கவழக்்கங்்கள 
நவீனததுவதவதாடு சநருங்கி்ய சதாடர்பு்ட்யதா்க ்கருதப்படுகிறது”. 
“அவிஷாய மர்்காலித (Avishai Margalit)” அவர்்களின வம்ேநாடடு 
்பழக்்கவழக்்கங்்கள சதாடர்்பான நூல்்க்்ள ்பற்றி 
வ்களவிப்படடுளளீர்்க்ளா? 

  ம்காதமா ்காந்தி்யடி்கள தமது ‘இந்து சு்யராஜ்ஜி்யம்’ எனனும் நூலில் 
நவீனததுவத்த எதனால் ்கடு்ம்யா்க விமர்சிக்கிறார்?

பசயல்்பொடு

நவீனததுவம் என்பத்ன வரோற்று 
அடிப்ப்டயில் ்பார்ததால் மரபு்க்்ள 
வ்களவிக்குட்படுததி அதன மூேம் ்காேம் 
சதாடடு வந்த நம்பிக்்்க்க்்ள, ்பழக்்கங்்க்்ள, 
ெமூ்க ்பண்பாடடு சநறிமு்ற்க்்ள 
நிரா்கரிக்கும் ்காே்கடடம் நவீனததுவமாகும். 
தனி மனிதததுவததிற்கு முனனுரி்ம, 
ெமததுவம், சுதந்திரம், வாழ்வின ஒவசவாரு 
நி்ேயிலும் அறிவி்யல் மனப்பாங்கி்ன 
வ்ளர்ததல் வ்பானறவற்றிற்கு நவீனததுவம் 
அடிதத்ளமிடடது. நவீனததுவம் மக்்க்்ள 
விவொ்யம் ொர்ந்த நி்ேயிலிருந்து 
சதாழில்ம்யம், ந்கரம்யம், மதச்ொர்பின்ம 
வநாக்கி வழி நடததி்யது. இந்த அறிவார்ந்த 
ந்கர்வானது ெமுதா்யம், அரசு மற்றும் 
அரொங்்கம் வ்பானறவற்்ற ்பற்றி்ய புரிதல் மீது 
்கடு்ம்யான தாக்்கத்த ஏற்்படுததி்யது.   
உதாரணமா்க, இந்தி்ய ெமுதா்யத்த சீர்திருதத 

  ்காந்தி்யடி்கள நவீனததுவததிற்கு 
எதிரானவரா? 

  ்காந்தி்யடி்களின ்கருத்த நீ ஏற்றுக் 
ச்காளகிறா்யா? வகுப்ப்றயில் இது 
சதாடர்்பான ஒரு விவாதத்த நடதது்க.

விவொதம் இராஜாராம் வமா்கனராய வமற்ச்காணட 
மு்யற்சி்கள வ்பானற்வ இந்தி்ய 
சிந்த்ன்யா்ளர்்கள மீது வமற்்கததி்ய 
நவீனததுவததின தாக்்கம் வநரடி்யா்க 
இருந்ததற்கு ொனறாகும்.

அரசி்யல் அறிவி்யல் ்பாடததில் 
நவீனததுவமானது அரசு, சுதந்திரம், 
ெமததுவம், நீதி முதலி்ய ்கருததாக்்கங்்களின 
மீது தாக்்கத்த ஏற்்படுததி்யது. உதாரணமா்க, 
சதானறுசதாடடு புரிந்து ச்காள்ளப்படட 
அரசி்யல் சொற்்க்ளான வதெ ்பக்தர்்கள, புரடசி, 
உரி்ம்கள, ெலு்்க்கள, இ்ற்யாண்ம 
ஆகி்ய்வ அவற்றின வரோற்று பினனணிக்கு 
மாற்றா்கப புரிந்து ச்காள்ளப்படடது.  இவத 
வ்பானறு கிவரக்்க ந்கர அரசின ்காேததில் அரசு 
என்பது  முற்றிலும் வவறுவிதமா்க புரிந்து 
ச்காள்ளப்படடது. இதற்கு முற்றிலும் மாறு்படட 
நவீன அரசு வமற்்கததி்ய ஐவராப்பாவில் புது 
வடிவம் ச்பற்ற அரசி்யல் நிறுவனமா்க 
இ்டக்்காேததில் வதானறி்யது. நவீன அரசின 
அறிவுப பூர்வமான அடிதத்ளம் ச்பரும்்பாலும் 
1648-ஆம் ஆணடில் ்்கச்யாப்பமிடப்படட 
“சவஸட ்பாலி்யா உடன்படிக்்்க” (Treaty of 
Westphalia)யின வி்்ளவு எனவற கூறப்படுகிறது.
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நவீன அரசின சிந்த்ன 19-ஆம் 
நூற்றாணடில் ஐவராபபி்ய ்காேனிம்யமாக்்கம் 
மூேம் உேகின ்பல்வவறு ்பகுதி்களுக்குக் 
ச்காணடு செல்ேப்படடது. இரணடாம் உே்கப 
வ்பாருக்கு பின சுதந்திரம் ச்பற்ற ்காேனி 
நாடு்கள இனற்ளவும் ்காேனி்யாதிக்்க 
்காேததிற்கு பிந்்த்ய (Post- Colonial States) 
அரசு்கள என அறி்யப்படுகினறன. இவவாறு 
சுதந்திரம் ச்பற்ற சதற்்காசி்ய நாடு்கள 
்காேனி்யாதிக்்க ்காேததிற்குப பிந்்த்ய 
அரசு்கள எனனும் கு்டயின கீழ் வருகினறன.  
இவவாறு உேச்கங்கிலும் உள்ள 
்காேனி்யாதிக்்க ்காேததிற்கு பிந்்த்ய  
அரசு்க்்ள ஒனவறாடு ஒனறு ஒபபீடு 
செய்யோம். இவவாறான ஒபபீடு்கள 
அவவரசு்களின ஆடசி மு்ற்ம்களின ொத்க 
்பாத்கங்்க்்ள அறிந்து ச்காள்ள உதவும். அதன 
மூேம் அவவரசு்களின ஆடசி மு்ற்ம்க்்ள 
வமம்்படுதத இ்யலும்.

2.4 நவீை அரசுகைளின ்பணிகைள்

 நவீன அரசு என்பது வ்ளர்ச்சி்ய்டந்த 
அரசு ஆகும். அது தனது மக்்க்்ள 
்பாது்காப்பா்கவும், ்பததிரமா்கவும் ்வததுக் 
ச்காள்ள மு்யே வவணடும். அரசு தனது 
எல்்ே்களின ்பாது்காபபி்ன உறுதி 
செய்யவவணடும். தனது எல்்ே்களுக்குள 
சவளிநாடடவர் எவரும் உடபு்காத வணணம் 
்பாது்காப்பா்க ்வததுக்ச்காள்ள வவணடும். 

ெந்்தயின வத்வ்க்ள்னததும் நனகு 
்கடட்மக்்கப்படட வ்பரி்யல் ச்பாரு்ளாதார 
்கடட்மபபு மூேம் ெமுதா்யததுடன 
ஒனறி்ணக்்கப்பட வவணடும். ‘முதலில் 
மக்்கள நன்ம’ என்பவத அரசின தார்க 
மந்திரமா்க இருக்்கவவணடும். நவீன அரசின 
ஆளு்்க ச்காள்்க என்பது அதன செ்யல்்கள 
மக்்களின நே்ன வ்பணுவதா்க இருக்கிறதா 
என்பதாகும். இவவாறு அததி்யாவசி்ய 
வெ்வ்க்்ள செயதுதரும் அ்மப்பா்க நவீன 
அரசு இ்யங்குகிறது. நவீன அரசு கீழ்்காணும் 
மூனறு முக்கி்ய செல்்பாடு்க்்ள ்ம்யமா்க 
ச்காணடது என்பது ஏற்றுக்ச்காள்ளப்படட 
ஒனறாகும்.
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இ்டர்கைொபபு மற்றும் ்பொதுகைொபபு ்பணிகைள்

 அரசு்கள இன்ற்ய உே்க்ளாவி்ய 
சூழலில் ‘இடர்்காபபு’ என்பத்ன ்பனமடங்்கான 
நி்ேப்பாடு்களில் ச்பாருள ச்காளகினறன.  
மனித இடர்்காபபு வ்பானற சொற்்கள 
குடிமக்்களின நேவன முதன்ம்யானது 
என்ப்தவ்ய குறிக்கிறது. தததுவஞானி 
இம்மானுவவல் ்காணட அவர்்களின “நிரந்தர 
அ்மதி“ எனும் சிந்த்னயின ்படி உே்க 
நாடு்கள ஒனறி்ணந்து ‘்பனனாடடு ெங்்கம்’ 
எனவும் பினனாளில் ‘ஐக்கி்ய நாடு்கள ெ்்ப’ 
எனவும் ஒனறி்ணந்து இடர்்காபபு மற்றும் 
்பாது்காபபு முதலி்யவற்்ற விவாதிதது உே்க 
அ்மதி்்ய வ்பணுகினறன.

ப்பொருளொதொர ்பணிகைள்

 அரசி்யல் மு்ற்மயின ச்பாரு்ளாதார 
செ்யல்்பாடு்களில் த்ேயிடவவணடி்ய 
்கட்மயில்   நவீன அரசு்கள உள்ளன. மக்்கள 
தங்்களின திற்ன உணர்ந்து 
வமம்்படுததிக்ச்காள்ள ஏதுவா்க அரசு 
அவர்்களுக்கு ஆதரவு தரவவணடும். செ்யல் 
திறன குறிதத  அசமரிக்்க அறிஞர் மார்ததா 
நூசு்பாம் (Martha Nussbaum) அவர்்களின ்கருதது 
மற்றும் வநா்பல் ்பரிசு ச்பற்ற ச்பாரு்ளாதார 
வம்த அமர்ததி்யா சென (Amartya Sen) 
அவர்்களின செ்யல் திறன அணுகுமு்ற  
குறிதத சிந்த்ன்க்்ள அறி்ய மு்யற்சிக்்கவும். 
நலிவுற்ற பிரிவினர் மற்றும் நு்கர்வவாரின 
நேன்க்்ள ்பாது்காததல், ோ்பம் ஈடட இ்யோத 
து்ற்களில் முதலீடு செயவது வ்பானற்வ 
நவீன அரசின ச்பாரு்ளாதார ்பணி்க்ளா்க 
்கருதப்படுகிறது.  

அத்தியொவசிய சசரவகைரள வேஙகுதல் 

'கருவறையிருந்து கல்லறை வறை' நவீன 
அரசு அதன குடிமக்்க்்ள ்கவனிததுக் ச்காள்ள 
வவணடும். உணவு, சுததமான குடிநீர், ்கல்வி, 
சு்காதாரம், மற்றும் ெமூ்கப ்பாது்காபபு ஆகி்யன  
அரசின முதன்ம்யான ச்பாறுபபு்க்ளாகும்.  
இந்தி்ய அரொங்்கம் மற்றும் மாநிே 
அரொங்்கங்்கங்்களின ்பல்வவறு  நேத 
திடடங்்கள இந்த தி்ெயில் இருப்ப்த நீங்்கள 

்காணோம். தமிழ்க அரொங்்கததின மதி்ய 
உணவு திடடம் மற்றும் அரசுப ்பளளிக் 
குழந்்த்களுக்்கான ெததுணவுத திடடம் 
ஆகி்ய்வ நாடடின பிற ்பகுதி்களில் 
பின்பற்றப்படுவது இதற்கு தக்்கசதாரு 
ொனறாகும். நவீன அரசு மக்்களின நே்னப 
வ்பணுவதால் “மக்்கள நே அரசு” எனும் 
மற்றுசமாரு ்கருததாக்்கம் வதானறி்யது

2.5   மக்கைள்  நை  அரசு  எனை  கைருத்தொக்கைம் 
(Concept of Welfare State) 

 இந்தி்ய அரெ்மபபின 'அரசு 
வழி்காடடி சநறிமு்ற்கள', வமற்கு ஐவராபபி்ய 
நாடு்களின மக்்கள நே அரசு ்பற்றி்ய 
சிந்த்ன்்ய பிரதி்பலிப்ப்த ்கவனிதது 
இருக்கிறீர்்க்ளா? குடி்ம  உரி்ம்கள மற்றும் 
அரசி்யல் உரி்ம்கள குறிதத அம்ெங்்கள 
அரெ்மபபின அடிப்ப்ட உரி்ம்களில் 
்வக்்கப்படடுள்ளவ்பாது, ெமூ்க, ச்பாரு்ளாதார 
வமம்்பாடடி்ன வலியுறுததும் வழிமு்ற்கள 
நான்காம் ்பகுதியில் ‘அரசு வழி்காடடி 
சநறிமு்ற்கள’ எனும் த்ேபபின கீழ் 
அ்மந்துள்ளது எதனால் எனறு அறிவீர்்க்ளா? 
அதன ்காரணசமனன? அரெ்மபபில் உள்ள 
அடிப்ப்ட உரி்மயின ்பகுதி்யா்க 
ச்பாரு்ளாதார உரி்ம்கள ஏன இல்்ே?

 கு்றந்த்படெ மக்்களசதா்்க மற்றும் 
அவத வநரததில்  வ்ளங்்கள மிகுதி்யா்க 
இருப்பது, மக்்கள நே அரசு மாதிரியின (Welfare 
State Model) சவற்றி்்ய தீர்மானிக்கும் முக்கி்ய 
்காரணமாகும். ஸவ்கணடிவநவி்யா நாடு்கள 
மக்்கள நே அரசிற்கு சிறந்த 
எடுததுக்்காடடு்க்ளா்க இருக்கினறன. 
இந்தி்யாவின அரெ்மபபு ஒர் நே அரசி்ன 
நிறுவ மு்யல்கிறவ்பாதிலும், வ்ளங்்கள 
வ்பாதா்ம, அவத ெம்யம் ச்பருகும் 
மக்்களசதா்்க ஆகி்ய்வ மக்்கள நே அரசின 
இேக்கு்க்்ள எடட  த்ட்யா்க உள்ளது.

‘மக்்கள நே அரசு எனற ்கருததாக்்கம் 
இரணடாம் உே்கப வ்பாருக்குப பினனர், வமற்கு 
ஐவராப்பாவில் ஏற்்படடதாகும். மக்்கள நே 
அரசில், அரொங்்கததினு்ட்ய முதன்ம 
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சிந்த்ன என்பது மனித வ்ளர்ச்சியில் ஒரு 
முக்கி்ய ்பங்்காற்றவவணடும் என்பதாகும்.

குடிமக்்களின நல்வாழ்விற்்கான 
்பாது்காபபு மற்றும் வமம்்பாடடி்ன வ்பணுதல் 
நே அரசின ்பங்்காகும். குடிமக்்களின 
ச்பாரு்ளாதார மற்றும் ெமூ்க நேன 
பினவருவனவற்றின அடிப்ப்டயிோனதாகும். 
(1) வாயபபு்களில் ெமததுவம் எனும் ச்காள்்க 
(2) ச்பாரு்ளாதார வ்ளங்்க்்ள ெமமா்க 
வழங்குவதற்்கான ச்காள்்க (3) கு்றந்த்படெ 

  ம்காதமா ்காந்தி ஊர்க வவ்ேவாயபபுததிடடம்,  ்கல்வி உரி்ம ெடடம், வதசி்ய உணவு 
்பாது்காபபு ெடடம் ஆகி்யவற்றின அவசி்யததி்ன ஆரா்யவும்.  இததிடடங்்களில் உறுதி 
செய்யப்படடுள்ள உரி்ம்கள, ெடட பூர்வ உரி்ம்க்ளா?  அல்ேது அடிப்ப்ட உரி்ம்க்ளா? 

  ்கடந்த ஐந்து ஆணடு்களில் இந்த ெடடங்்க்்ள ந்டமு்றப்படுததுவதற்கு ஆன சமாதத 
செேவி்ன ்கணடறி்க.

  மக்்கள நே அரசு எனும் ்கருததாக்்கததிற்கு கஜ.எஸ.மில மற்றும் எச்.கஜ.்லாஸகி அளிதத 
்பங்்களிபபு்கள குறிதது விவாதி.

நல் வாழ்க்்்க்்ய  தங்்க்ளால் 
ஏற்்படுததிக்ச்காள்ள இ்யோதவர்்களுக்கு, 
அவவாறான வாழ்க்்்கயி்ன ஏற்்படுததித 
தருதல் ஆகி்யனவாகும். சுதந்திரததிற்கு முனபு 
இந்தி்யா ஆங்கிவே்யர் ஆடசியின கீழ் ஒரு 
்காேனிததுவ அரொ்க இருந்தது. இந்தி்யர்்கள 
ஆங்கிவே்ய முடி்யாடசியின கீழ்  இருந்தனர். 
நம் நாடு சுதந்திரம் அ்டந்ததும், நாம் நமது 
அரெ்மபபி்ன உருவாக்கிவனாம்.  நமது 
அரெ்மப்பானது வமற்்கததி்ய மக்்கள நே 
அரசின சிந்த்ன்க்்ள உளவாங்கி்யதாகும். 

பசயல்்பொடு

2.6   பமனரம  அரசு  எனை  கைருத்தொக்கைம் 
(Concept of Soft state)

வநா்பல் ்பரிசு ச்பற்ற ச்பாரு்ளாதார 
நிபுணர் குனனர் மிர்டால் (Gunner Myrdal) 
வமற்்கததி்ய அரசு்களுடன ஆசி்ய அரசு்க்்ள 
ஒபபிடும்வ்பாது, ஆசி்ய அரசு்களில் நிேவும் 
ெமுதா்ய ஒழுங்கீனங்்கள ஆசி்ய அரசு்க்்ள 
சமன்ம அரசு்க்ளா்க ஆக்குவ்த 
்கணடறிந்தார். ெமூ்க ஒழுங்கீனம், ஊழல் 
மற்றும் மி்கப்பேவீனமான ெடட அமோக்்கம் 
ஆகி்யன சமன்ம அரசின முக்கி்ய 
தன்ம்க்ளாகும்.

முழு வ்ளர்ச்சி ச்பறாத ஆளு்ம 
திறன்கள ச்காணட ்காேனி்யாதிக்்க 
்காேததிற்கு பிந்்த்ய நாடு்கள ‘சமன்ம 
அரசு்க்ளா்க வ்்கப்படுததப்படுகினறன. 
தரநி்ே்க்்ள ்க்டபிடிக்்கா்ம,  ஒழுக்்கத்த 
்பராமரிக்்க இ்யோ்ம, ெடட அமோக்்கம் 
செய்ய இ்யோ்ம வ்பானற்வ நமது 
நாடடி்ன  சமன்ம அரொ்க மாற்றிவிடுகிறது. 
தனது மக்்க்ளாடசி ்பணபு்க்்ள சமனவமலும்  
வமம்்படுததிக்ச்காள்ள ஒரு சமன்ம அரொல் 
இ்யேவவ இ்யோது.
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இருப்பதன ்காரணம் ்யாது? இந்நாடு்களின 
ஆளு்்க அ்மபபு்க்ளான நாடாளுமனறம், 
அதி்காரவர்க்்கம், திடடமிடும் து்ற்கள 
வ்பானற்வ இறக்குமதி செய்யப்படடு 
நிேவி்யல் சூழலுக்வ்கற்்ப ்காேனி்யாதிக்்க 
்காேததிவேவ்ய மாற்றப்படடு செ்யல்்படடுக் 
ச்காணடிருந்தாலும் வ்ளர்ச்சி என்பது மி்க 
மந்தமா்கவவ இருப்ப்த ்காண முடிகிறது.  
வ்ளர்ச்சி வவ்கம் மி்க சமதுவா்கவவ 
இந்நாடு்களில் இருப்பதற்்கான ்காரணம் 
எனன? இத்ன எடுததுக்்காடடி ஹம்ொ 
ஆோவி  (Hamza Alavi) ்பாகிஸதான மற்றும் 
வங்்கவதெம் ஆகி்ய நாடு்களின 
ஆளு்்கததன்ம சநருக்்கடியி்ன 
வி்ளக்குகிறார்.  ்காேனி்யாதிக்்க ்காேததிற்கு 
பிந்்த்ய நாடு்களின செ்யல்்படாத 
தன்மயி்ன வி்ளக்கும்ச்பாருடடு மி்்க 
வமம்்பாடடு அரசு எனும் ்கருததாக்்கம் 
்ப்யன்படுகிறது. ்காேனி்யாதிக்்கக் ்காேததின 
வ்பாதும், அதற்கு பினனரும் சதாடரும் 
அதி்காரவர்க்்க ஆளு்்கக்்கடட்மபபு 
மூேமா்க ‘மி்்க வமம்்பாடடு அரசு’ 
புரிந்துச்காள்ளப்படுகிறது. 

 ்காேனி்யாதிக்்க ்காே 
அடி்மதத்்ளயில் இருந்து இந்நாடு்கள 
விடு்படடாலும், புதிதா்க ச்பறப்படட அரசி்யல் 
சுதந்திரததின தாக்்கததி்ன  அந்நாடு்களில் 
உள்ள  நிர்வா்கக்்கடட்மபபு்கள எந்த 
வ்்கயிலும் உளவாங்்கவில்்ே.  ஐவராபபி்ய 
்காேனி்யாதிக்்க ெக்தி்கள இரட்ட வவடமிடடு, 
தங்்கள நாடடு ஆவராக்கி்ய அரசி்யலி்ன 
தங்்கள ஆளு்்கயின கீழ் உள்ள 
்காேனி்யாதிக்்க நாடு்களுக்கு வழங்்கவில்்ே. 
அவர்்களின நாடு்களில் அரசு்கள என்ப்வ 
குடிமக்்களின அரசி்யல் வாழ்வு, சுதந்திரம் 
மற்றும் ச்பாரு்ளாதார சுதந்திரம் வ்பானற 
உரி்ம்க்்ள நி்ே நாடடி மக்்களுக்கு அதீத 
சுதந்திரம் வழங்கி்ய அ்மப்பா்கக் 
்கருதப்படடன. மக்்கள அரசி்ன தங்்கள 
‘செல்ே பிராணி’ வ்பானறு ்கருதினர். ஆனால், 
அவத ஐவராபபி்யர்்கள அதற்கு வநர் எதிரா்க, 
தங்்களின ்காேனி்யாதிக்்க நாடு்களில் 
அரெ்மபபு்கள ச்காடூரமானதா்க 
இருக்குமாறு வடிவ்மததனர். அதி்காரக் 

  வமற்்கததி்ய நாடு்களில், ்கருவிலிருக்கும்  
குழந்்தயின ்பாலினத்த 
அறிந்துச்காளளுதல் என்பது வ்பறு்காே 
மருததுவ ந்டமு்றயின ஒரு 
்பகுதி்யா்க வி்ளங்குகிறது. ்கருவுற்ற 
தாயமார்்கள பிறக்்கபவ்பாகும் தம் 
குழந்்த்்களின ்பாலினத்த 
முனனவர சதரிந்து ச்காளவது 
வழக்்கமான ஒனறாகும்.

  ஆனால் இந்தி்யாவில் குழந்்த பிறக்கும் 
முனனவர அதன ்பாலினத்த 
சதரிவிப்பவதா, சதரிந்துச்காள்ள 
மு்யற்சிப்பவதா தணட்னக்குரி்ய 
குற்றமாகும். “்கருவிலிருக்கும் 
குழந்்த்களின ்பாலினத்த 
்கணடறிதல் த்டச்ெடடம்” [Pre-
Conception and Pre-Natal Diagnostic 
Techniques (PCPNDT) Act] எனும் ெடடம் 
மூேம் ்கருவிலிருக்கும் சிசுவின 
்பாலினத்த ்கருவுற்று இருக்கும் 
ச்பணணிற்வ்கா, அவரது உறவினருக்வ்கா 
சொல், செ்யல் மற்றும் பிற குறியீடு்கள 
வழி்யா்க சதரிவிப்பது குற்றமா்க 
அறிவிக்்கப்படடுள்ளது. ஏன?

  சமன்ம அரசு மற்றும் சமன்ம 
அதி்காரம் ஆகி்யவற்றிற்கு 
இ்டவ்ய்யான வவறு்பாடு்க்்ள 
்கருததில் ச்காணடு, இன்ற்ய சுதந்திர 
இந்தி்யாவுடன ஒபபிடடு அறி்க.

பசயல்்பொடு

ஒரு மாணவரா்க நீங்்கள ்காணும் 
ெமுதா்ய ஒழுங்கீனங்்க்்ளயும், அவற்்ற சீர் 
செயவதற்்கா்க உங்்களின வழிமு்ற்க்்ளயும் 
்படடி்யலிடு்க.

2.7   மிரகை  சமம்்பொடடு  அரசு  எனை 
கைருத்தொக்கைம்  (Concept  of  Over 
Developed State)

சதற்்காசி்ய அரசு்கள ச்பரும்்பாலும் 
நவீன மக்்க்ளாடசி தததுவததின ்படி இ்யங்கும் 
அரசு்க்ளாகும். ஆனால், அ்வ வ்ளர்ச்சியில் 
வமற்்கததி்ய நாடு்க்்ள விட பின தங்கி 
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குவிபபு என்பது ச்பரும் அ்ளவில் 
்காேனி்யாதிக்்க அரசின வெம் இருந்தது. 
இதனால் ்காேனி்யாதிக்்கம் செய்யப்படட 
நாடு்களில் இருந்து மி்க எளிதா்க 
செல்வங்்க்்ள சுரணடி அவர்்கள தங்்கள 
நாடடிற்கு ச்காணடு செல்ே முடிந்தது. 
்காேனி்யாதிக்்க நாடு்களில் அவர்்கள 
உருவாக்கி ்வததிருந்த  அதி்காரவர்க்்கம் 
இதற்கு மி்க சிறப்பா்க உதவி புரிந்தது. நாட்டச் 
சுரணட உதவி்ய இவவ்்க அ்மபபு்க்்ள 
நாடு சுதந்திரம் அ்டந்த பினனரும், ச்பரும் 
மர்பா்கவவ ்கருதி பிந்்த்ய ஆடசி்யா்ளர்்கள 
சதாடர்ந்தனர். அதி்காரவர்க்்கமும் தன்ன 
ச்பரி்ய அ்ளவில் உருமாற்றமும் 
செயதுச்காள்ளவில்்ே.

ெமுதா்யம் மற்றும் அதன ச்பாரு்ளாதாரம் 
நவீனம்யமாக்்கப்படாத நி்ேயில் அவற்்ற 
்கடடுப்படுததும் மாடசி்ம ச்பற்ற அ்மப்பான 
அரசு மடடும் நவீனமாக்்கப்படடால், அது 
அர்ெயும் அதன அங்்கமான 
ெமுதா்யததி்னயும் ஒனவறாசடானறு 
சதாடர்பில்ோத இரு வவறு  கூறு்க்ளா்க  ஆக்கி 
விடும். இது அரசு இ்யந்திரததிற்கும், 
மக்்களுக்கும் ஒரு ச்பரி்ய இ்டசவளியி்ன 

தமிழத்திரரப்ப்டம் ‘தண்ணீர் தண்ணீர்’ 

தமிழ்நாடடில் 
ஒருசிறி்ய 
கிராமம் 
தணணீர் 
்பற்றாக்கு்ற்்ய எதிர்ச்காளகிறது. அப 
பிரச்சி்ன்்ய தீர்க்்க கிராமததவர்்கள 
மு்யற்சிக்கும் வ்பாது அவர்்கள 
அதி்காரவர்க்்கததினரின ்்க்களில் ்படும் 
து்யரங்்க்்ள ்படம் சவளிப்படுததுகிறது.

‘தணணீர் தணணீர்’ எனற தமிழ்த 
தி்ரப்படத்தப ்பார்க்்க மு்யற்சிக்்கவும். 
இததி்ரப்படததின ்ம்யக்்கருததி்ன 
விவாதிக்்கவும்.

பசயல்்பொடு

ஏற்்படுததிவிடும். இவவ்்க்யான 
பிரதிநிதிததுவ மக்்க்ளாடசியில், மக்்களுக்கு 
எது நன்ம ்ப்யக்கும் என்பது மக்்க்ளால் 
தீர்மானிக்்கப்படமாடடாது. அதற்குமாறா்க 
செல்வாக்கு மிக்்க ஒரு சிேரால் மடடுவம 
தீர்மானிக்்கப்படும். வங்்கவதெம் மற்றும் 
்பாகிஸதான ஆகி்ய நாடு்களில் நிேவும்  
இதத்்க்ய தன்மயி்ன 'இராணுவ 
அதி்காரவர்க்்க சிறுகுழுவாடசி’ எனும் 
சொற்சறாடர் மூேம் ஹம்ொ ஆோவி 
வி்ளக்குகிறார். 'இராணுவ அதி்காரவர்க்்கததின 
சிறுகுழுவாடசி' என்பது இந்தி்யாவின 
உரிமங்்கள ஆடசி்்ய (Licence Raj) 
ஒததுள்ளதாகும். ்காேனி்யாதிக்்க ்காே 
அனு்பவததில் இருந்து  இந்தி்யாவில் சதாடரும் 
அதி்காரக்குவிபபு குறிதத ்கவ்ே்கள 
சதாடர்ந்து மததி்ய அரொங்்கததின 
்கவனததிற்கு வருவ்தக் ்காணோம்.

2.8  கைொைனியொதிக்கை  கைொைத்துக்கு  பிநரதய 
அரசு எனை கைருத்தொக்கைம் (Concept of post-
colonial state)

 ்காேனி்யாதிக்்கம் இருந்த  நாடு்களில்  
்காவல் து்றயினருக்கு  மக்்கள அஞ்சுவது  
வ்பால், அவத நாடடி்ன தனது 
்காேனி்யாதிக்்கததில் ் வததிருந்த வமற்்கததி்ய 
நாடு்களில் மக்்கள அவர்்க்ளது ்காவல் 
து்றயின்ரக் ்கணடு அஞ்சுவதில்்ே. ஏன? 
என அறி்க. ்காேனி்யாதிக்்கததின கீழ் இருந்த 
நம் நாடடில் தற்வ்பாது அரொங்்க ஊழி்யருக்கு 
மக்்களி்டவ்ய அதீத செல்வாக்கு மற்றும் 
மரி்யா்த நிேவுவ்தக் ்காண்க. ஆனால் 
வமற்்கததி்ய நாடு்களில் அரொங்்க ஊழி்யர்்கள 
ொமானி்ய மனிதர்்களுக்கு ெமமா்கவவ 
நடததப்படுவ்த அறி்க. அவத வநரததில், 
்காேனி்யாதிக்்கததினால் அந்நாடு்களுக்கு 
நன்ம்கள ஏவதனும் ஏற்்படடனவா? அவற்்ற 
்படடி்யலிடு்க. 

மி்்க வமம்்பாடடு 
அரசு எனற ்கருததாக்்கம் 
்பற்றி முனபு வவறு 
விதமா்க புரிந்திருந்வதன.

அரசு எனற ்கருததாக்்கம் 
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 இரணடாம் உே்கபவ்பாருக்கு பினனர் 
்காேனி்யாதிக்்கததின பிடியிலிருந்து விடு்படடு 
உருவான புதி்ய வதசி்ய அரசு்கள 
்காேனி்யாதிக்்கததிற்குப பிந்்த்ய அரசு்கள 
என அ்ழக்்கப்படுகினறன. வமம்்பாடடு 
அரசு்கள எனவும் ்காேனி்யாதிக்்கததிற்குப 
பிந்்த்ய அரசு்கள எனவும் இ்வ 
அ்ழக்்கப்படுகினறன. அரசின ்கடட்மப்்ப 
ச்பாறுததவ்ர ்காேனி்யாதிக்்கததிற்குப 
பிந்்த்ய அரசு்களில் ்காேனி்யாதிக்்க ்காே 
அரசு்களின இ்யல்பு்கள அப்படிவ்ய உள்ளன. 
ஆனால் தற்ச்பாழுது அரசின 
்கடட்மபபு்களு்ட்ய குறிக்வ்காள்கள 
்காேததிற்கு ஏற்றாற்வ்பால் மாறிவிடட்தக் 
்காணோம். ச்பாதுவா்க, 
்காேனி்யாதிக்்கததிற்குப பிந்்த்ய அரசு்களில் 
அதி்க அ்ளவிோன வறு்ம, அரசி்யல் 
நி்ே்யற்றததன்ம, மற்றும் ஆளு்்கயில் 
திறனின்ம வ்பானற்வ ்காணப்படுகிறது. 
நவீன அரசுக்கும், மரபுொர் அதி்காரத்த 
தனன்கதவத ச்காணடுள்ள ெமுதா்யததிற்கும் 
உள்ள முரண்பாடு்கவ்ள இதற்கு ்காரணம் 
எனோம். 

 உேகின புதி்ய ்பகுதி்களுக்குள 
நு்ழந்த ்காேனி்யாதிக்்கச் ெக்தி்கள, அங்வ்க 
நிேவி்ய ்பாரம்்பரி்ய மரபு்கள மற்றும் 
்பண்பாடடி்ன அழிதததுடன தங்்கள 
மரபு்க்்ளயும் ்பண்பாடடி்னயும் சதாடர்ந்து 
திணிததவாறு இருந்தனர். இவவாறு 
இறக்குமதி செய்யப்படட  மரபு்கள மற்றும் 
்பண்பாடு்களுடன மாற்றததிற்கு உள்ளான 
மக்்கள, தங்்கள நாடு விடுத்ே அ்டந்தவுடன, 
்காேனி்யாதிக்்க அ்ட்யா்ளங்்க்்ள துறந்து 
தங்்களுக்ச்கன சு்ய அ்ட்யா்ளங்்க்்ள 
ஏற்்படுததும் உடனடி ்கடடா்யததிற்கு 
தள்ளப்படடனர். அதனால் ஏற்்படட 
முரண்பாடு்க்்ளக் ்க்்ளந்து அவர்்கள 
தனனம்பிக்்்கயுடன தங்்களின  புதி்ய வதசி்ய 
அ்ட்யா்ளததி்ன ஏற்்படுததிக் ச்காள்ள 
வவணடி்யதாயிற்று. இது 
்காேனி்யாதிக்்கததிற்குப பிந்்த்ய அரசு்களில்  
ஆளவவாருக்கும், ஆ்ளப்படுவவாருக்கும் 
இ்டசவளி ஏற்்பட  ஒரு முக்கி்ய ்காரணமானது. 
இனற்ளவும் ்காேனி்யாதிக்்கததிற்குப பிந்்த்ய 

அரசு்களில் ஆளவவார் அனனிச்்ெ்யா்க 
நடந்து ச்காளவ்தக் ்காணோம்.

அைசு(State): ஓர் நாடு அல்ேது எல்்ேப்பகுதி 
ஒர் ஒருங்கி்ணக்்கப்படட ெமூ்கமா்க அ்மந்து 
ஒர் அரொங்்கததின கீழ் அ்மவது அரசு 
ஆகும்.
அைசாஙகம் (Government): ஓர் நாட்ட அதி்காரப 
பூர்வமா்க ்கடடுப்படுததும் அதி்காரம் ச்பற்ற 
ஒரு மக்்கள குழு்வ அரொங்்கம் எனகிவறாம்.
சமுதாய ஒப்பந்தக் ககாட்பாடு (Social Contract 
Theory): மக்்களின ஒழுக்்க சநறி்கள மற்றும் 
அவர்்களின அரசி்யல் ்கடப்பாடு்களும் 
தங்்களுக்குள்ளா்கவவா அல்ேது தங்்களுக்கும் 
அரொங்்கததிற்கும் இ்டயிவோ செயது 
ச்காள்ளப்படும் ஓர் ஒப்பந்தததின 
அடிப்ப்டயிவேவ்ய அ்மந்திருக்கிறது 
எனக்கூறும் ஓர் வ்காட்பாடு.
அைசறைபபு (Constitution): ஓர் அரவொ அல்ேது 
ஓர் நிறுவனவமா எப்படி நடததப்பட வவணடும் 
என்பதற்்கான அடிப்ப்ட ச்காள்்க்களும், 
ெடட விதிமு்ற்களும் உள்ளடக்கிட ஓர் 
எழுதப்படட ஆவணம்.
இடரகாபபு (Security): ஓர் அரசு எந்த விதமான 
அச்சுறுததலுக்கும் அப்பாற்்படடு வி்ளங்கும் 
நி்ே.
சமுதாயம்(Society): மக்்கள 
ஒருங்கி்ணக்்கப்படட ஒரு ச்பரி்ய குழுவா்க 
இ்ணந்து, ்பணி்க்்ள எப்படி ்பங்கிடடுக் 
ச்காளவது, எந்த முடிவு்க்்ள எப்படி எடுப்பது 
வ்பானற்வ்க்்ள அவர்்களுக்குளவ்ளவ்ய 
தீர்மானிததுக்ச்காளளும் தன்ம ்ப்டதத ஓர் 
அ்மபபு ெமுதா்யம் எனப்படும். நாடடு மக்்கள 
அ்னவ்ரயும் அல்ேது அவதவ்பானறு 
பிறநாடடின்ரயும் ெமுதா்யம் என 
குறிபபிடோம்.
தனிைனிதத்துவம் (Individualism): அரசின 
்கடடுப்பாடு்களிலிருந்து அப்பாற்்படடு ஓர் 
தனிமனிதனின சுதந்திரமான செ்யல்்பாடு்க்்ள 
உறுதி செயயும் வ்காட்பாடு.

அருஞபசொற்ப்பொருள்: Glossary
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ஸககண்டிகேவியா(Scandinavia): இது வடக்கு 
ஐவராப்பாவில் உள்ள சடனமார்க், நார்வவ, 
ஸவீடன ஆகி்ய மூனறு நாடு்களின 
ஒருங்கி்ணந்த ்பகுதி்்யக் குறிப்பதாகும்.
அதிகாைவரக்கம்(Bureaucracy): ஒரு 
நிறுவனத்தவ்யா, அ்மப்்பவ்யா அல்ேது 
ஒரு நாட்டவ்யா எழுதப்படட ெடடததிடட 
விதிமு்ற்களின அடிப்ப்டயில் மி்கவும் 

எச்ெரிக்்்கவ்யாடு நிர்வகிக்கும் அல்ேது 
நடததும் அதி்க எணணிக்்்கயில் 
்பணி்யமர்ததப்படட அதி்காரி்க்்ளக் 
குறிப்பதாகும்.
கைறகத்திய ோடுகள்(Western Countries):  
உேகின வமற்குப ்பகுதியில் உள்ள ஐவராப்பா 
மற்றும் வட அசமரிக்்காவிலுள்ள நாடு்க்்ளக் 
குறிப்பதாகும்.

I)  சரியொை விர்டரய சதர்நபதடுக்கைவும்.

1. ‘அரசு’ எனற சொல்்ே முதன முதலில் ்ப்யன்படுததி்ய அரசி்யல் அறிஞர் ்யார்?
அ) நிக்வ்காவோ மாக்கி்யவல்லி ஆ) பி்ளாடவடா 
இ) அரிஸடாடடில் ஈ) ோக்

2. ‘சேவி்யதான’ எனற நூ்ே எழுதி்யவர் ்யார்?
அ) ஹாபஸ ஆ) ோக் 
இ) ரூவொ ஈ) மார்்கந்வதா

3.  கீழ்வரு்ப்வ்களில் எது அரசிலுள்ள குடிமக்்களின தகுதி்்ய நிர்ணயிக்கும் முக்கி்ய ்காரணி்யா்க 
்கருதப்படுகிறது?

அ) நிேப்பரபபு ஆ) அரொங்்கம் 
இ) இ்ற்யாண்ம ஈ) மக்்கள சதா்்க

4.  கீழ்வரு்ப்வ்களில் எது அரசின அதி்காரததுவத்த ்கடடுப்படுததும் அதி்காரமா்க ்கருதப்படுகிறது?
அ) அரெ்மபபு ஆ) மதம் 
இ) நீதிமனறததீர்பபு ஈ) மக்்கள

5.  “நிேப்பரபபின மீதான இ்ற்யாண்ம அல்ேது அரசின இ்ற்யாண்ம என்பது அதன 
எல்்ேக்குட்படட ்பகுதி அ்னததிற்கும், சவளிநாடு்களின ்கடடுப்பாடடிலிருந்து முழு்ம்யான 
சுதந்திரம் அ்டவது என்பவத நவீன அரசு்களில் வாழ்வின அடிப்ப்டக் ச்காள்்க்யாகும்” எனறு 
கூறி்யவர் 

அ) எலி்யட ஆ) வ்பாடின 
இ) ஆஸடின ஈ) மாக்கி்யவல்லி

6.  கீழ்க்்கணடவர்்களில் “நவீன இ்ற்யாண்ம வ்காட்பாடடின தந்்த” என அ்ழக்்கப்படு்பவர் ்யார்?
அ) ஜீன வ்பாடின ஆ) ஹியுவ்கா குவராஹி்யஸ 
இ) ஆஸடின ஈ) மாக்கி்ய வல்லி

7.  கீழ்வரு்ப்வ்களில் எது நவீன அரசின ்பணி்க்்ள ொர்ந்தது அல்ே?
அ) இடர்்காபபு மற்றும் ்பாது்காபபு                     ஆ) ச்பாரு்ளாதார ்பணி்கள 
இ) அததி்யாவசி்ய வெ்வ்க்்ள வழங்குதல்       ஈ) மதக் ்கட்ம்கள

மதிபபிடுதல் (Evaluation)
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8.  தமிழ்க அரொங்்கததின எந்த த்ேசிறந்த திடடம் இந்தி்யாவின பிற மாநிேங்்களில் 
பின்பற்றப்படுகிறது?

அ) மதி்ய உணவு திடடம் ஆ) ம்ழநீர் வெ்கரிததல் 
இ) தாலிக்குத தங்்கம் திடடம்  ஈ) ்பளளி மாணவர்்களுக்்கான மிதிவணடி

9.  இந்தி்யாவின அரெ்மபபில் மக்்கள நே அரசு ்பற்றி்ய சிந்த்ன்்ய உள்ளடக்கி்ய ்பகுதி 
அ) ்பகுதி IV ஆ) ்பகுதி III 
இ) ்பகுதி I ஈ) ்பகுதி II

II)  கீழவரும் சகைள்விகைளுக்கு மிகை சுருக்கைமொகை ்பதில் அளிக்கைவும்.

10. அரசி்யல் அறிவி்யல் ்பாடததின வநாக்்கங்்கள ்யா்வ?
11. நவீன அரசின சிறபபி்யல்பு்க்்ள குறிபபிடு்க.
12. ஒப்பந்த வ்காட்பாடடுடன சதாடர்பு்ட்ய சிந்த்ன்யா்ளர்்களின ச்ப்யர்்க்்ள எழுது்க.
13. அரசின அடிப்ப்ட கூறு்கள ்யா்வ?
14. இ்ற்யாண்மயின ்பணபு்க்்ளக் குறிபபிடு்க.
15.  நவீன மக்்க்ளாடசியில் செ்யோடசித து்ற, ெடடமனறத து்ற மற்றும் நீதிதது்றயின ்பணி்கள 

்யா்வ?
16. ‘்காேனி்யாதிக்்க ்காேததிற்குப பிந்்த்ய அரசு்கள’ எனறால் எனன?
17. ‘சமன்ம அரசு வதானறுவதற்்கான ்காரணி்கள ்யா்வ?

III)  கீழவரும் சகைள்விகைளுக்கு சுருக்கைமொகை விர்டயளிக்கைவும்.

18. ஹாபஸ, ோக் மற்றும் ரூவொவின ்கருதது சிந்த்ன்க்்ள ஒபபிடடு வவறு்படுததிக் ்காண்க.
19. அரசு உருவாவதற்கு ்பங்்களிக்கும் ்காரணி்கள ்யா்வ?
20. அரசு மற்றும் ெமுதா்யம் ஆகி்யவற்றி்ன வவறு்படுதது்க.
21. அரசு மற்றும் அரொங்்கததிற்கு இ்டவ்ய்யான வவறு்பாடு்கள ்யா்வ?
22. “நவீனததுவம்” என்பது ்பற்றி சிறு குறிபபு வ்ர்க.
23. நவீன அரசு்களின ்பணி்க்்ளக் கூறு்க.

IV)  விரிவொை விர்டயளிக்கைவும்

24. ்காேனி்யாதிக்்க ்காேததிற்கு முந்்த்ய மற்றும் பிந்்த்ய அரசு்கள ்பற்றி கூறு்க.
25. ெமுதா்யம், ெந்்த மற்றும் அரசு ஆகி்ய்வ்களி்டவ்ய உள்ள சதாடர்பி்ன விவாதி.
26.  அரசு ்பற்றி்ய மு்ற்யான ்படிபபுக்கு நவீனததுவததின தாக்்கததினால் உணடான வி்்ளவு்க்்ள 

ஆய்க.
27. ‘மக்்கள நே அரசு’ எனற ்கருதது ்பற்றி விவரி.
28. ‘மி்்க வமம்்பாடடு அரசு்கள’ உருவாக்்கததில் உள்ள அம்ெங்்க்்ள சவளிப்படுதது்க.
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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

சமற்சகைொள் நூல்கைள் (Reference books)

சமலும்  கூடுதைொை  புரிதலுக்கு  ்பரிநதுரரக்கைப்படும்  கைொபணொளிகைள்  (ஆதொரம்:  You  Tube 
'கிரிசயடடிவ கைொமனஸ்' கீழ வரகைப்படுத்தப்படடுள்ளது)

1.  The origins of the welfare state - Milton Friedman https://www.youtube.com/
watch?v=4QZ71-h_pWs

2. State, Nation, Political System https://www.youtube.com/watch?v=P_vIjr1mxas

சமலும்  புரிதலுக்கைொகை  ்பரிநதுரரக்கைப்படும்  இரணயதளஙகைள்  (Web  site  recommended  for 
further understanding)

1. https://plato.stanford.edu  for all the terms in this chapter

இரணய ஆதொரஙகைள் (Internet Sources)
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3.1 இறையாணறமை

அறிமுகம்

3.1.1.  இறையாணறமைறய பற்றி நாம் 
விவாதிப்பாம்

	 நீங்கள்	 அதி்காரம்	 படைத்தவரா?	
நீங்கள்	 அதி்காரம்	 படைத்தவர்	 எனபது	
எவவாறு	 த்தரியும்?	 ஆனால்	 நீங்கள்	
உங்களுடைய	 நாடு	 அதி்காரம்	 வாய்ந்தது	
எனறு	கூறலாம்.	இது	எபபடி	எனறு	த்தரியுமா?	
எவவாறு	 எனறால்	 நம்	 நாடு	 ஒரு	
இடறயாணடம	மிக்க	த்தசமா்க	விளஙகுகிறது.

	 ஒரு	 நாடு	 ்தனனிசடசயா்க,	 ்தன	
மக்கடள	 ்கட்டுபபடுததி	 பாது்காககும்தபாது	
இடறயாணடமடயப	 தபற்றிருபப்தா்க	
்கரு்தபபடுகிறது.	அவவாறு	தசயல்படும்தபாது,	
அ்நநாட்டிடன	 அதி்காரம்	 வாய்ந்த்தா்கவும்,	
சுயசார்புள்ள்தா்கவும்	 ஏடனய	 நாடு்கள்	
அஙகீ்கரிககினறன.	 இடறயாணடம	எனபது	
“சூப்பரானஸ்”(superanus)	 எனற	 லததீன	
வார்தட்தயிலிரு்நது	 த்தானறிய்தாகும்.	 இது	
ஆஙகிலததில்	மி்க	உயர்்ந்த	அல்லது	தமலான		
எனறும்	தபாருள்படுகிறது.

	 தராமானிய	 நீதிபதி்களும்,	 மக்களும்	
இடைக்காலததில்	இடறயாணடமடய	“சம்ா 
ப்பாபெஸ்ொஸ்”(Summa	 Potestas):	 எனறும்	
“ ப ப ளெ னி டீ யூ ட ப ்ப ா ப ெ ஸ் ெ ா ஸ் ” ( P l e n i t u d e 
Potestas)	எனறும்	வார்தட்த்கடள	பயனபடுததி,	
அரசின	 தமலான	 ்தனடமடய	 தபயரிட்டு	
அடைத்தனர்.	 அரசியல்	 அறிவியலில்	
“இடறயாணடம”	எனற	தசால்	தபாடின	எனற	
அறிஞர்	 எழுதி	 1576-ல்	 தவளியான	 குடியரசு	
எனற	 நூலில்	 மு்தன	 மு்தலா்கப	
பயனபடுத்தபபட்ைது.	 ஒரு	 நாட்டின	
உறுதித்தனடம,	 அ்நநாட்டின	
இடறயாணடமடய	அடிபபடையா்க	த்காணடு	

நிர்்ணயிக்கபபடுகிறது.	 இடறயாணடம	 எனற	
்கருத்தாக்கம்	 அரசின	 தமலான	 ்தனடமடய	
பிரதிநிதிததுவபபடுததுகிறது.

	 அரசடமபபு		எனபது		அரசு	த்தாைர்பான	
சட்ைங்கடளயும்,	 	 விதி்கடளயும்	
எடுததுடரககிறது.	 தமலும்	 அரசடமபபு	
எனபது	 அரசின	 இடறயாணடமடய	
பிரதிநிதிததுவபடுததுவ்தாகும்.	 இ்நதிய	
அரசடமபபின	 மு்கவுடரயில்	
கூறபபட்ைதுதபால,	 இடறயாணடம	 எனறால்,	
அரசு	 எ்ந்த	 துடற	 சார்்ந்த	 சட்ைததிடன	

3
அலகு

அரசியல் அறிவியலின்  அடிபபறைக் 
கருத்ாக்கஙகள் பகுதி-I

Leanpub
  இடறயாணடம	 எனப்தன	 தபாருள்	

மற்றும்	பணபு்கள்

  இடறயாணடமயின	 வட்க்கள்	
மற்றும்	அம்சங்கள்

  பனடமவா்தததின	தபாருள்,	மற்றும்	
த்தாற்றம்

கற்ைலின் ்நாக்கஙகள்
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உருவாககினாலும்	 அது	 அரசடமபபின	
வடரயடற்களுககு	 உட்பட்ை்தா்க	 இருக்க	
தவணடும்.

3.1.2  இறையாணறமையின் பணபியல்புகறை 
பற்றி நாம் படிப்பாம் அறவகள் 
யாறவ?

(அ) நிரந்ரமைானது (Permanence)

இடறயாணடமயின	 முககிய	 பணபா்க	
அ்தன	 நிர்ந்தரத்தனடம	 	 தி்கழ்கிறது.	 அரசு	
இயஙகும்	 வடர	 இடறயாணடம	 நீடிககிறது.	
மனனர்	 இறபப்தாலும்,	 அரசாங்கம்	 தசயல்	
இை்நது	 தபாவ்தாலும்	 இடறயாணடம	
பாதிக்கபபடுவதில்டல.	 இ்தன	
எதிதராலியா்கதவ,	 “மனனர்	 இற்நதுவிட்ைார்,	
ஆனாலும்	 அரசபீைம்	 நீணடு	 வாழ்்க”	 எனறு	
இஙகிலா்நது	குடிமக்கள்	கூறுகினறார்்கள்.

(ஆ) பிரததி்யாகமைானது (Exclusiveness)

ஒர்	 சு்த்நதிர	 அரசில்,	 இரணடு	
இடறயாணடம்கள்	 இயங்காது,	 அபபடி	
இருககுதமயானால்	அரசின	ஒற்றுடமயானது	
சீர்குடல்நதுவிடும்.

(இ)  அறனதற்யும் முழுறமையாக 
உள்ைைக்கியது (All comprehensiveness)

ஒவதவாரு	 ்தனிமனி்தனும்	 மற்றும்	
்தனிமனி்தர்்கள்	 அங்கம்	 வகிக்கககூடிய	
குழுமமும்	 அரசின	 இடறயாணடமககு	
உட்பட்ை்தாகும்.	 குழுமங்கள்	 அல்லது	
சங்கங்கள்	 அதி்க	 வலிடம	 வாய்ந்த்தா்க	
இரு்ந்தாலும்,	 ப்ணம்	 படைத்த்தா்க	
இயஙகினாலும்	 இடறயாணடமயின	

இறையாணறமை என்ைால் என்ன?

“இடறயாணடம	 எனபது	
ஒட்டுதமாத்த,	 மற்றும்	 ்தடையில்லா்த	
அரசின	 அதி்காரமாகும்.	 தமலும்	 அதீ்த	
்கட்ைடளத்தனடம	 உடைய்தா்கவும்	
்கா்ணபபடுகிறது“.

- ஜீன் ்பாடின் (Jean Bodin)

அதி்காரதட்த	 ்தடுக்கதவா	 அல்லது	 அ்தற்கு	
கீழ்படியாமதலா	இருக்க	முடியாது.

(ஈ) மைாற்றித்ர இயலா்து (Inalienability)

இடறயாணடம	 எனபது	 அரசின	 உயிர்	
மற்றும்	 ஆனமாவா்க	 விளஙகுகிறது.	 இது	
அரடச	 அழிக்காமல்	 இடறயாணடமடய	
மாற்றித்தர	முடியா்த்தா்க	விளஙகுகிறது.

(உ)  ஒற்றுறமை மைற்றும் எக்காலததிலும் 
நீடிததிருக்கும் ்ன்றமை (Unity and 
Everlasting)

இடறயாணடமயின	 ்தனித்தனடம	
அ்தன	 ஒற்றுடமயில்	 ஒனறியுள்ளது.	
இடறயாணடம	 எனபது	 ஒரு	 குறிபபிட்ை	
்காலததிற்கு	 மட்டும்	 தசயல்படுவதில்டல.	
மாறா்க	 அது	 அரசு	 இயஙகும்	 வடர	
நீடிததிருககும்	 அழியா்த்தனடம	
த்காணை்தாகும்.

(ஊ) பிரிக்கமுடியா்து (Indivisibility) 

இடறயாணடம	எனபது	பிரிக்க	முடியா்த	
்தனடமடயக	த்காணை்தாகும்.			இத்தனடமதய	
இடறயாணடமயின	 உயிதராட்ைமா்க	
விளஙகுகிறது.

(எ) முழுறமைத்ன்றமை (Absoluteness) 

இடறயாணடம	 எனபது	
நிப்ந்தடனயற்ற்தா்கவும்,	 அளவிை	
முடியா்ததுமா்க	 விளஙகுகிறது.	 தமலும்	 இது	
கீழ்பணி்தலுககு	 அபபாற்பட்ைது.	 ்தான	
விரும்பிய	 எட்தயும்	 சாதிக்க	 கூடிய்தா்க	
விளஙகுகிறது.

(ஏ) சுயமைானத்ன்றமை (Originality)

இடறயாணடம	 ்தனது	 அதி்காரததிடன	
சுய	 உரிடமயிடன	 டமயமா்கக	 த்காணடு	
தபற்றிருககிறத்த	 ்தவிர,	 யாருடைய	 ்தயவிலும்	
அல்ல.
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3.1.3  இறையாணறமையின் இரணடு 
அம்்சஙகள் யாறவ?

(அ)  உட்புை இறையாணறமை  
(Internal Sovereignty)
ஒவதவாரு	சு்த்நதிர	அரசிலும்	ஓர்	மக்கள்	

சடபயானது	 ்கட்ைடளயிடுவ்தற்கும்,	
கீழ்பணி்தடல	 தசயலாற்றுவ்தற்குமான	 முழு	
சட்ை	அதி்காரதட்தயும்	தபற்று	்கா்ணபபடுகிறது.	
இவவட்கயான	இடறயாணடம,	ஓர்	அரசுககு	
உட்பட்டு	 வாழும்	 அடனதது	 ்தனிமனி்தர்்கள்	
அல்லது	 அவர்்கள்	 சார்்ந்த	 அடனதது	
சங்கங்கடளயும்	 ்கட்டுபபடுததுவ்தற்குரிய	
முழு	அதி்காரதட்தயும்	தபற்றுள்ளது.

(ஆ) வவளிபபுை இறையாணறமை  
(External Sovereignty)

	 எளிடமயா்க	 கூறதவணடுதமனில்	
தவளிபபுற	 இடறயாணடம	 எனபது	 த்தசிய	
விடு்தடலயாகும்.	 அடனதது	 நாடு்களும்	
்தங்கள்	 தவளியுறவு	 த்காள்ட்கடய	
நிர்்ணயிபப்தற்கும்,	 அதி்காரம்	 படைத்த	
கூட்ைணிதயாடு	 இட்ணவ்தற்கும்	 முழு	
அதி்காரம்	 தபற்று	 தசயல்படுகினறன.	
ஒவதவாரு	 அரசும்	 ஏடனய	 அரசு்கடள	
சாராமல்	சு்த்நதிரமா்க	இயஙகுவது	தவளிபபுற	
இடறயாணடம	எனபபடும்.

மக்கள்	 இடறயாணடம	 எனபபடுவது	
தபரும்பானடம	 வாக்காளர்்களின	
அதி்காரமாகும்.	 தமலும்	 இவவட்க	
அதி்காரமானது,	த்தாராயமா்க,	உல்களாவிய	
வாககுரிடம	 தசயல்பைககூடிய	 நாட்டில்	
வாக்காளர்்கள்	 பல்தவறு	 நிறுவபபட்ை	
வழிமுடற்களின	வாயிலா்க	தவளிபபடுததும்	
விருபபமாகும்.

- முறனவர் கார்னர் (Dr. Garner)

குறிபபிைத்க்க ்மைற்்காள்

ஓர்	மரமானது	்தான	முடள	விடுவட்த	
மாற்றித்தர	 முடியா்தட்தப	 தபானறு	
இடறயாணடமடயயும்	 மாற்றித்தர	
இயலாது.	 இது	 ஓர்	 மனி்தன	 ்தனடன	
அழிததுக	 த்காள்ளாமல்	 ்தனது	 உயிர்	
அல்லது	 ஆளுடமடய	 மாற்றித	 ்தர	
இயலா்தட்தப	தபானற்தாகும்.

-றலபர் (Lieber)

3.1.4 இறையாணறமையின் வறககள்

“நறைமுறை மைற்றும் ்சட்ைபபடியான இறையாணறமை”

நறைமுறை இறையாணறமை  
(De-facto sovereignty)

இவவட்க	 இடறயாணடம	 சட்ை	 பூர்வமா்க	
இல்லாது,	உணடமயான	அதி்காரதட்த	தபற்று	
சட்ைதட்த	 நிடறதவற்றும்	
இடறயாணடமயாகும்.

்சட்ைபபடியான இறையாணறமை  
(De-jure sovereignty)

இவவட்க	 இடறயாணடம	 உணடமயா்க	
நடைமுடறயில்	 இல்லாது,	 சட்ைபூர்வமா்க	
மட்டுதம	்கா்ணபபடுவ்தாகும்.

இைறயா�ைம�� வைகக�

ெபயரள� ம�� 
உ�ைமயான

 இைறயா�ைம

ச�ட 
இைறயா�ைம

அர�ய�
இைறயா�ைம

ம�க� 
இைறயா�ைம
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இறையாணறமையின் வறககறை படிததிருக்கிறீர்கைா? நாம் அறனவரும் 
வ்ரிநதுவகாள்்வாம்.

வபயரைவு மைற்றும் 
உணறமையான 

இறையாணறமை

்சட்ை 
இறையாணறமை

அரசியல் 
இறையாணறமை

மைக்கள் 
இறையாணறமை

அ)	ஆதி்காலததில்	பல	

அரசு்களில்	முடியாட்சிதய	

இரு்ந்தது.	மனனர்்கள்	

உணடமயான	

இடறயாணடமடயப	

தபற்று	ஆணடு	வ்ந்தனர்

அரசின	

அதி்காரததுவமானது	

இறுதிக	்கட்ைடள்கடள	

தவளியிை	சட்ைபபடியான	

அதி்காரம்	உணடு.

பிரநிதிததுவ	மக்களாட்சியில்		

அரசியல்	இடறயாணடம	

எனபது	ஒட்டுதமாத்த	

மக்கடளயும்	குறிபப்தாகும்.	

அ்தாவது	வாக்காளர்	

முடறடம	மற்றும்	தபாதுக	

்கருத்தாகும்.

மக்கள்	இடறயாணடம	

எனபது	தபாது	 

மக்கடள	தமலான	

்தனடமயுடையவர்்களா்க	

பாவிககினறது

ஆ)	பிதரஞ்சு	புரட்சி	(1789)	

முடியாட்சிடய	முடிவுககு	

த்காணடு	வ்ந்த	ஒரு	

வரலாற்று	நி்கழ்வாகும்.	

இ்ந்த	புரட்சி	

அசசூழ்நிடலடய	

மாற்றியடமத்தது.

சட்ை	அதி்காரததுவம்	

படைத்தவர்்கள்	மூலம்	

சட்ைதட்த	நிடறதவற்றி	

தசயல்படுததுவ்தால்	இது	

சட்ை	இடறயாணடம	

ஆகும்.

அரசியல்	இடறயாணடம	

எனபது	தபாது	மக்கடளக	

்கட்டுபபடுத்தக	கூடிய	

அதி்காரம்	தபற்ற	வர்க்கதட்த	

குறிபப்தாகும்.

ஆதி்காலங்களில்	மக்கள்	

இடறயாணடமயானது,	

முடியாட்சியின		

ஏத்தசசதி்காரதட்த	

எதிர்ககும்	ஆயு்தமா்க	

விளஙகியது.

இ)	மனனர்	

தபயரளவிலும்,	

ம்நதிரிசடப	உணடமயான	

இடறயாணடமடயயும்	

தபற்றிரு்ந்தது.

சட்ை	இடறயாணடம	

எபதபாதும்	உறுதியா்கவும்,	

ஆற்றல்	படைத்த்தா்கவும்	

இருபபதுைன	

இடறயாணடமயாளரின	

அதி்காரம்	

முழுடமயா்கவும்	

தமலான்தா்கவும்	

விளஙகுகிறது.

 

இயககுனர்கமுடற	 ஆட்சியடமபபிடன	 தூககி	 எறி்ந்த	 பினனர்,	 தநபதபாலியன	
உணடமயான	 நடைமுடற	 இடறயாணடமடய	 (De-facto)	 தபற்று	 விளஙகினார்.	 ஸதபயினில்,	
சட்ை	இடறயாணடமடய	தவதராடு	்கடலதது,	பராஙத்கா	நடைமுடற	இடறயாணடமடய	(De-
facto)	 	ட்கய்கபபடுததினார்.	அபதைாபர்	28,	 1922-இல்	நை்ந்த	்கறுபபுசசட்டை	புரட்சிககு	பினனர்,	
முதசாலினி	சட்ைபபூர்வமான	பிர்தம	அடமசசரா்க	அதி்காரம்	தபற்றார்.	இவர்	நாைாளுமனறதட்த	
ட்கபபற்றி	 அ்தன	 மூலம்	 இத்தாலிடய	 ஆட்சி	 தசய்தார்.	 நாைாளுமனறம்	 சட்ை	
இடறயாணடமடயயும்,	 முதசாலினி	 	 நடைமுடற	 இடறயாணடமடயயும்	 (De-facto)	 தபற்று	
ஆட்சி	அரஙத்கறியது.	 தமலும்	ஹிட்லரும,	 தெர்மனியில்	இசதசயல்பாட்டைதய	பினபற்றினார்.	
இவர்	 சட்ை	 இடறயாணடமடய	 ட்கய்கபபடுததியதுைன	 மட்டுமல்லாது,	 நடைமுடற	
இடறயாணடமடயப	(De-facto)	தபற்று	ஆட்சி	தசய்தார்.

இங்க ஒரு சுவாரசியமைான ்கவல்!
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மூனறு	 ்தசாப்தங்களா்க	 ஸைாலின	 ஐககிய	 தசாவியத	 சம்தர்மக	 குடியரசின,	 உணடமயான	
இடறயாணடமடய	 தபற்று	 ஆட்சி	 தசய்தார்.	 பாகிஸ்தானில்,	 ‘ஐயூப’,	 ராணுவததின	 மூலம்	
ஆட்சிடயப	பிடிதது	(De-facto)	நடைமுடற	இடறயாணடமடய	தபற்றார்.

1977-இல்	ஜியா-உல்-ஹக,	பூட்தைாவின	ஆட்சிடயக	்கவிழ்தது	நடைமுடற	இடறயாணடமடய	
(De-facto)	 மு்தலிலும்,	 பினனர்	 சட்ைபபடியான	 இடறயாணடமடயயும்	 (De-jure)	 தபற்று	 ஆட்சி	
தசய்தார்.	தசாவியத	நாட்டில்	 	தபாதுவுடைடம	அரசாங்கததின	மூலம்	நடைமுடற	அரசாங்கம்	
(De-facto)	 தபால்ஷிவிக	 புரட்சிககு	 பினனர்	 தவற்றி்கரமா்க	 தசயல்படுத்தபபட்ைது.	 1917-ஆம்	
ஆணடு	 தபால்ஷிவிக	 புரட்சிககுப	 பிறகு	 நாளடைவில்	 மாற்றம்	 அடை்நது	 சட்ைபபடியான	
அரசாங்கமா்க	(De-jure)	ஆனது.

3.1.5 பன்றமைவா்ம் என்ைால் என்ன?

	 பனடமவா்தம்	 எனபது	 ஒருடமவா்த	
இடறயாணடமக	 த்காட்பாட்டை	 எதிர்தது	
உருவான	 வலிடம	 வாய்ந்த	 இயக்கமாகும்.	
இவவட்க	 இடறயாணடம	 அரசினுடைய	
தமலான	மற்றும்	அளவில்லா்த	அதி்காரததிற்கு	
வட்க	 தசயகினறது.	 ஓட்தைா	 வீ.கீர்க	 (Otto	 V.	
Gierke)	 அவர்்களின	 படைபபு்களின	 மூலமா்க	
பனடமவா்த	 த்காட்பாடு	 பிரபலமடை்ந்தது.	
சமூ்கம்	அரடசபதபால	பல	கூட்ைடமபபு்கடள	
தபற்று	 விளஙகுகிறது.	 	 அரசு	 எனபது	
சமூ்கததின	 பல்தவறு	 கூட்ைடமபபு்களில்	
ஒனறாகும்.	 	 அரசு	 இடறயாணடமடய	
குறிபபிட்ை	 சமு்தாயததிற்த்கன	 வட்க	 தசயய	
முடியாது.	 இ்தன	 தவளிபபாைா்க,	 அரசிற்கு	
இடறயாணடம	 அதி்காரம்	 இயல்பா்கதவ	
இல்லாமல்	 	 ்கா்ணபபடுகிறது,	 எனறு	
பனடமவா்தததினர்	சவால்விடுகினறனர்.

	 அரசிற்கு	 முனனதர,	 பல	 சமூ்க,	
அரசியல்,	 பணபாடு	 மற்றும்	 தபாருளா்தாரம்	
சார்்ந்த	 அடமபபு்கள்,	 சமு்தாயததில்	 அங்கம்	
வகிதது	 இருககினறன.	 உ்தார்ணததிற்கு	
குடும்பம்	 மற்றும்	 த்தவாலயங்கள்	 அரசு	
த்தானறுவ்தற்கு	முனதப	தசயல்பட்டு	வ்ந்தன.

பன்றமைவா்க் ்காட்பாட்டின் 
சிந்றனயாைர்கள்

	 தஹரால்ட்	தெ.	லாஸகி	(Herold	J.	Laski)
	 தெ.என.பிககீஸ	(J.N.	Figgis)
	 எர்னஸட்	பார்க்கர்	(Ernest	Barker)
	 ஜி.டி.தஹச.த்கால்	(G.D.H.Cole)
	 தமக	ஐவர்	(Mac	Iver)

பன்றமைவா்க் ்காட்பாட்டின் ்்ாற்ைம்

	 மக்களாட்சியில்	 ஆட்சியாளர்்களின	
அதி்காரம்	 வடரயடறககு	 உட்பட்ைது	 ஆகும்.	
அடமசசரடவ	 அதி்காரம்	 வாய்ந்த்தா்க	
தசயல்பட்ைாலும்,	 அரதச	 தமலான்தா்கவும்,		
இடறயாணடம	 மிக்க்தா்கவும்	 விளஙகுகிறது.	
மக்கள்	 நலஅரசு்களின	 த்தாற்றததிற்கு	 பிறகு,	
அரசின	 தசயல்பாடு்கள்	 ்தனி	 மனி்தர்்களின	
வாழ்வில்	 அடனதது	 பரிமா்ணங்களிலும்	
வியாபிதது	இருககிறது.

	 இவவாறான	 மக்கள்	 நல	 அரசானது,	
மக்களின	த்தடவ்கடள	நிடறதவற்றா்த	தபாது,	
புரட்சி்கடளயும்,	 எதிர்நைவடிகட்க்கடளயும்	
ச்நதிதது	இருககிறது.	இபபடிபபட்ை	எதிர்விடன	
எனபது	 தமலான	 மற்றும்	 இடறயாணடம	
மிக்க	 அரசுககு	 எதிரா்கத	 த்தானறிய்தால்	
புரட்சி	 ஏற்பட்டு	 அ்தன	 விடளவா்கப	
பனடமவா்தம்	மலர்்ந்தது.

பன்றமைவா்க் ்காட்பாடு

ஒரு	அரசின	்தனடம	எனபது		
பல்தவறு	 குழுக்களிடைதய	
உருவாகும்	முரணபாடு்கள்	மற்றும்	
சசசரவு்கள்	 தபானறவற்டற	
அடவ்களின	 நலடன	 சிறபபா்க	
பாது்காபப்தன	 அடிபபடையிதலதய	 தீர்தது	
டவபப்தாகும்.
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����ைம இைறயா�ைம
   ேகா�பா�
��ஒ�ைமவாத இைறயா�ைம ேகா�பா�
��ப�ைம�
வ	�லாத ேகா�பா�
��ஒ�ைற�ேகா�பா�

ஜா�ஆ���� 
இைறயா�ைம 
ேகா�பா�

ேகா�பா��� 
ம� ெபய�க�

பன்றமைவா்ம் முக்கியமைான்ா?

  பனடமவா்தம்	எனபது,	கூட்ைடமபபு்களின	
முககியததுவதட்தயும்,	 அ்தன	 சுயாட்சி	
த்காரிகட்கடயயும்	்தாஙகி	நிற்கிறது.

  மக்களாட்சி	 மலர	 தவணடுதமனில்,	
இடறயாணடம	 மிக்க	 அரசானது	 சட்ை	
அதி்காரததுவததிற்கு	 ்கட்டுபபைா்த்தா்க	
இருத்தல்	அவசியமாகும்.

  இடறயாணடமயில்	 ஏற்படும்	
பிரிவிடன்கள்	 எனபது	 அ்தன	 அழிவுககு	
வழிவகுபபது	 உறுதியாகிறது.	
இடறயாணடம	 இல்லா்த	 ்தரு்ணததில்	
சமு்தாயததில்	அடமபதபதிர்வா்த	சூைதல	
இருககும்.

பன்றமைவா்ததின் மீ்ான குற்ைச்சாட்டுகள் 
யாறவ?

  இடறயாணடம	மிக்க	அரசு	ஒற்றுடமடய	
ஏற்படுததி,	 சமு்தாயததில்	
தசயல்பட்டுகத்காணடிருககும்	 அடனதது	
கூட்ைடமபபு்கடளயும்	 ஒனறுபடுததி	
ஒழுஙகுமுடறபபடுததுகிறது.

  பனடமவா்த	 நம்பிகட்கககு	 ஒவவா்த்தா்க	
அரதச	சட்ைங்கடள	இயற்றுகிறது.

  கூட்ைடமபபு்களின	 எணணிகட்க	
மிகுதியா்க	 அதி்கரிககும்	 பட்சததில்,	
மக்கடள	 பாது்காபப்தற்கு	அரசின	 த்தடவ	
இனறியடமயா்த்தாகிறது.

இநதிய அர்சறமைபபு மைற்றும் இறையாணறமை

	 இ்நதிய	அரசடமபபின	 	மு்கவுடரயின	 	 படி	இ்நதியா	ஒரு	 “இடறயாணடம,	 சம்தர்மம்,	
ம்தசசார்பினடம,	மக்களாட்சிக		குடியரசா்க”		தி்கழ்கிறது.	ஆனால்	இதுதவ	இடறயாணடமயின	
விளக்கம்	 அல்லது	 விரிவான	 தபாருள்	 விளக்கம்	 	 ஆ்காது.	 இடறயாணடம	 த்தாைர்பான	
விளக்கங்கள்,	பல்தவறு	உசச	நீதிமனற	தீர்பபு்களில்	்கா்ணபபடுகிறது.	உ்தார்ணததிற்கு	த்காபாலன	
Vs	 ம்தராஸ	 அரசு(1950),	 மற்றும்	 இ்நதிய	 யூனியன	 Vs	 ம்தனத்காபால்	 (1954),	 வைககு்களில்	
தீர்பபானது	பினவருமாறு	கூறபபட்டு	உள்ளது.	

	 	“அரசடமபபு		சட்ைததின	மு்கவுடரயில்,	குறிபபிட்டுள்ளபடி	“இ்நதிய	மக்களாகிய	நாங்கள்	
ஏற்றுகத்காணை	 இறுதியான	 இடறயாணடம	 மக்களிைதம	 உள்ளதுைன	 அரசடமபபும்	
மக்களுக்கான்தாகும்”	 என	 கூறியது.	 	 தமலும்	 சினத்தடிகஸ	 Vs	 உததிரபபிரத்தச	 அரசு	 (1990)	
வைககில்,	 உசசநீதிமனற	 தீர்பபினபடி	 இடறயாணடமயின	 தபாருள்	 எனபது,	 “அரசிற்கு	 எ்ந்த	
பட்டியலில்	 தவணடுதமனறாலும்	 சட்ைம்	 இயற்றககூடிய	 அதி்காரம்	 இருபப்தா்கவும்,	 ஆனால்	
அரசடமபபின	வடரயடரககு	உட்பட்தை	இது	அடமயும்”	என	கூறியுள்ளது.

	 இதுதபால,	 இ்நதிரா்கா்நதி	 Vs	 ராஜநாராய்ணன(1975)	 வைககில்,	 “இ்நதியா	 எனபது,	
இடறயாணடம	 தபாரு்நதிய,	 மக்களாட்சிக	 குடியரசு	 எனறும்,	 இதுதவ	 அடிபபடைப	 கூறா்க	
அரசடமபபினபடி	்கா்ணபபடுகிறது”	எனறும்	கூறியுள்ளது.	தமற்கூறியவற்றின	மூலம்,	இ்நதிய	
அரசடமபபினபடி	இடறயாணடம	எனபது	அரசடமபபின		முககிய	அம்சமா்க	விளஙகுவதுைன	
மு்கபபுடரயின	மூலமா்க	மக்கதள	இடறயாணடம	மிக்கவர்்கள்	எனபது	த்தரியவருகிறது.

	 சுருங்கககூறின,	 இடறயாணடம	 எனபது	 அரசடமபடபச	 சார்்நதுள்ளது.	 மக்கதள	
அத்தட்கய	அரசடமபபின	இறுதி	ஆ்தாரமா்க	விளஙகுகினறனர்.
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பனடமவா்தததின	தமம்பாட்டிற்்கான	்கார்ணங்கடள	உங்களால்	கூற	முடியுமா?

வ்சயல்பாடு

பனடமவா்தததின	 அருடம்கடள	 தெர்மன	 நீதிபதியான	 வான	 கிரியககின	 (Von	 Gierke)	
1844-1921-்காலததிற்குட்பட்ை	படைபபு்களில்	்கா்ணலாம்.

- ஆர்.என். கில்கிரிஸ்ட் (R.N. Gilchrist)

குறிபபிைத்க்க ்மைற்்காள்

பயிற்சி 

வறககள்
இ்ன் வபாருள் 

விைக்கம் என்ன?
இது எஙகு 

காணபபடுகிைது?
இது எஙகிருநது 

வபைபபட்ைது?

வபயரைவு 
இறையாணறமை

உணறமையான 
இறையாணறமை

மைக்கள் 
இறையாணறமை

நறைமுறை 
இறையாணறமை

்சட்ைபபடியான 
இறையாணறமை

அரசியல் 
இறையாணறமை
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அறிமுகம்

்சமைததுவததிறன புரிநது வகாள்ளு்ல்

மனி்தர்்கள்	 அடனவரும்	 சமம்	 எனற	
்கருதது	 இனறு	 வடர	 புரியா்த	 புதிரா்கதவ	
விளஙகுகிறது.	 சமததுவதட்த	 விரும்புகினற	
நாைானது	சமூ்க	மாற்றதட்த	ஏற்படுததுவ்தற்கு	
சட்ைங்கடள	 உருவாககுகிறது.	 வளர்்ந்த	
நாைனாலும்,	 வளர்சசிகுனறிய	 நாைானாலும்,	
சமததுவம்	த்தாைர்பான	சட்ைம்	தபாதுமான்தா்க	
இல்டல.	 பனடமததுவ	 சமு்தாயம்	
நிடலநாட்ைபபட்டுவிட்ை்தால்	சமததுவ	சட்ைம்	
அதி்கமா்க	 எதிர்க்கபபடுகிறது.	 அரசியல்	
த்காட்பாட்டில்	 அடம்நதுள்ள	 சு்த்நதிரம்	
மற்றும்	 உரிடம்கள்	 எனற	 த்காள்ட்க்கள்	
சமததுவம்	 எனற	 மூனறாவது	 த்காள்ட்க	
அடமவ்தற்கு	 ்கார்ணமா்க	 உள்ளன.	
உரிடம்கள்	 எனபடவ	 குடிமக்களுககும்,	
மக்கள்	 குழுமங்களுககும்	 அரசால்	
விநிதயா்கம்	 தசயயபபடுவட்த	 சமததுவ	
த்காள்ட்கதய	நிர்்ணயிககிறது.	

ஒரு	 நாட்டின	 மக்களுககு	 உரிடம்கள்	
சரிசமமா்க	 வைங்கபபட்ைாலும்,	 அல்லது	
ஏற்றத்தாழ்வு்கள்	 இரு்ந்தாலும்,	 அ்தடன	
நிர்்ணயிககும்	 ்காரணியா்க	 சமததுவதம	
தசயல்படுகிறது.	 எ்ந்த	 அடிபபடையில்	 அரசு	
அல்லது	 தபாது	 அதி்காரததுவம்	
குடிமக்கடளயும்,	 ்தனிமனி்தர்்கடளயும்,	
மக்கள்	குழுமங்கடளயும்	தவவதவறு	வி்தமா்க	
நைததுகிறது?	 சமததுவதட்தப	 பற்றி	 அலசுகிற	
தபாது,	 தவவதவறு	 ்கால	 ்கட்ைங்களில்	
தவறுபட்ை	 புரி்தல்	 இரு்நதிருககிறது.	
சு்த்நதிரததுவததின	பார்டவயில்,	தபாருளா்தார	
சமததுவதட்தவிை,	 சட்ை	 மற்றும்	 அரசியல்	
சமததுவம்	 ஆகியடவ	 முககியததுவம்	
தபறுகினறன.	 அதுதவ	 சம்தர்ம	 மற்றும்	
மார்கசிய	 த்காள்ட்க	 ்கட்ைடமபபிலான	
பார்டவயில்	 அணுகுகிறதபாது	 தபாருளா்தார	
சு்த்நதிரம்	 முககியததுவம்	 வாய்ந்த்தா்க	
விளஙகுகிறது.	 தபணணியவாதிககு	 பாலின	
சமததுவமும்,	சாதி	அடிபபடையிலான	இ்நதிய	
சமு்தாயததில்	 சமூ்க	 சமததுவமும்	
முககியததுவம்	தபறுகினறன.

3.2 ்சமைததுவம்

Leanpub
	 	சமததுவ	 சமு்தாயதட்த	

உருவாககுவது	 எனபது	
நடைமுடறயில்	 சாததியமில்லா்த	
்கற்படனவா்த	 நம்பிகட்கயா்கத	
த்தரி்ந்தாலும்	 அ்தடனப	
பு ற க ்க ணி க கு ம் ப ட் ச த தி ல் ,	
அடமபதபதிர்வா்தமும்,	 குைபபமும்	
ஏற்பட்டு	 மக்கள்	 நல	 அரசு	 எனபது	
தபாருளற்ற்தாகிவிடும்.

	 	மாறுபட்ை	 பினனணியிலிரு்நது	
படிககும்	 மா்ணவர்்களுககு	
சமததுவம்,	சமததுவமினடம,	சமூ்கம்	
பற்றிய	்கருதது்கடள	அறி்நது	த்காள்ள	
வாயபபு	ஏற்படுத்தபபடுகிறது.

	 	தபண்கள்,	 சிறுபானடமயினர்,	
்தாழ்த்தபபட்தைார்,	 மாற்று	 தமாழி	
சார்்ந்த	 குழுமங்கள்,	 தபானதறாரின	
சமததுவததிற்்கான	தபாராட்ைங்களின	
த்தடவயிடன	்கணைறி்தல்.

	 	த்தசததின	குடிம்கனா்க	நீதிடய	நிடல	
நாட்டி	 சமததுவதட்த	 உருவாக்க	
்தனிமனி்தர்்களின	 பஙத்கற்பிடன	
தமம்படுத்தவும்,	 த்தசிய	 இலக்கா்க	
இட்த	நிர்்ணயிபபது	அவசியமாகும்.

கற்ைலின் ்நாக்கஙகள்
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3.2.1 ்சமைததுவம் என்ப்ன் வபாருள் 

சமததுவம்	 எனபது	 “இககுவாலிஸ்” 
(aequalis)	 எனற	 வார்தட்தயிலிரு்நது	
உருவான்தாகும்.	 இது	 “நியாயமான“	 எனறு	
தபாருள்படுகிறது.	 ஒதர	 மாதிரியான	
உரிடம்கள்,	 சலுட்க்கள்,	 நிடல்கள்,	
வாயபபு்கள்	 மற்றும்	 நைத்தபபடும்	 முடற்கள்	
தபானறடவ,	 சமூ்கததில்	மக்களுககு	சமமான	
உரிடமயுைன	 கிடைத்தல்	 ஆகியடவ	
சமததுவதட்த	 குறிபப்தாகும்.	 தமலும்	
சமததுவம்	 பஙகீட்டு	 த்காள்ட்கயா்க	
பாவிக்கபபட்டு	 உரிடம்கள்,	 வாயபபு்கள்,	
நைததும்	 முடற்கள்	 ஆகியடவ	
பயனாளி்களுககு	 நியாயமான	 முடறயில்	
வைங்கபபடு்தடலக	குறிககிறது.	

தமலும்	 பஙகீட்டு	 த்காள்ட்க	 எனபது,	
அடனவடரயும்,	அடனதது	சூழ்நிடல்களிலும்	
ஒதர	 மாதிரியா்க	 நைததுவ்தல்ல,	 மாறா்க	
சமமா்க		இல்லா்தவர்்கடள	சமமற்ற	வட்கயில்		
நைதது்தலும்	 சமததுவ	 த்காள்ட்கயில்	 ஒரு	
அம்சமாகும்.	ஆ்கதவ	 சமததுவம்	எனபது	 சம	
நீதிடய	 அடிபபடையா்க	 த்காணை்தா்கவும்	
விளஙகுகிறது.	 எனதவ,	 சமமானவர்்கடள	
சமமற்றவர்்களா்க	 நைததுவதும்,	
சமமற்றவர்்கடள	 சமமா்க	 நைததுவதும்	
்தவறான்தாகும்.	 ஆ்கதவ	 இது	 பஙகீட்டு	
த்காள்ட்கடயச	 சார்்ந்த	 நீதிடய	உணடமயில்	
சார்்நதுள்ளது.	 ஆனால்	 சமமானவர்்கடள	
சமமற்றவர்்களா்கதவா,	 சமமில்லா்தவர்்கடள	
சமமா்கதவா	நைததுவதும்	கூைாது.

3.2.2. ்சமைததுவததின் முக்கியததுவம்

ஏன் ்சமைததுவம் முக்கியததுவம் வாய்ந்்ாக 
கரு்பபடுகின்ைது?

பல	 நூற்றாணடு்களா்க	 உல்க	
சமு்தாயதட்த	வழி	நைததிய,	அதிமுககியமான	
நனதனறி	 மற்றும்	 அரசியல்	 நல்லியல்பு	
த்காள்ட்க	 சமததுவமாகும்.	 அடனதது	
ம்தங்களும்,	 பிற	 நம்பிகட்க்களும்,	 கூறுவது	
எனனதவனில்	 மனி்தர்்கள்	 அடனவருதம	
இடறவனால்	 படைக்கபபட்ைவர்்கதள	 எனறு	
கூறுகிறது.	 இட்தபதபாலதவ	 சமததுவ	

காட்சிகறை விவாதிக்கவும்

த்காள்ட்கயானது,	 மனி்தர்்கடள,	 நிறம்,	
பாலினம்,	 இனம்,	 த்தசம்	 தபானறடவ்களின		
பாகுபாடு	 ்காட்ைாமல்	 சமமான	 மதிபபுைன	
நைததும்	 அரசியல்	 லட்சியமா்க	 சமததுவம்	
விளஙகுகிறது.	 மனி்ததநயம்	 எவவாறு	
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தபாதுவானத்தா,	 அத்த	 தபானறு	
ச்கமனி்தர்்கடள	 மரியாட்தயுைனும்,	
மனி்தாபிமானததுைனும்	 நைத்த	 தவணடியது	
அவசியம்	 என	 சு்த்நதிரம்	 வலியுறுததுகிறது.	
இம்மனி்ததநய	 நம்பிகட்கதய	 அடனததுல்க	
மனி்த	 உரிடம்கள்	 பிர்கைனம்	 உருவா்க	
்கார்ணமா்க	அடம்ந்தது.

சமூ்க	அடமபபு்கடளயும்,	அரசு்கடளயும்	
எதிர்தது	தபாராை	சமததுவ	முைக்கம்	மி்கவும்	
உ்தவி்கரமாய	 இரு்ந்தது.	 ஏதனனில்	
நவீனயு்கததில்	 பணி,	 தசல்வவளம்,	 	 நிடல	
மற்றும்	சலுட்க	அடிபபடையில்	்தற்தபாழுதும்	
பிரிவிடன	இருக்கத்தான	தசயகிறது.

18-ஆம்	 நூற்றாணடில்	 நிலபபிரபுததுவ	
ஆட்சிடயயும்,	 முடியாட்சிடயயும்	 எதிர்தது,	
“சு்த்நதிரம்,	சமததுவம்,	சத்கா்தரததுவம்“	எனற	
முைக்கதட்த	பிதரஞ்சு	புரட்சியாளர்்கள்	ஓஙகி	
முைஙகினர்.	 20-ஆம்	 நூற்றாணடில்	 ஆசிய	
மற்றும்	 ஆபபிரிக்க	 ்கணைங்களில்,	 சமததுவ	
த்காள்ட்கடய	 நிடலநாட்ைக	
்காலனியாதிக்கததிற்கு	 எதிரா்க	 புரட்சி	
நி்கழ்த்தபபட்ைது.	 இ்தன	 த்தாைர்சசியா்க,	
தமற்கூறிய	 சமு்தாயங்களில்	 விளிம்பு	
நிடலககு	 ்தள்ளபபட்ைவர்்களும்,	 தபண்களும்	
்தங்களின	 சமததுவததிற்்கா்க	 புரட்சிடய	
தமற்த்காணைனர்.

பஙகீட்டு நீதி (Distributive Justice) 
என்ைால் என்ன?

பஙகீட்டு	 நீதிககு	 சமததுவக	 த்காள்ட்க	
த்தடவயாகிறது.	 அ்தாவது	 சமததுவமான	
சமூ்கதட்த	 நிடல	 நிறுததுவ்தற்கு,	
சமததுவமற்ற	 பஙகீடு	 தசய்தல்	 அவசியம்	
எனபட்த	 உறுதிபபடுததுவது்தான	 பஙகீட்டு	
நீதி	 ஆகும்.	 உ்தார்ணததிற்கு,	 வரிவிதிபபு	
விகி்தமானது	 ப்ணக்கார	 வர்க்கததிற்கும்,	
ஏடை	வர்க்கததிற்கும்	தவறுபட்டு	இருத்தல்	
தவணடும்.	 இதுதபாலதவ	 தபாது	 தவடல	
வாயபபுக்களில்	 நுடைவ்தற்்கான		
வரனமுடற்களில்	 இயல்பானவர்்களுககும்,	
மாற்றுத	 திறனாளி்களுககும்	 மாறுபட்ை	
த்காள்ட்க	 அவசியம்	 எனபதும்	 பஙகீட்டு	
நீதிதய	ஆகும்.

சமததுவம்	 எனபது	 ்தற்தபாழுது	
உலத்கஙகிலும்	 ஏற்றுகத்காள்ளககூடிய	
மாதபரும்	 லட்சியவா்தமா்க	 உல்க	 அளவில்	
சட்ைங்களிலும்,	 அரசடமபபிலும்	
ஏற்றுகத்காள்ளபபட்டுள்ளது.	 இவவாறான	
புரட்சி்களும்,	 எழுசசி்களும்	 ஆங்காஙத்க	
எழு்ந்ததபாதிலும்	 சமததுவமினடம	 எனபது	
உல்க	 சமு்தாயததில்	 ்தற்தபாழுதும்	 உள்ளது	
எனபத்த	 தவளிபபடையான	 உணடம	 ஆகும்.	
அடனதது	 நாடு்களிலும்	 வீடு	 மற்றும்	
வசதிமிக்க	 வாழ்கட்கககு	 நடுதவ	 சரிவர	
பாரமரிக்கபபைா்த	 ்கழிவடற்களும்,	 குடிநீரற்ற	
நிடலயும்	 த்காணை	 பள்ளி்கள்	 உள்ளன.	
உ்ணடவ	 வீ்ணடிககும்	 சிலரும்,	
பசிகத்காடுடமயால்	 வாடும்	 சிலரும்	
இருககினற	 நிடல	 பலவி்த	 சங்கைங்கடள	
அளிககிறது.	 சட்ைபபடியான	
உததிரவா்தங்களுககும்,	 நடைமுடறயில்	 நாம்	
பார்பபவற்றிற்கும்	 இடைதய	 நிடறய	
தவறுபாடு்கடளக	்கா்ணலாம்.

இ்நதியா,	 ்தன	 அரசடமபபின	 மூலமா்க	
ப்ணக்காரவர்க்கததிற்கும்,	 ஏடை	
வர்க்கததிற்கும்	 இடைதயயான	
இடைதவளியிடன	 குடறபப்தற்கு	 இயனற	
வடரயில்	 முயற்சி்கடள	 தமற்த்காணடு	
வருகிறது.

3.2.3. ்சமைததுவததின் பரிமைாணஙகள் 

்சமைததுவம் என்ைால் என்ன?

மனி்த	 வாழ்கட்கயானது	 பல்தவறு	
தவற்றுடம்களுககிடையில்	 அடம்நதுள்ளது.		
மனி்தர்்களுககிடைதய	 நிறம்,	 இனம்	 தபானற	
தவற்றுடம்கள்	 இருபபட்த	 நம்மால்	
ஏற்றுகத்காள்ள	 முடியாது.	 மனசாட்சியின	
அடிபபடையில்	 ்தவறானது	 என	
த்தரி்ந்ததபாதிலும்,	 ச்க	 மனி்தர்்களிடைதய	

பூமி என்பது அறனவருக்கும் ்ாய், இதில் 
வாழும் அறனதது மைக்களுக்கும் அ்னிைம் ்சமை 
உரிறமைகள் வபறுவ்ற்கு உரிறமை உணடு. 

– சீஃப ்�ா்சப (Chief Joseph)

11th Std Political Science Tamil_Unit-3.indd   59 6/20/2018   6:05:01 PM



60

மரியாட்தயும்,	அஙகீ்காரமும்	மறுக்கபபடுவது	
தவ்தடனககுரிய	 நி்கழ்வு	 ஆகும்.	 எ்ந்த	 ஒரு	
சமு்தாயமும்	 அடனதது	 மக்கடளயும்	
சரிசமமா்க	 நைததுவது	 இல்டல.	
மனி்தர்்களுககிடைதயயான	 த்தடவ்கள்,	
திறடம்கள்	மாறுபடுகினற	தபாழுது		அடனதது	
மக்கடளயும்	 சரிசமமா்க	 பார்பபதும்,	
பாவிபபதும்	 இயலா்த்தா்கக	 ்கரு்தபபடுகிறது.	
சமமா்க	 உள்ளவர்்கள்	 சமமில்லாமல்	
நைத்தபபடுவதும்,	 சமமில்லா்தவர்்கடள	
சமமா்க	 நைததுவதும்,	 அநீதிககு	 வழி	
வகுககினறன.	 இயற்ட்க	 அடிபபடையிலான	
ஏற்றத்தாழ்வு்களுககு	 அபபாற்பட்டு	 சமூ்க	
ரீதியான	 பிறபபு,	 தசல்வவளம்,	 அறிவு,	 ம்தம்	
தபானறடவ்களில்	 சமததுவமினடம	
்கா்ணபபடுகிறது.	

எவவி்த	 வரலாற்றின	 இயக்கமும்,	
சமததுவதட்த	 தநாககி	 தசல்வது	 இல்டல.	
ஏதனனில்	 ஓர்	 ஏற்றத்தாழ்வு	 நிடலடய	
சரிதசயகினறதபாது	 மற்தறாரு	 ஏற்றத்தாழ்வு		
நிடல	 உருவாகுகிற	 சூழ்நிடல	 நிலவுகிறது.	
இ்தன	 விடளவா்க	 அறியபபடுவது	
எனனதவனறால்,	 அழிக்கபபடுகினற	
ஏற்றத்தாழ்வுநிடல	 நியாயமற்ற்தா்கவும்,	
புதிய்தா்க	 உருவாக்கபபடுகினற	 நிடல	
நியாயமான்தா்கவும்	்கரு்தபபடுகிறது.	இ்தனால்		
அரசியல்,	 சமூ்க	மற்றும்	்கல்வி	சமததுவதட்த	
வலுபபடுத்தவும்,	 ஒருமு்கபபடுத்தவும்,	 புதிய	
்தடலமுடற	 ்கைடமபபட்டிருககிறது.	
சு்த்நதிரதட்ததபானறு,	சமததுவ	த்காள்ட்கயும்	
தநர்மடற	 மற்றும்	 எதிர்மடற	
த்கா்ணங்கடளயும்	 தபற்று	 விளஙகுகிறது.	
எதிர்மடற	 சமததுவம்	 எனபது	 யாருககும்	
எ்ந்தவி்த	 சலுட்க்களும்	 ்காட்ைா்த	 சமூ்க	
நிடலடயயும்,	 தநர்மடற	 சமததுவம்	 எனபது	
அடனவருககும்	 சமமான	 வாயபபு்கள்	 உள்ள	
சமூ்க	நிடலடயயும்		பற்றிய்தாகும்.

கைந் காலததின் வரலாறு என்பது ்சமைததுவதற் 
்மைல்்நாக்கிய ஒரு வநடிய ்பாராட்ைம் ஆகும்.

எலிஸவபத கார்டிஷார்்ைான் 
(Elizabeth	Cardy	Sharton)

லாஸ்கியின் (Laski) கூற்றுபபடி 
்சமைததுவததின் விைக்கம்

	 	இது	 சலுட்க்கள்	 இல்லா்த	 நிடலயாகும்.		
இது	 சமு்தாயததில்	 வாழும்	 ஒருவருடைய	
விருபபமானது	 தவதறாருவருடைய	
விருபபததிற்கு	 சமமா்க	 ்கரு்தபபடுகினற	
சூழ்நிடல	 ஆகும்.	 சமு்தாயததில்	 வாழும்	
அடனவருககும்	 உரிடம்கள்	 சமமான்தா்க	
வைங்கபபடும்.	 இதுதவ	 சமததுவ	 உரிடம	
ஆகும்.

	 	தபாதுமான	 வாயபபு்கள்	 அடனதது	
மக்களுககும்	 வைங்கபபடு்தல்.	 ஒவதவாரு	
்தனிமனி்தனும்	்தன	ஆளுடமத்தனடமடய	
உ்ணருவ்தற்கு	வாயபபான	சூழ்நிடல்கடள	
உருவாககித்தரு்தல்.

	 	சமூ்கததின	 பலன்கள்	 அடனவருககும்	
சமமான	அளவில்	 கிடைககும்படியா்கவும்,	
எ்ந்ததவாரு	 	 அடிபபடையிலும்	 யாடரயும்	
இ்தடன	அடையவிைாமல்	்தடுக்கககூைாது.	
ஒரு	 மனி்தனின	 பிறபபிடன	
அடிபபடையா்கக	 த்காணை	
ஏற்றத்தாழ்வு்கள்,	 ஆகியடவ	 பாரம்பரியம்	
மற்றும்	 மரபுவழி	 ்கார்ணங்களின	
அடிபபடையிலான	 ஏற்றத்தாழ்வு்கள்	
அர்த்தமற்றடவயாகும்.

	 	தபாருளா்தார	 மற்றும்	 சமூ்க	 சுரணைல்	
இல்லா்த	சமு்தாயமா்க	விளஙகு்தல்.	

தபருமளவில்	 இருக்கககூடிய	
ஏடை	வர்க்கமும்,	சிறியளவில்	
வாழும்	 ப்ணக்காரவர்க்கமும்	
உள்ள	அரசில்,	அரசாங்கததின	
தசயல்பாடு்கள்	 ப்ணக்கார	
வர்க்கததின	 உடைடம்கடள	
பாது்காககும்	தபாருட்தை	அடமயும்.

– வெரால்ட் லாஸ்கி (Herold Laski)
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பார்க்கரின் கூற்றுபபடி ்சமைததுவததின் 
கருத்ாக்கம் 

	 	அடனவருககும்	அடிபபடை	சமததுவம்

	 	சமமான	வாயபபு்கள்

	 	வாழ்வுக்கான	 சம்தளதட்த	 உருவாககும்	
சமததுவ	நிடல்கள்

	 	விடளபபயன்களில்	 சமததுவததிடன	
ஏற்படுதது்தல்

முகிலன,	மதுடர	அருத்க	சிடலமான	எனற	ஊரில்	தசங்கற்சூடளயில	தவடல	தசயகிறார்.	
அவருைன	நை்ந்த	தநர்்கா்ணலின	த்தாகுபபு	பினவருபடவ.

நிரு்பர்:	தினமும்	ப்கல்தபாழுதில்	எனன	தசயவீர்்கள்?

முகி்லன்:	்காடல	6	மணிககு	எழு்நது	தசங்கல்சூடளயில்	என	தபற்தறாருககு	உ்தவி	தசயதவன.	
11	 மணியிலிரு்நது	 1	 மணி	 வடர	 அரசுசாரா	 அடமபபு	 நைததுகினற	 புதுமு்க	 வகுபபில்	
தசலவிடுதவன.	 மாடல	 3	 மணியளவில்	 மதிய	 உ்ணவு	 உணணுதவன.	 அ்தனபின	 வீடு	
திரும்புதவன.	 ்தற்தபாது	 அரு்காடமயில்	 உள்ள	 பள்ளியில்	 பயினறு	 வருகிதறன.	 ்காடல	 10	
மணியிலிரு்நது	மாடல	3	மணிவடரயளவில்	பள்ளியில்	படிபதபன.	குடும்ப	வருமானம்	குடறவா்க	
உள்ள்தால்	 பள்ளிககு	 அடனதது	 நாட்்களிலும்	 தசல்வது	 ்கடினமா்க	 உள்ளது.	 இ்தனால்	
தவர்க்கைடல	மற்றும்	பயிர்	வட்க்கள்	விற்படன	தசயதவன.

நிரு்பர்:	குடும்பதட்தப	பற்றி	தசால்லுங்கள்,	உங்கள்	தபற்தறார்்கள்	எனன	தசயகிறார்்கள்?

முகி்லன்:	என	்தாய	குடும்பதட்த	்கவனிககிறார்.	்த்நட்த	தசங்கல்	சூடளயில்	தவடல	தசயகிறார்.	
எனது	இரணடு	மூத்த	சத்கா்தரர்்களுைன	எனனால்	இருக்க	முடியவில்டல	எனபது	வருத்ததட்த	
அளிககிறது.	ஏதனனில்	அவர்்கள்	த்கால்்கத்தாவில்	வசிககினறனர்.	அவர்்கள்	தினககூலி்களா்க	
தவடல	தசயகினறனர்.	எனது	சத்கா்தரர்	ராெபாணடி	(19	வயது)	மற்றும்	முனியசாமி	(16	வயது),	
முடறதய	நான்காவது,	ஆறாவது	படிககினறதபாத்த	பள்ளிடயவிட்டு	நினறுவிட்ைார்்கள்.	எனககு	
முனபா்க	 அவர்்கள்	 தசங்கல்சூடளயில்	 தவடலதசய்தார்்கள்.	 எனககு	 இரு	 சத்கா்தரி்களும்	
உணடு.	 ்தமிழ்தசல்வி	 (10	 வயது)	 ்தற்தபாது	 அரசாங்க	 பள்ளியில்	 மூனறாவது	 பயில்கிறாள்.	
மற்தறாரு	 சத்கா்தரி	 யாழினிககு	 ்தற்தபாது	 22	 வய்தாகி	 திரும்ணமும்	 முடி்நதுவிட்ைது.	 அவள்	
ஐ்ந்தாவது	வடர	பயினறுள்ளாள்.

நிரு்பர்:	நீங்கள்	வளர்்ந்தபின	எனனவா்க	விரும்புகினறீர்்கள்?

முகி்லன்:	 எனககு	 எபதபாதும்	 மருததுவராவது	 லட்சியம்	 அல்லது	 மருததுவ	 நிறுவனங்களில்	
பணிபுரிய	விருபபம்.	ஏதனனில்	மக்களுககு	உ்தவி	தசயவது	எனது	உள்ளார்்ந்த	விருபபமாகும்.

நிரு்பர்: உங்களின	்கனவு்கள்?

முகி்லன்:	ஒரு	தபரிய	வீட்டில்	வாழ்வதும்,	்காரில்	தசல்லவும்	்கனவு்கள்	உள்ளது.

(நன்றி – தி இந்து இளளெய உ்லகம, 1.12.2009- ்பககம11. ப்பயர்கள் ்ாற்றப்படடுள்ளெது)

நிகழ் 
ஆய்வு நிகழ் ஆய்வு முகிலனுக்கும் ஓர் கனவு உணடு......
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வாய்பபுகளில் ்சமைததுவம்

	 சமததுவம்	 எனபது	 அடனதது	
மக்களுககும்	 சம	 உரிடம்கடளயும்,	
வாயபபு்கடளயும்	 அளிதது	 அவர்்களின	
இலககு்கள்	 மற்றும்	 இலட்சியங்கடள	
அடைவ்தற்குணைான	 திறடம்கடளயும்,	
திறன்கடளயும்	 வளர்பபது	 ஆகும்.	 எனினும்	
மக்களின	 நிடலடம,	 தசல்வவளம்	 அல்லது	
சலுட்க்களில்	 ஏற்றத்தாழ்வு்கள்	இருககினறன	
எனறாலும்,	 	 நைபபு	 சமூ்கததில்	 மக்களுககு	
கிடைக்க	தவணடிய	அடிபபடை	த்தடவ்களான	
்கல்வி,	 சு்கா்தாரம்,	 பாது்காபபான	 வீடு்கள்	
தபானறடவ்களில்	ஏற்றத்தாழ்வு்கள்	உணைாகி,	
அ்தன	 விடளவா்க	 நியாயமற்ற,	 சமமில்லா்த	
மற்றும்	 அநீதியான	 சமூ்தாயம்	
உருவாகியுள்ளது	 எனபத்த	 மி்கவும்	
முககியமான்தாகும்.

இயற்றக ்சமைததுவமின்றமை மைற்றும் ்சமூக 
்சமைததுவமின்றமை

	 இயற்ட்க	 சமததுவமினடம	 எனபது	
மக்களுககு	 இடைதயயான	 திறன	 மற்றும்	
திறடம்களுககு	 இடைதயயான	
தவறுபாட்டினால்	உருவாகிறது.	 	இது	தபானற	
சமூ்க	 சமததுவமினடமயானது,	 மக்களுககு	
வைங்கபபடும்	 சமமில்லா்த	 வாயபபு்கள்	
மற்றும்	 சில	 சமு்தாயக	 குழுக்களினுடைய	
சுரணைலின	 மூலமா்க	 உணைாக்கபபடுகிறது.	
இயற்ட்க	 சமததுவமினடம	 எனபது	
பிறபபிலிரு்நது	 உருவாகினற	 பல	 இயல்பு்கள்	
மற்றும்	திறடம்களின	தவளிபபாைாகும்.	

ஆனால்	சமூ்க	சமததுவமினடம	எனபது	
சமு்தாயததினால்	 சமமற்றமுடறயில்	
நைத்தபபடுவ்தால்	 உணைாக்கபபடுகினற	
நிடலடயக	 குறிககினறது.	 தமலும்	 இவவட்க	
சமததுவமினடம	எனபது	இனம்,	ொதி,	ம்தம்,	
பாலினம்,	நிறம்	தபானறவற்றின	அடிபபடையில்	

சமு்தாயததில்	 மக்கடள	 தவற்றுடமபபடுததி	
நைததுவ்தால்	 உருவாகிறது.	 பல	
நூற்றாணடு்களா்க	 தபண்களுக்கான	 சம	
உரிடம்கள்	 மறுக்கபபடுகினறன.	 அத்ததபால,	
அடிடமத்தனம்	 பற்றிய	 எதிர்கத்கள்வி	
த்கட்்கபபடும்வடர,	 ்கறுபபின	 மக்கள்,	
அடிடம்களா்க	 நைத்தபபட்ைார்்கள்.	 தமலும்	
பிறபபிதலதய	 உைல்	 ஊனமுற்தறாரா்க	 பிற்ந்த	
சிலர்	நவீன	த்தாழில்நுட்ப	வளர்சசியின	உ்தவி	
த்காணடு	 இயல்பான	 மக்களுககு	 சமமா்க	
சமூ்கததிற்கு	 ்தங்களின	 பங்களிபபிடனச	
தசயகினறனர்.	 சமீபததில்	 மடற்ந்த	 ஸடீபன	
ஹாககிஙஸின	 இயற்பியல்	 ்கல்விக்கான	
பங்களிபபு,	 அவருடைய	 உைல்	 ஊனதட்தயும்	

வ்சயல்பாடு

  மா்ணவர்்கள்	 ்தங்கள்	 வகுபபு	
த்தாைர்்களுைன	பினவரும்	த்கள்வி்கடள	
பற்றி	விவாதிக்கலாம்

  உங்கள்	 குடும்பதட்த	 பற்றி	
தசால்லுங்கள்?	 உங்கள்	 தபற்தறார்்கள்	
எனன	தசயகிறார்்கள்?

  நீங்கள்	 வளர்்ந்த	 பிறகு	 எதிர்்காலததில்	
நீங்கள்	எனனவா்க	விரும்புகிறீர்்கள்?

  உங்களுககுக	்கனவு்கள்	உள்ளனவா?

  முகிலனுடைய	 வாழ்கட்கயிலிரு்நது	
உங்கள்	 வாழ்கட்க	 எவவாறு	
தவறுபடுகிறது	?	விளககு்க.

  ஆசிரியர்்கள்,	 மூனறு	 அல்லது	 நானகு	
மா்ணவ	 இட்ண்கடளத	 த்தர்வு	 தசயது,	
அவர்்களின	 ்கருததுடர்கடள	
வகுபபடறயில்	 அடனவருககும்	
அறியுமாறு	தசயயலாம்.
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்தாணடிய	 குறிபபிைத்தகு்ந்த	 பங்களிபபாகும்.	
அரசியல்	 ்தததுவஞானி்கள்	 பலர்	 	 ்தங்களின	
த்காட்பாடு்கள்,	 ்தததுவங்கள்	 மற்றும்	

சித்தா்ந்தங்கள்	 மூலமா்க	 சமமான	 மற்றும்	
நியாயமான	 சமூ்கததிடன	 உருவாககும்	
வழிமுடற்கள்	பற்றி	எழுதியுள்ளனர்.

நியாயமைான முறையில் 
்்ர்நவ்டுக்கபபடுவ்ற்காக 

அறனவருக்கும் ஒ்ர மைாதிரியான 
்்ர்வு: ்யவு வ்சய்து அறனவரும் 

மைரததில் ஏறுஙகள்.

பின்வரும் ்கலிசசிததிரதற் உற்று்நாக்கி அதில் காணபபடும் ்சமைததுவமின்றமையின் 
வறககறை விவரி.
நாம்	சமததுவததின	பரிமா்ணங்கடள	இபதபாது	த்தரி்நது	த்காள்தவாம்.

்சமைததுவததின் வறககள் (Types of Equality)

குடிறமை ்சமைததுவம்

  ம்தம்,	 மற்றும்	 நம்பிகட்க்கள்	 தபானறவற்றின	
அடிபபடையில்	பாகுபாடு	இல்லாதிருத்தல்.

அரசியல் ்சமைததுவம்

  அதி்காரததுவதட்த	அணுகுவ்தற்்கான	வாயபபு
  வாககுரிடம

்சமைததுவததின் பல்்வறு வறககள் யாறவ?

்சமூக ்சமைததுவம்
  சமமான	வாயபபு்கள்
  சலுட்க்கள்		

இயற்றக ்சமைததுவம்
  இயற்ட்க	உரிடம்கள்

வபாருைா்ார ்சமைததுவம்
  தசல்வ	வளம்

சம��வ��� வைகக�

��ைம 
சம��வ�

அர�ய 
சம��வ�

ச�க 
சம��வ�

இய
ைக 
சம��வ�

ெபா�ளாதார
 சம��வ�
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அ)  ்சமூக ்சமைததுவம்

	 சமூ்க	 சமததுவம்	எனபது	பிறபபு,	 சாதி,	
ம்தம்,	 இனம்,	 நிறம்,	 பாலினம்	 மற்றும்	 சமூ்க	
நிடல	 தபானறடவ்கடள	 அடிபபடையா்க	
த்காணடு	 உரிடம்கள்,	 சலுட்க்கள்	 மற்றும்	
வாயபபு்கடள	 வைஙகுவ்தல்,	 பாகுபாடில்லா்த	
சமூ்க	 அடமபபு	 தபானறடவ	 ஆகும்.	
ஒவதவாருவருககும்,	 ்தங்கள்	 ஆளுடம்கடள	
தமம்படுததுவ்தற்கு	 சமமான	 வாயபபு்கள்	
வைங்கபபை	 தவணடும்.	 சமூ்க	 சமததுவம்	
எனபது	 சில	 முககிய	 அம்சங்கடள		

அடிபபடைப	 பிரசசிடன்களான	 தநாய,	 பசி,	 ்தா்கம்	 	 தபானறடவ	 த்தாைர்்நது,	
்கார்ணங்களா்கவும்,	 விடளவு்களா்கவும்	 விளஙகுகினறன.	 வறுடமககு	 பல்தவறு	 ்கார்ணங்கள்	
உள்ளன.	இடவயாவும்	ஒனதறாதைானறு	 த்தாைர்புடையது.	 உ்தார்ணததிற்கு	 பாது்காபபில்லா்த	
சுத்தமற்ற	நீர்	தமாசமான	சு்கா்தாரமற்ற	சூைடல	உருவாகிறது.	இம்தமாசமான	சூைல்,	தநாடய	
உணைாககி	அ்தன	விடளவா்க	பணி	தசயய	இயலாமல்,	வறுடமககும்,	 	நிர்ந்தர	பசிககும்	வழி	
வகுககினறன.

ஒரு	நாட்டின	நிடலத்தனடமககு	வறுடம	எனனும்	பிரசசடன	அசசுறுத்தலா்க		இருககிறது.	
உ்தார்ணததிற்கு	 துனீஷியாவில்	 நடைதபற்ற	 ‘மல்லிட்கப’	 புரட்சியில்	ஆசசரியபபடும்	வி்தமா்க,	
அ்நநாட்டு	 மக்கள்	 ஏத்தசசதி்கார	 ஆட்சிடய	 எதிர்த்தது	 அரபு	 உல்கதட்ததய	
அதிர்சசிககுள்ளாககியது.	29	நாட்்கள்	நை்ந்த	புரட்சியில்,	அ்நநாட்டில்	23	வருைங்கள்	ஆட்சி	தசய்த	
‘தபன	 அலி’	 	 எனபவரின	 சர்வாதி்கார	 ஆட்சிககு	 முற்றுபபுள்ளி	 டவக்கபபட்ைது.	 முஹமத	
புவாஸஸி	 எனற	 தவடலவாயபபு	 கிடைக்கா்த	 மனி்தடர	 ்காவலர்்கள்	 துனபுறுததிய்தால்	 அவர்	
டிசம்பர்	17,	2010-ஆம்	நாள்,	சிடி	புஸித	எனற	துனீஷிய	ந்கரததில்	தீககுளிதது	்தற்த்காடல	தசயது	
த்காணைது	 ஒட்டுதமாத்த	 புரட்சிககு	 விததிட்ைது.	 மக்கள்	 இ்தன	 விடளவா்க	 “மல்லிட்கப	
புரட்சிடய“	 த்தாைஙகினார்்கள்.	 (மல்லிட்க,	 துனிஷியாவின	 த்தசிய	 மலராகும்).	 தபாருளா்தார	
வாயபபில்லாடம,	மற்றும்	த்தாைர்சசியான	்காவலர்	துனபுறுத்தலிலும்	சிககித	்தவித்த,	அ்நந்கரதது	
மக்கள்,	 “ஒரு	 ட்கயில்	 அடலதபசிடயயும்,	 மற்தறானறில்	 பாடறடயயும்”	 த்காணடு	 புரட்சிடய	
தமற்த்காணைனர்.

த்காபம்,	 விரகதி,	 இ்ணக்கமற்ற	 சூழ்நிடல	 மற்றும்	 மக்களாட்சி	 த்காரிகட்கக்கான	
ஒனறிட்ண்ந்த	 இ்ந்த	 அடலயானது	 அரபு	 நாடு்கள்	 அத்தடனடயயுதம	 உலுககியது.	 அரபு	
உல்கததில்	 எழு்ந்த	 இ்ந்த	 கிளர்சசிப	 தபாராட்ைம்	 மக்களாட்சிககும்,	 சர்வாதி்காரததிற்கும்	
இடைதய	நை்ந்த	 தபாராட்ைம்	மட்டுமல்ல.	மாறா்க	இபபுரட்சியானது	நியாயமற்ற	தபாருளா்தார	
முடறடமடய	எதிர்தது	உணைான	மாதபரும்	எதிர்பபுப	புரட்சியா்க	அடம்ந்தது.

நனறி	-	பதரணட்டலன,	பிபரவரி	26,	2011.

நிகழ் 
ஆய்வு நிகழ் ஆய்வு

வபாருைா்ார ்சமைததுவமின்றமையும்,  
அரபு நாடுகளில் எழுசசியும்

உள்ளைககியுள்ளது.	 அடவ,	 சமூ்க	 நிடலடய	
அடிபபடையா்க	 த்காணை	 பாகுபாட்டிடன	
நீககு்தல்,	 சிலருககு	 மட்டுதம	 உரித்தான	
சிறபபுச	 சலுட்க்கடள	 நீககு்தல்	 மற்றும்	
அடனவருககும்	சமமான	்கல்வி	வாயபபு்கடள	
ஏற்படுததி	்தருவது	ஆகியடவ	ஆகும்.

	 வரலாற்டறப	 பார்ககும்தபாது,	 உல்கம்	
முழுவதும்	 சில	 வட்கயான	 சமூ்க	
ஏற்றத்தாழ்வு்கள்	எதிர்க்கபபட்டு	வ்நதுள்ளதும்	
சமூ்க	 சமததுவததிற்்கான	 த்காரிகட்கள்	
எழு்நதுள்ளதும்	 த்தரிய	 வருகிறது.	
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பிற்ந்த	 உைன	 	 எபதபாழுதும்	 சு்த்நதிரமான	
மற்றும்	 சமமான	 உரிடம்கடள	
தபற்றிருககிறார்்கள்”	 எனறு	 கூறுகிறது.	 1948,	
டிசம்பர்	 10-ஆம்	 நாளனறு	 தவளியிைபபட்ை	
ஐககிய	 நாடு்கள்	 அசசடபயின	 	 மனி்த	
உரிடம்கள்	 பிர்கைனம்	 உல்கமக்களின	 சமூ்க	
சமததுவதட்த	உறுதி	தசயதுள்ளது.	ஆனாலும்	
சர்வத்தச	 தபாது	 மனனிபபு	 சடபயின	
அறிகட்கயினபடி,	 தமற்கூறபபட்ை	உரிடம்கள்	
அடனததும்	பல	நாடு்களில்	மீறபபடுவ்தா்கவும்,	
சமூ்க	 ஏற்றத்தாழ்வு்கள்	 த்தாைர்பான	
பிரசசிடன்கடளத	 தீர்க்க	 உல்கம்	 முழுவதும்	
முயற்சி்கள்	 எடுக்கபபட்டு	 வருவ்தா்கவும்	
கூறியுள்ளது.

ஆ) குடிறமை ்சமைததுவம்

	 சிவில்	 எனகினற	 வார்தட்த	 சிவில்ஸ	
(Civils)	 அல்லது	 சிவிஸ	 (Civis)	 எனற	 லததீன	
தமாழிசதசால்லிலிரு்நது	 உருவாக்கபபட்டு	
ஆஙகிலததில்	 “குடிமக்கள்“	 எனபதபயர்	
தபறுகிறது.	 	குடிடம	சமததுவம்	எனபபடுவது	
சமமான	 குடிடமயுரிடம்களும்,	 பிற	
சு்த்நதிரங்களும்	 ஒரு	 குடிம்கனுககுத	
்தரபபடுவ்தாகும்.			குடிடம	சமததுவம்	எனபது		
அடனதது	குடிமக்களுககும்	ஒதர	மாதிரியான	
குடிடம	 சு்த்நதிரங்கள்	 மற்றும்	 குடிடம	
உரிடம்கடள	உள்ளைககிய்தாகும்.

‘’எ�லா �ல��க�� 
சமமானைவ. ஆனா��

ல �ல��க	 ம�ற
�ல��கைள� கா����
அ�க� சமமானைவக	 
ஆ��.’’

ஜா�� ஆ�வ�ஜா�� ஆ�வ�

�ல��க� ப�ைண
�ல��க�
ப�ைண

�ல��க�
ப�ைண

'சட்ைததின	 ஆட்சி	 எவவாறு	 குடிடம	
சமததுவததுைன	த்தாைர்புடையது?'

விவா்ம்

த்தனனாபபிரிக்கா,	 தமற்குஆசியா	 மற்றும்	
அதமரிக்கா	 ஆகிய	 நாடு்களில்	 இரு்ந்த		
அடிடமத்தனம்,	 இ்நதியாவின	 உள்ள	
தீணைாடம,	 அதமரிக்காவில்	
்கறுபபினத்தவர்்களுககு	 எதிரான	 இன	
தவற்றுடம,	யூ்தர்்களுககு	எதிரான	ஹிட்லரின	
த்காள்ட்க,	 சமததுவமினடம	 தபானறவற்டற,	
அரசாங்க	 த்காள்ட்க்களின	 மூலமா்க	 	 சில	
நாடு்களில்	முடிவுககு	த்காணடு	வர	முயற்சி்கள்	
த்தாைர்கினறன.

அதமரிக்காவில்	 மார்ட்டின	 லூ்தர்	
கிஙகின	 குடிடம	 உரிடம்கள்	 இயக்கம்		
மற்றும்	 இ்நதியாவில்	 அம்தபத்கரின	
்தாழ்த்தபபட்தைாருக்கான	 சமூ்க	 சமததுவ		
தபாராட்ைங்கள்	தபானறடவ	உல்க	வரலாற்றில்	
சமூ்க	 சமததுவம்	 சார்்ந்த	 இயக்கங்களுககு	
சிற்ந்த	 உ்தார்ணங்களாகினறன.	 “அடனதது	
மக்களும்	 சமமா்க	 படைக்கப-	
பட்டிருககிறார்்கள்”	 எனகிறது	 அதமரிக்க	
சு்த்நதிரப	பிர்கைனம்.

	 பிரானசு	நாட்டின	“மனி்தர்்கள்	மற்றும்	
குடிமக்களின	 உரிடமப	 பிர்கைனம்”	
குறிபபிடுட்கயில்,	 “மனி்தர்்கள்	 சு்த்நதிரமா்க	

அகிம்டச	 அடிபபடையிலான	
அதமரிக்க	 குடிடம	 உரிடம்கள்	
இயக்கததின	ஈடுஇட்ணயற்ற	 ்தடலவரா்க	
மார்ட்டின	 லூ்தர்கிங	 ஜீனியர்	
்கரு்தபபடுகிறார்.	1950	மற்றும்	1960-்களில்		
சமூ்க	 நீதிக்கா்க	 ்கறுபபினத்தவர்்கள்,	
அதமரிக்காவில்	 ஏற்படுததிய	 சம	
உரிடம்கடளப	 தபறுவ்தற்்கான	 புரட்சிதய	
குடிடம	 உரிடம்கள்	 இயக்கமாகும்.	
இ்நதியாவில்	 ைாகைர்.பி.ஆர்.அம்தபத்கர்	
துவஙகிய	 த்காடிக்க்ணக்கான	
்தாழ்த்தபபட்ை	 மக்களின	விடு்தடலக்கான	
இயக்கமானது	வரலாற்று	சிறபபுமிக்க்தா்க	
இ்நதியாவில்	 ்கரு்தபபடுகிறது.	 தமலும்	
இவவியக்கம்	 சமூ்க	 சமததுவததிற்்கான	
விட்தயாகும்.
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இ) அரசியல் ்சமைததுவம்

அரசின	 நைவடிகட்க்களில்	
பஙகுதபறுவ்தற்கு	 எத்தட்கய	 பாகுபாடுமினறி	
அடனதது	 மக்களுககும்	 அளிக்கபபடும்	
சமமான	 உரிடம்கள்	 அரசியல்	 சமததுவம்	
எனபபடுகிறது.	 வயது	 வ்நத்தார்	
அடனவருககும்	வாககுரிடம	எனப்தன	மூலம்	
இ்ந்த	அரசியல்	உரிடம	உறுதி	தசயயபபடுகிறது.

குடிமைக்களின் அரசியல் உரிறமைகறை 
உறுதி வ்சய்யும் பிை காரணிகள் 

  வாககுரிடம
  த்தர்்தலில்	தபாட்டியிடும்	உரிடம
  அரசாங்கபப்தவி்கடள	 வகிபப்தற்்கான	

உரிடம.
  அரசாங்கததின	 நைவடிகட்க்களுககு	

எதிரா்க	 மனு	 தசய்தல்	 மற்றும்	 தபாது		
த்காள்ட்க்கள்	 மீ்தான	 விமர்சனம்	
தசயயும்	உரிடம்கள்.

அடனதது	 குடிமக்களுககும்	 ஒதர	
மாதிரியான	 அரசியல்	 உரிடம்கள்	
அனுபவிபப்தற்்கான	 வாயபபு்கள்	 அரசியல்	
சமததுவததினால்	 அளிக்கபபடுகினறன.		
வயது	வ்நத்தார்	வாககுரிடம	எனபது	அரசியல்	
சமததுவதட்த	 அடையும்	 வழியா்கக		
்கரு்தபபடுகிறது.	அரசியல்	சமததுவம்	எனபது	
உணடமயில்	 மக்களாட்சி	
பரிதசா்தடன்களுக்கான	த்தர்வாகும்.	அரசியல்	
அதி்காரதட்த	மக்களிடைதய	பரவ	தசயவ்தற்கு	
அரசியல்	 சமததுவம்	 மட்டுதம	 தபா்தாது.	
தமலும்	 சமூ்க,	 தபாருளா்தார	 சமததுவம்	
எனபது	 அரசியல்	 சமததுவதட்த	 அடைய	
அவசியமாகிறது. 

தசல்வ	 வளங்களில்	 உள்ள	
தவறுபாடு்கடள	 அ்கற்றி,	 ஒவதவாரு	
ஆணுககும்,	 தபணணுககும்,	 நாட்டின	
வளடம்களில்	 சமமான	 பஙட்க	 அளிபபது	
தபாருளா்தார	சமததுவமாகும்”.

- பறரஸ் பிரபு (Lord Bryce)

குறிபபிைத்க்க ்மைற்்காள்

ஈ) வபாருைா்ார ்சமைததுவம்

தபாருளா்தார	 சமததுவம்	 எனபட்த	
அடனதது	 மக்களும்	 ்தங்கடள	 முழுடமயா்க	
தமம்படுததிக	 த்காள்வ்தற்கு	 நியாயமான	
வாயபபு்கள்	 இரு்ந்தால்	 மட்டுதம	
நியாயபபடுத்த	 இயலும்.	 ்தகு்ந்த	
தவடலவாயபபு,	உரிய	கூலி,	தபாதுமான	ஓயவு,	
மற்றும்	 தபாருளியல்	 தமலாணடமயில்	
சமபஙகு	 ஆகிய	 இடவயடனததும்	
தபாருளா்தார	 சமததுவததிடன	
அர்த்தமுள்ள்தாககுகினறன.

தபராசிரியர்	 லாஸகி	 தபாருளா்தார	
சமததுவதட்த	பற்றி	கூறும்		தபாழுது	“அரசியல்	
சமததுவம்	 எனபது	 	 தபாருளா்தார	
சு்த்நதிரமினறி,	தமயடமயாவதில்டல	எனறும்	
அபபடியில்லா்த	 நிடலயில்	 வைங்கபபடும்	
அரசியல்	 அதி்காரம்	 எனபது	 தபாருளா்தார	
அதி்காரததின	 ட்கபபாடவயாகும்”	 எனறு	
கூறுகிறார்.

இஙகு	தபாருளா்தார	சமததுவம்	எனபது	
சமமான	 வாயபபு்கடள	 அடனதது	
மக்களுககும்	அளிககும்	தபாது	தபாருளா்தாரம்	
தமம்பாடு	அடையும்	 எனப	 தபாருள்படுகிறது.	
தமற்கூறிய	 முடறயானது	 சம்தர்மததில்	
சாததியமாகுதமயனறி	 லட்சியவா்தததின	
அடிபபடையில்	மு்தலாளிததுவததில்	நைக்காது	
எனலாம்.

உ) வாய்பபு மைற்றும் கல்வியில் ்சமைததுவம் :

வாயபபு	 மற்றும்	 ்கல்வியில்	 சமததுவம்	
எனப்தன	 தபாருள்	 அரசு	 எனபது	 அடனதது	
மக்களுககும்	 சமமான	 மற்றும்	 ஒதர	
மாதிரியான	 வாயபபு்கள்	 அளிக்க	 தவணடும்	
எனப்தாகும்.	 அடனததுக	 குடிமக்களுககும்	
்தங்களது	 ஆளுடம்கடள	 தமம்படுததிக	
த்காள்வ்தற்்கா்க	 சமமான	 மற்றும்	 ஒதர	
மாதிரியான	 வாயபபு்கள்	 அரசினால்	
அளிக்கபபைதவணடும்.	 சாதி,	 ம்தம்,	 இனம்,	
தமாழி,	 ஏடை,	 ப்ணக்காரர்,	 பாலினம்	
தபானறவற்டற	 அடிபபடையா்க	 த்காணை	
பாகுபாடு்கள்	 நீக்கபபை	 தவணடும்.	 இ்நதிய	
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அரசடமபபு	அடனதது	மக்களுககும்	சமமான	
வாயபபு்கள்	 மற்றும்	 சமமான	 ்கல்விடய	
அளிககிறது.

3.2.4  சு்நதிரததிற்கும், ்சமைததுவததிற்கும் 
இறை்யயான உைவுகள்

சமததுவம்	 இல்லாமல்	 சு்த்நதிரததிற்கு	
எ்ந்ததவாரு	 விழுமியமும்	 கிடையாது.	
இவற்டற	 பல்தவறு	 பார்டவ்களில்	 புரி்நது	
த்காணடு	 அரசியல்	 சி்ந்தடனயாளர்்களான	
ஆகைன	பிரபு,	டி	ைாகவில்,	தஹரால்டு	லாஸகி	
(Lord	 Acton,	 De	 Tocqueville	 and	 Harold	 J.Laski)	
தபானதறார்	 அறிவார்்ந்த	 விளக்கங்கடள	
அளிததுள்ளனர்.

ஆகைன	பிரபு,	டி	ைாகவில்	(Lord	Acton,	De	
Tocqueville)	 தபானற	 அறிஞர்்கள்	 சு்த்நதிர	
த்காள்ட்கயின	 ஆ்தரவாளர்்கள்	 ஆவர்.	
‘சு்த்நதிரம்	 இருககுமிைததில்	 சமததுவம்	
இருக்காது	 எனவும்	 அத்த	 தபால	 சமததுவம்	
இருககும்	 இைததில்	 சு்த்நதிரம்	 இருக்காது’	
எனபது	 தமற்கூறிய	 சி்ந்தடனயாளர்்களின	
்கருதது	ஆகும்.	ஆகைன	பிரபு	(Lord	Acton)	கூறும்	
தபாழுது,	 “சமததுவதட்த	 தநாககிய	
உ்ணர்வுபபூர்வமான	 பய்ணமானது	
சு்த்நதிரததிற்்கான	 நம்பிகட்கடய	
வீ்ணாககுகிறது”	 எனகிறார்.	 	 தஹரால்ட்	
லாஸகி	 	 சு்த்நதிரதட்த	 பற்றி	 கூறும்தபாழுது,	
“சு்த்நதிரமும்,		சமததுவமும்	ஒனறுைன	ஒனறு	
இட்ண்நது	 	 இருபபது	 நல்லியல்பு”	 என	
கூறுகிறார்.	 தமலும்	 அவர்	 கூறும்	 தபாழுது	
்தடையற்ற	 சு்த்நதிரம்	 அளிக்கபபடும்தபாது,	
்தனிமனி்தர்்கள்	 ச்க	 மனி்தர்்களுககு	 தீஙகு	
இடைககிறார்்கள்.	 இவவட்க	 சு்த்நதிரம்	
சமு்தாயததில்	 குைபபதட்த	 	 உணைாககுகிறது	
எனகிறார்.	 19-ஆம்	 நூற்றாணடில்,	

குறிபபிைத்க்க ்மைற்்காள்

”பசிதயாடு	 வாழும்	 ஒரு	 மனி்தனுககு	
சு்த்நதிரம்	 எனன	 நனடமடய	
அளிக்கமுடியும்?	 அவனால்	 அ்ந்த	
சு்த்நதிரதட்த	 சாபபிைதவா	 அல்லது	
குடிக்கதவா	முடியாது.	

- ்ாமைஸ் ொபஸ் (Thomas Hobbes)

்தனிமனி்தததுவவாதி்கள்	 “சு்த்நதிரததிற்கு“	
்தவறான	வடரயடறடய	அளிததுவிட்ைார்்கள்.	
அவர்்கள்	 தபாருளா்தார	 சமததுவததிற்கு	
முககியததுவம்	 அளிக்காமல்	 அரசாங்கததின	
்தாராளமயக	த்காள்ட்கககு	மட்டுதம	அழுத்தம்	
அளித்தார்்கள்	 எனறு	 தஹரால்ட்	 லாஸகி	
கூறுகிறார்.	

தமலும்	தஹரால்ட்	லாஸகி,	கூறுட்கயில்	
“எஙகு	 ப்ணக்கார	 வர்க்கம்	 –	 ஏடை	 வர்க்கம்,	
படித்தவர்்கள்	 –	 படிக்கா்தவர்்கள்	 எனற	
பிரிவிடன	 இருககிறத்தா,	 அஙகு	 ்கணடிபபா்க	
மு்தலாளி,	 பணியாளர்	 எனற	 வகுபபுவா்த	
நிடலயிடன	 ்கா்ணமுடியும்	 எனறு	
த்தரிவிததுள்ளார்.

மற்றுதமாரு	 தபாருளா்தார	 நிபு்ணரான	
ஆைம்	 ஸமித,	 “மு்தலாளி்களுககும்,	
த்தாழிலாளர்	 சங்கத்தடலவர்்களுககும்	
இடைதய	 சு்த்நதிரமான	 தபாட்டி	 நிலவ	
தவணடும்“	எனற	்தனிமனி்தததுவவாதி்களின	
கூற்டற	 ஆ்தரிககிறார்.	 அரசாங்கமானது,	
தபாருளா்தாரம்	 த்தாைர்பான	 விவ்காரங்களில்	
்தடலயிடுவட்த	 ்தனிமனி்தததுவவாதி்கள்	
விரும்புவதில்டல.	அரசாங்கததினால்	த்தடவ-
வைங்கல்	 சூததிரம்	 ஏற்றுகத்காள்ளபபட்ைது.	
தபாருளா்தாரம்	 த்தாைர்பான	 பிரசசிடன்கள்	
இ்ந்த	 சூததிரததின	 மூலமா்க	 நீஙகும்	 எனறு	
எதிர்பார்க்கபபட்ைது.	 ஆனால்	 ஐதராபபாவில்	
இ்தன	மூலம்		ஆபத்தான	விடளவுபபயன்கடள	
ச்நதிக்க	தநரிட்ைது.

மு்தலாளிவர்க்கமானது	 வாயபபு்கள்	
அடனதட்தயும்	 அதி்கபட்சமான	
சுரணைலுககுப	 பயனபடுததினால்,	 ஏடை	
வர்க்கததிற்கும்,	 ப்ணக்காரவர்க்கததிற்குமான	

"்தனியாருககு	 இடைதயயான	
பரிமாற்றங்கள்	அரசாங்க	்தடலயீடு்களான	
்கட்டுபபாடு,	 சலுட்க்கள்,	 வரி,	 மானியம்	
தபானறடவ	 இல்லாமல்	 சுமூ்கமா்கவும்,	
சு்த்நதிரமா்கவும்	 நைககும்	 தபாருளா்தார	
முடறடமதய	 ்தாராளமயக	 த்காள்ட்க	
(Laisszr	Faire)	எனபபடும்."
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இடைதவளி	தபரிதும்	அதி்கமாகிறது.	இ்தனால்	
உடைககும்	 வர்க்கம்	 அதி்கம்	
பாதிக்கபபடுவ்தால்	 உணைான	 பினவிடளவு,	
்தனிமனி்தததுவததிடன	எதிர்க்கவும்	அ்தனால்	
சம்தர்மம்	 உ்தயமா்கவும்	 ்கார்ணமாகிறது.	
இவவாறு	 எழுசசிதபற்ற	 சம்தர்மமானது	
்தனிமனி்தததுவவா்தததின	 த்காள்ட்க்கடள	
மறுக்க	 ஆரம்பித்தது.	 இ்ந்த	 மாற்றம்	
“தபாருளா்தார	சமததுவமில்லாமல்	சு்த்நதிரம்	
எனபது	தபாருளற்றது”	எனற	நிடல	உருவா்க	
்கார்ணமா்க	அடம்ந்தது.

அரசியல்	 சு்த்நதிரம்	 ஏற்படுவ்தற்கு	
தபாருளா்தார	 சமததுவம்	 மி்கவும்	
அததியாவசியமாகிறது.	 இது	 சாததியம்	
இல்லா்ததபாது,	 அரசாங்கமுடறயானது	
மு்தலாளிததுவ	 	மக்களாட்சியா்க	மாறி	அ்தன	
விடளவா்க	 த்தாழிலாளர்	 வர்க்கம்	 எனபது	
வாககுரிடமடய	 மட்டுதம	 தபற்று,	 அ்தன	
மூலம்	 	 அவர்்களுககு	 எ்ந்தவி்த	
பயனுமில்லாமல்	 தபாகும்	 சூழ்நிடல	
உருவாகும்.	 சு்த்நதிரமும்,	 	 சமததுவமும்	
சம்தர்ம	மக்களாட்சியில்	மட்டுதம	ஒனதறாடு	
ஒனறா்க	இட்ண்நது		பய்ணம்	தசயய	முடியும்.	
சு்த்நதிரததிற்கு	 ஒதர	 ஒரு	 தீர்வு்தான	 உணடு.	
அது	 எனனதவனில்	 சமததுவம்	 மட்டுதம.	
“இ்தனால்	 சு்த்நதிரமும்,	 சமததுவமும்	
ஒனறுைன	 மற்தறானறு	 தநருக்கம்	
பாராட்டுகினறன“	 எனறு	 கூறுகிறார்	
ப்பால்லார்டு.

்னிமைனி்ததுவம்

்தனிமனி்தர்்களின	 நனதனறிக்கான	
அரசியல்	 மற்றும்	 சமூ்க	 ்தததுவம்	
்தனிமனி்தவா்தம்	ஆகும்.
்சமை்ர்மைம்

தபாருள்	 உற்பததியின	 வழிமுடற,	
விநிதயா்கம்	 மற்றும்	 பரிமாற்றம்	 இடவ	
யாவும்,	 ஒட்டு	 தமாத்தமா்க	 
சமு்தாயததில்	 வாழும்	 மக்களால்	
ஒ ழு ங கு ப ப டு த ்த ப ப ட் டு ம் ,	
உரிடமபபடுத்தபபட்டும்	 இருக்கபபை	
தவணடும்	 எனற	 அரசியல்	 மற்றும்	
தபாருளா்தார	 த்காட்பாதை	 சம்தர்ம	
த்காட்பாடு	ஆகும்.

்சமைததுவம் வ்ாைர்பான பிரசசிறனகள்

  தவறுபட்ை	 தபாருள்	 விளக்கங்கள்	 –	
சமமா்க	 நைதது்தல்,	 சமமான	
தவளிபபாடு்கள்,	மற்றும்	சமவாயபபு்கள்	
எனபன	 பற்றி	 த்தடவக்கதி்கமான	
வடரயடற்கள்,	 தபாருள்	 விளக்கங்கள்	
இ்ந்த	பர்ந்த	வடரகூறு்களில்	உள்ளன.

  ஒவதவாரு	 வட்கபபாடு்களிலும்	 உள்ள	
முரணபாடு்கள்	 –	 சமமா்க	 பாவித்தல்	
எனபது	 சமமான	 தவளிபபாடு்கடளத	
்தடுககிறது.	 அத்ததபால	 சமமான	
தவளிபபாடு்கள்	 எனபது	 சமமான	
பாவித்தடல	பாதிககினறது.

  சம	வாயபபு்கள்	எனபது	்கருத்தாக்கததின	
அடிபபடையின	 பினனடைவு	
பிரசசடனடய	 உருவாககுகிறது.	
எபபடிதயனில்	்கல்வியும்,	பயிற்சியும்	ஒரு	
தவளிபபாைா?	 அல்லது	 ஒரு	 வாயபபா?	
அத்த	 தபால	 ஆரம்ப	 நிடல	 தவடலயில்	
தசர்்தல்	 எனபது	 ஒரு	 தவளிபபாைா?	
அல்லது	ஒரு	வாயபபா?	எனற	த்கள்வி்கள்	
இஙகு	எழுகிறது.

  சமமா்க	நைதது்தல்	எனபது	பல	வி்தமான		
வாயபபு	 தவற்றுடம்கடள	
உள்ளைககிய்தாகும்.	 இ்தன	 விடளவா்க	
வாயபபு	தவற்றுடம்கடள	தபாருத்தமான	
தவற்றுடம்கள்	 மற்றும்	
தபாருத்தமில்லா்த	 தவற்றுடம்கள்	 என	
அடையாளம்	 ்கா்ண	 இயலாது.	
உ்தார்ணததிற்கு	 உைல்பருமடனக	
குறிபபிைலாம்.

  உணடமயில்	 சமமான	 தவளிபபாடு்கள்	
எனபடவ	 எபதபாதும்	 இலக்கா்க	
வி ரு ம் ப ப ப டு வ தி ல் ட ல .	
சமததுவதட்தவிை,	 சம	 நியாயதம	 சமூ்க	
நீதியா்க	 பார்க்கபபடுகிறது.	 நியாயததின	
ஒரு	த்கா்ணதம	சமததுவமாகும்.

  ஆனாலும்	 சமததுவமினடமயும்	 சில	
சமயங்களில்	 விரும்பபபடுகிறது,	
எபபடிதயனில்	 அபதபாது்தான	
்தகுதிக்கான,	 நியாயமான	 பரிசு	
கிடைக்கபதபறும்.
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்சமைததுவதற் எவவாறு ஊக்குவிக்கலாம்?

சு்த்நதிர	 வாதி்களுககும்,		
சம்தர்மவாதி்களுககும்	 இடைதயயான	
தவறுபட்டை	 நாம்	 உ்ணரும்பட்சததில்,	
சமததுவ	 இலகட்க	 அடையும்	 வழிமுடறயும்	
நமககு	 த்தளிவடைகிறது.	 பினவரும்	
சமததுவதட்த		ஊககுவிககும்		வழிமுடற்கடளப	
பற்றிய	 பர்ந்த	 விவா்தம்	 நம்டம	 சில	
முடற்களுககு	வழி்காட்டுகிறது.	அவற்றிடனப	
பற்றி	த்தரி்நது	த்காள்தவாம்.	அடவ்கள்,

  முடறசார்்ந்த	சமததுவதட்த	உருவாககு்தல்

  தவறுபடுததி	 நைதது்தலின	 மூலம்	
சமததுவதட்த	ஏற்படுதது்தல்

  உைனபாைான	 நைவடிகட்க்கள்	 மூலம்	
சமததுவம்

ஆணட்ரூ ்ெவுட் (Andrew Heywood) 
கூறும் பல்்வறுவறக ்சமைததுவ 
லட்சியஙகறைப பற்றிய பார்றவ:

சு்நதிரவாதிகள்

சு்த்நதிரவாதி்கள்,	 நம்புவது	
எனனதவனில்	 பிறககும்தபாது	 அடனதது	
மக்களும்	 சமமாவர்.	 இவர்்கள்	 நீதிதநறி	
அடிபபடையில்	 சமமா்க	 ்கரு்தபபடுகிறார்்கள்.		
இது	 முடறயான	 சமததுவதட்த	
உ்ணர்ததுவ்தா்கவும்,	 குறிபபா்க	 சட்ை	 மற்றும்	
அரசியல்	 சமவாயபபுரிடம	 எனறாலும்,	 சமூ்க	
சமததுவம்	 எனபது	 சு்த்நதிரதட்த	 தியா்கம்	
தசயது	 தபறககூடிய்தாகும்.	 மரபுவழி	
சு்த்நதிரவாதி்கள்	்கடுடமயான	்தகுதிமுடறயும்,	
தபாருளா்தார	 ஊககுவிபபு்கடளயும்	
பரி்நதுடரககினறார்்கள்.	 இ்தற்கு	 மாறா்க	
்தற்்கால	 சு்த்நதிரவாதி்கள்,	 சமூ்க	 சமததுவம்	
நிடலபபடும்பட்சததில்,	 சமவாயபபு்கள்	
நியாயமா்க	 வைங்கபபைலாம்	
எனறுடரககினறனர்.

பழறமைவாதிகள்

சமூ்கம்	 இயற்ட்கயிதலதய	 படிநிடல	
அடமபபுடையது	எனறும்,	சமததுவம்	எனபட்த	
எபதபாதுதம	அடைய	முடியா்த	ஒரு		்கற்படன	

இலக்கா்க	 ்கருதுகினறனர்.	 ஆனால்	 புதிய	
உரிடமயின	 அடிபபடையில்,	 வலிடமயான	
த்தாழில்முடனதவார்	 நம்பிகட்கயின	
அடிபபடையில்	 சமவாயபபு்கடள	 வைஙகும்,	
அத்த	 தநரததில்	 தபாருளா்தார	
சமததுவமினடமயின	 தபாருட்பயன்கடளயும்	
வலியுறுததுகிறது.

்சமை்ர்மைவாதிகள்

சம்தர்மச	 சி்ந்தடனயாளர்்கள்	
சமததுவதட்த	 அடிபபடையான	
விழுமியமா்கவும்,	 அதிலும்	 குறிபபா்க	 சமூ்க	
சமததுவதட்த	 முககியமா்க	 ஒபபுக	
த்காள்கிறார்்கள்.	 சமூ்க	 மக்களாட்சி	
த்தாைர்பான	 ்கருத்தாக்கததில்	 பல	
பரிமா்ணங்கள்	 	 இரு்ந்தாலும்,	 இவவட்கயான	
சமததுவம்	 நிசசயமா்க	 சமூ்க	
ஒருஙகிட்ணபபிலும்,	 சத்கா்தரததுவததிலும்	
்கால்்தைம்	 பதிககும்	 எனபதில்	 எ்ந்த	 ஐயமும்	
இல்டல.	 	 அத்தாடு	 மட்டுமல்லாமல்,	 சமூ்க	
சமததுவம்	 எனபது	 	 நீதிடய	
நிடலநாட்டுவ்தற்கும்,	 சம	 நீதியிலான	 பஙட்க	
அளிபப்தற்கும்,	 சு்த்நதிரததிடன	 தபருமளவில்	
தநர்மடறயா்க	அளிபப்தற்கும்		பயனபடுகிறது.

அறமைபவபதிர்வாதிகள்

இவவட்க	 த்காள்ட்கவாதி்கள்	அரசியல்	
சமததுவதட்த	 டமயபபடுததி	 ்தங்கள்	
்கருத்தாக்கதட்த	வலிடமபபடுததியுள்ளார்்கள்.	
அரசியல்	 சமததுவம்	 ்தனிநபர்	 சு்த்நதிரதட்த	
வைஙகும்	 எனறும்,	 அடனதது	 வி்தமான	
அரசியல்	 சமததுவமினடமயும்	 எதிர்க்கபபை	
தவணடும்	 எனறும்	 	 த்தரிவிககிறார்்கள்.	
பயன்தரககூடிய	 வளங்கடள	 கூட்டு	
தசாததுடைடம	 ஆககுவ்தன	 மூலம்	 சமூ்க	
சமததுவதட்த	 அடையலாம்	 எனபது	 அடமப	
தபதிர்வா்த	 தபாதுவுடைடமவாதி்களின	
(Anarcho-Communists)	நம்பிகட்கயாகும்.

பாசி்சவாதிகள் 

	 மனி்த	குலதம	இன	அடிபபடையிலான	
சமததுவமினடமயுைன	 இருககிறது.	
இவவுலகில்	இபபாகுபாடு	்தடலவர்,	த்தாணைர்,	
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நாடு்கள்	 மற்றும்	 பல	 இனங்களுககு	
இடைதயயும்	இவவுல்கததில்	்கா்ணபபடுகிறது.	
ஒரு	த்தசதமா	அல்லது	இனதமா	எதுவானாலும்,	
அதில்	 அங்கம்	 வகிககும்	 நபர்்கள்	 சமமா்க	
பாவிக்கபபடுகிறார்்கள்.	 அவர்்களின	 பிர்தான	
அடையாளதம	 அவர்்கடள	 ்கணைறிய	
பயனபடுகிறது.

வபணணியவாதிகள்

	 பாலின	 சமததுவதம	
இகத்காள்ட்கவாதி்களின	குறிகத்காள்	ஆகும்.	
ஆண்களுககு	 சமமா்க	 தபண்களும்	 சம	
உரிடம்கள்,	 சமவாயபபு்கள்	 தபறுவத்தாடு	
மட்டுமல்லாமல்,	 சமூ்க,	 தபாருளா்தார	
நிடல்களிலும்	 சம	 அதி்காரம்	 தபறுவட்த	
இவர்்கள்	ஆ்தரிககிறார்்கள்.	ஆனால்	இவவாறு	
சமததுவதட்த	 த்காருவது	 எனபது	 தபண்கள்,	
“ஆண்களின	 மூலம்	 அடையாளம்“	
்கா்ணபபடுவ்தா்க	 சில	 முற்தபாககு	
தபணணியவாதி்கள்	 ்கருததுத	
த்தரிவிககினறனர்.

சூழலியல்வாதிகள்

	 உயிரி	 டமய	 சமததுவமானது,	
வாழ்வின	அடனதது	வடிவங்களும்	வாைவும்,	
மலர்்நது	வளம்	தபறவும்	சம	உரிடம	உள்ளது	
என	வலியுறுததுகிறது.		மரபார்்ந்த	்கருத்தானது,	
சமததுவதட்த	 மனி்த	 இனதட்த	 டமயமா்க	
(Anthropocentric)	மட்டுதம	டவதது	இயஙகுகிறது	
எனறு	 கூறுகிறார்்கள்.	 இ்தனால்	 மனி்த	
இனதட்த	 ்தவிர்தது,	 ஏடனய	 மற்ற	
உயிரினங்களும்,	 உருதபாருளும்	 இதில்	
தசராது.

ஹேவுட, ஆன்டரு (2004), அரசியல 
இ்லடசியஙகள் : ஒர் அறிமுகம, நான்காம 
்பதிபபு, நியூயார்க : ஹ்கமில்லன்  
(Heywood, Andrew. (2004) political Ideologies: An 
Introduction, 4th ed. New York: Macmillan.)

முறை்சார்ந் ்சமைததுவதற் நிறுவும் வழிகள்

	 உல்க	 அளவில்	 சமூ்க,	 தபாருளா்தார,	
அரசியல்	 ஏற்றத்தாழ்வு்கள்	 அடனததும்	
நடைமுடற	 பைக்க	 வைக்கங்களின	
மூலமா்கவும்,	 சட்ை	 முடறடம	 வழியா்கவும்,	

குறிபபிட்ை	 சில	 வட்கயான,	 வாயபபு்கள்	
மற்றும்	 தவகுமதி்கடள	 சில	 சமூ்க	 பிரிவு்கள்	
அனுபவிக்க	 முடியா்தவாறு	 ்தடுதது	
நிறுததுகினறன.	 உ்தார்ணததிற்கு,	
ஏடை்களுககு	 வாககுரிடம	 மறுக்கபபடுகிறது.	
உல்கததின	 சில	 பகுதி்களில்,	 தபண்கள்	
பணிசார்்ந்த	வளர்சசி	 பாட்தயில்	 தசல்வ்தற்கு	
அனுமதிக்கபபடுவதில்டல.	 இ்நதியாவில்	
நடைமுடறயில்	 இயஙகும்	 சாதி	
முடறடமயினபடி,	 ்தாழ்த்தபபட்ை	 மக்கள்,	
உைலால்	உடைபபட்தத	 ்தவிர	 பிற	 பணி்களில்	
ஊக்கபபடுத்தபபடுவதில்டல.	 இனனும்	 சில	
நாடு்களில்,	சில	குடும்பங்கள்	மட்டுதம	முககிய	
ப்தவி்கடள	 வகிககினறன.	 இவவி்தம்	
தசயல்படும்	 சலுட்க்கள்	 நிலுடவயில்	
இருககும்	 வடர	 சமததுவதட்த	 அடைவது	
்கடினமாகிறது.		 இது	 மாதிரியான	
சலுட்க்கடள	 நிறுத்தாமல்	 சமததுவதட்த	
அடையமுடியாது.	

த்தானறுத்தாட்டு	இவவி்தமான	முடறடம்கள்	
சட்ைததின	 மூலம்	 வலிடமபபடுத்தபபட்டு	
வருகிறது.	 இ்தன	 விடளவா்க	 சமததுவதட்த	
அடைய	 தவணடுதமனறால்,	 அரசாங்கததின	
்தடலயீடு	 எனபது	 சட்ைததின	 மூலமா்க	
அவசியமாகிறது.	 நமது	 அரசடமபபானது,	
நாட்டின	 அடிபபடையான	 மற்றும்	 தமலான	
சட்ைம்	 எனற	 அடிபபடையில்	 இபபணி்கடள	
தசயய	 முற்படுகிறது.	 இ்நதிய	 அரசடமபபின	
படி	 சாதி,	 ம்தம்,	 இனம்,	 பாலினம்	 அல்லது	
பிறபபிைதட்த	 அடிபபடையா்க	 த்காணை	
பாகுபாடு்கள்	 அடனததும்	 ்தடை	
தசயயபபட்டுள்ளது.	தமலும்	நமது	அரசடமபபு		
தீணைாடமடயயும்	 ஒழிததுள்ளது.	 பல்தவறு	
நவீன	 அரசு்களும்,	 மக்களாட்சி	
அரசாங்கங்களும்	 சமததுவக	 த்காள்ட்கடய	
்தத்தமது	நாட்டின	அரசடமபபில்	இட்ணததுக	
த்காணடுள்ளன.

3.2.5 இநதிய அர்சறமைபபில் ்சமைததுவம்

இநதிய அர்சறமைபபின் ்சமைததுவ கருத்ாக்கம்

	 இ்நதிய	அரசடமபபின	உறுபபு	-	14-ன	
படி	 ‘சட்ைததினமுன	 அடனவரும்	 சமம்	
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அல்லது	 அடனவருககும்	 சட்ைததின	 மூலம்	
சமமான	 பாது்காபபு’	 அளிக்கபபடுகிறது.	 இது		
முடற	சார்்ந்த	சமததுவமா்கவும்,	மு்கவுடரயில்	
கூறபபட்டுள்ளது	 தபால,	 “சமமான	 நிடல		
மற்றும்	 வாயபபு்கடள“	 குறிககிறது.	 தமலும்	
இது	 நாட்டின	 சட்ைமானது	 அடனதது	
மக்களுககும்	 சமமா்க	 தபாரு்நதும்	 எனறும்	
பிறபபிைம்,	 சாதி,	 ம்தம்,	 தமாழி,	 இனம்,	
பாலினம்,	 நிறம்	 தபானறடவ	 அடிபபடையில்	
பாகுபாடு	 ்காட்ைககூைாது	 எனறும்	
த்தரிவிககிறது	எனறும்,	இட்தப	தபால	உறுபபு	
-	 15,	 உறுபபு	 -	 14-ஐ	 உறுதிபபடுததும்	
தநாககுைன	 இவவட்க	 பாகுபாடு்கடள	 ்தடை	
தசயதுள்ளது.	 ‘சட்ைததின	முன	சமம்’	மற்றும்	
‘சமமான	சட்ைப	பாது்காபபு’	ஆகியடவ	இ்நதிய	
அரசடமபபின	 உறுபபு	 -	 21-ன	 மூலம்	
வலிடமபபடுத்தபபட்டுள்ளது.	 இ்தனபடி	
‘எ்ந்ததவாரு	 ்தனி	 நபரும்,	 சட்ை	 நடை	
முடறயனறி	 அவரது	 வாழ்வு	 அல்லது	

்தனிபபட்ை	 சு்த்நதிரததிடன	 இைக்க	 டவக்க	
முடியாது’	 எனறும்	 விளககுகிறது.	 இ்தன	
மூலம்	 அறிவது	 யாத்தனில்,	 ஒரு	 ்தனிநபடர	
்தணடிக்க	 தவணடும்	 எனறால்,	 அட்த	
சட்ைததின	 நடைமுடற	 மூலம்	 மட்டுதம	
தசயல்படுத்த	 முடியும்.	 இது	 தபால	
ஒரு்தடலபட்சமா்கதவா,	 பாகுபாைான	
முடறயிதலா	அல்லது	சமமற்ற	முடறயில்	பல	
்தனிமனி்தர்்கடள	நைதது்ததலா	்தவறு	ஆகிறது’.

சு்நதிர உரிறமை (உறுபபு 14 -18)

  சட்ைததின	முன	சமம்	(உறுபபு	-14)
  ம்த	அடிபபடையிலான	

பாகுபாடு்களுககு	்தடை	(உறுபபு	-15)
  தபாது	தவடலவாயபபில்	சம	

வாயபபுரிடம	(உறுபபு	-16)
  தீணைாடம	ஒழிபபு	(உறுபபு	-17)
  பட்ைங்கள்	ஒழிபபு	(உறுபபு	-18)

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

�த�சனமான
உைம

்வறுபடுததி நைதது்ல் மூலம் எவவாறு ்சமைததுவம் அறையபபடுகிைது?
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	 சில	 தநரங்களில்	 ்தனிநபர்்கடள	
தவறுபடுததி	நைதது்தல்	மூலம்,	சம	உரிடம்கள்	
உறுதிதசயயபபடுவது	 அவசியமாகிறது.	
இ்தற்்கா்க	 சிலவி்த	 தவற்றுடம்கள்	 ்க்ணககில்	
எடுததுகத்காள்ளபபடுவது	 எனபது	
்தவிர்க்கமுடியா்த்தாகிறது.	 இயலா்தவர்்கள்,	
மாற்றுததிறனாளி்கள்	 மற்றும்	 இரவு	
தநரங்களில்	 தபருநிறுவனங்கள்,	
தமனதபாருள்	 நிறுவனங்களில்	 பணிபுரிய	
தசல்லும்	தபண்களுககு	சில	சிறபபு	சலுட்க்கள்	
அளிபபது	அவசியமாகிறது.		தமற்கூறியவற்றில்	
தவறுபடுததி	நைதது்தல்	எனபது		சமததுவதட்த	
உயர்ததுதமயனறி	 சமததுவகத்காள்ட்க	
வரம்பிடன	 மீறாது	 எனலாம்.	 இது	 தபாலதவ	
சமததுவம்	 பாதிக்கபபைாமல்	 இருக்க,	
அரசாங்கததின	 மூலம்	 சில	 த்காள்ட்க்கள்	
அவசியமாகிறது.	 உ்தார்ணததிற்கு	
இ்நதியாவில்	 இைஒதுககீடு	 த்காள்ட்கயும்,	
ஏடனய	 பிற	 நாடு்களில்	 “உைனபாட்டு	
நைவடிகட்க”யும்	 (Affirmative	 Action)	
பினபற்றபபடுகிறது.

3.2.6  உைன்பாட்டு நைவடிக்றக  
(Affimative Action)

உைன்பாட்டு நைவடிக்றக பற்றிய பார்றவ

சட்ைததின	 மூலமா்க	 முடறசார்்ந்த	
சமததுவம்	 நிறுவபபை	 முடியா்த	 நிடலயில்	
‘உைனபாட்டு	 நைவடிகட்க’	 த்தடவயாகிறது.	
நனறா்க	 தவரூனறிய	 சமூ்க	
சமததுவமினடமடய	 ்கடளவ்தற்குணைான	
தநர்மடறயான	 நைவடிகட்க்கடள	
அமல்படுததுவது	முககியமாகிறது.	

இடவ	 சமூ்க	 சமததுவமினடமயின	
தீவிரமான	 வடிவங்கடள	 படிபபடியா்கக	
குடறதது	 நீககுகிறது.	 தபரும்பாலுமான	
உைனபாட்டு	 நைவடிகட்கயின	 த்காள்ட்க்கள்	
த்தானறுத்தாட்டு	 ்கா்ணபபடும்	
சமததுவமினடமயின	 விடளவு்கடள	 சரி	
தசயய	 திரளான	 ஏதுவா்க	
வடிவடமக்கபபடுகினறன.	 நமது	 நாட்டில்	
ஒதுககீட்டுக	 த்காள்ட்க	 மற்றும்	 ்கல்வியில்	
இைஒதுககீடு,	 தவடலவாயபபு்களில்	
முனனுரிடம,	 தபானறடவ	 பின்தஙகிய	

மக்களின	 நலனுக்கா்க	 அளிக்கபபடுவது	
விவா்தம்	 மற்றும்	 ்கருதது	 தவறுபாடு்களுககு	
உள்ளாகி	வருகிறது.

இகத்காள்ட்கயானது	சமு்தாயததில்	சில	
குழுக்கள்	 ச்நதிககும்	 சமூ்க	 பாரபட்சம்,	
விலக்கல்,	 ஒதுக்கபபடு்தல்	 மற்றும்	
பாகுபாட்டிற்கு	 நியாயமான	 தீர்வா்க	 இ்ந்த	
உைனபாட்டு	 நைவடிகட்க	
நியாயபபடுத்தபபடுகிறது.	 அது	
மட்டுமல்லாமல்	நியாயமான	மற்றும்	சமததுவ	
சமு்தாயம்	 உருவா்க	 தவணடுதமனில்,	
இவவட்கயான	 சிறபபு	 சலுட்க்கள்	
பாதிக்கபபட்ைவர்்களுககு	 உ்தவியா்க	 இருக்க	
கூடும்.	 இவவட்கயான	 உைனபாட்டு	
நைவடிகட்க்கள்	 அடனததும்	 ஒரு	 குறிபபிட்ை	
்காலததிற்கு	 மட்டுதம	 இயஙகும்.	 இ்ந்த	
உைனபாட்டு	 நைவடிகட்கயின	 மூலமான	
சலுட்க்கள்,	 சமு்தாயததில்	 ஏடனய	 சமூ்க	
குழுக்கள்	 அனுபவிதது	 வரும்	 நலனுககு	
சமமா்கவும்,	 குடறபாடு்கடளக	 ்கடளயவும்	
உ்தவி	புரிகினறன.

தநர்மடறயான	 பாகுபாட்டின	 மூலமா்க,	
அளிக்கபபடும்	 இைஒதுககீடு	 மற்றும்	
சலுட்க்கள்	 ஏடனய	 மக்களின	 சமநல	
உரிடமடய	 பாதிககிறது	 எனறு	
எதிர்பபாளர்்கள்	 கூககுரலிடுகிறார்்கள்.	
இசசலுட்க்கள்	 மூலம்,	 சமததுவம்	 எனற	
சம்தர்ம	த்காள்ட்கதய	பாதிக்கபபடுவ்தா்கவும்	

உைன்பாட்டு நைவடிக்றக – வறரயறை

த்தானறுத்தாட்டு	 பாதிக்கபபட்டு	
வரும்	 சிறுபானடம	 மக்கள்	 குழுவின	
தபாது	நலுனுக்கா்க	அளிக்கபபடும்	சலுட்க	
த்காள்ட்க	 அல்லது	 தமம்பாட்டுத	 திட்ைம்,	
உைனபாட்டு	 நைவடிகட்க	 எனபபடுகிறது.	
இ்ந்த	 நைவடிகட்க்களின	 மூலம்	
பாகுபாடு்கடள	 மட்டுதம	 ச்நதிதது	 வரும்	
மக்கள்	 குழுவிற்கு,	 சம்தர்ம	 சமூ்கதட்த	
உருவாககும்	 தபாருட்டு	 ்கல்வி,	
தவடலவாயபபு,	 சு்கா்தாரம்,	 சமூ்க	 நலன	
தபானறடவ்களில்	 முனனுரிடம	
அளிக்கபபடுகிறது.
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எதிர்பபாளர்்கள்	 கூறுகினறனர்.	 சமததுவம்	
எனபது	 அடனதது	 மக்கடளயும்	 சமமா்க	
பாவிபப்தாகிறது.	 ஆனால்	 இை	 ஒதுககீைானது	
சமததுவ	த்காள்ட்கயிடன	த்கள்விககுறியாககி	
்தடலகீழ்	 பாகுபாட்டிடன	 ஏற்படுததுகிறது.	
சமததுவம்	 எனபது	 அடனவடரயும்	 சமமா்க	
நைதது்தல்	 எனப்தா்க	 இருபபினும்,	 அது	 சாதி	
மற்றும்	இன	அடிபபடையிலான	பாகுபாட்டிடன	
மனி்தர்்களிடைதய	உருவாககுகிறது.	இ்தனால்	
சமூ்கம்	பிரிவிடனடய	ச்நதிககும்	எனறு	கூறி	
இபபிரிவிடனடய	 அறிஞர்்கள்	 குடற	

கூறுகிறார்்கள்.	 விவா்தங்கள்	 பல	 இரு்ந்த	
தபாதிலும்,	 கிராமம்	 மற்றும்	 குடிடச்களில்	
குை்நட்த்களின	 பள்ளி	 படிபபு	 மற்றும்	
சு்கா்தாரம்	 ஆகியடவ,	 நவீன	 ந்கர	
வசதிமயமான	 பள்ளி்களில்	 படிககினற	
குை்நட்த்களின	 பள்ளிபபடிபபிலிரு்நதும்	
சு்கா்தாரததிலிரு்நதும்	 தவறுபைத்தான	
தசயகினறன.	்தகு்ந்த	விதிவிலக்கான	சூைல்்கள்	
இல்லா்த	 பட்சததில்	 இ்ந்த	 ்தடலகீைான	
பாகுபாடுமுடற	 சட்ைபபடி	 ்தவறானது	 எனறு	
சமதவடலவாயபபுச	சட்ைம்	கூறுகிறது.

உைன்பாட்டு நைவடிக்றக ்றலகீழான பாகுபாடு

்கால்காலமா்க	 தவற்றுடமயின	 மூலம்	
பாதிக்கபபட்டு	 வரும்	 இலககு	 குழுக்களுககு,	
்தகுதிககு	 ஏற்றாற்தபால்	 உரிய	 சலுட்க்கள்	
மற்றும்	 முனனுரிடம்கள்	 ஆகியவற்றிடன	
அறிவுபபூர்வமா்க	வைஙகு்தல்.

இலககு	 குழுக்களுக்கான	 தவறுபட்ை	
சலுட்க்கள்	 அளிக்கபபடு்தல்.	 இ்தனால்	 ்தகுதி	
வாய்ந்த	 நபர்்கடள	 சலுட்கக	 குழுவிலிரு்நது	
தவளிதயற்று்தல்

இவவாறான	 ஏடை	 குை்நட்த்களுககு	
உயர்்கல்விடய	்கற்ப்தற்கும்,	சிறபபுப	பயிற்சிடய	
தமற்த்காள்வ்தற்குத	 ்தகுதியிரு்நதும்,	
தபாருளா்தார	 வசதி	 இல்லாமல்	 ஏடை	
மா்ணவர்்கள்	்தடை்கடள	ச்நதிககினறார்்கள்

இ்தன	 விடளவா்க	 மற்ற	 வசதியான	
பள்ளியில்	 ்கல்வி	 பயிலும்	 மா்ணவர்்களுைன	
இவர்்கள்	தபாட்டி	தபாை	இயலாமல்	தபாகிறது.	
இது	மாதிரியான	சமூ்க	மற்றும்	தபாருளா்தார	
சமததுவமினடம,	 சமவாயபபு்கடள	
பயனபடுததுவ்தற்கு	்தடையா்க		அடமகினறன.

்தற்தபாட்தய	 த்காட்பாட்ைாளர்்கள்	
இ்தடன	 ஏற்றுகத்காணைாலும்,	 சமவாயபபு	
இலககு	 அல்லாமல்,	 அரசு	 இயற்றுகினற	
சமததுவ	 இலககிடன	 அடைவ்தற்்கான		
த்காள்ட்க்கடள	எதிர்பபவர்்களாகினறனர்.

்சமைததுவம்

எனக்கான	உரிடம்களும்,	
எனககு	கிடைககும்	
வாயபபு்களும்	
மற்றவர்்களுககும்	
கிடைபபட்தயும்,	இடவ	

எவவாறு	எனனிைமிரு்நது	பிரிக்கமுடியா்த	
ஒரு	உரிடமதயா	அவவாறு	
மற்றவர்்களுககும்	அது	தபானற	
உரிடமயாகும்	எனபத்த	சமததுவமாகும்.

– வால்ட் விட்்மைன் (Walt whiltman)

மைாணவர்களுக்கான பயிற்சி

��ைம சம��வ� 
அர�ய� சம��வ� 

ச�க சம��வ�

ஏ?

எ� ? 
யா	��?

என?எ�ெபா�� 
எ�ப�?

எ�ேக?
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சு்நதிரதற்ப பற்றிய அறிமுகம்

	 சட்ைததினால்	 அனுமதிக்கபபட்ைவாறு	
நீங்கள்	சு்த்நதிரமா்க	வாழ்வ்தற்கு	உங்களுககு	
உரிடம	உணடு.	சட்ைததின	முககிய	்கைடமதய,	
்தனிமனி்தர்்களின	சு்த்நதிரதட்தப	பாது்காபபது	
ஆகும்.	ஓர்	்தனிமனி்தனின	பாது்காபபு	எனபது	
அவனது	 சு்த்நதிரததின	 நிடலடயப	
தபாறுத்தாகும்.	 	 சட்ைமும்,	 	 சு்த்நதிரமும்	
ஒனதறாடு	 ஒனறா்க	 பிட்ண்நது,	 அடனவரும்	
சமமா்க	 நைத்தபபை	 வழிவட்க	 தசயகினறன.	
அரசின	 ்தடலயாய	 ்கைடமதய,	 குடிமக்களின	
சு்த்நதிரதட்த	 பாது்காபபது	 எனபது	
அடனவரும்	அறி்ந்த	ஒனறாகும்.	

ஒவதவாரு	்தனிமனி்தடனயும்,	அரசு	சில	
நியாயமான	 ்கார்ணங்களுக்கா்க	
்கட்டுபபாட்டுககுள்	டவததிருபபது	உங்களுககு	
த்தரியுமா?	 இ்தனால்	 குடிமக்களுடைய	
சலுட்க்கள்	 எவவி்தததிலும்	
பாதிபபடைவதில்டல.	 ஒவதவாரு	
்தனிமனி்தனுககும்,	 அவர்்களுககுரிய	
உரிடம்கடள	 அளிபபதும்,	 பாது்காபபதும்	
அரசினுடைய	 முககிய	 ்கைடம்களில்	
ஒனறாகும்.	 இவவாறான	 தசயல்பாடு்களில்,	
்த னி ம னி ்த ர் ்க ளு க கி ட ை த ய ய ா ன	
சமததுவதட்தயும்,	 அரசு	 ்தான	 நிடறதவற்ற	
தவணடியவற்றில்	டவததுள்ளது.

நாம்	 அனுபவிக்க	 விரும்பும்	 சு்த்நதிர	
உல்கததிற்்கான	 பய்ணதட்த	 	 நாம்	
தமற்த்காள்தவாமா?	

வகுபபடற	சூைலில்	மா்ணவர்்களுக்கான	
சு்த்நதிரம்	 தவறுபடுகிறது.	 மா்ணவர்்களின	
பார்டவயில்,	 சில	 ஆசிரியர்்கள்	
்கடுடமயானவர்்களா்கவும்,	 ஏடனய	 சில	
ஆசிரியர்்கள்	 சு்த்நதிர	 மனபதபாககுைனும்	
நை்நதுத்காள்கினறனர்.	 தமற்கூறிய	 பார்டவ,	
மா்ணவர்்கள்	 ்தங்களுடைய	 சு்த்நதிரதட்த	
வகுபபடறயில்	 எ்ந்த	 அளவிற்கு	
அனுபவிககிறார்்கள்	 எனபட்தப	 தபாறுதது	

��� அ�கார�

�த��ர�ே த � ய  
ம�களா�� 

ம�களா���லான அர�ய	

ெபா���ண�� 
 அர�  சம��வ� 

த�ம�த�  ர����வ� 
ம����

அ�ம� 
அைம� 

ேப��  
ஆ��க உ�ைமக�

 தைலைம �த��ர�க���பா� 

���ப� 

இட� ெபய��	 

ேத�ய ம�களா�� 

ச�ட� பா�கா��
ஒ��ப�த	 

ம�த�க� 

ந� �ைக 
����ைம �த��ர�

ம�களா���லான �த��ர� 

இ	ல� ம�க� 

வைரயைற

 ெசய	பா� 

மத� 

 ேபாரா�த	 
இைறயா�ைம 

�த��ர உ�ைமக� 

3.3 சு்நதிரம்

Leanpub
	 	சு்த்நதிரததின	 தபாருள்,	 மற்றும்	

முககியததுவததிடன	 பல்தவறு	
அறிஞர்்களின	 ்கருததுக்கடள	
விளககுவ்தன	 மூலம்	
அறிமு்கபபடுதது்தல்.

	 	சு்த்நதிரததின	 வட்க்கடள	 த்தரி்நது	
த்காள்வதின	மூலம்	மா்ணவர்்களுககு	
பல	 வட்கயான	 சு்த்நதிரங்கடளயும்,	
அ்தடனப	 பற்றி	 அரசினுடைய	
்கருததுக்கடளயும்	விளககு்தல்.

	 	ஒர்	 சமு்தாயததில்	 குடிம்கனுககு	
சு்த்நதிரததின	விழுமியங்கடளப	புரிய	
டவபபது	 மூலம்,	 அரசு	 மற்றும்	
அரசடமபபு		அதி்காரததுவம்	பற்றியும்	
விளககி	 சு்த்நதிரம்	 எனும்	
்கருத்தாக்கததின	முககியததுவததிடன	
அறிய	டவத்தல்.

	 	சட்ைததின	 மூலமான	 ்கட்டுபபாடு	
எனபதும்	 ஒரு	 வட்க	 சு்த்நதிரம்	
எனபட்த	மா்ணவர்்களுககு	தபாதித்தல்.

	 	மக்களாட்சி	 மற்றும்	 சு்த்நதிரமான	
நீதிததுடறயும்,	 சு்த்நதிரததின	
விழுமியங்கடள	 உட்புகுததுவ்தற்்கான	
்காரணி்கள்	 எனறும்,	 சு்த்நதிரததின	
பாது்காவலர்்கள்	 எனறும்	 புரிய	
டவத்தல்.

கற்ைலின் ்நாக்கஙகள்
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அடமகிறது.	 மா்ணவர்்கடள	 ஓரளவிற்கு	
்கட்டுககுள்	 டவக்கவும்,	 ்கட்டுபபாைான	
சு்த்நதிரதட்த	 மா்ணவர்்கள்	 அனுபவிககும்	
வட்கயிலுதம	 ஆசிரியர்்கள்	
தசயல்படுகிறார்்கள்.	இவவி்த	்கட்டுபபாடு்கள்,	
மா்ணவர்்களின	 தமனடமயான	
நனநைதட்தககும்,	 அவர்்களின	 திறனமிக்க	
்கற்றலுககும்	 ஏதுவா்க	அடமகிறது.	 சு்த்நதிரம்	
எனனும்	 ்கருத்தாக்கததிடனப	
புரி்நதுத்காள்வது,	 மா்ணவர்்கள்	 ்தங்கள்	 ச்க	
மா்ணவர்்களிைம்	 உள்ள	 உறவுமுடற	 மற்றும்	
ஆசிரியர்்களிைம்	்காட்ைபபடும்	நைதட்த	மற்றும்	
மனபதபாககு	 தபானறவற்றின	 மூலமா்க	
வகுபபடறயில்	 ஆரம்பிககிறது.	 குறிபபிட்ை	
ச்நத்த்கதட்த	 தீர்பப்தற்கு	 த்கள்வி	 த்கட்பது	
மா்ணவர்்களின	 உரிடமயாகும்.	 அ்தற்கு	
ஆசிரியர்்கள்	அனுமதி	வைஙகுவது	சு்த்நதிரம்	
ஆகிறது.	 சு்த்நதிரம்	 எனபபடுவது	 சட்ைத்தால்	
அனுமதிக்கபபடும்	 தசயல்பாடு	 ஆகிறது.	
அ்தற்்கான	 ்கட்டுபபாடு்களும்	 ஒரு	 வட்கயில்	
சு்த்நதிரமா்க	்கரு்தபபடுகிறது.

்கற்றலுககு	 உ்க்ந்த	 வகுபபு	 சூழ்நிடல	
மா்ணவர்்களின	 ்கற்றல்	 திறடன	
தமம்படுததுகிறது.	 தமலும்	 சு்த்நதிரததின	
தபாருள்	 மற்றும்	 முககியததுவம்	 பற்றி	
நிடறவா்க	புரி்நது	த்காள்ள	முடியும்.

மனி்தர்்களுடைய	 வளர்சசிககும்,		
அரசின	 தமம்பாட்டிற்கும்	 சு்த்நதிரம்	
அதிமுககியமான	 அடிபபடைக	 கூறாகும்.	
முற்்காலததிலும்,	 இடைக்காலததிலும்,		
இஙகிலா்நது	 முடியாட்சி	 மக்களுககுத	
த்தடவயான	 சு்த்நதிரதட்த	 மறு்தலித்தது	
வரலாற்று	பதிவாகும்.	மக்களின	தபாறுடமடய	
தசாதித்த	முழுடமயான	முடியாட்சி	புரட்சிடய	
ச்நதிக்க	 தநரிட்ைது.	 இஙகிலா்நது	 தபரரசர்	
ொன	 பணிய	 தநர்்ந்ததுைன	 குடிமக்களுககு	
சு்த்நதிரதட்த	 அளிதது	 ப்தவிடய	 விட்டு		
விலகியதிற்கு	பிறத்க	இ்ந்த	புரட்சி	ஓய்ந்தது.

சு்த்நதிரததின	 த்தாற்றததிடனப	 பற்றி	 நாம்	
அறிதவாமா?

 டியூெர்	 மற்றும்	 ஸ்டூவர்ட 
தபரரசர்்களுககுப	 பினனால்	 வ்ந்தவர்்களும்	
முழுடமயான	 முடியாட்சி	 முடறடயத	
த்தாைர்்ந்த்தால்	“உள்நாட்டுபதபார்”	தவடித்தது.	
சு்த்நதிர	 தவட்ட்கயினால்	 உ்ந்தபபட்டு		
இபதபாராட்ைததில்	 அடனதது	 குடிமக்களும்	
பஙத்கற்றனர்.	 சார்்லஸ்	 மனனர்	 சிரசதச்தம்	
தசயயபபட்டு,	பினனர்	கஹராமபவல	ஆட்சியில்	
இரு்ந்ததபாதும்	கூை	மக்களுககு	த்தடவயான	
அடிபபடை	 சு்த்நதிரம்	 கிடைக்கவில்டல	
எனபது	வரலாற்று	நி்கழ்வு	ஆகும். 

இவவாறு	 மக்கள்	 தபாராட்ைததின	
விடளவா்க,	 இஙகிலா்நதில்	 1688-இல்	
“ம்கத்தான	 புரட்சி”,	 முடியாட்சிடய	 எதிர்தது	
அரஙத்கறியது.	 இதில்	 மக்களுககு	 	 ம்கத்தான	
தவற்றி	 கிடைத்ததுைன	 சில	 ்காலம்	
முழுடமயான	 முடியாட்சி	
்கட்டுபபடுத்தபபட்ைது.		 இ்தற்குப	 பிறகு	
தவடித்த	”பிதரஞ்சு	புரட்சி”	1789-ல்	ஏற்பட்ைது.	
இது	 பல	 மாற்றங்கடள	 ஏற்படுததினாலும்,	
மக்களின	 விடு்தடல	 தவட்ட்கககு	 சரியான	
அளவில்	 தீர்வு	 ஏற்பைாதிரு்ந்தது.	 ஏதனனில்	
தநபதபாலியனுககு	 பினனர்	 ஆட்சியில்	
அமர்்ந்தவர்்களும்	 முடியாட்சிடயத	

பிதரஞ்சு	 குடியரசு்கள்	 எனபடவ	
1792-ஆம்	ஆணடு	பிதரஞ்சுப	புரட்சிக்கான	
பிர்கைனததிற்கு	 பினனர்	 த்தாைர்சசியா்க	
உருவான	 குடியரசு்கடளக	 குறிபப்தாகும்.	
இவவாறு	 பிரானசின	 வரலாற்றில்	 ஐ்நது	
குடியரசு்கள்	 இரு்நதுள்ளன.	 மு்தலாவது	
பிதரஞ்சு	 குடியரசு	 (1972	 -1804),	
இரணைாவது	 பிதரஞ்சு	 குடியரசு	 (1848-
1852),	மூனறாவது	பிதரஞ்சு	குடியரசு	(1870-
1940),	 நான்காவது	 பிதரஞ்சு	 குடியரசு	
(1946-1958)	 எனறும்	 அ்தன	 பினனர்	
ஐ்ந்தாவது	பிதரஞ்சு	குடியரசு	அகதைாபர்	5,	
1958-இல்	 ஏற்படுத்தபபட்ைது.	 	 ஐ்ந்தாவது	
குடியரசானது	 நலி்ந்த	 மற்றும்	 உட்்கட்சி	
பூசல்	 சார்்ந்த	 நாைாளுமனற	
அரசாங்கததிலிரு்நது	மாற்றியடமக்கபபட்ை	
ஒரு	 வலிடம	 வாய்ந்த	 டமயதநாககு	
மக்களாட்சியாகும்.
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த்தாைர்்ந்தார்்கள்.	மூனறாம்	தநபதபாலியனின	
வீழ்சசிககு	 பிறகு	 மூனறாவது	 பிதரஞ்சு	
குடியரசு	 நிறுவபபட்ைது.	 1940-இல்	 இ்தன	
வீழ்சசிககுப	 பினனர்	 வரிடசயா்க	 நான்காம்	
குடியரசும்,	 1958-இல்	 அ்தன	 வீழ்சசிககுப	
பினனர்	 ஐ்ந்தாம்	 குடியரசும்	 நிறுவபபட்ைது.	
இ்தற்கிடைதய	்காலனி	ஆதிக்கததிற்கு	உட்பட்ை	
நாடு்கள்	 விடு்தடலக்கான	 நீணை	 தநடிய	
புரட்சிககுப	 பினனர்	 சு்த்நதிரதட்த	 தபற்றன.	
19-ஆம்	 நூற்றாணடில்	 இத்தாலியும்,	 20-ம்	
நூற்றாணடில்	 இ்நதியாவும்	 மிகு்ந்த	
தியா்கங்களுககு	 பினனதர	 த்தசிய	 சு்த்நதிரம்	
அடை்ந்தன.

வரலாற்று சூழல்

	 	அறிதவாளியின	 பகுத்தறிவிற்்கான	
விடளவாகும்

	 	பிதரஞ்சு	புரட்சி	(1789)	யின	விடளவாகும்

	 	பிதரஞ்சு	 புரட்சியாளர்்கள்	 ”சு்த்நதிரம்,	
சமததுவம்	 மற்றும்  
சத்கா்தரததுவததிற்்கா்க”	பாடுபட்ைனர்.

	 	பிதரஞ்சு	 புரட்சியின	 சி்ந்தடன்கள்	
இஙகிலா்நது	 எழுத்தாளர்்களிைம்	 தபரும்	
்தாக்கதட்த	 ஏற்படுததியது.	 அவர்்கள்	
மக்களாட்சி	 மற்றும்	 ்தனிமனி்தனுக்கான	
பிதரஞ்சு	 புரட்சியினால்	 ்தாக்கததிற்கு	
உள்ளாயினர்	எனலாம்.

	 	த்தாழில்மயமா்தலின	விடளவாகும்

	 	இயற்ட்க	மற்றும்	எளிடமக்கான	ஏக்கம்

சு்நதிரததின் வபாருள்  விைக்கம்

	 சு்த்நதிரம்	 எனபது	 “லிபர்”	 எனகிற	
லததீன	 வார்தட்தயிலிரு்நது	 உருவாகி	
ஆஙகிலததில்	 ”்கட்டுபபாடில்லா்தது”	 எனறு	
தபாருள்	 தபறுகிறது.	 “லிபர்”	 எனகிற	

வார்தட்தககு	 “்தடை்கள்	 இல்லா்த”	 எனப	
தபாருள்படுகிறது.

	 ஒருவர்	 எ்ந்த	 சூழ்நிடலயில்	
இரு்ந்தாலும்,	 ்தான	 நிடனத்தட்த	 தசயய	
முடியும்	எனபது	இ்தன	தபாருளாகும்.	ஆனால்	
சு்த்நதிரம்	 எனபட்த	 ்தனிமனி்தர்்கடள	
்தடையுைன	 கூடிய	 சு்த்நதிர	 உரிடமடய	
அனுபவிககும்	 வி்தததில்	
எடுததுகத்காள்ளலாம்.

	 சட்ைம்	 எனபது	 சு்த்நதிரததின	
நிப்ந்தடனயா்க	 விளஙகுகிறது.	 தபராசிரியர்	
பார்க்கரின	கூற்றுபபடி	“ஒழுஙகுமுடற	அரசில்	
சு்த்நதிரம்	சாததியமாகிறது.	இவவட்க	அரசில்	
இடறயாணடமயினுடைய	 சட்ை	 மற்றும்	
அரசியல்	 அம்சங்கள்	 ஒனறிதயா,	
ஏறககுடறயதவா	 அல்லது	 முழுவதுமா்கதவா	
்கா்ணபபடுகிறது”.	 லாஸகி	 உடரபபது	 தபால,	
“வரலாற்று	 அனுபவங்கள்	 மக்கள்	 வசதியா்க	
வாழ்வ்தற்கும்,	 ்தகு்ந்த	 முனதனற்றததிலான	
வாழ்விற்்கான	 விதிமுடற்கடளயும்	
அளிததுள்ளது.	 கீழ்பணி்தடல	
்கட்ைாயபபடுததும்தபாது	சு்த்நதிரததிற்கு	உரிய	
நியாயமான	 வடரயடறயா்க	 அது	
விளஙகுகிறது”.

சு்நதிரம் வ்ாைர்பான அறிஞர்களின்  
கருததுக்கள்

சு்த்நதிரம்	எனபது	்தகுதியான	மகிழ்சசிடயயும்,	
மற்றும்	 தவடலடயயும்	 அனுபவிபப்தற்கு	
உணைான	தநர்மடறயான	சகதியாகும்	

– வகட்ைல் (Gettel)

சு்த்நதிரம்	 எனபது	 ்தனிமனி்தர்்கள்,	 ்தங்கள்	
ஆளுடமத்தனடமயில்	 எ்ந்தவி்த	 பாதிபபும்	
இல்லாமல்	்தங்கடள	தவளிபபடுததுவ்தாகும்.

  – ஜி.டி.எச. ்கால் (G.D.H.Cole)

குறிபபிைத்க்க ்மைற்்காள்

மனி்தர்்கள்	 சிறபபா்க	 தசயல்படும்	
வாயபபிற்குரிய	சூழ்நிடலடய	நிர்வகிபபத்த	
சு்த்நதிரம்	ஆகும்.	

- வெரால்ட் லாஸ்கி (Harold.J.Laski)
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சு்த்நதிரம்	 எனப்தன	 தபாருள்	 ்தடை்கள்	
இல்லா்த	 நிடல	 எனப்தல்ல,	 மாறா்க	
சு்த்நதிரதட்த	தமம்படுததுவதில்	உள்ளது

– மைகாதமைாகாநதி (Mahatma Gandhi)

உரிடம்கள்	 இல்லாமல்	 சு்த்நதிரம்	
கிடையாது,	ஏதனனில்	உரிடம்கள்	இல்லா்த	
சூழ்நிடலயில்	 குடிமக்கள்	 அடனவரும்	
ஆளுடமத	 ்தனடமயின	 த்தடவ்களுககு	
அவசியமற்ற	 தவறும்	 சட்ைததிற்கு	 உட்பட்ை	
மக்களாவர்.

- வெரால்ட் ் �. லாஸ்கி (Harold.J.Laski)

சு்நதிரம்  மைற்றும் விடு்றல : ஓர் 
மைாறுபட்ை அணுகுமுறை

	 	சு்த்நதிரம்	 எனபது	
அ ை க கு மு ட ற யி லி ரு ்ந து ம் ,	
த வளி்க ட்டு ப ப ா டு ்களிலிரு்நதும்	
விடுதபறும்	விடு்தடல	நிடல	ஆகும்.

	 	எதிர்மடற	 சு்த்நதிரம்	 எனபது,	
்தடை்களில்லா்த,	 ்கட்டுபபாடு்கள்	
்கடள்ந்த	 முழு	 சு்த்நதிர	 நிடலயாகும்.	
தநர்மடற	 சு்த்நதிரம்	 எனபது	
தசயல்பைககூடிய	 வாயபபு	 அல்லது	
தசயல்பைககூடிய	 உணடம	
நிடலயாகும்.

	 	‘எஜீஸதைம்	 தெனரிஸ’	 எனும்	
சட்ைதமாழியில்	 கூறுவதுயாத்தனில்	
‘சு்த்நதிரம்’	 எனற	 தசால்	உறுபபு	 19-ல்	
உள்ள	 தபாதுவான	 வார்தட்தயாகும்.	
அது	 ்தனது	 அடமபபிடன	
அவவரசடமபபு	 உறுபபிைமிரு்நது	
தபறுகிறது.	 ஆனால்	 உறுபபு	 -	 21-ல்	
இத்தட்கய	 குறிபபிட்ை	 வார்தட்த்கள்	
எதுவும்	 பயனபடுத்தபபைவில்டல.	
அதில்	 ‘சு்த்நதிரம்’	 எனற	 தசால்லுககு	
முனபா்க	 ’்தனிபபட்ை’	 எனனும்	
குறிபபிட்ை	 வார்தட்த	 மட்டுதம	
பயனபடுத்தபபட்ைது.	 ஆ்கதவ	
’்தனிபபட்ை	 சு்த்நதிரம்’	 எனப்தால்	
பாது்காக்கபபடும்	 எதுவுதம	 உறுபபு	 -	
21-ககு	த்தாைர்புடைய்தாகும்.

சு்நதிரததின் இரணடு கட்ைஙகள் (Two 
Phases of liberty)

்நர்மைறை சு்நதிரம் (Positive Liberty) 

தநர்மடற	சு்த்நதிரம்	எனபது	சிலவற்டற	
தசயவ்தற்்கான	 சு்த்நதிரம்	 ஆகும்.	 இது	
்தனிமனி்தன	 ்தனனுடைய	 உரிடம்கள்	 மூலம்	
ஆளுடம	 ்தனடமடய	 தமம்படுததிக	
த்காள்வ்தற்கு	வாயபபளிககினறது.

எதிர்மைறை சு்நதிரம் (Negative Liberty)

தெ.எஸ.மில்லின	கூற்றுபபடி	சு்த்நதிரம்	
எனபது	 எதிர்மடறயான்தாகும்.	 மனி்தனின	
மீதும்,	 அவனது	 தசயல்பாட்டின	 மீதும்	
எவவட்க	 ்கட்டுபபாடு்களும்	 விதிக்கபபைக	
கூைாது	 எனகிறார்.	 தமலும்	 மனி்தனின	
பாட்தயில்	 எவவட்க	 ்தடை்களும்	 இருக்கக	
கூைாது	என	வலுயுறுததுகிறார்.

அ) இயற்றக சு்நதிரம் (Natural Liberty)

ஒருவர்	 நிடனபபட்தத	 ்தஙகு	
்தடையில்லாமல்	 நைததி	 முடிபப்தற்்கான	
சு்த்நதிரதம	 இயற்ட்க	 சு்த்நதிரம்	 எனற	
்கருத்தாக்கம்	 ஆகும்.	 முற்றிலுமா்க	
்தடை்களில்லா்த,	 ்கட்டுபபாடு்களற்ற	 மற்றும்	
ஒருவர்	 நிடனக்கககூடியட்த	 தசயயககூடிய	
சு்த்நதிரதம	இயற்ட்க	சு்த்நதிரமாகும்.

�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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சு்நதிரம் பற்றிய விவா்ஙகள்

�ான்லாக் (JohnLocke):	இயற்ட்க	நிடலயில்	
மனி்தர்்கள்	 வாழ்வுரிடம,	 	 சு்த்நதிர	 உரிடம	
மற்றும்	 தசாததுரிடம	 ஆகியவற்றிடன	
அனுபவித்தார்்கள்.

எதிர்வா்ம்:	 இது	 முழுடமயா்க	 ்தவறாகும்,	
இ்தற்கு	 ்கார்ணம்	 அரசு	 எனபது	 மட்டுதம	
தமற்கூறிய	 உரிடம்கள்	 அனுபவிபப்தற்கு	
உததிரவா்தமளிககிறது.	 இயற்ட்க	 நிடலயில்	
உரிடம்கள்	 அல்லாமல்	 மிரு்கங்களுககு	
உணைான	வலிடமடய	மட்டுதம	மனி்த	இனம்	
தபற்றிரு்ந்தது.

ரூ்்சா (Rousseau):	 	 மனி்தன	 சு்த்நதிரமா்க	
பிறககிறான.	 ஆனால்	 எஙத்கஙகு	 ்காணினும்		
சஙகிலியால்	பிட்ணக்கபபட்டிருககிறான.

எதிர்வா்ம்:	 ரூதசாவுடைய	 ்கருததினபடி,	
மனி்தனின	 ஆளுடமத்தனடம	 வளர்சசி	
அடைய	 வாயபபில்டல.	 சமூ்க	 ஒபப்ந்த	
த்காட்பாட்டியலாளர்்களின	 கூற்றுபபடி	
சு்த்நதிரம்	 ஓர்	 உரிமமா்க	 மட்டுதம	
வைங்கபபடுகிறது.	 மனி்தர்்கடள	 ்தாங்கள்	
விரும்பும்	 தசயல்்கடள	 தசயவ்தற்கு	
அனுமதித்தால்,	அஙகு	குைபபதம	மிஞ்சுகிறது.

அடனவருககுதம	 சு்த்நதிரதட்தப	
பற்றிய	 த்தளிவற்ற	 பார்டவ்கள்	 உணடு.	
அது	 அவரவர்்களின	 விருபபதட்தப	
தபாறுதது	 அடமகிறது.	 பதது	 நபர்்கள்	
சு்த்நதிரதட்தப	பற்றி	்கருததுடரககிறார்்கள்	
எனும்தபாது	ஒரு	தவடள	எ்ந்த	இருதவறு	
நபர்்களும்	 அவர்்களின	 	 சு்த்நதிரதட்தப	
பற்றிய	வடரயடறயில்	ஒனறுவது	இல்டல.	
தமலும்	சு்த்நதிரததின	 ்கருபதபாருடளயும்	
அவர்்கள்	விரும்பிய	வட்கயில்	 த்தளிவாக	
கூறுவதில்டல.	 இ்ந்தப	 தபாதுபபடையான	
அறிவியல்	 சார்பில்லா்த	
தசாற்பிரதயா்கததிடனதய	 இயற்ட்க	
சு்த்நதிரம்	எனகிதறாம்.	

– ்பராசிரியர் ஆர்.என்.கில்ரீஸ்ட்.  
(Professor R.N.Gilchist)

ஆ) குடிறமைச சு்நதிரம் (Civil Liberty):

சட்ைததின	 ஆட்சிடய	 பிரதிபலிபபத்த	
குடிடம	சு்த்நதிரததின	்கருத்தாக்கமாகும்.	இது	
குடிமக்கள்	 சமு்தாயததில்	 அனுபவிககும்	
சு்த்நதிரம்	 அரசில்	 உள்ளது	 எனபட்தக	
குறிபப்தாகும்.	 சட்ைததின	 வரனமுடற்களுககு	
உட்பட்டு	அசசு்த்நதிரம்	அனுபவிக்கபபடுகிறது.	
குடிடம	 சு்த்நதிரதட்த,	 பாது்காபப்தற்கு	
உணைான	உததிரவா்ததட்த	அரசின	சட்ைங்கள்	
வைஙகுகினறன. 

இ) அரசியல் சு்நதிரம் (Political Liberty)

அரசியல்	 சு்த்நதிரததின	 ்கருத்தாக்கம்	
எனபது	 குடிமக்கள்	 அரசியல்	 வாழ்வில்	
பஙத்கற்பதுைன,	 அரசின	 நைவடிகட்க்களில்	
்கல்நது	த்காள்வதும்	ஆகும்.	லீலாக		எனனும்	
அறிஞர்	 அரசியல்	 சு்த்நதிரதட்த	 ‘அரசடமபபு	
சு்த்நதிரம்’	 எனறு	 கூறுகிறார்.	 கில்கிரீஸட்	
எனனும்	 அறிஞர்	 அரசியல்	 சு்த்நதிரதட்த	
மக்களாட்சிதயாடு	 ஒத்த	 தபாருளுடையது	
எனறு	 ்கருதுகிறார்.	 அரசியல்	 சு்த்நதிரம்	
எனபது	 குடற்ந்தபட்ச	 உரிடம்கடள	
உள்ளைககிய்தாகும்.	 வாககுரிடம,	 த்தர்்தலில்	
தபாட்டியிடும்	உரிடம,	தபாதுக்கருதது	உரிடம,	
அரசாங்கததின	 குடறபாடு்கடள	

மைக்கள் எற்க் ்கட்க 
விரும்பவில்றல்யா அற்க் 

கூறுவ்ற்கான உரிறமை்ய 
சு்நதிரமைாகும்.

குறிபபிைத்க்க ்மைற்்காள்

மனி்தர்்களுககிடைதயயான	
வடரயறுக்கபபட்ை	சட்ைங்களும்,	உறுதியான	
நிடறதவற்று்தல்	 மற்றும்	 	 சட்ைததின	 முன	
சமததுவமும்	 மனி்தனின	 குடிடம	
சு்த்நதிரதட்த	 அடுத்த	 ்கட்ை	 வளர்சசிககு	
த்காணடு	தசல்கிறது.

- வகட்ைல் (Gettel)
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எடுததுடரககும்	 உரிடம,	 மனுதசயயும்	
உரிடம	 தபானறடவ	 இவவட்க	
உரிடம்களாகும்.

ஈ) ்னிபபட்ை சு்நதிரம் (Personal Liberty)

எ்ந்ததவாரு	 அைககுமுடறதயா	 அல்லது	
சட்ைவிதரா்தமான	 ்கட்டுபபாடு்கதளா	
இல்லாமல்	 ்தனிமனி்தர்்கள்	 ்தாங்கள்	
நிடனககும்	 ்காரியங்கடள	 தசயல்படுததும்	
நிடலயிடன	 இசசு்த்நதிரம்	
எடுததுடரககினறது.	 தமலும்	 எ்ந்த	 ஒரு	
்தனிநபரின	 ்தனிபபட்ை	 வாழ்கட்கயிலும்,	
அடுத்தவர்்கள்	 குறுககிை	 அனுமதிக்கா்த	
உரிடமயும்	 இவவட்கடயச	 தசர்்ந்தது	 ஆகும்.	
அடனதது	 ்தனிநபர்்களுககுதம	 உடுதது்தல்,	
உணணு்தல்,	 வாழ்கட்கத	 ்தரதட்த	
தமம்படுதது்தல்,	 திரும்ணம்	 மற்றும்	
குை்நட்த்களின	 ்கல்வி	 தபானறடவ்களில்	
்தனிபபட்ை	 உரிடம்கள்	 வைங்கபபட்டுள்ளன.	
அரசு,	 ்தனிநபர்	 விவ்காரததில்	 ்தடலயிடுவது	
ஆ்காது.	 ்தனிமனி்த	 சு்த்நதிரம்	 எனபது	 மனி்த	
சமு்தாயம்	 சு்தர்நதிரமா்க	 தமம்படுவ்தற்கு	
ஒததுடைபபு	நல்குகிறது.

ே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�.

உ) வபாருைா்ார சு்நதிரம்

ஒருவரின	 அனறாை	
வாழ்வா்தாரததிற்்கான	 உ்ணடவ	 த்தடி	
த்காள்ளும்	 ்தனிநபர்	 சு்த்நதிரம்	 எனபது	
தபாருளா்தார	 சு்த்நதிரம்	 ஆகும்.	 நியாயமான	
வழிமுடற்களின	 மூலமா்க	 ஒருவரின	
அனறான	 வாழ்வா்தாரதட்தப	 பூர்ததி	 தசயது	
த்காள்ள	சாதி,	நிறம்,	இனம்,	மற்றும்	பாலினம்	
தபானறடவ்களுககு	அபபாற்பட்டு	சு்த்நதிரமா்க	
வருவாய	ஈட்டுவத்த	 	தபாருளா்தார	சு்த்நதிரம்	
ஆகும்.

தபாருளா்தார	 சு்த்நதிரம்	 எனறால்,	
்தனிமனி்தருககு	உணைான,	த்தடவபபடுகிற	
அனறாை	 வருவாய	 மற்றும்	 உ்ணடவ	
த்தடிகத்காள்ள	ஏற்படுத்தபபடும்	பாது்காபபு	
மற்றும்	 	 	 வாயபபுமா்க	 நான	 ்கருதுகிதறன.	
தவடலயில்லா	 திணைாட்ைததிலிரு்நதும்,	
தபா்தாடம	 மற்றும்	 இல்லாடமயிலிரு்நது	
உருவாகும்	 பயததிலிரு்நதும்	 நான	
விடு்தடல	 அடைய	 தவ்ணடும்.	 ஏதனனில்	
இவவட்கயான	 பயம்	
ஆளுடமத்தனடமயின	 வலிடமடய	
குடறக்கச	 தசயகிறது.	 நாடளய	
த்தடவயிலிரு்நது	 விடுபை	 நான	
பாது்காபபுைன	வாை	விரும்புகிதறன.	

– வொரால்டு .J. லாஸ்கி  (Harold.J.Laski)

சு்த்நதிரத்தற்்கான	 சரியான	 வடரயடற	இது்காறும்	இவவுல்கததில்	
எழு்தபபைவில்டல.	 தமலும்	 அதமரிக்க	 குடிமக்களுககு	 ்தற்சமயம்்தான	
அ்ந்த	 வடரயடற	 த்தடவபபடுகிறது.	 நாம்	 அடனவரும்	 சு்த்நதிரதட்த	
அறிவிததிருககிதறாம்,	 ஆனால்	 நாம்	 உபதயா்கபபடுததும்	 அ்ந்த	
வார்தட்தககு	 அர்த்தம்	 அதுவல்ல.	 ஒரு	 தசம்மறியாட்டின	 ்கழுதட்த	
பிடிததிருககும்	ஓநாடய,	தமயபபவன	துரததியடிககிறான.	அ்தற்்கா்க	அ்ந்த	
தசம்மறியாடு	 அவனுககு	 நனறிடய	 த்தரிவிககிறது.	 ஆனால்	 அ்ந்த	
ஒநாதயா,	 அவடன	 சு்த்நதிரதட்த	 ஒழிபபவன	 என	 குடற	 கூறுகிறது.	
ஏதனனில்	 குறிபபா்க	 அ்ந்த	 ஓநாயககும்,	 ்கறுபபு	 தசம்மறியாட்டிற்கும்	 சு்த்நதிரம்	 த்தாைர்பான	
ஒத்த	 ்கருதது்கள்	 அடமவதில்டல.	 இட்தப	 தபாலதவ	 ்தான	 மனி்த	 இனததிற்கு	 இடைதயயும்	
்தற்தபாழுது	சு்த்நதிரதட்தப	பற்றிய	தவறுபாடு்கள்	உள்ளன.

– ஆபரகாம் லிஙகன் (Abharam Lincoln)

James Madison
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15-ஆ� ��றா��� ஆர���த ேக�டேலா	யா�� �த��ர� 
ேபாரா�ட�, வா�ெக���� �லமாக ெப�� நா��� அரசைம�� 

ச�ட ெந��க�ைய உ�டா��ய�.

ேக�டேலா	யா �ர���� வரலா�
   காலவ�ைச 

ெசய�பா�

1640

1479

1714

1659

1932

1901

1939

1934

2006

1979

2012

2010

2017

2014

காைட� ம��� அரகா� 
�ரா��ய�க� ஒ��ைண�� 
ேக�டேலா	யா ஆன�.

காைட� உடனான ேபா�� 
ேக�டேலா	யா, �ரா� நா��ட� 
��ட� ைவ�த�

த�னா�� ����� வ�த� அ�கார� 
ெப�	ட� ��த�

ேக�டேலா	யா த�னா��ைய 
���ப ெப��ற�. கா�ல� ம��� 
ேக�டேலா� ஆ�யைவ அ¡வ� 
ெமா¢களா�ன.

உ�நா���ேபா¤ ����� வ�த�. 
�ரா�ேகா பைட� ெப��தைலவ¤ 
ேக�டேலா� அரசா�க�ைத தைட 
ெச¥தா¤.

ேக�டேலா	யா அரசா�க��� 
த�னா��  அ�க��த�.

வ��க���பா�ைட �ைற�க ேம��� 
ஒ���ெகா�ள ம��த�.

�த��ரமான ெபா� வா�ெக���ைன 
ேக�டேலா	யா  ெப��பா�ைம 
வா��� �லமாக ¦ைறேவ��ய�. 
இ���¨� ெப�	� அரசா�க� 
ேக�டேலா	யா அரசா�க��ைன 
பத� ©��ய�ட� �ைர�� 
ேத¤த¡�� வ¢ ெச¥த�.

ெப�¨�, �ரா��� அைம�ைய 
ஏ�ப���ன. ேக�டேலா	யா ���� 
ெப�¨ட� இைண�தா¡� 
தன� த�னா��ைய த�க ைவ��� 
ெகா�ட�.

�த� ேக�டேலா	யா ேத�ய க�� 
உ�வாத�

ேக�டேலா� த	நா� �ரகடன� 
�ைற�த கால���� ம��ேம ©��த�.

ேக�டேலா	யா ���� 
த�னா��ைய ெப�ற�

அரசைம�� ©�ம�ற�தா� 
ேக�டேலா� த�னா�� 
�ைற�க�ப�ட�..

�த��ர வா�ெக��� அர�ய� 
ச�ட���� �ற�பான� என அ����

Source: AFP

வ்சயல்பாடு
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சு்நதிரம் பரவு்ல்

சு்த்நதிரம்	 எனபது	 அரசின	 முககிய	
நிடலடமயா்க	 ்கரு்தபபடுகிறது.	 இது	
மனி்தர்்களின	 ஆளுடமத்தனடமடய	
தமம்படுததுவ்தற்கு	 ஒரு	 வாயபபா்கவும்	
அடமகினறது.

ஏ) நிதி சு்நதிரம்

பிரதிநிதிததுவம்	 இனறி	 வரிவிதிபபு	
கூைாது	 எனபது	 இசசு்த்நதிரததின	
த்காள்ட்கயாகும்.	 ்தங்களுடைய	 வரிபப்ணம்	
எவவாறு	 தசலவிைபபை	 தவணடும்.	
யாருககுதபாய	 தசர	 தவணடும்	 எனபதில்	
த்தளிவு	 தவணடும்	 எனபது	 நடுத்தர	
வர்க்கததின	த்காரிகட்கயாகும்.

குடிடம	 மற்றும்	 நிதி	 சு்த்நதிரம்	 ஆகிய	
இவவிரணடுதம	 உரிடமயாளர்்களின	
உடைடமடயயும்,	 	 	 உரிடமடயயும்	
சார்்ந்த்தாகும்.	குடிடம	மற்றும்	நிதி	சு்த்நதிரம்	
இல்லாமல்	 ்தங்களால்	 வாைதவ	 இயலாது	
எனபது	 நடுத்தரமக்களின	 கூற்று	 ஆகும்.	

வகுபபில் ்கட்ை்லானியா புரட்சியின் 
காலவரிற்சறய பற்றி விவாதித்ல்

	 	த்கட்ைதலானியா	எஙகு	உள்ளது?

	 	பிரிவிடன	 இயக்கததின	 வரலாற்டற	
விவரி.

	 	அரசியல்ஆட்ைக்காரர்்கள்	யாவர்?

	 	பிரிவிடன	வா்தம்	எவவாறு	ஸதபயினின	
தபாருளா்தாரதட்த	பாதித்தது?

�த��ர� சா�பாக vs
 �த��ர எ����

ஏ?

எ� ? 
யா	��?

என?எ�ெபா�� 
எ�ப�?

எ�ேக?

தமற்குறிபபிட்ை	 சு்த்நதிரங்கள்	 முடறதய	
இல்லாதுதபாயின,	 ்தனனிசடசயான		
ஆட்சியால்	 ்தாங்கள்	 சுரணைபபடுவதுைன	
உயிர்	 வாழ்வதும்	 இயலா்த	 ்காரியம்	 எனபது	
நடுத்தர	 மக்களின	 எண்ண	 தவளிபபாைா்க	
விளஙகுகிறது.

ஐ) குடும்பம் ்சார்ந் சு்ந்ரம்

தபண்களுககும்,	 	 குை்நட்த்களுககும்	
சமமான	 உரிடமடய	 வைஙகுவது	 இவவட்க	
சு்த்நதிரமாகும்.	 த்காடுடமயா்க	 நைதது்தல்,	
இம்சித்தல்,	 மற்றும்	 சுரணைல்	 தபானற	
அநா்கரீ்கமான	 தசயல்்களுககு	 எதிரா்க	
அவர்்கள்	 பாது்காக்கபபை	 தவணடும்.	
தபண்களுககும்,	 குை்நட்த்களுககும்	
்கல்வியுரிடம	 வைங்க	 தவணடும்	 எனபத்த	
குடும்ப	சு்த்நதிரததின	சிறபபு	அம்சங்களாகும்.

ஒ) ்்சிய சு்நதிரம்

ஒரு	 நாடு	 அல்லது	 த்தசததில்	
நிலவககூடிய	 சு்த்நதிர	 சூழ்நிடலடய	 த்தசிய	
சு்த்நதிரம்	எனகிதறாம்.	ஒரு	த்தசதமா	அல்லது	
சமூ்கதமா	 சு்த்நதிரம்	 மற்றும்	
இடறயாணடமயுைன	 கூடிய	 நிடலடய	
அடையும்	தபாது	த்தசிய	சு்த்நதிரம்	இருககிறது	
எனலாம்.	 இட்ததய	 த்தச	 சு்த்நதிரம்	 அல்லது	
த்தச	 இடறயாணடம	 எனறும்	 குறிபபிைலாம்.	
அடனதது	 த்தசங்களும்	 சு்த்நதிரமா்க	
இருபபட்ததய	 விரும்புகினறன.	 சு்த்நதிரம்	
இல்லா்த	சூழ்நிடலயில்,	அதத்தசம்	வளர்சசிப	
பாட்தயில்	தசல்ல	இயலாது.	

ஏ்காதிபததியததின	 ்கட்டுககுள்	 இரு்ந்த	
அத்தடன	 நாடு்களுககும்	 விடு்தடல	 எனபது	

அடிபபடை	 சு்த்நதிரதட்த	
சிறிய	 அளவிலான	
்தற்்காலி்க	 பாது்காபபிற்்கா்க	
யாதரனும்	 துற்ந்தால்	
அவர்்கள்	 சு்த்நதிரதமா	
அல்லது	 பாது்காபதபா	 கிடைபப்தற்கு	
்தகுதியற்றவர்்களாவர்.

- வபஞ்சமின் பிராஙளின்  
(Benjamin Franklin)
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இறுதி	முைக்கமானது.	இவவாறா்க,	ஏ்காதிபதய	
சகதி்களால்	 பாதிக்கபபட்ை	 த்தசங்கள்	
அத்தடனயுதம	 அயல்நாட்டு	 ஆட்சிடயயும்,	
ஆககிரமிபடபயும்	 எதிர்தது	 சு்த்நதிரம்	
தபறும்வடர	 தபாராட்ைததில்	 ஈடுபட்ைன.	
ஆஸதிரியாவுககு	 எதிரான	 இத்தாலியின	
தபாராட்ைம்,	 ஹிட்லர்	 மற்றும்	
தநபதபாலியனுககு	 எதிரான	 இஙகிலா்நதின	
தபாராட்ைம்,	 ஆபபிரிக்க	 நாடு்களின	
ஏ்காதிபததியததிற்கு	 எதிரான	 தபாராட்ைம்,	
இஙகிலா்நதிற்கு	 எதிரான	 இ்நதியாவின	
தபாராட்ைம்	தபானற	உ்தார்ணங்கள்	த்தசததின	
சு்த்நதிர	 தவட்ட்க	 பற்றிய	 வரலாற்று	
நி்கழ்வு்களாகும்.	 இ்நதியாவின	 மீது	 சீனா	
1962-ல்	 ்தாககு்தல்	 த்தாடுத்த	 தபாதும்,	
பாகிஸ்தான	முடறதய	1965,	1971-ல்	்தாககு்தல்	
நைததிய	 தபாதும்	 இ்நதிய	 அரசாங்கம்	 த்தச	
சு்த்நதிரதட்த	 பாது்காக்க	 அடனதது	
நைவடிகட்க்கடளயும்	தமற்த்காணைது.

ஓ) பன்னாட்டு சு்நதிரம்

உல்க	 நாடு்களின	 கூட்ைாட்சிடயயும்,	
மற்றும்	 பனனாட்டு	 கூட்டுறடவயும்	
ஏற்படுத்தக	 கூடிய	 பனனாட்டு	 அடமதிதய	
இவவட்க	 சு்த்நதிரததின	 ்கருத்தாக்கமாகும்.	
த்தசிய	 த்காள்ட்கயில்	 வலிடமடய	 ஓர்	
்காரணியா்க	 பயனபடுததுவட்த	
்தாராளவாதி்கள்	 எதிர்ககினறார்்கள்.	
மு்தலாளிததுவமானது	 அடமதி	 மற்றும்	
பனனாட்டு	 	 கூட்டுறவின	 மூலமா்க	 உல்க	
வளங்கள்	 தமலும்	 தமனடமயடையவும்,	 ஒரு	
நாட்டிலிரு்நது	 மற்தறாரு	 நாட்டுககு	
தபாருட்்கள்	 ்தஙகு்தடையினறி	 தசல்வ்தற்கும்			

சு்த்நதிரம்	 எனபது	 மனி்தர்்கடள	 தநாககி	
வருவது	 அல்ல,	 மாறா்க	 மனி்தர்்கதள	
சு்த்நதிரதட்த	 தநாககி	 எழுசசி	 த்காணடு	
தசல்ல	 தவணடும்.	 மகிழ்வுைன	
வாழ்வ்தற்்கா்க	சிரமபபட்டு	 தபறபபடுகினற	
சு்த்நதிரம்	ஓர்	ஆசீர்வா்தமாகும்.

-  புது தில்லி, மைததிய வ்சயலகததில் 
வபாறிக்கபபட்டுள்ைது.

தவணடுகிறது.	 இ்தற்கு	 அரசியல்	 மற்றும்	
ஏடனய	 ்தடை்கடள	 ்த்கர்தத்தறியவும்	
இகத்காள்ட்க	 பாடுபடுகிறது.	 இ்தனால்	 உல்க	
நலன்கள்	தமம்பாடு	அடைகினறன. 

ஆன்ட்ரூ ்ெவுட்டின் சு்நதிரம் பற்றி 
லட்சியவா்ப பார்றவ

்ாராைவாதிகள்,	 சு்த்நதிரதட்த	 ்தடலயாய	
்தனிமனி்தததுவ	 விழுமியமா்க	 ்கருதி	
முனனுரிடம	 அளிககிறார்்கள்.	 மரபுவழி	
்தாராளவாதி்கள்	 எதிர்மடற	 சு்த்நதிரதட்த	
ஆ்தரிககினறார்்கள்.	 எதிர்மடற	 சு்த்நதிரம்	
எனபது	 முழுவதுமா்க	 ்கட்டுபாைற்ற	 அல்லது	
விருபபுரிடம	 வாயபபற்ற	 சு்த்நதிரமாகும்.	
ஆனால்	 நவீன	 ்தாராளவாதி்கள்	 தநர்மடற	
சு்த்நதிரம்	அல்லது	்கட்டுபபாைான	ச்த்நதிரதட்த	
தபணுகினறார்்கள்.	 ஏதனனில்	
்கட்டுபபாட்டுைன	 கூடிய	 சு்த்நதிரதம	 மனி்தம்	
மலர்வ்தற்கும்,	 	 ்தனிமனி்த	 தமம்பாட்டிற்கும்		
உறுதுட்ணயா்க	அடமயும்.

பழறமைவாதிகள்,	 சு்த்நதிரததின	 வலிடமயற்ற	
பார்டவடய	ஆ்தரிககினறார்்கள்.	இவற்டறதய	
்கைடம்கடளயும்,	 தபாறுபபு்கடளயும்	
விருபபததுைன	 அஙகீ்கரிபப்தா்க		
்கருதுகிறார்்கள்.	 அத்த	 சமயம்	 எதிர்மடற	
எனபது	சு்த்நதிரம்	சமூ்கததின	்கட்ைடமபபிற்கு	
அசசுறுத்தலா்க	இருககிறது.	ஆனால்	அவர்்கள்,	
எதிர்மடற	 சு்த்நதிரதட்த	 தபாருளா்தார	
துடறயிலும்,	 ச்நட்த்களின	 விருபபங்களுககு	
முககியததுவம்	 அளிக்க	 தவணடும்	 எனற	
அடிபபடையிலும்	வலியுறுததுகினறனர்.

குறியீட்டு வபாருள்

சுதந்திரஹதவி 
சிள்லகபகன்று ஒரு 
குறிகஹகாள் உள்ளெது. அது 
விடுதள்லளய ்பறறிய 
உ்லகளொவிய 
நிளனவூடெ்லாகவும, 
அப்ரிகக குடி்ககளுககு 
நமபிகளக அளிப்பதாகவும 
அள்ந்துள்ளெது.
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அதி்காரததுவததிற்குத	்தடலவ்ணஙகி	ஆனமீ்க	
மன	 திருபதிடய	 அடைவதுதம	 சு்த்நதிரததின	
பாட்தயாகிறது.	

்ெவுட் ஆணட்ரு (2004) அரசியல் 
லட்சியவா்ஙகள் ஓர் அறிமுகம், 4-ம்பதிபபு, 
நியூயார்க்: ்மைக்மில்லன் (Heywood, Andrew. 
(2004) Political Ideologies: An Introduction, 4th ed. 
New York: Macmillan)

சு்நதிரம், இறையாணறமை மைற்றும் ்சட்ைம் 
ஆகியறவ எவவாறு ஒன்றுைன் ஒன்று 
வ்ாைர்புறையது?

சு்த்நதிரம்	 எனபது	 முழுவதுமான	
சட்ைங்களில்லா்த	 நிடலயல்ல.	 அரசு	
ஒழுஙகுமுடறயில்	 இயஙகினால்	 மட்டுதம	
சு்த்நதிரம்	தசயல்படுகிறது.	

அரசு	 சட்ைங்கடள	 இயற்றுகிறது.	
இடறயாணடம	 மிக்க	 	 அரசு	 தசயல்படுவது	
சட்ைங்களால்	 மட்டுதம	 ஆகும்.	 சு்த்நதிரம்,	
இடறயாணடம,	மற்றும்	சட்ைம்	ஆகியவற்றிற்கு	
இடைதய	தநருஙகிய	த்தாைர்பு	்கா்ணபபடுகிறது.	
அடமபதபதிர்வாதி்கள்	 மற்றும்	
த்தாழிற்சங்கவாதி்கள்	 தபானதறார்	 அரடச	
அழிக்க	 விரும்புகிறார்்கள்.	 அரசு	 அதி்க	
அதி்காரம்	 படைத்த்தா்க	 தசயல்படும்தபாது,	
்தனிமனி்த	 சு்த்நதிரம்	 குடறக்கபபடுகிறது	
எனபது	அவர்்களுடைய	்கருத்தாகும்.

்னிமைனி்ததுவாதிகளின் கருததுக்கள்

இவர்்கள்	 அரடச	 ்தனிமனி்த	
சு்த்நதிரதட்த	 ்கட்டுபபடுததும்	 ்கருவியா்க	
சித்தரிககினறனர்.	இ்தனால்	அரசின	அதி்காரம்	
குடறக்கபபை	 தவணடும்	 என	 உடரக்கபபட்டு	
இஙகிலா்நதில்	இவவட்கயான	த்காள்ட்க	 பல	
ஆபத்தான	 விடளவு்கடள	 உணைாககியது.	

அடமபதபதிர்வா்தம்	 எனபது	 ஒழுங்கற்ற	
்தனடமதயா	அல்லது	குைபபமான	நிடலதயா	
அனறு	 மாறா்க	 அைககுமுடறயிலான	
டமயபபடுத்தபபட்ை	 அதி்காரததுவததின	
ஏ்கதபா்க	 ஆற்றல்,	 அதி்காரததிலிரு்நது	
சு்த்நதிரம்	தபறுவ்தாகும்.	

்சமை்ர்மைவாதிகள்,	 சு்த்நதிரம்	 தபாதுவா்க	
தநர்மடறயா்க	 புரி்நது	 த்காள்ளபபடுகிறது,	
கூட்டுறவு	சமூ்க	த்தாைர்பு	அல்லது	படைபபாக்க	
உடைபபு	 மூலமா்க	 சுயதிருபதி	 அடைவட்த	
சு்த்நதிரமா்க	 அணுகுகினறார்்கள்.	 சமூ்க	
மக்களாட்சிவாதி்கள்	 நவீன	
சு்த்நதிரததுவததுைன	 ஒத்த	 ்கருத்தா்க,	
சு்த்நதிரதட்த	 ்தனிமனி்த	 திறடமயின	
தமயபபடு்தலா்க	பாவிககினறார்்கள்.

அறமைபவபதிர்வாதிகள்,	 அரசியல்	
அதி்காரததுவததுைன	 எவவி்தததிலும்	
ஒததுதபா்கா்த,	 முழுடமயான	 விழுமியமா்க	
சு்த்நதிரம்	 ்கரு்தபபடுகிறது.	 சு்த்நதிரம்	 எனபது	
சுயவிருபபமும்,	 சுய	 இயக்கமுமா்க	
்தனிமனி்தனின	 ்தனனாட்சி	 நிடலடய	
ஊககுவிககும்	 சூழ்நிடலயா்க	
பார்க்கபபடுகிறது.	 தவறுமதன	
”்தனிததுவிடு்தல்”	 எனபது	 சு்த்நதிரம்	 அல்ல,	
பகுத்தறிவிலான	 சுய	 விருபபம்	 மற்றும்	 சுய	
வழி்காட்டு்தலாகும்.

பாசி்சவாதிகள்,	 சு்த்நதிரம்	 அடனதது	
வி்தததிலும்,	 ஒவவா்தது	 எனபது	 இவர்்களின	
வா்தம்.	 உணடமயான	 சு்த்நதிரம்	 எனபது	
்தடலடமயிைம்	 எ்ந்த	 த்கள்விககும்	
இைமில்லாமல்	 சர்ணா்கதி	 அடைவதும்,	
த்தசததுக்கா்க	 ்தனிமனி்ததட்த	 தியா்கம்	
தசயயவுமா்க	 இருக்கககூடிய	 சமூ்கதம	
சு்த்நதிரமானது	 எனபது	 பாசிசவாதி்களின	
்கருத்தாகும்.

சூழலியலாைர்கள்,	 ்தனிபபட்ை	 சுயநலதட்த	
உல்க	 சூைலில்	 ்கல்நது	 சுய	 உ்ணர்்தடலயும்,	
ஒருமித்த	 ்தனடமயும்,	 அடைவத்த	 	 சு்த்நதிரம்	
எனப்தாகும்.	 அரசியல்	 சு்த்நதிரததிற்கு	
முர்ணா்க	 சில	 சமயங்களில்	 உள்ளார்்ந்த	
சு்த்நதிரம்	 மற்றும்	 சுய	 அறி்தலுக்கான	
சு்த்நதிரதட்தயும்	 ஆ்தரிபபவர்்கள்	
இகத்காட்பாட்ைாளர்்களாவர்.

மை் அடிபபறைவாதிகள்,	 ஆழ்மனதின	
உள்ளார்்ந்த	 ஆனமீ்க	 நல்லியல்டப	
தபாற்றுவத்த	 சு்த்நதிரமா்க	 இவர்்களால்	
்கரு்தபபடுகிறது.	 இடறவனின	 விருபபதட்த	
தவளிபபடுததுவதும்,	 ம்தவா்த	
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்தற்தபாட்தய	்காலக்கட்ைததில்	உல்க	அளவில்	
சட்ைதம	 சு்த்நதிரததின	 பாது்காவலனா்க	
விளஙகுவட்த	 அடனவரும்	
ஏற்றுகத்காணடுள்ளனர்.	 சட்ைம்	
இல்லாவிட்ைால்	சு்த்நதிரம்	இருக்காது.

லட்சியவாதிகளின் கருதது 

சட்ைம்	 இல்லாவிட்ைால்	 சு்த்நதிரமான	
சூழ்நிடல	 இருக்காது.	 லட்சியவாதி்களின	
கூற்றுபபடி	 சட்ைததிற்கு	 கீழ்பணி்தல்	 எனபது	
உணடமயான	 விருபபததிற்கு	 கீழ்பணி்தல்	
ஆகும்.

்சட்ைம் எவவாறு சு்நதிரதற் 
பாதுகாக்கிைது?

  சமூ்கததில்	 குடிடம	 வாழ்டவ	 எவவி்த	
பிரசசிடனயும்	இனறி	நைததுவ்தற்குணைான	
இ்ணக்கமான	 சூழ்நிடலடய	
ஏற்படுததுகிறது.	 சட்ைம்	 குற்றவாளி்கடள	
்தணடிதது	 ்தனிமனி்தர்்களின	உரிடம்கடள	
பாது்காககினறது.

  ்தனிமனி்த	 உரிடம்கள்	 மற்றும்	
்கைடம்களுககு	 சட்ைம்	 உததிரவா்தம்	
அளிபபதுைன	 அவற்டற	 பாது்காக்கவும்	
தசயகிறது.	 ச்க	 மனி்தர்்களுககு,	 ஒருவர்	
தீஙகு	 விடளவிககும்தபாதும்,	 அவர்்களின	
வழியில்	குறுககீட்டு	சீர்குடலககும்தபாதும்	
அரசு	அவர்்கடள	்தணடிககிறது.

  சு்த்நதிரததின	பாது்காவலனா்க	அரசடமபபு	
விளஙகுகிறது.	 அரசின	 அதி்காரததுவதட்த	
்கட்டுபபடுததுவதுைன	மக்களின	அடிபபடை	
உரிடம்கடளயும்	பாது்காககினறது.

குறிபபிைத்க்க ்மைற்்காள்

சட்ைங்கள்	 இல்டலதயனறால்	 அஙத்க	
சு்த்நதிரம்	இல்டல	

– �ான்லாக் (John Locke)

குறிபபிைத்க்க ்மைற்்காள்

பூமியில்	 இடறவனின	ஆட்சிதய	 அரசு	
எனபபடுகிறது.	 தமலும்	 சமூ்க	 நீதிதநறியின	
உறுபபா்கவும்,	 நனதனறி	 தமலான	
தவளிபபாைா்கவும்	அரசு	விளஙகுகிறது.	

- வெகல் (Hegel)

சு்நதிரம் எவவாறு பாதுகாக்கபபடுகிைது?

அ) மைக்கைாட்சி

தவறு	எ்ந்த	அரசாங்க	முடறடயயும்	விை	
சு்த்நதிரம்	 எனபது	 மக்களாட்சியில்	
பாது்காபபா்க	இருககிறது	எனலாம்.	மக்களின	
அரசாங்கமா்க	 மக்களாட்சி	 தசயல்படுகிறது.	
ஏடனய	 ஆட்சி்களான	 முடியாட்சி	 மற்றும்	
சர்வாதி்கார	 ஆட்சி	 ஆகியடவ	 அதி்கார	
குவிபடப	 ஒருவரிைதமா	 அல்லது	
குழுமததிைதமா	 ஒபபடைககினறன.	
மக்களாட்சியில்	 எதிர்க்கட்சி்கள்	 ்தகு்ந்த	
மரியாட்தயுைன	 நைத்தபபடுகினறன.	
அரசாங்கதட்த	 பற்றிய	 குடறகூறல்	 எனபது	
மக்களாட்சியில்	 மட்டுதம	 ஏற்றுக	
த்காள்ளபபட்டு	 சகிததுக	
த்காள்ளபபடுகினறன.

ஆ) அர்சறமைபபு 

ஒரு	 நாட்டின	 அரசடமபபில்	 இரு்நது	
்தான	அரசின	அதி்காரததுவம்/	ஆட்ணயுரிடம	
தபறபபடுகிறது.	

நாம்	 அரசடமபபின	 மு்கவுடரடய	
த்தளிவா்கவும்,	 ்கவனமா்கவும்	 படிதது	 புரி்நது	
த்காள்தவாம்.	 மக்களாட்சிடயப	 பற்றிய	
்கவிட்தயா்க	இ்நதிய	அரசடமபபின	மு்கவுடர	
விளஙகுகிறது.	 இது	 ஒட்டுதமாத்த	 இ்நதிய	
அரசடமபபினுடைய	 அடிபபடை	 ்தததுவதட்த	
்தனனுள்	 த்காணை்தாகும்.	 அரசாங்கத்தால்	
உருவாக்கபபடுகினற	 சட்ைமும்,	 அ்தனால்	
நிடறதவற்றபபடுகினற	 மக்கள்	 நல	
நைவடிகட்க்களும்,	 மக்கள்	 நலனிற்கு	
உ்க்ந்த்தா,	 இல்டலயா	 எனபட்த	 ஆராய்நது	
மதிபபிடும்	 ்தனடம	 படைத்தது	 அரசடமபபு		
மு்கவுடரயாகும்.	 இ்நதிய	 அரசடமபபின	
ஆனமாவா்க	மு்கவுடர	்கரு்தபபடுகிறது.

எ�வா�� எ�ர�எ�வா�� எ�ர�

ஓ� �ைலயான இரா�வ�ைத �ட, 
க�� எ
ப�

�த��ர��
 �ற�த பா�காவலா��. 

ஓ� �ைலயான இரா�வ�ைத �ட, 
க�� எ
ப�

�த��ர��
 �ற�த பா�காவலா��. 

 (Edward Evedret  t) (Edward Evedret  t)
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இ) அடிபபறை உரிறமைகள்

அரசின	 அதி்காரததுவதட்த	
வடரயறுபபது	அடிபபடை	உரிடம்கள்	ஆகும்.	
்தனிமனி்தர்்களின	 தசா்ந்த	 விவ்காரங்களில்	
அரசாங்கததின	 ்தடலயீடினறி	 இருபப்தற்கு	
இவவட்க	உரிடம்கள்	உறுதியளிககினறன.

ஈ) அதிகாரப பரவலாக்கம்

சு்த்நதிரதட்த	 பாது்காபப்தற்கு	 அதி்காரப	
பரவலாக்கம்	 அவசியமாகினறது.	
அதி்காரங்கள்	 முடறதய	 மததிய,	 மாநில	
மற்றும்	உள்ளாட்சி	அரசாங்கததிற்கு	பகிர்்நது	
அளிககும்	 பட்சததில்	 நிர்வா்கம்	 திறம்பை	
தசயலாற்ற	இயலும்.

்சமை்ர்மைம்

மக்களுககு	 த்தடவபபடும்	
வளங்கடள	மக்கதள	உருவாக்கவும்,	
அவற்டற	 சமமா்க	 பகிரவும்	
சமு்தாயததில்	உள்ள	உரிடமயாகும்.	
அரசாங்கமானது	 நிலம்	 மற்றும்	
த்தாழில்	 சார்்ந்த	 உரிடமடய	
ஒழுஙகுமுடறபபடுததி	 சமூ்க-
தபாருளா்தார	 சமததுவமினடமடய	
குடறககிறது.

மை்்சார்பின்றமை

எ்ந்த	 ம்ததட்த	 தவணடுதமனறாலும்	
பினபற்றககூடிய	 முழுடமயான	
சு்த்நதிரம்	 குடிமக்களுககு	 உணடு.	
ஆனால்	அலுவல்	ம்தம்	எனறு	ஒனறு	
இல்டல.	 அரசாங்கம்	 அடனதது	
ம்தங்களின	 நம்பிகட்க்கடளயும்,	
சம்பிர்தாயங்கடளயும்	 சமமான	
மரியாட்தயுைன	 பாவிககும்	 ்தனடம	
படைத்தது.

மைக்கைாட்சி 

இவவட்க	 அரசாங்கததில்	
மக்கள்	 சமமான	 அரசியல்	
உரிடம்கடள	 அனுபவிக்கவும்,	
்தங்களின	 ஆட்சியாளர்்கடள	
த ்த ர் ்ந த ்த டு க ்க வு ம் ,	
தபாறுபபுைன	 அவர்்கடள	
தசயல்பை	டவக்கவும்	ஏதுவான	
முடற	 மக்களாட்சி	 ஆகும்.		
அரசாங்கம்	 சில	 அடிபபடை	
வி தி மு ட ற ்க ளி ன	
அடிபபடையில்	தசயல்படுகிறது

்சமைததுவம்

சட்ைததின	 முன	 அடனவரும்	
சமம்.	 பைடமயான,	
ப ா ர ம் ப ரி ய ம ா ன	
ஏற்றத்தாழ்வு்கள்	 நீக்கபபை	
தவணடும்.	 அரசாங்கமானது	
அடனவருககும்	 சமமான	
வாயபபு்கள்	 வைங்கபபடுவட்த	
உறுதி	தசயய		தவணடும்.

குடியரசு

அரசின	 ்தடலவர்	
த்தர்்நத்தடுக்கபபட்ைவரா்க	
இருத்தல்	 தவணடுதம	 ்தவிர	
வாரிசுரிடம	 அடிபபடையில்	
அல்ல

்ச்கா்ரததுவம்

நான	 அடனவரும்	 ஒதர	
குடும்பததில்	 வசிககும்	
அங்கததினர்்கள்	 தபால	 ச்க	
மனி்தர்்கடளயும்	 பாவிதது	
நை்நது	 த்காள்ள	 தவணடும்.		
ச்ககுடிம்கன	 யாடரயும்	
்தாழ்வா்க	பாவிக்கககூைாது.

நீதி

குடிமக்கடள	 சாதி,	 ம்தம்	
மற்றும்	 பாலின	அடிபபடையில்	
பாகுபடுததுவது	 ்தவறாகும்.	
சமூ்க	 ஏற்றத்தாழ்வு்கள்	
குடறக்கபபை	 தவணடும்.	
அரசாங்கம்	 அடனதது	
மக்களின	 நலனுக்கா்கவும்,	
முககியமா்க	 பின்தஙகிய	
மக்களின	 வாழ்வா்தாரததிற்கு	
உடைக்கவும்,	 தசயல்பைவும்	
தவணடும்

இநதிய மைக்கைாகிய நாம் 
(We,	the	people	of	India)

இ்ந்த	 அரசடமபபானது,	
மக்களால்	 ்தங்களின	
பிரதிநிதி்களின	 மூலமா்க	
உ ரு வ ா க ்க ப ப ட் டு	
இயற்றபபட்ை்தாகும்.	 இட்த	
மக்களுககு	அரசதரா	அல்லது	
தவறு	 அ்நநிய	 சகதி்கதளா	
்தரவில்டல.

சு்நதிரம்

குடிமக்கள்	 சு்த்நதிரமா்க	
சி்நதிக்கவும்,	 எண்ணங்கடள	
த வ ளி ப ப டு த ்த வு ம் ,	
எ ண ணி ய ப டி		
நைவடிகட்க்களில்	 ஈடுபைவும்	
நியாயமற்ற	 ்கட்டுபபாடு்கள்	
கிடையாது.

இறையாணறமை

உள்நாட்டு	 விவ்காரங்களிலும்,	
தவளி	 விவ்காரங்களிலும்	
முடிதவடுக்கககூடிய	 தமலான	
உரிடம	 மக்களிைம்	 மட்டுதம	
இருககிறது.	 எ்ந்த	 தவளிபபுற	
அதி்கார	 அடமபபும்	 இ்நதிய	
அரசாங்கததிற்கு	 ஆட்ணயிடும்	
அதி்காரம்	கிடையாது.

அடிபபறை உரிறமைகள்

சமததுவ	உரிடம	(உறுபபு	14-18)

சு்த்நதிர	உரிடம	(உறுபபு	19-22)

	சுரணைலுககு	 எதிரான	 உரிடம	 
(உறுபபு	23-24)

ம்தசசு்த்நதிர	உரிடம	(உறுபபு	25-28)

	பணபாடு	 மற்றும்	 ்கல்வி	 உரிடம	
(உறுபபு	29-30)

	அரசடமபபு	 பரி்கார	 உரிடம்கள்	
(உறுபபு	32-35)

இ��ய ம�களா�ய நா� உ��யான 
ஒ�மனதான ��மான
	ட� இ��யாைவ 
இைறயா�ைம ��க, ம�களா��� ��யரசாக 
உ�வா���ேறா�. ேம�� இ��யா�� 
அைன
	 ��ம�க���மான வைக�� 

 ச�க, ெபா�ளாதார ம��� 
அர�ய� ��ைய��, �த��ரமான �ைற��, 
ெவ��பா�, ந���ைக, ��வாச� ம��� 
வ�பா�, ஆ�யவ��ட� த�� ம��� 
வா���க�� அைனவ���� சம
	வ�, 
ம�க�ைடேய சேகாதர
	வ� ம��� 
த�ம�த மா�ைப�� வள��ப	ட� 
நா��� ஒ��ைமைய ஓ�க� ெச�வத�� 
அரசைம�� ��ணய சைப�� 1949, நவ�ப� 
26-� நா�� ஏ��� ெகா�� இய�© இ�த 
அரசைம��ைன எ�க��காக நா�கேள 
அ����ேறா�.
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சு்நதிரமைான நீதிததுறை

குடிமக்களின	 சு்த்நதிரததிற்்கான	
பாது்காபபு	 எனபது	 நீதிததுடறயின	
சு்த்நதிரதட்தச	 சார்்நத்த	 அடமகிறது.	
நீதிததுடற	 சு்த்நதிரமா்க	 தசயல்பை	
தவணடுதமனில்,	 தசயலாட்சியின	
்கட்டுபபாட்டிலிரு்நது	 ்தனிததிருபபது	
அவசியமாகும்.	 தபாதுவுடைடம	 மற்றும்		
சர்வாதி்கார	நாடு்களில்	மக்களுககு	அடிபபடை	
உரிடம்கள்	 வைங்கபபட்ைாலும்	 நீதிததுடற	
தசயலாட்சியின	 ஆதிக்கததில்	 அடமகிறது.	
இவவாறான	 நாடு்களில்,	 அடிபபடை	
உரிடம்கடள	 பாது்காபபதும்,	 சு்த்நதிரதட்த	
தபணுவதும்,	 அரசடமபபிடன		
நடைமுடறபபடுததுவதும்	்கடினமாகும்.

உ) வபாருைா்ார இைர்காபபு

சு்த்நதிரததின	 நிப்ந்தடனயா்க	
தபாருளா்தார	 சு்த்நதிரம்	 அடமகிறது.	 “ஏடை	
மற்றும்	 ப்ணக்காரர்,	 படித்தவர்	 மற்றும்	
படிக்கா்தவர்	 எனற	 பிரிவிடன	 சமூ்கததில்	
நிடலககும்	 வடரயிலும்	 எெமானர்	 மற்றும்	
பணியாளர்	எனற	உறவுமுடற	நீடிககும்”.

ஊ) ்சட்ைததின் ஆட்சி

சட்ைததின	 ஆட்சி	 எனபது	 இஙகிலா்நது,	
அதமரிக்கா,	 இ்நதியா	 தபானற	 நாடு்களில்	
நடைமுடறயில்	உள்ளது.	 சாதி,	 இனம்,	 நிறம்,	
மற்றும்	 நம்பிகட்க	 தபானறடவ்களில்	

ம��ய அரசா�க�

அ�கார�பரவ� எ�றா� எ�ன?
ச�யான ��த�ெபா� ��த�

- ப
	ைல அ���ைற 
- அரசா�க தைட�ைறக�� �
ம�கேள 
   �த�ைம�ப��த�பட ேவ��.

மா	ல அரசா�க�

உ�ளா�� அரசா�க�
ம��ய அரசா�க�

மா	ல அரசா�க�

உ�ளா�� அரசா�க�

�
ம�க�

சு்நதிரமைான நீதிததுறை

இ்நதிய	 அரசடமபபு,	 நீதிததுடற	
சு்த்நதிரமா்க	 தசயல்பைத	 ்தகு்ந்த	
முடறயிலான	 அம்சங்கடள	
ஏற்படுததியுள்ளது.	ஏதனனில்	சு்த்நதிரமா்க	
தசயல்படும்	 நீதிததுடறதய,	 மக்களின	
உரிடம்கடளயும்	 சு்த்நதிரதட்தயும்,		
அரசடமபபின	 தமலான	 ்தனடமடயயும்	
பாது்காககிறது.

  நீதிபதி்களின	 நியமனததிற்கு	
பாகுபாைற்ற	 நடைமுடற	
பினபற்றபபடுகிறது.

  நீதிபதி்களுககு,	 உயர்்ந்த	 ்தகுதி்கடள	
நிர்்ணயிததுள்ளது.

  உசசநீதிமனற	 நீதிபதி்கள்	 65	 வயது	
வடரயிலும்,	 உயர்நீதிமனற	 நீதிபதி்கள்	
62வயது	 வடரயிலும்	
பணியாற்றுவார்்கள்.

குறிபபிைத்க்க ்மைற்்காள்

வறுடம	எனபது	விபதது	
அல்ல.	அடிடமத்தனம்	மற்றும்	
நிறதவறி	தபானறடவ	
மனி்தர்்களால்	
உருவாக்கபபட்ைடவ	ஆகும்.	இடவ	
மனி்தர்்களின	நைவடிகட்க்கள்	மூலம்	
்கடளயபபை	தவணடியடவயாகும்.

– வநல்்சன் மைண்ைலா (Nelson Mandela)
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தவறுபாடு்கள்	 இல்லா்த	 சமமான	 ஆட்சிதய	
சட்ைததின	 ஆட்சியாகும்.	 சட்ைததின	
பார்டவயில்	அடனவரும்	சமம்.	குற்றங்களில்	
ஈடுபடும்	 தபாது	 ்தணைடனககு	 உள்ளா்க		
தவணடிய	 நிடல	 அடனவருககுதம	
ஏற்படுகிறது.

இஙகிலா்நது	 சட்ை	நிபு்ணரான	ஏ.வி.
டைசி	 ‘சட்ைததின	 ஆட்சி’	 எனற	
்கருத்தாக்கததிடன	 19-ஆம்	நூற்றாணடில்	
தமலும்	 பிரபலபபடுததியவர்	 ஆவார்.	
முற்்கால	்தததுவ	ஞானி்களுககு	‘சட்ைததின	
ஆட்சி’	 எனனும்	 தசாற்தறாைர்	
அ றி மு ்க மி ல் ல ா வி ட் ை ா லு ம்	
அக்கருத்தாக்கததிடன	 அரிஸைாட்டில்	
எனும்	 ஞானி	 ‘சட்ைதம	 ஆளுட்க	 புரிய	
தவணடும்’	 என	 எழுதியுள்ளட்த	
்கா்ணலாம்.

எ)  அரசியல் கல்வி மைற்றும் காலவரம்பற்ை 
கணகாணிபபு

சு்த்நதிரம்	 எனபட்த	 நிர்ந்தரமா்க	
பாது்காக்க	முடியும்.	்கல்வியறிவு	தபற்றவர்்கள்	
முற்றிலுமா்க	 உரிடம்கடளயும்	
்கைடம்கடளயும்	பற்றி	அறிவர்.	்காலவரம்பற்ற	
்கண்காணிபபு	 இரு்ந்தாதலாழிய,	 மக்கள்	
்தவறு்கள்	 தசயவட்த	 நாம்	
்கணைறியமுடிவதில்டல.	 அரசாங்கம்	 ்தன	
அதி்கார	எல்டலடய	மீறி	மக்களின	்தனிபபட்ை	
வாழ்வில்	 ்தடலயிடும்தபாது	 அரசாங்கததிற்கு	
எதிரா்க	மக்கள்	புரட்சி	தசயகிறார்்கள்.

குறிபபிைத்க்க ்மைற்்காள்

“குடிமக்களின	 தூய	 உ்ணர்விலான	
உததவ்கமானது,	 சட்ைததின	வார்தட்த்கடள	
விை	 குடறவுபடினும்	 அதுதவ	 அவர்்களுககு	
மி்கவும்	உணடமயான	பாது்காவலாகும்”.

- வெரால்டு. J லாஸ்கி (Harold. J. Lask)

மைாணவர்கள் கீ்ழ அளிக்கபபட்டுள்ை குறிபபிட்ை பகுதிகளின் நிறைகள் மைற்றும் குறைகறைப 
பற்றி விவாதிக்கலாம்.

1.	சு்த்நதிரமான	நீதிததுடற	2.	அதி்காரப	பரவலாக்கம்	3.	சட்ைததின	ஆட்சி	4.மக்களாட்சி

நிறைகள் குறைகள்

1.சு்நதிரமைான நீதிததுறை 1.சு்நதிரமைான நீதிததுறை

2. அதிகாரப பரவலாக்கம் 2. அதிகாரப பரவலாக்கம்

3. ்சட்ைததின் ஆட்சி 3. ்சட்ைததின் ஆட்சி

4. மைக்கைாட்சி 4. மைக்கைாட்சி

வ்சயல்பாடு

11th Std Political Science Tamil_Unit-3.indd   87 6/20/2018   6:05:11 PM



88

இள்றயாணள்(Sovereignty):	 தமலான	
அதி்காரம்	 மிக்க்தா்க	 இருபபதுைன	 இவற்டற	
அழிக்கதவா	 மற்றும்	 பிரிக்கதவா	 முடியாது.	
சு்த்நதிரததிற்கு	 மு்நட்தய	 இ்நதியாவிற்கு	
இடறயாணடம	 கிடையாது.	 ஏதனனில்	
அ்தற்குக	 ்கார்ணம்	 பிரிட்டிஷ்	 தபரரசு	
இ்நதியாடவ	 ஆட்சி	 தசய்த்தாகும்.	 ஒரு	 நாடு	
மற்தறாரு	 த்தசததினால்	
்கட்டுபபடுத்தபபடும்தபாது	 இடறயாணடம	
ஆள்தவாரிைம்	 இருககுதமயனறி	
ஆளபபடுதவாரிைம்	அல்ல.	உல்கமயமா்தலின	
்காலததில்,	 இடறயாணடம	 மி்கபதபரிய	
அசசுறுத்தடல	 ச்நதிககினறது.	 ஏதனனில்	
உல்கலாவிய	 பரிமாற்றம்	 எனபது	 ்தவிர்க்க	
முடியா்த்தாகும்.

முகவுளர(Preamble):	 ஒரு	 புத்த்கததின	
முனனுடர	 தபானறத்த	 மு்கவுடர	 ஆகும்.		
உலகின	எ்ந்த	அரசடமபபிற்கும்	மு்கவுடர	ஒரு	
த்தாகுபபு	அல்லது	அறிமு்கம்	ஆகும்.		எ்ந்த	ஒரு	
அரசியல்	 முடறடமயின	 அடிபபடைக	
்கட்ைடமபடப	 புரி்நது	 த்காள்வ்தற்கும்	
மு்கவுடரடயப	 படிபபத்த	 ்தகு்ந்த்தாகும்.		
நம்முடைய	இ்நதிய	அரசடமபபின	 	மு்கவுடர	
குறிபபிடுவது	எனனதவனில்,	இ்நதியா	எனபது	
மக்களாட்சி,	குடியரசு	மற்றும்	இடறயாணடம	
தபானறடவயாகும்.

வயதுவந்ஹதார் வாககுரிள் (Universal adult 
suffrages):	மக்களுககு	எ்ந்தவி்த	பாகுபாடுமினறி	
வாக்களிககும்	 உரிடம	 வைங்கபபடுவ்தாகும்	
அ்தாவது	 இனம்,	 சாதி,	 நிறம்,	 ம்தம்,	 தசாதது	
மற்றும்	இ்தர	பிரவிடன	்காரணி்கள்	இல்லாமல்	
வாககு	 	அளிககும்	 	உரிடமயாகும்.	 	இ்நதியா	
சு்த்நதிரம்	 அடை்ந்த	 உைன	 வயது	 வ்நத்தார்	
வாககுரிடம	 அறிமு்கபபடுத்தபபட்ைது.		
வல்லரசு	 நாடு்களான	 அதமரிக்கா,	
இஙகிலா்நது	தபானற	நாடு்கள்,	வயது	வ்நத்தார்	
வாககுரிடமடய	 சு்த்நதிரம்	 அடை்ந்த	 உைன	
அடனவருககும்	நடைமுடறபபடுத்தவில்டல.	

நிரந்தரசசடெம (Statues) :	 ஒரு	 நாட்டின	
சட்ைமனற	 அடமபபின	மூலமா்க	 எழு்தபபட்ை	

அருஞவ்சாற்வபாருள்: Glossary

சட்ைமா்க	 ஏற்படுத்தபடுத்தபபடுவ்தாகும்.	
இடவ	 ்தகு்ந்த	 விவா்தங்களுககும்	 பினனர்	
நாைாளுமனற	சட்ைங்களில்	இட்ணக்கபபடும்.

நீதி (Justice):	 கிதரக்க	 சி்ந்தடனயாளர்்களால்	
முககியமான	 ்கருத்தாக்க	 த்காள்ட்கயா்க	
விவாதிக்கபபட்ைது.	நீதி	எனபது	எவவட்கயான	
பாகுபாடு்கடளயும்	 ்கை்நது	 நிர்வகிக்க	
தவணடிய	முககிய	நி்கழ்வாகும்.

நிதி (Fiscal):	 இது	 ப்ணம்	 சார்்ந்த்தாகும்.	
அடனதது	 வட்கயான	 அரசாங்கங்களும்	 ஓர்	
நிதிக	 த்காள்ட்கயில்	 ்கவனம்	 தசலுததுவது	
வைக்கமாகும்.	

இயறளக நிள்ல (State of Nature):	சமு்தாயததில்	
எவவி்தமான	 முடறபபடுத்தபபட்ை	 அரசாங்க	
வடிவமும்	 இல்லாமல்	 த்தானடமயான	
நிடலயில்	்கா்ணபபடுவது	ஆகும்.

அள்பப்பதிர்வாதம (Anarchy): இது	முழுவதும்	
குைபபததுைன	 ்கா்ணபபடுகினற	 நிடலயாகும்.		
குறிபபா்க	 ்தற்்காலததில்	 இராக	 மற்றும்	
ஆப்கானிஸ்தான	 தபானற	 நாடு்களில்	
நிடலயான	அரசாங்கக	்கட்ைடமபபு	இல்லாமல்	
்கா்ணபபடுகினற	அரசியல்	நிடலயாகும்.	இ்ந்த	
அரசு்கள்	 	 அதமரிக்க	 ஆகரமிபபின	 கீழ்	
இருபபத்த	இ்நநிடலககு	்கார்ணமாகும்.

நகர  அரசு (City – states):	 	இவவட்க	சிறிய	
அரசு்களில்	மக்கள்	முடிவு	எடுபபதில்	முககிய	
அதி்காரம்	 வாய்ந்தவர்்களா்க	
்கா்ணபபடுவார்்கள்.	 	 இது	 கிதரக்க	 நாட்டில்	
2300	ஆணடு்களுககு	முனபா்க	தசயல்பட்ைது.

வாசுபதயவகுடும்பகம (Vasudaivakudumbagam): 
‘உல்கம்	 ஓர்	 குடும்பம்’	 எனற	 	 த்காள்ட்க	
உடையது.		இது	உல்களாவிய	சி்ந்தடன	ஆகும்.		
இது	 அடனதது	 த்தசிய	 அரசு்கடளயும்	
ஒனறுைன	 மற்தறானறிடன	 பிட்ண்நது	 ஒரு	
குடும்பம்	 தபால	 எ்ந்த	 வி்த	 பாகுபாடுமினறி	
தசயல்படுவ்தாகும்.

எளிதில ்ாற்றமுடியாதது (Inalienable):	 இது	
எளிதில்	பிரிக்கமுடியா்த	ஒனறாகும்.
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அவசரசசடெம (Ordinances): குடியரசுத்தடலவர்	
அல்லது	அளுநரால்	முடறதய	நாைாளுமனறம்	
அல்லது	 சட்ைமனற	கூட்ைத	 த்தாைர்	 நைக்கா்த	
தபாது	 	 ்தற்்காலி்கமா்க	 தவளிபபைககூடிய	
உத்தரவாகும்.	

சடெப்படியான (De-jure):	 சட்ைததின	மூலமா்க	
அதி்காரம்	தபற்றிருத்தல்.

நளெமுள்ற (De-facto):	 உணடமயில்	 யார்	
ஒருவர்	நடைமுடறயில்	நிடலயான	அதி்காரம்	
தபற்றிருககினறனர்	எனப்தாகும்.

மைதிபபிடு்ல் (Evaluation)

I. ்சரியான விறைறய ்்ர்நவ்டுக்கவும்.

1.	இடறயாணடமயின	்த்நட்த	எனக	கூறபபடுபவர்	யார்?
(அ)	தபாடின	 			(ஆ)ஆஸடின	  
(இ)	பிளாட்தைா				(ஈ)	அரிஸைாட்டில்

2.	ஒருடமவா்த	இடறயாணடம	த்காட்பாட்டை	எடுததுடரத்தவர்
(அ)	ஆஸடின	 (ஆ)	தஹ்கல் 
(இ)	மரியம்	 (ஈ)	வில்தலாடப

3.	மக்களாட்சியில்	இடறயாணடமயின	உடறவிைமா்க	இருபபது	
(அ)	அரசு	 (ஆ)	அரசாங்கம் 
(இ)	மக்கள்	 (ஈ)	ஊை்கம்

4.	“நான்தான	அரசு”	என	கூறியவர்	யார்?
(அ)	தெம்ஸ	II	 			(ஆ)	தநபதபாலியன	I 
(இ)லூயிஸ	XIV				(ஈ)	பிஸமார்க

5.	‘இரட்டை	குடியுரிடம’	்கா்ணபபடும்	நாடு
(அ)	அதமரிக்கா			(ஆ)	சீனா 
(இ)ெபபான										(ஈ)	ஆஸதிதரலியா

6.	“இடறயாணடம	எனபது	தபாது	விருபபதட்த	உடறவிைமா்கக	த்காணை்தாகும்”	என	கூறியவர்
(அ)	ரூதசா		 			(ஆ)	டி.எச.கிரின 
(இ)ஆஸடின									(ஈ)	தபாடின

7.	‘சு்த்நதிரம்’	எனற	நூடல	எழுதியவர்

(அ)	தெ.எஸ.மில்	 (ஆ)	லாக 
(இ)	ரூதசா	 												(ஈ)	தபாடின

8.	‘சட்ைததின	ஆட்சி’	எனப்தன	முககிய	தநாக்கம்	உறுதிபபடுததுவது	எனனதவனில்
(அ)	பததிரிகட்க	சு்த்நதிரம்	 (ஆ)குடிமக்களின	சு்த்நதிரம் 
(இ)	சு்த்நதிரமான	நீதிததுடற	 (ஈ)	தமற்கூறிய	அடனததும்
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9.	இ்நதிய	அரசடமபபிலுள்ள	அடிபபடை	உரிடம்கள்	தபறபபட்ை	நாடு

(அ)	அதமரிக்கா				(ஆ)	பிரானஸ 
(இ)	பிரிட்ைன				 			(ஈ)	ரஷ்யா

10.	‘ம்தம்	எனபது	தபாட்த		தபாருள்’		என	கூறியவர்	யார்?
(அ)	மார்கஸ	 (ஆ)்கலிலிதயா 
(இ)ரஸ்ஸல்	 (ஈ)	ப்கத	சிங

11.	‘மூல்தனம்’	எனற	நூடல	எழுதியவர்	யார்?

(அ)	மார்கஸ	 (ஆ)கிரதபாட்கின 
(இ)ஒவன	 (ஈ)	தந்தாஜி

ii. கீழ்வரும் ்கள்விகளுக்கு மிக சுருக்கமைான விறையளிக்கவும்

12.	இடறயாணடமடய	வடரயறுக்கவும்.
13.	இடறயாணடமயின	வட்க்கள்	யாடவ?
14.	பாகுபாடு	பற்றிய	குறிபபு	வடர்க.

iii. கீழ்வரும் ்கள்விகளுக்கு  சுருக்கமைான விறையளிக்கவும்

15.	இடறயாணடமயின	இயல்பு்கடள	விவாதிக்கவும்.

16.	‘எதிர்மடற	சு்த்நதிரம்’	பற்றிய	சிறு	குறிபபு	வடர்க

17.	‘அடமபதபதிர்வா்தம்’	எனறால்	எனன?

18.	‘சாதிய	பாகுபாடு’	பற்றி	விவாதிக்கவும்.

19.	மனி்த	உரிடம்கள்	எனறால்	எனன?

iv. கீழ்வரும் ்கள்விகளுக்கு விரிவான பதில் அளிக்கவும்

20.	இடறயாணடமயின	்கருதது	மற்றும்	சிறபபியல்பு்கடள	ஆராய்க
21.	சு்த்நதிரததின	மீறலுக்கான	்காரணி்கடள	விளககு்க
22.	ம்தபபாகுபாட்டின	குடற்கடள	விவாதிக்கவும்.
23.	இ்நதிய	அரசடமபபிலுள்ள		சமததுவதட்த	பற்றி	விளககு்க.

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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1. Heywood, Andrew: Poltitcal ideologies: An Introduction, London, Macmillan, New 
York 2003.

2. Bakshi, P.Constitution of India, New Delhi 1990.

3. Basu, Durga. Das: Introduction to the constitution of India, New Delhi, 1997.

4. Ramsamy, Sushila, Ideas & concepts, Mac Milmillan, New Delhi, 2009.

்மைலும் கூடு்லாக படிபப்ற்கான நூல்கள் (Further readings)
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4.1 சட்டம்

4.1.1 அறிமுகம்

அரசின் இறையாணறமையால் 
உத்திரவாதம் அளிக்கப்படுகின்ை 
விதிமுறை்களும், ்கட்டுப்பாடு்களும் சட்்டம் 
எனப்படுகிைது. ப்பாடின் (Bodin) கூறுவதுப்பால, 
இறையாணறமையின் ்கட்்டறைபய சட்்டம் 
ஆகிைது. 

இதறனப ப்பான்று அரிஸ்டாட்டிலும், 
“சட்்டம் சசயல்்ப்டாத நிறலயில் மைனிதர்கள் 
விலங்கு்கைா்க மைாறுகிைார்கள்” என்று சரியா்க 
சுட்டிக்காட்டுகிைார. சமுதாயத்தின் 
்கட்டுகப்காபபிறனப ்பாது்காக்கவும், பதசத்தின் 
வைரச்சிறய பமைம்்படுத்தவும், சட்்டமைானது 
உல்கம் முழுறமைககும் 
இன்றியறமையாததாகிைது. சமுதாய 
ஒழுங்கிறனப ்பராமைரிக்க, சட்்டத்தின் 
அ்பரிமிதமைான சகதி மைட்டுபமை முழு தீரவா்க 
விைங்்க முடியாது. ஏசனனில் சட்்டத்திற்கு 
என்று ஒரு குறிபபிட்்ட வறரயறை உள்ைது. 
குற்ைவாளி்களுககு சட்்டம் 
ச்காடுங்ப்காலனா்கவும், குடிமைக்களுககும், 
நல்லவர்களுககும் அபத சட்்டம் 
்பாது்காவலனா்கவும் விைங்குகிைது.

உல்கத்தின் ஒரு ்பகுதியில் சட்்டம், 
்கடினமைானதா்கவும் மைறு்பக்கம் 
இணக்கமைா்கவும் விைங்்கககூடிய ்காரணம் 
என்்பது எபப்பாதும் சரச்றசககுரியதா்கவும், 
விவாதத்திற்குரியதா்கவும் சதா்டரகிைது. 
பமைற்கூறிய வாதமும், விவாதமும் தத்தம் 
நாடு்களின் ்பணி்கள், குறிப்பா்க 
தண்டறன்கறை ச்பாறுத்து அறமைகிைது. 
உதாரணத்திற்கு மைக்கைாட்சி நாடு்களில் 
நிறைபவற்ைப்ப்டக கூடிய சட்்டம், முற்ைதி்கார 
நாடு்களின் சட்்டங்்கறை வி்ட 
பவறு்பட்்டதா்கவும், மைக்கள் நலனுக்கா்கவுமைா்க 
சசயல்்படுகிைது. இறத தவிரத்து சட்்டம், ஒரு 

அரசியல் அறிவியலின் அடிப்பட்டக் 
கருத்தாக்கஙகள் – ்பகுதி II

4
அலகு

Leanpub கற்றலின் ந�தாக்கஙகள்

  சட்்டத்தின் சாராம்சத்றத அறிந்து 
ச்காள்வதன் மூலம் மைாணவர்கள் 
நீதிறயப ்பற்றிய சிந்தறனககு 
சநருக்கமைாதல்.

  சட்்டத்தின் வற்க்கறை சதரிந்து 
ச்காள்வதின் மூலம் மைாறு்பட்்ட 
சட்்டங்்களின் சசயல்்பாட்ற்டயும், 
அதனால் சமூ்கத்தில் ஏற்்படும் 
விறைவு்கறையும் புரிய றவத்தல்.

  சட்்டத்தின் ஆதாரங்்கறை புரிந்து 
ச்காள்வதன் மூலம் அதன் 
பதாற்ைத்திறனத் சதரிந்து 
ச்காள்ளுதல்.

  சட்்டம், அரசு மைற்றும் நீதிசநறி 
ஆ கி ய ற வ ்க ளி ற ்ட ப ய ய ா ன 
சதா்டரற்ப ஆழ்ந்துககூறுவதன் 
மூலம் மைாணவர்கள் அரசினுற்டய 
சட்்டத்தின் வாயிலா்க எவவாறு 
சமூ்கத்தில் இறணந்து 
இருககிைார்கள் என்்பறத 
புரியறவப்பது.
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நாட்டு மைக்களுககு எந்த அைவிற்கு 
சுதந்திரத்றத வழங்குகிைது என்்பது குறிபபிட்்ட 
சட்்டத்றத நிரவகிககும்ப்பாதும், 
சசயல்்படுத்தும் ப்பாதும் சதரிய வருகிைது. 
உலகின் எந்த நாட்டிலுபமை சட்்டத்திறன 
அறியாறமை என்்பது தண்டறனயிலிருந்து 
தபபிககும் ஒரு ்காரணியா்க ஏற்றுக 
ச்காள்ைப்ப்டவில்றல.  எனபவ சட்்டத்தின் 
்கருத்தாக்கத்திறன இறைய தறலமுறைககு 
அறிமு்கப்படுத்துவதும், அறவ அரசறமைபபு 
வழங்கும் அடிப்பற்ட சட்்டங்்கள் மைற்றும் 
ஒழுங்கு முறை என புரிய றவப்பதும் 
இன்றியறமையாததாகிைது.

4.1.2. சட்டததின் ப்பதாருள்

சட்்டம் என்கிை வாரத்றத ்பணற்டய 
டியூட்ப்டானிக (Teutonic) சமைாழியிலுள்ை 
“லாக“ என்ை பவரச்சசால்லிலிருந்து 
உருவானதாகும். ‘லாக’ என்ை சசால்லானது 
நிறலத்தன்றமை அல்லது ஒபர சீரான என்று 
ச்பாருள்்படுகிைது. சட்்டமில்லாத சமுதாயம் 
மைற்றும் ஆட்சி, குழப்பவாதத்திலும், 
்கல்கத்திலும் முடிவுறும். உன்றமையில் சட்்டபமை 
வாழ்கற்கறய ஒழுங்கு்படுத்துகிைது. சட்்டம் 
என்ை சசால் ‘சீரானது‘ என்்பறதக குறிககிைது. 
சட்்டத்றத இரணடு வற்கயா்கப பிரிக்கலாம். 

அறிமுகம்

  சட்டம் என்்றதால் என்்ன?

அரசால் அமைலாக்கம் சசயயப்படுகின்ை 
விதிமுறை்களின் சதாகுபபிற்கு சட்்டம் என்று 
ச்பாருள்.

  சட்டம் – நீதி ஆகியவறறுக்கு 
இட்டநயயதா்ன ப்தா்டர்பு

- சமூ்கத்தில் நீதிறய அற்டவது சட்்டத்தின் 
குறிகப்காள் ஆகும். 

- நீதி என்்பது எது சரி, எது தவறு, எது நல்லது, 
எது சமைத்துவம் ப்பான்ைறவ்கறை 
விைக்கககூடிய ஒர புலனா்காத  ்கருத்தாகும்.

- எனபவ ஒரு குறிபபிட்்ட சூழ்நிறலயில் எது 
சரியானபதா அல்லது எது நியாயமைானபதா 
அறதச் சசயவதாகும்.

அறவ, இயற்ற்க சட்்டம் மைற்றும் மைனிதச் 
சட்்டம் ஆகியறவயாகும். இயற்ற்க சட்்டம்  
இயற்ற்கறயயும், மைனிதச்சட்்டம் மைனிதர்களின் 
வாழ்கற்கறயயும் ஒழுங்கு்படுத்துகிைது. 
அரசியல் அறிவியலில் சட்்டம் என்்பது மைனித 
ந்டவடிகற்க்கறை வழிந்டத்துகிை விதி்கறைக 
ச்காண்ட சதாகுபபு ஆகும். அரசின் 
்க்டறமை்கறை அரசாங்்கம் சசயல்்படுத்துகிைது. 
அறதப ப்பாலபவ அரசாங்்கம் அரசின் 
விருப்பத்றத சட்்டத்தின் வாயிலா்க 
நிறைபவற்றுகிைது.

சட்டம் ்பறறிய கருததுகள்

  சட்்டம் என்்பது இறையாணறமையின் 
்கட்்டறை - ஜான் ஆஸ்டின் (John Austin)

  நீதி நிரவா்கத்றத சசயல்்படுத்துவதற்்கா்க 
அரசு அங்கீ்கரித்த விதிமுறை்களின் 
சதாகுபப்ப சட்்டம் ஆகின்ைது.  
   – சல்ாண்டு (Salmond)

  ‘கராப’(Krabbe) என்ை அறிஞரின் கூற்றின்்படி, 
“சட்்டம் என்்பது விழுமியங்்கறைச் சாரந்த 
தீரபபு்களின் சவளிப்பாடு ஆகிைது. மைனித 
வரக்கம் விரும்புகின்ை ஒழுங்்கறமைவு 
மைற்றும் இயற்ற்கறய சாரந்த 
நீதிசநறியா்கவும் சித்தரிக்கப்படுகிைது”. 
    –க்ாப்’ (Krabbe)

  அரசாங்்கத்தின் சகதியாலும், 
அதி்காரத்தாலும் நிறலப்படுத்தப்பட்்ட ஒபர 
சீரான விதிமுறை்களின் அறமைபபிற்கு 
சட்்டம் என்று ச்பாருள். பமைலும் இது 
நிறலப்படுத்தப்பட்்ட எணணங்்கைா்கவும், 
்பழக்க வழக்கங்்கைா்கவும் ்கருதப்படுகிைது.  
 – உட்்ா விலசன் (Woodrow Wilson).

  மைனிதர்களின் புை ந்டவடிகற்க்களுக்கா்க, 
இறையாணறமை மிக்க அரசியல் அதி்காரம் 
மூலம் அமைலாக்கம் சசயயப்படும் ச்பாது 
விதி்களின் சதாகுபப்ப சட்்டமைாகும்   
   – ஹாலந்து ( Holland)

சட்டததின் ந�தாக்கம் என்்ன?

பமைகஐவர (MacIver) என்்பாரின் 
கூற்றுப்படி, “அரசின் ஆதரவில்றலசயனில் 
ஒரு சட்்டம், சட்்டமைா்கபவ இருக்க முடியாது. 
சட்்டத்தின் பநாக்கமைானது உறுதியான 
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அடித்தைங்்கறை நிறுவவும், மைனிதர்களின் 
சமையயுறுதிறய வலிறமையாககி அதன்மூலம் 
சமூ்கத்தின் ்கட்்டறமைபற்ப பமைம்்ப்ட 
சசயவதுமைாகும்”. ‘சட்்டம்’ எனும் சசால்லானது, 
அரசியல் அறிவியல் மூலம் மைனிதர்களின் 
ந்டவடிகற்க்களின் மீது ஆளுற்க சசயயவும், 
அவர்களின் வாழ்றவ 
சநறிமுறைப்படுத்துவதற்குமைான விதி்களின் 
சதாகுப்பா்கக ்கருதப்படுகிைது.  “சட்்டம் அரறச 
உருவாககுவது அல்ல, மைாைா்க அரசின் 
அழுத்தபமை சட்்டத்றத உருவாககுகிைது” என்று 
நம்பிகற்கயா்க ஹாககிங் (Hocking) கூறுகிைார.

4.1.3 சட்ட வடககடை அறிவீர்கைதா?

அ) ்னியதார் சட்டஙகள் (Private Laws)

குடிமைக்களிற்டபயயான உைவு்களும், 
அவவுைவு்கறை ்கட்டுப்படுத்தும் 
விதிமுறை்களும் தனியார சட்்டத்தின் மூலம் 
்கட்டுப்படுத்தப்படுகிைது.

சட்டததின் ந�தாக்கஙகள் யதாடவ?

  அடிப்பற்ட மைனித உரிறமை்கறை 
்பாது்காத்தல்

  நியாயத்றத ஊககுவித்தல்
  சச்சரவு்கறை தீரத்தல்
  நீதிறய ஊககுவித்தல்
  ஒழுங்ற்கயும், நிறலத்தன்றமைறயயும் 

ஏற்்படுத்துதல்
  விரும்்பத்தகுந்த சமூ்க மைற்றும் 

ச்பாருைாதார ந்டத்றதறய  ஊககுவித்தல்
  ச்பரும்்பான்றமை விருப்பத்றத 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல் (சில 
பிரச்சறன்களில்)

  சிறு்பான்றமையினரின் உரிறமை்கறைப 
்பாது்காத்தல்.

தனியார சட்்டத்தில் சம்்பந்தப்பட்்டவர்கள் தனி 
ந்பர்கைா்கவும், அவர்களுககு பமைலா்கவும், 
இற்டபயயும் ஓர ்பார்பட்சமில்லாத நடுவரா்க 
அரசு இருககிைது.  – ெதாலநது (Holland)

குறிபபி்டத்க்க நமறநகதாள்

ஆ) ப்பதாது சட்டஙகள் (Public Laws)

 குடிமைக்களுககும், அரசுககும் 
இற்டபயயான உைவு்கறை முடிவு சசயவது 
ச்பாது சட்்டமைாகும். இவவற்க சட்்டத்தில் அரசு 
நடுவரா்கவும், ்கட்சி்காரரா்கவும் 
்பாரக்கப்படுகிைது.

இ)  அரசடமபபு சட்டஙகள் (Constitutional 
Laws)

அரறச வழி ந்டத்தககூடிய அடிப்பற்ட 
சட்்டங்்கள் அரசறமைபபு சட்்டங்்கள் ஆகும். 
அரசாங்்கத்தின் சசயல்்பாடு்கறை 
வறரயறுத்து, சதளிவு்படுத்தககூடிய 
சட்்டங்்கபை அரசறமைபபு சட்்டங்்கைாகும். 
உதாரணத்திற்கு, குடியரசு தறலவர பதரதல், 
உச்ச நீதிமைன்ைத்தின் அதி்காரம் மைற்றும் 
ச்பாதுசட்்டம், சட்்டமைன்ைத்தால் இயற்ைப்ப்டக 
கூடிய நிரந்தர சட்்டத்திலிருந்து பவறு்படுகிைது. 
ச்பாதுசட்்டம் முன் நி்கழ்வு்கறை 
அடிப்பற்டயா்க ச்காணடு உருவாவதாகும். 
சட்்டமைன்ைத்தால் இயற்ைப்படும்  நிரந்தர 
சட்்டமைானது, எழுதப்பட்்ட சட்்டங்்கைால் ஆன 
முறை சாரந்த ஒன்ைாகும். இச்சட்்டத்தில் 
ச்பாதுமைக்களின் ந்டவடிகற்க்கறை 
்கட்்டாயப்படுத்தபவா அல்லது தற்ட சசயயபவா 
சட்்டங்்களும், ஒழங்குமுறை விதிமுறை்களும் 
அ ற மை ந் து ள் ை ன . ச ்ப ா து ச ட் ்ட மை ா ன து 
நீதி்பதி்கள் தங்்கள் தீரபபு்கறை, முந்றதய 
தீரபபு்கறை முன்னுதாரணமைா்க ச்காணடு, 
அதனடிப்பற்டயில் வழங்்க அனுமைதிககிைது. 
சசயல்்பாடு்கள், ஆளுநர நியமைனமுறை 
ப்பான்ைறவ அரசறமைபபு சதா்டர்பான 
நி்கழ்வு்கைாகும்.

�மது மதாறு்பட்ட ்பஙகிட்னப 
ப்பதாறுதது நவறு்பட்ட சட்டஙகள் 

உருவதாகின்்ற்ன.
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அரசாங்்கத்தின் சசயல்்பாடு்கறையும், 
அடிப்பற்ட உரிறமை்கறையும், 
அதி்காரங்்கறையும் ்பற்றியதா்க இல்லாமைல், 
குடிமைக்களுற்டய சமூ்க மைற்றும் ச்பாருைாதார 
நி்கழ்வு்கறை அடிப்பற்டயா்கக 
ச்காணடிருந்தால் அறவ சாதாரண சட்்டங்்கள் 
எனப்படும். உதாரணத்திற்கு குழந்றத 
திருமைணங்்கள் மைற்றும் மைது்பானத்தின் மீதான 
தற்ட ப்பான்ைறவ்கள் சாதாரண சட்்டங்்களின் 
கீழ் அறமைகிைது.

(ஈ) நிரந்ர சட்டஙகள் (Statute Laws)

நிரந்தர சட்்டங்்கள் என்்பறவ மைாநில 
சட்்டமைன்ைத்தின் மூலமைா்கவும், 
நா்டாளுமைன்ைத்தின் மூலமைா்கவும் 
இயற்ைப்படும் சட்்டங்்கைாகும். மைக்கைாட்சி 
நாடு்களில் ச்பரும்்பான்றமையான சட்்டங்்கள் 
நா்டாளுமைன்ைத்தின் மூலமைா்கபவ 
இயற்ைப்படுகின்ைன.

உ) அவசர சட்டம் (Ordinance)

 ச்பாதுவா்க அரசினுற்டய சட்்டங்்களின் 
அடிப்பற்டயில், அரசாங்்கத்தின் சசயலாட்சி 
துறை மூலம் இது பிைபபிக்கப்படுகின்ைது. 
இவவற்க சட்்டம், குறைந்த ்கால ்கட்்டபமை 
நீடிககும். நா்டாளுமைன்ைம் இயங்்காத 
்காலங்்களிலும், அவசர ்காலங்்களிலும் 
குடியரசு தறலவர மூலம் அவசர சட்்டம் 
பிைபபிக்கப்படும்.

ஊ) ப்பதாது சட்டஙகள் (Common Laws)

ச்பாது சட்்டங்்கைானது மைரபு்கறையும், 
்பாரம்்பரிய ்பழக்க வழக்கங்்கறையும் 
அடிப்பற்டயா்க ச்காண்டது. ஆனால் நிரந்தர 
சட்்டங்்கறை ப்பால நீதிமைன்ைங்்கைால், 
அமைலாக்கம் சசயயககூடிய தன்றமை 
உற்டயதாகும். ச்பாது சட்்டங்்கள் 
இங்கிலாந்தில் மி்கவும் பிரசித்தி ச்பற்ை 
சட்்டங்்கள் ஆகும்.

எ) நிர்வதாக சட்டஙகள்  
(Administrative Laws)

அரசாங்்க ்பணியாைர்களின் அலுவல் 
மைற்றும் ச்பாறுபபு்கறை ்பற்றி 
விைக்கமைளிப்பது்டன், ஆளுற்கறய 
முறைப்படுத்துவதற்்கான சட்்டம் நிரவா்க 
சட்்டம் எனப்படும். தனி மைனிதர்களுககும், 
ச்பாதுநிரவா்க அதி்காரி்களுககும் இற்டபய 
சட்்டத்றதயும், அதன் சசயல்்பாட்ற்டயும் 
பிரித்து நற்டமுறைப்படுத்துவது நிரவா்க 
சட்்டமைாகும். பமைலும் இது அரசாங்்க 
அதி்காரி்களின் சலுற்க்கறை ்பற்றி விைக்கம் 
அளிக்க முயலுகிைது. இந்தியா, அசமைரிக்கா, 
இங்கிலாந்து ப்பான்ை நாடு்களில் நிரவா்க 
சட்்டம் பிர்பலம் அற்டயவில்றல. பிரான்ஸ 
மைற்றும் சில ஐபராபபிய நாடு்களில் இறவ 
பிர்பலமைா்க உள்ைன.  உதாரணத்திற்கு 
குடிமைக்களுககும், அரசாங்்க அதி்காரி்களுககும் 
இற்டபய சரச்றச ஏற்்படும் ்பட்சத்தில் நிரவா்க 
நீதிமைன்ைம், நிரவா்க சட்்டத்தின் மூலம் தீரவு 
்காணகிைது.

ஏ)  ்பன்்னதாடடு சட்டஙகள்  
(International Laws)

்பன்னாட்டு சூழலில் நா்கரீ்கமைற்டந்த 
நாடு்களுககு இற்டபயயான 
உைவுமுறை்கறையும், ந்டத்றதறயயும் 
நிரணயிககும் சட்்டம், ்பன்னாட்டு சட்்டமைாகும். 

ப�னா���
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்பன்னாட்டு உைவு்கறை 
ஒ ழு ங் கு ்ப டு த் து வ த ற் ச ்க ன் று , 
தனித்தன்றமையுற்டய ்பன்னாட்டு சட்்டம் என்ை 
ஒன்று வழககில் இல்றல. ஆனால் ஐககிய 
நாடு்கள் சற்பயும், உல்க ச்பாதுமைக்களின் 
்கருத்துபமை, ஒவசவாரு நாடும் தங்்கள் 
இறையாணறமைறய முழுவதுமைா்க அனு்பவிக்க 
வழிவற்க சசயகின்ைது.

பமைலும் ்க்டல் எல்றல ்பாது்காபபு சட்்டம், 
வான்எல்றல சட்்டம் என்றும் ்பன்னாட்டு 
சட்்டங்்களின் பிரிவு்கள், தறரவழி, ்க்டல்வழி, 
ஆ்காய வழி என்று நாடு்களுககிற்டபய 
சரவபதச எல்றல்கறை வறரயறுககிைது.  
வான்எல்றலச் சட்்டங்்களின் மூலம் ஒரு 
நாட்டின் ஆ்காய விமைானம் இன்சனாரு 
நாட்டின் வான் எல்றலயில் ்பைககும்ப்பாது 
அனுமைதி ச்பற்ை பிைப்க ்பைக்க வழி சசயகிைது.

4.1.4  சட்டததின் மூல ஆ்தாரஙகடை நீஙகள் 
ப்ரிநது பகதாள்ை விரும்புகிறீர்கைதா?

ச�ட���
�ல ஆதார�க�

வழகா�க�

மத


வழ	 
- ம�ற�க�� 

���க�

சம��ராக
அ��ய� 
�ளக�ைரக�

ச�டம�ற


அ) வழக்கதாறுகள் (Customs)

சட்்ட உருவாக்கத்திற்கு 
்பழக்கவழக்கங்்கள் மி்கவும் உதவி 
புரிந்துள்ைன. ்பழக்கவழக்கங்்களின் மூலமைா்க 
்பயன்்படுத்தப்பட்டுவந்த வழக்காறு்கள் யாவும் 
நாைற்டவில் அரசால் அங்கீ்கரிக்கப்பட்டு 
சட்்டமைாகின. ஆதி்காலத்திலிருந்து 
்பழங்குடியினரிற்டபயயான சரச்றச்களும், 
பிரச்சறன்களும் அககுடியினுற்டய 
தறலவரின் மூலமைா்க அவர்களின் 

வழக்காறு்கள் மைற்றும் மைரபு்களின் வழிபய 
தீரவு ்காணப்பட்டு வருகிைது. ்பழங்குடி்கள் 
நாைற்டவில் அரசு்டன் இறணத்துக 
ச்காள்ைப்படும் ப்பாது அம்மைக்கள் பின்்பற்றிய 
்பழக்கவழக்கங்்களும் ்படிப்படியா்க 
சட்்டங்்கைாக்கப்பட்்டன. ஒரு நாட்டின் 
மைரபு்கறையும், ்பழக்க வழக்கங்்கறையும் 
அரசால் மைறுதலிக்க முடிவதில்றல. 
இன்ைைவில் இங்கிலாந்தின், ச்பாது 
சட்்டமைானது வழக்காறு்களில் இருந்து 
ச்பைப்பட்்டது என்்பது ஒரு முககிய 
உதாரணமைாகும்.

 உதாரணத்திற்கு இந்தியாவில் தமிழ்  
மைக்களிற்டபய ‘ஏறு தழுவுதல் ’ (Bull Taming 
Sport) என்ை ்பண்பாடு சாரந்த விறையாட்்டானது 
2017-ஆம் ஆணடு ‘ஜல்லிக்கட்டு சட்்டம்’ என்ை 
புதிய சட்்டம் உருவா்கக ்காரணமைா்க 
அறமைந்தது.

 (2017-ஆம் ஆணடின் ‘ஜல்லிக்கட்டு 
சட்்டம்’ ்பற்றிய கூடுதல் த்கவல்்கறை பின்வரும் 
உள்ச்பட்டியில் ்படியுங்்கள். இந்த உறரறய 
்படித்து ஒவசவாரு வாரத்றதககும் தகுந்தவாறு 
ஆறு ப்கள்வி்கறை எழுது்க. என்ன?, எங்கு?, 
எபச்பாழுது?, எறவ?, ஏன்?)

ஆ) ம்ம் (Religion)

ஆதி்கால சமூ்கங்்கள் பின்்பற்றிய மைத 
சம்பிரதாயங்்களும் அரசினுற்டய, சட்்ட 
உருவாக்கத்தில் ச்பரிதான ்பங்ற்க 
ஆற்றியுள்ைது. ச்பரும்்பான்றமையான 
நாடு்களில் மைதபமை சட்்டத்தின் அடிப்பற்டயா்க 
அறமைந்துள்ைது. இந்து மைதச் சட்்டமைானது 
ச்பரும்்பாலும் மைனுவின் விதிமுறையிலிருந்து 
பின்்பற்ைப்பட்டு வருகிைது. இஸலாமியச் 
சட்்டமைானது ஷரியத் சட்்டங்்களின் 
மூலத்திலிருந்து பின்்பற்ைப்படுகிைது. சதயவீ்கச் 
சட்்டமைானது, மைனிதனின் மூலமைா்க ்க்டவுள் 
வழங்கிய சட்்டங்்கள் என்று ்கருதப்படுகிைது. 
சதயவீ்க சட்்டத்தின் ஆதிமூலமைா்க ்க்டவுபை 
இருப்பதா்கக ்கருதப்படுகிைது. 
கிறித்துவர்களுககு, அவர்களின் ்பரமைபிதா 
முதன் முதலில் அருளிய ்பத்து ்கட்்டறை்கபை 
சட்்டத்தின் அடிப்பற்டயா்கக ்கருதப்படுகிைது. 
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அலஙகதா�ல்லூர் –ஜல்லிகடடுபசயல்்பதாடு

இந்த ்ப்டம் ஏறுதழுவுதல்  என்ை தமிழரின் 
்பண்பாடு விறையாட்்டான ஜல்லி்கட்டு ்பற்றியது 
ஆகும். இது மைதுறர மைாவட்்டம் 
அலங்்காநல்லூரில் நற்டச்பறும். 
அலங்்காநல்லூர என்ைால் ஜல்லி்கட்டு என்றும், 
ஜல்லி்கட்டு என்ைால் அலங்்காநல்லூர என்றும் 
அறழக்கப்படுமைைவுககு அவவூரின் ்பண்பாடு 
மைற்றும் வரலாற்று்டன் அவவிறையாட்டு 
ஒன்றிறணந்துள்ைது. இது ச்பாதுவா்க 
ச்பாங்்கல் ச்காண்டா்டப்படும் ஜனவரி மைாதத்தில் 
தமிழ்கத்தில் நற்டச்பறும் ஒரு தமிழர 

்பண்பாட்டு விழாவாகும்.  நம் நாட்டில் உள்ை ஒவசவாரு சமூ்கத்தினருககும் வாழ்வதற்்கான 
உரிறமை, சுதந்திரத்திற்்கான உரிறமை மைற்றும் தங்்கள் ்பண்பாட்ற்டயும், மைரற்பயும் ்காப்பதற்்கான 
உரிறமை ஆகியறவ உணடு. ஆனால் ஜல்லி்கட்டு என்்பதில் ்பண்பாட்டிற்கும், விலங்கு்களின் 
உரிறமைககும் இற்டபய முரண்பாடு பதான்றியது.

அரசறமைபபின் ்பகுதி மூன்றில் அடிப்பற்ட உரிறமை உறுபபு 29(1) -இல் ்கல்வி மைற்றும் ்பண்பாடு 
உரிறமை்களுககு உத்திரவாதம் அளிக்கப்பட்டுள்ைது. 2014 -இல் உச்சநீதிமைன்ைம் வழங்கிய தீரபபில் 
“விலங்கு்களும் புலன் உணரவு ச்காண்டறவ, ஆதலால் அடிப்பற்ட உரிறமை உறுபபு 29(1) -்படி 
வாழும் உரிறமைறயப ச்பறுகின்ைன என்றும் ஆதலால் அவற்றை துன்புறுத்துவறத அனுமைதிக்க 
இயலாது” என தீரபபு கூறியது. இந்த முரண்பாடு்கள் இவவிறையாட்ற்ட முறைப்படுத்துவதில் 
்பல்பவறு விைக்கங்்களுககு வித்திட்்டன.

5W'S  மறறும் 1 H பசயல்்பதாடு

ஜ��� க��
 ஆதர� இய�க� 

2017

ஏ�?

எ� / யா�?

எ�ன?எ�ேபா� / 
எ�ப�?

எ��?
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இ)  வழக்குமன்்றஙகளின் முடிவுகள் 
(Judicial Decisions)

கெட்டல(Gettel) கூற்றின்்படி, “அரசு 
என்்பது சட்்டத்றத உருவாக்க மைட்டுமைல்லாது, 
அதறன சதளிவு்படுத்துவதற்்கா்கவும், 
வழக்காறு்கறை சசயல்்படுத்துவதற்்கா்கவும் 
உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. நீதித்துறையின் 
சசயல்்பா்டானது சட்்டங்்கறை 
சதளிவு்படுத்தவும், சட்்டங்்கறை 
நற்டமுறைப்படுத்துவதுமைா்க அறமைகிைது. 
நீதிமைன்ைங்்கள் சசயல்்படும்ப்பாது, 
அறவ்களின் தீரபபு்கள் புதிய சட்்டங்்கைா்க 
உருவாகின்ைன. அதன் பிைப்க இவவற்க 
சட்்டங்்கள் அரசு மைற்றும் அரசாங்்கத்தினால் 
அங்கீ்கரிக்கப்படுகின்ைன. எனபவ, நீதிமைன்ை 
தீரபபு்கள் இவவற்கயில் புதிய ்பல சட்்டங்்கறை 
உருவாககுவதற்கு மூல ஆதாரமைா்க 
அறமைகிைது.   சில சமையங்்களில், 
உயரநீதிமைன்ைம்    மைற்றும்   உச்சநீதிமைன்ைங்்களின் 
தீரபபு்கள் சட்்டங்்கைா்க ்பாவிக்கப்படுகின்ைன.

ஈ)சமச்சீரதாக்கம் (Equity) 

 சட்்டங்்கள் எபப்பாசதல்லாம், 
சதளிவற்று சூழ்நிறலககு ச்பாருந்தாமைல் 
இருககிைபதா, அந்தச் சமையங்்களில் இந்த சமை 
நீதி ்பங்கிலான ச்காள்ற்க்களும், 
நல்லியல்பு்களும், ச்பாது அறிவு அடிப்பற்டயில் 
்பயன்்படுத்தப்பட்டு அககுழப்பமைான 
சூழலுக்கான தீரவு ்காணப்படுகிைது.

சமச்சீரதாக்கம் 

  ஆங்கிபலய ச்பாதுச் சட்்ட மைரற்ப பின்்பற்றும் 
நாடு்களில் உள்ை சட்்ட விதி்களின் 
சதாகுபபிற்கு சமைச்சீராக்கம்  (Equity) என 
ச்பயரி்டப்பட்டுள்ைது.  இது இயற்ற்க நீதி 
என்று சில பநரங்்களில் குறிபபி்டப்படுகின்ை 
ஒன்றை அற்டய ்கடுறமையான 
சட்்டங்்கறையும் ்கணடிப்பான 
அமைலாக்கத்றதயும் துறணயா்க 
ச்காணடுள்ைது.

  சமைச்சீராக்கம் நியாயத்றத 
நிறலநாட்டுவதா்கவும் உள்ைது.

  சமைச்சீராக்கம்  என்்பது ச்பாதுச் சட்்டத்திற்கு 
துறணயா்க வரணிக்கப்படுகிைது.  இது 
ஆங்கிபலய ச்பாதுச் சட்்டத்தில் இ்டம் 
ச்பைாத ்பகுதி்கறையும் ஒன்றிறணத்து 
அச்சட்்ட அறமைபற்ப ஒரு முழுறமையான 
ஒன்ைா்க ஆககுகிைது.

  ஆங்கிபலய சட்்டத்தின்்படி, சமைச்சீராக்கம்  
என்்பது இங்கிலாந்து உயர நீதி மைன்ைத்தால் 
மைட்டுபமை அமைல்்படுத்த கூடிய விதி்களின் 
சதாகுப்பாகும்.

உ)  அறிவியல் விைக்கவுடரகள் (Scientific 
Commentaries)

 சட்்ட வல்லுநர்களின் அறிவியல் 
விைக்கவுறர்கள், மைற்றுசமைாரு சட்்டமூலமைா்க 
விைங்குகின்ைன. முதன்முதலில் இத்தற்கய 

“சமைச்சீராக்கம்  என்்பது அசல் 
குடிறமைச் சட்்டத்பதாடு இருக்கககூடிய 
விதிமுறை சதாகுப்பாகும். நீதியின் 
அடிப்பற்டயிலும், மைரபு்களின் 
அடிபற்பற்டயிலும் உருவானதால் 
இவவுறுபபு்கள் குடிறமைச் சட்்டத்தின் 
்பயன்்பாடு்கறை மீறுமைைவிற்கு தறலயாய 
புனிதத் தன்றமைறய ச்பற்று விைங்குகின்ைன”.

- சர் பென்றி பமய்ன் (Sir Henry Maine)

குறிபபி்டத்க்க நமறநகதாள்

உணறமையில் முற்்கால பராமைானிய 
சட்்டங்்கள் ச்பரும்்பாலும், மைதநுட்்ப 
விதி்கறை வி்டவும் சற்பை அதி்கமைா்க 
உள்ைது.  அறவ்கள் ச்பரும்்பாலும் சில மைத 
சூத்திரங்்கறை முறையா்க பின்்பற்றுவதன் 
மூலம் மைத உரிறமை்கறை அற்டயும் வழி 
முறை்கைா்க இருந்தன.

- உடநரதா வில்சன் (Woodrow Wilson)

குறிபபி்டத்க்க நமறநகதாள்
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அறிவியல் விைக்கவுறர்கள் பதான்றியப்பாது, 
அறனவரும் அதறன ஒரு வாதமைா்க மைட்டுபமை 
வரணித்தார்கள். நாைற்டவில் இதன் சிைபபுத் 
தன்றமையும், அதி்காரமும், நீதி மைற்றும் 
நீதிமைன்ை முடிவு்கறையும் வி்ட அதி்காரத்துவம் 
ச்பற்று விைங்கியது.

ஊ) சட்டமன்்றம் (Legislature)

தற்்காலத்தில் ச்பரும்்பான்றமையான 
சட்்டங்்கள் சட்்டமைன்ைத்தின் மூலபமை 
இயற்ைப்படுகிைது.  சட்்டத்தின் மி்க முககிய 
ஆதாரங்்களுள் ஒன்ைா்க இது உள்ைது. பிை 
நாட்டு அரசறமைபபு்களில் உள்ை சிைந்த 
அம்சங்்கறைப ச்பற்று அறத தன் சசாந்த 
நாட்டின் நன்றமைககு ்பயன்்படுத்துவதற்கு 
சிைந்த உதாரணமைா்க இந்திய அரசறமைபபு 
உள்ைது. 

குறிபபி்டத்க்க நமறநகதாள்

சட்்ட நிபுணர்களின் ்கருத்துக்கள் 
ச்பரும்்பாலான பநரங்்களில் சட்்டமைா்கபவ 
்கருதப்படுகிைது. உதாரணத்திற்கு, 
இங்கிலாந்தில் ்ொக மைற்றும் ப்்ாக 
ஸ்்்டானின் விைக்கவுறர்கள் (Coke and 
Blackstone), அசமைரிக்காவின் ஸ்்்டாரி 
மைற்றும் கென்ட (Story and Kent), இந்தியாவின் 
விஜநாபனஸவரா மைற்றும் அ்பரார்கா 
(Vijnaneswaa and Aprarka) ஆகிபயாரின் 
விைக்கவுறர்கறைக கூைலாம்.

- அ. அப்பதாதுடர (A. Appadurai)

குறிபபி்டத்க்க நமறநகதாள்

“குடிமைக்களின் மைனங்்களிலிருந்து 
உருவாவது அரசாகும்.  அவர்கள் நீதிசநறி 
மு்கவர்கைாவர. அபத சமையம், நல்லியல்பு 
இல்லாத ச்கட்்ட குடிமைக்களி்டம் இருந்து 
உருவாவது பமைாசமைான அரசும், பமைாசமைான 
சட்்டங்்களுபமை ஆகும்”.

- கில்கிரிஸ்ட (Gilchrist)

இநதிய அரசடமபபின் ஆ்தாரஙகள் (Sources 
of the Indian Constitution)

  இந்திய அரசாங்்க சட்்டம் 1935 – கூட்்டாட்சி 
முறை, ஆளுநர, நீதித்துறையின் ்பங்கு, 
சநருக்கடி நிறல அதி்காரங்்கள்.

  பிரிட்்டன் அரசறமைபபு – சட்்ட 
உருவாக்கமுறை்கள், நா்டாளுமைன்ை 
அரசாங்்கம், சட்்டத்தின் ஆட்சி, 
ஒற்றைககுடியுரிறமை, ஈரறவ அரசாங்்கம்.

  அசமைரிக்க அரசறமைபபு – அடிப்பற்ட 
உரிறமை்கள், சுதந்திரமைான நீதித்துறை, 
நீதிபபுனராயவு, குடியரசுத் தறலவர ்பதவி 
நீக்க நற்டமுறை, உயரநீதிமைன்ை மைற்றும் 
உச்சநீதிமைன்ை நீதி்பதி்கள் மீதான குற்ை 
விசாரறண, துறணககுடியரசுத் 
தறலவரின் ்பங்கு.

4.1.5.  சட்டம் எவவதாறு அரசு்டனும், நீதி 
ப�றியு்டனும் ப்தா்டர்பு 
பகதாண்டுள்ைது?

சட்்டமும், நீதிசநறியும் சமைமைா்க 
்பாவிக்கப்படுகிைது. நீதிசநறியானது 
குடிமைக்களுககு ஒழுக்க விதி்கறை 
ப்பாதிககிைது. அபதப்பால, அரசால் 
இயற்ைப்படுகின்ை சட்்டமும் இந்த லட்சியத்றத 
அற்டய ்பாடு்படுகிைது. மைக்களின் நலறன 
பமைம்்படுத்தும் ஒபர பநாக்கத்து்டன் அரசு 
சசயல்்படுகிைது. சட்்டத்திற்கும், நீதிசநறிககும் 
உள்ை நல்லுைறவ ப்பாலபவ, சட்்டத்திற்கும் 
அரசிற்கும் இற்டபய உள்ைது. 

சட்்டமும் ஒழுக்கமும் ஒன்பைாடு ஒன்று 
மிகுந்த சதா்டரபுற்டயன ஆகும்.  ஒழுக்க 
விதிமுறை்கள் என்்பறவ குடிமைக்களின் 

“தனிமைனிதனின் நல்சலாழுக்கத்திற்கு 
சரிசமைமைா்க இயங்்கககூடியது நல்லரசாகும். 
அரசியல் உ்டற்கூறில் ஏபதனும் ஒரு ்பகுதி 
்பாதிககின்ைப்பாது, ஒட்டுசமைாத்த உ்டலும் 
்பாதிபபுறும்”.

 – பிைதாடந்டதா (Plato)
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நன்ன்டத்றத்களுககு அடிப்பற்டயாகும்.  
நல்லியல்பு அரசு நற்குடிமைக்கறை ச்பற்று 
சிைந்து விைங்குகிைது. நல்லியல்்பற்ை 
அரசானது, ஒழுக்கம் தவறிய குடிமைக்கறைப 
ச்பற்று சீரழியும். அரசின் உயிரமூச்சான 
சசயல்்பா்டா்க “நீதி சநறி்கள்“ விைங்குகின்ைன. 

தீண்டாறமைறய ஒழிப்பதற்கு இந்திய 
அரசாங்்கம் ்க்டந்த ்பல ஆணடு்கைா்க 
ப்பாராடிகச்காணடிருககிைது. தீண்டாறமைககு 
எதிரான ்பல சட்்டங்்கறையும் இயற்றியுள்ைது. 
தீண்டாறமை ப்பான்ை சமூ்க 
அவலங்்களுகச்கதிரா்க சட்்டங்்கள் 
இருந்தாலும், சாதி, மைதம், இனம், வரக்கம், 
நிைம் அடிப்பற்டயில் ்பாகு்பாடு ்காட்டும் 
ச்காள்ற்கயானது ்பாவம் என்்பறத அறிய 
பவணடும். பமைற்கூறியறவ்களின் 
அடிப்பற்டயில் சமூ்கத்தில் எழும் 
இன்னல்்களுககு அைபவ இல்லாததா்க 
இருககிைது. அரசாங்்கம் மைக்கள் 
உ்டல்நிறலககும், மைனநிறலககும் ்பங்்கம் 
விறைவிககும் மைது மைற்றும் குழந்றத 
திருமைணம் ப்பான்ைவற்றை தடுககும் ்பல 
சட்்டங்்கறை இயற்றி வருகிைது. ச்பாதுவா்க 
மைக்கைாட்சியில் ஒழுக்க சநறி்களுககு எதிரான 
சட்்டம் என்று ஒன்று இல்றல.

நீதிசநறியானது நல்லியல்பு 
்க்டறமை்கறைப ்பற்றியது, ஆனால் அரசால் 
இயற்ைப்படும் சட்்டபமைா சட்்டக ்க்டறமை்கறை 
்பற்றியதாகும்.

குறிபபி்டத்க்க நமறநகதாள்

நீதிசநறி்கள் என்்பறவ அரசிற்கு 
அத்தியாவசியமைான நி்பந்தறனயா்க 
விைங்குகிைது. சட்்டமும், அரசும் ச்பாதுமைக்கள் 
்கருத்றத உருவாக்கவும் ந்டவடிகற்க்கறை 
்கட்டுப்படுத்தவும் சதா்டரந்து முயற்சி்கள் 
எடுத்துகச்காணடிருககின்ைன. சட்்டமைானது 
ச்பாதுக்கருத்றத பிரதி்பலிப்பபதாடு 
நல்லியல்பு்களின் பமைம்்பாட்டிற்்கான 
குறியீ்டா்கவும் விைங்குகிைது.

- நமக்ஐவர் (MacIver)

குறிபபி்டத்க்க நமறநகதாள்

வில்சன், “அரசின் சட்்டங்்கள் என்்பறவ 
நீதிசநறியிலான சமூ்கத்றத 
உருவாககுவதாகும்“ என்று சதளிவா்க 
சதரிவித்துள்ைார. இதனாபலபய சட்்டத்றத 
உருவாககும் இறையாணறமையானது, 
சட்்டத்திற்கும், நீதிசநறிககும் ஒரு சநருங்கிய 
உைறவ ஏற்்படுத்த விறழகிைது.

சட்டததிறகும் நீதிப�றிக்கும் உள்ை 
நவறு்பதாடுகள் (The Distinction between 
Law and Morality)

  அரசு சட்்டங்்கறை அமைலாக்கம் சசயகிைது, 
சட்்டத்தின் ்கட்்டறை்கறையும், 
்கட்டுப்பாடு்கறையும் மீறு்பவர்கள் 
சட்்டத்தினால் தணடிக்கப்படுகிைார்கள்.

  சமூ்க விதி்கறையும், சமூ்க 
நீதிசநறி்கறையும் மைதியாதவர்களுககும் 
எதிரா்க ந்டப்பவர்களுககும்  சமூ்க 
புைக்கணிபபு என்்பபத மைாச்பரும் 
தண்டறனயா்க அறமைகிைது.

  நீதிசநறி என்்பது மைனிதர்களின் அ்க மைற்றும் 
புை ந்டவடிகற்க்கள் சதா்டரபுற்டயதாகும். 
ஆனால் சட்்டபமைா மைனிதர்களின் புை 
ந்டவடிகற்க்களு்டன்  மைட்டுபமை 
சதா்டரபுற்டயதாகும். இதனாபலபய 
மைனிதர்கள் தங்்கள் புை ந்டவடிகற்க்களின் 
மூலம் சட்்டத்றத மீறும்ப்பாது, 
தணடிக்கப்படுகிைார்கள்.

  ஒரு ந்பர திருட்ப்டா அல்லது ச்காறலபயா 
அல்லது வழிப்பறிபயா சசயயும்்பட்சத்தில் 
மைட்டுபமை தணடிக்கப்படுகிைார.

  அபத ப்பால், ஒரு ந்பர சமூ்கத்தில் ச்பாய 
கூறினாபலா அல்லது ஏமைாற்றினாபலா 
அபத சட்்டத்தினால் தணடிக்கப்படுகிைார.

  ச்பாய கூறுவதும், பிைருககு ்கண்டனம் 
சதரிவிப்பதும், விசுவாசமைற்று இருப்பதும் 
்பாவங்்கைா்க ்கருதப்படுகின்ைபத ஒழிய 
குற்ைங்்கைா்க அல்ல. ஒழுக்கமைற்ை 
சசயல்்கள் கூ்ட அரசிற்கு நன்றமை 
்பயககுசமைனில் அது சட்்டபூரவமைானது தான் 
என்று மைாககியவல்லி கூறுகிைார.
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மைக்களின் ்கருத்றத அடிப்பற்டயா்கக 
ச்காணப்ட மைக்கைாட்சியில் சட்்டங்்கள் 
உருவாக்கப்படுகின்ைன. மைக்கள் தங்்கள் 
அதிருபதிறயயும், ப்கா்பத்றதயும் அறமைதியான 
ப்பாராட்்டங்்களின் மூலமைா்க அரசுககு 
சவளிப்படுத்துகிைார்கள். மைக்களின் 
ச்பாதுநலனும், சமூ்க பமைம்்பாடும், ச்பாதுக 
்கருத்தின் இரு ்கண்கைாகும்.

  சட்்டம்தான் சமூதாயத்திறன ்பாது்காக்க 
கூடிய உணறமையான ்பாது்காவலர 
என்்பதற்்கான ்காரணங்்கறை விைககு்க.

  சமூ்க வைரச்சிககு ஏற்ை வற்கயிலான 
சட்்டம் ஒன்றை ்பரிந்துறர சசய.

நீதிசநறி ்க்டறமை்கறை 
மைறுதலிப்பதும், சட்்டக 
்க ்ட ற மை ்க ற ை 
மை று த லி ப ்ப து ம் 
நீதிசநறி்கறை முற்றிலும் 
நாசமைாககுகிைது. சட்்ட 
மைனசாட்சி மைற்றும் 
நீதிசநறி மைனசாட்சி என்ை இரு பவறு 
மைனசாட்சி்கள் ஒன்பைாடு ஒன்று எபப்பாதும் 
ஒத்துவராதறவ்கைாகும்.

– நமக் ஐவர் (MacIver)

குறிபபி்டத்க்க நமறநகதாள்

குறிபபி்டத்க்க நமறநகதாள்

சட்்டமும், ஒழுங்கும் 
நீதிறய 
நிறலநாட்டுவதற்்கா்க 
இயங்குகிைது. இறத 
சசயய 
தவறும்்பட்சத்தில், சமூ்க 
வைரச்சிறய தடுககும் 
ஆ்பத்தான தடுபபு 
அறண்கைா்க இறவ மைாறுகின்ைன.

-மதார்டின் லூ்ர்கிங ஜீனியர்  
(Martin Luther King. Jr)

4.1.6.  ப்பதாதுக்கருததும், சட்டமும் 
ஒன்றுக்பகதான்று எவவதாறு 
ப்தா்டர்புட்டயடவ?

மைக்கைாட்சி நற்டமுறையில், தங்்களின் 
பிரதிநிதி்கறை பதரந்சதடுப்பதன் மூலம் 
மைக்கள் அரசியலில் ்பங்ப்கற்்பதுதான், 
மைக்கைாட்சிறய வலிறமையுள்ைதா்க 
மைாற்றுகின்ைது. சட்்ட உருவாக்கத்தில் மைக்கள் 
பநரடியா்க ்பங்கு ச்பைவில்றலசயன்ைாலும், 
சட்்ட மைன்ைத்தின் பிரதிநிதி்கறை அவர்கபை 
பதரந்சதடுககின்ைார்கள். வாக்காைர்களின் 
விருப்பத்றத பூரத்தி சசயவதற்்கா்கவும், 
திருபதி்படுத்துவதற்்கா்கவும் இபபிரதிநிதி்கள் 
பதரந்சதடுக்கப்படுகிைார்கள். இவவாறு 
மைக்கைால் பதரந்சதடுக்கப்பட்்ட சட்்ட 
மைன்ைமைானது மைக்களின் விருப்பத்றத 
பிரதி்பலிககின்ைது. சட்்டத்திற்கும், ச்பாதுக 
்கருத்திற்கும் இற்டபயயான சநருங்கிய 
சதா்டரற்ப ்பாரபப்பாம்.

ப்பதாதுக் கருதது ! 
ச்பாதுவான நலனுக்கான மைக்களின் 
்கருத்தாகும். 

நீதிப�றி என்்றதால் என்்ன?
சமூ்க எதிரமைறை்கைான மைது, சூது, 

திருட்டு, வழிப்பறி, ச்காறல, ச்காள்றை, 
ப்பான்ைறவ்கறை ்கட்டுப்படுத்தும் சமூ்க 
உறுபபு்கள் நீதிசநறி எனப்படுகிைது. 
நீதிசநறி்கள் சதா்டர்பான சட்்டங்்கள் 
எபப்பாதும் நிறலயானறவ்கைாகும்.

தற்்கால அரசானது, 
நீதிசநறி, மைதம் மைற்றும் 
இயற்ற்க சட்்டத்தின் 
ல ட் சி ய வ ா த 
அடிப்பற்டயில் நீடிககிைது 
எனலாம். அபத 
சமையத்தில் அரசு, தனது சுய ்பாது்காபபிற்்கா்க 
பமைற்குறிபபிட்்ட ஒன்றைபயா அல்லது  
அறனத்றதயுபமைா மீறுகிைது.

- J.M. நகதாடஸீ (J.M. Coetzee)

குறிபபி்டத்க்க நமறநகதாள்

கலநதுடரயதா்டல்
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  எந்த அைவிற்கு சரியானறவயா்க 
நி்கழ்்காலச் சட்்டங்்கள் உள்ைன. அதில் 
பமைற்ச்காள்ை பவணடிய திருத்தங்்கள் 
்பற்றி உன் ்கருத்றத கூறு.

  சட்்டம் உணறமையில் நமைது சுதந்திரத்திற்கு 
தற்டயா்க உள்ைதா?

  மைக்கைாட்சியில் ச்பாதுக்கருத்தின் 
முககியத்துவத்திறன விவரி.

  சட்்டமும், நீதிசநறியும் ஒன்று்டன் ஒன்று 
எவவாறு உைவு ச்காண்டறவ என்்பறத 
விைககு்க.

  சட்்டம் மைற்றும் நீதிசநறியிறன எப்படி 
பவறு்படுத்துவீர்கள்?

4.2. குடியுரிடம

4.2.1 அறிமுகம்

அரசியல் ப்காட்்பாட்டில், குடியுரிறமை 
என்்பது குடிமைக்களுக்கான சட்்டபபூரவமைான 
அங்கீ்காரம் மைட்டுமைல்லாது, சநறிமுறை 
நல்லியல்பிற்கு இணங்்க, அரசியல் 
சசயல்்பாடு்களில் முழுறமையா்கவும், 
சமைமைா்கவும் ்பங்ப்கற்கின்ை உரிறமைறயயும் 
அறனத்து குடிமைக்களுககும் அளிப்பதாகும். 
மைக்கைாட்சியும், குடியுரிறமையும் எபப்பாதும் 
ஒபர பநரப்காட்டில் சசல்லககூடியது ஆகும். 
மைக்கைாட்சி என்்பது அரசியல் ்கட்சி்கள், 
பதரதல் முறைறமை்கள், சட்்டத்தின் ஆட்சி 
ப்பான்ைறவ்களிலும், குடியுரிறமை என்்பது 
தனிமைனிதர்களி்டத்தும் முககிய ்கவனம் 
சசலுத்துகின்ைன.

குடியுரிறமையானது ஒவசவாரு 
நாட்டிற்கும் பவறு்பட்்டதா்க இருககிைது. 

தற்்கால அரசு்களில், குடியுரிறமையானது, 
குடிமைக்களுக்கான உரிறமை்கள் மைட்டுமைல்லாது 
மைக்கள் அரசுககு ஆற்ைபவணடிய 
்க்டறமை்கறையும் உள்ை்டககியதா்க 
்காணப்படுகிைது. நீங்்கள் இயற்ற்க குடியுரிறமை 
(Natural Citizenship) உற்டயவரா அல்லது 
தங்கியிருத்தல், திருமைணம் ப்பான்ைவற்ைால்  
தகுதி ஆக்கப்பட்டு ச்பைப்படும் (Naturalized 
Citizenship) குடியுரிறமைறய பவணடி ச்பற்ைவரா? 
இவவிரணடிற்கும் வித்தியாசம் யாறவ? 
இயற்ற்கயான குடிமைக்கள் என்்பது 
இம்மைணணில் பிைந்ததன் மூலமைா்க 
இயற்ற்கயா்க அந்த குடியுரிறமைறய அற்டவது 
ஆகும். ஆனால் இயற்ற்கயாதலான குடிமைக்கள் 
என்ப்பார பின்னர குடியுரிறமைறயப 
ச்பற்ைவர்கைாவர.

அரிஸ்டாட்டிலின் கூற்று்படி, குடியுரிறமை 
என்்பது பிைபபி்டம், குடும்்பம், ்பரம்்பறர மைற்றும் 
்பண்பாட்ற்டச் சாரந்து அறமைவதாகும்.  
‘ஸ்டாயிககு்களின் (Stoics)’ ்கருத்து 
வைரச்சியற்டந்த ச்பருந்கரங்்களில் 
வசிப்பவர்களுகப்க குடியிரிறமை வழங்்கப்ப்ட 
பவணடும் என்்பதாகும். ்கன்பூசியசின் 
(Confusius) ்கருத்து ச்பாது நலத்றத சீரறமைத்து 
அதில் அறனவரும் தங்்கள் நலனிற்்கா்கவும், 
இணக்கத் சூழலுக்கா்கவும் ்பாடு்ப்டபவணடும் 
என்்பதாகும்.  இந்தியாவிலும் இபத ப்பான்று  
வசுபதவக குடும்்ப்கம் (Vasudeva Kudumbakam) 
(ஒபர உல்கம், ஒபர குடும்்பம்) என்்பது ஒரு 
நல்லியல்பு ்கருத்தாக்கமைா்க ்காணப்படுகிைது.

4.2.2  குடியுரிடம மறறும் �கரஅரசு 
(Citizenship and City-State)

கிபரக்க மைற்றும் பராமைானிய 
குடியரசு்களில் முககியத்துவம் ச்பற்ை 
குடியுரிறமை என்்பது நிலபபிரபுத்துவ 
்காலங்்களில் முற்றிலுமைா்க மைறைந்தது. 
மைறு்படியும், மைறுமைலரச்சி ்காலக்கட்்டத்தில் 
மைனிதத்தன்றமையின் விரும்்பத்தக்க ்பகுதியா்க 
குடியுரிறமை மைலரந்தது. ்பணற்டய ஏசதன்சின், 
ந்கர அரசில் குடியுரிறமை என்்பது அரசின் 
்க்டறமை்களில் ்பங்ப்கற்்பதா்க அறியப்பட்்டது. 

குடியுரிறமை என்்பறத அரிஸ்டாட்டில் 
மி்க முககியத்துவம் வாயந்த ஒன்ைா்க 
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்கருதினார.  ஏசனனில் லட்சிய அரசு என்்பது 
சட்்டத்தின் அடிப்பற்டயிலான, சட்்டத்றத 
மைதிககும் குடிமைக்கைாபலபய சாத்தியப்படும் 
எனக ்கருதினார. அவர பமைலும் கூறுற்கயில், 
ஒவசவாரு மைனிதனும் அரசியல் விலங்கு 
என்றும், ந்கர அரசில் மைட்டுபமை அவன் 
முழுறமையற்டவான் என்றும் கூறுகிைார. 
எனபவ அரசியல் ்பதவி்கறை விரும்புவது 
இயற்ற்க என்கிைார. பமைலும் அபச்பருமை்கனார, 
குடியுரிறமை என்்பது குடிமைக்கறையும், 
பவற்றுநாட்்டவர்கறையும் மைட்டுமைல்லாது 
பிைநாட்டு அடிறமை்கறையும் உள்ை்டககியதா்க 
ஓர ஆட்சியில் ்காணப்படுவதா்க 
விைககுகிைார.  ஒரு நாட்டின் குடிமை்கன் 
என்்பவன் சட்்டத்துறை,   நீதித்துறை 
சதா்டர்பான அலுவல்்கள் மைட்டுமைல்லாமைல் 
அரசறமைபபின்்படி அரசியல் உரிறமை்கறையும், 
அனு்பவிககும் உரிறமை ச்பற்ைவனா்க 
விைங்குகின்ைான்.

4.2.3.  மதார்்ஷலின் ்பகுப்பதாய்வு (Marshall’s 
Analysis)

 சுதந்திர சமூ்க மைக்கைாட்சிவாதியான 
மைாரஷல், குடியுரிறமைறயயும், சமூ்க 
நிறலறமை்கறையும், முதலாளித்துவ 
அடிப்பற்டயில் ஆராயகிைார. அவரது 
்கருத்தின்்படி, குடியுரிறமை மூன்று 
வற்கப்படுகிைது. அறவ குடிறமை, அரசியல் 
மைற்றும் சமூ்கம் சாரந்த குடியுரிறமை்கைாகும்.

 அறனத்து தனிமைனிதர்களுககும் 
சுதந்திரம் என்்பது குடிறமை விவ்காரங்்களில் 
பதறவப்படுகிை  ஒரு முககியமைான 
அம்சமைாகும். சட்்டத்தின் ஆட்சியில், குடியுரிறமை 
என்்பது ஒரு தனித்துவம் ச்பற்ை அம்சமைா்க 
விைங்குகிைது. ஒரு குடிமை்கனா்க, நமைககு 
அரசியல் சதா்டர்பான முடிசவடுககும் 
முறைறமையில் ்பங்குச்பறுவதற்கு முழு உரிறமை 
உணடு. இது அரசியல் வற்கப்பாட்டில் 
பிரதி்பலிககிைது.

அரிஸ்்டாடடிலின் வறரயறையின்்படி 
“எவர ஒருவருககு  விவாதங்்களிலும் அரசின் 
நீதி நிரவா்க அறமைபபிலும் ்பங்ப்கற்்க அதி்காரம் 
இருககிைபதா அவபர குடிமை்கன்  ஆவர”.

 கிபரக்கர்கள் மைக்கைாட்சியின் கீழ் 
வாழும் ப்பறுச்பற்ைவர்கள். அவர்களின் 
அரசாங்்கம் சாதாரண மைக்கைால் 
உருவாக்கப்பட்்டது.  அவர்கள் தங்்கள் ப்பச்சு 
உரிறமையின் மூலமைா்க மி்கபச்பரிய ப்பச்சு 
சுதந்திரத்றத ச்பற்றிருந்தனர.

4.2.4  குடியுரிடம மறறும் கல்வி (Citizenship 
and Education)

இபபிரிவில், ்கல்விககும், 
குடியுரிறமைககும் உண்டான சதா்டரற்ப 
்பல்பவறு தத்துவஞானி்களின் ்கருத்து்கள் 
வாயிலா்க ்பாரக்கலாம்.

அரிஸ்டாட்டிலின் கூற்றின்்படி, 
அறனத்து வற்க மைனிதர்களுககும் மூன்று 
்பணபு்கள் மி்கவும் முககியம் வாயந்ததாகும்.

  அரசறமைபபி்டம் விசுவாசம்.
  ்க்டறமை்களில் அதி்க்பட்ச திைனு்டன் 

இருத்தல்.
  நல்லியல்பு மைற்றும் நீதி வழுவாறமை.

மைக்கைாட்சி நா்டானது, அரசியல் மைற்றும் 
ச்பாருைாதார சமைத்துவத்றத எபப்பாதும் 
நிறலநாட்டுகிைது. இதனால் நல்லியல்பு 
ச்காண்ட மைனிதனுககும், நல்ல 
குடிமை்கனுககுமைான அற்டயாைம் எளிதில் 
்காணப்படுகிைது.

பிைாட்ப்டாவின் ்கருத்துப்படி, ்கல்விபய 
நாட்டில் நிலவும் ஊழலுககும், 
நிறலத்தன்றமையற்ை அரசியலுககுமைான 
தீரவா்க ்கருதப்படுகிைது. இதனால், 
அபச்பருமை்கனார, ்கல்வியானது 
்பயனள்ைதா்கவும், ச்பாறுபபுள்ைதா்கவும் 
அறமைய பவணடும் என கூறுகிைார.  
அரிஸ்்டாடடில(Aristotle),ஹியூம்(Hume), மைற்றும் 
ரூ்சா(Rousseau), ஆகிபயாரின் கூற்றுப்படி ஓர, 
நாட்டின் குடிமைக்களுககு, தங்்கைது நாட்டின் 
ச்க குடிமைக்களின் அணுகுமுறை, எதிர்பாரபபு 
ஆகியறவ ்பற்றிய அறிவு பவணடும் என 
கூறுகின்ைனர. J.S.மில(J.S.Mill), மைற்றும் 
அகலகஸ் ்்டாகயூவிலலி(TocqueVille), 
ஆகிபயார பமைபல குறிபபிட்்டதற்கு மைாைா்க 
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“குடிமைக்களுககு, அரசியலில் ்பங்குச்பைவும், உள்ைாட்சி அரசாங்்க ந்டவடிகற்க்கறை 
பமைற்ச்காள்ைவும், தன்னாரவ மைற்றும் நீதி ்க்டறமை்கள் ஆற்ைவும், சங்்கங்்கறை நிரவகிக்கவும், ்கல்வி 
அதி்கமைா்க பதறவப்படுகிைது” என கூறுகிைார்கள்.

4.2.5.  இநதியதாவில் குடியுரிடம (Citizenship in India)

இந்தியா ஒரு மைதச்சார்பற்ை, மைக்கைாட்சி மைற்றும் பதசிய அரசு ஆகும். சுதந்திர இயக்கம் 
எதனால் உண்டானது? ்பல்பவறு்பட்்ட மைதங்்கள், பிராந்தியங்்கள் மைற்றும் ்பண்பாட்டிறன 
ஒன்றிறணககும் ்காரண்கரத்தாவா்க இவவியக்கம் சதா்டங்்கப்பட்்டது.  இந்திய பிரிவிறனயில் 
முஸலீம் லீக ்கட்சியு்டன் பவறு்பாடு்கள் இருந்தப்பாதிலும், சுதந்திர ப்பாராட்்ட இயக்கத்தின் இந்திய 
பதசிய தறலவர்களின் மூலம், மைதச்சார்பற்ை மைற்றும் அறனத்து மைக்கறையும் உள்ை்டககிய இந்திய 
பதசமைா்க வலிறமைப்படுத்தியது.
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வயதான ச்பற்பைார, முதிபயார ்பராமைரிபபு மைற்றும் நலன் சாரந்த சட்்டம் (MWPSC Act) 
2007-ல், முதியவர்கள் மைற்றும் ச்பற்பைார நலனுக்கா்க இயற்ைப்ப்டட்்டது .

இச்சட்டததின் ்படி....

  முதிபயாருககு துரிதமைா்கவும், ்பயனுள்ைதா்கவுமைான நிவாரணத்றத வழங்்க “்பராமைரிபபு 
தீரப்பாயத்திறன” (Maintenance Tribunal) நிறுவியது. 

  இச்சட்்டத்தின்்படி, ்பராமைரிபபு என்்பது உணவு, உடுத்த உற்ட, இருபபி்டம் மைற்றும் மைருத்துவ 
சிகிச்றசறயயும் உள்ை்டககியது ஆகும்.

  இச்சட்்டத்தின் ஒபர நி்பந்தறனயா்க, எவசரல்லாம் தன் சசாந்த வருமைானத்திலும், 
உற்டறமையின் மூலமும் தன்றன ்பராமைரிக்க இயலாதவர்கைா்க இருககிைார்கபைா 
அவர்கள் இப்பராமைரிபபின் கீழ் உட்்படுவார்கள்.

  இச்சட்்டத்தின் மூலம் ்பாதிக்கப்பட்்டவர்களுககு அதி்க்பட்ச ்பராமைரிபபுச் சசலவா்க மைாதம் 
`10,000 அளிக்க ்கட்்டாயமைாக்கப்பட்்டது. ்பராமைரிபபுத் சதாற்கயானது, உரிறமை 
ப்காரு்பவர்களின் பதறவ்கள் மைற்றும் அவர்கள் இயல்பு வாழ்கற்கறய வாழ்வதற்்கான 
பதறவ்கறைப ச்பாருத்தும் அறமைகிைது.

  ச்பற்பைார்களும், முதிபயார்களும் அரசாங்்கத்தின் இச்சலுற்கறய அனு்பவிக்க, ்பாரமைரிபபு 
தீரப்பாயத்தின் முன் ்பராமைரிபபு அதி்காரியி்டம் தங்்கள் விருப்பங்்கறை முறையி்டலாம். 
இச்சட்்டத்தின்்படி, வழக்கறிஞர்கள், தீரப்பாயத்தின் முன் எவருக்காவும் வாதா்ட இயலாது.

  முதிபயார நலறனப ்பாது்காககும் ச்பாறுபபில் இருக்கககூடிய யாபரனும் நன்்கறிந்பத 
அவர்கறை ற்கவிடும்்பட்சத்தில், `5,000 அ்பராதபமைா அல்லது மூன்று மைாதம் சிறை 
தண்டறனபயா அல்லது பமைற்கூறிய இரணடு தண்டறனயுபமைா வழக்கப்ப்டலாம்.

கலநதுடரயதா்டல்

ஒரு மை்கனா்கபவா அல்லது மை்கைா்கபவா நீங்்கள் உங்்கள் ச்பற்பைாருககு ஆற்ை பவணடிய 
்க்டறமை்கறை வகுபபில் விவாதி.

இவவலிறமையான தீரமைானத்றத நாம் அரசறமைபபில் ்கணகூ்டா்க ்பாரக்கலாம். இந்திய 
அரசறமைப்பானது ்பார்பட்சமின்றி அறனத்து மைக்களுககும் குடியுரிறமை வழங்குகிைது. ச்பண்கள், 
தாழ்த்தப்பட்ப்டார மைற்றும் ்பழங்குடியினர, அந்தமைான் நிகப்கா்பரின் ்கற்டகப்காடி சமூ்கங்்கள் 
ப்பான்பைார இது்காறும் அனு்பவித்திராத குடியுரிறமை தற்ப்பாது வழங்்கப்பட்டுள்ைது 
குறிபபி்டத்தக்கதாகும்.

குடியுரிறமை ்பற்றிய சட்்டங்்கள், அரசறமைபபின் ்பகுதி இரணடிலும் மைற்றும் அறவ சதா்டர்பான 
நா்டாளுமைன்ை சட்்டங்்களிலும் ்காணப்படுகிைது. இந்தியாவில் குடியுரிறமையானது, பிைபபு, வம்சாவழி, 

ஒரு குடிமை்கனின் நற்்பணபு்கறை விைக்கப்ப்டமைா்க தயாரித்து, உனது ஆசிரியருககும், 
நண்பர்களுககும் ்பகிரவு சசய்க.

11th Std Political Science Tamil_Unit-4.indd   105 6/20/2018   7:16:16 PM



106

்பதிவு, இயல்புரிறமை மைற்றும் பிரபதச உள்ை்டக்கத்தின் மூலம் ச்பைப்படுகிைது. அரசறமைபபின்்படி 
அரசாங்்கம் குடிமைக்கறை இனம், சாதி, ்பாலினம், பிைபபி்டம்  ப்பான்ை நிறல்களில் 
பவற்றுறமைப்படுத்தல் ஆ்காது. பமைலும் மைதம் மைற்றும் சமைாழி சாரந்த சிறு்பான்றமையின மைக்களின் 
உரிறமை்களும் ்பாது்காக்கப்படுகிைது.

4.2.6 உலக குடியுரிடம மறறும் ந்சியக் குடியுரிடம

பதசியக குடியுரிறமை என்்பது, நாம் குடியிருககும் நாட்டின் அரசாங்்கம் நமைக்களிககும் 
்பாது்காபபும் உரிறமையுமைாகும். ஆனாலும் அரசிற்கு தீரக்கககூடிய பிரச்சிறன்கள் ச்பருமைைவில் 
இருப்பதால், தனிமைனித உரிறமை்கள் அவர்களுககு வழங்்கப்பட்டு சட்்டத்தினால் உத்திரவாதம் 
அளிக்கப்பட்டுள்ைது.

உல்க குடியுரிறமை என்்பது பதசிய எல்றல்கறை ்க்டந்த குடியுரிறமையாகும். இவவுரிறமையானது, 
்பலதரப்பட்்ட மைக்களும், நாடு்களும் பசாந்த கூட்டுைவு ந்டவடிகற்கறய வலியுறுத்துகிைது. இதனால், 
குடியுரிறமை என்்பது ்பல்பவறு்பட்்ட சமூ்க ச்பாருைாதார ஏற்ைத்தாழ்வு்கறை தீரக்கககூடியதா்க 
அறமைகிைது. பமைலும் உல்கைாவிய குடியுரிறமை, உல்க நாடு்களின் ஒற்றுறமைறயயும், கூட்டுைவின் 
வலிறமைறயயும் ்பறைசாற்றுகிைது.

 
��ெவ��த��

 ப�ேக��

அைம�யாக 
வா	த�

���ய�க��
ப��க த�ைம

த�ம�த 
ெகௗரவ�ைத 

ம��த�

அைனவ����
 சமமான வா � 

அ��த�

அைனவைர��
 உ�ளட��த�

  1955 -ஆம் ஆணடின் குடியுரிறமைச் சட்்டம் மைற்றும் அதன் தற்ப்பாறதய சட்்ட சீரதிருத்தங்்கள் 
ஆகிறவ்கறைப ்பற்றி உனது வகுப்பறையில் ்கலந்துறரயாடு்க.

  சவளிநாடு வாழ்  இந்தியர்கள் (Non-Resident Indian - NRI), ்க்டல் ்க்டந்து வாழும் இந்தியக 
குடிமைக்கள் (Overseas Citizen of India-OCI) மைற்றும் இந்திய வம்சவளியினர (Person of Indian 
Orgin-PIO) ஆகிபயாரிற்டபய உள்ை பவறு்பாடு்கறைக ்கணடுபிடி.

பசயல்்பதாடு
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4.3.1. அறிமுகம்

 உரிறமை்கள் என்ை வாரத்றத 
நம்முற்டய நீதிசநறி, சட்்டம் மைற்றும் அரசியல் 
சசால்ல்கராதியில் ்பல நுற்ைாணடு்கைா்க 
இ்டம் ச்பற்றுள்ைறத நாம் ்காணகிபைாம். 
உரிறமை்கள் என்்பது ச்பாதுவா்க உலகில் 
்காணப்படுவது, பமைபல உள்ை நீதிசநறி, சட்்டம், 
அரசியல் ஆகிய அறனத்தும் ஒன்ைா்க 
இறணந்து உருவானபத மைனித உரிறமை்கள் 
ஆகும். இந்த உரிறமை்கள் 
இன்றியறமையாதறவயா்க நவீன ்காலத்தில் 
அறமைந்துள்ைதற்கு அது அரசறமைபபிலும், 
்பன்னாட்டு மைனித உரிறமை பிர்க்டனங்்களிலும் 
இ்டம் ச்பற்று இருப்பது ்காரணம் ஆகும்.  மைனித 
இனத்தில்  பிைந்த அறனவரும் மைனிதனா்க 
பிைந்ததற்்கான அடிப்பற்டயில் மைனித 
உரிறமை்கறை ச்காணடு இருககின்ைார்கள். 
இந்த அடிப்பற்டயில் அறனத்து மைனிதர்களும் 
சாதி, மைத, இன, வகுபபு பவறு்பாடு்கறைக 
்க்டந்து நீதிசநறியிலான சமைத்துவத்தின் 
அடிப்பற்டயில் மைனித உரிறமை்கறைப 
ச்பறுகிைார்கள்.

ப்பதாது மக்களின் விருப்பததிறகு 
மக்கைதாடசியில் மதிப்பளித்ல்

மைக்கைாட்சியில் அறனத்து வயது 
வந்த குடிமைக்களும் பதரதலில் 
வாக்களிப்பார்கள். வாக்களிப்பதன் 
மூலமைா்க மைக்கள் தங்்களின் அரசாங்்கம் 
எவவாறு சசயல்்ப்ட பவணடும் என்ை 
விருப்பத்றத சவளிப்படுத்துகின்ைனர. 

பதரதலில் ச்பரும்்பான்றமையான 
வாககு்கறைப ச்பற்ைவர்கள் சவற்றி 
ச்பறுவதும், குறைந்த வாககிறனப 
ச்பற்ைவர்கள் பதால்வியுறுவதும் 
இயல்்பாகும். இருபபினும் சவற்றி ச்பற்ை 
ச்பரும்்பான்றமையினர பதால்வியற்டந்த 
சிறு்பான்றமையிறர மைைந்து வி்ட முடியாது. 
இரணடு குழுக்களும் ஒன்பைாச்டான்று 
இறணந்து வாழ பவணடும். நீங்்கள் 
சிறு்பான்றமையினர எனில் 
ச்பரும்்பான்றமையினரின் பதரவிறன ஏற்று 
ச்காணடிருககிறீர்கள் என 
ச்பாருள்்படுகிைது. ச்பரும்்பான்றமைபயாரா்க 
இருப்பசதன்்பது சிறு்பான்றமையினறர 
மைதிப்பதாகும். அபதப்பான்று 
சிறு்பான்றமையினரா்க இருப்பவர்கள் 
ச்பரும்்பான்றமையினரு்டன் ஒத்துறழக்க 
பவணடும். அவர்கள் விரும்புவறத அடுத்த 
பதரதலில் முயற்சி சசயது ச்பை பவணடும். 
இருபபினும் தற்ப்பாறதககு அவர்கள் 
ஐம்்பது சதவீதத்திற்கு பமைலான 
வாக்காைர்களின் விருப்பத்திற்கு இறசந்து 
சசல்ல பவணடும்.

 ஒருவறர ஒருவர மைதிப்பது என்்பது 
நாம் இறணந்து சிைப்பா்க வாழ உதவி 
சசயகிைது. மைக்கள் தாங்்கள் நிறனப்பறத 
பிைரி்டம் கூறுவதற்கு உரிறமை உள்ை அபத 
பநரத்தில் பிைருற்டய ்கருத்துக்களுககும் 
மைதிப்பளிக்க பவணடும். ஒவசவாரு 
பதரதலும் அறனத்து தரபபினருககும் 
தாங்்கள் விரும்புவறதக கூைவும், 
தங்்களுககுத் பதறவயானவற்றிற்்கா்க 
வாக்களிக்கவும் வாயப்பளிககிைது.

4.3. உரிடமகள் மறறும் க்டடமகள்

Leanpub கற்றலின் ந�தாக்கஙகள்

  உரிறமை்களின் ச்பாருள் மைற்றும் அதன் 
இயல்பு்கள்

  உரிறமை்கள் மைற்றும் 
ச்பாறுபபுக்களுககிற்டபய உள்ை 
பவற்றுறமை்கள்

  ்பல்பவறு வற்கயான உரிறமை்கள்

  அரசின் வழி்காட்டும் சநறிமுறை்கள் 

  குடிமைக்களின் அரசியல் ்க்டப்பாடு்கள்

  குடியுரிறமை

  சசாத்து ்பற்றிய ப்காட்்பாடு்களின் 
்பாரறவ
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உரிடமகள் ்பறறி உஙகளுக்கு ப்ரியுமதா?

சமூ்க வாழ்கற்கயில் உரிறமை்கள் முககிய 
்பங்கு வகிககின்ைன. இறவ இல்லாமைல் எந்த 
ஒரு மைனிதனும் ச்பாதுவா்க தமைது சுயத்றத 
சிைப்பா்க உணர முடியாது.  மைக்கள் தங்்களின் 
உரிறமை்கறைப ச்பற்று அனு்பவிககும் ப்பாது 
மைட்டுபமை அவர்களின் ஆளுறமைத் திைன் 
பமைம்்பட்டு சமுதாயத்திற்கு சிைந்த 
்பங்்களிபபிறன பமைற்ச்காள்வர.

 உரிறமை என்்பது ச்பாதுமைக்களின் 
விருப்பக ப்காரிகற்க்கள் ஆகும்.  ஒவசவாரு 
்பண்பாட்டிலும் இத்தற்கய ப்காரிகற்க்கள் 
சமூ்கத்தினால் அங்கீ்கரிக்கப்பட்டு வைரச்சிககு 
மி்க முககியமைானதா்க ்பாரக்கப்படுகின்ைது.  
அதனால் தான் அரசு்கள் இவற்றை 
நற்டமுறை்படுத்துகின்ைன.

ஐடசயதா ப்பர்லின் (Isaiah Berlin) உரிறமை 
என்்பறத வறரயறை சசயயும்ப்பாது பநரமைறை 
சுதந்திரம்  மைற்றும் எதிரமைறை சுதந்திரம் 
என்்பறவ ்பற்றி குறிபபிடுகின்ைார. பநரமைறை 
சுதந்திரம் என்்பது ப்பச்சுரிறமை ்பற்றியதாகும். 
உதாரணமைா்க ஒருவர தன்னுற்டய ்கருத்றத 
ச்பாது சவளியில் அச்சமின்றிக 
சதரிவிப்பதாகும். எதிரமைறை சுதந்திரம் என்்பது 
உ்டல் சாரந்த தறலயீடு இல்லாமைல் ஒருவர 
சுதரந்திரமைா்க இருப்பதாகும்.

இயல்புகள்

  உரிறமை்கள் என்்பது மைக்களின் ்பகுத்தறிவு 
மைற்றும் தாரமீ்க ப்காரிகற்க்கள் ஆகும். இது 
அவர்களுற்டய சமூ்க பமைம்்பாட்டிற்கு 
முககியமைானதா்க அறமைந்துள்ைது.

  உரிறமை என்்பது மைதம், சாதி, இனம், 
்பாலினம் என்று ்பாராமைல், அறனவருககும் 
கிற்டக்க கூடியது.

நீதிசநறியிலானவனா்க மைனிதனின் 
்பணிறய நிறைபவற்றுவதற்குத் தகுந்த 
அதி்காரங்்கபை உரிறமையாகும்.

- டி.எச்.கீரின் (T.H.Green)

குறிபபி்டத்க்க நமறநகதாள்

  உரிறமை்கள் மைற்றும் ்க்டறமை்கள் 
இவவிரணடும் ஒன்பைாடு ஒன்று 
இறணந்ததாகும்.   “்க்டறமை்கள் இல்றல 
என்ைால் உரிறமை்கள் இல்றல”.  “நான் சில 
உரிறமை்கறை ச்பற்றிருககிபைன் என்ைால் 
சமுதாயத்தில் பிைருற்டய உரிறமை்கறை 
மைதிக்க நான் ்க்டறமைப்பட்டுள்பைன்” என்று 
உணரந்து ச்காள்ை பவணடும்.

  உரிறமை்கள் அறனத்தும் நீதி மைன்ைத்தில் 
வழககிட்டு ச்பைககூடியது ஆகும்.

  உரிறமை்கறை ்பாது்காப்பது மைற்றும் 
நற்டமுறை்படுத்துவது அரசின் சட்்டங்்கள் 
ஆகும். பமைலும் மைக்களின் உரிறமை்கறை 
்பாது்காப்பது அரசின் ்க்டறமை ஆகும்.

உரிடமகள் மறறும் ப்பதாறுபபுகளுக்கு 
இட்டநய உள்ை நவறு்பதாடுகடை �தாம் 
கதாண்ந்பதாம்.

 உரிறமை்கள் மைற்றும் ச்பாறுபபு்கள் 
இறவ இரணடும் பிரிக்கமுடியாதறவ ஆகும். 
உலகில் பிைககும் மைனிதர்கள் அறனவருககும் 
அதி்கமைான ச்பாறுபபு்களும் கூ்டபவ 
பிைககின்ைன. அவர்களுககு அதனால் 
இயற்ற்கயா்கபவ ப்பாதுமைான உரிறமை்கள்  
வழங்்கப்பட்டுள்ைன.  உரிறமை்கள் என்்பது ஒரு 
மைனிதன் தனது அன்ைா்ட ்பல்பவறு 
ச்பாறுபபு்கறை சசயவதற்கு உறுதுறணயா்க 
நிற்கின்ைது.

உஙகைது க்டடம, ப்பதாறுபபுகள் என்ப்னன்்ன?

  இந்தியாவின் ஒற்றுறமையும், 
இறையாணறமையும் ்பாது்காத்தல்.

  ச்பாது சசாத்றத ்பாது்காத்தல்.

  இந்தியாவின் இயற்ற்க வைங்்கறை 
்பாது்காத்தல். (உதாரணமைா்க வன 
விலங்கு்கள், ஏரி்கள், குைங்்கள், ்காடு்கள், 
ஆறு்கள்)

  சாதி, இனம், நிைம் மைற்றும் ச்பாருைாதார 
நிறலறமை்கறைக ்க்டந்து 
அறனவரி்டத்திலும் சப்காதரத்துவத்றதயும், 
நல்லிணக்கத்றதயும் ்பராமைரித்தல்.
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  இந்தியாவின் ்பண்பாட்ற்டயும், சமூ்க 
நல்லிணக்கத்றதயும் ்பாது்காத்தல்.

  பதசியகச்காடி மைற்றும் பதசியகீதம் 
ப்பான்ைவற்றுககு மைரியாறத சசலுத்துதல்.

்பல்நவறு வடகயதா்ன உரிடமகள் ்பறறி 
உஙகளுக்கு ப்ரியுமதா?

அ) இயறடக உரிடமகள் (Natural Rights)

 இந்த வற்கயான உரிறமை்கள் மைனித 
இயல்பு மைற்றும் ்பகுத்தறிவின் ஒரு ்பகுதியாகும். 

�ழ�ைதக��கான உ�ைமக� �ழ�ைதக��கான  ெபா��க�

�ழ�ைதக��கான உ�ைமக� �ழ�ைதக��கான  ெபா��க�

�ழ�ைதக��கான உ�ைமக� �ழ�ைதக��கான  ெபா��க�

�ழ�ைதக��கான உ�ைமக� �ழ�ைதக��கான  ெபா��க�

�
, ப�� ம���
அவ�க� ேபா��
இடெம�லா� 
��தமான 
�ழ� அைமத� 
உ�ைம.

க� ெப�� உ�ைம.

�த��ரமான 
மதவ�பா
 
ம���
��தைன 
உ�ைம.

ஒ�வ��� ஒ�வ� 
தா��த� ம��� 
�����த� 
நட��� 
ெகா�ளாம� 
இ��த�.

ெச���  
இட�க�ெல�லா� 
�����ழ� 
மா�படாம� 
பா����
ெகா��த�. 

த�களா� எ�வள� 
க���ெகா�ள ���ேமா
அதைன� க��� ெகா�
 
ம�றவ�க�� க��� 
ெகா�வத�� உத�த�.

த�க�� �
 ப�� ம���
எ�ெக�� இ���றா�கேளா 
அ�த இட�கைள 
��தமான �ழலாக 
ைவ��� ெகா��த�.

�ற�க��, �ர�ட�, 
ெகா�ர�, ச�சர�க� 
ஆ�யைவக�ட¡��� 
பா�கா�த� உ�ைம. 
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இதறன ்பற்றி அரசியல் ப்காட்்பாடு்கள் 
கூறுவது என்னசவன்ைால் ஒவசவாரு 
மைனிதனும் சில அடிப்பற்ட உரிறமை்கறைப 
ச்பற்றுள்ைான். இதறன அரசாங்்கங்்கள் கூ்ட 
மைறுக்க இயலாது. மைரபுவழி அரசியல் 
தத்துவத்தில் “இயற்ற்க உரிறமை” என்்பது 
பநரறமைறய அடிப்பற்டயா்கக ச்காண்ட சிைந்த 
சசயறலயும், தூய ஆத்மைா, சரியான 
சசயல்்பாடு்கள் மைற்றும் அரசின் சிைந்த ஆட்சி 
என குறிபபி்டப்பட்டுள்ைது.

ஆ) நீதிப�றி உரிடமகள் (Moral Rights)

நீதிசநறி உரிறமை என்்பது நன்ன்டத்றத, 
மைரியாறத, நல்சலாழுக்கம் ஆகியன ்பற்றியது 
ஆகும். இது அைசநறியின் ்படி மைக்கறை 
முழுறமையா்க வழி ந்டத்தி சசல்கின்ைது.

இ) சட்ட உரிடமகள் (Legal Rights)

சட்்ட உரிறமை்கள் என்்பது நாட்டின் 
அறனத்து குடிமைக்களுககும் சமைமைா்கக 
கிற்டக்க ௯டிய ஒன்ைாகும். இதில் எவவித 
்பாகு்பாடும் இன்றி பின்்பற்ைப்படுகிைது. சட்்ட 
உரிறமை்கள் என்்பது அரசினால் ஏற்று 
ச்காள்ைப்பட்டு நற்டமுறைப்படுத்தப்பட்்ட 
விதிமுறை்கள் ஆகும். சட்்ட உரிறமை்கள் 
என்்பது மூன்று வற்கப்படும்.

குடிடம உரிடமகள் (Civil Rights)

இந்த வற்கயான உரிறமை்கள் ஓர 
மைனிதன் சமூ்கத்தில் நா்கரி்கமைான 
வாழ்கற்கறய வாழ்வதற்கு அடிப்பற்ட 
உரிறமை்கறை வழங்குகிைது. இது அரசினால் 
்பாதுக்காக்கப்படுகிைது. அதாவது உயிர 
வாழுகின்ை உரிறமை, சுதந்திரம், மைற்றும் 
சமைத்துவம் ஆகிய குடிறமை உரிறமை்கறை அரசு 
நிறலநாட்டி ்பாது்காககிைது.  

அரசியல் உரிடமகள் (Political Rights)

மைக்கள் தங்்கைது நன்ன்டத்றதயின் 
மூலம் அரசியல் ந்டவடிகற்க்களில் 
்பங்ப்கற்்பதற்கு வழிவற்க சசயவது அரசியல் 
உரிறமை்கள் ஆகும். இது வாக்களிககும் 
உரிறமை, பதரந்சதடுக்கப்படும் உரிறமை, ச்பாதுப 
்பதவி வகிககும் உரிறமை ப்பான்ைறவ ஆகும்.

ப்பதாருைதா்தார உரிடமகள் (Economic Rights)

இந்த உரிறமை்கள் தனிமைனிதனுககு 
ச்பாருைாதார ்பாது்காபபு அளிப்பதாகும். இதன் 
மூலம் மைக்கள் தங்்கைது குடிறமை மைற்றும் 
அரசியல் உரிறமை்கறைப ்பயன்்படுத்த 
அதி்காரம் அளிக்கப்படுகிைது. ச்பாருைாதார 
உரிறமை என்்பது ஒருவருககு பவறலவாயபபு 
உரிறமை, தகுந்த ்பாது்காபபு உரிறமை, சமூ்க 
்பாது்காபபுரிறமை ஆகியவற்றிறன அளிப்பது 
ப்பான்ைறவ ஆகும்.

ஈ) ஒப்பந்ம் மூலம் ப்பறும் உரிடமகள் 
(Contractual Rights)

இவவற்கயான உரிறமை்கள் என்்பது தனி 
மைனிதனுககு ஒரு குறிபபிட்்ட நி்கழ்வில் 
வழங்்கப்படுகிை வாககுறுதி்கள் அல்லது 
ஒப்பந்தங்்கள் வாயிலா்க 
பதாற்றுவிக்கப்படுகிைது. இது ஒரு குறிபபிட்்ட 
சூழலில் தனி மைனிதர்களுககு வழங்்கப்படும் 
உறுதி்கள் மைற்றும் அதன் சசயலாக்கங்்களும் 
ஆகும். இதற்கு உதாரணமைா்க 
கூைபவணடுமைானால் ச்பாருட்்கறை வாங்கும் 
உரிறமை, பசறவ ச்பறும் உரிறமை, ச்பாருள் 
அல்லது பசறவறய விற்கும் உரிறமை 
ஆகியவற்றிறனக குறிபபி்டலாம்.

உ) மனி் உரிடமகள் (Human Rights)

 மைனித உரிறமை்கள் என்்பறவ 
உரிறமை்களில் மி்கவும் உயரந்து இருப்பதாகும். 
இறவ தாரமீ்க அடிப்பற்டயில் மி்கவும் 
முககியத்துவம் வாயந்ததாகும். இது 
உல்கைவிலான மைனித குலத்தின் நல்லியல்பில் 
உள்ைதாகும். இது உள்நாட்டு அைவிலும், 
சரவபதச அைவிலும் சட்்டங்்கள் மைற்றும் 
ஒப்பந்தங்்கள் மூலமைா்க ஆதரவளிக்கப்பட்டு 
்பாது்காக்கப்படுகிைது.

உ�ைமக�

இய�ைக
உ�ைமக�

��ெந�
உ�ைமக�

ஒ�ப�த 
உ�ைமக�

ச
ட 
உ�ைமக�

ம�த 
உ�ைமக�
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உரிடமகள் மநசதா்தா மறறும் அடிப்பட்ட உரிடமகள் ்பறறி அறிநது இருக்கிறீர்கைதா?

உரிறமை்கள் மைபசாதா என்்பது அசமைரிக்காவில் டிசம்்பர 15-ல், 1791-ஆம் ஆணடு 
நற்டமுறைப்படுத்தப்பட்்டது. இது தனிமைனித உரிறமை்களின் உத்திரவாதங்்கறை மிகுந்த 
வலிறமையு்டன் மைத்திய மைற்றும் மைாநில அரசு்கைால் ்கருத்திறணவு அடிப்பற்டயில் சசயல்்படுத்த 
வழிவற்க சசயதது.

நஜம்ஸ் நமடிசன் (James Madison)

உரிறமை்கள் மைபசாதா என்்பது இங்கிலாந்தின் மை்காசாசனம் (Magna Carta) (1215) மைற்றும் ஆங்கில 
உரிறமை்கள் மைபசாதா (1689) ஆகியவற்றில் இருந்து ச்பைப்பட்்டது.  இது ்காலனி ஆதிக்க எதிரபபுப 
ப்பாராட்்டத்தினால் மைன்னர மைற்றும் நா்டாளுமைன்ைம் ப்பான்ைவற்றின் ஆதிக்கத்திற்கு எதிரா்க 
உருவாக்கப்பட்்டது ஆகும். அசமைரிக்காவின் உரிறமை்கள் சாசனம் அந்த நாட்டின் சட்்டம் மைற்றும் 
அரசாங்்கத்தில் றமைய்பங்கு வகிப்பதாகும். சுதந்திரம் மைற்றும் ்பண்பாட்டின் அடிப்பற்ட சின்னமைா்கவும் 
இது விைங்குகிைது.

பஜம்ஸ பமைடிசன் இந்த ‘உரிறமை்கள் மைபசாதா’றவ அறிமு்கப்படுத்தினார. இது, 
அவர 1776இல் சவளியிட்்ட பு்கழ்ச்பற்ை சவரஜீனியா மைனித உரிறமை்கள் பிர்க்டனத்தின் 
அடிப்பற்டயில் அறமைந்தது  ஆகும். 

- நஜம்ஸ் நமடிசன் (James Madison)

ஆ�! உ�ைமேய! ந�ைம பா���� பல ேநா�க� 
இ
த �����ழ� பா���� �ைள�கேள  ஆ��. 
அைன�� தர�� ம�க�� இ
த� �����ழ� 
பா���கைள  ஒ� ����� ெகா��வர �� 
வரேவ���. இத� க�ைமயான �ைள�கைள� 
ப��ய ����ண�ைவ நா� அைனவ���� 
ஏ�ப��த ேவ���. �� அைடய ேவ�டா�.
நா� உ�க��� �ள���ேற�. இ� ���க 
தனமான� அ�ல.

ஹேலா! ேஹமா, எ�ப� இ����க? 
கவைலயாக இ��பைத�ேபால 
ேதா�றம¢��£�க?

¤�க� ெசா�வ� ச¦, நா� ����ற 
�ழ� மா� அைடவைத எ�§ 
கவைல ெகா�ேட�.

ஆ�! நம� ����ற �ழ� ¨க�� 
க�ைமயான மா�ப©��ள�?

����ற �ழ� மா�ப�வ� மªத�க���
ம©�ம�ல. �ல�க���� ¨க�ெப¦ய
அ����தலாக �ள���ற�.

ச¦யாக� ெசா�«�, இத� �ைள�க�
ப�� எ�ன எ�¬�£�க�?

����ற �ழ� மா�ப�வதா� ஏ�ப�� தா�க� ¨க�� 
க�ைமயானைவ,  இத� �ைளவாக ����ற
�ழ®� ஏ�ற தா¯�க� ஏ�ப��ற�. அதனா� இ
த� 
�����ழ�  மா�பா� இய�ைக ேப¦ட�கைள 
ெகா�� வ��ற�?

‘�� ெவ�பமயமாத�’ எ�ப� ����ற�ழ� 
மா�ப�வ�� காரணமாகேவ ஏ�ப��ற�. 
அதைன ப�� எ�ன ²ைன��£�க�?

ஆ�. அதைன நா� ஒ��� ெகா��ேற�. 
இ
த ��ெவ�பமாயமாத®� �ைளவா� 
�ல��க� அ�
� ேபா�� எ�ேற 
நா� க���ேற�.

����ற �ழ� மா�ப�வதா� பª�பாைறக�
உ�� கட� ம©ட� உய�
� வ��ற�?

����ற �ழ� மா�ப�வதா� ப�ேவ� 
ேநா�க� ஏ�ப©� தா� ¨க�� 
க�ைமயாக� பா��க�ப��ேறா�.

ஆ� பல ேநா�க� ந�ைம பா����ற�. உலக���
உ�ள அைன�� ம�க�� தானாக ��வ
� இ
த 
மா�ப��தைல த��க ேவ���. இதைன ப��
����ண�ைவ ஏ�ப��த ேவ���.
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உ�ைம சாசன�
�த� ப�� அெம��க அர�யலைம� ச
ட����த�

அர� அ�ல� ம�க� 
ைவ���� அ�கார�

ேப���ைம, மத உ�ைம, 
ப���ைக �த��ர�, 

�கா�க�
ஆத�க� ைவ�� 
ெகா��� உ�ைம

�ர�கைள 
�� அம��த�

ைக� ம���
 ேத�த�

��ற� �ம�தப
ேடா�� 
உ�ைம

��ற���கான 
�சாரைண

 ேகா�� உ�ைம

��ைம�ய� 
வழ��கைள

 ��ப� �சா��த�

த�டைன ம��� 
ெப�� ப��ய 

வைரயைற
ம�க� ைவ�� 

இ���� உ�ைம

அடிப்பட்ட உரிடமகள் 
்கருத்து சுதந்திரம் மைற்றும் இறணய வழி சவால்்கள். கீபழ ச்காடுக்கப்பட்டுள்ை 
சில நி்கழ்வு்களின் அடிப்பற்ட உரிறமை்கள் ஒவசவான்றும் மீைப்படுகிைதா அல்லது 
ஆதரவு அளிககிைதா என ்பதிவிடு்க.

எண். வழக்குகள் ஆ்ரவு / உரிடம மீ்றல்
1. ஒரு ச்பண ்பாரறவயாைர ்கறலககூ்டப ்பகுதிககு சசல்வறத 

அவரது ்பாலினம் அடிப்பற்டயில் தற்ட சசயதல்

2. சிறு்பான்றமையினர தங்்களுக்கான தனிப்பட்்ட ்கல்வி 
நிறுவனங்்கறை உருவாககி நிரவகிக்க முடியும்.

3. ஸபரயா சிங்்கல் (Shreya Singhal) என்்பவர ச்டல்லியில் வசிககும் 21 
வயது ச்பண ஆவார. இவர உச்ச நீதிமைன்ைத்தில் ச்பாது நலமைனு 
ஒன்றிறன தாக்கல் சசயதுள்ைார. அந்த மைனுவில் த்கவல் 
சதாழில்நுட்்ப சட்்டத்தின் பிரிவு 66A மீதுள்ை சந்பத்கத்தினால் 
அதறன எதிரத்து தாக்கல் சசயதுள்ைார.

4. ப்கலிச்சித்திர வறரவாைர (Cartoonist) அசிம் த்ரிபவதி மீது 
மை்காராஷ்டிர அரசு ராஜதுபரா்க வழககு சதாடுத்துள்ைது. இது 
அவர இறணயதைத்தில் சவளியிட்்ட ப்கலிச்சித்திரம் ்காரணமைா்க 
சதாடுக்க்பட்டுள்ைது.

5. வ்டகிழககு மைாநில ச்பண ஒருவர ச்பங்்களூரு மைாந்கரில் 
வசிப்பதற்கு அனுமைதி மைறுக்கப்படுதல்.

6. சமூ்க ஊ்ட்கங்்கள் மீது தற்ட்கறை விதிக்கககூடிய 
சட்்டபபிரிவு்கறை உருவாககி, ஊ்ட்கத்தின் சசயல்்பாடு்கள் 
மு்டக்கப்படுவது என்்பது குடிறமை சமூ்கத்திற்கு விடுக்கப்படும் 
சவாலாகும்.

7. 2012-ஆம் ஆணடு அகப்டா்பர மைாதத்தில் ்பாகிஸதான் சமூ்க 
ஆரவலர மைலாலா யூசபஜாய (Malala Yousafezai) என்்பவர ச்பண 
்கல்விறய வலியுறுத்தியதற்்கா்க தாலி்பான்்கைால் தறலயில் 
சு்டப்பட்்டார.

நிகழ் 
ஆய்வு நிகழ் ஆய்வு
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அடிப்பட்ட உரிடமகள்

இந்தியா 1947-ஆம் ஆணடு தனது 
சுதந்திரத்றத பிரிட்டிஷ் ்காலனியாதிக்க 
ஆட்சியி்டமிருந்து ச்பற்ைது. அதன் பிைகு 
இந்திய உரிறமை்கறைப ச்பரிதும் வலியுறுத்தக 
கூடிய மைதச்சாரப்பற்ை, மைக்கைாட்சி நா்டா்க 
உருவானது.

1947-ஆம் ஆணடு ஆ்கஸட் 29-ம் நாள் 
அரசறமைபபு நிரணய சற்பயானது வறரவு 
குழுறவ உருவாககி அதற்கு தறலவரா்க 
்டாக்டர அம்ப்பத்்கறர நியமைனம் சசயதது. 
அதில் பதாராயமைா்க 7635 சட்்ட திருத்த 
மைபசாதாக்கள் தாக்கல் சசயயப்பட்டு அதில் 
2437 மைபசாதாக்கள் எடுத்துகச்காள்ைப்பட்்டன.

1950-ஆம் ஆணடு ஜனவரி 24-ஆம் பததி 
்பன்னிசரண்டாவது அரசறமைபபு நிரணய 
சற்பயின் கூட்்டத்சதா்டரில் 
இராபஜந்திரபிரசாத் முதலாவது இந்திய 
குடியரசு தறலவரா்க பதரசதடுக்கப்பட்்டார, 
இதன் பிைகு அரசறமைபபு நிரணய சற்பயின் 
சட்்ட மைற்றும் அரசியல் வல்லுனர்கள் 
அரசறமைபபு  கூட்்டத்திறன அதி்காரபபூரவ 
பிரதி்களில் ற்கசயழுத்திட்்டனர.

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 மை ப பு 
நிரணயசற்பயானது இந்திய 
அ ர ச ற மை ப பு ச் ச ட் ்ட த் தி ற ன 
வறரயறை சசயய 2 ஆணடு்கள் 
11 மைாதங்்கள் 20 நாட்்கள் 
எடுத்துகச்காண்டது.

இந்திய அரசறமைபபின்  சட்்டப ்பகுதி III-
இல் அடிப்பற்ட உரிறமை்கள் உள்ைன. இந்த 
்பகுதியில் நாட்டினுற்டய மைக்கைாட்சி 
முறையின் அடிப்பற்ட கூறு்கறைப ்பற்றி 
விரிவா்க விைக்கப்பட்டுள்ைது.  இந்திய 
அரசறமைபபு சட்்டமைானது அதன் உறர மைற்றும் 
்பரபச்பல்றல அைவில் உலகில் 
மி்கபச்பரியதாகும்.  அடிப்பற்ட உரிறமை ்பற்றி 
மி்கவும் நுணணிய ்கருத்துக்கள் 
அறனத்றதயும் அடிப்பற்ட உரிறமை்கள் 
உள்ை்டங்கியதா்க உள்ை ்காரணத்தினால் 
தான் அது அைவிலும் ச்பரியதா்க உள்ைது.

நகலிச்சிததிரதட்ப ்பதார்தது என்்ன 
அனுமதானிக்கிறீர்கள்? (தி இநது 5.12.2012).

த்கவல் சதாழில் நுட்்ப சட்்டப பிரிவு 66A 
எறதப்பற்றிக கூறுகிைது.                                                      
                                                                                           
                                                                                  

இந்ப ்பகுதியில் அ்டஙகியுள்ை கருததுக்கடை 
கதாண்ந்பதாம்.

சமததுவ உரிடம (Right to Equality) 

சமைத்துவ உரிறமை என்்பது சட்்டத்தின் 
முன் அறனவரும் சமைம் என்ை 
உத்திரவாதத்திறன அளிககிைது. இது சாதி, 
மைதம், சமைாழி, இனம், ்பாலினம் 
ஆகியவற்றிலான ்பாகு்பாட்ற்ட தற்ட 
சசயகின்ைது. இது பமைலும் ச்பாது 
இ்டங்்களுககுச் சசல்வதற்கு உள்ை 
்பாகு்பாட்ற்டயும் தற்டசசயகிைது. இது 

பசயல்்பதாடு

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�?
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அறனவருககும் ப்காவில்்கள், உணவ்கங்்கள், 
விடுதி்கள் மைற்றும் ச்பாதுவான ப்களிகற்க 
இ்டங்்கள் ஆகியவற்றிற்கு அறனவரும் சசல்ல 
அனுமைதிககிைது. இது பமைலும் மைாநிலங்்கள் 
மைற்றும் ஒன்றிய பிரபதசங்்களில் உள்ை 
குடிமைக்கள் அறனவருககும் சமைமைான ்பணி 
வாயபபிறன வழங்குகிைது. இது 
தீண்டாறமைறய எந்த வடிவத்திலிருந்தாலும் 
தற்ட சசயவது்டன் இதறன ச்பரும் குற்ைமைா்கக 
்கருதுகிைது.

சு்நதிர உரிடம (Right to Freedom)

சுதந்திரம் மைற்றும் சமைத்துவம் ஆகிய 
இரணடுபமை மைக்கைாட்சிககு பதறவயான 
அடிப்பற்ட உரிறமை்கள் ஆகும். இந்த உறுபபு 
பின்வரும் உரிறமை்கறைக குடிமைக்களுககு 
அளிககிைது. சுதந்திரமைான ப்பச்சு மைற்றும் 
்கருத்து உரிறமை, ச்பாதுஇ்டத்தில் 
ஆயுதங்்களின்றி அறமைதியா்கக கூடுதல், 
சங்்கம் அறமைககும் உரிறமை, நாடு முழுவதும் 
சுதந்திரமைா்க உலவுகின்ை உரிறமை 
ப்பான்ைவற்றை வழங்குகிைது. உங்்களுககு 
சதரியுமைா… இந்த உறுபபு தான் எவரும் 
தாங்்கள் விரும்்பககூடிய எந்த சதாழிறலயும் 
சசயய அனுமைதிககிைது. ஆம். நீங்்கள் ஒரு 
மைருத்துவமைறன அறமைக்கலாம், மைருந்த்கம் 
ந்டத்தலாம் அல்லது நீங்்கள் ஒரு ச்பரிய வணி்க 
வைா்கம் கூ்ட அறமைத்து ந்டத்தலாம். 

்க்டறமை்கள் மைற்றும் உரிறமை்கள் 
இரணடும் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை பிரிக்க 
முடியாதறவ, பின் உள்ை உரிறமை்கள் 
வழங்கும் சலுற்க்கள்தான் தனது 
்க்டறமை்கறை ஒருவர சசயவதற்கு 
்காரணமைாகிைது.

மகதாதமதா கதாநதி (Mahatma Gandhi)

குறிபபி்டத்க்க நமறநகதாள்

பசயல்்பதாடு

மக்கைதாடசி மறறும் ப்பண்களுக்கு அதிகதாரம் 
அளித்ல்

ஏற்றுச்காள்கிபைன் / மைறுககிபைன் 

கீபழ ச்காடுக்கப்பட்டுள்ை கூற்றுக்கள் 
இரணடு பிரிவா்க பிரிக்கப்பட்டுள்ைது.  அதில் 
நீங்்கள் எது சரியா்க இருககும் என்று 
்கருதுகின்றீர்கபைா அதறன அதில் 
குறிபபி்டவும்.

  ச்பண்களுககும், சிறுமி்களுககும் ்கல்வி 
அறிவு வழங்்கப்பட்்டால் அது அவர்களுற்டய 
குடும்்பம் மைற்றும் சமுதாயத்தின் 
வைரச்சிறய அதி்கப்படுத்துகிைது.

  ச்பண்கள் எபப்பாதும் ஆண துறண்கறைச் 
சாரந்பத இருப்பார்கள். உதாரணமைா்க 
தந்றத, ்கணவர, சப்காதரர, மைற்றும் மை்கன் 
ஆகிபயாறரக குறிபபி்டலாம்.

  ச்பண்கள் மைற்றும் சிறுமி்களுககு ்கல்வி 
அளிக்க்பட்்டால் ச்பாருைாதாரம் வைரும், 
உ்டல்நலம் பமைம்்படும், நாடு எழுச்சியுறும்.

  ச்பண்கள் வீட்ற்ட ்பராமைரிப்பதற்கும், 
சறமையல் சசயயவும் மைட்டுபமை உள்ைனர.

  ச்பண்கள் மைற்றும் சிறுமி்கள் ஆகிபயார 
ச்பாதுவா்க ந்டனம், ஓவியம், மைற்றும் 
சறமையல் ப்பான்ைவற்றில் சிைந்தவர்கைா்க 
விைங்குவார்கள்.

  ்கல்வி அறிவு என்்பது ச்பண்கள் மைற்றும் 
சிறுமி்களுககு வாழ்கற்க ்பாறதறய 
அறமைத்துக ச்காடுககும். பமைலும் 
அறமைதிறயயும், அதி்காரத்றதயும் 
அளிககும்.

  மைாலாலா யூசுபசாய (Malala Yousufzai) என்ை 
17 வயது ்பாகிஸதான் நாட்டு  இசுலாமிய 
இைம்ச்பண ஒருவர ச்பண ்கல்விககு 
சதா்டரந்து குரல் ச்காடுத்து வருகின்ைார.
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�தான் இ்ட்ன ஏறறுபகதாள்கிந்றன்                            
                                                                                                                
                                                                                                               

�தான் இ்ட்ன மறுக்கிந்றன்                                            
                                                                                                               
                                                                                                               

வதாழும் உரிடம மறறும் ்னி�்பர் சு்நதிரம் 
(Right to Life and Personal Liberty)

 எந்த ஒரு குடிமை்கனுககும் தனிந்பர 
சுதந்திரம் மைறுக்கப்ப்ட கூ்டாது.  அதாவது எந்த 
ஒரு மைனிதனும் ற்கது சசயயப்படும் ப்பாது 
அதற்்கான ்காரணத்றத அவனுககு 
சதரிவிக்காமைல் ்காவலில் றவக்கக கூ்டாது.  
பமைலும் அவர தனது சார்பா்க வாதா்ட ஒரு 
வழககுறைஞறர பதரசதடுத்து ச்காள்ளும் 
உரிறமை வழங்்கப்ப்ட பவணடும். அவர ற்கது 

சசயயப்பட்்ட 24 மைணி பநரத்திற்குள்ைா்க 
நீதிமைன்ைத்தின் முன்்பா்க ஆஜர்படுத்தப்ப்ட 
பவணடும்.

்டுபபுக் கதாவல் (Preventive Detention)

 தடுபபுக ்காவல் என்்பது ்காலத்தின் 
்கட்்டாயத்தினால் சட்்டவிபராத 
ந்டவடிகற்க்களில் ஈடு்படு்பவரின் சசயறல 
தடுப்பதற்்கானதாகும். தடுபபு ்காவல் என்்பது 
ஒருவர சட்்டம் மைற்றும் ஒழுங்ற்க அச்சுறுத்தும் 
வற்கயிலும், பதசப்பாது்காபபு மைற்றும் 
அறமைதிககு குந்த்கம் விறைவிப்பறதயும் 
தடுப்பதற்்கா்க அரசால் பமைற்ச்காள்ைப்படும் 
ந்டவடிகற்க ஆகும். இதற்்கா்க அந்த ந்பறரக 
ற்கது சசயயபவா அல்லது ்காவலில் 
றவக்கபவா அரசாங்்கத்திற்கு அதி்காரம் 
உள்ைது.

சு்நதிரததின் முக்கியததுவதட் விைக்கும் கட் ஒன்று பகதாடுக்கப்படடுள்ைது. ்படிதது 
மகிழுஙகள்!!!

 ஒரு அழ்கான இைவரசி வாழ்ந்தாள். அவள் ்பைறவ்கள் மீது அைவற்ை ்பற்று 
ச்காணடிருந்தாள். அவைது அரணமைறனககு தினமும் ்காறலயில் ஒரு சிறிய ்பைறவ வந்து 
அவளுக்கா்கப ்பாடிச் சசல்லும். அந்த ்பைறவறய ்பாரப்பதிலும், அதன் ்பாட்ற்ட ப்கட்்பதிலும் 
அவளுககு மிக்க மைகிழ்ச்சி.  தினமும் இைவரசி அந்த ்பைறவக்கா்க ்காத்திருந்து அதனுற்டய 
இறசறய ப்கட்டு ரசித்து வந்தாள். அந்த ்பைறவறய அவள் மி்கவும் பநசித்தது்டன் ்ப்கல் ச்பாழுது 
முழுவறதயும் அதனு்டன் ்கழித்து வந்தாள்.  ஒருநாள் இைவரசி அந்த ்பைறவறய தங்்க ௯ணடில் 
அற்டத்து றவத்து, சிைந்த உணவு்கறை வழங்கி வந்தாள். இருபபினும் ்பைறவ பசா்கத்தில் 
ஆழ்ந்தது. அந்த ்பைறவ எறதயும் உணணவும் இல்றல. ்பா்டவும் இல்றல.  சிைப்பான உணவு்கள் 
வழங்்கப்பட்்டாலும், நாைற்டவில் அந்தப ்பைறவ மி்கவும் ்பாதிக்கப்பட்டு உ்டல்நலம் குன்ைத் 
சதா்டங்கியது. ்பாடுவதும் கிற்டயாது.  ஒரு நாள் இைவரசி அந்த ்பைறவறய ்பாரத்து “என்ன 
்காரணம், உணவு உணணவும், ்பாடுவதற்கும் மைறுககிைாய?” என்று ப்கட்்டாள். அதற்கு அந்த 
்பைறவ, “நான் கூணடிலிருந்து விடுதறல அற்டய விரும்புகிபைன்” என்று கூறியது. அக்கனிந்த 
மைனம் ச்காண்ட இைவரசியும் உ்டனடியா்க அந்த ்பைறவறய விடுவித்து ்பைக்கவிட்்டாள். ்பைறவ 
மைகிழ்ச்சியு்டன் சுதந்திரமைா்கப ்பைந்து சசன்ைது. மைறுநாள் ்காறல அந்தப ்பைறவ வழக்கம் ப்பால் 
அரணமைறனககு வந்து இைவரசிறயப ்பாரத்து மைகிழ்பவாடு ்பாடியது. இந்த ்கறதயின் மூலம் 
நாம் அறிவது என்னசவன்ைால் ்பைறவபய எத்தற்கய சிைப்பான உணவு ச்காடுக்கப்படினும் 
அற்ட்பட்டுக கி்டக்க விரும்புவதில்றல. நீங்்கள் வைரக்கககூடிய  நாய மைற்றும் பூறன கூ்ட 
சங்கிலியால் பிறணக்கப்பட்டுவறத விரும்புவதில்றல. மைனிதன் சுதந்திரமைா்க பிைககிைான் 
சுதந்திரமைா்க வாழ விரும்புகிைான். இந்த ்காரணத்தினால் தான் நமைது சுதந்திர ப்பாராட்்ட 
தியாகி்கள் ஆங்கிபலயறர றதரியமைா்க எதிரத்து சுதந்திரத்திறன ச்பற்ைார்கள். அடிறமையா்க 
வாழுவறதவி்ட சசத்துபப்பாவபத பமைல் என்று அவர்கள் நிறனத்தார்கள்.  இது அவர்கள் 
விடுதறல மைற்றும் சுதந்திரத்திற்குக  ச்காடுத்த முககியத்துவத்திறன சவளிப்படுத்துகிைது.
Source; http://www.publishyourarticles.net/eng/articles2/a-short-story-on-freedom/2447/
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சுரண்்டலுக்கு எதிரதா்ன உரிடம (Right Against 
Exploitation)

 நம் நாட்டில் இலட்சக்கணக்காபனார 
சுரண்டலுககு உள்ைாக்கப்பட்டு தவைா்கப 
்பயன்்படுத்தப்படுகிைார்கள். இவர்கள் 
அறனவரும் சமூ்கத்தின் அடித்தட்டு மைக்கபை 
ஆவர. தற்ப்பாறதய நிறலயில் “ஆட்்க்டத்தல்” 
(Human Trafficking)  என்்பது மைனிதர்களுககு 
எதிரான மி்கவும் ஆ்பத்தான சுரண்டலா்க 
தி்கழ்கின்ைது.  ஆட்்க்டத்தல் சசயதல் என்்பது 
மைனிதர்கறை விற்்பதும், வாங்குவதும் 
அவர்கறை அடிறமை்கறைப ப்பான்று 
ந்டத்துவதும் ஆகும். இது மைட்டுமின்றி 
குழந்றதத் சதாழிலாைர முறையும் 
சுரண்டலின் மைற்சைாரு ்பகுதி ஆகும். 
இககுழந்றத்கள் ஊதியமின்றி ்பணிசசயயக 
்கட்்டாயப ்படுத்தப்படுகிைார்கள். இந்த 
்காரணத்தினால் தான் அரசறமைபபுச் 
சட்்டத்திபலபய அரசு சுரண்டலுககு எதிரான 
உரிறமைறய வழங்கியுள்ைது. இதன்்படி 
ஆட்்க்டத்தல் சசயதல் மைற்றும் ்கட்்டாயப்படுத்தி 
பிச்றசசயடுக்க றவத்தல் ஆகியறவ ்கட்்டாயப 
்பணி சசயய றவத்தலின் வடிவங்்கைாகும். 
பமைலும் இது ்பதினான்கு வயதிற்குட்்பட்்ட 
சிைார்கறை சதாழிற்சாறல்கள், சுரங்்கங்்கள் 
அல்லது உ்டலுககுத் தீங்கு விறைவிக்கக 
கூடிய எத்சதாழிலும் ஈடு்ப்ட றவப்பறத தற்ட 
சசயகிைது.

�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��. 

ம் சு்நதிர உரிடமகள் (Right to Freedom of 
Religion)

 இந்தியாவில் அறனத்து மைக்களும் 
தங்்கைது மைதம் மைற்றும் நம்பிகற்கயிறனத் 
பதரசதடுத்து அதன்வழி சசல்லும் உரிறமைறய 
அரசறமைபபு  சட்்டம் வழங்கி உள்ைது. இதன் 
முலமைா்க அறனவரும் தங்்கைது மைதத்தின் ்படி 
வழி்படுவது்டன் ்பரபபுறரயும் சசயயலாம்.  
இந்த உரிறமை்கள் மைதத்தில் சமூ்கம் மைற்ைம் 
தனிப்பட்்ட அம்சங்்கறைக ச்காண்டது்டன் 
நாட்டின் குடிமைக்கள் அறனவரும் இதறன 
அனு்பவித்து வருகிைார்கள். 

 மைத சுதந்திரத்திற்்கான உரிறமை 
அறனவருககும் அளித்துள்ை உத்திரவாதம் 
என்னசவன்ைால் அறனவரும் தங்்கைது சுய 
விருப்பத்தின்்படி அவர்களுககு ஏற்புற்டய 
மைதத்திறன தழுவுதல், பின்்பற்றுதல் மைற்றும் 
அதறனப ்பரப்பலாம் என்றும், பமைலும் ச்பாது 
ஒழுங்கு, நீதிசநறிமுறை்கள் மைற்றும் சு்காதார 
வறரயறை்களுககு உட்்பட்டு அவர்களுற்டய 
அச்சசயல்்பாடு்கள் அறமைய பவணடும் 
என்றும் கூறுகின்ைது. அரசறமைபபின் உறுபபு 
26-ன் ்படி ஒவசவாருவரும் மைத விவ்காரங்்களின் 
அடிப்பற்டயில் பசறவ புரிவதற்்கா்க 
நிறுவனங்்கறை உருவாககி, அதற்ச்கன 
அறசயும் மைற்ைம் அறசயா சசாத்துக்கறை 
உரிறமையாககி சட்்டத்தின் அடிப்பற்டயில் 
நிரவகிப்பதாகும்.

்பண்்பதாடு மறறும் கல்வி உரிடமகள் (Cultural 
and Educational Rights)

 இந்தியாவின் மைதம், சமைாழி மைற்றும் 
்பண்பாடு அடிப்பற்டயிலான 
சிறு்பான்றமையினர, குழுக்கள் அல்லது 
பிரிவினருககு அரசறமைபபின் மூலம் இந்த 
அரசியல் சாராத  உரிறமை்கள் வழங்்கப்படுகிைது.

பசயல்்பதாடு

1.  இந்தியாவில் எத்தறன சமைாழி்கள், 
எழுத்துவடிவங்்கள், மைற்றும் வட்்டார வழககு 
சமைாழி்கள் உள்ைன எனக ்கணடுபிடி.

2. இந்தியாவின் ஆட்சி சமைாழி்கள் யாறவ?
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எந்த குடிமை்கனும் அரசு ந்டத்தும் அல்லது 
அரசின் நிதியுதவி ச்பறும் ்கல்வி 
நிறுவனங்்களில் ்கல்விச்பறுவதற்கு 
உரிறமையுணடு என்்பதறன மைறுக்க இயலாது. 
இந்த உரிறமைறய சாதி, மைதம், இனம், ்பாலினம், 
நம்பிகற்க  ப்பான்ைவற்றைக ்காரணம் ்காட்டி 
மைறுக்க இயலாது. குடிமைக்கள் தாங்்கள் 
விரும்பும் ்பள்ளி்கள் அல்லது ்கல்லூரி்களில் 
்கல்வி ்கற்றும் உரிறமை உள்ைது. எந்த ஒரு 
்கல்வி நிறுவனமைாவது  இந்த அடிப்பற்டயில் 
்பாகு்பாடு ்காட்டுமைாயின் அரசின் நிதி உதவி 
அந்தக ்கல்வி நிறுவனத்திற்கு மைறுக்கப்படும். 
பமைலும் இந்த சிறு்பான்றமை ்கல்வி 
நிறுவனங்்கள் எவவிதமைான ்கல்வி முறைறய 
பின்்பற்ை பவணடும் என்்பதறன அரசு 
வலியுறுத்த முடியாது. அந்தக ்கல்வி 
நிறுவனங்்கறை அவரவர்கைது ்பண்பாட்டிறன 
்பாது்காககும் வற்கயில் சசயலாற்ை 
அனுமைதிக்க பவணடும்.

அரசடமபபு சட்ட ்பரிகதார உரிடமகள் (Right to 
Constitutional Remedies)

 ஒரு குடிமை்கன் தனது உரிறமைறய 
்பாது்காத்து ச்காள்வதற்கு உச்ச நீதிமைன்ைம் 
அல்லது உயர நீதிமைன்ைத்திறன அணுகுவதற்கு 
இந்த உரிறமை வழி வற்க சசயகின்ைது. 
அரசறமைபபின் உறுபபு 32-இன்்படி உச்ச 
நீதிமைன்ைம் ்பரி்காரம் சசயயலாம்.  அதுபவ 
அரசறமைபபுச் சட்்ட உறுபபு 226-இன்்படி 
உயரநீதிமைன்ைம் ்பரி்காரம் சசயகின்ைது. 
இதற்்கா்க நீதிமைன்ைம் நீதிபப்பராறண்கறை 
பிைபபிககிைது. இறவ்கள், ஐந்து வற்கப்படும்.

  ஆட்ச்காணரவு நீதிப ப்பராறண (Writ of 
Habeas Corpus)

  ்கட்்டறை நீதிப ப்பராறண (Writ of Mandamus)

  சான்ைாயவு நீதிப ப்பராறண (Writ of 
Certiorari)

இந்திய அரசறமைபபின் உயிர மைற்றும் 
இதயமைா்க எதறன நீங்்கள் ்கருதுவீர்கள்?

  தகுதி வினவும் நீதிப ப்பராறண (Writ of Quo 
Warranto)

  தற்டநீதிப ப்பராறண அல்லது தற்ட 
உத்தரவு (Writ of Prohibition or Injunction)

ஆ்கபவ அடிப்பற்ட உரிறமை்கள் என்்பது 
தனிமைனித உரிறமை்கள் மைற்றும் சுதந்திரத்றத 
்பாது்காககின்ை ்கருவியா்க நம் நாட்டில் 
்பயன்்படுகிைது. அந்த வற்கயில் அடிப்பற்ட 
உரிறமை்கறை சசயல்்படுத்தும்ப்பாது, 
மைக்கைாட்சி அடிப்பற்டயிலான வாழ்கற்க 
முறையும் அதன் அடிப்பற்டக ச்காள்ற்க்கைான 
சமைத்துவம் மைற்றும் நீதிறயயும் சமூ்கத்தில் 
நிறலநிறுத்துகிைது. அடிப்பற்ட உரிறமை்கள் 
நம் நாட்டின் சுதந்திரத்தில் ஒரு றமைல்்கல் 
ஆகும். இது வழககு விசாரறண மைற்றும் 
ச்பருந்துன்்பத்திற்குப பிைகு நமைககு 
கிற்டத்துள்ைதாகும்.

நீஙகள் புதிய உரிடமகடை ்பறறி 
ப்ரிநதுபகதாள்ளுஙகள்!!!

்கவல் அறியும் உரிடம (Right to Information)

நீங்்கள் அரசி்டம் இருந்து ஏபதனும் 
த்கவல் ச்பை பவணடுமைா? அதறன நீங்்கள் 
தாராைமைா்க ப்கட்்கலாம்.  அவர்கள் எப்படி 
பவறல சசயகிைார்கள், அதன் உறுபபினர்கள் 
யார? அவர்களுககு உதவி சசயவது யார?  
ப்பான்ைவற்றை ப்கட்்கலாம்.  அதற்கு 
உங்்களுககு உரிறமை வழங்்கப்பட்டுள்ைது. 
எவவாறு என ஆச்சரயமைா்க இருககிைதல்லவா? 
ஆம்! இது உணறமைபய!  இதற்கு த்கவல் 
உரிறமை சட்்டம் 2005-இல் வழி வற்க சசயது 
அரசாங்்கத்தி்டம் மைக்கள் த்கவல்்கள் 
ப்கட்்பதறன சட்்டபபூரவமைாககியுள்ைது. 
இந்தச்சட்்டமைானது அரசாங்்கங்்கறை 
சவளிப்பற்டத் தன்றமை ச்காண்டதா்கவும், 
குடிமைக்களுககு ச்பாறுபபுணரவு 
ச்காண்டதா்கவும் மைாற்றியுள்ைது.  இதன் 
மூலமைா்க அரசின் ந்டவடிகற்க்கறை 
த்கவலறிந்த குடிமைக்கள் எளிதா்கக 
்கண்காணிக்க முடியும். இதனால் அரசாங்்கம் 
மைக்களுககு ்க்டறமைப்பட்்டதா்க 
மைாற்ைப்பட்டுள்ைது.
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்னியுரிடம (Right to Privacy)

இந்திய மைக்கள் ்கணடிப்பா்க தனி மைனித 
வாழ்வின் மைதிபபு மிக்க அம்சங்்கைான 
வாழ்கற்க, சுதந்திரம் மைற்றும் விடுதறலறய 
யாரி்டமும் ஒப்பற்டக்க பவணடியதில்றல. 
அரசி்டம் தனி மைனிதனின் அறனத்து 
உரிறமை்கறை சமைரபபிக்க பவணடியதில்றல. 
தனியுரிறமை என்்பது மைனிதனின் மைாணபு்டன் 
ஒன்றிறணந்ததாகும். தனியுரிறமைறயப 
்பாது்காப்பதற்கு அரசறமைபபின் உறுபபு 21-இல் 
வழிவற்க சசயயப்பட்டுள்ைது. இது 
வாழ்வுரிறமை மைற்றும் தனிந்பர சுதந்திரத்தின் 
உள்ைாரந்த ்பகுதியாகும். இந்த உரிறமை்கள் 
அரசறமைபபின்  ்பகுதி – III-இல் இ்டம் 
ச்பற்றுள்ைது.

மதாறறுப்பதாலி்னத்வரின் உரிடமகள் (Rights 
of Transgenders)

மைாற்றுப்பாலினத்தவர என்்பவர யார? 
அவர்கறை நீங்்கள் ்பாரத்து இருககீறீர்கைா? 
மைாற்றுப்பாலினத்தவர என்ப்பார எந்த 
வயதினரா்கவும், சாதாரணமைா்க  ஆண, அல்லது 
ச்பண ப்பான்றும் இருப்பார்கள். ஆனால் 
அவர்கள் தங்்கைது குணாதிசயங்்களில் 
ஆ்டவர அல்லது மை்களிரி்டமிருந்து மைாறு்பட்டு 
்காணப்படுவார்கள். அவர்கள் ்காலங்்கறைக 
்க்டந்தும் அறனத்து ்பண்பாடு்கள், இனம் 
மைற்றும் அறனத்து வகுபபு்களிலும் 
இருககிைார்கள்.  சவகு சமீ்ப ்காலங்்களில்தான் 
அவர்களின் பிரச்சறன்கள் ப்பசப்படுகின்ைன. 
அவர்கள் இபப்பாது ‘மூன்ைாம் ்பாலினம்’ 
என்று அறழக்கப்படுகின்ைனர.  
உச்சநீதிமைன்ைமைானது மைத்திய – மைாநில 
அரசு்களுககு ஓர உத்தரறவ வழங்கியுள்ைது. 
அதில் இவர்களின் ்பாலின அற்டயாைத்திறன 
சட்்ட பூரவமைா்க அங்கீ்கரிககும்்படி கூறியுள்ைது. 
இவர்களுககும் மைற்ைவர்களுககு அளிக்கப்பட்்ட 
அறனத்து அடிப்பற்ட உரிறமை்கறையும் 
வழங்்க ஆறணயி்டப்பட்டுள்ைது. இவர்கள் 
ச்பாது நலம் மைற்றும் சு்காதாரம்,  சமூ்க - 
ச்பாருைாதார உரிறமை்கைாகிய  அறனத்தும் 
ச்பறும்  உரிறமையுற்டயவர்கள் ஆவர. 

அரசின் ந�ரடி வழிகதாடடி ப�றிமுட்றகள் 
(Directive Principles of State Policy)

அரசின் பநரடி வழி்காட்டி சநறிமுறை்கள் 
இந்திய அரசறமைபபின்  ்பகுதி நான்கில் இ்டம் 
ச்பற்றுள்ைது. இதில் அரசியல், சமூ்க, 
ச்பாருைாதார திட்்டங்்கறை உள்ை்டககி 
அரசுககு வழி்காட்்டககூடிய ்பல மைக்கள் 
நலக்கருத்துக்கள் இ்டம் ச்பற்றுள்ைன. இந்த 
சநறிமுறைக ப்காட்்பா்டானது மைனித நலன் 
சாரந்த சமைதரமை பநாககிறனக ச்காண்ட  ஒரு 
சசயல் திட்்டத்றத உருவாககிக 
ச்காடுத்துள்ைது.  அரசின் பநரடி வழி்காட்டி 
சநறிமுறை்களில் ப்பாதிய அைவிற்கு 
தற்ப்பாறதய அரசாங்்கங்்களுககு பநரடி 
வழி்காட்டி சநறிமுறை்கள் கூைப்பட்டுள்ைன. 
அதறன அரசு நற்டமுறைப்படுத்தி ஆணுககும், 
ச்பணணுககும் சரிசமைமைான 
வாழ்வாதாரங்்கறை உருவாககித் தர 
பவணடும் என இச்சட்்டம் கூறுகிைது.  இது 
ஆணுககும், ச்பணணுககும் சரிசமைமைான 
ஊதியத்றத வழங்குகின்ைது.   இந்த பநரடி 
வழி்காட்டி சநறிமுறையில் உள்ை 
ச்காள்ற்கயின்்படி அறனவருககும், ப்பாதிய 
ஓயவு, வாழ்கற்க தரம், மைற்றும் சமூ்க, 
்பண்பாட்டு வாயபபு்கள் ப்பான்ைறவ உறுதி 
சசயயப்படுகின்ைன.

அரசின் வழி்காட்டி சநறிமுறை்களில் 
்காந்தியக ச்காள்ற்க்கள் இ்டம் ச்பற்றுள்ைன. 
அவற்றின்்படி குடிறசத் சதாழில்்கள் 
தனிந்பரின் அடிப்பற்டயிபலா அல்லது 
கூட்டுைவு அடிப்பற்டயிபலா கிராமைபபுை 
்பகுதி்களில் ஊககுவிக்கப்ப்ட பவணடும் என 
கூறுகிைது. பமைலும் ்காந்திய கூற்றுப்படி 
மைதுவிலககு அமைல்்படுத்தப்ப்ட பவணடும் என 
கூறுகிைது. 

அரசின் பநரடி வழி்காட்டி 
சநறிமுறை்களில் இ்டம் ச்பற்றுள்ை சுதந்திர 
மைக்கைாட்சி ச்காள்ற்கயின்்படி அறனவருககும் 
‘ச்பாது குடிறமைச் சட்்டம்’ ச்காணடு வர 
முயற்சி்கள் பமைற்ச்காள்ைப்ப்ட பவணடும்.  
இது பமைலும் 6 வயது முதல் 14 வயது வறர 
உள்ை குழந்றத்களுககு இலவச ்கட்்டாய 
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்கல்வி வழங்்க பவணடும் எனவும் கூறுகிைது. 
இது இபச்பாழுது அடிப்பற்ட உரிறமை்களில் 
பசரக்கப்பட்டுள்ைது. குழத்றத்கள் உ்டல் 
ரீதியான சித்ரவறத அல்லது மைன 
உறைச்சலுககு ஆைாவறத தற்ட சசயகிைது.

பசயல்்பதாடு

  இந்திய அரசாங்்கத்தினால் அரசறமைபபுச் 
சட்்டம் எபச்பாழுது ஏற்றுக 
ச்காள்ைப்பட்்டது?

  இந்திய அரசாங்்கத்தினால் அரசறமைபபுச் 
சட்்டம் எபச்பாழுது நற்டமுறைககு 
ச்காணடுவரப்பட்்டது?

  ப்பச்சுரிறமை என்்பது அரசறமைபபு சட்்டத்தின் 
எந்த உறுபபில் கூைப்பட்டுள்ைது?

அடிப்பட்ட உரிடமகள்

உறுபபு்கள் - 14-18 : சமைத்துவ உரிறமை 

உறுபபு்கள் - 19-22 : சுதந்திர உரிறமை 

உறுபபு்கள் - 23-24 : சுரண்டலுககு எதிரான 

உரிறமை 

உறுபபு்கள் - 25-28 : மைத சுதந்தித்திற்்கான உரிறமை

உறுபபு்கள் - 29-30 : ்பண்பாடு மைற்றும் ்கல்வி 

உரிறமை

உறுபபு்கள் - 32 : அரசறமைபபுச் சட்்ட ்பரி்கார 

உரிறமை

4.4 அரசியல் க்டப்பதாடு (Political Obligation)

அரசாங்்கம் என்்பது சவளிப்பற்டத் 
தன்றமை ச்காண்டதா்கவும், குடிமைக்களுககு 
ச்பாறுபபு உற்டயதா்கவும் இருக்க பவணடும் 
என எதிர்பாரககிறீர்கைா? ஆம் எனில் நீங்்கள் 
எவவாறு அரசு்டன் ்பரிமைாற்ைம் 

பசயல்்பதாடு

ஒவபவதாரு நகள்விக்கதா்ன குறியீடடிறகும் அ்றகுத ப்தா்டர்புட்டய உ்தாரணதட்த 
்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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பமைற்ச்காள்கிறீர்கள்?  இது தான் அரசியல் 
்க்டப்பாடு எனப்படுகிைது. இது நீதிசநறியு்டன் 
சதா்டரபுற்டயதாகும். ஒவசவாரு 
தனிமைனிதனும் தனது ்க்டறமை்கறை 
சசயகிைான். உதாரணமைா்க வரி சசலுத்துதல், 
பதரதலில் வாக்களித்தல். நீதிமைன்ை ்பணி 
மைற்றும் இராணுவப்பணி்கறை 
பமைற்ச்காள்ளுதல் ஆகியவற்றைக 
குறிபபி்டலாம். இறவ்கள் யாவும் எதற்்கா்க? 
இறவ அறனத்தும் நாட்டின் அரசியல் சாரந்த 
நிறுவனங்்கறை நிரவகிப்பதற்்கா்கத்தான் 
என்்பதறன உணருங்்கள்.

அரசியல் ்க்டப்பாடு்கள் என்்பது 
அரசறமைபபில் குறிபபி்டப்பட்டுள்ை 
்க்டறமை்கறை ஒருவர நிறைபவற்றுவதற்்கான 
பிறணப்பா்க விைங்குகிைது.  ஒவசவாரு தனி 
மைனிதனும் தன் சுய நலத்திற்்கா்கவும், சமுதாய 
நலத்திற்்கா்கவும் அரசறமைபபுச் சட்்ட 
உறுபபு்கள் மைற்றும் ஒழுங்குமுறை்கறை 
பின்்பற்றுகிைான். அரசாங்்கம் எப்படி 
குடிமைக்களுககு ச்பாறுப்பானபதா, அபத 
ப்பான்று குடிமைக்களும் அரசாங்்கத்திற்கு 
ச்பாறுப்பானவர்கள் ஆவர. ஒரு அரசு சீரிய 
முறையில் இயங்குவது அரசாங்்க 
அறமைபபு்களின் சீரிய இயக்கத்றத சாரந்தாகும்.

‘அரசியல்’ என்ை வாரத்றத, அரசாங்்க 
நிரவா்கம் மைற்றும் ச்காள்ற்க்கள் 
சதா்டரபுற்டயதாகும். அரசியல் முறைறமையின் 
்கட்்டறமைபபு உருவாக்கப்பட்்ட பின்னர 
அதி்காரங்்களின் எல்றல்கள் 
்கண்டறியப்படுகின்ைன.

டி.எச்.கிரீன்(T.H.Green) என்்பவரின் 
கூற்று்படி “அரசியல் ்க்டப்பாடு என்்பது ஓர 
ஆளுற்கககு உட்்பட்ப்டாருககு இறையாணறமை 
மிக்க ஆள்பவாரி்டம் உள்ை ்க்டப்பாடு, 
குடிமை்கனுககு அரசி்டம் உள்ை ்க்டப்பாடு, ச்க 
மைனிதரககு ஆற்ை பவணடிய ்க்டப்பாடு 
ப்பான்ைறவ்கைாகும். இதறன  அரசியல் உயர 
்பதவியில் இருப்பவர்கள் 
நற்டமுறை்படுத்துகிைார்கள்”.

4.4.1  அரசியல் க்டப்பதாடு மறறும் அரசியல் 
அதிகதாரததுவம் (Political Obligation 
and Political Authority)

ஒரு அரசு, அரசியல் அதி்காரத்துவம் 
ச்காணடு இருந்தால் அதனால் 
கீழ்்படியாதவர்கள் மீது ஆதிக்கம் 
சசலுத்தமுடியும். உதாரணமைா்க அரசால் வரி 
விதிக்கப்படுகிைது எனில் வரி 
சசலுத்தாதவர்கள் மீது ந்டவடிகற்க எடுத்து 
வரி வசூல் சசயய அரசால் முடியும். எனினும் 
அரசு அவவாறு சசயய வில்றல என்ைால் கூ்ட 
குடிமை்கன் தாரமீ்க அடிப்பற்டயில் அரசின் 
சட்்டத்திறன மைதித்து அதற்கு கீழ்ப்படிய 
பவணடும்.  எனபவ அரசியல் ்க்டப்பாடு 
என்்பது எங்கும் நிறைந்திருக்கககூடிய தற்்கால 
பதசிய அரசில் ஒவசவாரு மைனிதனும் சசயய 
பவணடியதாகும். அரசியல் ்க்டப்பாடு்கள் 
மூன்று முககிய அம்சங்்கறை 
உள்ை்டககியதாகும்.

அட்டயதாைம் கதாண கூடிய அதிகதாரததி்டம் 
அரசியல் க்டப்பதாடுகடை கதாண்பித்ல்

ஒருவறர தன்னுற்டய அரசியல் 
்க்டப்பாடு்கறை சசயய றவக்கபவா அல்லது 
சசயயாமைல் விலகி இருப்பவர்கறை ஆறண்கள் 
வழங்கி அதறனச் சசயய றவக்ககபவாகூடிய 
அதி்காரம் இந்த அற்டயாைம் 
்காணககூடியவர்களி்டம் வழங்்கப்பட்டு 
இருககிைது. ஒருவருற்டய அரசியல் ்க்டப்பாடு 
என்்பது குறிபபிட்்ட வற்கயில் அவர்களின் 
குடியுரிறமையு்டன் சம்மைந்தப்பட்்டது. ஏசனனில் 
குடியுரிறமை இல்லாத சவளிநாட்்டவர்களுககு 
அரசியல் வழங்்கப்ப்டவில்றல.  ஆனால் 
அவர்களுககுச் சட்்டப்படியா்க ்க்டப்பாடு்கள் 
மைற்றும்  ்பாது்காபபும் வழங்்கப்பட்டுள்ைது.

எதுவடர அரசியல் க்டப்பதாடுகடைஆற்ற 
நவண்டும்?

 அரசு தனது சட்்டத்திறன 
நற்டமுறைப்படுத்தி அதன் அடிப்பற்டயில் 
தனககு கீழ்உள்ை குடிமைக்களி்டமிருந்து சில 
குறைந்த்பட்ச ்க்டப்பாடு்கறை எதிர்பாரககிைது. 
அதாவது மைக்கள் சட்்டத்திறன பதரந்சதடுத்து 
மைதிக்க முடியாது. ஆனால் அறனத்து 
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சட்்டத்திறனயும் மைதிக்க பவணடும். 
உதாரணமைா்க வாக்களித்தல், இராணுவ 
்பணி்கள் ஆகியவற்றிறனக கூைலாம். இதறன 
ப்பான்று அடிப்பற்ட ்பணி்கள் அறனத்தும் 
அரசியல் ்க்டப்பாடு்கைா்கக ்கருதப்படுகின்ைன.  
இறவ்கறை ்கணடிப்பா்க நிறைபவற்ை 
பவணடும்.  இதில் பதரந்சதடுத்தல் என்்பது 
இருக்கககூ்டாது.

அரசியல் க்டப்பதாடுகளின் அடிப்பட்ட (The 
Basis of Political Obligations)

அரசியல் ்க்டப்பாடு்கள் 16-ஆம் 
நூற்ைாணடுககு பிைப்க உத்பவ்கம் ச்பை 
சதா்டங்கியது எனலாம். அதற்கு முன்பு 
அரசியல் ்க்டப்பாடு என்்பது ்க்டவுளின் 
விருப்பமைா்கக ்கருதப்பட்்டது.  ஆனால் 
தற்்காலத்தில் அரசியல் ப்காட்்பாடு்கள் அந்த 
விைக்கத்தில் இருந்து பவறு்படுகின்ைன. இந்த 
ப்காட்்பாடு்கள் கூறுவது என்னசவன்ைால் 
எந்த மைனிதறனயும் ்கட்்டாயப்படுத்தி பவறல 
வாங்்க கூ்டாது. மைாைா்க தன்னாரவ 
அடிப்பற்டயில் தாமைா்க முன்வந்து ்க்டறமை்கறை 
சசயய மைக்கள் முன்வர பவணடும் இறவ 
அவர்களின் முறைப்படியா்க அறமைந்த 
்க்டப்பாடு்கைாகும். மைக்கள் ஏன் அவவாறு 
நிறனககிைார்கள் என்று சதரியுமைா? இதற்கு 
சுய விருப்பம் மைற்றும் அரசின் அடிப்பற்டக 
்க்டறமை்கறை உணரதல் ஆகியறவ 
்காரணங்்கைாகும்.

 

அரசு மைக்களுககு உ்டல் சாரந்த 
்பாது்காபபு வழங்குகிைது.  மைக்களுககு நீதி 

கிற்டப்பதும் அதன் விறைவா்க மைகிழ்ச்சியாய 
இருப்பதற்கும் ்காரணம் அரசினால் 
சசயல்்படுத்தப்படும் அரசியல் அதி்காரம்தான் 
என்றும், அது இல்றல என்ைால் மைகிழ்ச்சியும், 
நீதியும் தங்்களுககுக கிற்டக்காது என்்பதும் 
அவர்களுககு நன்கு சதரியும்.  ஆதலால் 
மைக்கள் இயற்ற்கயா்கபவ அரசியல் 
்க்டப்பாடு்களுககுப ச்பாறுப்பானவர்கைா்க 
உள்ைனர.

அரசியல் க்டப்பதாடடின் இயல்புகள் (Features 
Political Obligations)

  அரசியல் ஆரவம் ச்காள்வதும், சமூ்கப 
்பணி சசயதலும் விரும்்பத்தக்கதா்க 
உள்ைது.

  ச்பாதுப்பணி சசய்பவர்களுககு நாணயம் 
மைற்றும் பநரறமை ஆகியறவ 
இன்றியறமையாத அம்சங்்கைாகும்.

  சட்்டபூரவ தன்றமை மைற்றும் திைறன 
பமைம்்படுத்துதல் ஆகியறவ இருக்க 
பவணடும்.

  குடிமைக்கள் தங்்கைது ்காப்பாைறர 
்பாது்காககின்ை ச்பாறுபபிறனக 
ச்காணடுள்ைனர.  

அரசியல் க்டப்பதாடுகளின் வடககடை ்பறறி 
�தாம் சிநதிபந்பதாம்

அரசியல் ்க்டப்பாடு்கள் நான்கு 
வற்கப்படும். அறவ்கள் யாறவ?

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 
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அ) நீதிப�றி க்டப்பதாடு (Moral Obligation) 

வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினறர 
உ்பசரிககிறீர்கைா? ஏறழ்களுககு 
உதவுகிறீர்கைா? வயதான ச்பற்பைாறர 
ப்பணுகிறீர்கைா?  இறவ உங்்களின் நீதி சநறி 
சாரந்த ்க்டப்பாடு்கள் ஆகும். இது சமூ்கத்தில் 
சட்்டத்தின் ்படி நற்டச்பறுவதில்றல. பமைலும் 
இவற்றை நீங்்கள் நிறைபவற்ைவில்றல 
என்ைால் உங்்களுககு சட்்டப்படியான 
தண்டறன எதுவும் கிற்டயாது. ஆனாலும் 
நன்சநறி மைற்றும் நீதிசநறி 
ச்காள்ற்க்களின்்படியும் உனது மைனிதாபிமைான 
உள்ளுணரவு்படியும், சசயலாற்ை பவணடும். 

ஆ)  சட்டப்படியதா்ன க்டப்பதாடு (Legal 
Obligation)

நம் நாடு மைக்கள் நல அரசு 
ச்காள்ற்கறயக ச்காண்ட நா்டாகும்.   இதில் 
அரசாங்்கமைானது நாட்டிற்கு உள் ்கட்்டறமைபபு, 
வசதி்கறை ஏற்்படுத்துவதில் ்கவனம் 
சசலுத்துகிைது. சாறல வசதி, சு்காதார 
றமையங்்கள், மைருத்துவம், ்கல்வி,  ப்பான்ைவற்றை 
வழங்குவது அரசின் ்க்டறமை என்்பதற்்கான சில 
உதாரணங்்கைாகும்.

இ) ந�ர்மட்ற க்டப்பதாடு (Positive Obligation)

 அரசு சில விதிமுறை்கறை உருவாககி 
சசயல்்படுத்துகிைது. அவற்றை நம்மைால் 
கீழ்ப்படியாமைல் இருக்க முடியாது. 
இவற்றைத்தான் பநரமைறை ்க்டப்பாடு என்று 
கூறுகிபைாம்.  பநரமைறைக ்க்டப்பாட்டிற்கு சில 
உதாரணங்்கறைச் சிந்திக்க முடியுமைா? 
உதாரணமைா்க வரி சசலுத்துதல், நாட்டின் 
்பாது்காபபு ்பணியில் ஈடு்படுதல் 
ப்பான்ைறவ்கறைக கூைலாம்.  இறவ 
பநரமைறை ்க்டப்பாட்டின் சில 
உதாரணங்்கைாகும். 

ஈ)  எதிர்மட்ற க்டப்பதாடு (Negative 
Obligation)

 எதிரமைறைப ்க்டப்பாடு்கள் என்்பது 
பநரமைறை ்க்டப்பாடுககு எதிரானதாகும். 

அரசால் தற்டசசயயப்பட்்ட ஓர சசயறல 
சசயவதற்கு எந்த ஒரு தனி ந்பருககும் 
சட்்டத்தின் ்படி அனுமைதி இல்றல. அத்தற்கய 
சசயலுககு தண்டறன உணடு. 

தற்ச்பாழுது எதிரமைறைக 
்க்டப்பாட்டிற்்கான சில உதாரணங்்கறைச் 
சிந்திக்கவும். உதாரணத்திற்கு மைது 
அருந்திவிட்டு சிலர ஒழுங்்கற்ை முறையில் 
ந்டந்து ச்காள்வறத ்பாரத்திருககிைாயா? 
பமைலும், சிலர மைது அருந்திவிட்டு வா்கனம் 
ஓட்டுகின்ைனர.  அதனால் ்பல ்பாதிபபு்கள் 
குடும்்பத்திற்கும் ஏற்்படுகிைது. அதனால் ்பல 
்பாதிபபு்கள் ஏற்்படுகிைது. இவவாறு அரசால் 
தடுக்கப்பட்்ட எந்தசவாரு சசயறலயும் ஒரு 
குடிமை்கன் சசயயாமைல் இருப்பபத எதிரமைறை 
்க்டப்பாடு ஆகும். குற்ைம் சசயதல் என்்பபத ஓர 
எதிரமைறைக ்க்டப்பா்டாகும். நீங்்கள் 
எதிரமைறைக ்க்டப்பாட்டிறனப புரிந்து  
ச்காணடீர்கள் என நம்புபவாம். 

அரசடமபபுச்  சட்டம் கூறும் முக்கிய 
க்டப்பதாடுகள்

 அரசறமைபபுச்  சட்்டம் என்்பது அரசுககு 
அடிப்பற்ட சட்்ட புத்த்கமைா்க ்கருதப்படுகிைது. 
எனபவ அதில் உள்ை விதி முறை்கறை மைக்கள் 
பின்்பற்றி ந்டப்பார்கள் என்்பது ச்பாதுவான 
எதிர்பாரபபு ஆகும். அந்த அரசறமைபபுச் சட்்டம் 
சிைப்பா்க இயங்்க மைக்களின் ஒத்துறழபபு 
அவசியம் ஆகும், ‘சட்்டம் என்்பது வழி, அதன் 
வழியா்க முடிறவ எட்்டலாம். அதுபவ 
முடிவா்க அறமையாது’,  ‘நீராவி உருறைச் 

நீஙகள் அரசுக்கு ஆற்ற நவண்டிய 
க்டப்பதாடுகள் எடவ?

  நண்பர்களு்டன் விறையாடுதல்

  பதரதல் பநரத்தில் வாக்களித்தல்

  சப்காதர / சப்காதரிககு ்கற்பித்தல்

  அரசுககு வரி சசலுத்துதல்

  ச்பாது ்பணியில் பசருதல்

  அவசர ்காலத்தில் இராணுவத்தில் 
்பணிபுரிதல்
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சட்்டமைன்ைம்’ என்ை ்கருத்தாக்கம் ஒன்று 
உணடு.  அதன்்படி எந்தசவாரு சட்்டமும் 
நல்லது சசயயவில்றல என்ைால் அதறன 
மைாற்றிவி்ட பவணடும். சில சமையங்்களில் சில 
சட்்டங்்கறை அரசு உருவாககும் ப்பாது அறவ 
மைக்களுககு தீங்கு விறைவித்தாலும் அதற்கு 
ஆதரவு அளிக்கப்படுகிைது. இத்தற்கய சட்்டபமை 
நீராவி உருறைச் சட்்டம் என்று 
அறழக்கப்படுகிைது.  இத்தற்கய சட்்டங்்கறை 
்கடுறமையா்க எதிரப்பது குடிமைக்களின் ்க்டறமை 
ஆகும். இதன் மூலமைா்க நாம் அறிவது அரசியல் 
்க்டப்பாடு்கள் என்்பது சட்்டத்திறன மைதித்து 
ந்டப்பது மைட்டுமைல்ல சில சமையங்்களில் சமுதாய 
நலனுககு எதிரா்க இருந்தால், சட்்டத்திறன 
எதிரக்கச்  சசால்வதும் அரசியல் 
்க்டப்பாடு்கபை ஆகும்.

அரசியல் க்டப்பதாடு ்பறறிய நகதாட்பதாடுகள்  
(Theories of Political Obligation)

 வாழ்கற்கயில் நாம் அறனவரும் ்பல 
ப்காட்்பாடு்கறை பின்்பற்றி வருகிபைாம். 
அபதப்பான்று அரசியல் ்க்டப்பாடு்கள் ்பற்றி 
சில ப்காட்்பாடு்கறை இங்கு ்காணப்பாம். 

அ) ப்ய்வீகக் நகதாட்பதாடு (Divine Theory)

 முற்்காலத்தில் மைக்கள் நிறனத்தது 
என்னசவன்ைால் “அரசிறன ்க்டவுள் 

்பற்டத்தார என்றும், அரசர ்க்டவுளின் 
பிரதிநிதியாவார” என்றும் அவர்கள் 
நம்பினார்கள். இந்தபப்காட்்பாடு 
முற்்காலத்திலும், இற்டக ்காலத்திலும் பு்கழ் 
ச்பற்று இருந்தாலும் தற்்காலத்தில் இந்தக 
ப்காட்்பாட்டுககு இ்டமில்றல.

ஆ) ஒபபு்ல் நகதாட்பதாடு (Consent Theory) 

 இந்த ப்காட்்பாடு முன்சமைாழிவது 
என்னசவன்ைால் அரசின் அதி்காரம் 
அறனத்தும் மைக்களின் ஒபபுதல் 
அடிப்பற்டயிலானதாகும். ஹாபஸ, லாக, ரூபசா 
ப்பான்பைார இந்த ப்காட்்பாட்டிறன 
நியாயப்படுத்துவது்டன், அரசின் அதி்காரம் 
மைக்களின் ஒபபுதல் அடிப்பற்டயிபலபய 
அறமைகிைது என்று கூறுகிைார்கள். ஆனாலும் 
பிற்்காலத்தில் இது ஏற்றுக 
ச்காள்ைப்ப்டவில்றல, ஏசனனில் அரசு 
என்்பது சசயற்ற்கயா்க உருவாக்கப்பட்்ட 
அறமைபபு என்று கூைப்பட்்டதால் 
இந்தகப்காட்்பாடு நிரா்கரிக்கப்பட்்டது.

இ) ்பரிநதுடரக் நகதாட்பதாடு (Prescriptive 
Theory) 

இந்த ப்காட்்பாடு கூறுவது 
என்னசவன்ைால் அரசியல் அதி்காரத்துவத்தின் 
மைதிபபு என்்பது வழக்கமைான உரிறமை்கள் 
எனும் ச்காள்ற்கயின் அடிப்பற்டயில் 
அறமைகிைது என்்பதாகும். இகப்காட்்பா்டானது 
அரசியல் நிறுவனங்்கள் என்்பறவ 
்பழங்்காலத்சதாட்டு அறமைந்து இருந்தன என்று 
கூறுகிைது. இக்கருத்திறன எட்மைணட் ்பரககும் 
(Edmund Burke) ஆதரிககிைார. ஆனாலும் 
்காலபப்பாககில் இது சசயல் இழந்து 
ப்பானதற்கு ்காரணம் அைவுககு அதி்கமைா்க 
நன்கு ்கற்டபபிடிக்கப்பட்்ட நற்டமுறை்கறை 
வலியுறுத்தியதாகும்.

ஈ)  இலடசியவதா்க் நகதாட்பதாடு (Idealistic 
Theory)

இந்த ப்காட்்பாடு மைனிதன் மைற்றும் அரசு 
ஆகிய இரணடும் தனித்தனியான குணகூறு்கள் 
ச்காண்டறவ என்று குறிபபிடுகிைது. ‘மைனிதன்’ 
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என்்பவன் அரசியல் மைற்றும் ்பகுத்தறிவினால் 
உருவானவன் என்றும், அரசு என்்பது 
சுயசாரபுற்டய சமூ்க அறமைபபு என்றும் 
கூறுகிைது. பமைலும் இலட்சியவாதக ப்காட்்பாடு 
கூறுவது என்னசவன்ைால் மைனிதன் தன் 
அதி்காரத்றத அரசி்டம் இருந்து மைட்டுபமை 
ச்பறுகிைான் எனும் ப்பாது அவன் அரசி்டம் 
இருந்து மைாறு்படுகின்ை அதி்காரத்றத 
இழககின்ைான் என்்பபத சரியானது ஆகும். 
எனினும் இந்த ப்காட்்பாட்டின் ்கருத்துக்கள் 
ச்பரும்்பாலும் மைனிதனால் புரிந்து ச்காள்ை 
முடியாத அைவிற்கு ்கற்்பறனயா்க 
அறமைந்துள்ைது.

உ) மதார்க்சின் நகதாட்பதாடு (Marxian Theory)

 மைாரகசின் ப்காட்்பாடு பிை 
ப்காட்்பாடு்களில் இருந்து மைாறு்பட்்டதாகும். 
அது மூன்று நிறல்கைா்கப பிரிக்கப்படுகிைது.

புரடசிக்கு முநட்யநிடல

இந்நிறலயில் மைனிதன் முழுவதும் 
அரசியல் ்க்டப்பாடு்களின்றி இருப்பறத 
கூறுகிைது. 

புரடசிக்கதால நிடல

இது மைாற்ைம் ஏற்்படும் நிறலயாகும்.  
அதாவது முற்றிலும் அரசியல் ்க்டப்பாடு 
இல்லாத நிறலயில் இருந்து பமைம்்பட்டு 
முழுவதுமைா்க அரசியல் ்க்டப்பாட்டுககு 
உட்்படுகின்ை நிறலககு மைாறுவறதப ்பற்றியது, 
இந்த புரட்சிக்கால நிறலயாகும்.

புரடசிக்குப பிநட்யநிடல

இந்த நிறலயானது முழுவதுமைான 
அரசியல் ்க்டப்பாடு்களில் இருந்து சமூ்க 
பமைம்்பாட்டிற்கு மைாறும் நிறல ்பற்றியதாகும்.

மைாரகசிய அரசியல் ப்காட்்பாடு கூறுவது  
என்னசவன்ைால் அரசு என்்பது ்பாட்்டாளி 
வரக்கத்தினர ஆளும் அறமைபபு ஆகும். 
சவற்றி்கரமைான புரட்சியின் மூலமைா்க 
முதலாளித்துவ அரசு மைாற்ைப்பட்டு சமைதரமை 
முறைறமை உருவாக்கப்படுவது்டன் இதில் 

அரசு்கள் ்படிப்படியா்க  உதிரந்து ப்பாகும். 
எனினும் இகப்காட்்பாடு மைனிதன் அரசி்டம் 
ச்கஞ்சிப ்பணிகிைான் என்ை நிறலயிறன 
உருவாககுவதால் தரக்கத்தின் அடிப்பற்டயில் 
ச்பாருத்தமைற்ைதாகிைது. 

�தாம் ஏன் அரசுக்கு கீழ்்படிய நவண்டும்? அது 
ந்டவயதா்ன்தா?

 இகப்காட்்பாடு்கள் அரசியல் ்க்டப்பாடு 
்பற்றியறவயா்க இருந்தாலும் சில 
புலனா்காதறவ மைற்றும் சில ப்காட்்பாடு்கள் 
தரக்க அடிப்பற்டயில் ச்பாருத்த 
மைற்ைறவயாகும். ஆனால் நீங்்கள், அரசுககு 
கீழ்ப்படிய பவணடும் என எபப்பாதாவது 
எணணி இருககிறீர்கைா? நாம் ்பயத்தின் 
்காரணமைா்கவா அல்லது பதச்பகதி 
்காரணமைா்கவா? அல்லது பவறு எந்த 
்காரணத்திற்்கா்க தனி மைனிதன் அரசி்டம் கீழ்ப 
்படிகிைான் என்்பறதக ்காணப்பாம்.

அ) ்ண்்டடண ்பறறிய ்பயம் 

நீங்்கள் உங்்கைது வீட்டுப ்பா்டத்திறன 
சசயயாமைல் ்பள்ளிககு சசன்ைால் ஆசிரியர 
தண்டறன ச்காடுப்பார எனப ்பயமைா? அபத 
ப்பான்று உங்்கைது தந்றத ப்பாககுவரத்து 
விதி்கறை மைதித்து ந்டப்பது. தண்டறன என்ை 
்பயத்தின் ்காரணமைா்கவா? ஆம்.  நமைது 
்க்டறமை்கறை ஒழுங்்கா்கச் சசயயாத  ப்பாது 
்பயம் வருகிைது. அபத ப்பான்று தண்டறன 
கிற்டககும் என்ை ்பயத்தின் ்காரணமைா்கபவ 
தனிமைனிதர்கள் தங்்களின் ்பணி்கறைச் 
சசயகிைார்கள். பவறு வழியில் கூை 
பவணடுசமைனில், அரசு தனது அதி்கார 
வலிறமைறயப ்பயன்்படுத்திபய மைனிதறன  
முறைறமைககுத் தக்கவாறு விதி்கறை 
பின்்பற்ைறவககின்ைது.

ஆ) ந்சப்பறறு 

பதசிய கீதத்திற்கு ஏன் எழுந்து 
நிற்கிறீர்கள்? அவவாறு நிற்்பதற்குக ்காரணம்      
பதசப்பற்று ஆகும். நாம் நமைது நாட்டிறன 
பநசிககிபைாம். அதனால் நமைது 
சுற்றுபுைத்றதயும், சதருக்கறையும் 
தூயறமையா்க றவத்திருப்பது்டன் சாறல்களில் 
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குபற்ப்களின்றி றவத்திருப்பது நமைது ்க்டறமை 
ஆகும். ஆதலால் நாட்டின் மீது குடிமை்கன் என்ை 
முறையில் அக்கறை உணரவு்டன் சசயல்்ப்ட 
பவணடும். அத்தற்கய அக்கறை உணரவு 
இன்றி மைனிதனால் நா்கரி்கமைான குடிமைக்கைா்க 
வாழமுடியாது.  உறுபபினர்கள் என்ை 
முறையில் அறனவரும் அரசு்டனான 
பிறணபபிறன பமைம்்படுத்திக ச்காள்ை 
பவணடும்.

இ) சமூக ஒழுஙகின்டம மறறும் 
அடமபப்பதிர்வதா்ம் ்பறறிய ்பயம்

 உங்்கைது இல்லத்றத ஒழுங்்கற்ை 
முறையில்  ந்டத்தி்ட நீங்்கள் அனுமைதிபபீர்கைா?  
நீங்்கள் ்காறல உணறவ ஒவசவாரு நாளும் 
மைதியத்தில் உணணுவீர்கைா? உங்்கைது 
உற்ட்கள் அங்கும், இங்கும் சிதறி கி்டப்பறத 
்கற்்பறன ்பணணி ்பாருங்்கள்.  உங்்கள் இ்டம் 
சுத்தமின்றி இருப்பறத நீங்்கள் 
விரும்புகிறீர்கைா? விரும்புவதில்றலயல்லவா?  
மைனித இனம் அறமைதிறயயும், ஒழுங்கிறனயும் 
விரும்புவது ச்பாதுவான ச்காள்ற்கயாகும்.   
சட்்டத்திற்கு கீழ்்படிதறலயும் மைனிதர்கள் 
விரும்பிபய ஏற்றுகச்காள்கின்ைனர.  அவவாறு 
சட்்டத்திற்கு கீழ்்படியாதவர்கறை மைனிதன் 
தனித்துப  ்பாரககிைான்.

ஈ) மரபுகள் மறறும் ்பழக்கஙகள் 

 நாம் அறனவரும் துணிவு, பநரறமை, 
வீரம், ஒழுக்கம், கீழ்்படிதல் ப்பான்ை 
நல்சலாழுக்கங்்கறை ்பழக்கங்்கைா்கபவ 
பின்்பற்றி வருகிபைாம்.  இது நமைககு மைர்பாரந்த 
விழுமியங்்கைால் ஏற்்பட்்டதாகும். இபத 
ப்பான்று நாட்டில்  குடிமைக்கள் நல் மைரபு்கறை 
நிறுவ விரும்புவது்டன் அரசுககுக கீழ்்படிதல், 
ப்பான்ை சசயல்்களும் ்பழக்கமைாகின்ைன. 

 ஆ்கபவ அரசியல் ்க்டப்பாடு என்்பது 
பதசிய அைவில் சிைந்த முறைறமைறய 
நிரவகிக்க அவசியமைாகிைது என்்பறத நாம் 
புரிந்து ச்காள்ை பவணடும். ஆதலால் 
ஒவசவாருவரும் அரசி்டமிருந்து சிைந்த 
ற்கமைாறு எதிர்பாரத்தால் சட்்டத்திறன மைதித்து 
கீழ்்படிய பவணடும்.

விவதா்ம்

பசதாததுக்களில் சமததுவமின்டம ்பறறி 
கூர்நது விவதாதிபந்பதாம்

நம் நாட்டில் அறனத்து ்பகுதி்களிலும் 
குடும்்ப சசாத்து என்்பது தந்றதககு பின் 
அவரது மை்கன்்களுககு மைட்டுபமை பிரித்து 
வழங்்கப்படுகிைது. ஆனால் அபத தந்றதககுப 
பிைந்த ஒர மை்களுககு அந்த உரிறமை 
வழங்்கப்ப்டவில்றல. 1956 – ஆம் ஆணடு 
இந்து வாரிசு சட்்டம் ச்பண்களுககும் 
ஆண்கறைப ப்பான்று பிரிக்கப்ப்டாத குடும்்ப 
்பாரம்்பரிய சசாத்தில் சமைமைான ்பங்கு உணடு 
என உரிறமைறய வழங்கியுள்ைது. 

கூர்நது விவதாதிக்கவும்

ஆசிரியர வகுபபில் இரணடு 
குழுக்கறை பிரித்து, ஒவசவான்றிலும் மூன்று 
உறுபபினர்கறையும் மைற்றும் ஒரு 
நடுவறரயும் நியமைனம் சசயய பவணடும். 
பின்னர இந்து வாரிசு உரிறமை சட்்டம் ்பற்றி 
விவாதிக்கவும்.  ஒரு குழு 1956 ஆம் ஆணடு 
இந்து வாரிசு சட்்டத்திற்கு ஆதரவா்கவும், 
மைற்சைாரு குழு அந்தச் சட்்டத்திற்கு 
எதிரா்கவும் விவாதம் சசயயவும்.

4.5. பசதாதது

 சசாத்து என்்பது இயற்ற்க 
உரிறமையாகும். அது மைனித மைாணபு, சுதந்திரம் 
மைற்றும் மைாண்பறமை வாழ்விற்கு 
அவசியமைாகிைது.  சசாத்து என்்பது மைனிதனு்டன் 
சட்்ட சதா்டரபுற்டய ச்பாருள்்கைா்கபவா 
அல்லது புலனா்காதறவ்கைாபவா 
இருக்கலாம். திறரப்ப்ட ்காபபுரிறமை, ்பற்டபபு 
இலககிய ்காபபுரிறமை ப்பான்ை ்பல 
சசாத்துக்களும் புலனா்காதவற்றில் அ்டங்கும். 
சசாத்து என்்பது தனிந்பர சசாத்து்கள் 
மைட்டுமைல்ல. தனிந்பர சசாத்து என்னும் ்கருத்து 
கீழ்க்கண்ட இயல்பு்கறைச் சாரந்ததாகும்.

  உங்்களுககு சசாந்தமைா்க வீடு இருககிைதா? 
ஆம் என்ைால் அது உங்்களின் தனிப்பட்்ட 
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சசாத்து. அதறனப பிைர உரிறமை 
ச்காண்டா்ட இயலாது. உரிறமையாைர என்ை 
முறையில் நீங்்கள் மைட்டுபமை உரிறமை 
ச்காண்டா்ட இயலும். 

  உரிறமையாைர என்ை முறையில் உங்்களின் 
வீட்டிறன நீங்்கள் உ்பபயாகித்து 
ச்காள்ைலாம். ஆனால் அதறன 
மைாற்றியறமைக்கபவா அல்லது  இடிக்கபவா 
அதற்கு உரிய அனுமைதிறய அதற்ச்கன 
அதி்காரம் ச்பற்ை அரசின் அறமைபபி்டம் 
ச்பை பவணடும். 

  சசாத்துக்கறை மைற்ைவர்களுககு மைாற்ைம் 
சசயவதற்கு நீங்்கள் விரும்பினால் அரசுககு 
சில வரி்கறை நீங்்கள் சசலுத்த பவணடும்.  
வரி்கைற்ை சில சசாத்து ்பரிமைாற்ைங்்கள் 
அரசினால் தற்ட சசயயப்பட்டுள்ைது 
அல்லது தண்டறணககுரிய 
வரிவிதிபபிற்குரியதாகும். உதாரணமைா்க 
அன்்பளிபபு வரி அல்லது முதலீடு மைாற்ை 
வரிறயக குறிபபி்டலாம். 

சசாத்துக்கள் ்பலவற்கப்படும் அறவ 
ச்பாதுச்சசாத்து, அரசுச்சசாத்து, 
அரசாங்்கச்சசாத்து, என வற்கப்படுத்தப 
்பட்டுள்ைன. உதாரணமைா்க ப்பாககுவரத்து, 
இரயில்பவதுறை, ப்பான்ைறவ ச்பாதுச் 
சசாத்துக்கைாகும்.

4.5.1.  லதாக் மறறும் ்பயன்்பதாடடு 
வதா்ததி்னரின் நியதாயவதா்ம் (Locke 
and the Utilitarian Justification)

லாககின் கூற்றுப்படி அரசாங்்கத்தின் 
முககிய ்பணி என்்பது குடிமைக்களின் 
உரிறமை்கறை ்காப்பது்டன், அறமைதியான 
முறையில் தங்்களின் சசாத்துக்கறை 
அனு்பவிககும் நிறலயிறன உருவாககி 
அவர்கறை மைகிழ்ச்சியு்டன் வாழ சசயவதாகும். 
மைனித இனம் வாழ்வதற்கு சசாத்து அடிப்பற்டத் 
பதறவ ஆகும்.  ச்பாதுவா்க மைனிதர்கள் 
ஒவசவாரு தருணத்றதப ்பற்றியும் 
திட்்டமிடுவதில்றல. ஆனால் அபத மைனிதன் 
தனது  எதிர்கால ச்பாருைாதார 
்பாது்காபபிற்்கா்க  திட்்டமிடுகிைான். 

மைக்களுககு ்பாது்காபபு என்்பது மி்க 
முககியமைானதாகும். அதுபவ தனிமைனிதனுககு 
மைகிழ்ச்சி மைற்றும் அறமைதிறய அளிக்கக 
கூடியதாகும். இதறனபய ்பயன்்பாட்டு வாதம் 
கீழ்க்கண்டவாறு கூறுகிைது.  “சசாத்துரிறமை 
என்்பது தனிந்பரககுத் பதறவயானது. அதுபவ 
அவனுககு மைகிழ்ச்சியான வாழ்கற்கறயக 
ச்காடுககிைது. எந்தசவாரு அரசாங்்கமும் 
மைக்களுககு மைகிழ்ச்சியான வாழ்கற்கறய 
அளிக்க நிறனத்தால், முதலில் மைக்களின் 
சசாத்துரிறமைககுத் தகுந்த ்பாது்காபபு அளித்து 
உற்்பத்திறய அதி்கரிக்க பவணடும். எந்த ஒரு 
அரசும் சசாத்துக்கறை மைக்களி்டம் இருந்து 
்பறிக்கக கூ்டாது. சசாத்து என்்பது மைக்களுககு 
மைட்்டற்ை மைகிழ்ச்சிறய தருவது என்்பது  
உறுதியாகும்”. 

4.5.2  இரு்ப்தாம் நூற்றதாண்டில்  ஏற்பட்ட 
நமம்்பதாடுகள்

 இரண்டாம் உல்கப ப்பாருககுபின் 
ச்பரும்்பாலான வைரந்த மைற்றும் வைரும் 
நாடு்கள், சமூ்க நலக ச்காள்ற்கறய பின் 
்பற்றுகின்ைன. அகச்காள்ற்கயின் முககியக 
கூறு்கைா்க இருப்பது சசாத்து வரிவிதிபபு, 
அடிப்பற்ட சதாழிற்துறையில் மைாறுதல், ச்பாது 
மைக்களின் அடிப்பற்ட வசதி்கைான சு்காதாரம், 
்கல்வி ப்பான்ை அரசு ்கட்டுப்பாட்டில் உள்ைறவ 
ப்பான்ைறவ்கைாகும். 

ப்பண்ணியவதாதிகளின் கண்நணதாட்டம் 
(Feminist Perspectives)

21-ஆம் நூற்ைாணடில் ச்பண்களில் 
ஆற்ைலாதல் துவங்கியவு்டன் சமை உரிறமைக 
ப்காரிகற்க ச்பண்கைால் முன் றவக்கப்பட்்டது. 
இந்த ச்பணணியவாதி்கள் கூறுவது என்ன 
என்ைால் ச்பண்களின் இன்றைய அடிறமை 
நிறலககு ்காரணம் அவர்களுககு வருவாய, 
நிலம் ப்பான்ை ஆதாரங்்கள் 
மைறுக்கப்படுவதாகும். சசாத்து உரிறமை்கள் 
முழுவதும் ஆண்களுககு மைட்டுபமை 
வழங்்கப்பட்டு அவர்கைால் 
்கட்டுப்படுத்தப்படுவதால் ச்பண்கள் 
ஆண்கறை சாரந்பத இருக்க பவணடிய நிறல 
ஏற்்பட்டுள்ைது, இந்தத் சாரபு நிறலதான் 
ச்பண்கள் தங்்கைது உரிறமை்கறையும், சசாத்து 
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உரிறமைறயயும் ப்காருவதற்கு ்காரணமைா்க 
அறமைந்து இருககின்ைது.

 இந்திய அரசறமைபபு  சசாத்து 
உரிறமைறய அடிப்பற்ட உரிறமையில் இருந்து 
நீககியது. 1977-ஆம் ஆணடு 44-வது 
அரசறமைபபு சட்்ட திருத்தம் மூலம் 
சசாத்துரிறமை நீக்கம் பமைற்ச்காள்ைப்பட்்டது 
எனினும் சசாத்துரிறமை என்்பது விதி 300 (A)
யில் சாதாரண உரிறமையா்க 
வழங்்கப்பட்டுள்ைது. இதன்்படி சட்்டத்தினால் 
வழங்்கப்பட்்ட யாருற்டய சசாத்துரிறமைறயயும் 
மைறுக்க இயலாது என கூைப்பட்டுள்ைது. 
ஆ்கபவ சசாத்துரிறமை தற்ச்பாழுது சட்்ட  
அங்கீ்காரம் உள்ைதா்க  விைங்குகிைது.

 இன்றைய குடிறமைச் சமூ்கத்தில் 
வலியுறுத்திபயா அல்லது 
அதி்காரப்படுத்திபயா, சசாத்துக்கறை 
ற்கய்கப்படுத்தும் முறை குறைக்கப்ப்ட 
பவணடும்.  எனினும் சூழ்நிறலயின் 
்காரணமைா்க அல்லாமைல் வலிறமைறயப 
்பயன்்படுத்தி மைக்களின் சசாத்து்கறை 
ற்கய்கப்படுத்துவறத சசயயக கூ்டாது. அரசு 
்பல பநரங்்களில் ச்பரிய சதாழிலதி்பர்களுககு 
மு்கவர்கைா்கவும், இற்டத்தர்கர்கைா்கவும் 
சசயல்்ப்டாமைல் விவசாயி்களின்  உறுதியான 
சசாத்துரிறமைககு அதி்க முககியத்துவம் 
ச்காடுக்க பவணடும்.

வழககிடடு நிலல நாடடுதல (Justiciable): நீதி 
மைன்ைத்தில் விசாரறணயின் மூலமைா்க நிறல 
நாட்்டககூடியறவ.

சுதந்தி்ம் (Liberty): சமுதாயத்தில் 
அ்டககுமுறையிலான ்கட்டுப்பாடு்கைற்ை 
சுதந்திரமைான நிறலறய இது குறிககிைது.  இது 
அதி்காரத்துவத்தினால் ஒருவரின் ந்டத்றத 
மைற்றும் அரசியல் ்கருத்துக்களின்  மீது 
திணிக்கப்படுகிைது.

அருஞபசதாறப்பதாருள்: Glossary

்கெ்ாடசி (Democracy): மைக்களுக்கான சமூ்க 
சமைத்துவத்றத ஏற்்படுத்தும் ஆட்சிமுறை.

ெ்டப்்ாடு (Obligation): ்க்டறமை அல்லது 
அரப்பணிபபு.

்தசப்்ற்று (Patriotism): ஒருவர தன்னுற்டய 
நாட்டிற்கு தரும் தீவிரமைான ஆதரவு.

அல்ப்க்திரவாதம் (Anarchy): இது ஒரு 
ஒழுங்்கற்ை நிறலயாகும். அதி்காரத்துவம் 
இல்லாறமை அல்லது அங்கீ்கரிக்காத 
நிறலயாகும்.

்தச் சாரபின்ல் (Secular): மைதம் அல்லது 
ஆன்மீ்கத்து்டன் சதா்டர்பற்ை நிறல.

லெயெப்்டுதல (Acquisition): சசாத்துக்கறை 
வாங்குதல் அல்லது சசாத்துக்கறை 
ற்கய்கப்படுத்துதல்.

்யன்்ாடடுவாதம் (Utilitarian): எந்தசவாரு 
சசயலும் மைக்கறைக ்கவரவறதக ்காட்டிலும் 
அவர்களுககுப ்பயனுள்ைது அல்லது 
நற்டமுறையிலானது என்ை வாதம்.

்று்லரச்சி (Renaissance): ்கறல மைற்றும் 
இலககியங்்கள் புத்துணரவு ச்பற்று 
மீணச்டழுதல்.
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I சரியதா்ன விட்டடய ந்ர்ப்டுக்கவும் .

1.  எந்த உரிறமை ஒருவர தன்னுற்டய ்கருத்திறன ச்பாது சவளியில் சதரிவிக்க 
வழிவற்க சசயகிைது?

(அ) சுதந்திர உரிறமை       (ஆ) ்கல்வி உரிறமை 
(இ) சுதந்திரமைா்க சவளிப்படுத்தும் உரிறமை (ஈ) மைத உரிறமை

2. வாழும் உரிறமை, சுதந்திரம் மைற்றும் சமைத்துவம் ஆகியறவ எவவாறு அறழக்கப்படுகிைது?
(அ) அரசியல் உரிறமை்கள் (ஆ) குடிறமையியல் உரிறமை்கள் 
(இ) சட்்ட உரிறமை்கள் (ஈ) இயற்ற்க உரிறமை்கள்

3.  உரிறமை்கறை ்பாது்காத்து ஆதரிப்பதற்்கான ்பன்னாட்டு மைற்றும் பதசிய சட்்டங்்கள் மைற்றும்  
உ்டன்்படிகற்க்கள் என்்பறவ

(அ) அடிப்பற்ட உரிறமை்கள் (ஆ) உரிறமை்கள் மைபசாதா 
(இ) இயற்ற்க உரிறமை்கள் (ஈ) மைனித உரிறமை்கள்

4. அரசறமைபபு நிரணயசற்பயின் வறரவு குழு யாருற்டய தறலறமையின் கீழ் அறமைக்கப்பட்்டது?
(அ) Dr.பி.ஆர. அம்ப்பத்்கர (ஆ) ்பணடித ஜவஹரலால் பநரு 
(இ) சரதாரவல்ல்பாய ்பட்ப்டல் (ஈ) இராபஜந்திர பிரசாத்

5. சுதந்திரம் மைற்றும் சமைத்துவம் என்ை இரணடு உரிறமை்கள் ்கணடிப்பா்க பதறவப்படும் ஆட்சி முறை 
(அ) ச்பாதுவுற்டறமை (ஆ) மைக்கைாட்சி 
(இ) முடியாட்சி (ஈ) வகுபபுவாதம்

6. நாட்டின் ்பாது்காபபு ்கருதி ஒருவறர தடுபபு ்காவலில் றவப்பது.
(அ) ஆட்ச்காணரவு ஆறண (ஆ) நீதிக்கட்்டறை ஆறண 
(இ) தடுபபுக ்காவல் (ஈ) தற்ட ஆறண

7.  உச்சநீதி மைன்ைத்தின் மூலம் குடிமைக்களுககு அரசறமைபபுச் சட்்ட ்பரி்காரம் ச்பறுவதற்கு எந்த 
உறுபபு வழிவற்க சசயகிைது

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

8.  அறனவருககும் ச்பாதுவான குடிறமையியல் சிவில் சட்்டம் என்்பறத எதன் மூலமைா்க அற்டயைாம் 
்காணகிபைாம்.

(அ) அடிப்பற்ட ்க்டறமை்கள்  (ஆ) அடிப்பற்ட உரிறமை்கள் 
(இ) அரசின் வழி்காட்டு சநறிமுறை்கள் (ஈ) மைனித உரிறமை்கள்

II பின்வரும் வி்னதாக்களுக்கு மிகச்சுருக்கமதாக விட்டயளிக்கவும்

8. இயற்ற்கச் சட்்டம் என்ைால் என்ன?
9. இயற்ற்கக குடியுரிறமை என்ைால் என்ன?
10. நமைககு கிற்டக்கக கூடிய அடிப்பற்ட உரிறமை்கள் யாறவ?
11. இந்தியக குடிமைக்களுககு அரசறமைபபு சட்்டம் வழங்கியுள்ை ்பரி்கார உரிறமை்கள் யாறவ?

மதிபபிடு்ல் (Evaluation)
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III. பின்வரும் வி்னதாக்களுக்கு சுருக்கமதாக விட்டயளி

12. அரசியல் ்க்டப்பாடு ்பற்றிய சதயவீ்ககப்காட்்பாட்டிறன விவரி?
13. அரசியல் ப்காட்்பாட்டில் குடியுரிறமை என்ைால் என்ன?
14. இந்தியாவில் குடியுரிறமை ச்பைககூடிய ்பல்பவறு வழிமுறை்கள் யாறவ?
15. ்பயன்்பாட்டு நியாயவாதம் ்பற்றி லாககின் வறரயறை யாறவ?

IV. பின்வரும் வி்னதாக்களுக்கு விரிவதாக விட்டயளி

16.  அடிப்பற்ட உரிறமை்களுககும் மைற்றும் உரிறமை்கள் மைபசாதவிற்கும் உள்ை பவறு்பாடு்கறை 
கூறு்க.

17. இந்திய குடியுரிறமையினால் ஏற்்படும் ்பல்பவறு விறைவு்கறை ்கண்டறி்க.
18.  அரசின் வழி்காட்டு சநறிமுறை்களில் இ்டம் ச்பற்றுள்ை ்பல்பவறு ச்காள்ற்க்கறை 

விைககு்க.
19. அரசியல் ்க்டப்பாடு்கள் என்ைால் என்ன? அவற்றின் இயல்பு்கள் யாறவ?
20. அரசியல் ்க்டப்பாடு்கள் ்பற்றிய ்பல்பவறு ப்காட்்பாடு்கறை விைககு்க.

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.

நமறநகதாள் நூல்கள் (Reference books)
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குடியுரிடம அறிநவதாமதா !

்படி 1 ்படி 2

்படி 3 ்படி 4

ICT Corner
அரசியல் அறிவியலின் அடிப்பட்ட 

கருத்தாக்கஙகள் – ்பகுதி II

குடியுரிடம

பசயல்முட்ற

்படி 1 :  குடியுரிறமை சசயல்்பாடு ்பக்கத்றதத் திைப்பதற்கு உரலி (URL)  அல்லது விறரவுக 
குறியீட்ற்டப ்பயன்்படுத்தவும்.

்படி 2  : சசயல்்பாட்டுச்  சாைரத்தில், சசயல்்பாட்ற்டத் சதா்டங்்க கீபழ உள்ை Explore 
ச்பாத்தாறனச் சசாடுக்கவும். 

்படி 3 :  குடியுரிறமை அம்சங்்கறை அறிய Navigation என்்பறதச் சசாடுக்கவும். 

குடியுரிடம URL:

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

*்ப்டங்்கள் அற்டயாைத்திற்கு மைட்டும்
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இநதியக் குடிமக்னதாய் �ம் 
க்டடமகடை அறிநவதாமதா !

்படி 1 ்படி 2

்படி 3 ்படி 4

ICT Corner

இநதிய குடிமகனின் அடிப்பட்ட க்டடமகள்

பசயல்முட்ற

்படி 1 :  இந்தியக குடிமை்கனின் அடிப்பற்ட ்க்டறமை்கள் சசயல்்பாடு ்பக்கத்றதத் திைப்பதற்கு 
உரலி (URL)  அல்லது விறரவுக குறியீட்ற்டப ்பயன்்படுத்தவும்.

்படி 2 :  திைககும்  சசயல்்பாட்டுச்  சாைரத்தின் பமைல் வலது மூறலயில் உள்ை Navigation 
ச்பாத்தாறனச் சசாடுக்கவும். 

்படி 3 :  ஒரு சிறிய ்கறத வடிவ அறிமு்கத்திற்குப பிைகு ,  அடிப்பற்ட ்க்டறமை்கள் ்பற்றிய 
விைக்கம் சதா்டங்கும். 

்படி 4 :  Forward  ச்பாத்தாறன கிளிக சசயவதன் மூலம் அடிப்பற்ட ்க்டறமை்களின் ்பல்பவறு 
அம்சங்்கறை அறிந்துச்காள்ைலாம்.

இநதிய குடிமகனின் அடிப்பட்ட க்டடமகள் URL:

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

அரசியல் அறிவியலின் அடிப்பட்ட 
கருத்தாக்கஙகள் – ்பகுதி II

*்ப்டங்்கள் அற்டயாைத்திற்கு மைட்டும்
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5.1  மக்களாட்சியின் வகரயக்ற மறறும் 
வக்க்கள்

மக்களாட்சி என்ை சொல, கியரக்க 
சொற்்களான “சடையமாஸ்” மற்றும் 
“கியரட்யடைாஸ்” என்ை இரு சொற்்களில இருந்து 
உருவானது. கியரக்க சமாழியில சடையமாஸ் 
என்ைால மக்கள் என்றும் “கியரட்யடைாஸ்”  
என்ைால ஆட்சி என்றும் ச்ாருள்்டும். 
இவவிரு வாரத்கத்களின் இகணப்பிலிருந்து 
தான் மக்களாட்சி என்ை சொல பிைந்தது. 
இதற்கு மக்களின் ஆட்சி அலலது மக்களால 
ஆளப்்டுகின்ை ஆட்சி என்்து ச்ாருள்.

இரு்தாம் நூற்ைாண்டின் 
துவக்கத்திலிருந்து மக்களாட்சி என்்து 
ச்ரிதும்    விவாதிக்கப்்டுகிை ஒரு   
முககிைமான  ்கருத்தா்க    இருந்து  வருகிைது.   
இரு்த்தியைாராம் நூற்ைாண்டில இதன் 
முககிைத்துவம் யமலும் அதி்கரித்துள்ளது. 
இதன் ச்ாருளானது ெமூ்க, அரசிைல மற்றும் 
ச்ாருளாதார அகமப்பு்களில ஏற்்டும் 
மாற்ைங்களுககு ஏற்், ்கால இகடைசவளி்களில 
்ல அறிஞர்கள், ஆட்சிைாளர்கள் மற்றும் 
தத்துவஞானி்களால சவவயவறு விதமா்க 
விளக்கம் கூைப்்ட்டு வந்துள்ளது. ெகதி  
வாயந்த  ்கருத்தாக்கங்களான உரிகம்கள், 
சுதந்திரம், ெமத்துவம் ெய்காதரத்துவம் மற்றும் 
அகனத்து மதங்ககளயும் மக்களாட்சிைானது 
தன்ன்கத்யத ச்காண்டுள்ளது.  
இகைைாண்கமயுள்ள மக்களாட்சியில இகவ 
அகனத்துயம மக்களுககுக கிகடைக்க ச்றும். 
மக்களாட்சியின் சதாடைக்கம் ்ண்கடைை 
கியரக்கத்தில இருந்தாலும் தற்ய்ாகதை நவீன 
்கால மக்களாட்சி முகைைானது பிரிட்டைனில 
இருந்யத சதாடைஙகி வந்துள்ளது.

ஒரு நாட்டின் ெமூ்க 
அகமப்பின் வக்கமுகை 
அலலது யதசிைத்தின் 
அடிப்்கடையில அஙகு 
மக்களாட்சி அகமகிைது. 
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ச�சமமான

மக்களாட்சி

மக்களாட்சி: �ததுவவாதி்களின் 
வகரயக்ற

மக்களாட்சி என்்து ஒரு 
மகிழ்ச்சிைான அரொங்க 
வக்கைாகும். இவவக்க அரசில 
எவவளவு குைப்்ங்கள் 
இருந்தாலும் எந்த வித 
்ாகு்ாடுமின்றி அகனவரும் 
ெமமா்க நடைத்தப்்டுவதற்கும் அதன் 

மூலம் ெமத்துவ ெமுதாைத்திற்குமான  வழி உள்ளது.
- சாகரடீஸ் (Socrates)

ஒர அரசின் மகிகமயை 
அதன் மக்களாட்சியில உள்ள 
சுதந்திரம்தான். எனயவ மக்களாட்சி 
ைானது இைற்க்கைா்கயவ அரசில 
சுதந்திரம் இருககுமாறு 
உருவாக்கப்்ட்டுள்ளது. 

- பிளாட்்்டா (Plato)

ஒர மக்களாட்சி அரெகமப்பின் அடித்தளயம 
சுதந்திரம்தான். மக்கள் இகத 
விரும்்க ்காரணயம, இந்த 
அ ர ெ க ம ப் பி ல த ா ன் 
அகனவருககும் ெமமான அளவில 
சுதந்திரம் வைங்கப்்ட்டிருககும்.

- அரிஸ்்டாட்டில் (Aristotle)

5
அலகு
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மக்களாட்சியின் வக்ககையும், அதன் 
செைல்ாட்கடையும் ஒரு நாட்டின் ெமூ்க 
அகமப்பு முகையை தீரமானிககிைது. சுதந்திரம் 
மற்றும் ெமத்துவத்கத உருவாக்க மக்களாட்சி 
அவசிைமாகிைது. யமலும் அரசிைல மற்றும் 
பிை அகமப்பு்கள் மூலமா்க ெமத்துவ 
ெமுதாைத்கத நிகலநாட்டை இது உதவுகிைது. 

தற்்காலத்தில மக்களாட்சி, மக்களால 
மி்கவும் விரும்்ககூடிை ஒரு அரொங்க 
முகைைா்கத் தி்கழ்கிைது. யமலும் உல்க 
மக்களால உைரந்த அரசிைல ்கருத்தாக்கமா்க 
இது உருவாகி உள்ளது. இரு்தாம் 
நூற்ைாண்டின் துவக்கத்தில இருந்து 
மக்களாட்சி முகைைானது ் லயவறு நாடு்களில 
்ரவத் சதாடைஙகிைது. ய்ச்சு சுதந்திரத்திற்கு 
ஒரு முககிைமான ்கருவிைா்க மக்களாட்சி 
முகை உள்ளது. 

மக்களாட்சியின் பண்பு்கள்

அ)  மக்களாட்சி என்்து தனிமனித 
சுதந்திரத்கத ்காப்்தற்்கா்க ஏற்்டுத்தப்்ட்டை  
ச்காள்க்க்கள் மற்றும் செைலமுகை்கள் 
உள்ள ஓர ஆட்சி முகைைாகும்.

ஆ)  தனிமனித உரிகம்கள், மற்றும் 
சிறு்ான்கமயினரின் உரிகம்ககள  
உள்ளடைககிை ச்ரும்்ான்கமயைாரின் 
ஆட்சி என்ை ச்காள்க்க அடிப்்கடையில 
மக்களாட்சி அகமந்துள்ளது.

இ)  மக்களாட்சிைானது ஆட்சி அதி்காரத்கத 
வட்டைார மற்றும் உள்ளூர அளவில 
மக்களுக்கருய்க ச்காண்டு செலகிைது. இது, 
ஒட்டு சமாத்த அதி்காரமும் மத்தியியல 
குவிக்கப்்ட்டிருககும் முந்கதை அரசு 
முகைககு எதிரானது. இதன் முககிை 
அம்ெயம, மக்களுககு தாங்கள் 
யதரந்சதடுத்த அரசிடைம் ய்கள்வி ய்கட்கும் 
உரிகம உள்ளது என்்து மற்றும் மக்களின் 
யதகவ்கள் மற்றும் ய்காரிகக்க்களுககு 
மக்கள் எளிதா்க அணு்கக கூடிை 
அளவிலும், அவர்களின் 
ய்காரிகக்க்களுககு செவிமடுப்்தும் 
அரசின் ்கடைகம என்்தும் ஆகும்.

ஈ)மக்களாட்சியின் தகலைாை ்ணியை
1) ெட்டைத்தின் முன் அகனவரும் ெமம்,
2) அகனவருககும் ெமமான ெட்டை ் ாது்காப்பு
3) ய்ச்சுரிகம
4) மத சுதந்திரம்
5)  அரசிைல, ச்ாருளாதார மற்றும் 

்ண்்ாட்டு நி்கழ்வு்களில ்ஙய்கற்்கவும் 
அவற்கை ெமுதாைத்தில ஏற்்ாடு 
செயைவுமான உரிகம ய்ான்ைகவ்களும் 
மற்றும் மனிதனின் அடிப்்கடை 
உரிகம்ககள ்காப்்துயமைாகும்.

உ)  மக்களாட்சியில மட்டுயம சுதந்திரமான 
மற்றும் யநரகமைான அகனத்து 
குடிமக்களும் ்ஙய்கற்கும் வக்கயில 
யதரதல நகடைச்றும்.

ஊ)  மக்களாட்சிைானது, அரொங்கங்கள் 
ெட்டைத்தின் ஆட்சி்டி செைல்டுவகத 
உறுதிசெயகிைது. யமலும் அகனத்து 
குடிமக்களும் ெட்டைத்தின் முன் ெமமா்க 
நடைத்தப்்டுவகதயும், அவர்களது 
உரிகம்கள் அரெகமப்பு ெட்டைங்களினால 
் ா து ்க ா க ்க ப் ் டு வ க த யு ம்  
உறுதிசெயகிைது.

எ)  மக்களாட்சி என்்து ்லயவறு அரசிைல 
முகை்ககளக ச்காண்டை ஒன்ைாகும். 
மக்களாட்சி முகைைானது ஒவசவாரு 
நாட்டின் அரசிைல, ெமூ்க மற்றும் 
்ண்்ாட்டு வாழ்விகனப் பிரதி்லிககும் 
வக்கயில அகமந்திருககும்.

ஏ)  அரசிைல அகமப்பில குடிமக்களின் 
்ஙய்கற்க் மக்களாட்சி உறுதி செயகிைது 
யமலும் அவர்களின் உரிகம்ககளயும்,  
மற்றும் சுதந்திரங்ககளயும் ்ாது்காககிைது.

ஐ)  அரசிைல ொரந்த அகமப்பு்களில 
குடிமக்கள் ்ஙய்கற்்கதயும்  அவர்களின் 
சுதந்திரம் மற்றும் உரிகம்கள் 
்ாது்காக்கப்்டுவகதயும் மக்களாட்சி 
உறுதிசெயகிைது. உைரந்த 
விழுமிைங்களான ெகிப்புத்தன்கம, 
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ஒத்துகைப்பு மற்றும் ஒருமித்த ்கருத்துக்கள் 
ஆகிைகவ மக்களாட்சி நிகலச்ற்ை 
ெமுதாைங்களில ்காணப்்டுகின்ைன.

ஒ)  நம் யதெத்தந்கத ம்காத்மா ்காந்தியின் 
வாரத்கத்களில கூறினால, 
“ெகிப்பின்கமயை கூடை ஒரு வக்கைான 
வன்முகைதான், உண்கமைான மக்களாட்சி 
மலர இதுயவ மி்கப்ச்ரிை தகடைைாகும்”.

ஓ)  மக்களாட்சி முகை அரொங்கத்தில அதி்கார 
மற்றும் குடிகம ச்ாறுப்பு்கள் 
யநரடிைா்கயவா    அலலது மகைமு்கமா்கயவா 
மக்களால யதரந்சதடுக்கப்்ட்டை மக்கள் 
பிரதிநிதி்களிடையம உள்ளது.

மக்களாட்சி முகை என்்து மக்களால 
நடைத்தப்்டும் ஆட்சி என்ை ச்காள்க்ககை 
வலியுறுத்துகிைது.  யநரடி மக்களாட்சி அலலது  
பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி முகை மூலமா்க 
ெட்டைமிைற்றுதல, ச்காள்க்க உருவாக்கம் 
மற்றும் அரசின் செைல்ாடு்களில அகனத்து 
குடிமக்களின் ்ஙய்கற்க் இது 
உறுதிசெயகிைது. யமலும் அகனத்து 
குடிமக்களும் தங்களது ்கருத்கத சுதந்திரமா்க 
சவளி்டுத்தும் வாயப்க்யும் இது 
வைஙகுகிைது.  மக்களாட்சி என்்து ச்ாதுவா்க 
மக்களால நடைத்தப்்டும் அரொங்கம் என்று 
வகரைறுக்கப்்ட்டுள்ளது. இந்த 
அரொங்கத்தில இகைைாண்கமைானது 
ஒட்டுசமாத்த மக்களிடைம் உள்ளது.  இது 
மக்களால யநரடிைா்கயவா அலலது 
இவர்களால யதரந்சதடுக்கப்்ட்டை நிரவாகி்கள் 
மூலமா்கயவா செைல்டுத்தப்்டுகிைது.

மக்களாட்சியின் வக்க்கள்  
(Types of Democracy)

மக்களாட்சி அதன் செைல்ாட்கடையும்  
யநாக்கங்ககளயும் ச்ாறுத்து ்லயவறு 
விதங்களா்க வக்கப்்டுத்தப்்ட்டுள்ளது.

அ) அரசிைல மக்களாட்சி (Political Democracy)
ஆ) ெமூ்க மக்களாட்சி (Social Democracy)

இ)  சதாழிலொர மக்களாட்சி (Industrial 
Democracy)

ஈ)  ச்ாருளாதார மக்களாட்சி (Economic 
Democracy)

உ)  முற்ைதி்கார மக்களாட்சி (Totalitarian 
Democracy)

ஊ)  தீவிர முன்யனற்ைவாத மக்களாட்சி  
(Radical Democracy)

எ)  ச்ாது வாகச்கடுப்பு முகை மக்களாட்சி 
(Plebiscitary Democracy)

அ) அரசியல் மக்களாட்சி

அரசிைல மக்களாட்சியில அரொங்கத்தில 
குடிமக்கள் தங்களின் ்ஙய்கற்பின்  மூலமா்க 
பிரதிநிதி்ககள நாடைாளுமன்ைத்திற்கு 
யதரந்சதடுப்்ர. யதரந்யதடுக்கப்்ட்டை 
பிரதிநிதி்கள் மக்களுககு ்திலசொலல 
்கடைகமப்்ட்டைவர ஆவர. மக்களின் யநரடி 
ஈடு்ாட்டின் மூலயமா அலலது அவர்களால 
யதரவு செயைப்்ட்டை பிரதிநிதி்கள் 
நாடைாளுமன்ைத்தில இைற்றும் ெட்டைங்களின்  
மூலயமா மக்களாட்சி செைல்டுகிைது. இது 
மக்களின் துவக்கமுகை (Popular Initiative) 
என்று அறிைப்்டுகிைது. இகத ய்ாலயவ ஒரு 
ெட்டை முன்வகரகவ மக்களால 
யதரந்சதடுக்கப்்ட்டை பிரதிநிதி்கள் 
உருவாககும் ய்ாது அதற்கு மக்கள் தங்கள் 
வாககின் மூலமா்க ஒப்புதல அளிககின்ைனர. 
இது ச்ாது மக்கள் வாகச்கடுப்பு (Referendum) 
என்று அறிைப்்டுகிைது.

இதில இரண்டைாவது வக்க மக்களாட்சி 
முகை, பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி முகை 
எனப்்டும். இதில மக்கள் தங்கள் 
பிரதிநிதி்ககள குறிப்பிட்டை சில ்காலத்திற்கு 
யதரந்சதடுககிைார்கள். இப்பிரதிநிதி்கள் 
மக்களின் ொர்ா்க ச்காள்க்க்ககள 
தீரமானிககிைார்கள். இந்த பிரதிநிதித்துவ 
மக்களாட்சி முகையை உலகின் பிரதான 
மக்களாட்சி முகைைா்க ்லயவறு நாடு்களில 
உள்ளது. அயத ெமைத்தில யநரடி மக்களாட்சி 
முகைைானது கூட்டைாட்சி குடிைரொன 
சுவிட்ெரலாந்து நாட்டில மட்டுயம 
நகடைமுகையில உள்ளது.   
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ஆ) சமூ்க மக்களாட்சி

 ெமூ்க, ச்ாருளாதார ச்காள்க்க்களுககு 
ஊக்கம் அளிககும் ெமூ்க, ச்ாருளாதார 
மற்றும் அரசிைல ்கருத்து்களின் ஒன்றிகணந்த 
யெரகக்கைா்க இது உள்ளது. இம் மக்களாட்சி 
முகைைானது ச்ாருளாதாரத்கதயும், 
மக்களின் ்ங்களிப்க்யும் வலுப்்டுத்தி ெமூ்க 
நீதிகையும், ெமூ்க ெமத்துவத்கதயும் 
யமம்்டுத்துகிைது. ெமூ்க மக்களாட்சிைானது 
்ாலினம், ்ண்்ாடு, நம்பிகக்க்கள், மரபு்கள் 
மற்றும் விழுமிைங்களில ெமூ்க ெமத்துவத்கத 
நிகல நாட்டுவகத அடிப்்கடைக ச்காள்க்கைா்க 
ச்காண்டுள்ளது. பு்கழ்ச்ற்ை பிசரஞ்சு 
சிந்தகனைாளர அசலகஸ் டி டைகவிலலி (Alexis 
De’ Tocquville) அசமரிக்காவின் அரசிைல 
முகைகை சிைந்த மக்களாட்சி முகை்களுள் 
ஒன்று என்று பு்கழ்கிைார. இது  பிரபுத்துவ 
முகைககு எதிரானது என்கிைார. 
அகனவருககுமான சுதந்திரம் மற்றும் 
அகனவருககும் ெமமான வாயப்பு்கயள மனித 
உரிகம்களுடைனான வாழ்விற்கு அடிப்்கடை 
என்று ெமூ்க மக்களாட்சி வலியுறுத்துகிைது. 
யமலும் ஒவசவாரு தனிமனிதகனயும் 
அவர்களின் உகைப்பின் மூலம் வாழ்வில 
சவற்றிச்ை அவகன இைன்ைவனாககுகிைது.

 ெமத்துவ வளரச்சியை சுதந்திரத்திற்கும், 
சுதந்திரத்தின் வளரச்சியை ஒரு நாட்டின் 
சிைந்த மக்களாட்சிககும் அடிப்்கடை என்று 
ெமூ்க மக்களாட்சி வலியுறுத்துகிைது.

இ) த�ாழில்சார்  மக்களாட்சி

 சதாழிலொர மக்களாட்சி என்்து 
சதாழிற்ொகல்களில மக்களாட்சி  
ச்காள்க்க்களின் அடிப்்கடையில 
சதாழிலாளர்களின் ்ாது்காப்க்யும், 
உரிகம்ககளயும் யமம்்டுத்தி அவர்ககளப் 
ச்ாறுப்புடைன் செைலாற்ை கவககும் முகைைா்க 
இம் மக்களாட்சி முகை உள்ளது.

 முடிவு்கள் எடுப்்தில நிரவா்கத்துடைன் 
சதாழிலாளர்கள் இகணந்து செைல்டுவகத 
இம் மக்களாட்சி முகை ஊககுவிககிைது. 

யமலும் இது சதாழிலாளர்கள் மற்றும் 
நிரவா்கத்துககிகடையை ஒரு இணக்கமான 
சூைல ஏற்்டைவும், அதன் மூலம் 
்ணிைாளர்களின் திைன் யமம்்டைவும் 
உதவுகிைது. இதனால நிரவா்கத்தின் யநாக்கயம 
சதாழிலாளர்களின் யநாக்கமா்க மாறி அதி்க 
உற்்த்திககு வழிவகுககிைது.

 இந்த மக்களாட்சி முகைைானது 
ெமுதாை மற்றும் தனிமனித யதகவ்ககள 
நிகையவற்றி, அவற்றின் ஒட்டுசமாத்த 
நலனிற்கு ்ைன் விகளவிப்்தா்க உள்ளது. 
யமலும் இது சதாழிலாளர்ககளத் சதாழிலின் 
்ஙகுதாரர்களா்க ஆககுவதன் மூலம் 
அவர்ககள ஆற்ைலுைச் செயகிைது. நிரவா்கம் 
மற்றும் சதாழிலாளர்களின் இகணந்த 
செைல்ாட்டின் மூலமா்கயவ ெமுதாை 
வளரச்சி மற்றும் நாட்டின் வளரச்சி 
ொத்திைப்்டும், உற்்த்தி ச்ருகும் என்று 
இம்மக்களாட்சி முகை வலியுறுத்துகிைது. 
சிைந்த உற்்த்தி மற்றும் இணக்கமான சுைலின் 
வழியை இந்த மக்களாட்சி முகை நாட்டின் 
யமம்்ாடு, வளரச்சி மற்றும் அகமதிககு 
வழிவகுககிைது.  

ஈ) தபாருளா�ார மக்களாட்சி

ச்ாருளாதார மக்களாட்சி என்்து 
்லயவறு வகுப்பு்களுககிகடையை ெமத்துவத்கத 
ஏற்்டுத்தவும் அகனவருககுமான 
ச்ாருளாதார வளரச்சிகை ஏற்்டுத்தி, ெமூ்க 
மற்றும் ச்ாருளாதார யவறு்ாடு்ககளயும், 
ஏகை – ்ணக்காரன் என்ை இகடைசவளிகை 
குகைப்்துடைன் ச்ாருளாதார உற்்த்தி ச்ரு்க 
மக்களாட்சி முகையில தகுந்த சூைகல 
ஏற்்டுத்துவதும் ச்ாருளாதார 
மக்களாட்சியின் அடிப்்கடைப் ்ண்பு்களாகும்.

“்ணியிடைத்தில மக்களாட்சி” மற்றும் 
“சதாழிலாளர்கள் நிறுவனத்கத தங்களது 
உகடைகமைா்கக ்கருதுதல” ய்ான்ைகவ 
ெமத்துவத்கத ஊககுவித்து வளத்கத 
மக்களாட்சி முகையில யமம்்டுத்த  
உதவுகிைது.  ச்ாருளாதார சுதந்திரத்தின் 
மூலமா்க, மனிதனின் ்கண்ணிைமான 
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வாழ்விற்கு ெமுதாைத்கதயும் மற்றும் 
ச்ாருளாதாரத்கதயும் ெரிைான விகிதத்தில 
இகணப்்யத ொத்திைமான வழிைாகும் என்று 
ச்ாருளாதார மக்களாட்சி கூறுகிைது. 
ச்ாருளாதார உரிகம்களும், ெமூ்க 
ெமத்துவமும் இந்த மக்களாட்சி முகையின் 
அடிப்்கடைைா்க உள்ளது.

உ) முற்றதி்கார மக்களாட்சி

முற்ைதி்கார மக்களாட்சி முகையில 
மக்கள் தங்கள் பிரதிநிதி்ககளத் யதரந்சதடுத்த 
பின் யவறு எந்த முடிகவயும் எடுககும் 
அதி்காரமற்ைவர்கள் ஆவர. மக்கள் 
பிரதிநிதி்கயள நாட்டின் அகனத்து 
முடிவு்ககளயும் எடுககின்ைனர. இந்த முகை 
மக்களாட்சியில மக்கள் பிரதிநிதி்கள் 
யதரதல்கள் மூலம் ஆட்சி அதி்காரத்திற்கு 
வந்தாலும் அவர்கள் வாக்களித்த மக்ககள 
விடை யமம்்ட்டைவர்களா்கயவ உள்ளனர. 
மக்களாட்சி முகையில ஆட்சி அதி்காரத்கத 
க்கப்்ற்றி இருந்தாலும் ெரவாதி்கார 
முகையியலயை ஆட்சி புரிகின்ைனர. மக்களின் 
விருப்்ங்ககள விடை ஆட்சிைாளர்களின் 
ச்காள்க்க்களும் ஆளும் ்கட்சியின் 
சித்தாந்தமுயம உைரவா்க இந்த மக்களாட்சி 
முகையில ்காணப்்டுகிைது. மக்களின் நலன் 
என்ை ச்ைரில மக்களின் ஒரு குறிப்பிட்டை 
பிரிவினருககு எதிரா்க வன்முகைகை 
்கட்டைவிழ்த்து விடுவதும், ய்ச்சு மற்றும் 
எழுத்து சுதந்திரத்கத ்றித்து ஒட்டுசமாத்த 
மக்ககளயும் முழுகமைான ்கட்டுப்்ாட்டில 
கவத்திருப்்தும் இதன் ்ண்பு்கள் ஆகும். 
முற்ைதி்கார மக்களாட்சி என்்து நாட்டின் 
ச்ாருளாதாரத்தின் யமல முழுகமைான 
்கட்டுப்்ாட்கடைக ச்காண்டுள்ளது.  யமலும் 
அதன் மூலம் இது மக்ககளயும் 
்கட்டுப்்டுத்துகிைது.

ஊ) தீவிர முன்்னேற்றவா� மக்களாட்சி 
(Radical Democracy)

இந்த மக்களாட்சி முகைகை பு்கழ்ச்ற்ை 
இந்திை அரசிைல சிந்தகனைாளர 
எம்.என்.ராய அவர்கள் சிைந்த மக்களாட்சி 

முகை என்று ்ரிந்துகரத்தார. இந்த முகையில 
மட்டுயம உண்கமைான மக்களாட்சி மலரும் 
என்று நம்பினார. இந்த மக்களாட்சி முகையில  
மக்கள் பிரதிநிதி்கள் மற்றும் நிரவாகி்கள் 
மக்களுககு யநரடிைா்க ்திலளிக்க 
்கடைகமப்்ட்டைவர்கள் ஆவர. தீவிர 
முன்யனற்ைவாத மக்களாட்சிைானது மனித 
யநைத்தின் மீது மிகுந்த நம்பிகக்க 
ச்காண்டுள்ளது. யதரந்சதடுக்கப்்ட்டு  
ெட்டைமிைற்று்வர்ககள விடை மக்கயள அரசிைல 
அதி்காரத்தின் உண்கமைான தகலவர்கள் 
என்று இது கூறுகிைது.

மக்களிடையம அதி்காரம் உள்ளது. 
மக்கயள நாட்டின் மன்னர்கள் ஆவர. 
ஒவசவாரு கிராமமும் ஒரு குடிைரசு ஆகும். 
அகவ்களின் ஒன்றிகணப்பில அரசும் மற்றும் 
அரொங்கமும் உருவாகின்ைன. இந்த கிராம 
குடிைரசு்கயள மத்திை மாநில அரசு்களில 
ஆதிக்கம் செலுத்துகின்ைன.

மக்கள் ்ங்களிப்புடைன் கூடிை 
உண்கமைான மக்களாட்சிகை தீவிர 
முன்யனற்ைவாத மக்களாட்சி 
நிகலநாட்டுகிைது இதில 
யதரந்சதடுக்கப்்ட்டைவர்களும் அதி்காரி்களும் 
மக்களுககு ச்ாறுப்புகடைைவர்களா்க 
உள்ளனர. யதகவப்்ட்டைால அரொங்கத்கத 
மாற்றும் அதி்காரம் மக்களிடைம் உள்ளது.

எ) தபாது வாகத்கடுப்பு முக்ற மக்களாட்சி 
(Plebiscitary Democracy)

 ச்ாது வாகச்கடுப்பு முகை 
மக்களாட்சியில மக்கள் தங்கள் பிரதிநிதி்ககள 
அலலது ்கட்சிகை யதரந்சதடுத்தல, 
ச்ாதுவான பிரச்ெகன்களில முடிசவடுத்தல, 
புதிை அரசிைல அகமப்க்த் யதரந்சதடுத்தல 
மற்றும் மா்காண சுை நிரணைம் ய்ான்ைவற்றில 
ச்ாது வாகச்கடுப்பின் மூலம் தங்களது 
நிகலப்்ாட்டிகன சதரிவிககின்ைனர.

மக்கள் விரும்பினால ஒரு ெட்டை 
முன்வகரகவ ச்காண்டுவருவதற்கும், 
ச்காள்க்க உருவாககுவதற்கும் உரிகம இந்த 
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மக்களாட்சி முகையில உள்ளது. ஒரு 
குறிப்பிட்டை அளவு ஆதரகவ மக்கள் தாங்கள் 
க்கசைழுத்திட்டை மனு மூலம் சதரிவித்து 
தாங்கள் விரும்பிை மாற்ைங்ககள செயை 
அரசுககு ்ரிந்துகரக்கலாம்.

யமலும் ஒரு யதரந்சதடுக்கப்்ட்டை 
பிரதிநிதி ெரிைா்க செைல்டைாதய்ாது அலலது 
மக்கள் விருப்்த்திற்கு மாைா்க செைல்டும் 
ய்ாது, மக்கள் ஒரு குறிப்பிட்டை அளவு 
க்கசைழுத்துக்ககள அவருககு எதிரா்க 
யெ்கரித்து அதன் மூலம் அவகர திரும்் 
அகைக்கலாம்.

கீழக்கண்்ட வாககியங்களுள் எது சரி 
அல்லது �வறு 

1.  முடிைாட்சி முகை ஆட்சி தற்ய்ாது 
வைக்கத்தில இலகல.

பதில்:  _______

2.  முன்சனப்ய்ாதும் இலலாத அளவுககு 
நாடு்களுககிகடையைைான உைவு்கள் 
மிகுதிைா்க மக்களாட்சித்தன்கம 
வாயந்ததா்க இப்ய்ாது உள்ளன.

பதில்:  ____________

3.  நாளுககு நாள் மக்களால 
யதரந்சதடுக்கப்்டும் அரசு்கள் 
ஆளககூடிை நாடு்கள் ச்ருகிக 
ச்காண்டிருககின்ைன.

பதில்: _________

4.  இராணுவ ெரவாதி்காரி்கள் என்று 
தற்ய்ாகதை உலகில ைாரும் இலகல.

பதில்: _________

5.  எது தூை அரசிைல அகமப்பிலான ஆட்சி 
அரொங்கம் மக்களாட்சி அரொங்கத்கத 
விடை சிைந்தது? 

பதில்: ___________

தசயல்பாடு 

6.  மக்களின் அறிைாகம அதி்கம் உள்ள 
நாடு்களில மக்களாட்சி முகை யதாலவி 
அகடைகிைது.

பதில்: ______

7.  மக்களின் உரிகம்கள் ்றிக்கப்்டும் 
ய்ாது மக்களாட்சி யதாலவிைகடைகிைது.

பதில்: _______

5.2  மக்களாட்சிக  ்்காட்பாடு்கள் (Theories 
of Democracy)

 ஒரு ்கருத்தாக்கத்தின் யமம்்ாட்டிகன 
வரலாற்று ரீதிைா்கவும் மற்றும் ்லயவறு 
நிகல்களில அதன் வளரச்சிகையும் 
விளககுவயத ய்காட்்ாடு எனப்்டும். ஒரு 
ய்காட்்ாடைானது அதன் முககிைத்துவம் மற்றும் 
உ்யைாகித்தலுக்கா்க ்லயவறு நாடு்களில 
்லயவறு ்ண்்ாடு்களில 

மக்களாட்சி என்்து ெமூ்க, 
ச்ாருளாதார மற்றும் 
அரசிைல தளத்தில வாழும் 
ஓர நிதரெனம்/ 
சமயகமைாகும் 

-G.D.்்காவார்டு ்்கால் 
(G.D.Howard Cole)

1. மக்களாட்சி என்்து  
மக்களால நடைத்தப்்டும் 
அரொங்கம், குறிப்்ா்க 
ச்ரும்்ான்கம மக்களால 
ஆகும்.

2. மக்களாட்சி அரொங்கத்தில யமலான 
அதி்காரம் மக்களிடைம் இருககும். இந்த 
அதி்காரத்கத மக்கள் யநரிகடைைா்கயவா 
அலலது மகைமு்கமா்கயவா தங்கள் 
பிரதிநிதி்ககள யதரந்சதடுக்க 
்ைன்்டுத்துவர. இஙகு யதரதல்கள் சீரான 
இகடைசவளியிலும் மற்றும் 
சுதந்திரமா்கவும் நகடைச்றும்.

- �ாமஸ் த�ஃபரசன் (Thomas Jefforson)
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யொதித்தறிைப்்டுகிைது. ஒன்றுகச்கான்று 
தரக்கரீதிைா்க பிகணக்கப்்ட்டை உண்கம்களின் 
அடிப்்கடையில ய்காட்்ாடைானது 
அகமத்துள்ளது. மக்களாட்சி என்ை ஒரு 
ய்காட்்ாடு ்லயவறு வரலாற்று  
்கால்கட்டைங்களில ்லயவறு நா்கரீ்கங்களில 
்லயவறுவிதமா்க உ்யைாகிக்கப்்ட்டு 
வந்துள்ளது. 

 மக்களாட்சியின் சதான்கம 
ய்காட்்ாடைானது ்ண்கடைை கியரக்கத்தில 
யதான்றிைது ஆகும். கியரக்கத்தின் பு்கழ்ச்ற்ை 
ந்கர அரசு்கள் ைாவும் யநரடிைான யதரதல, 
ச்ாதுகச்காள்க்க மீதான விவாதங்கள், 
மற்றும் ச்ாதுமக்கயள முடிசவடுககும் முகை 
ய்ான்ை மக்களாட்சி விழுமிைங்ககளக 
ச்காண்டிருந்தன. கியரக்கப் ் ண்்ாடு, நா்கரி்கம் 
மற்றும் சமாழிைானது ஐயராப்்ா, வடை மற்றும் 
சதன் அசமரிக்கா நாடு்களில சமலல ்ரவத் 
சதாடைஙகிை ய்ாது இந்த மக்களாட்சியும் ஒரு 
ஆட்சி முகைைா்க அஙச்கலலாம் ்ரவிைது.

 கியரக்க மக்களாட்சி முகைைானது 
சமலல பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சிைா்க வளர 
சதாடைஙகிைவுடைன் அதன் முககிைத்துவமும் 
அதன் தற்்காலத்கதை ச்ாருத்தமும் 
அதி்கரித்தன. பின்பு பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி 
முகை அறிசவாளி ்கால்கட்டைங்களில ஒரு 
பிரதான ஆட்சி முகைைா்க ் லயவறு ஐயராப்பிை 
நாடு்களில ்ரவத்சதாடைஙகிைது. அசமரிக்க 
புரட்சி (1775 – 1783) மற்றும் பிசரஞ்சு புரட்சி 
(1789-1799) ்காலங்களில மக்களாட்சிைானது 
அகனத்து தரப்பு மக்களின் ச்ரும் 
ய்காரிகக்கைா்க உருசவடுத்தது.

 தற்்காலத்தில மக்களாட்சி என்்து 
்லயவறு மக்களாலும், ்ண்்ாடு மற்றும் நாடு, 
சமாழி  ஆகிைவற்கைக ்கடைந்து அகனவராலும் 
ஏற்றுகச்காள்ளப்்ட்டை ஒரு ஆட்சி முகைைா்க 
மாறிவிட்டைது. ஒவசவாரு நாட்டிலும் அவற்றின் 
்ண்்ாடு, மரபு்கள் மற்றும் விழுமிைங்கள் 
அந்நாட்டின் மக்களாட்சி முகையில 
எதிசராலிககின்ைன. அகவ மக்களாட்சி 
முகைகை செழுகமப்்டுத்தியுள்ளன.

மக்களாட்சி ய்காட்்ாடு்கள் அதன் 
யநாக்கம் மற்றும் விகளவு்ககள ச்ாறுத்து 
்லயவறு வக்க்களா்கப் பிரிக்கப்்ட்டுள்ளன.

5.2.1  மக்களாட்சியின் த�ான்கமக 
்்காட்பாடு (Classical Democracy) 

 ்ண்கடைை கியரக்கத்தில  யநரடிைான 
மக்களாட்சி முகைைா்க சதான்கம மக்களாட்சி 
முகை உருவானது. இந்த மக்களாட்சி 
முகைைானது ஏசதன்ஸ் ந்கரத்தில தான் முதன் 
முதலில கிமு 800 மற்றும் கிமு 500 ககும் 

இகடையை உருவானது.  ஏசதன்ஸ் ந்கரின் 
யநரடி மக்களாட்சி முகையில  ந்கர அரசின் 
(City State) குடிமக்கள் அகனவரும் 
ெட்டைமன்ைத்தின் உறுப்பினர்கள் ஆவர. 
அவர்கள் ெட்டைமிைற்றுதலிலும், முடிவு்கள் 
எடுப்்திலும் யநரடிைா்க ்ஙய்கற்ைனர. 
குடியுரிகம ச்ற்ை குடிமக்கள் குகைவான 
எண்ணிகக்கயில இருந்ததால, அவர்கள் 
ந்கரின் பிரதான இடைத்தில கூடுவதற்கும், கூடி 
விவாதிப்்தற்கும் எளிதா்க இருந்தது. 
அகனத்து குடிமக்களும் தங்களது 
்கருத்து்ககள சுதந்திரமா்க சவளிப்்டுத்தவும், 

ம�களா�� ��யர� ச�வா�கார� ��யா��
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விவாதிக்கவும், மற்றும் வாக்களிக்கவும் முழு 
உரிகம இருந்தது. இதுயவ சதான்கம 
மக்களாட்சி என அகைக்கப்்டுகிைது.

மக்கள் சதாக்க சமலல அதி்கரிக்க 
சதாடைஙகிைவுடைன் யநரடிைா்க கூடுவதும் 
விவாதிப்்தும் ்கடினமானது. எனயவ மக்கள் 
பிரதிநிதி்கள் மூலம் அரொங்கத்கத நடைத்தும் 
முகை உருவானது. இதில ெட்டைமன்ைம், மக்கள் 
நீதிமன்ைம், நிரவா்க ெக் என மக்களாட்சியின் 
மூன்று தூண்்களும் பின்பு உருவாகின. 
சதான்கம மக்களாட்சி சவற்றி்கரமா்க இைங்க 
இரண்டு நி்ந்தகன்கள் உள்ளன. 

அ)  குடிமக்களின் எண்ணிகக்க குகைவா்க 
இருத்தல யவண்டும். அப்ய்ாது தான் 
அவர்கள் விவாதங்களில ்ஙகு ச்ைவும் 
முககிை பிரச்ெகன்களில வாக்களிக்கவும் 
இைலும். 

ஆ)  அகனத்து குடிமக்ககளயும் அரசிைலில 
ஈடு்டைகவககும் அளவிற்கு சதான்கம 
மக்களாட்சியின் ச்ாருளாதாரம் இருத்தல 
யவண்டும்.

த�ான்கம மக்களாட்சியின் விதி்களா்க 
கீழக்கண்்டகவ்கள் உள்ளனே. 

அ)  அரசிைலின் முதன்கம ்கருத்திைல்களா்க 
மக்களிகடையை ெமத்துவம், சுதந்திரம், 
ெட்டைம் மற்றும் நீதிககுரிை மதிப்பு 
ஆகிைகவ இருத்தல.

ஆ)  அகனவருககும் ச்ாதுவான மற்றும் 
அகனவகரயும் ெமமா்க நடைத்தும் நீதி 
அகமப்பு ெமு்கத்தின் எலலா தளங்களிலும் 
இருத்தல. எளிதானதா்க மற்றும் 
அகனவருககுமான சுதந்திர அரசிைல 
வாழ்கக்க முகையும் இருப்்தாகும். 

 சதான்கம மக்களாட்சியின் 
சிைப்பிைலய் அரசின் அகனத்து நிகல்களிலும் 
மக்களின் ் ங்களிப்பு இருப்்யத ஆகும். யமலும் 
உரிகம்கள் மற்றும் ெலுக்க்ககள சதான்கம 
மக்களாட்சிைானது அகனத்து 
குடிமக்களுககும் ெமமா்க வைஙகுகிைது.

பாது்காககும்  மக்களாட்சி (Protective 
Democracy) 

 சதான்கம மக்களாட்சி சமலல 
வளரந்து பின்பு ்ாது்காககும் மக்களாட்சிைா்க 
மாறிைது. உரிகம்ககளப் ்ாது்காககும் 
மக்களாட்சி முகை அரொ்க  இது  இருப்்தால 
இந்த மக்களாட்சி முகைைானது ‘்ாது்காககும்  
மக்களாட்சி’ என்ைகைக்கப்்டுகிைது. இந்த 
முகை மூலம் தனிமனிதர்கள் தங்களது 
உரிகமகையும், சுதந்திரத்கதயும் 
்ாது்காத்துகச்காள்கிைார்கள். ்தியனழு 
மற்றும் ்திசனட்டைாம் நுற்ைாண்டில யதான்றிை 
இந்த ்ாது்காககும் மக்களாட்சி, உரிகம்ககள 
அடிப்்கடைைா்க ச்காண்டைது. இது நாட்டு 
மக்களின் மனித உரிகம்கள் மற்றும் 
சுதந்திரங்ககளக ்காப்்தற்்கான 
வழிமுகை்ககள ச்காண்டுள்ளது. பிரிட்டைனின் 
பு்கழ்ச்ற்ை அரசிைல சிந்தகனைாளரான ஜான் 
லாக (1631-1704) இந்த மக்களாட்சி முகைகை 
்ரிந்துகரப்்வர்களின் முதன்கமைானவர 
ஆவார. இைற்க்க உரிகம்களான 
வாழ்வதற்்கான உரிகம, சுதந்திர உரிகம 
மற்றும் சொத்துரிகம எந்த அளவுககு 
ஒவசவாரு மனிதனுககும் கிகடைககிையதா 
அந்த அளவிற்கு தான் அவர்களின் 
சுதந்திரமும், வாககுரிகமயும் இருககும் என்று 
லாக கூறுகிைார.

 ஜெரமி ஜெந்தம் (1748-1832), ஜெம்ஸ் 
மில் (1773-1836) மற்றும் ொன் ஸ்டுவர்ட் மில் 
(1806-1873) ய்ான்ை ்ைன்்ாட்டுவாத 
சிந்தகனைாளர்கள் ்ாது்காககும்  மக்களாட்சி 
முகைகை ஆதரிககின்ைனர. மக்களாட்சியின் 
அடிப்்கடை அம்ெங்களான தனிமனித 
சுதந்திரம் மற்றும் உரிகம்ககள ் ாது்காத்தயல 
்ைன்்ாட்டு வாதத்தின் முககிை யநாக்கங்கள் 
ஆகும். உரிகம்ககள ்ாது்காத்தயல 
மக்களாட்சிகைப் ்ாது்காத்தல ஆகும்.

 ஜெரமி ஜெந்தம், ஜெம்ஸ் மில் மற்றும் 
ொன் ஸ்டுவார்ட் மில் ய்ான்யைார மக்களாட்சி 
மட்டுயம ஒரு மனிதனின் அகனத்து 
உரிகம்ககளயும் உறுதிைளித்து அவகன 
்ாது்காப்்துடைன் முன்யனற்றும் என்கிைார்கள். 
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உரிகம்ககள அடிப்்கடைைா்க ச்காண்டை 
்ாது்காககும் மக்களாட்சிைானது தாராளவாத 
மக்களாட்சியின் ஓர அம்ெமாகும் என்று 
இம்மூவரும் கூறுகின்ைனர.

பாது்காககும் மக்களாட்சியின் அடிப்பக்ட 
அம்சங்கள்

  ் ாது்காககும் மக்களாட்சிைானது மக்கள் 
இகைைாண்கமயில நம்பிகக்க 
ச்காண்டுள்ளது.

  மக்கள் இகைைாண்கம மற்றும் 
பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி இரண்டுயம 
ெட்டைப்பூரவமானகவ ஆகும்.  

  குடிமக்களின் சுதந்திரம் மற்றும் 
உரிகம்ககளக ்காப்்யத ஓர அரசின் 
அடிப்்கடைக ்கடைகமைாகும். 

  அதி்காரத்துவம் மக்களுககுப் 
ச்ாறுப்புகடைைதா்க உள்ளது. இகத நிறுவ 
அவவப்ய்ாது யதரதல்கள் நகடைச்றும்.

  நீதி, நிரவா்கம் மற்றும் ெட்டைமன்ை 
அதி்காரங்ககள அதி்காரப் பிரிவிகன 
செயதல மூலயம  உரிகம்கள், சுதந்திரம் 
ய்ான்ைவற்கைக ்காப்்தும்,  ெலுக்க்ககள 
அகனவருககும் ெமமா்க அளிப்்தும்  
ொத்திைமாகும். 

  உரிகம்ககள அடிப்்கடைைா்கக ச்காண்டை 
்ாது்காககும் மக்களாட்சி 
அரெகமப்புவாதத்கதக ச்காண்டு 
ஏற்்டுத்தப்்ட்டைது. அரெகமப்பு வாதத்தில 
ஆள்்வர மற்றும் ஆளப்்டுயவார 
அகனவரும் அரெகமப்பு  வகுத்த 
விதி்களுககும், ச்காள்க்க்களுககும் 
்கட்டுப்்ட்டைவர்கள் ஆவர.  அரெகமப்பு 
மட்டுயம அதி்காரத்தின் ஊற்ைா்கக 
்கருதப்்டும். இதுயவ உரிகம்களுககும், 
சுதந்திரத்திற்கும் உத்திரவாதமளிககிைது. 
அரெகமப்பில தனிமனித உரிகம்கள், 
ெங்கங்களின் உரிகம்கள், உரிகம 
மீைல்கள், சுதந்திரத்தின் மீதான 

அத்துமீைல்கள் என அகனத்கதயும் 
க்கைாள்வதற்கு ெட்டை விதி்கள் 
ஏற்்டுத்தப்்ட்டுள்ளன. இது ெட்டைமன்ைம், 
நீதிமன்ைம் மற்றும் நிரவா்க அகமப்பு்களில 
்ாது்காககும் மக்களாட்சிகை 
நிகலநாட்டுகிைது. இது அரசுககும் 
குடிகமச் ெமூ்கத்துககும் இகடையை உள்ள 
யவறு்ாட்கடை சதளிவா்க ்காட்டுகிைது.

5.2.2 மக்களாட்சியின் மார்கசிய ்்காட்பாடு

மாரகசிை ய்காட்்ாடைானது  
மக்களாட்சிகை ெமூ்கத்தில உள்ள வரக்க 
அகமப்பின் பின்னணியில ்காண்கிைது. இந்த 
வரக்க பிரிவிகனைானது சதாழிற்புரட்சி 
்காலத்தில யதான்றிைதாகும். ெமு்கம் இரு 
வரக்கங்களா்க பிரிந்திருந்தது. அகவ 
முதலாளி்கள் அலலது உரிகமைாளர்கள் 
வரக்கம் என்றும் சதாழிலாளி்கள் அலலது 
்ாட்டைாளி்கள் வரக்கம் என்றும் 
அகைக்கப்்ட்டைன. மாரகசின் மக்களாட்சிக 
ய்காட்்ாடைானது எப்ய்ாதுயம 
முதலாளித்துவத்தின் யமலாதிக்கத்திற்கு 
ெவால விடும் வக்கயிலும்,  ்ாட்டைாளி வரக்கம் 
சுரண்டைப்்டுவதற்கு எதிரான வக்கயிலும்  
தனது அரசிைல நிகலப்்ாட்கடைக 
ச்காண்டிருந்தது. மாரகசின் ய்காட்்ாடு 
யதரதல சதாடைர்ான உரிகம்ககள 
வலியுறுத்தவிலகல. மாைா்க ச்ாருளாதார 
உரிகம்ககளயை வலியுறுத்தி ெமதரம 
மக்களாட்சி உருவா்க யவண்டும் என்கிைது.

மாரகசிை மக்களாட்சி, 
முதலாளித்துவத்தின் வீழ்ச்சிகையும் அதன் 
பின் புரட்சியின் மூலம் ெமூ்க மாற்ைத்திற்கும் 
அகைகூவல விடுககிைது. ெமதரம 
சித்தாந்தத்தின் மூலயம அரசிைல அதி்காரம் 

மக்களாட்சி Vs சர்வாதி்காரம்
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ொத்திைம் என்றும் இது நாட்டின் வளத்கதயும், 
உற்்த்தி மீதான உரிகமகையும் ெரிெமமா்க 
மக்களுககு பிரித்தளிப்்தன் அடிப்்கடையில 
மட்டுயம நி்கழும் என்றும் கூறுகிைது. வரக்க 
யவறு்ாடு்கள், சிைப்பு ெலுக்க்கள் 
ய்ான்ைவற்கை நீககுவதன் மூலயம சுதந்திரம், 
ெமூ்க நிகல மற்றும் மக்களாட்சி ய்ான்ைகவ 
ொத்திைப்்டும் என்று மாரகசிை 
மக்களாட்சிவாதி்கள் வாதிடுகின்ைனர.

ெமதரம சிந்தகனைாளர்கள் 
அகனவருககுமான ்கலவி மூலம் மக்கள் 
தங்ககள தாங்கயள ஆள ்கற்றுகச்காள்வர 
என்கின்ைனர. மாரகசின் ய்காட்்ாடு 
தாராளவாத மக்களாட்சிகைப் ய்ாலிைானது 
என்று விமரசிககின்ைது. அது ஆளும் 
வரக்கத்துககு ஆதரவா்க இருப்்தா்க 
கூறுகிைது. ச்ாருளாதார ஏற்ை தாழ்யவ வரக்க 
பிரிவிகனககு அடிப்்கடை என்றும் உற்்த்தி 
மற்றும் அதன் விநியைா்கம் மீதான உரிகமயை 
வரக்க பிரிவிகனகை ஏற்்டுத்துகிைது என்றும் 
மாரகசிை ய்காட்்ாடு கூறுகிைது. 

ஐயராப்்ாவில உள்ள மாரகசிை 
மக்களாட்சிவாதி்கள் யதரதல மூலமான 
மக்களாட்சியின் வலிகமைான ஆட்சிகை 
ஆதரிககின்ைனர. அதுயவ ெமதரம 
ெமுதாைத்கத அகடைை அகமதிைான மற்றும் 
ெட்டைபூரவ வழிைாகும்.  கீழ்்கண்டை மாற்ைங்ககள 
ஏற்்டுத்துவதன் மூலம் மக்களாட்சியில 
ெமதரமம் மலர முடியும் என்கின்ைனர.

அ)  மாரகசிை மக்களாட்சிவாதி்கள் அரகெ 
மக்களுககு எதிரா்க குற்ைமிகைககின்ை 
ஒரு நிறுவனமா்க ்ாரககின்ைனர. நாட்டின் 
இராணுவத்துககு ்திலா்க குடிமக்கள் 
அடைஙகிை குடிமக்களின் ்கடை 
ஏற்்டுத்தப்்டுதல.

ஆ)  அரகெ நடைத்துயவார 
யதரந்சதடுக்கப்்டுதல மற்றும்  அவர்கள் 
செைல்டைாத நிகலயில அவர்ககளத் 
திரும்் அகைத்தல. 

இ)  அரசிைல ொரபுகடைை ்காவலதுகை 
முழுவதுமா்க நீக்கப்்டைல.

ஈ) முடிைாட்சிகை அ்கற்றுதல.

5.2.3 மக்களாட்சியின் உயர்்்�ார் குழாம் 
்்காட்பாடு: (Elitist Theory) 

மக்களாட்சியில ெமூ்க மற்றும் 
ச்ாருளாதாரத்தில உைர அடுககில 
உள்யளாரின் ்ஙகு தவிரக்க முடிைாதது. ்ல 
நுற்ைாண்டு்களா்க உைர அடுககில இருப்ய்ார 
முககிை வளங்ககள தங்கள் ்கட்டுககுள் 
கவத்துள்ளனர. ஒரு  ஆட்சியின் முககிை 
முடிவு்ககள எடுககின்ைனர.  சதாழில ொரந்த 
அலலது விவொைம் ொரந்த ெமூ்கத்தில 
சொத்துக்களின் மீதான உரிகமயும் உற்்த்தி 
மீதான, அதி்காரமும் முககிை ்காரணி்கள் 
ஆகும்.  இச்ெமூ்கங்களில உைர அடுககில 
உள்யளார நிலப்பிரபுக்களா்கவும் 
சதாழிற்ொகல முதலாளி்களா்கவும் 
உள்ளனர. பின்னர அவர்கள் ஆட்சி 
அதி்காரத்கதயும் க்கப்்ற்றி ஆளத் சதாடைஙகி 
விடுகின்ைனர.

மக்களாட்சியை 
ெமதரமத்திற்்கான ்ாகத 
ஆகும். 
- ்கார்ல் மார்கஸ் (Karl Marx)

மக்களாட்சி என்்து 
மக்களால மக்களுக்கா்கயவ 
மக்களாலான அரொங்க 
முகை ஆகும். 

- ஆப்ர்காம் லிங்கன் 
(Abraham Lincoln)

எ ளி ய ை ா ரு க கு ம் 
வலியைாருககும் ெம 
வாயப்பு வைஙகுதல 
மக்களாட்சியில மட்டுயம 
நகடைச்றும் என்்யத என் 

்கருத்து. இது வன்முகைைற்ை வழியில 
மட்டுயம ொத்திைப்்டையவண்டும்.

- ம்காதமா ்கா்தி (Mahatma Gandhi)

மக்களாட்சி பறறிய அறிஞர்்களின் 
்கருததுக்கள்
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உைரந்யதார குைாம் மக்களாட்சி 
ய்காட்்ாட்டைாளர்களுள் விலபிசரயடைா 
்யரட்யடைா (1848-1923) ச்கயடைன் யமாஸ்்கா 
(1857-1941) மற்றும் ரா்ரட் கமகய்கல (1876-
1936) ஆகிை மூவரும் முககிைமானவர்கள் 
ஆவர. ் யரட்யடைா மக்ககள ஆளும் உைரந்யதார 
மற்றும் ஆளாத உைரந்யதார என்று இரண்டைா்க 
பிரிககிைார. ஆளும் உைரந்யதாரிடைம் ஆட்சி 
அதி்காரம் உள்ளது. அவர்கள் தங்களது 
அதி்காரத்கத ்கலவி, ெமூ்க நிகல அரசிைல 
்தவி சதாடைரபு்கள் மற்றும் செலவம் மூலம் 
அகடைகின்ைனர. இவர்களுகடைை ்ண்பு்ககள 
்யரட்யடைா உளவிைல ரீதிைா்க இரண்டைா்க 
பிரிககிைார (அ) நரி்கள்: தந்திரத்தின் மூலம் 
மக்ககள ஏமாற்றி ஆள்வர, சூழ்ச்சியின் 
மூலமா்க மக்களின் ஆதரகவ ச்றுவர. (ஆ) 
சிங்கங்கள்: யமலாதிக்கம் ் லவந்தப்்டுத்துதல 
மற்றும், வன்முகை மூலமா்க ஆட்சி 
அதி்காரத்கத அகடைவர.

மக்களாட்சி மற்றும் ெமதரமம் முதலிை 
ெமத்துவ ்கருத்துக்ககள விமரசித்து 
அதற்ச்கதிரா்க உைரகுடியின வாதம் 
வளரந்தது.  ஆனால ரா்ரட் கமகய்கல (Robert 
Michels) எனும் சிந்தகனைாளர மக்களாட்சி 
்ற்றி மாறு்ட்டை ்கருத்திகனக ச்காண்டுள்ளார.  
மக்களாட்சி முகையில மக்களுககு அதி்காரம் 
வைங்கப்்ட்டு நிரவா்கத்தில மக்களின் 
அலலது மக்கள் பிரதிநிதி்களின் ்ஙகு 
இருககும்்டி இருந்தாலும் அவர்களுள் சிறு 
குழுவினயர அகனவரின் ொர்ா்கவும் 
முடிவு்கள் எடுத்துக ச்காள்க்க்ககள 
உருவாககி நிரவா்கத்தில ஆதிக்கம் 

செலுத்துகிைார்கள்.  இகத சிறுகுழு ஆட்சியின் 
இரும்புச்ெட்டைம் (Iron Law of Oligarchy) என்று 
இவர கூறுகிைார.

்�ாசப் அலாய்ஸ் சம்பீட்்டர் (Joseph Alois 
Schumpeter) (1883-1950) என்்வர உைரகுடி 
மக்களின் ஆட்சி என்ை ்கருத்திைகல முன் 
கவககிைார. மக்களாட்சி என்்து ஒரு சிைந்த 
அரசிைல முகைைாகும் இதில சுதந்திரமான 
மக்களால யதரந்சதடுக்கப்்ட்டை மக்கள் 
பிரதிநிதி்களிடைம் அதி்காரம் 
ஒப்்கடைக்கப்்டுகிைது. நிரவா்க மற்றும் ெட்டை 
முடிவு்கள் இந்த அதி்காரத்தின் மூலம் அரசின் 
அகனத்து தரப்பு மக்களுக்கா்கவும் 
அவர்களால எடுக்கப்்டுகிைது.  இந்த 
உைரந்யதார குைாம் ய்காட்்ாடைானது 
ஓரளவுககு மாரகசிை மக்களாட்சி 
ய்காட்்ாட்டுடைன் ஒத்துப்ய்ாகிைது.  ச்ாருட்்கள் 
உற்்த்தி மற்றும் விநியைா்கத்தில ச்ரிை 
நிறுவனங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துகிைது என்ை 
மாரகசிை ய்காட்்ாட்டுடைன் ஒத்து ய்ாகின்ை 
அயத யவகளயில மக்களாட்சியின் மாரகசின் 
அதி்காரவரக்க ்கருத்துக்ககள இது 
மறுதலிககிைது. உைரந்யதார குைாம் 
ய்காட்்ாடைானது தனிமனிதர்கள் மற்றும் 
குழுக்களுடைன் ஒன்றிகணந்து இைஙகி 
அவர்களின் ்கருத்து யவறு்ாடு்ககளக 
்ககளந்து அவர்களின் யநாக்கம் நிகையவை 
வழிவக்க செயகிைது.

5.2.4  மக்களாட்சியின் பன்கமவா�  
்்காட்பாடு (Pluralist Theory of 
Democracy)

்ன்கமத்தன்கம  என்்து அகனத்கதயும் 
உள்வாஙகுகிை, யவறு்ட்டைகவ்ககளயும்  
உள்ளடைக்கமா்க ச்காண்டை ஒரு ்கருத்தாக்கம் 
ஆகும். இது சிறு்ான்கமயினரின் விருப்்ங்கள் 
மற்றும் உரிகம்களுக்கா்கக குரல 
ச்காடுககிைது. எனயவ இது தாராளவாத 
மக்களாட்சியின் அடிப்்கடைப் ்ண்பு்ககள 
ச்காண்டுள்ளதா்க கூைலாம். இது 
அதி்காரமானது, அரசு மற்றும் 
குடிகமச்ெமூ்கத்திடைமிருந்து தள்ளி இருக்க 
யவண்டும் என்றும், ச்ாருளாதாரம், அரசிைல 
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முதலானகவ அதி்காரத்திடைமிருந்து 
பிரித்துகவக்கப்்டை யவண்டும் என்றும் 
கூறுகிைது. மக்களாட்சி நகடைமுகை்களுக்கா்க 
சில அகமப்பு்கள் ஏற்்டுத்தப்்டை யவண்டும் 
என்று கூறுகிைது. குறிப்்ா்க ெட்டைமன்ைத்திற்கு 
இரு அகவ்கள், ஆட்சி அகமப்பிற்கு கூட்டைாட்சி 
முகை என சிலவற்கை இந்த ய்காட்்ாடு 
்ரிந்துகரககிைது.  ் ன்கமவாத மக்களாட்சியில 
ெமு்கத்தின் ்லயவறுவக்கைான குழுக்களும் 
்ஙய்கற்று தங்கள் உரிகம்ககள ்ாது்காத்திடை 
இைலும். இந்த முகையிலான மக்களாட்சியில 
ெமூ்கத்தின் ் லயவறு வக்கைான குழுக்களிடைம் 
அதி்காரமானது ்கிரந்தளிக்கப்்டுகிைது.

அகனத்துககுழுக்ககளயும் ெமநிகலககு 
ஆற்ைலுைச்செயது அவர்களுககுள்யள ஒரு 
ஆயராககிைமான ெமநிகல ய்ாட்டிகை 
இடைம்ச்ைச்செயகிைது. இதன் மூலம் 
ெமூ்கத்தின் அகனத்து பிரிவு்களும் 
்ைன்ச்றுகின்ைன.

மக்களாட்சியில சீரான ்கால 
இகடைசவளியில யதரதல்கள் நகடைச்ை 
யவண்டும். அதில ்கட்சி்கள், குழுக்கள் மற்றும் 
தனிமனிதர்களிகடையை அரசிைல ய்ாட்டிகை 
்ன்கமவாத  மக்களாட்சி முகை 
ஊககுவிககிைது. ்ைன்்ாட்டுவாத சிந்தகன 
முகைைானது ்ன்கம மக்களாட்சிகை 
தீவிரமா்க ஆதரிககிைது. யஜம்ஸ் யமடிென், 
(James Madison) ஜான் ஸ்டுவரட் மில (John Stuart 
Mill) மற்றும்  டி டைாகவில (Tocqueville) ய்ான்ை 
்ைன்்ாட்டுவாத சிந்தகனைாளர்கள் 
யதரதல்களின் மூலயம மாறு்ட்டை மற்றும் 
்லயவறுவிதமான மக்களின் விருப்்ங்கள் 
சவளிப்்டும் என்கின்ைனர. இது ெமூ்கத்தில 
சிறு்ான்கமயினருககு தங்கள் 
உரிகம்ககளயும் அதி்காரத்தில தங்கள் 
்ஙகிகனயும் ய்கட்டுப்ச்றும் ெகதிகை 
அளிககிைது. 

்லயவறு சிறு்ான்கமயினரும் 
இகணந்து ்ணிைாற்ைககூடிை, ஆளககூடிை 
குழுவாட்சி (Polyarchy) என்னும்  ஒரு அரசிைல 
்கட்டைகமப்க் ஏற்்டுத்துகிைது. 

 ரா்ரட் டைால (Robort Dhal) எனும் 
அறிஞர மக்களாட்சியின் ொராம்ெயம 
குழுவாட்சி (Polyarchy) எனப்்டும்  ்லயவறு 
சிறு்ான்கம ெமூ்கத்தினரும் இகணந்து 
்ணிைாற்றும் அரசிைல அகமப்பில தான் 
சிைப்்ா்க சவளிப்்டும் என்கிைார. இந்த 
முகையில அரொங்கத்தின் அதி்காரம் மற்றும் 
அதி்கார வரம்பில அகனத்து மாறு்ட்டை 
குழுக்களும் சுதந்திரமா்க செைல்டை முடியும் 
என்கிைார. இந்த அகமப்பின் சிைப்்ான 
செைல்ாட்டிற்கு முககிை நி்ந்தகன்களா்க 
ெட்டை செைலமுகை்கள், ச்காள்க்க்கள், 
அரசிைல நடைவடிகக்க்களுக்கான 
ெட்டைப்்டிைான ஒருமித்த வாயப்பு ஆகிைன 
இருத்தல யவண்டும்.

ராெர்ட் ைாலின் ய்காட்்ாட்டில பின்பு ஒரு 
திருத்தம் செயைப்்ட்டைது. அசமரிக்காவில 
மக்களாட்சி செைல்டும் விதத்கத சிைப்்ா்க 
விவரிப்்தற்்கா்க உருககுகலந்த குழுவாட்சி 
என்ை ய்காட்்ாட்டிகன முன்னிறுத்த அந்த 
திருத்தத்கத ராெர்ட் ைால் செயதார.

  உருககுகலந்த குழுவாட்சி என்ைால 
என்ன என்று ்கண்டைறி! இந்திை 
மக்களாட்சியுடைனான அதன் 
ச்ாருத்தத்கத விவாதி?

  ் லயவறு மத, ொதி மற்றும் வகுப்க் 
ொரந்தவர்கள் ச்ாது விவாதங்கள் 
மற்றும் வாகச்கடுப்பில 
்ஙகுச்றுவகத அறிந்துச்காள். 

ப�ைம��வ�ப�ைம��வ�

தசயல்பாடு
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5.2.5  மக்களாட்சியின் ஆழவிவா�க  
்்காட்பாடு (Deliberative Theory of 
Democracy)

மக்களாட்சியின் யநாக்கயம ஆழ்ந்த 
ச்ாது விவாதங்கள், ்ரப்புகர்கள், மற்றும் 
வாத பிரதிவாதங்கள் வழியை ச்ாதுமக்களின் 
நலன் ்காக்கப்்டுவதாகும். இகதயை இம் 
மக்களாட்சி முகை வலியுறுத்துகிைது. 
ச்ாதுமக்களின் ்ஙய்கற்பு மற்றும் 
விவாதங்கள் ஆகிைகவ கிராம அளவில சவகு 
்காலமா்கயவ உறுதிைா்க உள்ளன. 
அரொங்கத்தின் செைல்ாட்கடை கீழ்மட்டைத்தில 
்ஞ்ொைத்து அகமப்பு்கள் வலுப்்டுத்துகின்ைன. 
யஜம்ஸ் மிலலரின் கூற்றுப்்டி ஆழ் விவாத 
ய்காட்்ாடைானது ்ஙய்கற்்ாளர்களின் 
ச்ாதுவிவாதம், அதன் மூலம் அகனவரின் 
்கருத்கதயும் உள்ளடைககிை முடிவு்கள் என்ை 
அம்ெங்ககள ச்காண்டுள்ளது. இதன் 
சிைப்்ம்ெயம மக்கள் ச்ாறுகமைா்க 
மாற்றுக்கருத்கத ய்கட்்தும், அதன் 
அடிப்்கடையில தங்களது ்கருத்தில மாற்ைங்கள் 
ச்காண்டுவருவதும் தான். ச்ாதுவிருப்்மும், 
ச்ாது ்கருத்துயம ஆழ் விவாத ய்காட்்ாட்கடை 
அடிப்்கடைைா்கக ச்காண்டை மக்களாட்சியின் 
முககிை ்ண்பு்களாகும். செலவாககின் 
அடிப்்கடையில இலலாமல ்கருத்துக்ககள 
விவாதித்து ஏற்்தன் மூலயம முடிவு்கள் 
எட்டைப்்டை யவண்டும் என்று வலியுறுத்துகிைது. 
உரிகம்களின் அடிப்்கடையிலான 
அணுகுமுகையை வளரச்சிககு வித்திடும். 
குழுக்களிகடையை விருப்பு சவறுப்பு்களின் 
அடிப்்கடையில ்கருத்துயமாதல வரும் ய்ாது 
அவற்கை மக்களாட்சி சநறி முகையில 
ஏற்்கத்தக்க வக்கயில தீரகவக ்காண 
இம்முகை ஏதுவாகிைது. 

இந்த மக்களாட்சி முகை மற்ை 
மக்களாட்சி முகை்களிலிருந்து யவறு்டுகிைது. 
இது ஒரு மனிதன் தனது சொந்த விருப்பு 
சவறுப்பு்ககள ஒதுககி கவத்துவிட்டு 
ெமத்துவம், ெமதரமம் மற்றும் 
ச்ாதுநலனுக்கா்க யநரகமயுடைன் 
செைல்டுமளவுககு ்குத்தறிவு ச்ற்றிருப்்ான் 
என்று கூறுகிைது. அகனத்து ்கருத்து்ககளயும் 
ய்கட்டு அவற்கை திைந்த மனதுடைன் விவாதித்து 
பின்பு எடுக்கப்்டுகின்ை முடிவு்கயள 
மதிப்புமிக்ககவ என்கிைது.

இந்த மக்களாட்சி முகைைானது 
மாைககூடிை தன்கமகை அடிப்்கடைைா்க 
ச்காண்டைது. இது ஆழ்ந்து ஆராயதகலயும், 
விவாதத்கதயும் கமைமா்கக ச்காண்டுள்ளது. 
இது வாக்களித்தகல மட்டுயம அடிப்்கடைைா்க 
ச்காண்டுள்ள ்ண்கடைை மக்களாட்சி 
முகையிலிருந்து முற்றிலும் யவறு்டுகிைது. 
இதன் ஆைமான விவாதங்கயள ெட்டைமிைற்றும் 
முகைககு ெரிைான அடிப்்கடைைாகும்.

இந்த மக்களாட்சி முகைைானது  
பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி மற்றும் யநரடிைான 
மக்களாட்சியுடைன் இணக்கமா்க உள்ளது. நீதி 
ய்காட்்ாடு்களின் பு்கழ் ச்ற்ை 
சிந்தகனைாளர்களான ரால்ஸ் (Rawls) மற்றும் 
ஜேெர்மாஸ் (Habermas) இருவரும் அரசிைல 
யதரவானது முகைைா்க, ெட்டைப்்டிைா்க 
இருத்தல யவண்டும் என்றும்,  ஒரு சதளிவான 
இலகக்க யநாககிை சுதந்திரமான விவாதம் 
ெமமான மற்றும் ்குத்தறியும் ந்ர்களிகடையை 
நடைந்து அதன் அடிப்்கடையில அரசிைல 
யதரவு்கள் இருக்க யவண்டும் என்றும் 
கூறுகின்ைனர.

அதி்காரத்கத ்ைன்்டுத்த 
ச்ாறுப்்ாக்கப்்ட்டுள்ள இகைைாண்கமயுள்ள 
அகமப்பில அகனவருககும் முழுகமைான 
மற்றும் ெமமான உறுப்பினர ்தவி 
அளிக்கப்்டும். அந்த அகமப்பு ஒட்டுசமாத்த 
உறுப்பினர்களின் ச்ாது விருப்்த்தின் 
அடிப்்கடையில செைல்டும். இந்த முகையில 
ஆழ் விவாதக ய்காட்்ாட்கடை அடிப்்கடைைா்க 
ச்காண்டை  மக்களாட்சிைானது செைல்டுகிைது.
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அ)  மக்களாட்சி நகடைச்றும் ெமூ்கங்களில மதத்கதயும், அரகெயும் பிரிப்்து ஏன் 
முககிைமாகிைது?

ஆ) அரசு ்ள்ளி்கள் எந்த ஒரு மதத்கதயும்  ஏன் ஊககுவிக்க கூடைாது?

இ) இந்திைா ஒரு மதச்ொர்ற்ை நாடு என்்தற்்கான ஏயதனும் இரண்டு ொன்று்ககள தரு்க.

ஈ)  இந்திைா ஒரு மதச்ொர்ற்ை அரொ்க இருப்்தற்கு அச்சுறுத்தலா்க உள்ள முககிை ்காரணங்கள் 
ஏயதனும் மூன்றிகனக  கூறு.

உ)  நாடைாளுமன்ைம், ெட்டைமன்ைம், மாந்கராட்சி மற்றும் ்ஞ்ொைத்து்கள் என எலலா மக்களாட்சி  
அகமப்பு்களிலும் யதரந்சதடுக்கப்்ட்டை உறுப்பினர்களின் ்தவி்காலம் 5 ஆண்டு்கள் என்று 
வகரைறுக்கப்்ட்டுள்ளதா்க நீ ் டித்துள்ளாய. அது ஏன் அவவாறு வகரைறுக்கப்்ட்டுள்ளது?

ஊ)  தினெரி ்த்திரிக்க்களில நீ ்கண்டை ஏயதனும் மூன்று வித ய்ாராட்டைங்ககள ்ட்டிைலிடு 
அகத ஒரு விளக்க்டைத்தில (chart)  ஒட்டி  உன்னுகடைை வகுப்்கையில ்காட்சிப்்டுத்து்க.

எ)  வகுப்பிலுள்ள அகனத்து மாணவர்களும் சுைற்சி முகையில ்ஙய்கற்ைல: மக்களாட்சியின் 
குகை்கள் ்ற்றி முதல மாணவனிடைமிருந்து சதாடைஙகி ஒவசவாரு மாணவனா்க ய்ெவும்.

தற்்காலத்தில மக்களாட்சிமுகை ஒரு சிைந்த அரொங்க முகைைா்க உருவாகி உள்ளது. 
ஆனாலும் அதில குகை்கள் இலலாமலிலகல. இந்த வாககிைம் ெரிைானது என நிரூபிக்க 
ஏயதனும் ஐந்து குகை்ககள எழுது்க.

ெசயல்பாடு

நி்கழ
ஆய்வு நி்கழ ஆய்வு

இரண்டு ்்கலிச்சிததிரங்கள் கூறும் நி்கழவு்கள்

நன்றி : தி ஹிந்து 31.12.2007 வகரந்தவர: சுயரந்திரா

்நபாள நாட்டில் ஏப்ரல் புரட்சியும், மக்களாட்சியும்

ஏப்ரல மாதம் 2006 -ஆம் ஆண்டு ஏழு ்கட்சி கூட்டைணி என்ை மக்களாட்சிகை ஆதரிககின்ை 
தகலவர்கள் யந்ாள தகலந்கரான ்காட்மாண்டுகவ சுற்றி ஏழு இடைங்களில எதிரப்பு 
கூட்டைங்ககள நடைத்த மக்களுககு அகைப்பு விடுத்தனர. அகத ஏற்று கூடிை லட்ெக்கணக்கான 
யந்ாள நாட்டு மக்கள் எயதச்ொதி்கார முடிைாட்சிகை முடிவுககு ச்காண்டுவரவும், முழுகமைான 
மக்களாட்சிகை ச்காண்டுவரவும் யந்ாள நாட்டுமுடிைரசுடைன் ய்ாராடைத் சதாடைஙகினர. 
முன்சனப்ய்ாதும் இலலாத அளவுககு இருந்த இந்த ய்ாராட்டைம் அரெர கிைாயனந்திராகவ 
(King Gyanendra) ்தவி வில்க கவத்து மக்களாட்சிககு வழி வகுத்தது.  

ேநபாள  ��யா��ேநபாள  ��யா��
ம�களா�� 

ம�களா�� 
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பூ்டானில் ஒரு வரலாறறு சி்றப்பு மிக்க மாற்றம்

நன்றி : தி ஹிந்து 03.11.2008 வகரந்தவர: ய்கெவ

பூடைானின் நான்்காவது 
அரெர ஜிகயம சிஙயைா வாஙெக 
(Jigme Singye Wangchuck) பூடைானின் 
20 மாவட்டைங்களுககுப் ்ைணம் 
செயதார. ஒரு வரலாற்று சிைப்பு 
மிக்க மாற்ைத்கத விளக்கயவ 
அந்த ்ைணம். பூடைானின் அரெர 
அந்நாடு ்ரம்்கர 
மு டி ை ா ட் சி யி லி ரு ந் து 
நாடைாளுமன்ை மக்களாட்சி 
முகைககு மாையவண்டிைதன் 

அவசிைத்கத இந்த ்ைணத்தில மக்களிடைம் எடுத்துகரத்தார. அவர 2006 – ம் ஆண்டு, தான்  34  
ஆண்டு்காலமா்க அமரந்திருந்த அரிைாெனத்கத துைந்தார. பூடைான் நாடு நாடைாளுமன்ை 
மக்களாட்சி முகைககு மாறிைது. அரசின் தகலவரா்க பூடைான் மன்னரின் ம்கன் ஜிகயம ய்கெர 
நம்ச்கயில வாஙெக (Jigme Khesar Namgyel Wangchuck), ச்ாறுப்ய்ற்ைார. இப்ச்ாழுது பூடைான் 
நாடைாளுமன்ை மக்களாட்சிகை ச்காண்டுள்ளது மற்றும் அரெர ஜிகயம ஓர அரெகமப்பிலான 
மன்னராவார.
அ)  யந்ாள நாட்டின் ஏப்ரல புரட்சியின் சிைப்்ம்ெங்கள் மற்றும் அரெயர முன் வந்து செயத 

அதி்கார மாற்ைம் ்ற்றி விவாதி. 
ஆ)  ் ரம்்கர முடிைாட்சி, நாடைாளுமன்ை மக்களாட்சி, முடிைாட்சி, எயதச்ொதி்காரம் மற்றும் 

மக்களாட்சி: இந்த சொற்்தங்கள் ்ற்றி விவாதி. 

  �டா�� 

ம�களா��ம�களா��

ம�களா��

த����பத����ப
மா�ற�மா�ற�

நி்கழ
ஆய்வு நி்கழ ஆய்வு

ெசயல்பாடு

்்கலிச்சிததிரங்களின் தபாருள் விளக்கம்

  �டா�� 

ம�களா��

ம�களா��

த����பத����ப
மா�ற�மா�ற�ேநபாள  	�யா��ேநபாள  	�யா��

ம�களா�� 

ம�களா�� 

�யா�ம�

��ட�த�ட ச���� வ����ட �ைல

ம�களா��
பா��தா�
பா��தா�

நம் அண்க்ட நாடு்கள்

ய்கலிச்சித்திரத்கத கூரந்து ்கவனிக்கவும். இந்த ய்கலிச்சித்திரங்கள் எகதப்்ற்றிைது என்று 
உன்னால விளக்க முடியுமா? 

குறிப்பு  : பூடைான் மன்னர தாமா்க முன் வந்து அதி்காரத்கத துைத்தல, யந்ாள புரட்சி, ் ாகிஸ்தானில 
ச்னசிர பூட்யடைாவின் ்டுச்காகல, மிைான்மரின் ராணுவ ஆட்சி, 
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நவீனே மறறும் சம்கால மக்களாட்சி  
(Modern and Contemporary Democracy)

நவீன மற்றும் ெம்கால 
மக்களாட்சிைானது 18ஆம் நுற்ைாண்டின் 
இறுதியில யமற்கு ஐயராப்்ாவில 
சதாழிற்புரட்சியின் விகளவா்கத் யதான்றிைது. 
அதனுடைன் கூடையவ சதாழிலாளர்கள் 
எழுச்சியும் ெமூ்க மாற்ைமும் யதான்றின. 

நவீனே மறறும் சம்கால மக்களாட்சியின் 
சி்றப்பம்சங்கள் 

  எழுதப்்ட்டை அரெகமப்பு. மக்களின் 
அன்ைாடை வாழ்வின் யதகவகய்கற்ைாரய்ால 
அரசிைலவாதி்களும், அதி்காரி்களும் இகத 
கவத்திருத்தல யவண்டும்.

  ஒவசவாரு தனி மனிதனுககும், ெமூ்க 
குழுக்களுககும், குறிப்்ா்க எளியைார 
மற்றும் மத சிறு்ான்கமயியனாருக்கான 
அரெகமப்பு உத்திரவாதமளிககும் 
அடிப்்கடை உரிகம்கள் மற்றும் மனித 
உரிகம்கள்.

  அரசின் ்லயவறு 
அகமப்புக்களுககிகடையைைான அதி்கார 
பிரிவிகன.

  அரொங்கம் (நிரவா்க அதி்காரம்) 
நாடைாளுமன்ைம் (ெட்டை அதி்காரம்) மற்றும் 
நீதி அகமப்பு்கள் (நீதி அதி்காரம்).

  ்கருத்து, ய்ச்சு, எழுத்து மற்றும் ்த்திரிக்க 
சுதந்திரம்.

  மத சுதந்திரம்.

  அகனவருககும் ெமமான மற்றும் 
ச்ாதுவான வாககுரிகம (ஒருவருககு ஒரு 
ஓட்டு) மற்றும் வைது வந்யதார வாககுரிகம. 

மக்களாட்சியின் முககிை அம்ெமா்க 
“ச்ரும்்ான்கமயினரின் ஆட்சி” கூைப்்ட்டை 
ய்ாதிலும் அந்த நகடைமுகைைானது 
யநரகமைான மற்றும் சுதந்திரமான யதரதல 
மூலயம ொத்திைப்்டுகிைது. யமலும் 
உரிகம்களுககு தரப்்டும் முககிைத்துவம் 
அரசிைல ்கருத்துக்ககள சவளிப்்டுத்தும் 

சுதந்திரம், ய்ச்சு சுதந்திரம் மற்றும் ்த்திரிக்க 
சுதந்திரம் முதலான சுதந்திரங்கள் 
பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சியில 
இன்றிைகமைாதகவ ஆகும். யமலும் மக்கள் 
அரசிைல ்ரப்புகர்கள், யதரதல அறிகக்க்கள் 
மூலம் யவட்்ாளர ைார என்று அறிகிைார்கள், 
அதனடிப்்கடையில  தங்கள் வாககு்ககள 
முடிவு செயகிைார்கள்.

மக்களாட்சி முகைைானது ஒரு ்கட்சி 
ஆட்சி முகையில இருந்து ்ல ்கட்சி ஆட்சி 
முகை வகர ்லயவறு நாடு்களில 
செைல்ட்டுவருகிைது. ்ல நாடு்களில 
அகனவருககும் ெமமான வாககுரிகம என்ை 
ச்காள்க்கயின் அடிப்்கடையில மக்களாட்சி 
செைல்டுகிைது. ஆசிை மற்றும் ஐயராப்பிை 
நாடு்களில மக்களாட்சி என்ை சொற்்தத்கத 
மக்கள் தாராளவாத மக்களாட்சிைா்கயவ 
உணரகிைார்கள். இதன் சிைப்்ம்ெயம அரசிைல 
்ன்மு்கத்தன்கம, ெட்டைத்தின் முன் அகனவரும் 
ெமம், குடிகமச் சுதந்திரங்கள் மற்றும் மனித 
உரிகம்கள் ஆகிைகவ்களாகும். ய்ச்சு 
சுதந்திரயம நவீன மக்களாட்சியின் அடிப்்கடைத் 
யதகவைாகும்.

 மக்களால யதரந்சதடுக்கப்்ட்டை 
அகனத்து அரொங்கங்களுயம மக்களின் 
ய்ச்சு சுதந்திரத்தின் மூலம் 
ச்ாறுப்புகடைைதாக்கப்்டுகின்ைன. தற்ய்ாது 
எளிதா்க கிகடைககின்ை த்கவல்களால 
மக்களும், அரொங்கமும் சிைந்த முடிவு்ககள 
எடுக்க முடிகின்ைது.
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மக்களாட்சி கீழ்்கண்டைவாறு 
வகரைறுக்கப்்டுகிைது. 

   அதி்காரப் ய்ாட்டி நிகைந்த அரசிைல 
அகமப்பு 

  ச்ாதுவாழ்வில ்ஙய்கற்கும் உரிகம 

  ெட்டைத்தின் ஆட்சி 

�ற்கால மக்களாட்சியின் வக்க்கள்:

பிரதிநிதிததுவ மக்களாட்சி (Representative 
Democracy)

பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சியில 
தகுதிவாயந்த அகனத்து குடிமக்களும் 
வாக்களித்தலின் மூலம் தங்கள் பிரதிநிதி்ககள 
யதரந்சதடுககின்ைனர. ஒவசவாரு 
சதாகுதிககும் பிரதிநிதி்ககள அந்தந்த சதாகுதி 
மக்கள் யதரந்சதடுககின்ைனர. ஒவசவாரு 
சதாகுதியும் மக்கள் சதாக்கயின் 
அடிப்்கடையில பிரிக்கப்்ட்டிருககும். ெமூ்க, 
அரசிைல மற்றும் ச்ாருளாதார வளரச்சிககு 
ஒவசவாரு அரசிைல ்கட்சியும் தனித்தனியை 
சித்தாந்தங்கள், ச்காள்க்க்கள் மற்றும் 
திட்டைங்ககள ச்காண்டுள்ளன. அவற்கை 
சீரதூககி ஆராயந்து மக்கள் தங்கள் 
பிரதிநிதி்ககள யதரந்சதடுககின்ைனர.  சவற்றி 
வாயப்பு, மக்களிடைம் உள்ள செலவாககு 
ய்ான்ைவற்றின் அடிப்்கடையில ்கட்சி்கள் 
தங்கள் யவட்்ாளர்ககள யதரந்சதடுககின்ைன.
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 யதரதலின் ய்ாது ்கட்சி்கள் தங்கள் 
திட்டைங்கள் மற்றும் ச்காள்க்க்ககள யதரதல 
அறிகக்கைா்க சவளியிடுகின்ைன. இந்திைா 
ய்ான்ை மி்கப்ச்ரிை மக்களாட்சி நாட்டில, 
யதசிை மற்றும் பிராந்திை ்கட்சி்கள் தங்கள் 
எதிர்காலத் திட்டைங்கள், அகத அகடையும் 
வழி்கள் என அகனத்கதயும் யதரதல 
அறிகக்கைா்க தைாரித்து அதன் மூலம் 
மக்களின் நம்பிகக்ககை சவலல 
முற்்டுகின்ைன. எந்த ஒரு குடிம்கனும், ்கட்சி 
ொரபின்றி யதரதல்களில ய்ாட்டியிடை 
விரும்பினால சுயைச்கெ யவட்்ாளரா்கக 
்களமிைங்கவும் அனுமதி உண்டு.  
பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி அகமப்பில 
அரசிைல ்கட்சி்களின் ்ஙகு முககிைமானது. 
அரசிைல ்கட்சி்கள் அவவப்ய்ாது நடைத்தும் 
ச்ாதுககூட்டைங்கள், அரசின் ச்காள்க்க்ககள 
விமரசித்யதா ஆதரித்யதா சவளியிடும் 
அறிகக்க்கள், முதலிைவற்றின் வழியை 
மக்ககள விழிப்புணரவகடைைச்செயகின்ைனர. 
எனயவ இதன் மூலம் அரசிைல ்கட்சி்கள் 
மக்கள் தங்கள் யதகவகை 
அறிைச்செயகின்ைன. யமலும் அதனுடைன் 
முககிை பிரச்ெகன்களில ஒரு 
ச்ாதுக்கருத்கதயும் உருவாககுகின்ைன. 
மக்கள் பிரதிநிதி்கள் அரெகமப்்ால 
அஙகீ்கரிக்கப்்ட்டைவர்கள். இப்பிரதிநிதி்கள் 
மக்கள் நலனுக்கான தங்களது  ச்ாறுப்க்யும், 
்கடைகமகையும் செயவதற்கு அரெகமப்்ால 
அதி்காரம் அளிக்கப்்ட்டுள்ளது.

 பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி முகை, 
தாராளவாத மக்களாட்சி முகையுடைன் 
சநருஙகிை சதாடைரபுகடைைதா்க உள்ளது. 
தாராளவாத மக்களாட்சி முகைைானது 
அசமரிக்கா மற்றும் யமற்கு ஐயராப்்ாவில 
யதான்றி பின்பு ்ல மூன்ைாம் உல்க நாடு்களில 
்ரவி தற்ய்ாது முன்னாள் யொவிைத் ரஷை 
நாடு்களிலும், கிைககு ஐயராப்பிை நாடு்களிலும் 
்காலுன்றியுள்ளது. தாராளவாத மக்களாட்சி 
அரொனது அதி்ர முகை மக்களாட்சி அலலது 
நாடைாளுமன்ை முகை மக்களாட்சி என இரு 
ச்ரும் பிரிவு்களா்க பிரிக்கப்்ட்டிருந்தாலும் 
அவற்றுள் சில யவறு்ாடு்களும் உள்ளன. 
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பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சிைானது 
ஒன்றுகச்கான்று சதாடைரபுகடைை 
எண்ணிலடைங்கா ச்காள்க்க்களால ஆனது. 
அவற்றுள் சில:

  ஒயர சீரான இகடைசவளியில 
சுதந்திரமா்கவும், யநரகமைா்கவும் 
நகடைச்றும் யதரதல. வைதுவந்யதார 
வாககுரிகம மற்றும் வாக்களித்தலின் 
ர்கசிைம் ்காக்கப்்டுதல அடிப்்கடையில 
யதரதகல நடைத்த யதரதல ஆகணைம் எனும் 
ஒரு சுயைச்கெைான அகமப்பு.

  மக்கள் யதரந்சதடுப்்தற்கு வெதிைா்க ்ல 
்கட்சி்கள் ய்ாட்டியிடும் யதரதல.  

  சுதந்திரமான நீதிமன்ைத்தின் 
யமற்்ாரகவயில இைஙகும் யதரதல 
ெட்டைங்கள்.  

  ய்ச்சு மற்றும் கூட்டைங்கள் கூடுவதற்்கான 
சுதந்திரம்.  

  யதரதலில ஒரு யவட்்ாளரா்க ்ஙய்கற்கும் 
சுதந்திரம்.

  சதாகல்காட்சி்களில நம் ெட்டைமன்ை 
மற்றும் நாடைாளுமன்ை உறுப்பினர்கள் 
நாடைாளுமன்ை மற்றும் 
ெட்டைமன்ைங்களில தங்கள் சதாகுதி 
பிரச்ெகன்கள் சதாடைர்ா்க ய்சுவகத 
்கவனிக்கவும். 

  வகுப்பில மாணவர்கள் தங்கள் வகுப்பு 
தகலவகர ர்கசிை வாகச்கடுப்பு மூலம் 
யதரந்சதடுக்கவும். 

  நாடைாளுமன்ை நகடைமுகை்ககள 
பின்்ற்றி வகுப்பிலும் மாணவர 
நாடைாளுமன்ைம் ஏற்்ாடு செயது 
விவாதங்கள் நடைத்தவும்.

ெசயல்பாடு

தசயலில் இ்றங்க ்வண்டிய �ருணம்

ஐ.நா.வின் பூரவகுடி மக்கள் தன் உரிகம்கள் 
சதாடைர்ான பிர்கடைனத்கத சவறும் 
ச்காண்டைாட்டைங்கயளாடு மகிழ்ந்து நிறுத்தி 
விடைாமல அகனவரும் ஒன்றிகணந்து அந்த 
பிர்கடைனத்தின் யநாக்கங்ககள 
செைல்டுத்தும் தருணம் இது.

உல்கம் முழுவதும் 37 ய்காடிககும் 
அதி்கமா்க பூரவகுடியின மக்கள் வசித்து 
வருகின்ைனர. அவர்களின் தனித்துவமான 
்ண்்ாடு மற்றும் அகத வளரச்செயவது 
என்ை உறுதிசமாழி ெரவயதெ பூரவகுடியின 
மக்கள் நாளான ஆ்கஸ்டு 9 அன்று 
யமற்ச்காள்ளப்்ட்டைது. ஆனால அது சவறும் 
உறுதிசமாழி ஏற்ய்ாடு நின்று விடைாமல 
அகத செைலுககு ச்காண்டுவரும் ்ணி்கள் 
சதாடைங்கப்்டை யவண்டும். ்ல 
நூற்ைாண்டு்களா்க அடைககு முகை்ககள 
ெந்தித்து வருகிை அவர்களுககு தங்கள் 
மனித உரிகம்கள், வாழும் முகை மற்றும் 
்கனவு்ககள ்காத்துகச்காள்ளவும் அகத 
அகடைைவும் யதகவைான வழி்கள் 
அவர்களுககு யதகவப்்டுகின்ைன.

பூரவகுடியின மக்கள் உரிகமக்கான 
ஐ.நா பிர்கடைனம் ஒரு ்கருவிைா்க 
அவர்களுககு வாயத்துள்ளது. இந்த 
பிர்கடைனம் பூரவகுடியின மக்களின் 
சுைநிரணை உரிகமகைப் ்ற்றி கூறுகிைது. 
ச்ாதுவாழ்வில அவர்கள் ்ஙய்கற்்தற்்கான 
உரிகம்கள் ்ற்றி ய்சும் அயத யவகளயில, 
அவர்களின் தனித்துவமான அரசிைல, 
ச்ாருளாதார, ெமூ்க மற்றும் ்ண்்ாட்டு 

நி்கழ
ஆய்வு நி்கழ ஆய்வு

உ�நா�� ம�க��கான 
உ�ைமக� ப�� ஐ�ய 
நா�க� சைப
	 
அ��ைக
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அகமப்பு்ககள வலுப்்டுத்த யவண்டிைதன் 
அவசிைத்கத ்ற்றியும் கூறுகிைது. மி்க 
முககிைமா்க இந்த பிர்கடைனம் பூரவகுடியின 
மக்கள் தங்கள்  சதான்கம நிலங்களின் 
யமல ச்காண்டிருககும் உரிகம, அதன் 
மூலம் அவர்கள் செயயும் வரத்த்கம் 
ஆகிைவற்கை ்ாது்காக்க யவண்டும் 
என்கிைது.

இரண்டு தொப்தங்களுககும் யமல 
நகடைச்ற்ை ய்ச்சுவாரத்கத்களின் 
அடிப்்கடையில செப்டைம்்ர மாதம் 2007 ஆம் 
ஆண்டு இந்த பிர்கடைனம் ஐ.நா. 
ச்ாதுச்ெக்யில 143 உறுப்பினர்களின் 
ஆதரயவாடு நிகையவறிைது. இந்த ஆதரவு 
நாடு்களின்  எண்ணிகக்க ச்ருகிகச்காண்யடை 
உள்ளது. ச்காலம்பிைா மற்றும் ஆஸ்தியரலிைா 
நாடு்கள் பிர்கடைனம் நிகையவறிை ய்ாது 
அகத ஆதரிக்காவிட்டைாலும் தற்ய்ாது 
ஆதரிககின்ைன. இந்த ஆதரவு 
ஊக்கமளிப்்தா்க இருந்தாலும் இந்த 
தீரமானம் அகனவராலும் 
ஏற்றுகச்காள்ளப்்டை நாம் உகைத்தா்க 
யவண்டியுள்ளது. அப்ய்ாது தான் 
பூரவகுடியின மக்களின் தினெரி துன்்ங்களும், 
்ாகு்ாடு்களும் முடிவுககு வரும். உல்கப் 
பூரவகுடியின மக்களில ்த்தில ஒருவர 
வறுகமயின் ய்காரப்பிடியில சிககியுள்ளதா்க 
ஆயவு்கள் சதரிவிககின்ைன. இவர்களுக்கான 
்கலவி மற்றும் மருத்துவ வாயப்பு்களும் 
மி்கககுகைவா்கயவ உள்ளன. நாட்டில 
உருவாக்கப்்டுகின்ை வளரச்சி மற்றும் 
ச்ாருளாதார திட்டைங்களும் பூரவகுடியின 
மக்ககள ெரிவர சென்ைகடைவதிலகல 
அவர்களின் தனிப்்ட்டை யதகவ்கள் மற்றும் 
மரபு்களில ய்ாதிை ்கவனம் 

செலுத்தப்்டுவதுமிலகல. அரசின் மற்ை 
துகை முடிவு்களும் கூடை பூரவகுடியின 
விவ்காரத்தில அலட்சிை மற்றும் 
்கண்டுச்காள்ளாத ய்ாகக்கயை 
்ககடைபிடிககின்ைன. இதன் விகளவா்க 
ச்ரும்்ான்கம மக்களால பூரவகுடியின 
மக்களுக்கா்க இைற்ைப்்டும் ெட்டைமும் 
ச்காள்க்க்களும் அவர்களுகடைை நிலம் 
மற்றும் இைற்க்க வளங்களில 
ெரச்கெகையை ஏற்்டுத்துகின்ைன. யமலும் 
இகவ பூரவகுடியின மக்களின் அடிப்்கடை 
வாழும் முகைகையை மாற்றி வாழ்வதற்கு 
அச்சுருத்தலா்க அகமகிைது.

நாம் நம்முகடைை ஒட்டுசமாத்த 
முைற்சியினால அவர்களுக்கான ெரவயதெ 
பிர்கடைனத்கத செைலுககு 
ச்காண்டுவரயவண்டும். இலகலசைனில 
அகவ சவற்று முைக்கங்களா்கயவ நின்று 
விடும். அப்பிர்கடைனத்தின் ஒவசவாரு 
வாரத்கதகையும் செைல்ாட்டுககு 
ச்காண்டு வரும்ய்ாது தான் அவர்கள் 
வாழ்வில மாற்ைங்கள் ஏற்்டும். 

உ�க� 

உ�ைமக� ப�� 

அ��� ெகா���க�

உ�நா� ம�க��கான 
உ�ைமக� ப�� 

ஐ��ய நா�க� சைப�� அ��ைக

உ�நா� ம�க��கான 
உ�ைமக� ப�� 

ஐ��ய நா�க� சைப�� அ��ைக
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ஐநாவின் பூரவகுடியின மக்கள் 
உரிகம்கள் ்ற்றிை பிர்கடைனம் மற்றும் பிை 
மனித உரிகம சதாடைர்ான ெட்டைங்கள் 
மூலம் அரசு்கள், பூரவகுடியின மக்கள், ஐ 
நா அகமப்பு மற்றும் இவர்களுடைன் 
சதாடைரபுகடைை அகனவரும் ஒன்றிகணந்து 
செைலாற்றி ய்ச்சுவாரத்கத, ் ரஸ்்ர புரிந்து 
ச்காள்ளல மற்றும் மனித உரிகம மீதான 
மதிப்பு இவற்றின் வழியை பூரவகுடியின 
மக்களின் பிரச்ெகன்களுக்கான தீரகவ 
எட்டை யவண்டும்.

நன்றி:  நவநீதம் பிள்கள, ஐ நா த்கவல 
கமைம், புதுதிலலி.

பூர்வகுடியினே மக்களின் உரிகம்கள் 
சதாடைர்ான ஐ.நா. பிர்கடைனத்தின் 
அடிப்்கடையில கீழ்்கண்டை வினாக்களுககு 
விகடைைளிக்கவும்.

   பூரவகுடியின மக்களின் உரிகம்கள் 
இன்று ஏன் அவசிைம் என்்தற்்கான 
மூன்று ்காரணங்ககளக கூறு?

   பூரவகுடியின மக்களின் உரிகம்கள் 
மாற்றித்தர இைலாதது, பிரிக்க முடிைாதது 
மற்றும் ஒன்றுகச்கான்று சதாடைரபுகடைைது 
என்்கத உன்னுகடைை சொந்த 
வாரத்கதயில எழுது்க.

  ஐ.நா.வின் பூரவகுடியின உரிகம்கள் 
சதாடைர்ான பிர்கடைனத்தில இருந்து 
இந்திை அரெகமப்பில 
இகணக்கப்்ட்டுள்ள மனித 
உரிகம்களுள் ஏயதனும் நான்கிகன 
கூறு,

பங்்கறபு மக்களாட்சி (Participatory Democracy) 

்ஙய்கற்பு மக்களாட்சிைானது, ெமத்துவம் 
என்ை நிகலயிலிருந்து ெம நீதியின் 
அடிப்்கடையிலான ்ஙகு என்ை நிகலயநாககி 
செலல ஊககுவிககிைது. ெமீ் ்காலங்களில 
்ங்களிப்பு மக்களாட்சியில மக்களின் 
்ங்களிப்பு அதி்கரித்து வருகிைது. சதான்கம 
பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சிகை விடை மக்கயள 

யநரடிைா்க ்ஙய்கற்கும் மக்களாட்சியில தான் 
மக்களாட்சியின் தன்கம அதி்கமிருககும். இது 
குடிகம ெமூ்கத்தின் அடிப்்கடையிலானது. 
அகனவருககுமான வாயப்பு்ககள ஏற்்டுத்தி, 
அந்த வாயப்பு்ககள அகனவரும் ்ைன்்டுத்த 
ஏதுவான சூைகலயும், முடிசவடுத்தலில 
அகனவருககுமான ்ஙக்கயும் இது உறுதி 
செயகிைது. ெமூ்க உைவு்கயள அரசிைல 
நடைவடிகக்க்களுககு அடிப்்கடைைாகும். 
்ங்களிப்பு மக்களாட்சிைானது மக்களின் 
்ங்களிப்க் அதி்கரித்து அரசிைல 
ெமத்துவத்கத ஏற்்டுத்தி அதன் மூலம் 
ெமூ்கத்கதயை மக்களாட்சிமைமாககுகிைது.

்ஙய்கற்பு மக்களாட்சியின் யநாக்கயம 
ஆரவமுள்ள மக்ககள அரசிைல, ச்ாருளாதார 
மற்றும் ெட்டை நகடைமுகை்களில ்ஙய்கற்்கச் 
செயவதும், மக்ககள அரசின் முடிவு்களுககு 
ச்ாறுப்புகடைைவர்களா்க மாற்றுவதுயம 
ஆகும். ் ஙய்கற்பு மக்களாட்சியின் சிைப்்ம்ெயம 
அரசின் செைல்ாடு்கள் மற்றும் முடிவு்கள் 
எடுப்்தில மக்கள் யநரடிைா்க ்ஙய்கற்கும் 
வாயப்க் ஏற்்டுத்துவதுதான். இந்த முகை 
மக்களாட்சியில அதி்காரம் யநரடிைா்க 
மக்களிடைம் மட்டும் இருககுயம தவிர யவறு 
எந்த அகமப்பிடையமா, தனி ந்ர்களிடையமா 
இருக்காது. தற்ய்ாகதை ச்ாருளாதார 
வளரச்சிக ்காலத்தில மக்களிகடையை 
ஏற்ைத்தாழ்வு்ககள நீககி ெமத்துவத்கத 
ஏற்்டுத்த, மக்கள் தங்கள் ்ஙய்கற்பு்ககள 
அளிககும் வக்கயில ்ஙய்கற்பு 
மக்களாட்சிைானது வடிவகமக்கப்்ட்டுள்ளது. 
இதன் மி்க முககிை ்ண்ய் அரசிைல 
ெமத்துவம் உள்ள ஒரு மக்களாட்சி முகைைா்க 
இருப்்தாகும். அதில அகனவருககும் ெமமான 
அடிப்்கடை உரிகம்கள் மற்றும் சுதந்திரங்கள் 
உறுதி்டுத்தப்்ட்டிருககும்.
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5.3  மக்களாட்சிகய அளவிடு�ல் மறறும் 
மதிப்பிடு�ல்

மக்களாட்சி என்்து மக்கள் தங்களது 
ஒப்புதகலயைா அலலது ஒப்புதலின்கமகையைா 
்காட்டுவதற்்கான ஒரு ெரிைான முகைைான 
வழிைாகும். இந்திை அரெகமப்பின் வகரவுக 
குழு தகலவர முகனவர பி.ஆர.அம்ய்த்்கர 
இகத வலியுறுத்திக கூறுகிைார. “அரசிைலில 
நமககு ெமத்துவம் இருககும். ஆனால ெமூ்க 
மற்றும் ச்ாருளாதார வாழ்வில ெமத்துவமற்ை 

தன்கமயை நிலவும்” என்ைார. அரசிைலில 
ஒருவருககு ஒரு வாககு, ஒவசவாரு 
வாககிற்கும் ஒயர மதிப்பு என்ை விதிகை 
அஙகீ்கரிககியைாம். ஆனால நம் ெமூ்க மற்றும் 
ச்ாருளாதார ்கட்டைகமப்பின் ்காரணமா்க 
நம்முகடைை ெமூ்க ச்ாருளாதார வாழ்வில 
ஒவசவாரு மனிதனுககும் ஒயர மதிப்பு என்ை 
விதிமுகைகை சதாடைரந்து மறுத்யத 
வருகியைாம். மக்களாட்சிகை மதிப்பிடுதல 
மற்றும் அளவிடுதல என்்து அதன் தரம் 
மற்றும் அளவின் அடிப்்கடையில நி்கழ்கிைது. 
தர நிகலகை ்குப்்ாயவு செயவதன் மூலம் 
ெமூ்க மாற்ைத்தின் இைக்காற்ைகல ்கண்டைறிை 
ஏதுவாகிைது. அயத ெமைத்தில அளவு 
நிகலகை ்குப்்ாயவு செயவதன் மூலம் 
சிைப்்ான மக்களாட்சி நகடைமுகைக்கான 
மாற்ைம் எவவாறு உள்ளது என்று அறிை 
முடிகிைது. 

நம� �ராம����� 
த��� ேவ�� 

எ�பைத நா� அ�ேவ�. 
இ���� ஓ� சாைல�கான 

வர - ெசல  ��ட�டைல
ப�� நா ����க ேவ��ெமன 

நா� �ைன��ேற�.

ேஹ�, 
அவ�க� ந�ட
 ேபசேவ��

உ�ளா�� 
ேமபா�� 

��ட

 ேதைவ எ�ன�ற ச�க�கைள 

என� மாமா 
ப�ைய� 
ெச��றா�

உ�ளட��த�
நம�� உ�ைமயான

உ�ளா��� ��

இந்திை சுதந்திர தினம், குடிைரசு தினம், ்காந்தி சஜைந்தி மற்றும் உகைப்்ாளர 
தினங்களில நகடைச்றும் கிராம ெக்க கூட்டைங்கள் ஏதாவசதான்றில ்கலந்துச்காள். 
அககூட்டைங்களில மக்கள் ்ஙய்கற்்கதயும், தங்கள் ய்காரிகக்க்கள் சதாடைர்ா்க 
விவாதங்களில ஈடு்டுவகதயும், முடிவு எடுககும் நகடைமுகை்களில ்ஙகுச்றுவகதயும் 
கூரந்து ்கவனி.

Local 
development 

plan

ெசயல்பாடு
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மக்களாட்சியின் தர நிகலயிகன மக்கள் 
்ஙச்கடுககும் ஆரப்்ாட்டைங்கள், ்கண்டைன 
கூட்டைங்கள், பிரச்ொரங்கள், மக்கள் ்கருத்து 
சுதந்திரத்திகன ்ைன்்டுத்தும் விதம் மற்றும் 
அரெகமப்பு மக்களுககு ச்காடுத்திருககும் 
உரிகம்கள் இவற்றின் மூலம் அறிைலாம். 
ெமூ்கத்தில நடைககும் நி்கழ்வு்கள் ெமூ்க 
மாற்ைத்திற்்கான குறிப்்ா்க ொதி, மத, ்ாலின 
மற்றும் ்ண்்ாட்டு ்கண்யணாட்டைங்களில 
முன்யனாககி செலலயவண்டிைகத 
வலியுறுத்துகின்ைன. வளரச்சிக்கான 
ச்ாருளாதார முகைைானது 
மாறிகச்காண்யடையிருககிைது. இதில 
ச்காள்க்க்கள் வகுப்்தன் முலம் 
ஏற்ைத்தாழ்வு்ககள ்ககளவதற்்கா்க மக்களாட்சி 
இம் மாறிவரும் ச்ாருளாதார முகையுடைன் 
யநரடி சதாடைரபில உள்ளது. மனித வள 
யமம்்ாட்டுக குறியீடு மற்றும் தனி ந்ர 
வருமானத்தின் மூலம் மக்களாட்சிைானது 
மதிப்பிடைப்்டுகிைது. கீழ்்கண்டை அடிப்்கடை 
்காரணி்கள் மக்களாட்சிகை அளவிடைவும் 
மதிப்பிடைவும் உதவுகின்ைன.

1.  இகைைாண்கம: ஒரு ஆட்சிைானது எந்த 
அளவிற்கு மற்ை நாடு்களின் குறுககீடு 
இலலாமல தன் நாட்டின் உள் விவ்காரங்கள் 
மற்றும் சவளியுைவு ச்காள்க்க்ககள 
க்கைாள முடிகிையதா அதுயவ அதன் 
இகைைாண்கம எனப்்டும்.

2.  ஆட்சி அதி்காரம்: நாட்டின் எலகலககுள் 
எந்த அளவிற்கு மத்திை அரொங்கத்தின் 
அதி்காரம் செலலு்டிைாகுயமா அந்த 
எலகல்கள் ஆட்சி அதி்காரத்துககுட்்ட்டைகவ 
எனப்்டும்.

3.  யதரந்சதடுக்கப்்ட்டை அரொங்கம்: இர்கசிை 
வாகச்கடுப்பு முகை யதரதல்கள் மூலம் 
யதரந்சதடுக்கப்்ட்டை பிரதிநிதி்கள் க்கயில 
ஆட்சி அதி்காரம் இருப்்கத இது குறிககிைது.

4.  வைது வந்யதார வாககுரிகம: யதரதல்களில 
ஒரு குறிப்பிட்டை வைகத ்கடைந்த அகனத்து 
குடிமக்களுககும் எந்த வித ்ாகு்ாடுமின்றி 
வாக்களிக்க ச்காடுக்கப்்ட்டிருககும் 
உரிகம. 

5.  சமாத்த வாககுப்்திவு : யதரதல நாளன்று 
வாக்களித்த மக்களின் வாககு ெதவீதத்கத 
குறிககிைது. 

6.  முகைப்்டுத்தப்்ட்டை யதரதல்கள்: யதரதல 
ஒரு சீரான இகடைசவளியில (5 ஆண்டுககு 
ஒரு முகை) குறிப்பிட்டை அட்டைவகணயில 
அரெகமப்பு  கூறியுள்ள்டி நடைத்துதல  

7.  சுதந்திரமான மற்றும் நிைாைமான 
யதரதல்கள்: அரசிைல ்கட்சி்களும், 
யவட்்ாளர்களும் வாககு எண்ணிகக்ககை 
்ாரகவயிடை நிைாைமான வாயப்பு்ககள 
வைஙகுதல. யமலும் வாக்காளர்கள் எந்த 
வித ்ைமும், ்ார்ட்ெமுமின்றி தங்கள் 
வாகக்க ்திவு செயதல.       

8.  ஊடை்கங்ககள அணுகுதல மற்றும் ்ரப்புகர : 
அகனத்து அரசிைல ்கட்சி்கள் மற்றும் 
யவட்்ாளர்களுககும் ஊடை்கங்கள் மற்றும் 
ச்ாதுசவளியில ்ரப்புகர செயை 
அவர்களின் வாககு விகிதத்திற்கு ஏற்ைார 
ய்ால வாயப்பு வைஙகுதல.

9.  ெட்டைத்தின் ஆட்சிகை உறுதி செயதல: 
அரெகமப்பில கூறியுள்ள்டியும் 
நீதிமன்ைங்களின் விளக்கங்கள் மற்றும் 
வழி்காட்டுதலின் ்டியும் ெட்டைத்கத 
ஆட்சிைாளர்கள் செைல்டுத்துதல. 

10.  ெட்டைமன்ை அதி்காரம்: நாடைாளுமன்ை 
அகமப்பின் மூலமா்க ெட்டைமன்ைமானது 
செைலாட்சித்துகை மீது ஏற்்டுத்தும் 
்கட்டுப்்ாடு ெட்டைமன்ை  அதி்காரம் 
எனப்்டும். 

11.  சுதந்திரமான நீதித்துகை: நீதித்துகைைானது 
செைலாட்சி துகை மற்றும் எந்த ஒரு 
சவளிப்புை குறுககீடும் இலலாமல 
சுதந்திரமா்க செைல்டுதகல இது 
குறிககிைது.   

12.  எதிரக ்கட்சி்களின் ்ஙகு: எதிரக ்கட்சி்கள், 
ஆளும் ்கட்சியின் செைல்ாடு்ககள 
சதாடைரந்து ்கண்்காணித்தும், விமரசித்தும் 
அது அரெகமப்பு வகுத்த ்ாகதகை விட்டு 
வில்காமல ஆட்சி புரிை கவத்து 
நாடைாளுமன்ை மக்களாட்சிகைக ்காப்்கத 
இது குறிககிைது.  
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13.  நீதிப் புனராயவு: ெட்டைமன்ைம் இைற்றும் 
ெட்டைங்ககளயும், அரொங்கத்தின் 
நடைவடிகக்க்ககளயும், அரெகமப்பு 
விதி்களின் அடிப்்கடையில சீராயவு 
செயைவும், அகவ மற்ை அகமப்பு்களால 
எந்த அளவிற்கு மதிக்கப்்டுகிைது என்்கத 
்கண்்காணிக்கவும் உள்ள நீதிமன்ை 
அதி்காரம்.

14.  ்கட்சி ்லம்: ்கட்சி்கள் 
நிறுவனமைமாக்கப்்ட்டு அவற்றின் 
அதி்காரம் மற்றும் ்ணி்கள் 
்ரவலாக்கப்்ட்டு அகவ 
அகனவருககுமான ்கட்சி்களா்க இருப்்யத 
அவற்றின் ்லத்கத தீரமானிககிைது.

15.  ்கட்சியின் சித்தாந்தம்: அரசிைல ்கட்சி்கள் 
நன்கு வகரைறுக்கப்்ட்டை நிகலைான 
மற்றும் ஒத்திகெவான ்கட்சி 
சித்தாந்தங்ககள வகுத்துள்ளன. 

16.  ்கட்சி முகை அகமப்பு : ெட்டைமன்ைத்தில 
அங்கம் வகிககும் அரசிைல ்கட்சி்களின் 
எண்ணிகக்க. 

17.  ் த்திரிக்க சுதந்திரம்: ்த்திரிக்க்கள் 
சுதந்திரமா்கவும், ்ைமின்றியும் தங்களது 
்லயவறு வக்கைான அரசிைல 
்கருத்துக்ககளயும், விமரெனங்ககளயும் 
மக்களிடைம் ச்காண்டு செலல எந்த 
அளவிற்கு முடிகிையதா அதுயவ ்த்திரிக்க 
சுதந்திரமாகும்.

18.  சுதந்திரமான குடிகமச்ெமூ்கம்: குடிகமச் 
ெமூ்கமானது அரசுககு எதிரான அரசிைல 
தகலவர்களுககு எதிரான தங்களது 
்கருத்துக்கள் மற்றும் விமரெனங்ககள 
எந்த வித அச்சுறுத்தலுமின்றி 
சவளிப்்டுத்தும் சூைல.  

19.  குடிகமச்சுதந்திரம்: அரெகமப்பில 
ய்ணப்்ட்டுள்ள அடிப்்கடை மற்றும் மனித 
உரிகம்கள் அகனத்து குடிமக்களுககும் 
வைங்கப்்டுதல. 

20.  சொத்துரிகம: அரெகமப்பில 
்ாது்காப்்ளிக்கப்்ட்டிருககும் சொத்து 
உரிகம்கள்.  

21.  மத சுதந்திரம்: மதங்களிகடையை 
நலலிணக்கத்கத ய்ணுவதற்கும் அரசிைல 
ச்காள்க்க்கள் மற்றும் திட்டைங்களில 
மதச்ொரபின்கமகை நிகலநாட்டைவும் மத 
சுதந்திரமானது அரெகமப்்ால ஒவசவாரு 
இந்திை குடிம்கனுககும் 
உத்திரவாதமளிக்கப்்ட்டுள்ளது.

22.  வளங்கள் மீதான அகனவருககுமான 
வாயப்பு: வளங்கள் ெரிெமமா்க 
அகனவருககும் ்கிரந்தளிக்கப்்ட்டு 
ச்ாருளாதார ெமநிகலகை வருவாய, 
்கலவி மற்றும் சு்காதாரத்தின் மூலம் 
ஏற்்டுத்துதல.  இது அரசிைலில 
அகனவரும் ்ஙய்கற்்தற்்கான ஒரு சிைந்த 
யுத்திைாகும்.    

23.  இைற்க்கச் செலவங்கள் மற்றும் 
ச்ாதுச்சொத்துக்கள் மீதான 
அகனவருககுமான வாயப்பு: இைற்க்க 
செலவங்கள் மற்றும் ச்ாதுச் சொத்துக்கள் 
மீது அகனவருககும் ெரிெமமான வாயப்பு 
மற்றும் அகத எளிதில ்ைன்்டுத்தும் 
வழி்கள் இருப்பின் அது அகனவரின் 
வாழ்கக்கத் தரத்கத உைரத்தும் மற்றும் 
ெமூ்க விடுதகலககு வித்திடும்.  

24.  ் ாலின ெமத்துவம்: ெட்டைமன்ைம், ெமூ்க 
அகமப்பு்கள் மற்றும் அரசின் ்லயவறு 
்தவி்களில ச்ண்ணுககும், ஆணுககும் 
இகணைான பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் 
அவர்ககள ்கண்ணிைமா்க நடைத்துதல.

25.  ஏகை எளியைாரின் ெமூ்க ச்ாருளாதார 
நிகல யமம்்டை அரசிைல ெமத்துவம்: ொதி, 
இன, ்ைஙகுடியினர மற்றும் மத 
சிறு்ான்கமயினருககு அரெகமப்பில 
ெமஉரிகம்கள் வைங்கப்்ட்டுள்ளன. அதன் 
மூலம் அவர்கள் தங்களின் 
பிரச்ெகன்களுககு தீரவு்ககள எட்டைவும் 
அரசின் நிரவா்க அதி்காரத்தில 
்ஙய்கற்்கவும் ஏதுவாகிைது. யமலும் ெட்டை 
மன்ைத்தில அவர்களுக்கான 
பிரதிநிதித்துவத்கத ச்ைவும், ஆட்சி 
அதி்காரத்தில ்ஙய்கற்்கதயும் அவர்கள் 
தங்களின் அரசிைல ்ஙய்கற்பின் மூலம் 
ச்றுகின்ைனர.
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5.4 இ்திய மக்களாட்சியின் சா�கனே்கள்

இந்திைாகவயும், இந்திை 
அரெகமப்க்யும் உருவாககிை நம் 
முன்யனார்கள் ஒரு வலிகமைான 
மக்களாட்சிககு  அடித்தளத்கத 
இட்டுச்சென்றுள்ளனர. இது நம் இந்திைாகவ 
சிைந்த ஒரு நாடைா்கத் தி்கைச்செயகின்ைது. நமது 
மக்களாட்சியின் அடித்தளமானது நம் 
அரெகமப்பின் ெமூ்க அரசிைல மற்றும் 
ச்ாருளாதார மாற்ைத்திற்கு வலு யெரககும் 
விதமா்க அகமந்துள்ளது. நம் அரெகமப்பின் 
மு்கவுகரைானது அடிப்்கடை உரிகம்கள் 
மற்றும் ்கடைகம்கள், வழி்காட்டு சநறிமுகை்கள், 
நாடைாளுமன்ை மக்களாட்சி முகை மற்றும் ெட்டை 
திருத்த நகடைமுகை்கள், நீதிப் புனராயவு 
மற்றும் அரெகமப்பின் அடிப்்கடை அம்ெக 
ய்காட்்ாடு்கள் என அரசு செைல்டை யவண்டிை 
விதத்கத ்காட்டும் ஒரு வழி்காட்டிைா்க 
உள்ளது.

ச்ாதுப்பிரச்ெகன்களில ெமத்துவம் 
மற்றும் நீதிக்கா்க எழும் குரல்ககள 
நீங்கள் ச்ாதுசவளியில ்காண முடியும். 
உதாரணமா்க ஒரு வளரச்சித் திட்டையமா 
அலலது சதாழிற்ொகலயைா 
சதாடைங்கப்்டும்ய்ாது அது 
சுற்றுச்சூைகல, சு்காதாரத்கத ்ாதிககும் 
என்ைால எதிரப்பு குரல எழுவகத 
்காணலாம். அப்ய்ாது அம்மக்கள் 
அப்பிரச்ெகன சதாடைர்ா்க ய்சுவதற்கும், 
விவாதிப்்தற்கும், ய்ாராடுவதற்கும் அந்த 
துகை சதாடைரபுகடைை அதி்காரி்களிடைம் 
விளக்கம் ச்றுவதற்கும் 
அனுமதிக்கப்்டுகிைார்கள். இது 
சதாடைர்ா்க நீ அறிந்த ஏயதனும், எதிரப்பு 
கூட்டைங்கள், மறிைல்கள், ய்ரணி்கள் 
மற்றும் ஊரவலங்கள் ்ற்றிை ்த்திரிக்க 
செயதி்ககள ்கத்தரித்து ஒட்டி, அகத உன் 
வகுப்்கையில ்காட்சி்டுத்து.

ெசயல்பாடு
அரசியல் �ளம் (Political Front)

  சுதந்திர இந்திைாவின் முதல ச்ாது யதரதல 
1951ம் ஆண்டு நடைந்த ய்ாது, ்களத்தில 54 
அரசிைல ்கட்சி்கள் இருந்தன. ெமீ்த்தில 
நடைந்து முடிந்த 2014ம் ஆண்டு ச்ாது 
யதரதலின் ய்ாது அரசிைல ்கட்சி்களின் 
எண்ணிகக்க 264 ஆ்க கூடி இருந்தது. 
இதிலிருந்து அரசிைல நகடைமுகை 
விரிவா்கவும் ஆைமா்கவும் மாறிவருவது 
புலனாகிைது.

  சுதந்திர இந்திைாவில 1951ஆம் ஆண்டு 
நடைந்த முதல ச்ாதுத்யதரதலில 17.30 ய்காடி 
இந்திை மக்கள் வாக்களிககும் உரிகம 
ச்ற்று இருந்தனர. இவர்களில 44.87 
ெதவிகிதத்தினயர வாக்களித்தனர. நாட்டின் 
16வது ச்ாதுத்யதரதல 2014ஆம் ஆண்டு 
நடைந்த ய்ாது வாக்காளர்களின் 
எண்ணிகக்க 81.40 ய்காடிைா்க 
அதி்கரித்திருந்தது. இதில 66.4 
ெதவிகிதத்தினர வாக்களித்தனர. 
இவர்களில 67.9 ெதவீதத்தினர ஆண்்கள் 
மற்றும் 65.6 ெதவீதத்தினர ச்ண்்கள். இந்த 
யதரதலில ய்ாட்டியிட்டை யவட்்ாளர்களின் 
எண்ணிகக்கயும் 8251 ஆ்க 
அதி்கரித்திருந்தது.

  2004ஆம் ஆண்டு முதல வாககு்கள், 
மின்னணு வாககு்திவு இைந்திரத்தின் 
மூலமா்க ்திவு செயைப்்டுகின்ைன. இந்த 
இைந்திரங்கள், இந்திைாவியலயை தைார 
செயைப்்டுகின்ைன. இவற்றின் துலலிைம், 
மற்றும் ர்கசிைம் ்காக்கப்்டுதல ஆகிைகவ 
சவற்றி்கரமா்க யொதித்தறிைப்்ட்டுள்ளது.

  நம் யதரதல முகைைானது அதி்க 
வாககு்ககள எண்ணிகக்க அடிப்்கடையில 
ச்ற்ைவர சவற்றி ச்ற்ைவர என்ை 
அடிப்்கடையில அகமந்துள்ளது. ஒவசவாரு 
சதாகுதிககும் ஒரு பிரதிநிதி ச்ரும்்ான்கம 
வாககு்களின் அடிப்்கடையில 
தீரமானிக்கப்்டுகிைார. ெட்டைமன்ை மற்றும் 
நாடைாளுமன்ை யதரதல்களில ஒரு 
வாக்காளருககு ஒரு வாககு என்ை 
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அடிப்்கடையில யதரதல நகடைச்றும். இதன் 
மூலம் வாக்காளர்கள் தங்களின் 
பிரதிநிதி்ககள ெட்டைமன்ைத்திற்கும் 
ந ா டை ா ளு ம ன் ை த் தி ற் கு ம் 
யதரந்சதடுககின்ைனர.

  நம் நாட்டில 1989ஆம் ஆண்டிலிருந்து 18 
வைது பூரத்திைான அகனத்து 
குடிமக்களுககும் வாக்களிககும் உரிகம 
வைங்கப்்ட்டுள்ளது. இது மக்களாட்சி 
எனும் மகுடைத்தில யமலும் ஒரு சிை்காகும்.

  உலகின் மி்கப்ச்ரிை மக்களாட்சி நாடைான 
இந்திைா, தனது அகனத்து தரப்பு 
மக்ககளயும் அரவகணத்து, மாநிலங்களின் 
்லயவறு ய்காரிகக்க்ககளயும் ஏற்று 
கூட்டைாட்சி தத்துவத்துடைன் ஒரு 
சவற்றி்கரமான அரொ்க தி்கழ்கிைது.

  இந்திை அரெகமப்பின் 73-வது மற்றும் 74-
வது ெட்டைத் திருத்தம் தாழ்த்தப்்ட்டை மற்றும் 
்ைஙகுடியினருககும், ச்ண்்களுககும் 
உள்ளாட்சி அரொங்க அகமப்பு்களான 
கிராம ஊராட்சி்கள், ந்கராட்சி்கள் மற்றும் 
மாந்கரட்சி்களில உறுப்பினர்களா்கவும், 
தகலவர்களா்கவும் ய்ாட்டியிடை இடை 
ஒதுககீட்கடை அறிமு்கப்்டுத்திைது.

  இந்திை மக்களாட்சி முகைைானது 
இளகமத் துடிப்ய்ாடு உள்ள உத்யவ்கமான 
ஒரு மக்களாட்சிைாகும். இந்திை ராணுவம் 
கூடை அரசிைல மற்றும் ஆட்சி அதி்காரத்தின் 
மீது எவவித செலவாகக்கயும் செலுத்த 
முடிைாது. அயதெமைத்தில ராணுவ 
அகமப்புககு முழு அதி்காரமும், உரிை 
மரிைாகதயும் அளிக்கப்்டுகிைது. 

சமூ்க�ளம் (Social Front)

 மக்களாட்சி முகைைானது அரசிைல 
அதி்காரத்தில மி்க முககிை மாற்ைத்கதக 
ச்காண்டுவந்தது. மக்களாட்சி முகையினால, 
அரசிைல அதி்காரமானது மத்திை மற்றும் 
உைர வரக்கம் மற்றும்  ந்கர ெமூ்கத்திடைமிருந்து 

சமலல விலகி அது தற்ய்ாது ெமூ்கத்தில 
பிற்்டுத்தப்்ட்டை மக்களிடைம் உள்ளது. 
சுதந்திரத்திற்குப்பின் அரெகமப்பின் மூலமா்க 
தாழ்த்தப்்ட்டை மற்றும் ்ைஙகுடியினருககு 
வைங்கப்்ட்டை இடை ஒதுககீடு ய்ாலயவ 
பிற்்டுத்தப்்ட்டை வகுப்பினரும் அரசு 
்தவி்களிலும், ெட்டைமன்ைங்களிலும் 
இடைஒதுகீட்கடை ச்ற்றுள்ளனர. 

  இந்திைாவின் ்த்திரிக்க சுதந்திரம் மற்றும் 
சுதந்திரமான நீதித்துகைைானது இந்திை 
ெமூ்கம் சதாடைரந்து ெட்டைத்தின் ஆட்சியின் 
்டி செைல்டை வழிவக்க செயகிைது. 

  இந்திைர்களின் ெராெரி ஆயுட்்காலமானது 
36 வருடைங்கள் என்று 1951ஆம் ஆண்டில 
இருந்தது. இது 2014-ஆம் ஆண்டு கிட்டைதட்டை 
இரட்டிப்்ாகி 66 வருடைங்கள் என்று 
உைரந்துள்ளது. இதற்கு ்காரணமா்க 
மருத்துவத்துகையில இந்திைாவின் 
வளரச்சி, அகனவகரயும் சென்ைகடைை 
கூடிை வக்கயில அரசின் சு்காதார 
திட்டைங்கள், சதாற்றுயநாய்கள் மற்றும் 
ச்காள்களயநாய்கள் ஒழிப்புக்கான 
மருந்து்கள் மற்றும் அதற்்கான திட்டைமிடைல 
ய்ான்ைவற்கை கூைலாம்.

  இகத ய்ாலயவ சின்னம்கம மற்றும் 
இளம்பிள்கள வாதம் ஆகிை யநாய்களும் 
முழுகமைா்க  ஒழிக்கப்்ட்டுவிட்டைன.  
்கலவித்துகையிலும் மாச்ரும் வளரச்சிகை 
இந்திைா ்கண்டுள்ளது. 1950-51-ல சவறும் 
27 ்ல்ககலக்கை்கங்களும் 578 
்கலலூரி்களும் இருந்த இந்திைாவில, 
2014ஆம் ஆண்டு ்கணககின்்டி சுமார 712 
்ல்ககல்கை்கங்களும் 36,671 
்கலலூரி்களுமா்க ச்ருகி வளரந்து 
உள்ளன. இகத ய்ாலயவ, எழுத்தறிவு 
விகிதமும் 1951-ல 18.3 ெதவிகிதத்திலிருந்து 
2011-ல 73 ெதவிகிதமா்க கிட்டைத்தட்டை நான்கு 
மடைஙகுககு யமல உைரந்துள்ளது.
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இது ்ாது்காப்பு விவ்காரங்கள், 
அரெகமப்பு ெட்டைப்்டிைான மக்களாட்சி 
ஆளுக்க, ெமூ்கம் மற்றும் நாட்டின் 
ச்ாருளாதாரம் ஆகிைவற்கை 
உள்ளடைககிைதாகும்.

  இந்திைா தன் ச்ாருளாதாரம், ராணுவம் 
மற்றும் அணு ஆற்ைலின் ்காரணமா்க 
ஆசிைாவில ஒரு வட்டைார ெகதிைா்கவும், 
சதற்கு ஆசிைாவில ஒரு வலலரொ்கவும் 
உருவாகியுள்ளது.

மக்களாட்சியை சிைந்தது. 
நான் ஏன் இகத 
சொலகியைன் என்ைால 
மற்ை எலலா 
மு க ை ்க ளு ய ம 
ய ம ா ெ ம ா ன க வ . 

மக்களாட்சியில  சில ொத்க, ்ாத்க 
அம்ெங்கள் இருந்தாலும் நமககு இகதவிடை 
சிைந்தது யவசைான்றுமிலகல. ஆனால 
மக்களாட்சியில அகனத்து 
பிரச்ெகன்களும் தீரந்துவிடும் என்று 
கூறுவது மாச்ரும் தவறு. பிரச்ெகன்கள் 
புத்திகூரகமயினாலும், ்கடின 
உகைப்்ாலும் மட்டுயம தீரும்.

ெமூ்க மக்களாட்சிகை 
அ டி ப் ் க டை ை ா ்க 
ச ்க ா ள் ள ா ம ல 
ச ்க ா ண் டு வ ர ப் ் டு கி ை 
அரசிைல மக்களாட்சி 
சவகு்காலம் நீடிக்காது. 

ெமூ்க மக்களாட்சி என்ைால என்ன? இது 
ஒரு வாழும் முகை, இது சுதந்திரம், 
ெமத்துவம் மற்றும் ெய்காதரத்துவத்கத 
அடிப்்கடை விதி்களா்க ச்காண்டை ஒரு 
வாழ்வு முகைைாகும் பி.ஆர. அம்ய்த்்கர 

இதன்்டி 1991ஆம் ஆண்டு வகர நாட்டின் 
வளரச்சிககு ஒருமு்கப்்டுத்தப்்ட்டை 
திட்டைமிடைல, யவகல வாயப்பிற்கு ச்ரிை 
அளவில ச்ாதுத்துகை நிறுவனங்ககள 
ஏற்்டுத்துதல, இகளஞர்களுககு அறிவிைல 
சதாழிலநுட்் ்கலவி என்றிருந்த நிகலயில 
1991ஆம் ஆண்டு தாராளமைம் மற்றும் ெந்கத 
ொரந்த மாதிரியிலான உல்கமைமாதல என்ை 
ச்ாருளாதாரத்தில மாற்ைம் ச்காண்டு 
வரப்்ட்டைது.  இது ்கட்டைகமப்பு, சீரகமப்பு 
செைலதிட்டைம் என்று அகைக்கப்்டுகிைது. 
இதற்கு பிைகு நாட்டின் ச்ாருளாதாரத்தில 
தனிைார மற்றும் அைல நாட்டைவரின் ் ங்களிப்பு 
அதி்கரித்தது. இதன் மூலம் புதிை 
சதாழிலமுகை நடுத்தர வரக்கம் என்ை பிரிவு 
உண்டைாககிைது.  ்கலவி, சு்காதாரம் மற்றும் 
ய்ாககுவரத்தில சதாழில நுட்் புதுகம்கள் 
மி்கப்ச்ரும் வளரச்சிகை ச்காண்டு வந்தன. 
யமலும் ந்கரங்களிலும், கிராமங்களிலும் 
உள்்கட்டைகமப்பு மற்றும் ொகல வெதி்கள் 
யமம்்டுத்தப்்ட்டைன. இதன் மூலம் மின்னனு 
சதாழிலநுட்் இந்திைா என்ை வளரந்த நிகல 
யநாககி இந்திைா ந்கரத் சதாடைஙகியுள்ளது. 
வஙகித் துகை சீரதிருத்தங்களும் ச்ரிை ெமூ்க  
மாற்ைங்ககள ொத்திைப்்டுத்தியுள்ளன.

  இந்திைாவின் ஒட்டு சமாத்த யதசிை 
வருவாைானது 1950-51-ல ரு்ாய 2.92 
லட்ெம் ய்காடிைா்க இருந்து 2014-2015-ல  
கிட்டைத்தட்டை 35 மடைஙகு வளரந்து  ரூ்ாய 
105.28 லட்ெம் ய்காடிைா்க உைரந்துள்ளது. 
அகத ய்ாலயவ, தனி ந்ர வருமானமும் 
1950-51-ல ரூ்ாய 274ஆ்க   இருந்து, 2014-
2015ஆம் ஆண்டு ரூ்ாய 88,533ஆ்க  
உைரந்துள்ளது.

  இந்திைாவின் உணவு தானிை உற்்த்தி 
1950-51ஆம் ஆண்டு்களில 50.8 ய்காடி 
டைன்்களா்க இருந்தது. அது 2014-15ஆம் 
ஆண்டு்களில 264.77 ய்காடி டைன்்களா்க 
கிட்டைத்தட்டை  ஐந்து மடைஙகு உைரந்துள்ளது. 
உணவு உற்்த்தியில இந்திைா தன்னிகைவு 
அகடைந்துள்ளது. இந்திை விவொைத் 
துகையில ஏற்்ட்டை சதாழிலநுட்் 
வளரச்சியை  இதன் முககிை ்காரணமாகும்.
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கீயை ச்காடுக்கப்்ட்டுள்ள அட்டைவகணயில உள்ள ஒன்்து ்கட்டைங்களில இந்திைாவின் 
தற்ய்ாகதை ெமூ்க, அரசிைல மற்றும் ச்ாருளாதார பிரச்ெகன்கள் ச்காடுக்கப்்ட்டுள்ளன. 
ஒரு உதாரணத்திற்கு கீயை ச்காடுக்கப்்ட்டுள்ள பிரச்ெகன்கள் உன் நண்்ன் ஒருவனின் 
்ாரகவயில வக்கப்்டுத்தப்்ட்டுள்ளதா்க எடுத்துகச்காள். உன் நண்்னின் ்ாரகவயில 
யவகலயிலலா திண்டைாட்டைம் தகலைாை பிரச்ெகனைா்கவும், ்ைங்கரவாதம் ய்ான்ை ஒன்்து 
பிரச்சிகன்களுள் இறுதிைான பிரச்ெகனைா்கவும் உள்ளது.

சமூ்க, அரசியல் மறறும் தபாருளா�ார பிரச்சகனே்ககள முன்னுரிகமப்படி 
வரிகசப்படுதது�ல்

உன் நண்்ன் வக்கப்்டுத்தியுள்ள பிரச்ெகன்களில  வரிகெப்்ட்டிைல ெரிைா்க உள்ளதா? 
அடுத்த ்த்தாண்டு்களில உன் வாழ்வில, யமயல குறிப்பிட்டுள்ள பிரச்ெகன்களுள் எந்த 
பிரச்ெகன மி்கமுககிைமா்க இருககும் என்று நீ ்கருதுகிைாய? உனது ்ாரகவயில யமயல 
குறிப்பிடைப்்ட்டுள்ள பிரச்ெகன்ககள வரிகெப்்டுத்து.

உன் நண்்ன் வரிகெப்்டுத்தியுள்ள பிரச்ெகன்களின் முன்னுரிகமப் ்ட்டிைகல நீ ஏற்றுக 
ச்காள்கிைாைா?

ெசயல்பாடு

5.5 இ்திய மக்களாட்சியின் சவால்்கள்:

இந்திை மக்களாட்சியில ஒவசவாரு தனி 
மனிதனுககும் மற்றும் ஒட்டு சமாத்த 
ெமு்கத்திற்குமான ெவால்கள் உள்ளன. 
குறிப்்ா்க அகனவருககுமான ்கலவித் திட்டைம் 
ெரிைா்க செைலாக்கப்்டைாததால இன்று 
இந்திைாவின் மி்க முககிை பிரச்சிகனைா்க 
எழுத்தறிவின்கம உள்ளது. வறுகம, மதவாதம்,  
மத அடிப்்கடைவாதம், ்ாலினப் ்ாகு்ாடு, 
ச்ண்்களுகச்கதிரான வன்முகை, அரசிைல 
வன்முகை, சீரதிருத்தங்கள் செயைப்்டைாமயல 
இைஙகி ச்காண்டிருககும் நீதித்துகை மற்றும் 
நிரவா்கத் துகை, குடிகமச் ெமூ்கத்தின் 
குகைவான ்ங்களிப்பு, அரசிைலில அதி்கரித்து 

வரும் குற்ைவாளி்களின் எண்ணிகக்க, 
அதி்கரித்து வரும் ச்ாருளாதார குற்ைங்கள், 
வளரச்சித் திட்டைங்களில மாநிலங்களுககிகடையை 
்ாகு்ாடு ்காட்டும் மத்திை அரசு மற்றும் 
அகனவகரயும் ெரிெமமா்க சென்ைகடைைாத 
வளரச்சி ய்ான்ை பிரச்ெகன்கள் இந்திைாவில 
தகலைாை பிரச்ெகன்களா்க  உள்ளன. யமலும் 
நிரவா்கத்தில சவளிப்்கடைத் தன்கம மற்றும் 
ச்ாறுப்பு, ்ணிபுரிவதற்்கான சுதந்திரம் மற்றும் 
்கட்டுப்்ாடு்களும் -ெம நிகல்களும் (Checks and 
Balances) ய்ான்ை இந்திை மக்களாட்சியின் 
அடிப்்கடை ்கட்டைகமப்பு்கள் தான் தற்்கால 
மற்றும் எதிர்கால ெவால்களா்க இந்திைாவிற்கு 
உள்ளன.

ம�க� ெதாைக
 ெப��க�

ேவைல��ைம

ேநாக�

சா� 
ர�சைனக� சா� �காதாரமான ���� 
இ�லாைம

ச�ட� ம��� ஒ � வ���வாத� பயகரவாத�
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அடமபஜெதிர் வா்தம் (Anarchy): தற்ய்ாது 
நகடைமுகையில இருககும் ெமூ்க மற்றும் 
அரசிைல அகமப்புககு எதிரான சிந்தகன.

பிரபுககள் ஆட்சி (Aristocracy): ெலுக்க்ககள 
ச்காண்டுள்ள சில முன்னுரிகம 
வரக்கத்தினரால ஆளப்்டுகின்ை அலலது 
ஒப்்கடைக்கப்்ட்டுள்ள ஆட்சி.

அதிகாரத்துவம் (Authority): அகனவராலும் 
ஏற்றுக ச்காள்ளப்்ட்டை, நன்்கறிந்த 
நகடைமுகையின் வாயிலா்க ச்ைப்்டும் 
அதி்காரத்கத செைல்டுத்தும் உரிகம மற்றும் 
ஒரு குறிப்பிட்டை ்தவியின் செலவாககு.

மு்தைாளித்துவம் (Capitalism) : இது ஒரு 
சித்தாந்தம். யமலும் உற்்த்தி, ச்ாருள்்கள் 
விநியைா்கம், லா்த்கத மட்டுயம 
அடிப்்கடைைா்க ச்காண்டை வணி்கம் இவற்கை 
அடிப்்கடைைா்க ச்காண்டை ஒரு ச்ாருளாதார 
முகைைாகும்.  இதில தனிந்ர உகடைகம 
முககிை அங்கம் வகிககிைது.

்ாதியவா்தம் (Cateism): ஒரு ்டிநிகல அலகில 
்கட்டைகமக்கப்்ட்டுள்ள ெமூ்க அகமப்பு. இதன் 

அரெகமப்பின் 73-வது மற்ைம்
74-வது ெட்டை திருத்தத்திற்குப் பிைகும் 
இந்திைாவின் சில கிராமங்களில 
உள்ளாட்சித் யதரதயல ்ல ஆண்டு்களா்க 
நகடைச்ைாமல உள்ளகத நீங்கள் 
அறிவீர்களா?

  உள்ளாட்சித் யதரதல நகடைச்ைாத 
கிராமங்ககள ்கண்டைறி்க.

  அதற்்கான ்காரணங்ககள அகடைைாளம் 
்காண்.

  அந்த கிராமங்களின் தற்ய்ாகதை 
நிகலகை அறிந்து ச்காள்்க.

ெசயல்பாடு

அருஞ்தசாறதபாருள்: Glossary

ஒவசவாரு ்டியிலும் ெமத்துவமின்கம 
நிலவுகிைது. இது இந்திை ெமூ்கத்தின் 
அகனத்து இடைங்களிலுயம ஒரு மனிதனின் 
நிகலகை தீரமானிப்்தில முககிை 
்ங்காற்றுகிைது. 

குடிடமச் ்மூகம் (Civil Society) : குடிகமச் 
ெமூ்கம் என்்து சுயைச்கெைான குழுக்கள் 
மற்றும் ெங்கங்கள் தங்களுகச்கன்று ஒரு 
தனிைான தளத்தில ஆட்சி அதி்காரத்திலிருந்து 
விலகியை இருககும் ஒன்ைாகும்.

ஜொது மககள் – ராணுவ உைவு (Civil-Military 
Relationship) : குடிகமச் ெமூ்கத்திற்கும் மற்றும் 
அகதப் ்ாது்காககும் ்ணியில ஈடு்ட்டுள்ள 
ராணுவ அகமப்பிற்கும் இகடையை உள்ள 
உைகவ ்டிப்்தற்கும் மற்றும் புரிந்து 
ச்காள்ளவும் உருவாகியுள்ள ஒரு ்ாடைம்.

வகுபபுவா்தம் (Communalism) : இது ஒரு 
அரசிைல சித்தாந்தம். ்லயவறு மதம், இனம் 
மற்றும் சமாழியினருககிகடையை ஏற்்டும் 
முரண்்ாடு்கள், ்தற்ைங்கள் மற்றும் அதன் 
விகளவா்க யதான்றும் வன்முகை்களுடைன் 
சதாடைரபுகடைைது.

ஊழல் (Corruption) : ஊைல என்்து ெட்டைத்துககு 
புைம்்ான வழியில ஒருவருககு ஆதரவா்க 
செைல்டுவது. யமலும் தனி ந்ரின் 
இலா்த்திற்்கா்க ச்ாறுப்பு்ககள ெரிவர 
செைல்டைாமல இருத்தல.

ஆழ்விவா்த மககளாட்சி (Deliberative Democracy) 
: ஆழ்ந்த விவாதங்களின் யதகவகை 
வலியுறுத்துகிை ஒரு மக்களாட்சி முகை.  இது 
விவாதங்களின் வழியை ச்ாது விருப்்த்கத 
வகரைறுககிைது.

்ர்வாதிகாரம் (Dictatorship) : தனி ஒருவரால 
ஆளப்்டுகின்ை ஆட்சி தன்னிச்கெைான 
மற்றும் தகடை்களற்ை முகையில அதி்காரத்கத 
்ைன்்டுத்துதல.

நீதி (Justice) : ஒவசவாரு மனிதனுககும் 
அவரவரகய்கற்ைவாறு தண்டைகன்கள் மற்றும் 
சவகுமதி்ககள நிைாைமான ்கிரமானத்தின் 
அடிப்்கடையில வைஙகுதல.

உயர்நஜ்தார்குழாம் (Elite) : அதி்காரம், செலவம் 
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மற்றும் ச்கௌரவம் ய்ான்ைவற்கை 
ச்காண்டிருககும் ஒரு சிறு்ான்கமயினர குழு.

்ாலின ்ாகு்ாடு (Gender Discrimination) : 
ஆண்்கள் மற்றும் ச்ண்்களுககிகடையை 
அவர்களின் யவறு்ட்டை ெமூ்க நிகல மற்றும் 
ெமூ்கத்தில அவர்களின் ் ஙகின் அடிப்்கடையில 
்ாகு்ாடு ்காட்டுதல.

கடைநிடை மககளாட்சி (Grass-root Democracy) : 
்ககடைநிகல மக்களாட்சி என்்து கீழ்நிகலயில 
மக்களின் ெமூ்க ச்ாருளாதார யதகவ்ககள 
பூரத்தி செயவதற்்கான முடிவு்ககள மக்களின் 
்ங்களிப்ய்ாடு சுை அரொங்கத்தின் வழியை 
அவர்கள் மூலயம எடுத்தல மற்றும் 
நகடைமுகைப்்டுத்துதல.

நீதித்துடை (Judiciary) : இது அரொங்கத்தின் ஒரு 
பிரிவாகும். இது ெட்டைத்தின் அடிப்்கடையில 
பிரச்ெகன்ககள தீரப்்தற்கும் ெட்டைத்தின் 
ச்ாருகள விளககுவதற்கும்  
அதி்காரமளிக்கப்்ட்டுள்ள அகமப்்ாகும்.

முடியாட்சி (Monarchy): இந்த அரொட்சி 
முகையில அரசின் தகலகமப் ச்ாறுப்்ானது 
்ரம்்கரைா்கயவா அலலது அரெ 
குடும்்த்தினருள் ஒருவரிடையமா இருககும். 
முடிைாட்சி முழுகமைானது அலலது 
அரெகமப்பின்்டி ஆகும்.

ெஞ்ாயத்து ராஜ் (Panchayati Raj): மக்களாட்சி 
அகமப்பின் ்ககடைநிகலயில அரெகமப்பின்்டி 
செைல்டும் ஓர அகமப்பு. இதில மக்கள் 
தங்களது அரொங்கத்கத ஏற்்டுத்துவர. இதில 
மக்கள் ்ஙய்கற்று ஒரு சுை உள்ளாட்சி 
அரொங்கத்கத உருவாககி அதன் மூலம் 
தங்கள் அரசிைல நகடைமுகை்ககளயும், தங்கள் 
யதகவ்களுக்கான முடிவு்ககளயும் 
எடுககின்ைனர.

அரசியல் வன்முடை (Political Violence) : 
அரசிைல அகமப்பில உள்யளார தங்களின் 
அரசிைல குறிகய்காகள அகடைவதற்்கா்க வன் 
செைல்களில ஈடு்டுகின்ைனர. யமலும், 
மக்களில ஒரு சிறு பிரிவினர, அரசு தங்களின் 
ய்காரிகக்க்களுககு செவி ொயக்காது என்று 
நம்புவதால வன்முகைகை அரசிைல 
ஆதாைத்திற்்கா்க க்கயிசலடுககின்ைனர.

குழுவாட்சி (Polyarchy) : ஒரு குழுவால 
ஆளப்்டுகின்ை ஆட்சி. இகெவினால உருவான 
ஒரு எலகலககுள் விருப்்த்துடையனா அலலது 
விருப்்மின்றியைா இருககின்ை ந்ர்கள் 
தங்களுககுள் எந்த யமாதலுமின்றியும் ஒருவர 
யமல ஒருவர யமலாதிக்கம் செயைாமலும் 
ஆட்சி செயதல. 

 ம்த அடிபெடைவா்தம் (Religious fundamentalism): 
ஒரு இைக்கம் அலலது ஒரு சிந்தகன முகை. 
இது மதத்தின் அடிப்்கடையில சில 
ச்காள்க்க்கள் அவசிைம் என்றும் அதகன 
மாற்ைமுடிைாத உண்கம என்றும் கூறுகிைது.

குடியரசு (Republic): இது அரசிைல 
அதி்காரமானது மக்களின் 
்கருத்திகெவிலிருந்து உருவாகிைது என்ை 
ச்காள்க்கயின் ்டி உள்ளது. முடிைாட்சி 
மற்றும் ்ரம்்கர விதி்ககள இது 
புைந்தள்ளுகிைது.

உரிடம (Right): உரிகம எனும்  
்கருத்தாக்கமானது தனி மனித அதி்காரம், 
தனித்துவம், சுதந்திரம் மற்றும் 
மனிதர்களுககிகடையைைான ெமத்துவம் 
ய்ான்ை ்கருத்துக்ககள ஏற்றுக ச்காள்கிைது. 
யமலும் தகுந்த ்காரணங்கள் இருந்தாலன்றி 
மனிதர்களுககிகடையில ்ாகு்ாடு ்காட்டுதல 
கூடைாது என்கிைது.

விடு்தடை (Freedom): 1. ஒரு மனிதன் தான் 
விரும்பும் வக்கயில சிந்திக்கவும், 
செைல்டைவுமான திைன். விடுதகல என்்து 
குறுககிடைாகம அலலது தனி மனித சுை 
வளரச்சி.

 2. ச்காடுஙய்கால மன்னனின் 
எயதச்ொதி்காரத்திலிருந்து விடுதகல ச்ற்று 
குடிமக்கள் அரசின் செைல்ாடு்களில 
்ஙய்கற்று தங்ககள தாங்கயள நிரவகித்து 
ச்காள்ளும் மக்களின் உரிகம.

சுதந்திரம் (Liberty): ஒரு குறிப்பிட்டை வக்கயில 
செைல்டை அதி்கார அகமப்பு அளிககும் 
உரிகம. 

்மத்துவம் (Equality): ஒயர மாதிரிைா்க 
இலலாமல அகனவருககும் ெரிைான 
முகையில ்கிரந்தளித்தல. ெமத்துவம் என்்து 
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உரிகம்கள், வாயப்பு்கள் மற்றும் விகளவு்கள் அகனத்திலும் இருத்தல யவண்டும்.

்ஜகா்தரத்துவம் (Fraternity): ெய்காதரத்துவம் என்்து மனிதர்களுககிகடையை ஒருவருகச்காருவர 
அனுதா்ம், மற்றும் யதாைகம ச்காண்டு செைல்டுதல.

இடையாணடம (Sovereignty): அறுதிைான மற்றும் இறுதிைான அதி்காரம். இகைைாண்கம என்்து 
அரசிடைம் உள்ள உச்ெ ெட்டை அதி்காரம் அலலது எதிரக்க முடிைாத அரசிைல அதி்காரம்.

்ம்தர்மம் (Socialism): ெமதரமம் என்்து ஒரு சித்தாந்தம். இதன்்டி சொத்தானது தனி ந்ரின் 
உகடைகமைா்க இலலாமல ச்ாதுச் சொத்தா்க இருககும்.  ஒரு ச்ாருளாதார அகமப்பில 
ெமத்துவத்கத நிகல நாட்டுவதற்்கா்க இது உருவானது. இதில அரசுககும், ெமூ்கத்துககுமான 
உைகவ தீரமானிப்்து அரசிைலின் ்டிநிகல்கள் ஆகும்.

 ம்தச் ்ார்பின்டம (Secularism): அரொனது எந்த ஒரு மதத்திற்கும் ஆதரவளிக்காமல இருத்தல. 
அகனத்து மதங்ககளயும் ெமமா்க நடைத்துதல.

அரசு (The State):நிலம், மக்கள், அரொங்கம் மற்றும் இகைைாண்கம ஆகிை இந்நான்க்கயும் ஒருஙய்க 
ச்காண்டை ஒரு அரசிைல நிறுவனம். 

I. சரியானே விக்டகய ்�ர்்த�டுக்கவும் 

1. மக்களாட்சி என்ை சொலலின் ச்ாருள்
அ. மக்களின் ஆட்சி இ. மக்களின் அதி்காரம் 
ஆ. புரட்சி ஈ. குழுவாட்சி

2. மக்களாட்சி என்்து
அ. அரொங்க வக்க இ. ெட்டைத்தின் ்டி ஆட்சி 
ஆ. அரசிைல அகமப்பு ஈ. மக்களின் அதி்காரம்

3. மக்களாட்சி அடிகய்காடிட்டு ்காட்டும் ச்காள்க்க
அ. மக்களின் ஆட்சி இ. அரெகமப்பின் ்டி ஆட்சி 
ஆ. யதரதல ஈ. ஆளும் விதி

4. ெமூ்க மக்களாட்சி வலுவா்க நம்புவது ைாசதனில
அ. ெமவாயப்பு மற்றும் சுதந்திரம் இ. மனித உரிகம்கள் 
ஆ. ெம தரமம் ஈ. சுதந்திரம்

5. யநரடி மக்களாட்சி இஙகு நகடைமுகையில உள்ளது.
அ. சுவிட்ெரலாந்து கூட்டைாட்சி குடிைரசு இ. ரஷைா 
ஆ. அசமரிக்க ஐககிை நாடு்கள் ஈ. சீனா

6. ச்ாருளாதார மக்களாட்சி எதகன முககிை அடிப்்கடைைா்கக ச்காண்டுள்ளது
அ. ச்ாருளாதார உரிகம்கள் மற்றும் ெமூ்க ெமத்துவம் இ. ்ணியிடை மக்காளட்சி 
ஆ. சதாழிலாளர உரிகம்கள்    ஈ. யவகலவாயப்பு உறுதி

மதிப்பிடு�ல் (Evaluation)
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7. தீவிர முன்யனற்ைவாத மக்களாட்சிகை முன்சமாழிந்த முன்யனாடி அரசிைல சிந்தகனைாளர 
அ. எம்.என்.ராய இ. யநரு 
ஆ. ்காந்தி ஈ.அம்ய்த்்கர

8. தீவிர முன்யனற்ைவாத மக்களாட்சி எதுவா்க நம்்ப்்டுகிைது?
அ. மக்களின் அதி்காரம் இ. உள்ளூர ெமூ்கத்தின் ஆட்சி 
ஆ. ெட்டைத்தின் ஆட்சி ஈ. ்ஙய்கற்பு மக்களாட்சி

9. ்ாது்காப்பு மக்களாட்சி எதகன அடிப்்கடைைா்க ச்காண்டுள்ளது?
அ. ெமத்துவம் இ. சுதந்திரம் 
ஆ. உரிகம்கள் ஈ. ெமூ்க ்ாது்காப்பு

10. மாரகசிை ய்காட்்ாடைானது மக்களாட்சிகை இந்த ெமூ்க சூைலில ்காண்கிைது.
அ. ெமூ்கம் இ. ெமூ்க குழு 
ஆ. வரக்க ்குப்்ாயவு ஈ. முதலாளித்துவ வரக்கம்

11.  மக்களாட்சியின் எந்த ய்காட்்ாடு முதலாளித்துவத்தின் வீழ்ச்சிகை ஆதரித்து ெமூ்கத்தின் 
புரட்சி்கர மாற்ைத்திற்கு அகை கூவல விடுத்தது.

அ. சதான்கம ய்காட்்ாடு இ. ெமத்துவ ய்காட்்ாடு 
ஆ. மாரகசிை ய்காட்்ாடு ஈ. உைரந்யதார குைாம்

12. ்ன்கமத்துவ  அரொங்கத்தின் மூலம் எகத ஏற்்டுத்தி குறிப்பிட்டை நலன்்ககள ்ாது்காககிைது.
அ. ெமூ்க ெமநிகல இ. ய்ாட்டி ெமநிகல 
ஆ. ச்ாருளாதார ெமநிகல ஈ. அரசிைல ெமத்துவம்

13. இந்திை மக்களாட்சியின் சிைப்்ம்ெங்களுள் ஒன்று
அ. குடிமக்களின் ்ஙய்கற்பு இ. நாடைாளுமன்ை மக்களாட்சி 
ஆ. இர்கசிை வாககுச்சீட்டு ஈ. யமற்கூறிை அகனத்தும்

II. பின்வரும் வினோக்களுககு மி்க சுருக்கமா்க  விக்டயளி :

14. மக்களாட்சி ்ற்றி ஏதாவசதாரு பிர்ல வகரைகைகை தரு்க.
15. ்யரட்யடைாவின் உைரந்யதாரகுைாம் வக்க்கள் குறித்து விளககு்க.
16. தீவிர முன்யனற்ைவாத மக்காளட்சியின் அத்திைாவசிைங்கள் ைாகவ?
17. மாரகசின் வரக்கப் ்குப்்ாயகவ எவவாறு விளககுவாய?
18. குழுவாட்சி என்ை ்தத்தின் ச்ாருள் என்ன?
19. பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சியின் ச்காள்க்க்கள் சிலவற்கை கூறு்க.
20. தரநிகல மக்களாட்சிககு யதகவைான  ்காரணி்கள் ைாகவ?

III. கீழக்கண்்ட வினோக்களுககு  சுருக்கமா்க  விக்டயளிக்கவும்.

21.  தீவிரமுன்யனற்ைவாத மக்களாட்சியில எம்.என்.ராயின் உள்ளூர குடிைரசு ்ற்றி ஒரு 
சிறுகுறிப்பு வகர்க.

11th Std Political Science Tamil_Unit-5.indd   162 6/20/2018   7:07:57 PM



163

22.  ் யரட்யடைாவின் உைரந்யதாரகுைாம் ய்காட்்ாட்டில, உைரந்யதார குழுவின் தகுதி்களா்க 
கூைப்்ட்டைவற்கை விவரி.

23. ஆழ்விவாத மக்களாட்சியின் தற்்கால ச்ாருத்தம் குறித்து விவாதி.
24. குடிைாட்சி குறித்த ரா்ரட் டைாலின் ்கருத்துக்கள்- வகரைறு.
25. ்ஙய்கற்பு மக்களாட்சியின் நன்கம்கள் ைாகவ?
26. பி.ஆர. அம்ய்த்்கரின் மக்களாட்சி குறித்த ்கருத்துக்ககள எழுது்க.

IV  கீழக்கண்்ட வினோக்களுககு விரிவா்க விக்டயளி:

27. மக்களாட்சி ்ற்றிை உைரந்யதாரகுைாம் ய்காட்்ாட்கடை விளககு்க.
28. அரசிைல தளத்தில இந்திை மக்களாட்சியின் ொதகன்கள் குறித்து ஒரு ்கட்டுகர வகர்க.
29.  ச்ாருளாதார தளத்தில இந்திை மக்களாட்சியின் ொதகன்கள் குறித்து ஒரு ்கட்டுகர 

வகர்க.

Jean-Jacques Rousseau, Britannica Encyclopaedia. https://www.britannica.com/
biography/Jean-Jacques-Rousseau. Assesses on 04 February, 2018.

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)

இகணய ஆ�ாரங்கள் (Internet Sources)
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மக்களாட்சி நாடு்ககள 
வகரப்டம்  வழி அறி்வாமா!

ICT Corner
மக்களாட்சி

மக்களாட்சி வகரப்டம் URL:

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

மக்களாட்சி வகரப்டம்

தசயல்முக்ற

படி 1 :  மக்களாட்சி வகர்டைம்  செைல்ாடு ்க்கத்கதத் திைப்்தற்கு உரலி (URL)  
அலலது விகரவுக குறியீட்கடைப் ்ைன்்டுத்தவும்.

படி 2  : செைல்ாட்கடைத் சதாடைஙகுவதற்குச்  செைல்ாட்டுச் ொளரத்தின் கீயை 
அகமக்கப்்ட்டை Forward ச்ாத்தாகனச் சொடுக்கவும்.

படி 3 :  மக்களாட்சி நகடைச்றும்  நாடு்ககள வண்ணக குறியீடு்கள் மூலம் 
அகடைைாளம் ்காண்்க.

*்டைங்கள் அகடைைாளத்திற்கு மட்டும்

படி 1 படி 2

படி 3 படி 4
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6.1 அறிமுகம்

அரசாங்கம் என்பது 
அரசின மி்க முக்கிய 
அங்கமாகும். அரசாங்கம் 
என்பது அரசியல் மற்றும் 
நிர்ா்கம் சார்ந்த துறை்களின 
உறுப்பினர்கறை உளைடக்கியது ஆகும்.  
மக்்கள நலன சார்ந்த க்காளற்க 
உரு்ாக்்கத்திலும், நறடமுறைப்்படுத்து்திலும் 
அரசாங்கம் மி்க முக்கியப்்பஙகு ்கிக்கினைது. 
மமலும் அரசாங்கம் என்பது சடடம் இயற்று்தல், 
கசயல்முறை்படுத்து்தல் மற்றும் 
நீதி்ழஙகு்தல் சார்ந்த ்பணி்கறையும் 
மமற்க்காளகிைது.  சடடமனைம்,  நீதிமனைம் 
மற்றும் கசயலாடசித் துறை ஆகிய மூனறும் 
சடடம் மற்றும் 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?

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

  அரசாங்கத்ற்த உங்கள கசா்ந்த 
்ாரத்ற்த்களில் ்றரயறுக்்கவும்.

“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 (Socrates)

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

உ்தாரணமா்க, அரிஸடாடடில் ்தனது 
மி்கச்சிை்ந்த ்பறடப்்பான ‘அரசியல்’ எனும் 
புத்்த்கத்ற்த எழுதும்முன 158 நாடு்களின 
அரசறமப்பு்கறை ்பகுத்்தாய்நதுளைார. 
மாணக்ஸக்யூ இஙகிலா்நது அரசறமப்ற்ப 
்பகுத்்தாராய்நது பினனர இஙகிலா்நது 
அரசறமப்பின உறுதித்்தனறமக்கு 
‘அதி்காரங்களின பிரிவி்னயே ்காரணம்’ என 
்கண்டுணர்ந்தார.

(ஆ) சட்ட மறறும் நிறுவைம் சாரந்த 
அணுகுமுன்ற

கெந்்தம், ஆஸடின மற்றும் ்்சி 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.  ஆஸடின 
இறையாண்றமயின சடடரீதியான 
அடிப்்பறடறய உணரத்திய்ர ஆ்ார. மமலும் 

இ்ர இறையாண்றம என்பது பிரிக்்க இயலா்த, 
மாற்றித்்தர முடியா்த மற்றும் இறுதியான 
அதி்காரம் எனறு கூறிய்ர ஆ்ார.   
ஏ.வி.்்சி 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 
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.

மாணக்ஸக்யூ 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.
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சகாடுஙநகால அரசாஙகம்

ஒரு ்தனிமனி்தனின விருப்பு, க்றுப்பிற்கு 
உட்படமட ஆளுற்க நறடக்பறும்.  மமலும் 
நிறு்ப்க்பற்ை மற்றும் நிறலயான 
சடடதிடடங்கள கிறடயாது. 
மாண்கடஸக்யூவின 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 ்பறழய 
பிகரஞ்சு, ்ாரத்ற்தயான ‘ஆளுநர’ (Governor) 
என்பதிலிரு்நது க்பைப்்படட்தாகும்.  அது 
‘கு்பரமநட’ (Gubernate) எனை லத்தீன கசால்லில் 
இரு்நது க்பைப்்படட்தாகும்.  இ்தன க்பாருள 

இயக்கு்தல், ஆடசி, ்ழி்காடடு, ஆளுற்க 
என்ப்தாகும்.

மு்தலாவது அடிப்னட

ஆடசி அதி்காரத்தில் உளை்ர்களின 
எண்ணிக்ற்க ஒனறு, சில மற்றும் ்பல என்ப்தன 

மிகப்ழனமயாை அரசாஙக முன்ற எது?:

இஙகிலா்நதின முடியாடசிமய மி்கப் 
்பழறம ்ாய்ந்த அரசாங்க ்டி்மாகும். 
முடியாடசியில் மனனர அல்லது ராணி 
அரசின ்தறல்ரா்க இருப்்பார.  
இஙகிலா்நது முடியாடசியானது 
அரசறமப்பிலான முடியாடசி என 
அறழக்்கப்்படுகிைது.  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

அரிஸடாடடில் 
இரண்டு அடிப்்பறட்களின 
இறணவில் அ்ர 
்பகுப்்பாய்ந்த 
அரசறமப்புக்்கறை 
்ற்கப்்படுத்தியுளைார.

அரசா�க��� உ���க�

ச�டம�ற� ெசயலா�� ��ம�ற�
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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

வகுப்ன்றயில கீழ்கண்ட ்தனலபபினை 
விவா்தத்திறகு எடுத்துக் சகாள்ைவும்.  
  அரிஸடாடடிலின 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

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.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

சசயல்ாடு

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��
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6.3  ஒறன்றயாட்சிமுன்ற அரசாஙகம் 
(Unitary Form of Government):

ஒற்றையாடசி அரசாங்கம் அல்லது அரசு 
என்பது ஒனைா்க இறணத்து ஆடசி 
கசயயப்்படக்கூடிய இறையாண்றமயுறடய 
அரசு ஆகும். ஒற்றையாடசிமுறை 
அரசாங்கத்தில், மத்திய அரசாங்கமம 
அறனத்து அதி்காரத்ற்தயும் 
உளைடக்கிய்தாகும்.  நிர்ா்க 
்காரணங்களுக்்கா்கத் ம்தானறிய பிை பிரிவு்கள 
மத்திய அரசாங்கம் ்தற்்காலி்கமா்கப் 
்ப கி ர ்ந ்த ளி த் ்த  அ தி ்க ா ர த் தி ன 
அடிப்்பறடயிமலமய கசயல்்பட இயலும்.

ஒறன்றயாட்சி முன்ற அரசாஙகஙகள் – 
உ்தாரணம்; இஙகிலாநது, பிரான்சு, ஜப்ான் 
மறறும் இலஙனக.

ஒற்றையாடசி அரசாங்கத்தில் அறனத்து 
அதி்காரங்களும் றமயமா்க ஒரிடத்தில் 
குவி்நது இருக்கும், மாைா்க கூடடாடசி 
அரசாங்கத்தில் அதி்காரமானது மத்திய  
மற்றும் மாநில அரசாங்கங்களுக்கிறடமய 
்பகிர்ந்தளிக்்கப்்படும்.  ஒற்றையாடசி 
அரசாங்கத்தில் அதி்கார ்பகிரவு இருப்பினும் 
அக்்காரணத்தினால் அ்தறன கூடடாடசி முறை 
என முடிவு கசயய இயலாது.

ஒறன்றயாட்சியின் வனரயன்ற:

சில அரசியல் சி்ந்தறனயாைர்கள 
ஒற்றையாடசி முறை அரசாங்கத்திறன 
பின்ருமாறு ்றரயறை கசயகினைனர.

ஏ.வி.னடசி:

ஒர றமய சக்திமய மமலான 
சடடமியற்றும் அதி்காரத்திறன ்ழக்்கமா்கச் 
கசயல்்படுத்துகிைது.

காரைர:

ஒர மத்திய அறமப்பிடம் அரசாங்கத்தின 
அறனத்து அதி்காரங்களும் அரசறமப்பு மூலம் 
்ழங்கப்்படடிருக்கும்.

சி.எஃப.ஸ்ட்ராங:

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

அறமப்பு்கள இல்லாதிருத்்தல்
துறண சடடமியற்றும் 

அறமப்பு்களுக்கும், இறையாண்றமயுறடய 
துறண அறமப்பு்களுக்கும் உளை ம்று்பாடு 
என்பது ஒற்றையாடசியில் உளை உளைாடசி 
அறமப்பு்கள மற்றும் கூடடாடசியில் அங்கமா்க 
உளை அலகு்களுடனான ம்று்பாடு்களுக்கு 
ஒப்்பான்தாகும்.

K.C.வியர:

ம்காட்பாடடின அடிப்்பறடயில் 
ஒற்றையாடசியா்க இருக்கும் ஒர அரசறமப்பு, 
நறடமுறையில் க்பரும்்பாலும் கூடடாடசி 
அறமப்்பா்க இருக்்க ்ாயப்புளைது. 
அம்தம்பால கூடடாடசியா்க இருக்கும் ஒரு 
அரசறமப்பு நறடமுறையில் ஒற்றையாடசியா்க 
இருக்்க ்ாயப்புளைது.  உ்தாரணமா்க 
கமக்சிம்கா, க்னிசுலா, பிமரசில் மற்றும் 
அரகஜெனடினா ம்பானை கூடடாடசி 
அரசறமப்புக்்கறைக் கூைலாம்.

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.

ஒறன்றயாட்சி அரசாஙகத்தில 
அதிகாரத்ன்தப ்கிரந்தளிக்கும் முன்றகள்

இ��லா��இ��லா��இ��லா��

ம��ய
அ�கார 
அைம��

வ�டார 
அ�கார 
அைம��

வ�டார 
அ�கார 
அைம��

வ�டார 
அ�கார 
அைம��

வ�டார 
அ�கார 
அைம��
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  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, கூடடாடசி மநாக்கில் 
்பாரக்கும்ம்பாது அதி்காரம் சமநிறலயற்று 
்பகிரப்்படடிருக்கும்.  மு்தலில் இ்நதியாவில் 
மத்தியப்்படடியலானது மாநிலப் 
்படடியறலவிட அதி்க அதி்காரங்கள 
க்காண்டிருக்கிைது.  இரண்டா்்தா்க 
முக்கியமான அதி்காரங்கள அறனத்தும் 
மத்திய அரசிடமம இருக்கிைது.  மூனைா்்தா்க 
க்பாதுப்்படடியலிலும் மத்திய அரசின 
அதி்காரமம மமமலாஙகி இருக்கிைது.

இறுதியா்க, இ்நதிய அரசறமப்பின 
எஞ்சிய அதி்காரங்களும் மத்திய 
அரசாங்கத்திடமம உளைது.  இ்தற்கு மாைா்க 
அகமரிக்்க அரசறமப்பின்படி எஞ்சிய 
அதி்காரங்கள மத்திய அரசாங்கத்திடம் 

உளைது.  மமற்கூறிய ்ற்க்களில் இ்நதிய 
அரசறமப்்பானது மத்திய அரசாங்கத்திறன 
அதி்க ்லிறமயான்தா்க உரு்ாக்கியுளைது.

ஆ)  மாநில நிலப்ரபபுகளின் மீ்தாை மத்திய 
அரசாஙகத்தின் கட்டுப்ாடு

பிை கூடடாடசி்கறைப் ம்பாலனறி 
இ்நதியாவில் மாநில அரசு்களுக்குத் ்தங்கைது 
நிலப்்பரப்பிற்கு உட்படட ்பகுதி்களின மீது 
அதி்காரம் கிறடயாது. இ்நதிய நாடாளுமனைம் 
்தனனிச்றசயா்க மாநிலங்களின க்பயர, 
நிலப்்பரப்பு மற்றும் எல்றல்கறை ்றரயறை 
கசயய இயலும்.

இ) ஒறன்ற அரசனமபபு

்ழக்்கமா்கக் கூடடாடசி அறமப்பு 
முறையில், மாநிலங்கள ்தங்களுக்்கான 
அரசறமப்ற்ப ்தனியா்க இயற்றிக் க்காளை 
உரிறம உண்டு. இ்தற்கு மாைா்க  இ்நதியாவில் 
அவ்ற்கயான அதி்காரம் மாநிலங்களுக்கு 
இல்றல. இ்நதிய அரசறமப்்பானது மத்திய 
மற்றும் மாநிலங்களுக்்கான அரசறமப்ற்ப 
உளைடக்கியது ஆகும்.  இ்தன்படி மடடுமம 
மத்திய, மாநில அரசாங்கங்கள கசயல்்பட 
முடியும். இ்தற்கு ஜெம்மு ்காஷ்மீர மாநிலம் 
மடடுமம விதிவிலக்்காகும்.  ஏகனனில் 
இம்மாநிலத்திற்கு மடடுமம ்தனி அரசறமப்பு 
உண்டு.

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. இருப்பினும் அரசறமப்பு 
சடடதிருத்்தத்திற்்கான து்க்்கத்திறன 
மமற்க்காளளும் அதி்காரம் மத்திய 
அரசாங்கத்திடமம உளைது.  அகமரிக்்காவில் 
மாநிலங்களுக்கும் அரசறமப்பு சடட 
திருத்்தத்ற்த து்க்்க உரிறமயுண்டு.  மாைா்க 
இ்நதியாவில் மாநிலங்களுக்கு அவவுரிறம 
கிறடயாது.
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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 ஆஸதிமரலியா 
ம்பானை கூடடாடசி அரசு்களில் குடிமக்்கள 
‘இரடறடக் குடியுரிறம’ க்பற்றுளைனர.  
அ்தா்து ம்தசியக் குடியுரிறம மற்றும் மாநிலக் 
குடியுரிறம ஆகியற்யாகும்.

 ஏ)  ஒருஙகினணந்த ஒநர நீதித்துன்ற

இ்நதியாவில் உளை அறனத்து 
நீதிமனைங்களும் உச்ச நீதிமனைத்திலிரு்நது 
கீழறம 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 
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, 
ஸவிடசரலா்நது, ஆஸதிமரலியா, ்கனடா, 
ரஷ்யா, 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.
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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 ஏழா்து 
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.

எ) ஈரனவச் சட்டமன்்றம் முன்ற 
(Bicameralism)

இ்நதிய நாடாளுமனைமானது மமலற் 
மற்றும் கீழற் என இரண்டு அற்்கள 
க்காண்ட்தாகும். மமலும் கீழற் 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.

��டைம�� ��டா�� ஒ�ைறயா��
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  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 சூழல்்களுக்ம்கற்்ப கநகிழா 
அரசறமப்பிறன எளி்தா்கத் திருத்து்து 
இயலா்த்தாகும்.

  சில சமயங்களில் மாநில அரசாங்கங்கள 
அயலுைவுக் க்காளற்கயில் ்தறடறய 
ஏற்்படுத்துகினைன.

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

கூட்டாட்சி மறறும் ஒறன்றயாட்சி அரசாஙகத்திறகினடநயயாை நவறு்ாடுகள்

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
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ச்தாகுபபு

வ.எண். வனகயிைம் வனககள் �ாடுகள்

1. அரசொங்கத்தின 

முளற்கள்
குடியரசு ்தளலெர 

முளற அரசொங்கம்
அ்மரிக்்கொ

நொ்டொளுமனற முளற 

அரசொங்கம்
இஙகிலொந்து

பநரடி மக்்கைொடசி சுவிடசரலொந்து

மளறமு்க மக்்கைொடசி இந்தியொ

முடியொடசி

முழுளமயொன முடியொடசி – 

ேஃளரன

அரசளமப்பிலொன முடியொடசி - 

ஐப்ேொன

்கொமன்ெல்த் ேகுதி்கள் –

ஆஸதிபரலியொ

சரெொதி்கொரம்
ஹிடலரின ்ெரமனி, 

முபசொலியின இத்்தொலி

2. ம்தத்தின ேஙகு

ம்தச்சொரபினளம இந்தியொ

சமய ஆடசி
ேொகிஸ்தொன,  ஈரொன, ெொடி்கன, 

பநேொைம்

3.
நிலப்ேரப்பு சொரந்்த 

அதி்கொரப் ேஙகீடு

ஒரளெ சட்டமனறம் சீனொ

ஈரளெ சட்டமனறம் இஙகிலொந்து, அ்மரிக்்கொ

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 

்தனளமயுள்டயது 

மற்றும் எழு்தப்ே்டொ்தது

இஙகிலொந்து

7.

அரசின ்தனளம 

(பநொக்்கம், லடசியம்  

மற்றும் 

்்கொள்ள்க்கள் 

அடிப்ேள்டயிலொனது)

மு்தலொளித்துெம் அ்மரிக்்கொ

்ேொதுவுள்டளம கியூேொ, சீனொ, ெ்ட்்கொரியொ

சம்தரமம் ரஷ்யொ
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நமறகூறிய புனகப்டத்தின் அடிப்னடயின் 
பின்வரும் விைாக்களுக்கு   
வினடயளிக்கவும்.

1  மமற்்கண்ட புற்கப்்படத்தில் உளை 
அறமப்புக்்கறை அறடயாைம் 
்காணமுடிகிை்தா?

2  மக்்கைாடசி அரசாங்கங்களுக்கு 
அறமப்பு்கள ஏன 
இனறியறமயா்த்தாகினைன?

3  ஒரு மக்்கைாடசியில் நாடாளுமனைத்தின 
முக்கியத்து்ம் யாது?

4  இ்நதியாவின நீதித்துறை உலகிமலமய 
அதி்க அதி்காரம் ்பறடத்்தது என எவ்ாறு 
கூைலாம்?

5  ஒரு மக்்கைாடசியில் நாடாளுமனைம் 
சார்ந்த விழுமியங்கள யாற்?

6.5 �ாடாளுமன்்ற முன்ற அரசாஙகம்

்தற்்கால மக்்கைாடசி அடிப்்பறடயிலான 
அரசாங்கங்கள நாடாளுமனை முறை 
அரசாங்கம் மற்றும் குடியரசுத் ்தறல்ர முறை 
அரசாங்கம் என ்ற்கப்்படுத்்தப்்படுகினைன. 
இ்ந்த ்ற்கப்்படானது அரசாங்கத்தின 
சடடமியற்றும் அறமப்பிற்கும், 
கசயலாடசிக்கும் இறடமயயான உைவு்களின 
்தனறமயில் அடிப்்பறடயிலான்தாகும்.  
நாடாளுமனை முறை அரசாங்கத்தில் 
கசயலாடசியானது ்தனது க்காளற்க்கள 
மற்றும் கசயல்்பாடடிற்்கா்க, 
நாடாளுமனைத்திற்குப் க்பாறுப்்பான்தாகும். 

இநதிய அரசாஙகத்தின் அனமவிடஙகனை விவாதிக்கவும் (மூன்று தூண்களின் ்டம்)

சசயல்ாடு

(மூன்று தூண்களின் ்டம்)
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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 
க்ஸட மினிஸடர (West Minister)  அரசாங்கம் 
எனறும் அறழக்்கப்்படுகிைது. இஙகிலா்நது, 
ஜெப்்பான, ்கனடா மற்றும் இ்நதியா ஆகிய 
நாடு்கள நாடாளுமனை முறை அரசாங்கத்ற்தப் 
பின்பற்றுகினைன.

 ஐவர கெனனிஙஸ நாடாளுமனை 
முறை அரசாங்கத்ற்த அறமச்சர குழுமுறை 
எனறு அறழக்கிைார.  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 
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நாடாளுமனைத்தின அறமவிடம் க்ஸட 
மினிஸடர (West Minister) ஆகும்.  எனம் 
நாடாளுமனை முறை அரசாங்கம் க்ஸட 
மினிஸடர (West Minister)  முறை அரசாங்கம் 
எனறும் அறழக்்கப்்படுகிைது.   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.

�ா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 கீழற்யில் 
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 அறழப்பு 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 
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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.

�ா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 பிரிடடிஷ் 
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.
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அதி்ர ஆட்சிமுன்ற இநதியாவுக்குத் 
ந்தனவயா?

ஒமரகயாரு்ரின அதி்காரம் ஜெனநாய்கத்துக்கு 
ஆ்பத்து!-

ராஜு ராமசநதிரன்

இ்ந்த வி்ா்தம் நறடமுறைக்குப் 
க்பாரு்ந்தா்தது. இ்நதிய அரசியல் சடடத்தின 
அடிப்்பறடக் க்காளற்க்களின்படி, நாம் அ்தன 
்தனறமறய மாற்ைம் முடியாது என்ப்தால், 
இப்ம்பாதுளை நாடாளுமனை மக்்கைாடசி 
முறைறயக் ற்கவிடடு, அதி்பர ஆடசிக்கு மாை 
முடியாது. 1973-ல் உச்ச நீதிமனைத்தில் நட்ந்த 
்ழக்கில், எ்ந்தவி்தத் ்தயக்்கமும் இனறி இ்நதிய 
அரசியல் ்ரக்்கமும் இற்த 
ஏற்றுக்க்காண்டுவிடட்தால், அதி்பர ஆடசி 
முறை ்பற்றி மீண்டும் மீண்டும் ம்பசு்தில் 
க்பாருள இல்றல. கநருக்்கடி நிறல அமலில் 
இரு்ந்த ்காலத்தில், இ்நதிரா ்கா்நதி 
்தறலறமயிலான அரசு, அதி்பர 
ஆடசிமுறைறயக் க்காண்டு்ர முயற்சித்துக் 
ற்கவிடடது.

இஙகிலா்நதில் ்கறடப்பிடிக்்கப்்படும் 
நாடாளு மனை மக்்கைாடசி முறை 
(க்ஸடமினிஸடர மாடல்), அகமரிக்்க அதி்பர 
்ப்தவி ஆடசிமுறை எனை இரண்றடயும் 
முனற்த்து, இ்நதியாவுக்கு இதில் ஏற்ைது எது 

நிகழ்
ஆயவு நிகழ் ஆயவு

எனறு ம்தரவுகசயயும் ்ாயப்ற்ப அரசியல் 
சடடத்ற்த ்குப்்ப்தற்்கான சற்பயின ்தறல்ர 
அம்ம்பத்்கர ஒரு ்ாயப்ற்ப அளித்்தார. இரு 
அறமப்பு்களின சா்த்க, ்பா்த்கங்கறையும் 
உறுப்பினர்கள நனகு புரி்நதுக்காளைப் 
்படடியலும் இடடார. விரி்ான வி்ா்தத்துக்குப் 
பிைம்க, நாடாளுமனை மக்்கைாடசி முறைறய 
அரசியல் சடடத்ற்த உரு்ாக்கு்்தற்்கான 
நிரணய சற்ப ம்தர்நக்தடுத்்தது. இற்த 
இப்ம்பாது மாற்று்து அரசியல் சடடத்தின 
அடிப்்பறடத் ்தனறமறயமய 
மாற்று்்தாகிவிடும். அம்த ம்றையில், 
அரசியல் சடடத்தின அடிப்்பறடத் ்தனறமறய 
மாற்ைக் கூடாது எனை ்கருத்து எனக்கு 
உடன்பாடானது அல்ல என்பற்தயும் குறிப்பிட 
விரும்புகிமைன எனைார.

அதிகாரத்ன்தத் ்தவ்றாகப ்யன்்டுத்து்தல 
்றறிய கவனலகள்

அதி்பர ஆடசிமுறையில் நாடடின நிர்ா்க 
அதி்காரம் அறனத்தும் ஒரு ்தனி ந்பரின ற்கயில் 
குவிகிைது. நாடாளுமனை மக்்கைாடசி மத்திய 
அறமச்சரற்யின ‘பிை அறமச்சர்களுக்குச் 
சமமான மு்தலாம்ர’ எனை அ்ந்தஸது மடடும் 
்தான பிர்தமருக்கு. ஒமரகயாரு்ரின அதி்காரத் 
துக்கு முன அறன்ரும் மண்டியிடு்து எனை 
அதி்பர ஆடசிமுறை மக்்கைாடசிக்கு 
ஆ்பத்்தானது. ஒமரகயாரு்ரிடம் எல்லா 
அதி்காரங்களும் குவி்நதுவிடாமல் நாம் 
எச்சரிக்ற்கயா்கப் ்பாரத்துக்க்காளை 
ம்ண்டும். அதி்பர ஆடசிமுறைறய 
ஆ்தரிப்்ப்ர்கள, அதி்பர ்தனனுறடய 
அதி்காரத்ற்தத் ்த்ைா்கப் ்பயன்படுத்திவிடாமல் 
்தடுக்்கப் ம்பாதிய ்கண்்காணிப்பு ஏற்்பாடு்களும், 
்பாது்காப்பு ஏற்்பாடு்களும் சடடபூர்மா்கச் 
கசயதுக்காளைப் ்படலாம் எனகினைனர. 
அதி்காரம் மிகு்ந்த அதி்பரா்க இரு்ந்தாலும், 
அதி்காரமுளை நாடாளுமனைத்்தால் அ்றரத் 
்தடுத்து நிறுத்திவிட முடியும் எனகினைனர. 
அதி்பர ்ப்தவியில் இருப்்ப்ருறடய ்கடசிமய 
நாடாளுமனைத்திலும் க்பரும்்பானறம 
்லுவுடன இரு்ந்தால் மக்்கள கசல்்ாக்குளை 
அதி்பர அல்லது அதி்காரத்ற்தக் 
ற்கயிகலடுத்துக்க்காண்டு அடக்கி ஒடுக்கும் 
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அதி்பர, நாடாளுமனைம் ்தனக்கு எதிரா்கச் 
கசயல்்படாமல் ்தடுக்்க முடியும். அதி்பருறடய 
்கடசிக்கு எதிரான ்கடசி நாடாளுமனைத்தில் 
க்பரும்்பானறம ்லுவுடன இரு்நது, 
அதி்பருக்குக் ்கடி்ாைம் ம்பாடு்து எனறு 
தீரமானித்துவிடடால், முக்கியமான 
பிரச்சிறன்களில் முடடுக்்கடறட நிறல்தான 
நிலவும். ஏகனனைால், நாடாளுமனை நியதிப்்படி, 
அதி்பரும் நாடாளுமனைமும் அ்ர்ர 
நிறலயில் சடடப்்படியான அஙகீ்காரம் க்பற்ை 
அறமப்பு்கள.

்பனமு்கத்்தனறம க்காண்ட இ்நதியா 
ம்பானை நாடடில், ்கருத்க்தாற்றுறம இல்லாமல் 
முக்கிய முடிவு்கறை எடுக்்க முடியாது. 
‘க்ற்றியாைருக்ம்க எல்லா ்பரிசு்களும்’ எனை 
ம்காட்பாடடின்படி, ஆடசிமுறைமய அதி்பருக்கு 
அதி்காரம் ்ழஙகிவிடடால் ்பல்ம்று 
சமூ்கங்களின நலறன, விருப்்பத்ற்த ஒரு ்தனி 
ந்பர புைக்்கணித்து முடிக்டுக்்க ்ாயப்பு 
இருக்கிைது.

அரசுகள் எப்டி?

அதி்பர ஆடசிமுறைக்கு மாறினால், 
திைறம உளை்ர்கறை அறமச்சர்கைா்க 
நியமித்துக்க்காளைலாம் எனறு ்ா்தாடப் 
்படுகிைது. நாடாளுமனை முறையிலும் 
அ்தற்்கான ்ாயப்பு்கள இருக்கினைன. 
சி்ந்தாமணி ம்தஷ்முக், டி.ஏ. ற்ப, மனமமா்கன 
சிங, எம்.ஜி.ம்க. மமனன, ராஜொ ராமண்ணா 
ம்பானை திைறமசாலி்கள மாநிலங்கைற் 
மூலம் நாடாளுமனை 
உறுப்பினர்கைாக்்கப்்படடனர. ்தங்களுறடய 
திைறமறய நாடடுக்கு அரப்்பணித்்த அ்ர்கள, 
ந ா ட ா ளு ம ன ை த் து க் கு க் 
்கடடுப்்படட்ர்கைா்கவும் இரு்ந்தார்கள. அதி்பர 
ஆடசிமுறையில், ஒரு்றர அறமச்சரா்க 
நியமித்்தாலும் அ்ர ்தனறன நியமித்்த்ருக்கு 
மடடும்்தான ்பதில் கசால்ல அல்லது விசு்ாசம் 
்காடட ்கடறமப்்படட்ரா்க இருப்்பார.

அதி்பர ஆடசிமுறைறய ஆ்தரிப்்ப்ர்கள 
மத்திய அரறச மடடுமம மனதில் க்காண்டு 
ம்பசுகினைனர. மாநிலங்களுக்கு எனன மாதிரி 

யான அரறசக் க்காண்டு்ரு்து? மத்தியில் 
அதி்பர ஆடசி எனைால், மாநிலங்களில் 
ஆளுநரின (்க்ரனர) ஆடசி என்பது 
்தரக்்கரீதியா்க ஏற்கும்்படியாகிவிடும். அ்தற்கும் 
நாம் ்தயாரா்க இருக்கிமைாமா?

மக்கைாட்சி சசயல்டுவன்த 
உறுதிசசயவ்தறகுச் சி்றந்த வழி குடியரசுத் 
்தனலவர முன்றக்கு மாறுவ்தாகும்.

நம்முறடய நாடாளுமனை முறைறய, 
இஙகிலா்நது நாடடினர ம்பானை வி்பரீ்த 
சி்ந்தறனயாைர்கைால் மடடும்்தான உரு்ாக்்க 
முடியும். ்ாக்குச்சீடடு மூலம் பிரதிநிதி்கறைத் 
ம்தர்நக்தடுத்து, அ்ர்கள மூலம் ‘நிர்ா்க 
அறமப்ற்ப’ ஏற்்படுத்தும் முறைறய 
அ்ர்கள்தான க்காண்டு்்ந்தனர. சடடம் 
இயற்று்்தற்கு உரிய ்தகுதி்கள இல்லா்த, 
ஆனால் ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படு்்தால் நிர்ா்க 
அதி்காரத்ற்தயும் மமற்க்காள்்தற்்கான 
உரிறம ்பறடத்்த்ர்கள ஆடசி அதி்காரத்துக்கு 
்ருகினைனர. அதி்காரப் ்பகிரவு க்தளி்ா்கச் 
கசயயப்்படடிருக்்கவில்றல. நாடாளுமனைத்தில் 
க்பரும்்பானறம க்பற்ை பிைகு, சடடமியற்றும் 
அறமப்புக்கு நிர்ா்கத்துறை சார்நது ்பதில் 
கசால்லும் க்பாறுப்பு்கள எதுவும் இல்றல. 
நாடாளுமனை நிர்ா்க முறையில் 
சடடமியற்றும் நாடாளுமனைமும், அதி்காரம் 
கசலுத்தும் ஆடசியாைர்கள அறமப்பும் 
க்தளி்ா்கப் பிரிக்்கப்்படடிருக்்கவில்றல. 
நாடாளுமனைமும் நிர்ா்கமும் கூடடா்கச் 
சி்நதித்து சடடங்கறை இயற்றும் நிறல 
்காணப்்படுகிைது.

க்தாடர்நது 25 ஆண்டு்கைா்க அ்தா்து 
2014 ்றரயில் மத்தியில் கூடடணி அரசு்கள 
ஆடசி கசயது்்நதுளைன. அற் அரசின 
க்காளற்க மற்றும் நிர்ா்கம் ஆகிய்ற்றைவிட 
அரசியல் வி்்காரங்களில்்தான அதி்கம் ்க்னம் 
கசலுத்தின. சிறிய ்கடசிகூட ஆ்தரற் விலக்கிக் 
க்காண்டுவிடடால் ஆடசி ்கவிழ்நதுவிடும் 
என்ப்தால், எல்லாக் ்கடசி்களின இழுப்புக்கும் 
ஏற்்ப ்றை்நது க்காடுக்்கம் சரியா்க இரு்ந்தது. 
நாடாளுமனை முறையானது எ்ந்தத் ்தனி ந்பர 
உங்களுக்குத் ம்தற் எனறு ்பாரத்து 
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்ாக்்களிக்கும் ்ாயப்ற்பத் ்த்ந்தம்த ்தவிர, எ்ந்தக் 
்கடசி அல்லது எ்ந்தக் க்காளற்க்கள 
உங்களுக்குத் ம்தற் எனறு ம்தரவுகசயய 
இடம் ்தரம் இல்றல.

அனமபபின் ந்தாலவிகள்

இ்நதியாவுக்குளை ்பல்ம்று 
ச்ால்்களுக்குத் திடட்டடமான கசயல்்கறை 
அனுமதிக்கும் அரசியல் ஏற்்பாடு்கள்தான 
ம்தற். ஆனால், முடிக்டுக்்க முடியா்த 
நிறலயும், தீரவு ்காண முடியாமல் ்தத்்தளிக்கும் 
நிறலயும்்தான ்கண்ணில்்படுகினைன. 
எப்்படியா்து க்தாடர்நது ்ப்தவியில் நீடிக்்க 
ம்ண்டும் என்பது்தான க்பரும்்பாலான 
அரசியல் ்தறல்ர்களின உத்தியா்கத் 
க்தரிகிைது. ஊராடசித் ்தறல்ர்கள, மாந்கரத் 
்த்நற்த்கள, மு்தலறமச்சர்கள (அல்லது 
ஆளுநர்கள), ம்தசியத் ்தறல்ரான குடியரசுத் 
்தறல்ர எனறு அறன்ருமம குறிப்பிடட 
ஆண்டு்காலப் ்ப்தவி்களுக்கு மநரடியா்கத் 
ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படடால் இ்நதியா 
எதிரக்காண்டுளை க்பாருைா்தார, சமூ்க ச்ால் 
்கறை எதிரக்காளை உ்தவியா்க இருக்கும். 
நாடாளுமனைத்தின விருப்பு க்றுப்பு்களுக்கு 
ஏற்்பத்்தான கசயல்்பட முடியும் என்பது 
திடட்டடமான முடிவு்கறை எடுக்்க 
அனுமதிக்்காது. மத்திய அறமச்சரற்ப் 
்ப்தவி்கள என்பது ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படட்ர 
்களுக்கு மடடும்்தான எனறில்லாமல், 
திைறமசாலி்கள அறன்ருக்கும் ்ப்தவி்கள 
எனை நிறலக்கு இடடுச்கசல்லும். 
மக்்கைற்க்கு இப்ம்பாதுளை ஐ்ந்தாண்டு 
்ப்தவிக் ்காலம் என்பற்தப் ம்பால, அது 
முடி்ந்ததும் மக்்களுறடய ்ாழக்ற்கத் ்தரத்ற்த 
முனமனற்று்தில் அதி்பர எனன கசய்தார, 
மு்தலறமச்சர எனன கசய்தார எனறு 
எறடம்பாட முடியும். இப்ம்பாற்தய ்க்னம் 
எல்லாம் அரசு ்கவிழ்நது விடாமல் முழுப் 
்ப்தவிக் ்காலமும் ஆடசியில் இருக்்க ம்ண்டும் 
என்ப்தா்க இருக்கிைது.

ந�ரடி ச்ாறுபபுணரவு

சடடமியற்றும் அதி்காரம் உளை அதி்பர 
்ப்தவிறய ஏற்்படுத்தினால், அ்ர சர்ாதி்காரி 

ஆகிவிடு்ார எனை அச்சம் ம்தற்யற்ைது. 
அதி்பறரப் ம்பாலம் மாநிலங்களின ்தறலறமப் 
க்பாறுப்புக்கு (மு்தலறமச்சர்கள அல்லது 
ஆளுநர்கள) ம்தர்நக்தடுக்்கப் ்படுகிை்ர்களும் 
மநரடியா்க மக்்களுறடய ஆ்தரவின ம்பரில்்தான 
ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படப் ம்பாகிைார்கள. அதி்பர 
எல்றலறய மீறிவிடாமல் அ்ர்கள 
்பாரத்துக்க்காள்ார்கள. சர்ாதி்காரி என்ப்ர 
அரசின அறமப்பு முறை ்காரணமா்க 
உரு்ா்தில்றல.

்தனனுறடய ்ரவு-கசலவு அறிக்ற்கக்கு 
ஒப்பு்தல் க்பை அல்லது குறிப்பிடட 
மமசா்தாக்்களுக்கு ஆ்தரவு க்பை 
நாடாளுமனைத்துடன அதி்பர இறண்நது 
கசயலாற்றியா்க ம்ண்டும்.  இ்நதிய 
அரசியலில் ்பலநூறு ்கடசி்கள இருப்்ப்தால், 
அகமரிக்்காவில் உளைற்தப் ம்பால இரு்கடசி 
ஆடசிமுறை இப்ம்பாற்தக்குச் சாத்தியமில்றல. 
இ்நதிய அதி்பர, ்தான எடுத்துக்க்காளளும் 
பிரச்சிறன்களுக்கு ஏற்்ப க்வம்று 
்கடசி்களுடன உடன்பாடு ்கண்டு கூடடணிறய 
அறமக்்க முடியும். அதி்பர ்ப்தவி எனைாமல, 
எதிரப்்பாைர்கறைக் கீமழம்பாடடு மிதித்து 
நசுக்கிவிடடுத் ்தனனுறடய 
க்காளற்கறயத்்தான அமல்்படுத்து்ார எனை 
அச்சத்துக்கு முற்றிலும் மாைான ய்தாரத்்தம் 
இது.

இ்நதியாற் அதி்பரா்க ஆடசி கசயய 
விரும்பும் எ்ந்த அரசியல்்ாதியும் ்தனனுறடய 
மாநிலம் சார்ந்த்ர்கறையும் ்தாண்டி, 
மற்ை்ர்களுறடய ஆ்தரற்யும் க்பற்ைா்க 
ம்ண்டும். எனம், க்வம்று குழுக்்கள, 
சிறு்பானறமயினர ஆகிமயாறர அர்றணத்துச் 
கசல்்ப்ரா்க இருக்்க ம்ண்டும். மநரடியா்கத் 
ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படும் அதி்பர, ்தனனுறடய 
ம்தால்விக்கு அல்லது கசயல்்படாத் ்தனறமக்குத் 
ம்தாழறமக் ்கடசி எற்தயும் ்பலி்கடா்ாக்்க 
முடியாது என்ப்தால், மக்்களுக்குப் ்பலன 
அளிக்கிை கசயல்்கறை ஐ்நது ஆண்டு்களுக்குள 
கசயதுமுடித்்தா்க ம்ண்டும். நாடடின 
நிர்ா்கத்துக்கு அ்ர மநரடியா்கவும் ்தனிப்்படட 
முறையிலும் க்பாறுப்ம்பற்ைா்க ம்ண்டும்.
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இ்நதியா ஒரு நாடா்கத் க்தாடர்நது நீடிக்்க 
மக்்கைாடசி மி்க மி்க அ்சியம். அற்த நாம் 
சரியா்கத் ம்தர்நக்தடுத்திருக்கிமைாம் என்பதில் 
க்பருறம க்காளம்ாம். ஆனால், நம்முறடய 
மக்்கைாடசி நமக்்களித்துளை அரசியல் குறித்து 
மி்கச் சிலர்தான க்பருறமப்்பட முடியும். உல்க 
மக்்களில் ஆறில் ஒரு ்பகுதி ்ாழும் மக்்களின 
ம்தற்்கள, அ்ர்களுக்கு முனனாலிருக்கும் 
ச்ால்்கள ஆகிய்ற்றை மனத்தில் க்காண்டு 
அ்ற்றைப் பூரத்திகசயயும் அரசா்க இருக்்க 
ம்ண்டும். மக்்கைாடசி நனகு கசயல்்பட அதி்பர 
ஆடசிமுறைக்கு மாறு்து்தான இருப்்பதிமலமய 
சிை்ந்த ்ழி. இது மாறு்்தற்்கான மநரம்.

நிரவாக அனமபன் மாறறுவன்தவிட, 
ந்தர்தல �னடமுன்றனயச் சீரதிருத்துஙகள்! 
-உந்நதிர ்ாக்்ஷி

இ்ந்த வி்ா்தத்துக்க்கனறு ்தனிமய ஒரு 
்ாழக்ற்கச் சுழல் இருக்கிைது. அறுதிப் 
க்பரும்்பானறமக்கும் மமல் க்பற்று, ஒரு ்கடசி 
ஆடசிக்கு ்ரும்ம்பாக்தல்லாம் இப்்படிகயாரு 
வி்ா்தம் கிைம்புகிைது. ஜெ்ாஹரலால் மநரு 
்காலம் க்தாடஙகி, இ்நதிரா ்கா்நதி ்காலம் ்றர 
க்தாடர்நது இப்ம்பாதும் நீடிக்கிைது. இ்ந்த 
வி்ா்தம் இரண்டு அம்சங்கறைச் சுற்றி 
றமயம்க்காளகிைது. மு்தலா்து, இது 
விரும்்பத்்தக்்க்தா? இரண்டா்து, இது 
சாத்தியமான்தா?

இரண்டா்ற்த மு்தலா்்தா்கப் 
்பரிசீலித்்தால், உச்ச நீதிமனைம் ்தனது மனற்த 
மாற்றிக் க்காண்டால்்தான இது சாத்தியம் 
என்பது விைஙகும். ஆடசிமுறைறய மாற்ைக் 
க்காண்டு்ரும் எ்ந்தத் திருத்்தமும், அ்தன 
அடித்்தைக் ்கடடறமப்ற்ப மாற்ைக் கூடாது 
எனறு ம்கச்ான்ந்த ்பாரதி ்ழக்கு 
்காலத்திலிரு்நது ்லியுறுத்்தப்்படடு ்ருகிைது. 
எனம், உச்ச நீதிமனைம் இ்ந்த விஷயத்தில் 
ம்று ்கண்மணாடடத்துடன அணு்கத் 
்தயாரானால்்தான இப்்படி ஆடசி முறைறய 
மாற்று்து சாத்தியம்.

்லநவறு மாதிரிகள்

அதி்பர ஆடசிமுறை விரும்்பத்்தக்்கது 
எனறு முடிவுகசய்தால், எ்ந்த நாடடிலிருக்கும் 

அதி்பர முறைறய நாம் க்காண்டு்ரப் 
ம்பாகிமைாம்? அகமரிக்்க அதி்பர ம்தர்தல் 
முறைக்கும், இஙகிலா்நதில் க்ஸடமினிஸடர 
்பாணி நாடாளுமனை மக்்கைாடசிக்கும் உளை 
ம்று்பாடு்கள எனன? அகமரிக்்க நறட 
முறையில் அதி்பர ்தனக்்கான அதி்காரி்கறை 
நியமித்துக்க்காளகிைார. அ்ர்களுக்குக் 
குறிப்பிடட ஆண்டு ்ப்தவிக்்காலம்்தான. 
அ்ர்களுறடய நியமனங்கள கசனட சற்பயால் 
(மமலற்) உறுதிப்்படுத்்தப்்பட ம்ண்டும். 
கியூ்பா ம்பானை க்தன அகமரிக்்க நாடு்களில் 
அதி்பருக்கு அ்ருறடய ஆயுட்காலம் 
்றரயிலும் ்ப்தவி ்தரப்்படுகிைது. இப்்படி 
ஏராைமான மாதிரி்கள உளைன. 
ஒவக்ானறிலும் சா்த்கங்களும் ்பா்த்கங்களும் 
உளைன. எனம், அதி்பர ஆடசி முறை 
ம்ண்டும் எனறு ம்கட்ப்ர்கள இதில் எற்தக் 
ம்கடகிைார்கள?

நம்முறடய மாநிலங்கைற்றய 
அகமரிக்்க நாடாளுமனைத்தின கசனட 
சற்பயுடன ஒப்பிட முடியாது. அகமரிக்்க 
மா்காணங்கள ஒவக்ானறுக்கும் ்தனித்்தனி 
அரசியல் சடடங்கள உளைன. அ்ற்றை 
அம்மா்காணங்கைால் மாற்றிக்க்காளை 
முடியும். அஙம்க ஃக்படரல் (மத்திய) அரசுக்கும் 
மாநில அரசு்களுக்கும் உளை உைவு 
அசா்தாரணமானது. அ்ந்த நீதிமனைங்களின 
நிறலயும் நீதி்பதி்கறை நியமிக்கும் வி்தமும் 
அப்்படிமய. இ்ற்றைகயல்லாம், அதி்பர 
ஆடசிமுறை ம்ண்டும் என்ப்ர்கள 
சி்நதித்திருப்்பார்கள எனறு ம்தானைவில்றல. 
நாம் ம்கடகும் அதி்பர ஆடசி முறையில் 
அதி்பருறடய ்ப்தவிக்்காலம் எவ்ைவு? அ்ர 
மீண்டும் ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படும் உரிறம 
க்பற்ை்ரா? அப்்படிகயனைால், எத்்தறன முறை 
அ்ர அப்்ப்தவிறய ்கிக்்க முடியும்? 
மாற்ைங்கறை யார தீரமானிப்்பது? 
நாடாளுமனைமா? இற்கயல்லா்ற்றுக்கும் 
இ்நதிய அரசியல் சடடத்தின ்கடடறமப்ற்பமய 
க்பருமைவுக்கு மாற்ை ம்ண்டியிருக்கும். 
அரசியல் சடடத்தின ்கடடறமப்பு குறித்து உச்ச 
நீதிமனைம் ்தனனுறடய நிறலறய ஏற்க்கனம் 
க்தரிவித்துவிடடது.
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ஒரு ்கருத்ற்தத் க்தரிவிப்்பது என்பது 
ம்று. தீரப்பு என்பது எல்லா அம்சங்கறையும் 
்க்னமுடன ்பரிசீலித்்த பிைம்க அளிக்்கப்்படு்து. 
இப்ம்பாதுளை நாடாளுமனை மக்்கைாடசி 
முறை ம்ண்டாம், அதி்பர ஆடசிமுறை்தான 
ம்ண்டும் என்ப்ர்கள ்தங்களுறடய 
்கருத்துக்கு ்லு மசரக்கும் அம்சங்கறை க்கு 
்க்னமுடன ்தயாரிக்்க ம்ண்டும். அடுத்து, 
அதி்காரங்கறைப் பிரித்துத் ்தரு்தும் 
முக்கியமானது. அகமரிக்்க அறமப்பில் 
அதி்பரா்க இருப்்ப்ர, முப்்பறட்களுக்கும் 
்தறலறமத் ்தை்பதியா்கவும் ்ப்தவி ்கிக்கிைார. 
அத்துடன, நாடாளுமனைத்தின 
தீரமானங்கறைக்கூட ரத்து அதி்காரம் மூலம் 
நிரா்கரிக்கும் அதி்காரம் ்பறடத்திருக்கிைார. 
இ்நதியாவுக்கு இப்்படிப்்படட அதி்பர ்ப்தவி 
அ்சியமா? அகமரிக்்காவில் அதி்பறரப் 
்ப்தவியிலிரு்நது நீக்கு்்தற்்கான நாடாளுமனை 
நறடமுறை்கள மி்கவும் சிக்்கலானற். 
அதி்பருறடய அதி்காரங்கறைக் 
கூடடிக்க்காண்மட ம்பா்்தற்்கான சாத்தியக் 
கூறு்களும் உண்டு. நாடாளுமனை நறட 
முறையில்கூட இப்்படிப்்படட இடர்கள 
இருக்கினைன. எனம், முழுறமயா்கச் சி்நதித்து 
முடித்துவிடட்தா்கக் ்கரு்தவில்றல. ஆடசி 
முறைறய மாற்று்து க்தாடர்பான வி்ா்தம் 
இனனும் எடுத்துக்க்காளைப்்படவில்றல.

�னடமுன்றயில சீரதிருத்்தஙகள்

மக்்கைாடசிறய மமலும் ்லுப்்படுத்்த 
ம்தர்தல் நறடமுறைறயச் சீரதிருத்து்து 
க்தாடர்பான ்கருத்து்கள 
்பகிர்நதுக்காளைப்்படுகினைன. அரசியல் 
்கடசி்கள கசயயும் கசலவு்கறைக் 
்கடடுப்்படுத்து்து, ம்தர்தல் கசலவுக்கு உச்ச 
்ரம்ற்ப நிரணயிப்்பது, சடடப் 
ம்பரற்்களுக்கும், மக்்கைற்க்கும் ஒமர 
சமயத்தில் ம்தர்தல் நடத்து்து, 
க்தாகுதி்ாரியா்கத் ம்தர்தல் முடிவு்கறை 
அறிவிக்்காமல் ்ாக்குச்சா்டி்களின க்தாகுப்பு 
்ாரியா்க என்பற் அ்ற்றில் சில்ாகும். 
இ்ற்றைகயல்லாம் வி்ாதித்து, ம்தர்தல் 
நறடமுறை்களில் உளை ஓடறட்கறை 
விறர்ா்க அறடப்்பது ்பலன ்தரும். 

இப்ம்பாதுளை நாடாளுமனை நறடமுறை நனகு 
தீரமானித்து அமல்்படுத்்தப்்படடு எழு்பத்தி 
ஒன்பது ஆண்டு்கள ஆகிவிடடன. இற்த 
மாற்று்்தற்குப் ்பதிலா்க இற்தச் சீரதிருத்தி, 
ம்தர்தல் நறட முறை்கறைத் 
தூயறமப்்படுத்தினால் எனன?

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 
்கடடறமக்்கப்்படடது.  இது 
்க ட ற ம ப் ்ப ா ட ற் ை , 
நாடாளுமனைம் சாரா்த அல்லது நிர்ந்தரமான 
கசயலாடசி அறமப்பு எனறு 
அறழக்்கப்்படுகிைது. அகமரிக்்கா, பிமரசில், 
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ரஷ்யா 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 
க்பயரைவிலான நிறலயிறன ்கிக்கிைார. 
அரசாங்கத்திற்குத் ்தறல்ர எனை முறையில் 
அரசாங்கத்தின கசயலாடசி பிரிற் 
்தறலறமமயற்று நடத்துகிைார.

குடியரசுத் ்தறல்ர ்ாக்்காைர 
குழுவினால் ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படுகிைார.  அ்ரது 
்ப்தவிக்்காலம் நானகு ஆண்டு்கள ஆகும். 
அகமரிக்்கா நாடாளுமனைத்தின (்காஙகிரஸ) 
்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 
அறழக்்கப்்படுகிைது.  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  (்காஙகிரஸ) 
க்பாறுப்்பான்ர்கள அல்ல.  மமலும் அ்ர்கள 
ந ா ட ா ளு ம ன ை த் தி ல்  ( ்க ா ங கி ர ஸ ) 
உறுப்பினர்கைா்க இருக்்க ம்ண்டுகமன்பம்தா 
அ்தன கூடடத்க்தாடரில் ்பஙகுக்காளை 
ம்ண்டுகமனை அ்சியமமா கிறடயாது.

குடியரசுத் ்தறல்ருக்கு 
நாடாளுமனைத்தின கீழற்யான 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 ்ழங்கப்்படடுளைது.

�ா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.
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6. குடியரசுத் ்தறல்மர அரசாங்கத்தின 
்தறல்ரா்ார

பிர்தமம்நதிரிமய அரசாங்கத்தின 
்தறல்ரா்ார

7. குடியரசுத் ்தறல்மர ்தறலறமப் ்பணிறய 
ஏற்கிைார

கூடடுத்்தறலறம

8. குடியரசுத் ்தறல்ர நாடாளுமனைத்திற்கு 
(்காஙகிரஸ) க்பாறுப்்பான்ர கிறடயாது.

நாடாளுமனைத்தில் கூடடுப் க்பாறுப்புணரவு 
மற்றும் ்தனிப்க்பாறுப்புணரவு உண்டு.

அரசுக்கு எதிராை சநன்த ்றறிய விவா்தம் (Debate on State Vs Market)

“ உலக வஙகி – உலக நமம்்ாட்டு அறிக்னக 1997: மாறிவரும் சூழலில அரசின் நினல”

 இ்ந்த அறிக்ற்கயானது ம்்கமா்க மாறி்ரும் உல்க சூழலில் 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 
சூழலில் 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 சூழல் ்பாது்காப்பு

விவா்தம்
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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 நறடமுறையில் எடுக்்கப்்படடு அற் 
எவ்ாறு நறடமுறைப்்படுத்்தப்்படுகினைன 
என்பம்த ஆகும்”.

‘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?

அரசாஙகத்திலிருநது ஆளுனக வனர

•  கூடடு ஆளுற்க 
அடிப்்பறடயிலானது

• கநகிழ்ானது
• க்ளிப்்பறடயானது
• புதுறமயானது
•  துணி்நது 

முடிக்டுப்்பது
• மக்்களுக்்கானது
• உளமநாக்்கமுறடயது

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 ்பறழய 
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 இறழ்கைா்கப் ்பாரக்்கலாம்.

1. சமூ்க இயக்்கங்கள
2. அரசு சாரா அறமப்பு்கள

சமூ்க இயக்்கங்கள ்றுறம நிறலயில் உளை 
மக்்கள மற்றும் விளிம்பு நிறலயில் உளை 
மக்்களுக்்கா்க ம்பாராடு்்தன மூலம் 
அரசாங்கத்தினமீது ்தாக்்கத்ற்த  
ஏற்்படுத்துகினைனர.  இவ்ற்கயான 
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அழுத்்தத்தினால் அராசாங்கமும் மக்்களுக்்கா்க 
நிறு்னங்கள, சடடங்கள மற்றும் 
நறடமுறை்களில் சில மாற்ைங்கறை 
க்காண்டு்ருகிைது.
 அரசு சாரா அறமப்பு்களும் ்பல்ம்று 
்ற்கயில் மக்்கள நலனுக்்கா்க 
கசயல்்படுகினைன.  மமலும் அ்ர்கள 
அரசாங்கத்தின திடடங்கறை 
நறடமுறைப்்படுத்து்திலும் உ்தவிக்்கரமா்க 
உளைனர.
 சமூ்க இயக்்கங்களும், அரசு சாரா 
அறமப்பு்களும் ்தற்ம்பாற்தய ்கால்கடடத்தில் 
அரசியல் கசயல்்பாடு்கள மற்றும் க்பாது 
மசற்்கள ஆகியற் மக்்கறைச் 
கசனைறட்தில் மி்கப்க்பரிய ்பங்காற்றுகினைன.

சசயல்ாடு

உல்கைாவிய ்பாரற்யிலான சி்ந்தறன ்பற்றிய 
ம்கலிச் சித்திரம்

ம்கா்பன மஹ்கன ்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, ்பாகிஸ்தான, 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.

11th Std Political Science Tamil_Unit-6.indd   188 22-06-2018   10:34:12



189

ரு்ாண்டாவின ்தறலந்கர கி்காலியில் 
இரவு முழு்தும் ்கண்விழித்து றஹடமரா 
ப்ளூமரா ்கார்பன உற்்பத்தி மற்றும் நு்கரவிறன 
்படிப்்படியா்க குறைப்்ப்தற்்கான ஒப்்ப்ந்தத்ற்த 
உரு்ாக்கும் இறுதி ்கடடத்தில் இரு்ந்த 
பிரதிநிதி்கள மகிழவுடன ற்க்தடடி இ்தறன 
்ரம்ற்ைனர.

இருப்பினும் சில பிரதிநிதி்கள இ்நதியா, 
்பாகிஸ்தான மற்றும் ்றைகுடா நாடு்கள 
ஆகியற் இம்மாற்ைத்திறன பிை நாடு்கறைக் 
்காடடிலும் பினமன மமற்க்காள்்தற்கு 
்ருத்்தம் க்தரிவித்்தனர. மாரஷல் தீவு்கள 
எனை குடடி ்பசிபிக் நாடடின பிரதிநிதி 
கூறுற்கயில் “இது மாரஷல் தீவு்கள 
முழுறமயா்க விரும்பிய்தா்க இல்லாவிடினும், 
சிை்ந்த ஒப்்ப்ந்தமாகும்” எனைார. றஹடமரா 
ப்ளூமரா ்கார்பன்கள அ்கற்ைப்்படடால் 2100-
ஆம் ஆண்டு்ாக்கில் புவிக்ப்்பமயமா்தல் 0.5 
ச்தவீ்தம் குறையும் என 2015-ல் 
மமற்க்காளைப்்படட ஆயவு க்தரிவிக்கிைது.

இருப்பினும் இ்நதியா ம்பானை அதி்க 
உஷ்ணமான ்தட்பக்ப்்ப நிறலறய க்காண்ட 
்ைரும் நாடு்கள றஹடமரா ப்ளூமரா 
்கார்பன்களுக்கு மாற்ைா்க அம்மமானியா, 
்தண்ணீர அல்லது றஹடமரா 
ப்ளூமராகலபீனஸ (Hydro flurolefins) ம்பானை 
்ாயுக்்கறை ்பயன்படுத்தினால் கசலவினம் 
அதி்கரிக்கும்.  இ்ந்த ஒப்்ப்ந்தம் 
அறிவிக்்கப்்படு்்தற்கு முனனர இ்நதிய 
சுற்றுச்சூழல் 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.

ஓமசான ்படலத்ற்த றஹடமரா ப்ளூமரா 
்கார்பன்களின முனமனாடியான குமைாமரா 

ப்ளூமரா ்கார்பன்கள அழிப்்பற்த உணர்ந்த 
விஞ்ஞானி்கள அ்ற்றிறன மாண்டரியல் 
கநறிமுறை்களின அடிப்்பறடயில் ற்கவிடடனர. 
்தற்க்பாழுது சரியாகி ்ரும் ஓமசான 
்படலத்திற்கு றஹடமரா 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 
சுற்றுச்சூழல் 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
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விவா்தம்

வகுபபினை மூன்று குழுக்கைாக ஆசிரியர 
பிரித்துக் சகாள்ைலாம். 

மு்தலாவது 
குழு

்ைர்ந்த நாடு்களுக்குச் 
சா்த்கமா்க ்தகு்ந்த 
்க ா ர ண ங ்க ளு ட ன ா ன 
்ா்தங்கறை முனற்த்்தல்

இரண்டாவது 
குழு

்ைரும் நாடு்களுக்குச் 
சா்த்கமா்க ்தகு்ந்த 
்க ா ர ண ங ்க ளு ட ன ா ன 
்ா்தங்கறை முனற்த்்தல்

மூன்்றாவது 
குழு

்ைரச்சி குறை்ந்த 
நாடு்களுக்குத் ்தகு்ந்த 
்காரணங்களுடன சா்த்கமா்க 
்ா்தங்கறை முனற்த்்தல்

�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 ்ழங்கப்்படடு 
்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.

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 

 ஒரு மித்த கருத்திலான திைசப்ேபாக்கு
 சிறப்பானது மற்றும் ெசயல்திறன் வாய்ந்தது
 சட்டத்தின் ஆட்சிையப் பின்பற்றுகிறது
 சமநீதிப்பங்கிலானது மற்றும் உள்ளடக்கியது
 ெபாறுப்பானது   பங்ேகற்பிலானது
 மறுெமாழி பகிர்தல்   ெவளிப்பைடயானது

�லல அரசாஙகம்
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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 திட்்ம் – 1997), (நி்லோன 
மனி்த யமம்ொட்டிற்கான ஆளு்்க ெறறிே ஐ.
நா.வின யமம்ொட்டுத் திட்்ம்)

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 சுற்றுச்சூழல் 
்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

 ஊழலற்ை 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 
்தத்து்ம் மடடுமல்லாமல் குறிப்பிடட 
எ்ந்தக்ாரு ம்தசத்தின கூடடு மகிழச்சியிறன 
அைவீடு கசயயும் “குறியீடு” ஆகும்.  இக்்கருத்து 
மு்தனமு்தலில் 18 ஜீறல 2008-ல் இயற்ைப்்படட 
பூடான நாடடினுறடய அரசறமப்பில் 
குறிப்பிடப்்படடது.
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 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; சுற்றுச்சூழல் ்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 ்பழஙகுடியினர 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
ஈர்வ சட்்மனறைம் (Bicameral legislature): 
சடடமனைம் இரண்டு அற்்கறை 
க்காண்டிருக்கும். உ்தாரணமா்க அகமரிக்்க 
்காஙகிரஸ, பிரதிநிதி்கள சற்ப (கீழஅற்) 
மற்றும் கசனட சற்ப (மமலற்) எனனும் இரு 
அற்்கறைக் க்காண்டது ஆகும்.
மு்தலாளித்துவம் (Capitalism): இது ஒரு 
க்பாருைா்தார அறமப்்பாகும், உற்்பத்தி 
மூலங்கள மற்றும் ்பகிரவு ்தனியாரிடம் 
இருக்கும்.  இது ்கடடுப்்பாடற்ை ச்நற்த மற்றும் 

அருஞ்சசாறச்ாருள்: Glossary

சு்த்நதிரமான ஒப்்ப்ந்த முறைறயக் 
க்காண்ட்தாகும்.
்கட்டுப்ொடு்கள் மறறும் சமநி்ல்கள் (Checks 
and Balances): இ்ந்த ம்காட்பாடு அகமாரிக்்காவில் 
ம்தானறியதுடன அகமரிக்்க அரசாங்கத்்தால் 
பின்பற்ைப்்படுகிைது. இ்தனடிப்்பறடயில் 
அரசாங்கத்தின ஒரு அங்கம் மற்கைாரு 
அங்கத்தின கசயல்்பாடு்கள மீது 
்கடடுப்்பாடு்கறைக் க்காண்டுளைது.
கொது அதி்காரங்கள் (Concurrent Powers): ம்தசிய 
அரசாங்கமும், மாநில  அரசாங்கங்களும் 
ஒருஙம்க க்பற்ை அதி்காரங்கைாகும்.
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கூட்்்மப்பு  மு்றை (Confederal system): இது 
இறையாண்றம மிக்்க சு்த்நதிரமான அரசு்களின  
சங்கமாகும்.  இவ்ற்க சங்கத்்தால் 
உரு்ாக்்கப்்படும மத்திய அரசாங்கம் பிை 
அரசு்களின மீது ்றரயறுக்்கப்்படட 
அதி்காரங்கறைமய க்காண்டுளைது.
கூட்்்மவு (Confederation): இது அரசு்கைால் 
உரு்ாக்்கப்்படும் ்தனவிருப்்ப சங்கமாகும்.  இது 
றமய அதி்காரத்திறன க்ளியுைவு 
வி்்காரங்களுடன ்றரயறை கசயது 
கூடடாடசிறய விட குறை்ான 
நிறலத்்தனறமயுறடய்தா்க விைஙகுகிைது.  
இத்்தற்கய அரசியல் முறைறமயில் பிரா்நதிய 
அரசாங்கங்கள மத்திய அரசாங்கத்திடம் 
ஒப்்பறடப்பு கசயயப்்படட அதி்காரங்கறைத் 
்தவிர பிை மூலா்தாரமான அதி்காரங்கறை 
்தம்்சம் ற்த்துக் க்காளகினைன.
அரச்மப்பு (Constitution):  இது ஒரு நாடடின 
அடிப்்பறடச் சடடமாகும்.  அரசறமப்ம்ப 
அரசாங்கத்தின அதி்காரத்ற்த ்றரயறை 
கசயகினைது.  ்ப்தவி்கள மற்றும் அ்ற்றின 
அதி்காரத்திறனக் குறிப்பிடுகிைது.
மக்்களின ஒப்பு்தல் (Consent of the people): 
அரசாங்கங்களும், சடடங்களும் சடடப்பூர் 
்தனறம க்காண்டற் என்பற்த 
ஆைப்்படும்ாரின ஒப்பு்தலின மூலமா்க 
உளைார்ந்த்தாகிைது.
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.
ஆதிக்்க ெணொடு (Dominant Culture):  ஒரு 
சமூ்கத்தில் அரசியல் மற்றும் அரசாங்கத்ற்தக் 
்கடடுப்்படுத்தும் குழுவினுறடய விழுமியங்கள, 
்பழக்்க ்ழக்்கங்கள மற்றும் கமாழியாகும். 

கூட்்ாட்சி மு்றை்ம (Federal System): இத்்தற்கய 
அரசறமப்பு முறையில் அதி்காரமானது மத்திய 
மற்றும் மா்காண அல்லது துறணப்பிரிவு 
அரசாங்கங்களுக்கிறடமய ்பஙகிடப்்படடு 
்தனித்்தனிமய அ்ர்களின அதி்காரத்திற்கு 
உட்படடு ஆடசிபுரி்ர.  இற் ஒவக்ானறிற்கும் 
அரசியல் அல்லது அரசறமப்பிலான 
உத்்தர்ா்தத்தின அடிப்்பறடயில் அதி்காரம் 
்ழங்கப்்படடுளைது.

கூட்்ாட்சி ்தத்துவம் (Federalism):  மத்திய 
அரசாங்கம் மற்றும் மாநில அல்லது உளைாடசி 
அரசாங்கங்களுக்கு இறடமயயான 
அதி்காரப்்பகிரவிலான அரசியல் 
முறைறமயாகும்.

கூட்்ாட்சி (Federation): இது அரசு்களின 
கூடடறமப்்பாகும்.  க்பாது்ா்க இது மநசக்குழு 
கூடடறமப்பிறன விட மி்கவும் 
நிறலயான்தாகும்.  மத்திய அரசாங்கத்திடம் 
ஒப்்பறடக்்கப்்படட அதி்காரங்கறைத் ்தவிர பிை 
மாநில அல்லது பிரா்நதிய அரசாங்கங்கள 
இறுதியான அதி்காரத்திறன ற்த்துக் 
க்காளளும் அரசியல் முறைறமயாகும்.

சட்்மனறைம் (Legislature):  சடடமனைம் என்பது 
அரசாங்கத்தின ஓர அங்கமாகும்.  
அடிப்்பறடயில் இது சடடம் இயற்றும் ்பணிறய 
மமற்க்காளகிைது.

சட்்ப்பூரவ்தன்ம (Legitimacy):  அதி்காரத்ற்தப் 
்பயன்படுத்து்்தற்்கான ஓர  ஆடசியாைர 
அல்லது அரசாங்கத்தின உரிறம மற்றும் 
்லிறமறய குடிமக்்கள ஏற்றுக்க்காளளு்தல்.
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.
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வ்ரேறுக்்கப்ெட்் அரசாங்கம் (Limited 
Government): அரசாங்கத்தின அதி்காரங்கள 
குறிப்்பா்க அறமப்புரீதியிலான 
்கடடுப்்பாடு்கைால் ்றரயறுக்்கப்்படடிருக்கும்.
நா்ாளுமனறை மு்றை (Parliamentary System): 
பிரதிநிதித்து் மக்்கைாடசியின அடிப்்பறடயில் 
மக்்கைால் ம்தர்நக்தடுக்்கப்்படட சடடமனைம் 
அரசியல் அதி்காரத்ற்தப் க்பற்றிருக்கும்.  
இம்முறை க்பரும்்பாலான ஐமராப்பிய 
நாடு்களில் பின்பற்ைப்்படுகிைது.
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 
‘திமயாஸ’ 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 ஆஸக்ல் 1984) 
அதி்காரத்து் அரசுக்கு மாைா்க இதில்  
அறனத்து சமு்க மற்றும் க்பாருைா்தார  
அறமப்பு்களும் அரசாங்கத்தின ்கடடுப்்பாடடில் 
இருக்கும்.
ஓர்வ சட்்மனறைம் (Unicameral legislature):  ஒரு 
சடடமனைமானது ஒமரகயாரு அற்றய 
மடடும் க்காண்டிருத்்தல் ஆகும்.  உ்தாரணமா்க 
அகமரிக்்காவில் கநப்ரஸ்கா எனை ஒரு 
மா்காணம் மடடுமம ஒரற்றயக் 
க்காண்டுளைது.
ஒற்றைோட்சி மு்றை (Unitary System): 
ஒற்றையாடசி அரசாங்கத்தில் அறனத்து 
அதி்காரங்களும் மத்திய அரசாங்கத்திடம் 
குவி்நது ்காணப்்படும்.  மா்காண மற்றும் 
உளைாடசி அரசு்கள மத்திய அரசாங்கத்தினால் 
்ழங்கப்்படட அதி்காரங்கறை மடடுமம 
கசயல்்படுத்்த முடியும்.
வேது வந்ய்தார வாக்குரி்ம (Universal Audult 
Frachise): இது ‘்ாக்்களித்்தல்’  எனனும் 
க்பாருளிலான ‘சஃப்மரஜியம்’ எனை லத்தீன 
்ாரத்ற்தயிலிரு்நது உரு்ான்தாகும்.  
அறனத்து ்ாக்்களிக்்கக்கூடிய ்யது 
்்நம்தாரும் ்தங்களின பிரதிநிதி்களுக்கு 
்ாக்்களிக்கும் உரிறம மற்றும் சலுற்கறய இது 
குறிக்கிைது.
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I சரியாை வினடனயத் ந்தரநச்தடுக்கவும்

1. ‘நாடாளுமனை முறை அரசாங்கம்’ என்பது
அ) அறமச்சரற் அரசாங்கம் ஆ) க்பாறுப்்பான அரசாங்கம் 
இ) க்ஸட மினிஸடரஅரசாங்கம் 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. சுற்றுச்சூழல் 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) கீழற்க்குப் 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) ரஷ்யா ஆ) ஈரான 
இ) கஜெரமனி ஈ) இஙகிலா்நது

மதிபபிடு்தல (Evaluation)
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II. கீழ்க்கண்ட விைாக்களுக்கு மிகச் சுருக்கமாக வினடயளிக்கவும்.

10.அரசாங்கம்  -  ்றரயறு.

11. ஒற்றையாடசி முறை அரசாங்கத்தின நிறை்கறைப் ்பற்றி எழுது்க.

III.  கீழ்க்கண்ட விைாக்களுக்கு சுருக்கமாக வினடயளிக்கவும்.

12. இ்நதிய அரசறமப்பின ஒற்றையாடசி இயல்பு்கறை ்படடியலிடு்க.

13. கூடடாடசி அரசாங்க முறையின குறை்கறைப் ்படடியலிடு்க.

14.  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)
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அரசாங்கத்தின 
்ற்கப்்பாடு்கறை அறி்நது 
க்காளம்ாமா !

்டி 1 ்டி 2

்டி 3 ்டி 4

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
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7.1 பிளாட்டா (Plato)

(ஜபா.ஆ.மு.427 - ஜபா.ஆ.மு.347)

்தடலப்புகள் 

பிளாட்்டாவின் வாழ்வும் காலமும் - 
பிளாட்்டாவின் ்பம்டப்புகள- பிளாட்்டாவின் 
சிந்தமன: லடசிய அரசு - பிளாட்்டாவின் நீதி 
்பற்றி கருததுக்கள - கல்வி ்பற்றிய கருத்தாக்கம் 

- ைக்களாடசி ்பற்றிய கருததுக்கள - 
அரசமைப்பின் வமகப்்பாடுகள - குைநம்தகள 
வளர்ப்பு - பிளாட்்டாவின் ்தர்க்கவா்தமும்ற – 
ைதிப்பீடு - பசயல்்பாடு - வினாக்கள.

பிளாட்டாவின் வாழ்வும் காலமும்

இந்த அறிமுக அலகில் அரசியலின் 
ப்பாருள ைற்றும் அது எவவாறு ைனி்த 
வாழ்மவ ்பாதிக்கி்றது என்்பம்தப் ்பற்றிய 
உட்பார்மவ ்தரப்்படடுளளது.

பிளாட்்டா ப்பா.ஆ.மு.427-ல் பி்றந்தார். 
இவர் கி்ரக்க நகர அரசில் உளள ஏப்தன்சில் 
பிரபுததுவ குடும்்பதம்தச ்சர்ந்தவர். இவரின் 
இயற்ப்பயர் ‘அரிஸ்்டாகிளஸ’ (Aristocles) 
என்்ப்தாகும்.  இது அவரும்டய ்தாத்தாவின் 
ப்பயராகும். சில வரலாற்று அறிஞர்கள, 
பிளாட்்டாவின் ்பயிற்சியாளரான ஆர்காசின் 

  சாக்ரடீசின் ைாணவர்
  அகாஜடமிடயத் ்்தாற்றுவித்்தார் – இது 

மு்தலாவது உயர்கல்வி நிறுவைைாகும்.
  ்தற்ஜபாழுது வட்ர ்தைது படடப்புகள் 

நீடித்திருகக கூடிய மு்தலாவது 
்ைற்கத்திய சிந்தடையாளர்.

  சாக்ரடீடசப் பற்றி �ாம் அறிவ்தன் ஜபரும் 
பகுதி பிளாட்டாவின் படடப்புககளால் 
ஆகும்.

  இவ்வுலடகப் புரிநதுஜகாள்ள கணி்தம் 
அடிப்படடயாைது என்ற பி்தாக்ரசின் 
கருத்திடை ஏற்றுகஜகாணடார்.

பிளாட்டா

7 அ்ரசியல் சிந்தடை
அலகு

Leanpub      கற்றலின் ்�ாககஙகள்

  பிளாட்்டாவின் அரசியல் 
சிந்தமனமயப் புரிநதுபகாளளு்தல்.

  அவரின் சிந்தமனமயத ்தற்கால 
சூைலில் பசயல்்படுதது்தல்.

  அரசு, அரசாஙகம், நீதி, கல்வி, 
ப்பாதுவும்டமை ்பற்றிய 
பிளாட்்டாவின் கருததுக்கள மீ்தான  
அறிமவப் ப்பருக்குவ்தாகும்.
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அரிஸ்டன் (Ariston of Argos) என்்பவர் 
பிளாட்்டாவின் ்பரந்த உ்டலமைப்பின் 
காரணைாக அவமர ‘்பரந்த’ எனப் ப்பாருள்படும்  
‘பிளாட்்டான்’ (Platon) எனப்ப்பயரிடடு 
அமைத்த்தாகக் கூறுகின்்றனர். இவர் 
கி்ரக்கததின் முன்னணி ்தததுவ ஞானிகளில் 
ஒருவரான சாக்ரடீசின் சீ்டராவார். இவரும்டய 
காலததில் கி்ரக்கததின் நகர அரசான 
ஏப்தன்சின் அரசியல் வாழ்வு ப்பரும் குைப்்பம் 
நிம்றந்த்தாக இருந்தது. இ்தன் விமளவாக 
ஏப்தன்சின் அரசாஙகம் சாக்ரடீசின் 
்்பா்தமனகளுக்காக அவருக்கு 
ைரண்தண்டமன அளித்தது. இது 
பிளாட்்டாவின் ஏப்தன்ஸ அரசியல் ்பற்றிய 
்பார்மவயில் ப்பரும் ்பாதிப்பிமன 
ஏற்்படுததியது.

பிளாட்்டா ்தனது ‘அகாப்டமிமய’ 
(Academy) ப்பா.ஆ.மு.387ஆம் ஆணடுவாக்கில் 
்்தாற்றுவித்தார். அக்காலததில் ஏப்தன்சின் 
மிகவும் புகழ்வாய்நத ந்பரான ‘அகப்ட்ைாஸ’ 
(Akademos) என்்பவரின் ப்பயரால் ‘அகாப்டமி’ 
அமைந்தது. இதில் பிளாட்்டா அரசியல், 
நன்பனறி, கணி்தம் ைற்றும் சமூகவியல் 
ஆகியவற்ம்ற உளள்டக்கிய அரசியல் 
்தததுவததிமன ்்பாதித்தார்.

பிளாட்டாவின் படடப்புகள்

குடியரசு (The Republic)-(ப்பா.ஆ.மு. 386), 
ராஜ்தநதிரி (The Statesman)-(ப்பா.ஆ.மு. 360)  
ைற்றும் சட்டஙகள (The Laws)-(ப்பா.ஆ.மு. 347)  
ஆகியமவ பிளாட்்டாவின் மூன்று 
முக்கியப்்பம்டப்புகளாகும்.  இப்்பம்டப்புகமளத 
்தவிர ்பல சிறிய  புத்தகஙகமளயும் பிளாட்்டா 
எழுதியுளளார்.

பிளாட்டா : நல்பலாழுக்கம் என்்றால் 
என்ன?
சாக்ரடீஸ் : பிளாட்்டா, அது அறிவு 
என்்ப்தாகும்.
பிளாட்்டாவின் மீது சாக்ரடீஸ ப்பரும் 
்தாக்கதம்த ஏற்்படுததினார்.

பிளாட்டாவின் சிந்தடை

பிளாட்்டாவின் முக்கிய கருததுகமள 
அவரது மூன்று முக்கியப் ்பம்டப்புகளில் 
காணுவது்டன் அவற்றிமனப் பின்வருைாறு 
ப்தாகுததுமரக்கலாம்.

லடசிய அ்ரசு (Ideal State)

 ‘அரசு’ என்்பது அரசியல் அறிவியமலக் 
கடடிபயழுப்பும் மிக முக்கியைான 
கருத்தாக்கைாகும். அவமரப் ப்பாறுத்தவமர 
லடசிய அரசு (பிளாட்்டாவின் கூற்றுப்்படி 
ைனி்தன் வாழ்வ்தற்கு மிகவும் உகந்த அரசு) 
என்்பது ஆளும் வர்க்கம், இராணுவ வர்க்கம் 
ைற்றும் ப்பாருளா்தார வர்க்கம் என மூன்று 
வர்க்கஙகமளக் பகாண்ட்தாகும். இது 
எவவாறு சாததியம் என அவர் ்தனது 
பின்வரும் நீதி ைற்றும் கல்வி ்பற்றிய 
கருததுக்களில் விவரிக்கி்றார். 

நீதி பற்றிய கருத்து (Idea of Justice) 

 நீதி என்்பது ஒரு ்தனி ைனி்தனி்டம் 
ைடடுைல்லாைல் அரசி்டமும் இருக்க்வணடும் 
என பிளாட்்டா நம்புகி்றார். ஒவபவாரு 
ைனி்தனி்டமும் மூன்று ்தகுதிகள பவவ்வறு 
விகி்தாசசாரஙகளில் இயல்்பாக 
அமைநதிருப்்ப்தாகக் கூறுகி்றார். அமவ ஒரு 
ைனி்தனின் ்தமலப்்பகுதிமய உம்றவி்டைாகக் 
பகாண்ட ்பகுத்தறிவு,  இ்தயதம்த  
உம்றவி்டைாகக் பகாண்ட உத்வகம் ைற்றும் 
வயிற்றுப்்பகுதிமய உம்றவி்டைாகக் பகாண்ட 
உணவு நாட்டம் ஆகியமவ ஆகும். இமவ்ய 
ைனி்த ஆதைாவின் மூன்று ்பாகஙகளாகும் 
எனக் கூறுகி்றார். மு்தலாவ்தாக, உணமையான 
நீதி என்்பது ஒரு ைனி்தமன முழுமையாக்க 
இம்மூன்று ்பகுதிகளும் ்தஙகளின் ்பணிகமள 
சரியாகச பசய்ய்வணடும் என்்றார். 
இரண்டாவ்தாக, ஒரு ைனி்தனி்டம் உளள 
இம்மூன்று ்பகுதிகளும், அரசி்டம் பிரதி்பலிக்க 
்வணடும் என்்றார். ஏபனன்்றால் அரசு 
என்்பது  ஒடடுபைாத்த ைனி்தர்கமளயும் 
முழுமையாக உளள்டக்கிய்தாகும். இ்தனால் 
்தான் ஆளும் வர்க்கம்,  இராணுவ வர்க்கம் 
ைற்றும் ப்பாருளா்தார வர்க்கம் ஆகியவற்று்டன் 
பிளாட்்டாவின் லடசிய அரசு உருவாக்கம் 
ப்பற்்றது.

11th Std Political Science Tamil_Unit-7.indd   199 6/20/2018   7:44:04 PM



200

ைனி்தன் அ்ரசு

்பகுத்தறிவு ஆளும் வர்க்கம்

உத்வகம் இராணுவ 
வர்க்கம்

உணவு நாட்டம் துமண வர்க்கம்

கல்வி பற்றிய கருத்்தாககம் (Concept of 
Education)

 குைநம்தப் ்பருவததிலிருநது வளர்ந்த 
்பருவம் வமர ைாணவர்களின் வயதுக்குத 
்தகுந்த ்பல்்வறு நிமலகமள அடிப்்பம்டயாகக் 
பகாணடு கல்வி மும்றமய பிளாட்்டா 
வடிவமைத்தார். ைனி்தர்களும்டய ஆன்ைாவின் 
மூன்று ்பகுதிகளான ்பகுத்தறிவு, உத்வகம் 
ைற்றும் உணவு நாட்டம் ஆகியவற்றின் 
விகி்தஙகள அடிப்்பம்டயில் கல்வியின் 
உயர்நிமலகளில் பவளி்யற்்ற மும்றயிமன 
உருவாக்கியுளளார். அரசின் ப்பாருளா்தாரக் 
க்டமைகமள நிம்ற்வற்்றத ்தகுந்்தார் 
கண்டறியப்்படடு ஆடசி ைற்றும் இராணுவப் 
்பணிகளில் இருநது பிரிக்கப்்படுவர். இரண்டாம் 
கட்டைாக ்தகுதியற்்றவர்கள நீக்கப்்படடு 
ஆளவ்தற்குத ்தகுந்தவர்களுக்கு சி்றப்புப் 
்பயிற்சி பகாடுக்கப்்படடு பிளாட்்டாவின் 
லடசிய அரசிமன ஆளுவ்தற்கான ்தததுவ 
அரசனாக உருவாக்கப்்படுகின்்றனர்.

அம்மையீர், பிளாட்்டா 
ைக்களாடசிக்கு எதிராக 
இருந்தது எனக்கு 
வியப்்பளிக்கி்றது. ்தற்காலததில் 
நாம் ைக்களாடசிமய சி்றந்த 

அரசாஙக மும்றமைகளில் ஒன்்றாகக் 
கருதுகி்்றா்ை !

ைககளாடசி பற்றிய கருத்துககள்

 பிளாட்்டா ்தனது குடியரசு என்னும் 
நூலில் ைக்களாடசிக்குக் கண்டனம் 
ப்தரிவிததுளளார். இவரின் கருதது யாப்தனில் 
அமனவரும் ஆளவ்தற்குத ்தகுதியானவர்கள 
அல்ல. ஆளவ்தற்காக சி்றப்புப் ்பயிற்சி ப்பற்்ற 
்தததுவ ஞானிக்ள ஆடசி பசய்ய்வணடும்.  
ஏப்தன்சின் ைக்களாடசி்ய ்தனது ஆசிரியரான 
சாக்ரடீஸ பகால்லப்்ப்ட காரணம் என 
பிளாட்்டா எணணிய அவர் ைக்களாடசிக்கு 
கண்டனம் ப்தரிவிக்க காரணைாகும்

அ்ரசடைப்புககடள வடகப்படுத்து்தல்   

 ‘அரசமைப்பு’ என்்ற பசால்லின் 
்தற்காலப் புரி்தலில் இருநது அ்தமனப் ்பற்றிய 
பிளாட்்டாவின் கருதது முற்றிலும் 
ைாறு்பட்ட்தாகும். அவரின் புரி்தல்்படி 
அரசமைப்பு என்்பது ஓர் சமு்தாயததிலுளள 
ைக்கள ்தஙகளின் நலனுக்காக குறிப்பிட்ட 
வாழ்க்மக மும்றமயத ்்தர்நப்தடுப்்ப்தாகும். 
இது சமூகப் ்பைக்கவைக்கஙகள, 
்பாரம்்பரியஙகள, நம்டமும்றகள ைற்றும் 
இவற்றிமன ்ைற்்பார்மவயிடும் அரசியல் 
ைற்றும் அரசாஙகததிமன உளள்டக்கிய்தாகும்.
பிளாட்்டா ்தான் வாழ்ந்த காலததில் 
உலகததின் ்பல ்பகுதிகளில் இருந்த 
அரசமைப்புக்கமள உளளவா்்ற விவாதித்தார். 
இவர் அரசமைப்புக்கமள பிரபுக்களாடசி, புகழ் 
விரும்பு்பவர் ஆடசி, சிறுகுழு ஆடசி, 
ைக்களாடசி ைற்றும் பகாடுங்காலாடசி என 
ஐநது வமககளாகப் பிரிக்கி்றார். அவர் 
கூறுமகயில் பிரபுக்களாடசி ்தன் 
இயல்பிலிருநது சிம்தவுற்று புகழ் விரும்பு்பவர் 
ஆடசியாகவும், பின்னர் அது சிறுகுழு 
ஆடசியாக உருைாறி அ்தன் பின்னர் 
ைக்களாடசியாகி்றது. ைக்களாடசியும் ்தன் 
்பணபிலிருநது சிம்றவுறும்்்பாது 
பகாடுங்காலாடசி ஆகி்றது என்கி்றார்.

குழநட்தகள் வளர்ப்பு

 பிளாட்்டாவின் கூற்றுப்்படி 
குைநம்தகமள ்்தசிய பசாததுக்களாகக் கருதி 
அவர்களின் ைனப்்பாஙகிற்குத ்தக்கவாறு 
வளர்ப்்பது அரசின் க்டமையாகும். 

ஒவபவாரு ்தததுவ ஞானியும் 
அவர் வாழ்ந்த காலததின் 
பவளிப்்பா்டாவார். கி்ரக்கததின் 
மிகப்ப்பரும் ஞானியான 
சாக்ரடீசின் ்படுபகாமலயால் 
பிளாட்்டா ைக்களாடசியின் மீது 
அவைதிப்புக் பகாண்டார். 
அ்தனால் ைக்களாடசிக்குப் ்பதிலாக 
ஞானிகளின் ஆடசி மீது நம்பிக்மக 
பகாண்டார்.

அவர் வாழ்ந்த காலததின் 
பவளிப்்பா்டாவார். கி்ரக்கததின் 
மிகப்ப்பரும் ஞானியான 

்தனது அவர் 
ை க் க ள ா ட சி க் கு 
கண்டனம் ப்தரிவிக்க 
காரணைாகும்

11th Std Political Science Tamil_Unit-7.indd   200 6/20/2018   7:44:04 PM



201

்காடபாடாக பிளாட்டாவின் கருத்துகள்

 பிளாட்்டா இம்மும்றயிமன ்தனது 
‘குடியரசு’என்னும் நூலில் பின்்பற்றினார்.  
இநநூலானது அவர் ்தம்மை ஒரு ைாணவராகக் 
கருதிக் பகாணடு சாக்ரடீசி்டம் வினாக்கமள 
எழுப்புவது ்்பான்றும் அ்தற்கு ஆசிரியரான 
சாக்ரடீஸ ்பதிலளிப்்பது ்்பான்று 
அமைநதுளளது.  ‘்தர்க்கவியல்’என்்பது ஒரு 
்களவி ்பதில் மும்றயிலான வமகயாகும்.  
இதில் ைாணவர்கள சிலவற்ம்றப் ்பற்றிய 
ப்தளிவற்்ற சிந்தமனயு்டன் ஆசிரியரி்டம் 
்களவிகள ்கட்பர்.  அ்தற்கு ஆசிரியர் 
அளிக்கும்  ்பதிலிலிருநது மீணடும் ் களவிகள 
்கட்பர்.  இ்தன் மூலைாக ஆசிரியர் ்தைது 
ைாணவர்களுக்குச சிந்தமனமய 
உருவாக்கவும், ைறு உருவாக்கம் பசய்து புரிநது 
பகாளளவும் உ்தவுகி்றார்.

பிளாட்டாவின் ்தர்ககவா்த முடற (Plato’s 
Dialectical Method)

பிளாட்்டா ்தனது ‘குடியரசு’நூலில் 
இம்மும்றயிமனப் பின்்பற்றினார்.  இவர் 
இநநூலிமன எழுதும் ்்பாது ்தம்மை ஒரு 
ைாணவனாகக் கருதி ்களவிகள ்கடக ஓர் 
ஆசிரியராக சாக்ரடீஸ அ்தற்கு ்பதிலளிக்கும் 
வமகயில் அமைநதுளளார். ஓர் ஆசிரியர் 
அமனததும் அறிந்தவராக ்பா்டததிமன 
ைாணவர்களுக்குக் கற்பிக்கும் “அறிவு 
்்பா்தமன”(Didactics) ்்பாலன்றி 
‘்தர்க்கவா்தம்’(Dialectics) என்்பது ்களவி ்பதில் 
மும்றயிலான்தாகும். இம்மும்றயில் 
சிலவற்ம்றப் ்பற்றிய ப்தளிவற்்ற சிந்தமனயில் 
ைாணவர்கள ஆசிரியர்களி்டம் ்களவி 
்கட்பர். அ்தற்கு ஆசிரியர்கள அளிக்கும் 
்பதிலில் இருநது மீணடும் ்களவிகள ்கட்பர். 
இ்தன்மூலைாக ைாணவர்கள ்தஙகளின் 
கருததிமன உருவாக்கவும், ைறுஉருவாக்கம் 
பசய்யவும் ஆசிரியர் உ்தவி பசய்கி்றார். 
இறுதியாக ைாணவர்கள ஓர் கருதம்தப் ்பற்றிய 
சரியான புரி்தலுக்கு வருகின்்றனர்.

ைதிப்பீடு

பிளாட்்டா மு்தல் ்தததுவஞானி 
ைடடுைல்லாைல் சந்்தகததிற்கு இ்டமின்றி 
குறிப்பி்டத்தகுந்த ்பம்டப்புகமளயும் 
முற்காலததில் நைக்கு விடடுச 
பசன்றிருக்கி்றார். ைக்களுக்குத ப்தால்மல 
்தரக்கூடிய ்பல்்வறு விஷயஙகமளக் 
்களவிகளாகக் ்கடடு அ்தற்கான ்பதில்கமள 
அளிப்்பதில் ்தம் ப்பரும் ்பகுதி ்நரதம்தச 
பசலவழித்தார். அவர் ைம்றநது ்பல 
நூற்்றாணடுகள க்டந்த பின்னரும் அரசியல், 
ைக்கள கூடிவாழ்வதில் உளள 
பிரசசமனக்ளாடு ைக்கள மீணடும், மீணடும் 
சநதிக்கும் பிரசசமனகமள குறிதது அவர்கள 
கவனைாகவும், நவநாகரீக மும்றயிலும் 
சிநதிக்க பிளாட்்டாவின் குடியரசு உ்தவி 
பசய்கி்றது. ஆக்வ காலஙகமளக் க்டநதும் 
தீவிரைான ்தாக்கததிமன ஏற்்படுதது்பவராக 
பிளாட்்டா கரு்தப்்படுகி்றார்.

  பிளாட்்டாவின் இ்தர ்பம்டப்புகளில் 
இருநது சட்டம் எவவாறு ைாறு்படடுளளது 
என கணடுபிடிக்கவும்.

  பிளாட்்டா நிறுவிய ்பல்கமலக்கைகம் 
்பற்றிய ்தகவல்கமளச ்சகரிக்கவும்.

  ்தற்கால ைக்களாடசியிமன 
பிளாட்்டாவின் ைக்களாடசியு்டன் 
ஒப்பிடும் வமகயில் வகுப்பில் ஒரு 
விவா்தததிமனக் ந்டததுக.

  அரசியமலத ்தவிர, பி்ற தும்றகளில் 
பிளாட்்டாவின் அறிவார்ந்த 
்பஙகளிப்பிமன கண்டறிக .

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

்தடலப்புகள் 

அரிஸ்டாடடிலின் வாழ்வும் காலமும் -  
அரிஸ்டாடடிலின் ்பம்டப்புகள - 
அரிஸ்டாடடிலின் சிந்தமன - அரசு ஓர் 
இயற்மக அமைப்பு - அரசின் ்பணிகள- 
குடியுரிமைக் ்காட்பாடு- அரசுகமள 
வமகப்்படுப்்படுதது்தல் - அடிமை மும்ற 
்பற்றிய கருததுக்கள - குடும்்பம் ்பற்றிய 
கருததுக்கள- பசாதது ்பற்றிய கருததுக்கள - 
ஓய்வு ்பற்றிய அரிஸ்டாடடிலின் கருதது - 
புரடசி ்பற்றிய கருததுக்கள - ைதிப்பீடு - 
பசயல்்பாடு- வினாக்கள.

அரிஸ்டாடடிலின் வாழ்வும் காலமும்

 “அரசியல் ்தததுவததின் வரலாற்றில் 
அமனதது ்தகவல்கமளயும் ்்தடிப் ப்பறும் 
விருப்்பததில் அரிஸ்டாடடிமல மிஞசியவர் 
எவருமில்மல” என்கி்றார் வில்லியம் 
எப்பன்ஸடீன்.

 அரிஸ்டாடடில், பிளாட்்டாவின் 
அகாப்டமியினும்டய ைாணவராவர். 
பிளாட்்டாவின் ைரணததிற்கு பின்னர் 
அரிஸ்டாடடில் ப்பா.ஆ.மு.  355 -ல் ‘மலசீயம்’ 
(Lyceum) என்்ற ்பளளிமயத ்தா்ன 
ப்தா்டஙகினார். இஙகு்தான் அபலக்சாண்டர் 
அரிஸ்டாடடிலி்டம் கல்வி கற்்றார். இஙகு 
அமனதது தும்றகளிலும் ஆராய்சசி ைற்றும் 
கல்வி ்்பா்தமனகள நிகழ்ந்தன.  
அரிஸ்டாடடில் ப்பா.ஆ.மு.384-ல் 
ஸ்டாகிராவில் பி்றந்தார். பிளாட்்டாமவப் 
்்பாலன்றி அரிஸ்டாடடில் ஒரு உயர் நடுத்தர 
வகுப்புக்குடும்்பததில் பி்றந்தார். 
ைாசி்்டானியாவின் ைன்னரான அமின்்டாசின் 
(Amyntas) ்தனி ைருததுவராக இவரின் ்தநம்த 
நிக்்காைாகஸ (Nicomachus) இருந்தார்.

 அரிஸ்டாடடில் என்்ப்தன் ப்பாருள 
‘சி்றந்த ்நாக்கம்’ என்்ப்தாகும். இவரின் 
ப்பயர்க்காரணதம்த பைய்ப்பிக்கும் வமகயில் 
பிளாட்்டாவின் லடசிய அரசுக்கு ைாற்்றாக 
சி்றப்்பாக நம்டமும்றப்்படுத்தக்கூடிய 
அரசிமன முன்பைாழிந்தார். அரிஸ்டாடடிலின் 
கூற்றுப்்படி அரசு என்்பது குறிப்பிட்ட 
்நாக்கததிற்கான்தாகும். இந்நாக்க்ை 
ைனி்தனின் நீதிபநறி ைற்றும் அறிவார்ந்த 
வாழ்வில் ்ைலான நன்மைமயத ்தருவ்தாகும்.

அரிஸ்டாடடிலின் படடப்புகள்

 கி்ரக்க இலக்கியததிலிருநது 
விலஙகியல் வமர இவர் ்பல்்வறு தும்றசார்ந்த 
புத்தகஙகமள எழுதினார். இருப்பினும் 
இவரின் மிகப் பிர்பலைான ்பம்டப்்பான 

குறிப்பிடத்்தகக ்ைற்்காள்

முழுமை என்்பது ்பகுதிகளின் 
ப்தாகுப்ம்பவி்ட மிகுதியான்தாகும்.

- அரிஸ்டாடடில் (Aristotle)

Leanpub      கற்றலின் ்�ாககஙகள்

  அரிஸ்டாடடிலின் அரசியல் 
சிந்தமனமயப் புரிநது பகாளளு்தல்

  ஒத்த கருத்தாக்கஙகமளக் பகாண்ட 
சிந்தமனயாளர்கமள ஒப்பி்ட 
உ்தவு்தல்.

  லடசிய அரசு,  குடியுரிமை,  இயல்்பான 
ைற்றும் திரிந்த அரசமைப்பு 
வடிவஙகள ைற்றும் முடியாடசி, 
அரசாஙகததின் வடிவஙகள ைற்றும் 
ைக்களாடசி ்பற்றிய அறிவிமனப் 
ப்பறு்தல்.
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்ைம்்படுததுவ்்தாடு, ைகிழ்வு ைற்றும் 
ைதிப்பிற்குரிய்தாக வாழ்விமன ைாற்றும் 
வமகயில் பசயல்்ப்ட்வணடும். 

குடியுரிடைக ்காடபாடு

 ஒரு ந்பரின் வாழ்வி்டம், சட்ட உரிமை 
ைற்றும் பி்றப்பு ஆகியமவ ைடடு்ை 
குடியுரிமைமய வைஙகாது என அரிஸ்டாடடில் 
நம்பினார். அவர் பசய்யக்கூடிய ்பணி்ய ஓர் 
ந்பமர குடிைகனாக்குகி்றது  எனக்கூறுகி்றார்.  
ஓர் ந்பர் இம்றயாணமை அதிகாரஙகமளக் 
பகாண்ட ைக்கள சம்பயில் ்பங்கற்க 
்வணடும். ஓர் குடிைகன் அரசாஙகததின் 
முடிவாக்க நம்டமும்றயில் ்பங்கற்க 
்வணடும்.

அ்ரசுகடள வடகப்படுத்து்தல்

அரிஸ்டாடடில் அளவு ைற்றும் ்தரததின் 
அடிப்்பம்டயில் அரசுகமள 
வமகப்்படுததுகி்றார்.

அளவு ்த்ரம்

வடக சிறந்த 
வடிவம் திரிந்த வடிவம்

ஒன்று முடியாடசி பகாடுங்காலாடசி

சிலர் பிரபுக்களாடசி சிறுகுழு ஆடசி

்பலர்
தூய ஆடசி 
அமைப்பு 

மும்ற
ைக்களாடசி

அரிஸ்டாடடிலின் கூற்றுப்்படி 
இம்றயாணமையானது ஒருவரி்டம் இருந்தால் 
அது முடியாடசியாகும். அது பின்னர் 
பகாடுங்காலாடசியாக சிம்தவுறுகி்றது. 

அரிஸ்டாடடில் :  உனக்கு என்ன 
்வணடும்?

ைனி்தன் : நல் வாழ்வு.
அரிஸ்டாடடில் :  அப்்படிபயனில் அரசின் 

அஙகைாக இரு.
ைனி்தன் : எவவாறு?
அரிஸ்டாடடில் :  குடிைகனாவ்தன் மூலம் 

இருக்கலாம்.

‘அரசியல்’  என்னும் நூலிலிருநது ்தற்கால 
அரசியல் அறிவியல் வளர்நதுளளது. இ்தனால் 
இவர் ‘அரசியல் அறிவியலின் ்தநம்த’ என 
அமைக்கப்்படுகி்றார். இது பவளியி்டப்்பட்ட 
மிகசசரியான நாள ப்தரியவில்மல. எனினும் 
இப்்பம்டப்பு 1000 ்பக்கஙகளுக்கு ்ைல் உளள 8 
புதககஙகமளக் பகாண்ட ப்பரும் ்பம்டப்்பாகும். 

பிளாட்்டா ்தனது ஆசிரியரான 
சாக்ரடீசு்டன் ஏற்பும்டயவராக 
இருந்தாலும்,அரிஸ்டாடடில் ்தன் ஆசிரியரான 
பிளாட்்டா கூறிய ்பலவற்றில் உ்டன்்பாடின்றி 
இருந்தார்.

அரிஸ்டாடிலின் சிந்தடைகள்

அரிஸ்டாடடிலின் அமனதது வி்தைான 
அரசியல் கருததுக்கமள இவரும்டய 
‘அரசியல்’ என்்ற புத்தகததில் காணலாம்.

அ்ரசு ஓர் இயற்டக அடைப்பு (State as a 
natural Institution)

அரிஸ்டாடடிலின் கூற்றுப்்படி அரசு 
இயற்மகயானது. அரசின் அதிகாரம் நீதி 
பநறியிலான்தாகும். குடும்்பத்தால் ைக்களின் 
அ தி க ரி த து க் ப க ா ண டி ரு க் க க் கூ டி ய 
்்தமவகமளப் பூர்ததி பசய்ய இயலா்த 
காரணத்தால் ்தஙகளின் குறுகிய 
வட்டததிலிருநது பவளிவநது ைக்கள 
அரசிமன உருவாக்க நிமனக்கின்்றனர். 
குடும்்பஙகள ஒன்றிமணநது அரசிமன ஓர் 
முழுமையான அமைப்்பாக்குகின்்றனர். ்தனி 
ைனி்தனின் ப்பரிய வடிவ்ை அரசு எனவும் ஓர் 
அரசில் ைடடு்ை ்தனி ைனி்தனால் 
முழுமையாக சிநதிக்க இயலும் எனவும் 
அரிஸ்டாடடில் நம்புகி்றார்.

அ்ரசின் பணிகள் (Functions of State):

 அரிஸ்டாடடிலின் கூற்றுப்்படி அரசின் 
்தமலயாய ்பணி என்்பது நல்வாழ்விமன 
ஊக்குவிதது ைக்களின் ைனநலம், ஒழுக்க பநறி 
ைற்றும் உ்டல்வளர்சசி ஆகியவற்றிற்கு உகந்த 
சூழ்நிமலமய உருவாக்குவ்தாகும். அரசானது 
ைக்களின் நல்ல ்பைக்கவைக்கஙகமள சி்றந்த 
பசயல்்பாடுகளாக ைாற்றி நலமன 
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அப்ப்பாழுது ைக்கள ஆடசியாளரு்டன் 
்்பாராடி அ்தமன ஆளவ்தற்கு சிலரி்டம் 
்தருகின்்றனர். இவவாறு பிரபுக்களாடசி 
வருகி்றது. பின்னர் இதுவும் சிம்தவுற்று 
சிறுகுழு ஆடசியாகி்றது. இ்தனால் ைக்கள 
மீணடும் புரடசி பசய்து அதிகாரததிமன ்பல 
ஆடசியாளர்களி்டம் அளிக்கின்்றனர். இ்தனால் 
அரசு தூய ஆடசி அமைப்்பாகி்றது. இது 
மீணடும் சிம்தவுறும்்்பாது 
ைக்களாடசியாகி்றது. இ்தன் ஆடசியாளர்கள 
அரசின் அடிப்்பம்ட ்நாக்கதம்தப் ்பற்றிய 
ப்பாது நலப் ்பார்மவயற்்றவர்களாக இருப்்பர். 
இது மீணடும் முடியாடசியின் எழுசசிக்கு 
வமக பசய்கி்றது.

அடிடை முடற பற்றிய கருத்துககள் 

 அரிஸ்டாடடிலின் கூற்றுப்்படி 
“அடிமைக்ள எஜைானரின் மு்தல் அமசயும் 
பசாத்தாவர். அ்தாவது ஓர் வீடடின் ்தமலவராக 
எஜைானரின் உயிருளள பசாததுக்களில் 
அடிமைகள மு்தலாவ்தாவர். அரிஸ்டாடடில் 
நல்பலாழுக்கம் இல்லா்தவர்க்ள 
அடிமையாவர் எனக்கூறுகி்றார். ஏபனனில் 
அடிமை என்்பவன் பசயல்்பாடடிற்கான 
கருவி்யயன்றி உற்்பததிக்கு இல்மல 
என்கி்றார். ஒரு்வமள உற்்பததிப் ்பணிகளில் 
ஈடு்பட்டால் ஓர் அடிமையாகத ்தனது ்பணம்ப 
இைநது நல்பலாழுக்கம் உளளவர்களாவர். 

குடும்பம் பற்றிய கருத்துககள்

 குடும்்பம் என்்பது அரசிற்கு முநம்தய 
இயற்மக அமைப்்பாகும். ்தனி ைனி்தர்கள 
்தஙகளின் பி்றப்பிலிருந்்த உறுப்பினர்களாக 
இருப்்ப்தால் அது இயற்மகயான்தாகும். 
அது்வ நீதிபநறியிலான வாழ்வின் 
ப்தா்டக்கைாகவும் அரசின் மையக்கருவாகவும் 
உளளது. 

ஜசாத்து பற்றிய கருத்துககள் 

 ்தனி ந்பர் பசாதது என்்பது சி்றந்த 
ைற்றும் இயல்்பான வாழ்விற்கான அடிப்்பம்ட 
என அரிஸ்டாடடில் ஆ்தரித்தார். இருப்பினும் 
்தனிந்பர் பசாததுக்களுக்கு சில 

வமரயம்றகமள அவர் ்பரிநதுமரத்தார். 
்ைலும் அவர் ்தனிந்பர் பசாதது ஒழிப்பிற்கு 
ஆட்ச்பமன ப்தரிவித்தார்.

ஓய்வு பற்றிய அரிஸ்டாடடிலின் கருத்து

  ஒரு நாடடின் குடிைக்களுக்கு பசாதது 
ைற்றும் அடிமைகள அவசியம் என 
அரிஸ்டாடடில் கூறுகி்றார். இ்தற்குக் காரணம் 
என்னபவன்்றால், அப்ப்பாழுது ்தான் 
குடிைக்களுக்கு ஓய்வு கிம்டக்கும் என்றும் 
்பயனுளள வமகயில் சிநதிக்க ்நரமும், 
நாடடினர் அமனவரின் வாழ்வும் நலம்ப்ப்ற 
திட்டமி்டவும் இயலும் என்கி்றார்.

பு்ரடசி பற்றிய கருத்துககள்:

 அரசமைப்பு ைாற்்றஙகளா்ல்ய 
மு்தலில் புரடசி ஏற்்படுவ்தாக அரிஸ்டாடடில் 
கருதுகி்றார். இம்ைாற்்றம் சிறிய்தாக்வா 
அல்லது ப்பரிய்தாக்வா இருக்கலாம். 
உ்தாரணைாக முடியாடசியில் இருநது 
பகாடுங்காலாடசிக்கு ஏற்்படும் ைாற்்றைானது 
ைக்களிம்ட்ய புரடசிமயத தூணடுகி்றது. 
இரண்டாவ்தாக அரசமைப்பில் ைாற்்றஙகள 
நிகைாவிட்டாலும் அரசின் ்நாக்கஙகள 
்தவறினால் புரடசிகள ஏற்்படுவ்தாகக் 
கூறுகி்றார்.

ைதிப்பீடு

  அரசியல், உளவியல், ைற்றும் நன்பனறி 
சார்ந்த மிகப்ப்பரும் அரசியல் 

ஜசயல்பாடு

அரிஸ்டாடடில் 
அபலக்சாண்டருக்குப் 
்பயிற்றுவித்தது உணமையா?

ஜசயல்பாடு

ஆம். அவர் அபலக்சாண்டரின் 
்தநம்தயும் ைாசி்்டானியாவின் 
ைன்னருைான இரண்டாம் பிலிப் 
் க ட டு க் ப க ா ண ்ட ்த ா ல் 
்பயிற்றுவித்தார்.

ஆம். அவர் அபலக்சாண்டரின் 
்தநம்தயும் ைாசி்்டானியாவின் 
ைன்னருைான இரண்டாம் பிலிப் 
் க ட டு க் ப க ா ண ்ட ்த ா ல் 
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சிந்தமனயாளர்களில் ஒருவராக 
அரிஸ்டாடடில் கரு்தப்்படுகி்றார். அவர் 
ப்பரும்்பான்மையான அறிவியல் ைற்றும் 
கமலகளில் ்பரந்த அறிமவக் பகாணடிருந்தார். 
அவரது ்பம்டப்புக்கள ்பல 
நூற்்றாணடுகளுக்கான ்தததுவததின் 
அடித்தளததிமன ஏற்்படுததியுளளன. 
ைறுைலர்சசி, சீர்திருத்தம் ைற்றும் அறிபவாளி 
்்பான்்ற அறிவுப் புரடசிகள ஏற்்பட்ட 
காலததிற்குப் பின்னரும் அரிஸ்டாடடிலின் 
கருததுக்கள உலகத்தததுவததின் 
அடித்தளததில் இருக்கின்்றன. ஆக்வ, 
சந்்தகததிற்கி்டமில்லாைல் எக்காலததிலும் 
சி்றந்த ்தாக்கதம்த ஏற்்படுத்தக்கூடிய ்தததுவ 
ஞானிகளில் ஒருவராக அரிஸ்டாடடில் 
விளஙகுகி்றார்.

  வகுப்பிமன பிளாட்்டா குழு ைற்றும் 
அரிஸ்டாடடில் குழு என 
பிரிததுக்பகாணடு அத்தததுவ 
ஞானிகளின் ்காட்பாடடிற்கு ஆ்தரவாக 
விவாதிக்கவும்.

  அரிஸ்டாடடிலின் பி்ற ்பல்்வறு 
்பம்டப்புகமளப் ்படடியலிடுக.

  அரிஸ்டாடில் நிறுவிய ்தததுப்்பளளியின் 
ப்பயரிமன கணடுபிடிக்கவும்.

  குடியுரிமை ்பற்றிய அரிஸ்டாடடிலின் 
கருததுகமள பிளாட்்டாவின் 
குடியுரிமையு்டன் ஒப்பிடுக.

ஜசயல்பாடு

நீஙகள் ஏற்றுகஜகாள்கிறீர்களா?

பகாடுங்காலாடசி, சிறுகுழு ஆடசி ைற்றும் 
ைக்களாடசி ஆகிய அரசாஙக மும்றகளில் 
ஆடசியாளர்கள ்தஙகளின் ்தனிப்்பட்ட சுய 
லா்பததிற்காக பசயல்்படுகின்்றனர் என்்பம்த 
நீஙகள ஏற்றுக்பகாளகிறீர்களா? 
விவாதிக்கவும்.

ஜசயல்பாடு

்தடலப்புகள் 

வாழ்வும் காலமும் - அக்வினாசின் 
்பம்டப்புகள - அக்வினாசின் சிந்தமன - சம்ைா 
காணடரா பஜன்டிலஸ  (Summa Contra Gentiles)- 
சம்ைா தியாலஜிகா (Summa Theologica) - 
அரசுரிமை (On Kingship) - ைதிப்பீடு - 
பசயல்்பாடு - வினாக்கள.

வாழ்வும் காலமும்

்பதிமூன்்றாம் நூற்்றாண்டானது ்ைற்கு 
ஐ்ராப்்பாவில் இம்டக்கால ்ைற்கததிய 
்தததுவததின் ப்பாற்காலைாகக் கரு்தப்்படுகி்றது. 
்ைற்கு ஐ்ராப்்பாவின் ப்பரும்்பான்மை 
ை்தைாக கத்்தாலிக்கம் உருவானது. இ்தன் 
விமளவாக 13 ஆம் நூற்்றாணடில் 

7.3  புனி்த ்தாைஸ் அகவிைாஸ்

(Saint Thomas Acquinas)

(ஜபா.ஆ.1225 - ஜபா.ஆ.1274)

Leanpub      கற்றலின் ்�ாககஙகள்

  புனி்த ்தாைஸ அக்வினாசின் அரசியல் 
சிந்தமனமயக் கற்்றறி்தல்

  அக்வினாசின் சட்டம் ்பற்றிய 
கருத்தாக்கததிமன புரிநதுபகாளள 
உ்தவுகி்றது.

  அரசின் ்்தாற்்றம், அரசின் ்பணிகள, 
அரசாஙகததின் வமகப்்பாடு, சட்ட 
வமகப்்பாடு திருசசம்ப ைற்றும் 
அரசிற்கு இம்ட்யயான உ்றவுகள 
்பற்றிய அக்வினாசின் கருததுகளில் 
அறிவு ப்பறு்தல்
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அரிஸ்டாடடிலின் அரசியல் மீணடும் 
்்தான்றியது. அரிஸ்டாடடிலின் ை்தசசார்்பற்்ற 
கருததுக்களுக்கும் புனி்த அகஸடினின் ்பாவம் 
்பற்றிய ை்த கருததுகள, அரசியல் சமூகம் 
ஆகிய கருத்தாக்கஙகளுக்கும் இம்ட்ய 
கூர்மையான ்வறு்பாடுகள ்்தான்றின. 
இ்தமன திருசசம்ப ஏற்றுக்பகாணடு 
பிமணப்புக் ்காட்பா்டாக்கியது.

இருப்பினும், சில ்தததுவ ஞானிகள 
ை்தசசார்்பற்்ற அரசியல் அனுைானஙகளு்டன் 
்தஙகளின் சையக் கருததுக்கமள 
உடபுகுததுவதில் சவால்கமளச சநதித்தனர். 
இ்தனால் இறுதியில் உலமகப் 
புரிநதுபகாளளும் இரு பவவ்வறு 
வழிமும்றகளுக்கிம்ட்ய இது சைரசதம்த 
ஏற்்படுததியது. இ்தமனக் கம்டசியில் அரசியல் 
ைற்றும் அரசியல் ்காட்பாடு ஆக்குவ்தன் 
மூலம் க்டவுளு்டன் பநருஙகும் ைக்களின் 
உயர்ந்த விருப்்பததில் பவற்றி கண்டனர். 
இம்முக்கிய ்தததுவ பவற்றிக்கு சிற்பியாக 
இருந்த கிறிதsssssதுவ சையவாதிகளில் புனி்த 
்தாைஸ அக்வினாஸ மிக முக்கியைானவராவார்.

புனி்த ்தாைஸ அக்வினாஸ ்நப்பிளசின் 
வ்டக்்க உளள ராக்காசீக்காவில் (Roccasecca) 
உளள ்தனது குடும்்பததுக்குச பசாந்தைான 
்காடம்டயில் ப்பா.ஆ. 1225 -ல் பி்றந்தார். 
அவரது ்தநம்தயான அக்வி்னா ்லண்டல்ஃப் 
(Landulf of Aquino) ஓர் முக்கிய நிலவு்டமைக் 
குடும்்பததின் ்தமலவராவார். ்தாயாரான 
தி்யா்்டாரா ்ராசி (Theodora Rossi) அவர்கள 
நி்யா்பாலிட்டன் கராசி்யா்லா (Neapolitan 
Carracciolo) குடும்்பதம்தச ்சர்ந்தவர்.

அகவிைாசின் படடப்புககள் 

19 ஆம் நூற்்றாணடில் ் ்பாப் ்பதிமூன்்றாம் 
லூயி அவர்கள அக்வினாஸின் ்தததுவார்த்த 
மும்ற்ய கத்்தாலிக்க சையவா்தததின் 
அலுவல் ை்தைாகும் என பிரக்டனப்்படுததினார். 
இது கத்்தாலிக்கர்கள அவரின் 
்பம்டப்புக்கமள வாசிப்்பம்த 
முக்கியைாக்கியது்டன் கிறிததுவ ை்தததின் 
இப்பிரிவிமன புரிநதுபகாளள 
விரும்பு்பவர்களுக்கும் முக்கியைான்தாக 
விளஙகியது. அக்வினாசின் ்பம்டப்புகளிலுளள 
கருததுமரகள அமனததும் அவரது சையவா்த 
வடிவமைப்பிலிருநது ்்தான்றிய்தாகும். 
இவரது முக்கியப் ்பம்டப்புகள (1) சம்ைா 
காணடரா பஜன்டிலஸ  (Summa Contra Gentiles) 
(ப்பா.ஆ.1264) (2) சம்ைா தியாலஜிகா (Summa 
Theologica) (ப்பா.ஆ.1274) (3) அரசுரிமை (On 
Kingship).

அகவிைாசின் சிந்தடை 

சம்ைா காணட்ரா ஜென்டிஜலஸ்  (Summa 
Contra Gentiles):

அக்வினாஸ ்தனது சம்ைா காணடரா 
பஜன்டிபலஸ என்னும் நூலிமன ஸப்பயின் 
நாடடில் இஸலாமிய ை்ததது்டான 
கணக்கீடடிமன கிறிததுவர்கள ்நர்பசய்ய 
ப்டாமினிக்கன் சையப் ்பரப்புக் குழுவினருக்கு 
ஓர் மக்யடு அல்லது ்பா்டநூலாக 
வடிவமைத்தார் என ்பரவலாகக் கூ்றப்்படுகி்றது. 
இப்்பம்டப்பு கிறிததுவ ை்த நம்பிக்மக மீ்தான 
குற்்றசசாடடுக்கள ைற்றும் குற்்றம்சாட்ட 
வாய்ப்புளளவற்றிமன ்பாதுகாக்கும் 
வமகயிலான ்பம்டப்்பாகும்.

சம்ைா தியாலஜிகா (Summa Teologica) 

அக்வினாஸ ்தன்னும்டய சம்ைா 
தியாலஜிகாவில் ்பகுத்தறிவு அடிப்்பம்டயில் 
ஒற்றுமைமய ஏற்்படுத்த நான்கு 
நிமலகளிலான சட்டஙகமள நிமலநாடடினார். 
இமவ சட்டததிமன ஓர் வடிவததிலிருநது 
ைற்ப்றான்றிற்கு ்வறு்படுததுவது 
சம்்பந்தப்்பட்ட ்பகுத்தறிவின் நிமலகளாகும். 
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இப்பிர்பஞசம் முழுமைக்கும் 
பசயலாற்்றக்கூடிய ்பகுத்தறி்வ இவற்றில் 
மிகவும் உயர்ந்த ைற்றும் விரிவான்தாகும். 
இ்தமன ‘நிததிய சட்டம்’ (Eternal Law) என 
ப்பயரிடடுளளார். இது க்டவுளால் நிறுவப்்பட்ட 
இயற்மகயான நன்பனறி மும்றமையாகும். 
இ்தற்கு அடுத்தாக நிததிய சட்டததின் சி்றப்புப் 
பிரிவாக ‘ப்தய்வீக சட்டம்’ (Divine Law) உளளது. 
இது ்பல்்வறு ை்த இலக்கியஙகளில் க்டவுளின் 
பவளிப்்பாடுகமளக் பகாண்ட்தாகும்.

இ்தற்கடுத்த நிமலயில் உளள 
சட்டததிமன அக்வினாஸ ‘இயற்மகச சட்டம்’ 
(Natural Law) என அம்டயாளம் காடடுகி்றார். 
இந்த இயற்மகச சட்ட கருத்தானது 
உணர்வ்டக்கத ்தததுவததின் அடிப்்பம்டயில் 
்பகுத்தறிவினால் கண்டறியப்்பட்ட நீதிபநறிச 
சட்டைாகும். இது ைனி்தனுக்குப் ்பகுத்தறிவுத 
தி்றன் உளளது எனவும், சட்டததினால் 
குறிப்பி்டப்்பட்டாலும் இல்லாவிடினும் சில 
நன்பனறிகளுக்கு ைனி்தமன உட்படுததுகி்றது 
எனவும் அனுைானிக்கி்றது. உ்தாரணைாக 
பகாமல பசய்்தல் என்்பது ்தவறு என்றும் 
்தகுந்த மும்றயிலான ந்டதம்தயிமனப் 
புரிநதுபகாளள நைக்கு ஓர் குற்்றவியல் சட்டம் 
்்தமவயில்மல எனவும் கூறுகி்றது. 

அக்வினாசின் இயற்மகச சட்ட 
்காட்பாடடின் ்தனித்தன்மை யாப்தனில் அது 
இயற்மக ைற்றும் ப்தய்வீகம், அ்தாவது 
இயற்மக ைற்றும் ்பரிசுத்த ஆவியு்டன் 
ப்தா்டர்பிமன ஏற்்படுததுவ்தாகும். க்டவுளின் 
நிததிய சட்டத்தால்  சரியானமவ ைற்றும் 
்தவ்றானமவ எமவ என தீர்ைானிக்கப்்படுகி்றது. 
ஆமகயால் இயற்மகச சட்டம் என்்பது 
்வப்றான்றுைல்ல நிததிய சட்டததில் 
்பகுத்தறிவிலான ்பம்டப்பின் ்பங்கற்்பாகும். 
ைனி்தனின் நீதிபநறியிலான ்பகுத்தறிவு என்்பது 
சுருக்கைாக இயற்மகமயக் க்டந்த ்பரிசுத்த 
ஆவி பகாளமகயின் நீடடிப்்பாகும். இறுதியாக, 
ைனி்தசசட்டம் என்்பது குறிப்பிட்ட புவிசார் 
சூழ்நிமலகளில் இயற்மகச சட்ட நல்பலாழுக்க 
பநறியுமரகளில் ைனி்த ்பகுத்தறிவின் 
பசயலாக்கைாகும்.

அ்ரசுரிடை பற்றிய கருத்துககள் (On Kingship)

அக்வினாசின் அரசியல் ்காட்பா்டானது 
அரிஸ்டாடடிலின் ்காட்பாடடிமன 
ஒததுளளது. அரசுரிமை ்பற்றிய அக்வினாசின் 
எழுததுக்கள மிகச சீரான அரசியல் 
்பம்டப்்பாகக் கரு்தப்்படுகி்றது. அரிஸ்டாடடில் 
்தனது ‘அரசியல்’ என்னும் நூலில் பின்்பற்றிய 
்தர்க்க மும்ற்பாணியிமன அக்வினாசும் 
பின்்பற்றுகி்றார். இவர் "அரசு இயற்மகயானது 
ஏபனனில் அது ைனி்தனுக்கும் 
இயற்மகயானது. ஓர் சமூக ைற்றும் அரசியல் 
விலஙகாக ஓர் குழுவாக வாழ்வ்தற்கு" என 
வாதிடுகி்றார். இ்தன் விமளவாக அரசியல் 
பசயல்்பாடுகள ்்தமவ ைற்றும் 
நன்மையான்தாகும் என வலியுறுததுகி்றார். 
அரிஸ்டாடடிமலப் ்்பால்வ அக்வினாசும் 
ைக்களின் அரசியல் ்தன்மைக்கு அவர்களின் 
்பகுத்தறிவு ைற்றும் ்்பசசுததி்றன் ஆகியமவ 
அடிப்்பம்டயாகும் என்கி்றார். 

இ்தற்கு அடுத்த்தாக அரசியல் அரஙகில் 
்பகுத்தறிவிலான ந்டவடிக்மகயின் மூலைாக 
ைனி்தர்கள நல்பலாழுக்கதம்த ப்பற்று 
ைகிழ்சசி ைற்றும் நிம்றவம்டகின்்றனர் என 
கூறுகி்றார். இவர் அரிஸ்டாடடிமலப் ்்பான்்்ற 
‘அரசு’ என்்பது நீதிபநறியிலான சமூகம் என 
நம்பினார். ்ைலும் அ்தன் ்நாக்க்ை 
உறுப்பினர்களின் நீதிபநறியிலான 
நன்மையாகும். இவவாறு அரசு என்்பது 
நீதியின் அடிப்்பம்டயிலானது எனவும் 
சட்டவமரயம்றக்கு உட்பட்ட குடிைக்களின் 
நன்மைக்காக சி்றந்தவர்க்ள ஆள்வணடும் 
எனவும் வாதிட்டார். இத்தமகய வா்தைானது 
நம்மை ் நரடியாக அரசமைப்பு வமகப்்படுத்தல் 
பிரசசமனக்கு வழிந்டததிச பசல்கி்றது 
என்்ப்தால் மீணடும் அக்வினாஸ அவர்கள 
அரிஸ்டாடடிலின் பகாளமககமள பின்்பற்றி 
்தரம் ைற்றும் அளவீடடு மும்றகமள 
்பயன்்படுததினார். இவர் அரசமைப்பிமன 
ஆள்பவர்களின் எணணிக்மக ைற்றும் 
ஆடசியின் ்தரததின் அடிப்்பம்டயில் 
வமகப்்படுததுகி்றார். 
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ைதிப்பீடு 

புனி்த ்தாைஸ அக்வினாஸ இம்டக்காலச 
சிந்தமனயாளர்களில் ப்பரும் 
சிந்தமனயாளராகக் கரு்தப்்படுவது்டன் புதிய 
ைரபிமனயும் ்்தாற்றுவித்தார். இது ‘்தாமிசம்’ 
(Thomism) என அமைக்கப்்படுகி்றது. இவரது 
அரசியல் ்காட்பாடடின் அடிப்்பம்டகமள 
இவரின் அரிஸ்டாடடிலினும்டய அரசியல் 
்பற்றிய கருததுமரயான ‘டி 
பரஜிமினிபிரின்சி்பம்’ (de regimineprincipum 
இம்றமை ஆடசி)  என்்பதில் காணலாம். 
அப்ப்பாழுது அவர் ்்பாப்பின் அமவயில் 
இத்தாலி நாடடில் (1259-68) இருந்தார். 
அரிஸ்டாடடிமலப் ்்பான்்்ற அரசு 
இயற்மகயானது என்றும் அது ைர்பார்ந்த 
நிறுவனைல்ல மிகசசரியான சமு்தாயைாகும் 
எனவும் கூறுகி்றார்.  ைனி்தர்கள சமூக 
விலஙகாக இருப்்ப்தால் அரசு என்்பது 
ைர்பார்ந்த்தல்ல என்்பது்டன் 
இயற்மகயான்தாகும் என்கி்றார். அவர்கள 
வாழ்வ்தற்காகவும், வளம் ப்பற்று ்பண்பாடடு 
்ைம்்பாடு அம்டவ்தற்காகவும் சமு்தாயதம்த 
உருவாக்க விமைகின்்றனர். இ்தமனக் 
கூடிவாழும் விலஙகுகள உளளுணர்வின் 
அடிப்்பம்டயிலும், ைனி்தர்கள ்பகுத்தறிவின் 
அடிப்்பம்டயிலும் ்ைற்பகாளகின்்றனர்.

அக்வினாசின் கூற்றுப்்படி அமனதது 
வலிமையும் க்டவுளி்டம் இருந்்த வருகின்்றன. 
இ்தற்குக் காரணம் வாழ்வின் வலிமை ைற்றும் 
இ்றப்பு ஆகியமவ திருசசம்ப ் காட்பாடடின்்படி 
க்டவுளின் ்தனிசசி்றப்புரிமையாகும். 
இசசந்தர்ப்்பததில் அக்வினாஸ அவர்கள 
அரிஸ்டாடடிலி்டம் இருநது ைாறு்பட்டாலும் 
இம்றயாணமை இயற்மகயானது எனும் 

குறிப்பிடத்்தகக ்ைற்்காள்

சட்டம் என்்பது சமூக அக்கம்றயு்டன் 
உளள ந்பரால் ப்பாது நலனுக்காக 
்பகுத்தறிவின் அடிப்்பம்டயில் குறிப்பிட்ட 
விதிமும்றகமள ஏற்்படுததுவ்தன்றி 
்வப்றான்றுமில்மல

- ்தாைஸ் அகவிைாஸ் (Thomas Aqinas)

்களவியில் மீணடும் திரும்புகி்றார். ைக்கமளக் 
கடடுப்்படுததும் முடிவுகமள எடுக்கக்கூடிய 
ஆளும் அமைப்பு இல்லாவிடில் குைப்்பம் 
விமளநது ைக்கள ஒருவமர ஒருவர் 
அழிததுக்பகாளவர் என்கி்றார். அக்வினாசின் 
கருததுப்்படி இம்றயாணமை மிக்க அரசன் 
அல்லது அரசாஙகம் என்்பது ஆளப்்படு்வாரின் 
பிரதிநிதியாகும்.

இஙஙனம் அரசு என்்பது எவவமகயிலும் 
திருசசம்பயிமன சாரா்த்தாகும். இமவ 
ஒவபவான்றும் ்தனித்தனி ்பஙகு ைற்றும் 
்நாக்கஙகமளக் பகாண்ட்தாகும் என 
அக்வினாஸ வாதிடுகி்றார். அக்வினாசின் 
கருததுப்்படி திருசசம்ப அரசிற்கு கீைான்தல்ல. 
ஆனால் அரசு என்்பது திருசசம்பயிமன 
கருததில் பகாளள்வணடும். இ்தற்கு 
திருசசம்பயின் ்நாக்கம் அரசின் 
்நாக்கததிமன வி்ட உயர்ந்த்தாக இருப்்பது்டன் 
குடிைக்களின் அடிப்்பம்ட ்நாக்கைாகவும் 
இருப்்ப்தாகும்.அக்வினாஸ திருசசம்பக்கும், 
அரசுக்கும் உளள உ்றவிமன ஆன்ைாவிற்கும், 
உ்டம்பிற்கும் உளள உ்றவாக கருதுகி்றார். 
ஒவபவான்றும் ்தனிப்்பட்ட ்பஙகிமன 
பகாணடிருந்தாலும்  ஆன்ைாவின் ்நாக்கம்  
உயர்ந்த்தாகும்.

1.  பி்ற கிறிததுவ அரசியல் 
சிந்தமனயாளர்கமளக் கண்டறிநது 
அவர்கமளப் ்பற்றி விவாதிக்கவும்.

2.  ் நப்பிளஸ ்பல்கமலக்கைகம் ்பற்றி ்ைலும் 
ஆய்வு பசய்க.

ஜசயல்பாடு
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்தடலப்புகள்

வாழ்வும் காலமும் - ்பம்டப்புகள - 
அரசியல் கருததுக்கள:  ைனி்தனின் ்தன்மை 
்பற்றிய ைாக்கியவல்லியின் கருததுக்கள - 
அரசியல் ைற்றும் நீதிமும்றமைமயப் பிரித்தல் 
-ைாக்கியவல்லியின் மும்றகள - 
ைாக்கியவல்லியின் ஆடசிக்கமல - ைதிப்பீடு - 
பசயல்்பாடு- வினாக்கள.

வாழ்வும் காலமும்

இத்தாலிய ்பண்பாடடின் மையைான 
ஃபிளாரன்சில் ைாக்கியவல்லி பி்றந்தார். பி்ற 
்பகுதிகமள வி்ட அஙகு ஐ்ராப்பிய 
ைறுைலர்சசியின் ்தாக்கம் அதிகைாக இருந்தது. 
இவர் வைக்கறிஞரான ப்பர்னார்்்டா டி 
நிக்்கா்லா ைாக்கியவல்லி (Bernardo di Niccolo 

Machiavelli) ைற்றும் அவரது துமணவியரான 
ஸப்டஃ ்பா்னா பநல்லி ்பார்த்்தா 
்லாமியா(Bartolomea of Stefano Nelli) 
ஆகி்யாருக்கு மூன்்றாவது குைநம்தயாகப் 
பி்றந்தார். ைறுைலர்சசி விழுமியஙகளின் 
அடிப்்பம்டயில் சி்றப்்பான ைனி்த்நயக் 
கல்விமய இவர் ப்பற்றுளளம்த அவரது 
எழுததுக்கள பவளிப்்படுததுகின்்றன. இவர் 
ப்பா.ஆ.1494-ல் பைடிசி (Medici) வீழ்ந்த பி்றகு 
குடியரசு அரசாஙகததின் ்பணியில் நுமைந்தார். 
ப்பா.ஆ. 1498 மு்தல் 1512 வமர ்வந்தர் 
்பணியகததின் பசயலராக இருந்தார். இப்்ப்தவி 
தூ்தாணமை, இராணுவம் ைற்றும் நிர்வாக 
விவகாரஙகள ப்தா்டர்்பான முக்கியப் 
்ப்தவியாகும். ப்பா.ஆ. 1512-ல் பைடிசி மீணடும் 
நிறுவப்்பட்ட்தன் விமளவாக ைாக்கியவல்லி 
்தனது ்ப்தவிமய இைநது சில காலததிற்கு 
சிம்றப்்படுத்தப்்பட்டார். இ்தன் பின்னர் அவர் 
இலக்கியப் ்பாம்தயில் ்பயணித்தார். ப்பா.ஆ. 
1513-ல் ்லாபரன்்சா டி பைடிசிக்காக (Lorenzo 
de Medici) ‘இளவரசன்’ (The Prince) என்னும் 
்தனி வமரவு நூமல எழுதினார். 
இக்காலகட்டததி்ல்ய அவர் ்தனது அடுத்த 
முக்கியப் ்பம்டப்்பான ம்டட்டஸ லிவியசின் 
மு்தல் ்பதது புத்தகஙகளுக்கான உமரக்்காமவ 
(சுருஙகக்கூறின் லிவி மீ்தான உமரக்்காமவ 
– Discourses on Livy) என்னும்  நூலிமன 1517-ல் 
நிம்றவுபசய்்தார். இருப்பினும் இவவிரு 
்பம்டப்புகளும் அவரது ைம்றவிற்குப் பின்னர் 
1531-ல் பவளியி்டப்்பட்டன. ைாக்கியவல்லி 
்ைலும் சில சிறிய இலக்கிய ்பம்டப்புகமள 
உருவாக்கினாலும் ஓர் அரசியல் 
சிந்தமனயாளராக அவரது ைதிப்பு இவவிரு 
புத்தகஙகளின் அடிப்்பம்டயி்ல்ய நீடிக்கி்றது. 

ைனி்தனின் ்தன்டை பற்றிய 
ைாககியவல்லியின் கருத்துககள் 
(Machiavelli on Human Nature)

ைாக்கியவல்லியின் அரசாஙகம் ்பற்றிய 
்காட்பா்டானது அவரது ைனி்தனின் ்தன்மை 
்பற்றிய கருத்தாக்கததினால் 
தீர்ைானிக்கப்்படடுளளது. இவரும் ஹாப்மசப் 
்்பான்்்ற ைனி்தனின் ்தன்மை மீது 
அவநம்பிக்மக பகாணடிருந்தார். ைனி்தர்கள 

7.4  நிக்கா்லா ைாககியவல்லி

(Niccolo Machiavelli)

(ஜபா.ஆ.1469 - ஜபா.ஆ. 1527)

Leanpub கற்றலின் ்�ாககஙகள்

  நிக்்கா்லா ைாக்கியவல்லியின் 
அரசியல் சிந்தமனமயப் 
புரிநதுபகாளளு்தல்

  இது ஒத்த கருததும்டய 
சிந்தமனயாளர்களு்டன் ஒப்பி்ட 
உ்தவுகி்றது

  அரசியல், ை்தம், அரசு, 
இளவரசனுக்கான அறிவுமர ்பற்றிய 
ைாக்கியவல்லியின் கருததுக்கமள 
அறிநது பகாளளு்தல்
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இயற்மகயில் முழுமையான சுயநலம் 
பகாணடிருப்்பது்டன் அவர்களின் வாழ்விலும் 
சுயநல விருப்்பஙகளால் உந்தப்்படுகின்்றனர் 
என நம்புகி்றார்.  இளவரசன் நூலின் 
ஓரி்டததில் ைனி்தன் நன்றி ை்றந்தவன், 
நிமலயற்்றவன், ஏைாற்று்பவன், ் காமைத்தனம் 
ைற்றும் கஞசத்தனமுளளவன் என கூறுகி்றார். 
ைன்னரானவர் ைக்களால் விரும்்பப்்படுவம்தக் 
காடடிலும் அவமரக் கணடு ைக்கள 
அஞசுவம்த்ய இலக்காக்க ்வணடும் என 
்பரிநதுமரக்கி்றார். ைாக்கியவல்லிமயப் 
ப்பாறுத்தவமர அன்பு என்்பது ஓர் க்டப்்பாடடுப் 
பிமணயாகும். ைனி்தர்கள அடிப்்பம்டயில் 
சுயநலைாக இருப்்ப்தால் ்தஙகளின் ் ்தமவக்குத 
்தக்கவாறு அ்தமன ஒவபவாரு சையததிலும் 
மீறுவர். 

ஆனால் ்பயம் என்்பது 
அக்காரணததிற்காக்வ அவர்கமளக் 
காலவமரயம்றயின்றி கடடுப்்படுததி 
மவக்கி்றது. ைனி்தர்கள ்்தாற்்றததின் 
அடிப்்பம்டயி்ல்ய விஷயஙகமளத 
தீர்ைானிக்கின்்றனர் என்்ப்தால் இ்தமன 
ஆடசியாளர் ்தனக்கு சா்தகைாக்கிக் பகாணடு 
பசயல்்ப்ட்வணடும். அவமரப் ப்பாறுத்தவமர 
ைனி்தர்கள ்பலவீனைானவர்களாகவும், 
அறியாமையிலும் உளளது்டன் அடிப்்பம்டயில் 
பகட்டவர்களாகவும், ்்தமவயின் 
அடிப்்பம்டயில் நல்லவர்களாகவும் உளளனர். 
இ்தனால் ஆடசியாளர் ்தனது ைன்்ற 
உறுப்பினர்கமள எப்ப்பாழுதும் நம்்பாைல் 
்தனது சுய முடிவிமனப் ்பயன்்படுததுைாறு 
எசசரிக்கி்றார்.

ைனி்தர்கள முடிவற்்ற 
விருப்்பமுளளவர்கள என்றும் அதில் மிக 
முக்கியைான விருப்்பைாக ்தனிந்பர் பசாதது 
உளளது எனவும் கூறுகி்றார். அவர் 
ப்பாருளமு்தல்வா்த ்தனிைனி்தததுவ்தததிமன 
சு்தநதிரம் ைற்றும் சுய அரசாஙகததின் மீ்தான 
விருப்்பததின் விளக்கைாக கூறுகி்றார். அவர் 
்தனது உமரக்்காமவயில் (The Discourses) 
ைனி்தனின் ்தன்மை மீ்தான அவநம்பிக்மகமய 
பவளிப்்படுததியுளளார். ைனி்தனின் 

அடிப்்பம்ட விருப்்பைாக ப்பாருளா்தார 
ஆ்தாய்ை உளளது என்்பம்தப் ்்பணுகி்றார். 
ைக்களின் இந்நாக்க்ை அவர்கமள 
குடியரசிமன விரும்்பவும், முடியாடசிமய 
பவறுக்கவும் மவக்கி்றது என்கி்றார். 
குடியரசிலான அரசாஙகததின் கீழ் ைக்கள 
அதிகைான ப்பாருளா்தார ஆ்தாயஙகமள 
ப்பறும் வாய்ப்பு அதிகைாகும். இது 
முடியாடசியில் சாததியைாகா்த்தற்குக் 
காரணம் யாப்தனில் இளவரசன் அமனதது 
ஆ்தாயஙகள ைற்றும் லா்பஙகமள ்தனக்்க 
எடுததுக்பகாளவ்தாகும். ஒர் சு்தநதிரைான 
்்தசம் விரும்்பப்்படுவ்தற்கான காரணம் 
என்னபவனில் அசசு்தநதிர ்்தசததி்ல்ய 
ைக்களின் வளம் ்பன்ை்டஙகாகப் ப்பருக 
வாய்ப்புளளது.

அ்ரசியல் ைற்றும் நீதிமுடறடைடயப் 
பிரித்்தல் 

கி்ரக்க அரசியல் சிந்தமனயில் 
அரசியலின் அடிப்்பம்டயாக நன்பனறி 
கரு்தப்்படுகி்றது. ஆனால் ைாக்கியவல்லி 
இம்ைர்பார்ந்த லடசியததிலிருநது 
குறிப்பி்டத்தகுந்த அளவில் ைாறு்படடிருக்கி்றார். 
அரசியல் என்்பது அ்தன் சு்தநதிரைான 
சுயைதிப்்பளவின் அடிப்்பம்டயிலான்தாகும். 
ஆக்வ அ்தமன ைர்பார்ந்த நன்பனறி 
ைதிப்்பளவின் கீழ் வமரயம்ற பசய்ய முடியாது 
என்கி்றார். ்ைலும் அவர் அரசியல் 
ைற்றும் நன்பனறியிமன பிரிப்்ப்தமன 
வலியுறுததுகி்றார். அவமரப் ப்பாறுத்தவமரயில், 
ஆடசியாளர் ஒழுஙகானவராகவும், 
்நர்மையானராகவும் ்தனது வார்தம்தப்்படி 
ந்டப்்பவராகவும் இருக்க்வணடும். 
உணமையில் எந்தபவாரு ஆடசியாளரும் 
இத்தமகய ்தகுதிகளு்டன் இருப்்பதில்மல. 
பகட்ட எணணமுளள ைக்கமள ஆளவ்தற்காக 
ஆடசியாளருக்கு இத்தகுதிகள 
உகந்தமவயல்ல. ்ைலும் நீதிபநறி 
க்டப்்பாடுகளற்்ற அரமசப் ்பாதுகாப்்பதில் 
இளவரசன் கவனம் பசலுத்த்வணடும். 
‘முடிவுக்ள வழிமும்றகமளத 
தீர்ைானிக்கின்்றன, என்்ப்தனு்டன் 
ைாக்கியவல்லி திருப்தியம்டயவில்மல. 
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ைக்கள தீர்ப்பின் அடிப்்பம்டயி்ல்ய 
ஆடசியாளரின் பவற்றி தீர்ைானிக்கப்்படுகி்றது’. 
நம்்பத்தகா்த வழிமும்றகமளப் 
பின்்பற்றினாலும் இறுதியில் பவற்றியம்டந்தால் 
இளவரசன் ைன்னிக்கப்்படுகி்றார். அரசியல் 
பசயல்்பாடுகளுக்கு அவசியப்்படும்்்பாது 
ைர்பார்ந்த நீதிமும்றமைமய ஒதுக்கி 
மவததுவிடடு பவற்றிகரைான அரசியலுக்கு 
்ைற்பசல்ல ்வணடும்.

குறிப்பிடத்்தகக ்ைற்்காள்

ஓர் இளவரசன் அரசிமனக் மகப்்பற்றி 
நிர்வகிக்கும் ்பணியிமன 
பசய்யமுற்்படுவ்தால் அவரது மும்றகள 
எப்ப்பாழுது்ை ்ைன்மையான்தாகக் 
கரு்தப்்படுவது்டன் அமனதது 
்தரப்பினராலும் ்பாராட்டப்்படுகி்றார்.

ைாககியவல்லி (இளவ்ரசன்)

மாக்கியவல்லியின் முறைறம (Machiavelli’s   Method)

ைாக்கியவல்லிமயப் ப்பாறுத்தவமர வரலாற்று மும்ற்ய அரசியல் அறிவியமலக் கற்கும் 
சரியான மும்றயாகும். இவர் ைனி்த விருப்்பஙகள ைற்றும் ்்பரார்வம் ஆகியமவ எப்ப்பாழுதும் 
ஒ்ர ைாதிரியானமவ எனக்கூறுகி்றார். வாழ்விலுளள சம்்பவஙகமள ஒப்பிடும் ்்பாது ைனி்த 
இனம் ஒ்ர ைாதிரியான ்பரிகாரஙகமளத ்்த்ட முமனவது்டன் ஒ்ர ைாதிரியான ந்டதம்தமய 
மீணடும் பகாணடிருக்கின்்றன எனக்கூறுகி்றார். ஆக்வ க்டந்த காலதம்தப் ்படித்தறிவது என்்பது 
்தற்காலதம்தப் புரிநது பகாளவது்டன் எதிர்காலததிற்கான முன்கணித்தமல ்ைற்பகாளவம்த 
எளிமையாக்குகி்றது என்கி்றார். அவர் அரசியமல வரலாறு ைற்றும் பைய்மைவா்த அடிப்்பம்டயில் 
கற்்பது்டன் குறிப்்பாக அரசியல் ந்டதம்தமயக் கற்்றறிவ்தற்கு பசயலறிவு மும்றயிமனச 
சார்நதுளளார். அவர் ந்டதம்தயியலின் முன்்னாடியாக விவரிக்கப்்படுகி்றார். இளவரசன் ைற்றும் 
உமரக்்காமவ ஆகிய இரணடிலு்ை இம்மும்றயிமன அவர் பின்்பற்றுகி்றார். அவர் 
அதிகாரததிமன மகயகப்்படுததி, ்பாதுகாதது விரிவாக்கம் பசய்யும் கருவி்ய அரசியல் என்்பது்டன் 
அவற்றிமன அம்டவ்தற்காக இம்பைய்யான  உலகில் உளள ைக்களின் அறிவுததி்றனுக்குத 
்தக்கவாறு அணிதிரடடி அம்டவ்தாகக் கருதுகி்றார்.

 ைாக்கியவல்லியின் மும்றயானது உய்த்தறி்தல் அல்லது அறிவியல் மும்றயாக 
அமைக்கப்்படுகி்றது. இ்தற்கான அடிப்்பம்ட யாப்தனில் அவர் ்பல்்வறு அரசியல் ஆடசி 
காலஙகளின் ைனி்தனின் ்தன்மை ்பற்றிய நம்டமும்ற அல்லது வரலாற்று அனு்பவஙகளின் 
அடிப்்பம்டயில் முடிவுமரகமள எடடுகி்றார். அரசியமலப் ்பகுத்தறியும் சில நீதிபநறிகளுக்கு 
ைாற்்றாக ைனி்த ந்டதம்தயின் ்பாஙகில் கவனம் பசலுததுவதில் அவரும்டய சுயத்தன்மை உளளது. 
இருப்பினும் ைாக்கியவல்லியின் மும்றயானது ்ை்லாட்டைான அறிவியல் ைற்றும் வரலாற்று 
மும்றயாகும் என விைர்சகர்கள குறிப்பிடுகின்்றனர். அவர் குறிப்பிட்டவற்றிலிருநது  
ப்பாதுவானவற்ம்ற (Particular to General) ்நாக்கிய நம்டமும்றயிலான உய்த்தறி்தல் மும்றயிமனப் 
(Inductive Method) பின்்பற்்றவில்மல. அ்்த ்நரததில் ‘ப்பாதுவானவற்றிலிருநது 
குறிப்பிட்டவற்றிற்கான’(General to Particular) நம்டமும்றயில் பகாணர்மும்றயிமனயும் (Deductive 
Method) பின்்பற்்றவில்மல. அவர்கமளப் ப்பாறுத்தவமரயிலும் ைாக்கியவல்லி அரசியல் 
்தததுவததின் மையப் பிரசசமனகமள எப்ப்பாழுதும் ப்தா்டவில்மல. உ்தாரணைாக அரசு 
நீடித்தலுக்கான நியாயவா்தம் ைற்்றம் அரசியல் ்காட்பாடடின் அடிப்்பம்டகள ைற்றும் 
வமரயம்றகமளக் குறிப்பி்டலாம். அவரும்டய ்பார்மவ ்பரந்த்தாக இருந்தாலும் நம்டமும்ற 
அரசியலின் ்்தமவகமளத ்தாணடி அவர் எப்ப்பாழுதும் ்பார்த்ததில்மல.

 “அரசுகமளக் கண்டறிய ைற்றும் சீர்திருத்த ஓர் ஆடசியாளர் ்்தமவ. அமவ நிறுவப்்பட்ட 
பின்னர் ்தாஙகிப் பிடிப்்பதில் குடியரசிலான அரசாஙகஙகள சி்றந்தமவயாகும்”.
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அ்ரசியல் ைற்றும் ை்தத்திடை பிரிப்பது பற்றி 
நிக்கா்லா ைாககியவல்லி 

அரசின் நன்பனறி ்நாக்கம் ்பற்றிய 
பிளாட்்டா, அரிஸ்டாடடில், புனி்த ்தாைஸ 
அக்வினாஸ ைற்றும் ்பலரின் நம்பிக்மகயில் 
இருநது ைாக்கியவல்லி ைாறு்படடுளளார். 
அவர் அரசியமல ை்தம் ைற்றும் நீதிமும்றமை 
ஆகியவற்றிலிருநது பிரிதது அரசியலுக்கு ஓர் 
்தன்னாடசி நிமலயிமனத ்தருகி்றார். ை்தம் 
ைற்றும் நீதிபநறி ஆகியமவ இளவரசனின் 
ஆடசிக்கமலயில் நம்டமும்றக் 
பகாளமகயாகாது என ைாக்கியவல்லி 
கூறுகி்றார்.

ைாககியவல்லி (லிவி மீ்தாை 
உட்ரக்காடவ- Discourses on Livy)

ைாக்கியவல்லியின் இரு முன்னணி 
புத்தகஙகளான ‘இளவரசன்’ ைற்்றம் ‘லிவி 
மீ்தான உமரக்்காமவ’ ஆகியவற்றிற்கிம்ட்ய 
எத்தமகய முரண்பாடுகளும் இல்மல என 
ஜார்ஜ்  H. சம்பன் என்னும் அறிஞர் சரியாக 
உற்று ்நாக்குகி்றார். இரணடு்ை ஒ்ர 
ப்பாருமளப் ்பற்றியமவயாகும். அ்தாவது 
அரசுகளின் எழுசசி ைற்றும் வீழ்சசிக்கான 
காரணஙகள ைற்றும் அவற்ம்ற 
நிரந்தரைாக்குவ்தற்கான வழிமும்றகள 
ஆகியமவ ஆகும். ‘இளவரசன்’ நூல் 
முடியாடசிகள அல்லது முழுமையான 
அரசாஙகஙகமளப் ்பற்றியும் 
உமர்காமவயானது முக்கியைாக ்ராைப் 
்்பரரசின் விரிவாக்கம் ்பற்றிய்தாகும்.

ைாக்கியவல்லி ஏன் 
முடியாடசி ைற்றும் 
குடியரசிமனப் ்பற்றிப் 
்்பசுகி்றார்?

குடியரசு என்்பது ஓர் லடசிய 
வடிவிலான அரசாஙகம் 
என்றும் முடியாடசி என்்பது 
ஓர் நம்டமும்ற வடிவிலான 
அரசாஙகம் என்றும் அவர் 
கூறுகி்றார்.

ைாககியவல்லியின் ஆடசிககடல
(Machiavelli’s  Statecraft)

ஆடசிக்கமல என்்பது ைாக்கியவல்லி 
எடுததியம்பியவற்றில் குறிப்பி்டத்தகுந்த 
ைற்றும் சர்சமசக்குரிய ்பஙகளிப்்பாகும். அது 
்தனித்தன்மையான வழிகாடடு மும்றகமளக் 
பகாணடிருப்்ப்தால் குறிப்பி்டத்தகுந்த்தாகவும், 
பவற்றிகரைான ஆளுமகக்காக ஆடசியாளர் 
குறிப்பிட்ட அநீதியான நம்டமும்றகமளப் 
்பயன்்படுததுவ்தால் சர்சமசக்குரிய்தாகவும் 
உளளது. ஆடசியாளர் ்தைது ்நாக்கததிமன 
எடடுவ்தற்காக நீதிபநறியிலான 
கட்டமைப்பிமன ஒதுக்கிமவக்க ் வணடுபைன 
ைாக்கியவல்லி அறிவுமர கூறுகி்றார். 
இருப்பினும் ைர்பார்ந்த நீதிமும்றமை என்்பது 
அரசியலுக்கு முற்றிலும் ்்தமவயற்்றது 
எனவும் அவர் நிமனக்கவில்மல. ஒன்று  
ஆடசியாளருக்கும் ைற்ப்றான்று அவரது 
்பணியாளர்களுக்கும், குடிைக்களுக்குைாக  
அவர் நீதிபநறியில் இரடம்ட ைதிப்்பளவிமன 
எடுததியம்புகி்றார். ஆடசியாளரின் நீதிபநறி 
என்்பது அரசிமன வலிமைப்்படுததும் அவரது 
கும்றவு்ப்டா்த அர்ப்்பணிப்பு ைற்றும் ்தைது 
வலிமைமய உயர்ததி அரசின் சட்டம் ைற்றும் 
ஒழுஙகிமனப் ்பாதுகாப்்பது்டன் பவளிநாடடு 
்பம்டபயடுப்்பாளர்களி்டம் இருநது சி்றந்த 
்பாதுகாப்பிமன உறுதி பசய்வதில் 
உணர்ததுகி்றது. அவர் ்தைது க்டமைமய 
நிம்ற்வற்றுவதில் பவற்றியம்டவதில் இருநது 
அவரது தி்றன் ைதிப்பி்டப்்படுகி்றது. ஆனால் 
அவரது ்பணியாளர்களும், குடிைக்களும் 
ைர்பார்ந்த நீதிமும்றமையில் இருநது விலகிச 
பசல்ல அனுைதிக்கப்்படுவதில்மல. ஏபனனில் 
அவவாறு பசய்்தால் அரசின் அடிப்்பம்ட்ய 
அர்த்தைற்றுப் ்்பாய்விடும்.

இளவரசன் ்தைது குடிைக்கள ைததியில் 
்தாம் மிகவும் உயர்ந்த ைதிப்பீடடில் 
இருக்குைாறு ்பார்ததுக்பகாளள ் வணடுபைன 
ைாக்கியவல்லி விரும்புகி்றார். உலகளாவிய 
்தன்முமனப்பு வா்தம் ்பற்றி இளவரசன் 
கவனமு்டன் இருக்க்வணடும். 
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அரசாஙகைானது உளநாடடு குற்்றவாளிகள 
ைற்றும் பவளிநாடடு எதிரிகளி்டமிருநது 
ைக்கமளப் ்பாதுகாக்க்வணடும். ஓர் 
அறிவார்ந்த ஆடசியாளர் ைக்களின் உயிர் 
ைற்றும் உ்டமைக்கான ்பாதுகாப்பு ைற்றும் 
ைக்களின் ைாணபிமனப் ்பாதுகாக்கும் சூைமல 
ஏற்்படுததும் வமகயிலான பகாளமககமள 
உருவாக்குகி்றார். ்தம் அரசிலுளள 
ப்பணகளுக்குத ்தகுந்த ்பாதுகாப்பிமன அளிக்க 
அவர் இளவரசனுக்கு அறிவுறுததுகி்றார். ஓர் 
அரசில் ைக்கள ்தஙகளது உயிர், உ்டமை 
ைற்றும் ப்பணகள ்பாதுகாப்்பாக இருந்தால் 
்தஙகளின் ஆடசியாளருக்கு விசுவாசைாக 
இருப்்பர்.

ைதிப்பீடு 

சமூகததில் நீதிமும்றமையின் 
அடித்தளததிமன கீழ்நிமலப்்படுத்த 
ைாக்கியவல்லி கரு்தவில்மல. ஒரு 
உணமையான ்்தச்பக்்தனாக ஓர் வலுவான 
்்தசிய அரசாக இத்தாலிமயக் கடடிபயழுப்்ப 
அவர் ஏஙகினார். அக்காலததில் இத்தாலி 
ஐநது ்பகுதிகளாகப் பிரிநது கி்டந்தது. அமவ 
ஃபிளாரன்ஸ, பவனிஸ, ்நப்பிளஸ, மிலன் 
ைற்றும் ்ராைன் கத்்தாலிக்க திருசசம்ப 
நிலப்்பரப்பு ஆகியமவ ஆகும். ஐ்ராப்்பாவின் 
பி்ற ்்தசிய அரசுகளி்டம் ஓர் ைதிக்கத்தக்க 
இ்டததிமன ்தன் நாடு ப்ப்ற்வணடும் என 
அவர் விரும்பினார். ஆனால் 
இத்தாலியர்களி்டம் இருந்த நீதிபநறி 
சீர்்கடடிமனப் ்பற்றி அவர் மிகவும் 
கவமலயம்டந்தார். அவர் ஓர் குடியரசிமன 
விரும்பினாலும் அக்கால இத்தாலியின் 
சூழ்நிமலகளால் முடியாடசிமய 
முன்பைாழிந்தார்.

ஜசயல்பாடு

1.  மு்தலாவது ்தற்காலச சிந்தமனயாளராக 
ைாக்கியவல்லி ஏன் கரு்தப்்படுகி்றார் என 
ஆராய்க.

2.  முடியாடசி ைற்றும் குடியரசு மும்ற 
அரசாஙகஙகளின் இயல்புகமள கற்கவும்.

்தடலப்புகள் 

வாழ்வும் காலமும் - மைய கருததுக்கள: 
ைனி்தனின் ்தன்மை - இயற்மக நிமல - சமூக 
ஒப்்பந்தம் - இம்றயாணமை - ைதிப்பீடு - 
பசயல்்பாடு - வினாக்கள. 

வாழ்வும் காலமும் 

்பதினா்றாம் நூற்்றாணடில் வாழ்ந்த 
ஆஙகி்லய ்தததுவ ஞானியான ்தாைஸ 
ஹாப்ஸ அறிவியல் புரடசி (Scientific Revolution) 
நிகழ்ந்த காலத்தவர். ்தற்காலச சமூகக் 
்காட்பாடடிற்கான மு்தல் முயற்சியிமன 
இவ்ர ்ைற்பகாண்டார். அவர் ்தனது 
கருததுக்கமள நீதிபநறி சார்புநிமலவா்தததின் 
(Moral Relativism) அடிப்்பம்டயில் கூறுவது்டன் 
இயற்மக நிமல மீ்தான அதிக்படச 

7.5  ்தாைஸ் ஹாப்ஸ்

(Thomas Hobbes)

(ஜபா.ஆ. 1588 - ஜபா.ஆ. 1679)

Leanpub      கற்றலின் ்�ாககஙகள்

  ்தாைஸ ஹாப்சின் அரசியல் 
சிந்தமனமயப் புரிநது பகாளளு்தல்

  இயற்மக நிமல, சமூக ஒப்்பந்தம், 
சட்டஙகள, உரிமைகள, சு்தநதிரம், 
இம்றயாணமை ைற்றும் சமூக 
ஒப்்பந்தக் ்காட்பாடு ஆகியமவ 
்பற்றிய ்தாைஸ ஹாப்சின் 
கருததுக்கமள அறிநது பகாளளு்தல்.
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அவநம்பிக்மகயு்டன் அமனவருக்பகதிராகவும் 
அமனவரும் ்ைற்பகாளளும் யுத்தம் 
என்கி்றார். ்தாைஸ ஹாப்ஸ ஏப்ரல் 5, 1588 -ல் 
ைால்ம்ஸப்பரி (Malmesbury) என்னுமி்டததில் 
இஙகிலாநதின் க்டற்்பகுதிக்கு அருகில் 
ஸ்பானிஷ் க்டற்்பம்டதப்தாகுதி (Spanish Armada) 

ப்தன்்பட்ட்தாக வந்த பசய்திமயக் ்கட்ட 
்தாய்க்கு கும்றப்பிரசவததில் பி்றந்தார். 
ஹாப்சின் ்தநம்த அக்குடும்்பதம்தக் மகவிட்ட 
பின்னர் ஹாப்ஸ ்தனது வசதியான ைாைாவின் 
வீடடில் வளர்ந்தார். ஹாப்ஸ ்தனது 
்பளளிக்கல்விமய விமரவில் துவக்கியது்டன் 
பின்னர் ஆக்ஸ்்பார்டின் பைக்்தலீன் 
கல்லூரியில் ்சர்ந்தார். ்தைது 
்பதப்தான்்ப்தாவது வயதில் ்பட்டம்ப்பற்்ற பி்றகு 
்கவன்டிஷ் குடும்்பததினரு்டன் ப்தா்டர்பு 
ஏற்்படடு வில்லியம் ்கவணடிஷ்க்கு 
ஆசிரியரானார். ்தததுவக் கூறுகளின் மீது 
ஹாப்ஸ சிறி்தள்வ விருப்்பம் காடடினாலும் 
ஐ்ராப்்பா கண்டததில் வில்லியம் 
்கவணடிசு்டன் சுற்றுப்்பணம் 
்ைற்பகாண்டபி்றகு ைரபுநம்ட பகாண்டவற்றில் 
விருப்்பம் காடடினார். அவர் வரலாற்றின் 
நகர்வுகள, ்்தசஙகள ைற்றும் ்்பரரசுகளின் 
விதியிமனப் ்பற்றி அறிவதில் விருப்்பம் 
பகாண்டார். 1692ஆம் ஆணடு தூசிடி்டசின் 
‘ப்ப்லாப்்பனீசியப் ்்பார் வரலாறு’ (History of 
the peliponnesian War) என்னும் நூலிமன பைாழி 
ைாற்்றம் பசய்து ்பதிப்பித்தார்.

ஹாப்சின் ்பல ்பம்டப்புகளில் டி றைவ்
(De Cive) ைற்றும் பலவிய்தான் (Leviathan) 
ஆகியமவ மிகவும் முக்கியைானமவயாகும். 
ஹாப்சின் பலவிய்தான் அவரின் மிகவும் 
முதிர்ந்த ைற்றும் அற்பு்தைான ்பம்டப்்பாகும். 
இதில் கலிலி்யாவின் இயற்பியல் வழியில் 
ைனி்த உளவியலுக்கு பசயல்விளக்கைளிக்க 
முயற்சித்தது்டன் ்தற்கால அரசியலுக்கு 
அடித்தளமிடுகி்றார். ைனி்தனின் ்தன்மை 

குறிப்பிடத்்தகக ்ைற்்காள்

“அசசமும் நானும் இரடம்டயர்களாகப் 
பி்றந்தவர்கள.

- ஹாப்ஸ் (Hobbes)

்பற்றிய கருத்தாக்கம், இயற்மக நிமல, சமூக 
ஒப்்பந்தம் ைற்றும் அவரது இம்றயாணமை  
்பற்றிய கருததுகள ஆகியமவ  அவரும்டய 
அரசியல் ்தததுவததிமன ்படிக்கும் 
அமனவரின் விருப்்பததிமனயும் 
கவர்நதுளளது. கீழ்க்காணும் ்பகுதிகளில் 
ஹாப்சின் முக்கியப் ்பம்டப்புக்கமள ஆராய்நது 
புரிநதுபகாளள முயற்சி எடுக்கப்்படடுளளது.

ைனி்தனின் ்தன்டை (Humman Nature)

  ்பல சையஙகளில் ஹாப்சின் 
பலவிய்தான் ைனி்தமனப் ்பற்றி ப்தளிவும்,  
எளிமையும் பகாண்ட ்காட்பாடடு்டன் 
ப்தா்டஙகுவ்தாகவும் அரசியமலப் 
புரிநதுபகாளவ்தன் முன்்்தமவயாகவும் 
இருக்கி்றது. அரசியல் அறிஞர்கள அடிக்கடி 
‘ஹாப்சியன்’ (Hobbesian) என்்ற ்ப்தததிமன 
்பயன்்படுததுகின்்றனர். இது ைனி்தனின் மீ்தான 
அவநம்பிக்மகக் கருததிமனக் குறிப்்ப்தாகும்.  
அ்தாவது ைனி்தன் அடிப்்பம்டயில் சமூக 
வி்ராதி, சுயநலமிக்கவன், பகாடுமைமிக்கவன் 
ைற்றும் அதிகார ஆமசயும்டயவன் 
என்்ப்தாகும். ைனி்தன் சமூகம் ைற்றும் அரசிற்கு  
முன்ன்ர இருந்தவன் என்்ற ஹாப்சின் 
அனுைானஙகமள ஏற்றுக்பகாண்டால் பின்னர் 
ைனி்தன் ்தன் ்்தமவ ைற்றும் விருப்்பஙகமள 
ைடடு்ை திருப்திப்்படுததுவம்த 
்ைற்பகாளவான் என்்பம்தயும் 
ஏற்றுக்பகாளவ்தாகும். ஹாப்சின் 
வார்தம்தப்்படி ைனி்த இனம் ்தனது உணர்சசி 
வழி ந்டப்்ப்தாகும். ்தஙகளின் அறிவுததி்றமன 
அவர்கள அதிக ைகிழ்சசி ைற்றும் கும்றவான 
வலி ஆகியவற்றிமன ப்பறு்பமவ எமவ என 
தீர்ைானிதது ்பயன்்படுததுகி்றார்கள. ஹாப்ஸ 

குறிப்பிடத்்தகக ்ைற்்காள்

ைனி்தகுலம் முழுமைக்கும் உளள 
ப்பாதுவான ைனசசார்்பாக நான் 
முன்மவப்்பது யாப்தனில் அவர்கள 
அதிகாரததின் ்ைல் பகாணடுளள 
இம்டவி்டா்த ைற்றும் ஓய்வற்்ற விருப்்பம் 
ஆகும்.  அவவிருப்்பம் அவர்கள ைரணததின் 
்்பாது்தான் முடிவுக்கு வருகி்றது.

- ஹாப்ஸ் (Hobbes)

11th Std Political Science Tamil_Unit-7.indd   214 6/20/2018   7:44:06 PM



215

்ைலும் கூறுமகயில் ைனி்தனின் 
்நாக்கைானது ஒ்ர ஒரு ்த்டமவ ்தனது 
விருப்்பதம்த நிம்ற்வற்றுவ்்தா ைற்றும் ஒரு 
நிகழ்வில் ைடடுைல்லாைல் ்தனது எதிர்கால 
விருப்்பஙகமள உறுதியு்டன் நிம்ற்வற்றுவது 
ஆகும். ஹாப்ஸ மிகவும் கவனைாகக் கூறுவது 
யாப்தனில் ்பல்்வறு ைக்கள ்பல்தரப்்பட்ட 
ைகிழ்வின் வடிவஙகமள விரும்பினாலும் 
ைக்களி்டம் ப்பாதுவாக உளள ஒரு விருப்்பம் 
அதிகாரைாகும். ைகிழ்சசிமயத ்்தடு்பவர்கள 
அமனவரு்ை ்தர்க்கததின் அடிப்்பம்டயில் 
அதிகாரதம்தத ்்தடு்பவர்களாவர். இஙஙனம் 
ஹாப்ஸ ைனி்தனின் ்தன்மை முழுமையான 
்தன்னலப் ்பற்றுளள்தாகவும், ்தன்மனப் 
்பற்றிய்தாகவும் ைடடுைானது எனக் 
கருதுகி்றார்.

இம்றயாணமை உளளவரி்டம் 
ைக்கள ்தஙகள உரிமைகமள 
ஒப்்பம்டத்தனரா?

இல்மல, சுய்பாதுகாப்புரிமை, 
அ்தாவது வாழும் உரிமைமயத 
்தஙகளி்டம் மவததுக் 
பகாண்டனர்.

இயற்டக நிடல (State of Nature)

ஹாப்ஸ ்தனது இயற்மக நிமல 
்காட்பாடடில் ைனி்த ந்டதம்தமயப் 
புரிநதுபகாளவ்தற்கான அனுைான 
மும்றயிமன ்தநதுளளார். இயற்மக நிமல 
என்்பது முழுமையான சு்தநதிரம் ைற்றும் 
சைததுவம் உளள சூைல் என வாதிடுகி்றார். 
்தனி ைனி்தர்கமளக் கடடுப்்படுத்த எவவி்தச 
சட்டமும் இல்லா்த முழுமையான 
சு்தநதிரததில் அமனதம்தயும் பசய்யும் 
உரிமை உணடு. அதில் ைனி்தர்கள ஏ்றத்தாை 
சைைான உ்டல் ைற்றும் அறிவுததி்றமனப் 
ப்பற்றிருப்்பது முழுமையான சைநிமலயாகும். 
்ைலும் அத்தமகய சூைலில் அமனதம்தயும் 
பசய்யும் உரிமை அமனவர்க்கும் 
உளள்தாலும், அமனவரு்ை ்தஙகள 
உரிமைகமளச பசயல்்படுததுவதில் சைைான 

தி்றனுளளவர்களாக இருப்்ப்தாலும் 
அமனவரும் அமனவராலும் 
்தாக்கப்்படுகின்்றனர். ஆக்வ, இயற்மக நிமல 
என்்பது ஓர் ்்பார்ச சூழ்நிமலயாக உளளது. 
உயிர் வாழ்்தல் என்்பது ைனி்தர்கள 
அதிகாரதம்தப் ப்பறுவ்தன் அடிப்்பம்ட 
்நாக்கைாக உளளது. ஆக்வ, இயற்மக 
நிமலயில் அமனவரு்ை ைற்்றவரின் மீ்தான 
நிமலயான ்பயததி்ல்ய வாழ்கின்்றனர். 
இ்தனால் ைனி்தர்கள இயற்மகயில் சமூக 
வி்ரா்தைாக அதிகாரதம்தப் ப்பறு்பவர்களாக 
உளளனர்.

சமூக ஒப்்பந்தம் (Social Contract)

ைனி்தனின் ்தன்மை ்பற்றிய ஹாப்சின் 
கருததுக்கள அவரது அரசியல் ்காட்பாடடில் 
ஆழ்ந்த ்தாக்கததிமன ஏற்்படுததியுளளது. 
ைனி்தனின் உணமையான ்தன்மைமய 
அறிந்த்தால் ஹாப்ஸ அரசியலின் அறிவியல் 
்காட்பா்டாக சமூக ஒப்்பந்தததிமன முன் 
மவத்தார். சமூக ஒப்்பந்தததின் அடிப்்பம்ட 
கருதது மிகவும் எளிமையான்தாகும். 
ைனி்தர்களுக்கு இம்டயிலான ஒப்்பந்தததின் 
விமள்வ அரசாகும். அதில் அரசாஙகததின் 
அதிகார எல்மலயானது ஒப்்பந்தததின் 
வமரயம்றகளால் ்பகுப்்பாய்வு பசய்யப்்படடு 
தீர்ைானிக்கப்்படுகி்றது. அரசானது ்பரஸ்பர 
ஒப்்பந்தம் அல்லது உறுப்பினர்களின் ஒப்பு்தல் 
அடிப்்பம்டயில் உருவாக்கப்்படுகி்றது. இ்தன் 
விமளவாக ைக்கள ஒப்பு்தல் அளித்த்தற்குத 
்தகுந்தவாறு இருக்கும்்்பாது அரசாஙகம் 
சட்டப்பூர்வைான்தாகி்றது. 

இது ்தற்கால ை்தசசார்்பற்்ற 
அரசிமனப்்பற்றிய புதிய கருத்தாக உளளது்டன் 
ை்தசசார்்பற்்ற அரசாஙகம் இம்றவழி 
ஒப்பு்தலு்டன் நீடிக்கி்றது என்்ற இம்டக்கால 
சிந்தமனக்கு முரணான்தாகும்.  அத்தமகய 

குறிப்பிடத்்தகக ்ைற்்காள்

பி்றர் உனக்கு ்பா்தகைானவற்ம்ற 
பசய்வ்தற்கு முன் நீ அவர்களுக்குப் 
்பா்தகைானவற்ம்றச பசய்துவிடு.

- ஹாப்ஸ் (Hobbes)
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கருததிமன அரச வம்சததினர் இன்றும் 
்பயன்்படுததுவது்டன் இம்றவழி 
உரிமையின்்படி்ய ைன்னர் ஆளுகி்றார் 
எனவும் வாதிடுகின்்றனர். ஆனால் ஒப்பு்தல் - 
ஒப்்பந்தம் இ்தமன ஒ்ரயடியாக 
நிராகரிப்்பது்டன் அ்தற்கு முரணாக ைக்கள 
ஒப்பு்தல் அளித்த்தற்கு ்தகுந்தவா்்ற 
அரசாஙகம் சட்டப்பூர்வைான்தாக  உளள்தாக 
்காருகி்றது. ஹாப்சின் சமூக ஒப்்பந்தக் 
்காட்பாடடின் முக்கியததுவம் யாப்தனில் 
அ்தமன  அரமசப் ்பற்றிய ஓர் ்தர்க்க ைற்றும் 
அறிவியல் ்பகுப்்பாய்வாக அவர் நம்பினார். 
ைனி்தர்கள ்தஙகளும்டய ்பகுத்தறிவின் 
அடிப்்பம்டயில் ்்தமவகள ைற்றும் 
விருப்்பஙகளுக்குத ்தக்கவா்்ற ஒப்பு்தல் 
அளிப்்பர் எனவும் அவர் வாதிடுகி்றார்.

இடறயாணடை (Sovereignty)

ஹாப்சின் அரசன் / இம்றயாணமை 
்பற்றிய கருத்தாக்கததிமன ்தனிைனி்தனுக்கும், 
அரசனுக்கும் இம்ட்யயான உ்றவின் 
ப்தாகுப்்பாகப் ்பார்க்கலாம். ்தனிைனி்தனுக்கும், 
அரசனுக்கும் இம்ட்ய்யான உ்றவு என்்பது 
முழுமையான அதிகாரைற்்ற நிமல ைற்றும் 
முழுமையான அதிகார ஒன்றிப்பு 
ஆகியவற்றிற்கு இம்ட்யயான்தாகும். 
ப்பாதுநலக் கூட்டமைப்பில் (Commonwealth) 
்தனிைனி்தனின் அமனதது அதிகார 
அடிப்்பம்டகமளயும் நீக்குவது்டன் அ்தமன 
அரசனி்டம் ஒருமுகப்்படுததுவது 
அவசியைாகும் என ஹாப்ஸ வாதிடுகி்றார். 
்வறு வழியில் கூ்ற்வணடுபைன்்றால் 
ைனி்தனின் ்பகுத்தறிவின்மைக்குத ்தக்கவாறு 
சட்டம் ைற்றும் ஒழுஙகிமன நிமலநாடடுவதில் 
சற்றும் அதிகாரக் கும்றவு்ப்டா்த ஓர் 
முழுமையான இம்றமையாளமர 
உருவாக்குவ்தற்கு ஹாப்ஸ ஆ்தரவளித்தார்.  
ஓர் முழுமையான அதிகாரதம்த உருவாக்கும் 
முழுமையான ்்தமவ அவரது அரசியல் 
சிந்தமனக்குத தி்றவு்காலாக அமைகி்றது. 
இம்றமையாளர் ஒருவராக்வா ஓர் 
அமவயாக்வா இருப்பினும் ஹாப்ஸ ்தனி 
ைனி்தனின் இம்றயாணமை மிக்க 
அதிகாரதம்த விரும்பித ்்தர்வுபசய்கி்றார். 

ைதிப்பீடு 

ஹாப்சின் முக்கியததுவம் அவரது 
அரசியல் ்தததுவததில் ைடடுைல்ல 
அரிஸ்டாடடிலின் சிந்தமனக்கு எதிரான 
அவரும்டய ்பஙகளிப்பு ைற்றும் அரசியமலப் 
்பற்றிய ப்பாருளமு்தல்வா்தக் கருத்தாக்கம் 
ஆகியவற்றிலும் உளளது. அவரும்டய 
்பம்டப்புக்களின் வாயிலாக இலக்கற்்ற 
்நாக்கில் அரசியமலப் புரிநது பகாளவது 
என்்பது ப்தா்டஙகியது எனலாம். அவரது 
அரசியல் ்தததுவ்ை ஜான்லாக், ஜீன் 
ஜாக்குவஸ ரூ்சா, இம்ைானு்வல் காணட 
்்பான்்ற பி்ற அரசியல் சிந்தமனயாளர்களுக்கு 
அடிப்்பம்டயாக இருந்தது. அவர்கள ்தற்கால 
அறிவியல் அணுகுமும்றயின் வழி்ய 
அரசியமல ஆராயும் ஹாப்சின் ைரபிமனப் 
பின்்பற்றினர்.

  அசசம் ைற்றும் சு்தநதிரம் ஆகியமவ 
நிமலயானது ஆகும்.

  சு்தநதிரம் ைற்றும் ்்தமவகள ஆகியமவ 
நிமலயானது ஆகும்.

  சைர்ப்பித்தல் என்்பது நைது க்டப்்பாடு 
ைற்றும் சு்தநதிரம் ஆகும் இரணம்டயும் 
உளள்டக்கிய்தாகும்.

  சட்டததின் அமைப்ம்பச சார்ந்்த பி்ற 
சு்தநதிரஙகள உளளன.

ஜசயல்பாடு

1.  ஒருமைவா்தததின் ப்பாருமள அறிக. அது 
எஙஙனம் ்பன்மைவா்தததிலிருநது 
ைாறு்படடிருக்கி்றது?

2. ‘பலவிய்தான்’ என்்ற நூலிமன வாசிக்கவும்.
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்தடலப்புகள் 

வாழ்வும் காலமும் - லாக்கின் 
்பம்டப்புகள - மையக் கருததுக்கள: ைனி்தனின் 
்தன்மை ்பற்றிய கருத்தாக்கம் - இயற்மக நிமல 
- ைதிப்பீடு - பசயல்்பாடு- வினாக்கள.

வாழ்வும் காலமும் 

இஙகிலாநதின் ்சாைர்பசடஷயரில் 
உளள ரிங்டன் என்னுமி்டததில் ஆகஸட 29, 
1632-ல் ்தததுவார்த்தைான சு்தநதிரததுவததின் 
்தநம்தயான ஜான் லாக் பி்றந்தார். பிரிஸ்டல் 
அருகிலுளள ப்பன்ஸ்்பார்டு என்னுமி்டததில் 
்தனது குைநம்தப்்பருவதம்த அவர் கழித்தார்.   

ஆரஞசின் இளவரசர் வில்லியமு்டன் (William 
of Orange) லாக்கிற்கு நடபு ஏற்்பட்டது.  1688-ல் 
நம்டப்பற்்ற ைகத்தான புரடசியின் (Glorious 
Revolution) விமளவாக வில்லியம் 
இஙகிலாநதின் அரியமண ஏறினார்.  1689-ல் 
மூன்்றாம் வில்லியம் லாக்மக மும்றயீடடு 
ஆமணயாளராக்கினார்.  ஆனால் சா்தகைற்்ற 
அரசியல் சூழ்நிமல அவமர ்ப்தவி விலக 
மவத்தது்டன் எஸபஸக்சில் குடியைர 
மவத்தது.  அவர் ்தனது ப்பாது வாழ்விமன 
்்தயிமல வாரிய ஆமணயாளர் ்பணியு்டன் 
முடிததுக்  பகாண்டார்.

லாககின் படடப்புகள் 

சகிப்புத்தன்மை ப்தா்டர்்பான கடி்தஙகள 
(1689), ைனி்தப் புரி்தமலப் ்பற்றிய கடடுமர 
(1690), குடிமை அரசாஙகம் ்பற்றிய இரு ஆய்வு 
நூல்கள (1690), சகிப்புத்தன்மை ்பற்றிய 
இரண்டாவது கடி்தம் (1692), சகிப்புத்தன்மை 
்பற்றிய மூன்்றாவது கடி்தம் (1692), 
சகிப்புத்தன்மை ்பற்றிய நான்காவது கடி்தம்  
(1693) கல்வி ப்தா்டர்்பான சில சிந்தமனகள 
(1693).

டைய கருத்துககள் 

லாக்கின் மைய கருததுக்கமள 
கீழ்க்கண்டவாறு விவாதிக்கலாம்.

ைனி்தனின் ்தன்டை பற்றிய கருத்்தாககம் 
(Conception of Human Nature) 

ைனி்தனின் ்தன்மை ்பற்றிய லாக்கின் 
புரி்தமல அவரது ைனி்தப் புரி்தல் ்பற்றிய 
கடடுமரயில் அறியலாம். ஹாப்மசப் ்்பால 
ைனி்தனின் ்தன்மை மீ்தான அவநம்பிக்மகமய 
லாக் ்பரிநதுமரக்கவில்மல.   காரணஙகமள 
ஆராய்வ்்த ைனி்தர்களின் ்பகுத்தறிவு 
உருவாகக் காரணைாகும் என 
அம்டயாளப்்படுததுகி்றார்.  ்தனிைனி்த ைற்றும் 
சமூக வாழ்வின் அடிப்்பம்டயாக ்பகுத்தறிவிமன 
ஒப்புக் பகாளகி்றார்.  ைனி்தர்கள 
சமூகையைானவர்கள, ்பகுத்தறிவு, நாகரீகம், 
நிமலயான ைனநிமல ைற்றும் ்தன்னாடசித 
தி்றனுளளவர்கள ஆவர்.  ்தனிைனி்தனின் 
இயற்மகச சைநிமலமய லாக்கின் கருதது 

7.6 ொன் லாக

(John Locke)

(ஜபா.ஆ. 1632- ஜபா.ஆ. 1704)

Leanpub      கற்றலின் ்�ாககஙகள்

  ஜான் லாக்கின் அரசியல் 
சிந்தமனமயப் புரிநது பகாளளு்தல்.

  அரசியல் ்காட்பாடு, ைனி்தனின் 
்தன்மை, இயற்மக நிமல, சமூக 
ஒப்்பந்தம், சட்டஙகள, உரிமைகள, 
சு்தநதிரம், இம்றயாணமை ைற்றும் 
சமூக ஒப்்பந்தக் ் காட்பாடு, இயற்மகச 
சட்டம் ைற்றும் சமூக ஒப்்பந்தம், புரடசி 
ஆகியமவ ்பற்றிய ஜான் லாக்கின் 
கருததுக்கமள அறிநது பகாளளு்தல்.
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ஆ்தரிக்கி்றது.  அவமரப் ப்பாறுத்தவமர, 
ைனி்தர்கள இயற்மகயில் சு்தநதிரைானவர்கள.  
எத்தமகய ்ைலான அதிகாரததி்டமிருநதும் 
சு்தநதிரைாக இருக்கக்கூடிய உளளார்ந்த 
முன்னுரிமைக்குத ்தகுதியான ைற்றும் 
இயற்மகயின் வழிகாடடு்தல் ்படி 
ந்டப்்பவர்களாக உளளனர்.  அறிவு, வலிமை 
ைற்றும் தி்றன் ஆகியவற்றின் அடிப்்பம்டயில் 
்தனிைனி்தர்கள சிறிய அளவிலான 
ைாறு்பாடுகமளக் பகாணடிருப்்ப்தாக 
ஒப்புக்பகாளகி்றார்.   எனினும் அவரது 
்தனிைனி்தர்களின் ஒற்றுமைகள மீ்தான சார்பு,  
்வறு்பாடுகமள வி்ட அதிகைாக்வ உளளது.  
ைனி்தர்களின் ்பயன்்பாடடுவா்தப் ்பணபிமன 
லாக் குறிப்்பாக பிரதி்பலிக்கி்றார்.  ப்பந்தாமின் 
அடிபயாற்றி லாக் கூறுவது யாப்தனில் 
ைனி்தர்கள ைகிழ்வு ைற்றும் வலி 
ஆகியவற்றிற்கிம்ட்ய ஓர் சைநிமலமய 
ஏற்்படுத்த முயல்வ்தாக கூறுகி்றார்.  அவரது 
உ்டன்்படிக்மகயின் அடிப்்பம்டயாக ைகிழ்வு 
அல்லது ்பயன்்பாடு ்பற்றிய கருத்்த உளளது.

இயற்டக நிடல (State of Nature)

லாக்கின் இரண்டாவது ஆய்வு நூலில் 
‘இயற்மக நிமல’ ்பற்றிய சிந்தமனமயக் 
காணலாம். ஹாப்சின் இயற்மக நிமலக்கு 
முரணாக ைனி்தனும்டய சமூக 
உளளூணர்வின் காரணைாக 
நல்பலாழுக்கததினால் அமைதியான 
சூழ்நிமல ஏற்்படுவ்தாக அனுைானிக்கி்றார்.  
இயற்மகச சட்ட நியதிகளின்்படி அவரது 
இயற்மக நிமல முழுமையான சு்தநதிரததின் 
அடிப்்பம்டயிலான்தாகும்.  ்பரஸ்பர வலிமை 
ைற்றும் அதிகார எல்மலயால் 
வமரயறுக்கப்்பட்ட சைததுவ்ை 
இக்காலகட்டததின் ்பணபியல்்பாகும்.  
அவரும்டய வார்தம்தகளின்்படி இயற்மக 
நிமல என்்பது ஓர் அமைதியான நிமல, 
நல்விருப்்பம், ்பரஸ்பர உ்தவி ைற்றும் 
்பாதுகாப்்பாகும்.  சுருஙகக் கூறின், 
ைனி்தர்களின் மீ்தான ்தனது நம்பிக்மகயிமன 
அடிக்்காடிடுகி்றார்.

உரிமைகள ைற்றும் க்டமைகளின் 
ஆ்தாரைாக ‘இயற்மகச சட்டம்’ கரு்தப்்படுகி்றது.  

ைனி்தர்கள ்தஙகளின் உரிமைகமள இயற்மகச 
சட்டததிலிருநது ப்பறுகி்றார்கள.  ்ைலும் 
விதிக்கப்்படடுளள உரிமைகமள ்பரஸ்பர 
அடிப்்பம்டயில் ்பாதுகாப்்ப்தற்காக ைதிக்க 
்வணடுபைன இயற்மகச சட்டம் 
எதிர்்பார்க்கி்றது.  இயற்மகச சட்டதம்தக் 
க்டவுளால் இயற்்றப்்பட்ட நீதிபநறிச சட்டைாக 
குறிப்்பது்டன் ்பகுத்தறிவின் மூலம் அ்தமன 
உணரலாம் என்கி்றார்.  அவரது இயற்மக 
நிமலயிமன ‘அமைப்ப்பதிர்வாதிகளின் 
பசார்க்கம்’ என்்றால் அது ்தவ்றாகாது.

இறுதியாக, இயற்மக நிமலயின் 
சைநிமலக்கு அசசுறுத்தலாக உளள மூன்று 
அடிப்்பம்டக் கும்ற்பாடுகமள லாக் 
அம்டயாளம் காடடுகி்றார்.  மு்தலாவ்தாக, 
சட்டப்்படியான கட்டமைப்பு இல்லா்த்தாகும். 
இரண்டாவ்தாக, அறிவார்ந்த ைற்றும் 
நடுநிமலயான நீதி்பதி இல்லாமையாகும்.  
மூன்்றாவ்தாக, முடிவுகமளச 
பசயலாக்கப்்படுத்த ஓர் ஆடசிததும்ற 
அமைப்பின் ்்தமவயாகும்.  ஆக்வ 
இப்்பணியிலிருநது விடு்படும் வழிமும்ற்ய 
அரசு எனும் நிகழ்வாகும்.  லாக்கின் இயற்மக 
நிமல என்்பது உணமைகளுக்கு முரணான்தாக 
உளளம்த ைனதில் பகாளள ்வணடும்.  இது 
எத்தமகய வரலாற்று நியாயவா்தததின் 
ஆ்தரவும் இல்லா்த  புமனவு மு்தற்்காளாகும்.

சமூக  ஒப்பந்தம் (Social Contract)

குடிமைச சமூகததில் நுமைவ்தற்கான 
கருவியாக்வ சமூக ஒப்்பந்தம் 

அரசாஙகததிற்கு எதிராக 
ைக்களால் புரடசி பசய்ய 
இயலுைா?

ஆம், அவர்களால் இயலும். 
இருப்பினும் அவர்களால் 
அரசிமனக் கமலக்க முடியாது. 
அவர்களால் அரசாஙகதம்த 
ைடடு்ை ைாற்்ற முடியும்

ஜசயல்பாடு
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கட்டமைக்கப்்படடுளளது. லாக்கின் 
கருததுப்்படி இரு சமூக ஒப்்பந்தஙகள 
முன்பைாழியப்்படுகின்்றன. மு்தலாவது 
குடிமைச சமூகதம்த நிறுவவும், இரண்டாவது 
அரசமைப்பிலான அரசஙகததிற்கானதும் 
ஆகும்.  ஒப்்பந்தததின் அஸதிவாரைாக 
ஒப்பு்தமல லாக் அஙகீகரிக்கி்றார்.   அவமரப் 
ப்பாறுத்தவமர ப்பாது நலக்கூட்டமைப்பில் 
யாரும்டய சுய ஒப்பு்தலின்றியும் ்சர்க்க 
முடியாது.  லாக் இரணடு வமகயான 
ஒப்பு்தமலப் ்பற்றி ்்பசுகி்றார்.

1)  இயற்மகயால் ைாற்்ற இயலா்த மும்றயான 
அல்லது உயிர்ப்புளள ஒப்பு்தல் 

2)  உடகிம்டயான அல்லது ைம்றமுகைான 
ஒப்பு்தல்.

இது ்பங்கற்்பாளர்கமள நம்பிக்மக 
என்்ற நிமலயிருநது புதிய மும்றமைமயத 
துவக்க அனுைதிக்கி்றது. ஓப்்பந்ததம்தப் 
ப்பாறுத்தவமரயில் லாக் முன்கூறிய்தற்்க 
முன்னுரிமை அளிப்்பது்டன் மீணடும் இயற்மக 
நிமலக்குத திரும்்ப இயலாது என 
ப்தளிவுப்்படுததுகி்றார். லாக்கினும்டய 
ஒப்்பந்தததின் முக்கிய இயற்்பணபு யாப்தனில் 
்தனிைனி்தர்கள இயற்மக நிமலயில் 
ப்பற்றிருந்த உரிமைகமள ஒப்்பம்டக்க 
ைாட்டார்கள என்்ப்தாகும். உரிமைகமள 
ஒப்்பம்டத்தல் என்்பது ஒப்்பந்தததின் 
்நாக்கதம்த்ய ்்தால்வியம்டயக் 
பசய்துவிடும். ஏபனனில் அரசு என்்பது 
உரிமைகளின் உததிரவாதி ைற்றும் 
்பாதுகாவலனாக்வ கடடி எழுப்்பப்்படுகி்றது.  
ஆக்வ ஒப்்பந்தைானது சு்தநதிரச சாசனம் 
எனப் ப்பாருள்படு்ையன்றி 
அடிமைப்்படுதது்தலுக்கான உரிைைாக 
இருக்காது.  லாக்கின் சமூக ஒப்்பந்தைானது 
ஒரு்வமள பகாடுங்காலாடசி மும்றயில் 
ஆளுமக இருப்பின் புரடசி பசய்யும் 
விருப்்பத்்தர்விற்கு அதிகாரைளிக்கி்றது.  
்தனிைனி்தர்களும்டய இயற்மக உரிமைகளின் 
்பாதுகாவலனாக அரசின் ்பஙகிமன 
உறுதிப்்படுததுவ்தற்காக இநந்டவடிக்மக 
இமணக்கப்்பட்டது.  ்ைலும் புரடசி ்பற்றிய 
முடிவிமன சட்டைன்்றததி்டம் விடுவது்டன் 

ஒப்பு்தல் ைற்றும் ப்பரும்்பான்மைததுவக் 
பகாளமகயில் லாக் கவனம் பசலுததுகி்றார்.  

அதிகாரததின் ்தன்மை ்பற்றிய 
்களவிக்கு, லாக் வமரயறுக்கப்்பட்ட 
இம்றயாணமை (Limited Sovereignty) என்னும் 
கருததிமனத ்காடிடடுக் காடடுகி்றார்.  
முழுமையான இம்றயாணமை என்்பது  
அவரது குடிமைச சமூகக் கட்டமைப்பிற்கு 
எதிரான்தாகும். அதிகாரப் பிரிவிமனக்கான 
ைாற்று பசயல்திட்டததிமன வைஙகவும் லாக் 
்தயஙகவில்மல. அவமரப் ப்பாறுத்தவமரயிலும் 
அரசாஙகததின் அதிகாரஙகள மூன்று 
அஙகஙகளி்டம் பிரிக்கப்்படடுளளன.  
மு்தலாவ்தாக சட்டைன்்றம் ஆகும்.  இ்தமனப் 
ப்பாதுநல கூட்டமைப்பின் ்ைலான அதிகாரம் 
எனக் குறிப்பிடுகி்றார். இரண்டாவ்தாக 
நீதிததும்றயின் அதிகாரஙகமள உளள்டக்கிய 
ஆடசிததும்றயாகும்.  மூன்்றாவ்தாக அரசின் 
பவளியு்றவு அதிகாரதம்தக் குறிக்கும் 
கூட்டாடசியாகும்.  ஒருவரின் மகயில் 
அமனதது அதிகாரஙகமளயும் பகாண்ட 
ஆடசியாளர் ்பற்றிய கருதம்த லாக் ஏற்்றது்டன் 
அது ப்பரும்்பான்மையினரும்டய ஒப்பு்தலின் 
பவளிப்்பா்டாகும் என்கி்றார்.

ைதிப்பீடு 

ஜான் லாக் ்தைது அறிவியல் ைனப்்பாஙகு 
ைற்றும் ்பகுத்தறிவிலான நன்ன்டதம்தயின் 
மூலைாக ்ைற்கததிய அரசியல் சிந்தமனயில் 
குறிப்பி்டத்தகுந்த இ்டததிமனப் ப்பற்றுளளார்.  
்தனிைனி்தவாதியாக ்தைது ைனததிணமையின் 
அடிப்்பம்டயில் அவர் நம்புவது என்னபவனில் 
்தைது ்தமலபயழுததிமன ைனி்தர்கள ்தா்ை 
தீர்ைானிக்கின்்றனர் என்்ப்தாகும். வால்்்டர், 
(Voltaire) டி்டராட (Diderot), ரூ்சா (Rousseau) 
்்பான்்ற சிந்தமனயாளர்களுக்கு 
ைடடுைல்லாைல், பிபரஞசுப் புரடசிக்கும் கூ்ட 

ஜசயல்பாடு

பசாததிமனப் ்பாதுகாப்்பம்தத ்தவிர 
அரசாஙகததிற்கு ்வறு ்நாக்கம் கிம்டயாது.

-ொன் லாக (John Locke)
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தூணடு்தல் ைற்றும் உத்வகம் அளித்த  ப்பரும் 
மூல ஆ்தாரைாக அவரது ்பம்டப்புக்கள 
உளளன. ்பாரிங்டனின் (Parrington) கூற்றுப்்படி 
லாக்கின் அரசாஙகம் ்பற்றிய இரு ஆய்வு 
நூல்கள அபைரிக்கப்புரடசியின் 
்பா்டப்புத்தகைாக்வ ைாறின. சு்தநதிரதம்தப் 
ப்பறுவ்்த அரசின் மிக முக்கியப் 
பிரசசிமனயாக லாக் ்பார்த்தார். இ்தமன 
்தனிைனி்த நலனுக்காக வமரயறுக்க்வ அவர் 
கடும்முயற்சி பசய்்தார்.

்தடலப்புகள்

 வாழ்வும் காலமும் - மைய கருததுக்கள: 
இயற்மக நிமல - சமூக ஒப்்பந்தம் -ப்பாது 
விருப்்பம் - ைதிப்பீடு - பசயல்்பாடு - வினாக்கள

ஜசயல்பாடு

1  அதிகாரப்பிரிவிமனயின் ப்பாருமளப் 
புரிநதுபகாளவது்டன் அது ்பல்்வறு 
நாடுகளில் எஙஙனம் பசயல்்படுகி்றது என 
ஆராய்க.

2.  முழுமையான முடியாடசி ைற்றும் 
வமரயறுக்கப்்பட்ட முடியாடசி 
ஆகியவற்றிமன ்வறு்படுததுக.

7.7  ஜீன் ொககுவஸ் ரூ்சா

(Jean Jacques Rousseau)

(ஜபா.ஆ. 1712-ஜபா.ஆ. 1778)

Leanpub      கற்றலின் ்�ாககஙகள்

  ஜீன் ஜாக்குவஸ ரூ்சாவின் அரசியல் 
சிந்தமனமயப் புரிநது பகாளளு்தல்

  ைனி்தனின் ்தன்மை, ப்பாதுவிருப்்பக் 
்காட்பாடு, இம்றயாணமை ைற்றும் 
சமூக ஒப்்பந்தக் ்காட்பாடு ்பற்றிய 
ஜீன் ஜாக்குவஸ ரூ்சாவின் 
கருததுக்கமள அறிநது பகாளளு்தல்.

வாழ்வும் காலமும் 

்தற்கால அரசியல் உமரக்்காமவயில் 
மிகவும் முக்கியததுவம் வாய்ந்த அரசியல் 
்தததுவஞானிகளுள ஒருவரான ஜீன் 
ஜாக்குவஸ ரூ்சா ஜுமல 28, 1772 -ல் 
பஜனீவாவில் பி்றந்தார்.  சி்தறுண்ட 
குடும்்பததிலிருநது வந்த ரூ்சா 
்பராைரிப்பு்டனான குைநம்தப் ்பருவ 
வாய்ப்பிமன இைந்தார். ஒருசில 
்பணிப்்பயிற்சிகளுக்குப் பின்னர் ்தம்மை 
விடுவிததுக் பகாணடு பஜனீவாமவ விடடுச 
பசன்று சுற்றித திரியும் ஆவலில் வாழ்ந்தார்.

இளம் வி்தமவயான டி வாரன்ஸ 
அம்மையார் (Madame de Warens) உ்தவியு்டன் 
தூரினிலுளள (Turin) ை்டாலயததிலும் பின்னர் 
அன்பனசியிலுளள (Annecy) ஓர் இம்றயியல் 
கல்லூரியிலும் ரூ்சாவுக்கு மும்றசார்ந்த 
கல்வி அறிமுக்படுத்தப்்பட்டது.  
அநநிறுவனஙகளின் கற்பித்தல் மும்றயின் 
விமளவாக ஏற்்பட்ட பவறுப்பு அவமர 
மும்றசார்ந்த கல்விமயக் மகவி்டத 
தூணடியது.  ப்தா்டர் ்்தால்விகளால் 1730-ல் 
அவமர லியான்ஸ நகருக்கு அனுப்்ப 
அம்மையார் கட்டாய சூைலுக்குளளானார்.  
ஓராணடு அஙகு அமலநது திரிந்த பின்னர் 
மீணடும் 1731 -ல் அம்மையாரி்டம் ரூ்சா 
அம்டக்கலைானார்.1740 வமர அம்மையாரின் 
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பகாம்டயி்ல்ய அவர் வாழ்ந்தார்.   
அம்மையாரும்டய அறிவு ஒளியின் 
்தாக்கததினாலும், அவரது ைதிப்புமிக்க 
உ்தவியினாலும் ைாணசியர் டி ைால்ம்ப 
(Monsier de Malby) குடும்்பததில் ஆசிரியராக 
ரூ்சா ்பணியில் ்சர்ந்தார்.  இருப்பினும் அவர் 
்தனது ்பணிமய விடடு விலகி இலக்கற்்ற 
ஆதைாவாக ்தனது ்பயணததிமன ப்தா்டர்ந்தார்.

 1744-ல் பிரான்சுக்கு அவர் 
்ைற்பகாண்ட இரண்டாவது ்பயணம் அவரது 
வாழ்வில் குறிப்பி்டத்தகுந்த ைாற்்றஙகமள 
ஏற்்படுததியது.  இமச, நா்டகம், கவிம்த ைற்றும் 
பி்றவற்றில் பவற்றிகரமில்லா்த ்பல 
்பரி்சா்தமனகளுக்குப் பின்னரும் ரூ்சா ்தனது 
உறுதி ைற்றும் ்நர்ைம்ற ைனநிமலயிமன 
்தக்க மவததுக்பகாண்டார்.  1749-ல் வரு்டம் 
அவரது வாழ்வில் ஓர் திருப்பு முமனயாக 
அமைந்தது.  டி்ஜான் அகாப்டமியானது 
‘அறிவியல் ைற்றும் கமலகளின் முன்்னற்்றம் 
நீதிபநறிகமள வீழ்சசியம்டய மவததுளள்தா 
அல்லது தூய்மைப்்படுத்த 
்பஙகளிததுளள்தா?’என்னும் ்தமலப்பில் 
சி்றந்த கடடுமரக்கான ்பரிசிமன அறிவித்தது.  
ரூ்சா ்தனது ஒப்பு்தலில் பின்னர் எழுதும்்்பாது 
நான் உ்டனடியாக ைற்ப்றாரு பிர்பஞசதம்தப் 
்பார்த்்தன்,  நான் ்வப்றாரு ைனி்தனா்னன் 
என்்றார்.  1750-ல் இவர் சைர்ப்பித்த ்பம்டப்பிற்கு 
மு்தல் ்பரிசு கிம்டத்தது.  அது பின்னர் ‘கமலகள 
ைற்றும் அறிவியல்களினும்டய நீதிபநறி 
விமளவுகளின் பசாற்்காமவ’ என்்ற 
்தமலப்பில் பிரசுரிக்கப்்பட்டது.

1754 -ல் பஜனீவாவிற்குத திரும்பிய 
பின்னர் கத்்தாலிக்கரான ரூ்சா கால்வினிச 
சையப்பிரிவிமன ஏற்றுக் பகாணடு 
குடியுரிமைமய மீணடும் ப்பற்்றார்.  ்பாரீசுக்குப் 
்பயணப்்பட்ட பின்னர் அவர் எடடு ஆணடுகள 
்தைது வாழ்விமன ைாணட்ைாபரன்சியில் 
(Montmorency) டி எஃபி்ன அம்மையாரின் 
(Madame d’ Epinay) ைாணவராகக் கழித்தார்.  
புதிய பஹலாய்்ச  - New Helosie (1761),   எமிலி 
- Emile (1762), சமூக ஒப்்பந்தம் – Social Contract 
(1762) ஆகிய மிக முக்கியப் ்பம்டப்புக்கமள 

இக்காலகட்டததில் ்தான் ரூ்சா 
உருவாக்கினார். அவரது புத்தஙகளுக்குப் 
்பதிலாகக் கண்டனஙகமள்ய ப்பற்்ற்தால் 
்பல்்வறு இ்டஙகளுக்கு அவர் குடிப்பயர 
்வணடிய்தாயிற்று. ஜுமல 2, 1778-ல் 
ரூ்சாவின் ைம்றவு அதிர்சசியு்டனும், 
்தததுவததிற்குப் ப்பரும் இைப்்பாகவும் 
்பார்க்கப்்பட்டது.

டைய கருத்துககள் 

அரசியல் ்தததுவ உலகினில் ரூ்சா 
முக்கிய நிமலயிமன வகிக்கி்றார். அவரது 
சமூக ஒப்்பந்தக் ்காட்பாடடிற்காக அவர் 
முக்கியைாக அறியப்்படுகி்றார். தீவிர சமூக 
ஒப்்பந்தக் ்காட்பாட்டாளரான ரூ்சா  
‘ப்பாதுவிருப்்பம்’ (General Will) மூலைாக 
அரசின் ்்தாற்்றததிமன பவளிப்்படுத்த 
முமனகி்றார்.  ‘இயற்மக நிமல’ ைற்றும்   ‘சமூக 
ஒப்்பந்தம்’ஆகிய இரு வளர்சசி நிமலகளின் 
விமள்வ அரசின் ்்தாற்்றததிற்கான 
இயற்்பண்பாகி்றது என்று கூறுகி்றார்.

இயற்டக நிடல (State of Nature) 

ஹாப்மசப் ்்பாலன்றி ரூ்சாவின் 
கருததுமரப்்படி நிம்றவான சு்தநதிரம், 
சைததுவம் ைற்றும் நிம்றவான ்்பம்தமை 
ஆகியவற்றின் சுருக்க்ை இயற்மக நிமல 
ஆகும்.  அ்தமன அவர் மிகவும் அமைதியான 
ைற்றும் ைகிழ்வூடடும் ரம்மியைான சூைலாக 
அம்டயாளம் காடடுகி்றார். இயற்மக 
நிமலயில் ைனி்தன் ்தனிமையில் ஆமசகளற்்ற 
சு்தநதிரைான வாழ்வு வாழ்ந்தான். முன்பின் 
முரணான சீரமை வாழ்வு ைற்றும் ப்தளிவற்்ற 
்்பசசு இருப்பினும் வாழ்வு என்்பது ைனநிம்றவு, 
சு்தநதிரம், ்தன்னிம்றவு ைற்றும் வளம் 
ஆகியவற்்றால் வடிவம் ப்பறுகி்றது.  
ப்பால்லாஙகின்மை்ய ரம்மியைான 
ைகிழ்சசிக்கு வழிவகுக்கி்றது.  அவரும்டய 
வார்தம்தயின்்படி ‘்ைலான ்்பரின்்பம்’ 
காலததின் விதிமும்றயாகும்.

காலப்்்பாக்கில் ைனி்த வாழ்வினும்டய 
நாகரீகததின் ைாற்்றஙகளால் அநநிமலக்கு 
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அசசுறுத்தல் ஏற்்படுகி்றது.   இயற்மக நிமல 
நீடிப்்ப்தற்குச சவால்களாக ைாறு்படும் 
்தட்பபவப்்பம், ்பருவகாலம் ைற்்றம் ைண சார் 
ப்தாழில் அமைவு, ்தனிந்பர் பசாதது ஆகிய 
்பல்தரப்்பட்ட காரணிகமள அவர் 
ஒப்புக்பகாளகி்றார். ரூ்சாவின் கருததுப்்படி 
ைனி்தனின் முன்்னற்்றம் ைற்றும் உயர்வான 
்பகுத்தறிவு்டன் கூடிய புரடசி என்்பது ைனி்த 
சிந்தமன ைற்றும் வாழ்வில் இருப்பின் அ்தன் 
ப்தா்டர்சசியாக புதிய அடுக்கிலான 
தீமைகமளக் பகாணடு வரும்.  இதப்தா்டர் 
ைாற்்றஙக்ள இயற்மக நிமலயின் 
கட்டமைப்பிமன அமசததுப் ்பார்தது 
சைததுவமின்மையின் ்்தாற்்றததிற்கு வமக 
பசய்வ்தாக அம்டயாளப்்படுததுகி்றார்.  
்தனிந்பர் பசாதது என்னும் கருத்தாக்க்ை 
சமூக ்காளததில் ஏமை ைற்றும் ்பணக்காரன் 
என்்ற புதிய பிளவிமன உருவாக்கியுளளது.  
அவரின் பசாற்்படி ‘மு்தல் ைனி்தன் ஒரு துணடு 
நிலதம்த ்வலி ்்பாடடுத ்தனக்குத ்தா்ன 
இது என்னும்டயது என்று கூறிக்பகாண்டம்த 
ைக்கள நம்புவம்தக் கண்டான்.  அவ்ன 
குடிமைச சமூகததின் உணமையான 
நிறுவனராவான்’ என்று கூறுகி்றார்.  

அக்காலைானது ப்தா்டர் ்்பார்கள, 
பகாமலகள ைற்றும் ஏமை, ்பணக்காரன் பிளவு 
ஆகியவற்றின் சாடசியாக இருந்தது.  இப்புதிய 
மும்றமை காடடுமிராணடி அரசில் 
காணப்்ப்டா்த பிர்பஞச அளவிலான தீமைகமள 
அனுைதித்தது.  இத்தமகய திருப்்பம் நிம்றந்த 
சம்்பவஙகளின் ்தவிர்க்க முடியா்த 
உசசகட்டைாக சைததுவமின்மை 
உ்தயைானது்டன் எஜைானர் ைற்றும் 
அடிமைகள என்்ற அடுக்கிமன உருவாக்கியது.  
இரணடு பைய்க்்காளகளின் அடிப்்பம்டயில் 
காடடுமிராணடித்தனைான பசயல்்பாடு 
இருப்்ப்தாக ரூ்சா கருதது ப்தரிவிக்கி்றார்.  
மு்தலாவ்தாக ஒவபவாருவரும் ்தனது சுய 
நல்வாழ்விற்காகவும், சுய ்பாதுகாப்பு 
்்தமவக்காகவும் உந்தப்்படுகின்்றனர்.  
இரண்டாவது ைரணதம்தப் ்பற்றிய ்பயைாகும். 
அவர் ்பகுத்தறிவு ைற்றும் காரண காரிய 
அறிவின் ்்தாற்்றததிமன ஆழ்ந்த உணர்வு 

நிமலயில் காணகி்றார்.  ைனி்தர்கள 
இயற்மகயில் சிநதிக்கும் தி்றனற்்றவர்கள 
என்்பது ரூ்சாவின் கருத்தாகும்.  குடிமைச 
சமூகம் இயற்மகக்கு முரணான்தாகவும், 
ைனி்தனின் ்பகுத்தறிவினும்டய 
பவளிப்்பா்டாகவும் உளளது.  இயற்மகக்குத 
திரும்பு்தல் என்னும் முைக்கததிமன இவர் 
வலியுறுததினார்.  அவரும்டய ் காரிக்மகயான 
இயற்மகக்கு பின்்னாக்கிச பசல்லு்தல் 
என்்பது புதி்தாகப் பின்னப்்பட்ட சமூகக் 
கட்டமைப்பிமன ்தகர்நது ்்பாகச பசய்வம்தச 
குறிப்்ப்தற்கு ஒப்்பான்தல்ல, ஆனால் இயற்மக 
விதிக்கான்தாகும்.  ்தததுவம் ைற்றும் 
்பகுத்தறி்வ ைனி்த வாழ்விமன கவர்வது்டன் 
இயல்்பாற்்றமல பவளிப்்படுததுவ்தாக ரூ்சா 
கூறுகி்றார்.

்தனிந்பர் விருப்்பம் என்்பது 
ப்பாது விருப்்பததிற்குக் 
கீழ்நிமலப்்பட்ட்தாக உளளது 
ஏன்?

்தனிந்பர் விருப்்பம் என்்பது 

ஏபனனில் ப்பாது விருப்்பம் 
என்்பது அமனவரின் 
விருப்்பைாகவும், ப்பாதுநலமன 
்நாக்கிய்தாகவும் உளளது.

சமூக ஒப்பந்தம் (Social Contract) 

இயற்மக நிமலயின் ரம்மியைான ்பணபு 
குறுகிய கால்ை நீடித்தது.  ப்பாருளா்தார 
உயர்வு ைற்றும் சமூகததின் ்பரிணாை வளர்சசி 
ஆகியவற்்றால் வமரயறுக்கப்்பட்ட ைனி்தனின் 
சிக்கலான வார்ப்புருக்கள பவளிப்்பட்டது 
்்பரழிவிற்கு வமக பசய்கின்்றன.  குடிமை 
அரசிமன அமைப்்பம்தத ்தவிர ைனி்தர்களுக்கு 
்வறு வழியில்மல.  அது சமூக ஒப்்பந்த அம்சம் 
மூலைாக நிம்ற்வறியது.  சமூக ஒப்்பந்தததின் 
ஆ்றாவது அததியாயததில் ரூ்சா கூறுவது 
யாப்தனில் ‘ைனி்தர்கள ப்தா்டக்க நிமலயில் 
ஜீவிததிருந்த வரன்மும்றகமளத ்தாணடிய 
ஓர் நிமலயில், ்தான் நீடிததிருக்கும் 
மும்றயிமன ைாற்றிக் பகாளளாவிடில் ைனி்த 
இன்ை  அழிநது விடும் என 
அனுைானிக்கி்்றன்’ என்்ப்தாகும். இயற்மக 
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நிமல என்்ப்தன் பவற்றி ்தனிைனி்தர்களின் 
சுயநலததிற்கான ்்த்டலின் ஒரு குறிப்பிட்ட 
நிமலயில், பி்றரின் அசசுறுத்தல் ஏற்்படுததும் 
்பாதுகாப்பின்மைக்கு முன் ்தைது 
சுய்பாதுகாப்புத தி்றன் அடிப்்பம்டயில் 
்்பாதுைான வலிமையற்்றவராக உணர்வது 
வமரயிலாகும்.  சமூக ஒப்்பந்தததின் ்பயன்்பாடு 
என்்பது ஒப்்பந்தததில் நுமைவது வமர 
்தனிைனி்தர்களி்டம் இருந்த ப்ப்றப்்பட்ட 
்பாதுகாப்பிற்கான வாய்ப்புச சூைமல 
ஏற்்படுததுவ்தாகும். அடுத்த்தாக ்பாதுகாப்பு 
ப்தா்டர்்பான சக்திமயப் ்பற்றிய ்களவி்ய 
்தனிைனி்தர்களி்டம் உளள குைப்்பைாகும்.   
அவமரப் ப்பாறுத்தவமரயிலும் ைனி்தர்கள 
எவவமகப் புதிய சக்திமயயும் உருவாக்கும் 
தி்றனற்்றவர்கள.  ஏற்கன்வ உளளவற்ம்ற 
வழிகாடடி திமசதிருப்்ப ைடடு்ை அவர்களால் 
இயலும்.  ஆக்வ இப்்பாம்தயில் ஒருஙகமைந்த 
அணுகுமும்ற்ய அவரால் 
்பரிநதுமரக்கப்்படுகி்றது.

எத்தமகய வடிவில் இருந்தாலும், 
ஒப்பு்தல் இல்லா்த அதிகாரம் என்்பது எளிதில் 
காணாைல் ்்பாகும் என மகவிடுகி்றார்.   
அவரது வாக்கின்்படி உ்டன்்படிக்மக ைற்றும் 
ஒப்பு்தல் இல்லா்த ஒரு ைனி்தனின் மீ்தான 
ைற்ப்றாரு ைனி்தனின் அதிகாரம் எத்தமகய 
்பகுத்தறிவு அடிப்்பம்டயும் இல்லா்த்தாகும். 
குடிமை அரசு ்பற்றிய ரூ்சாவின் சைன்்பாடு 
பின்வருைாறு ப்தாகுக்கப்்படடுளளது. 
"ஒவபவாருவரும் ்தான் ைற்றும் ்தனது 
அதிகாரததிமன ப்பாது விருப்்பம் என்்ற 
்ைலான வழிகாடடு்தலின் கீழ் ஒ்ர 
ப்பருநிறுவனத தி்றனாக்கி பின் ஒவபவான்றும் 

குறிப்பிடத்்தகக ்ைற்்காள்

ைனி்தனின் சு்தநதிரைாகப் பி்றக்கி்றான், 
ஆனால் எஙபகஙகு காணினும் அவன் 
விலஙகி்டப்்படடிருக்கி்றான். ஒரு ைனி்தன் 
்தன்மன்ய பி்றரின் எஜைானராக 
எணணுகி்றான், எனினும் பி்றமரக் 
காடடிலும் மிகவும் அடிமையாக்வ 
ப்தா்டர்நது காணப்்படுகி்றான்.

-ரூ்சா (Rousseau)

பிரிக்க இயலா்த முழுமையாக ப்ப்றப்்படுகி்றது".  
ஆக்வ அரசு என்்பது ்தனது 
உறுப்பினர்களி்டமிருநது ைாறு்பட்ட வாழ்வு 
ைற்றும் சுய விருப்்பம் பகாண்ட ஒரு 
நீதிபநறியிலான அமைப்்பாக உருவாகி்றது.  
அரசாஙகம் என்்பது ்தனிைனி்தர்கமள 
இமணதது ஒன்்றாக்குவது ைடடுைல்ல 
உளளார்ந்த அம்டயாளம், ஆளுமக ைற்றும் 
சுயஉயிர்ப்பு பகாண்ட புதிய அமைப்்பாகும் என 
ரூ்சா கூறுகி்றார். அமனததிற்கும் ்ைலாக 
அரசு என்்பது ்தனக்பகன சுயவிருப்்பம் 
பகாண்டது எனவும் அ்தமனப் ‘ப்பாது விருப்்பம்’ 
(General Will) என்்ற ்ப்தமிடடு அமைக்கி்றார்.  
ஏ்்தனும் ்தனிப்்பட்ட அல்ல குறிப்பிட்ட 
விருப்்பம் இருப்பின் அது ப்பாது விருப்்பததிற்குக் 
கீைான்தாகும்.

இயற்மக நிமலயில் உளளுணர்வினால் 
உந்தப்்பட்ட வாழ்க்மக என்்ப்தற்குப் ்பதிலாக 
நீதி ைற்றும் நீதிபநறிமும்றமையிலான 
வாழ்வில் புதிய குடிமை அரசு அமைகி்றது.   
்தனிைனி்தர்கள ்தஙகளின் இயற்மக சு்தநதிரம் 
ைற்றும் அமனததிற்குைான வமரயம்றயற்்ற 
உரிமைமய இைநது அ்தற்குப் ்பதிலாக குடிமை 
சு்தநதிரம் ைற்றும் பசாததுரிமைமயப் 
ப்பறுகின்்றனர்.  இயற்மக நிமலயில் உளள 
சு்தநதிரம் ்தவ்றானது என்றும் ்தஙகளின் 
கடடுப்்படுத்தமுடியா்த விருப்்பஙகளுக்கு அது 
அடிமையாக்குகி்ற்்த ்தவிர 
்வப்றான்றுமில்மல எனவும் கண்டனம் 
ப்தரிவிக்கின்்றனர்.  இ்தற்கு ைா்றாக, குடிமைச 
சமூகததினால் வைஙகப்்படும் நீதிபநறியிலான 
சு்தநதிரம் என்்பது அவர்கமளத ்தாஙக்ள 
்தஙகளின் எஜைானர்களாக ஆக்குகி்றது. 
அவரின் வார்தம்தப்்படி ‘சட்டததிற்குக் 
கீழ்ப்்படி்தல்’ என்்ப்தமனக் குறிப்்பது நைது 
சு்தநதிரைாகும். ஹாப்ஸ ைற்றும் லாக்மகப் 
்்பாலன்றி, ரூ்சா ‘்தனிைனி்தன் 
இம்றயாணமை மிக்க சமூகததி்டம் 
சைததுவதம்த அம்டயும் ப்பாருடடு 
முழுமையாகச சரணம்டய ்வணடும்’  என 
கூறுகி்றார்.  ்தனிைனி்தன் ்தனது உரிமைகமள 
அரசாஙக அமைப்பி்டம் ஒப்்பம்டப்்ப்தால் 
சு்தநதிரம் ைற்றும் அதிகாரததிற்கு இம்ட்ய 
இணக்கைான சூைல் வளர்கி்றது.
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ைாற்றித்தர இயலா்த, பிரிக்க முடியா்த, 
முழுமையான ைற்றும் நிரந்தரைான 
்தன்மையும்டய இம்றயாணமை ்பற்றி ரூ்சா 
குறிப்்பாக உளளார்.  அவமரப் 
ப்பாறுத்தவமரயிலும் இம்றயாணமை்ய 
ப்பாது விருப்்பைாகும்.  சிலரி்டம் நிர்வாக 
அதிகாரஙகள பகாடுக்கப்்பட்ட்தா்ல்ய 
அவர்கள இம்றயாணமை மிக்கவர்களாகிவி்ட 
முடியாது, அவர்கள பவறும் சார்நிமல 
முகவர்களாவர்.  இம்றயாணமைமய 
முழுமையாக்வா அல்லது ்பகுதியாக்வா 
அம்முகவர்களில் ஒருவரி்டம் ைாற்றித்தர 
சமூகம் முயன்்றால் அது அரசியல் அமைப்பின் 
இ்றஙகுமுகததில் முடியும். ரூ்சாவின் 
ஒப்்பந்தததில் இம்றயாணமை 
அதிகாரமிக்கவர் ஓர் அஙகைாவார்.  ்ைலும் 
அவர் ‘ைக்கள இம்றயாணமை’ (Popular 
Sovereignty) என்்ற கருததிமன அடிக்்காடிடடுக் 
காடடுகி்றார்.

ஜபாது விருப்பம் (General Will)

ப்பாது விருப்்பம் ைற்றும் சமூகம் 
ஆகியமவ அரசிற்கு ஒ்ரைாதிரியான்தாகும்.   
ைக்கள ்தஙகளின் அதிகாரம் ைற்றும் ஆளுமக 
ஆகியவற்றிமன ப்பாது விருப்்பததினும்டய 
கட்டமளயின் கீழ் சைர்ப்பிக்கி்றார்கள.  ப்பாது 
விருப்்பைானது ்தனிைனி்தர்களும்டய 
விருப்்பததிமன விஞசிய்தாகும்.  ்ைலும் 
இம்றயாணமை என்்பது மும்றமை முழுவதும் 
நிம்றநதிருப்்பது்டன் ப்பாதுவிருப்்பதம்தத ்தவிர 
்வறு எ்தனு்டனும் ஒததுப்்்பாவதில்மல.  
சமூகததில் ப்பாது விருப்்பம் உம்றநதுளளம்த 
மவததுப் ்பார்க்கும் ்்பாது அது ைக்களின் 
இம்றயாணமை ைற்றும் ்ைலதிகாரதம்தச 
சுைப்்ப்தான ‘ைக்கள இம்றயாணமை’ ஆகும்.  
ரூ்சா அதிகாரததின் ைாற்்றத்தக்க மும்றயிமன 
வலியுததுகி்றார்.  ப்பாது விருப்்பம் என்்பது 
அமனவரின் விருப்்பததிற்கும் சைைான்தல்ல.  
ஏபனன்்றால் முன்னது ப்பாது நலமனயும் 
பின்னது ்பன்ை்டஙகான ்தனிப்்பட்ட நலமனயும் 
பகாண்ட்தாகும். ப்பாது விருப்்பததிமன 
இரணடுபைய்க்்காளகள தீர்ைானிக்கின்்றன.  
மு்தலாவது, ப்பாது நலமன நாடுகி்றது.   இது 
விருப்்பததின் ்நாக்கததிமன குறிப்்ப்தாகும்.  

இரண்டாவ்தாக அது அமனவரி்டமிருநதும் 
வருவ்தாகவும் அமனவருக்கும் 
ப்பாருநதுவ்தாகவும் உளளது.  இது அ்தன் 
்்தாற்்றததிமனக் முன்பைாழிகி்றது.   ப்பாது 
விருப்்பம் என்்பது பிரதிநிததுவப் ்பணபு 
இல்லா்த்தாகும்.   இ்தற்குக் காரணம் 
பிரதிநிதிததுவ அமைப்புகள சமூகததின் 
்்தமவகளில் கவனம் பசலுத்தாைல் ்தஙகளின் 
்தனிப்்பட்ட விருப்்பததிமன ்ைம்்படுததும் 
ைனப்்்பாக்கிமனக் பகாணடிருப்்ப்தாகும். 
நன்பனறி விழுமியஙகள ைற்றும் 
நல்ைனப்்பாஙகு ஆகியமவ அமனவரின் 
விருப்்பதது்டனும் ஒன்றிப்ப்பாருநதுகி்றது.  
ப்பாது விருப்்பம் என்்பது ைனசாடசி ைற்றும் 
உளளார்ந்த விருப்்பததின் ்தவிர்க்க இயலா்த 
பவளிப்்பா்டாகும். ்ைலும் அது சரியான ப்பாது 
நலததிலான்தாகவும், பிர்பஞசததின் ப்பாது 
நன்மை அடிப்்பம்டயிலானது எனவும் 
அஙகீகரிக்கப்்படுகி்றது.

ைதிப்பீடு 

ரூ்சாவின் ஆளுமை ைற்றும் அவரது 
்பம்டப்புக்கமளப் ்பற்றி ்பல்வமகயான 
கருததுக்கள உளளன.  ஜி.டி.எச.்கால் 
என்னும் அறிஞர் அவரது ‘சமூக ஒப்்பந்தம்’ 
்பற்றி கருதது கூறும் ப்பாழுது ‘இன்று வமர 
உளள அரசியல் ்தததுவப் ்பா்ட நூல்களில் இது 
மிகச சி்றந்த்தாகும்’ என்கி்றார்.  ைார்்ல பிரபு 
அவர்கள ரூ்சாவின் ‘்தததுவார்த்தைான 
பசாற்்காமவ’ ்பற்றிய ்தைது ைாறு்பட்ட 
கருததிமன பவளிப்்படுததும் ்்பாது  "ரூ்சா 
பி்றக்காை்ல இருநதிருப்பின் உலகம் ்ைலும் 
சி்றநதிருக்கா்்தா?" என்று கூறுகி்றார். அவர் 
கூ்ற முயல்வது யாப்தனில் ரூ்சா 
வாழ்நதிருக்காவிட்டால் பிபரஞசுப் புரடசியின் 
மிக ்ைாசைான அனு்பவஙகமளத 
்தவிர்ததிருக்கலாம்.  ஏபனன்்றால் அவரது 
கருததுக்க்ள அந்த இயக்கததின் 
அடிப்்பம்டயாக இருந்த்தாகும்.

அவரது ்தததுவைானது சை்தர்ைததின் 
பின்னணிமயக் பகாண்ட்தாகும்.   
மு்தலாளிததுவம் என்்பது ரூ்சாவின் 
மககளில் மிக ்ைாசைாக ந்டத்தப்்பட்டது.  
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அவர் கல்விமய ்்தசியையைாக்கு்தமல 
ஆ்தரித்தது்டன் ்தனிந்பர் பசாதது என்னும் 
கருததிமன எதிர்த்தார். ்ைலும் அவரது 
பசாற்்காமவயில் முற்்றாடசி ைற்றும் 
அதிகாரப் ்்பாக்கிமன இமணக்கைாக்கினார்.   
ப்பாது விருப்்பம் என்னும் சாக்கில் அவர் 
கிட்டத்தட்ட ப்பரும்்பான்மையின் 
பகாடுங்கான்மைமய ஆ்தரிக்கி்றார்.  இமவ 
அமனததிற்கும் ைா்றாக, ்தற்கால அரசியல் 

்தததுவ ஞானிகளுள ரூ்சா ஈடு பசய்ய முடியா்த 
இ்டததிற்குத ்தகுந்தவராவார்.

ஜசயல்பாடு

1.  ‘ைக்கள இம்றயாணமையின்’ ப்பாருமளப் 
புரிநதுபகாளள முயற்சிக்கவும்.

2.  சமு்தாயததில் பசாதது என்்ப்தன் ்்தாற்்றம் 
ைற்றும் ்தாக்கததிமனப் ்பற்றி வாசிக்கவும்.

Leanpub      கற்றலின் ்�ாககஙகள்

  ் ெ. எஸ். மில்லின் அரசியல் 
சிந்தமனமயப் புரிநது பகாளளு்தல்

  ்பயன்்பாடடுவா்தம் ைற்றும் சு்தநதிரம் 
்பற்றிய கூர் ைதிப்பீடடிமன அறி்தல்

7.8  ொன் ஸ்டூவர்ட மில்

(John Stuart Mill)

(ஜபா.ஆ. 1806- ஜபா.ஆ. 1873)

்தடலப்புகள் 

வாழ்வு ைற்றும் ்பம்டப்புகள - மைய 
கருததுக்கள: சு்தநதிரம் - பிரதிநிதிததுவ 
அரசாஙகததின் மீ்தான ்பரிசீலமனகள - 
ைதிப்பீடு - பசயல்்பாடு - வினாக்கள.

வாழ்கடக ைற்றும் படடப்புகள் 

்ை 20, 1806-ல் ஜான் ஸடூவர்ட மில் 
லண்டனின் வ்டக்கு பு்றநகர்ப்்பகுதியில் உளள 
ப்பன்்டன் வில்்ல (Bentonville) என்னுமி்டததில் 
ஹரியத ்ப்ரா (Harriet Barrow) ைற்றும் ்ஜம்ஸ 
மில் (James Mill) ஆகி்யாருக்கு ைகனாகப் 
பி்றந்தார். இவரது ்தநம்தயார் எடின்்பர்க் 
்பல்கமலக்கைகததில் ்பயின்்ற ஸகாடலாநம்தச 
்சர்ந்தவராவார்.   ஒரு சமூக ைற்றும் அரசியல் 
சிந்தமனயாளராக ஜான் ஸடூவர்ட மில்லின் 
வளர்சசியிமன மூன்று குறிப்பிட்ட 
காலகட்டஙகளாகப் பிரிக்கலாம். மு்தலாவது 
காலகட்டம், இவரின் குைநம்தப் ்பருவ ்பயிற்சி 
காலைாகும்.  இக்காலகட்டததில் இவர் ்தனது 
்தநம்த ் ஜம்ஸ மில் ைற்றும் பஜ்ரமி ப்பந்தாம் 
ஆகி்யாரி்டம் குைநம்தப்்பருவததில் ்பயிற்சி 
ப்பற்்றார்.   இரண்டாவது காலகட்டைாக 1830 
களின் இறுதியில் அவர்்தம் முன்னிரு்பது 
வயதினில் சநதித்த ைனப்்்பாராட்டஙகளில் 
இருநது மீளு்தலும், தீவிர ்தததுவப்்்பாக்கு 
கமலநது ்தனிததுவம் ப்பறு்தல் 
ஆகியமவயுைாகும்.  இக்காலகட்டததில் ்தான் 
அவர் ்பல்தரப்்பட்ட அறிவுப்பூர்வைான ைற்றும் 
உணர்வுப்பூர்வைான ்தாக்கஙகளின் 
அடிப்்பம்டயில் ்தன் சிந்தமனமய 
ைறுவடிவமைததுக் பகாண்டார்.   அவரது 
வாழ்வின் இறுதிக் காலகட்டைான அடுத்த 
முப்்பது ஆணடுப்்பணியில் அவரது முக்கியப் 

7.8  ொன் ஸ்டூவர்ட மில்

(John Stuart Mill)

(ஜபா.ஆ. 1806- ஜபா.ஆ. 1873)
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எணணிக்மகயிலான சு்தநதிரைான 
ந்டவடிக்மக என்்றாலும் சுய ்பாதுகாப்பிற்காக 
்தமலயி்டக்கூடிய்தாகும்’.  (சு்தநதிரம் XVIII 
223)  இவவாறு மில்லின் இந்த நம்டமும்றத 
்தததுவம் அடிப்்பம்டயில் 
்பயன்்பாடடுவா்தைாகும்.

மில் ்தனது சு்தநதிரம் என்னும் நூலில் 
கருதது, விவா்தம், ்பணபு ைற்றும் பசயல்்பாடடு 
சு்தநதிரததிற்கான ்பல்்வறு மூல 
உ்பாயஙகமள முன்மவதது வாதிடுகி்றார்.  
கருதது ைற்றும் விவா்தததிற்கான சு்தநதிரம் 
்பற்றி ‘சு்தநதிரம்’ என்னும் நூலின் இரண்டாவது 
அலகில் விவாதிக்கப்்படடுளளது. அதில் 
உணர்சசி பவளிப்்பாடடிமனக் 
கடடுப்்படுததுவ்தற்கு எதிரான வா்தஙகமள 
விளக்கியுளளார்.  சு்தநதிரததின் மூன்்றாவது 
அலகில் ்பணபியல் சு்தநதிரம் (்தனி 
ைனி்தததுவம்) என்்ப்தற்கு  சா்தகைான 
வா்தஙகமள முன்மவக்கி்றார். மில் 
்தனிைனி்தர்களின் சுய்பணபியல்புகளின் 
்ைம்்பாடடினாலான ்தனிைனி்த பு்றபவளிச 
சு்தநதிரததிற்காக வாதிடுகி்றார்.  அது 
சமு்தாயததிற்கு நன்மை ்பயக்கும் என்று 
கூறுகி்றார்.   ‘ைனி்தனின் ்தன்மை என்்பது 
எநதிரதம்தப் ்்பால ஒரு ைாதிரியின் 
அடிப்்பம்டயில் கட்டமைக்கப்்படடு, குறிததுக் 
பகாடுத்த ்பணியிமனத துல்லியைாக 
பசய்யுைாறு உளள்தல்ல. ஆனால் ஒரு ைரைாக, 
அமனதது ்பகுதிகளிலும் ்தா்ன வளர்நது 
்ைம்்படுவது்டன் உளளார்ந்த சக்திகளின் 
ைனப்்்பாக்கின் ்படி அது உயிருளள்தாகி்றது’.  
(சு்தநதிரம் XVIII 263). மில்லின் கருததுப்்படி 
ப்பருநதிரள சமு்தாயம் என்்பது சுய 
அ்டக்குமும்றத ்தன்மையும்டய்தாகவும் 
ைனி்தனின் ஆற்்றல் ைற்றும் தி்றமன 
நலிவம்டயச பசய்வ்தாகவும் உளளது.  
விக்்்டாரியா சமு்தாயம் (Victorian Society) 
என்்பது ைரியாம்தயான ந்டதம்தத 
ப்தாகுதியால் கிறிஸதுவ சுயைறுப்பின் 
அடிப்்பம்டயில் ஆளப்்படுகி்றது எனக் 
கூறுகி்றார். இ்தற்கு ைா்றாக மில் 
சுய்ைம்்பாடடின் கி்ரக்க ைாதிரியிமன  
ஊக்கப்்படுததுகி்றார். ்தனிைனி்தர்கள 

்பம்டப்புகளான ்தர்க்கவா்த மும்றமை (A System 
of Logic), அரசியல் ப்பாருளா்தாரத ்தததுவததின் 
பகாளமககள (Principles of Political Economy), 
சு்தநதிரம் (On Liberty), பிரதிநிதிததுவ 
அரசாஙகம் மீ்தான ்பரிசீலமனகள 
(Considerations of Representative Government) 
்்பான்்றமவ ்பதிப்பிக்கப்்பட்டன.  

சு்தநதி்ரம் (On Liberty)  

1859-ல் பவளியி்டப்்பட்ட ‘சு்தநதிரம்’ (On 
Liberty) என்னும் நூல் மில்லிற்கு நீடித்த 
புகமைத ்்தடித்தந்தது. அவரது பி்ற 
்பம்டப்புக்கமளக் காடடிலும் 
முன்னறிவித்தம்தப் ்்பான்று இது்வ மிக 
நீண்ட காலம் நீடிததிருக்க 
வி தி க் க ப் ்ப ட டி ரு க் கி ்ற து .  
பிரபுக்களாடசியிலிருநது ைக்களாடசிக்கு 
அமைப்புக்கள ைாற்்றம் ப்பற்்ற ்்பாது 
அ்தனு்டன் நன்மைகள ைற்றும் தீமைகளும் 
உ்டன் வந்தன.   அ்தற்கு முநம்தய 
சகாப்்தஙகளின் ஆடசிகமள வி்ட சமூகப் 
ப்பருநதிரளான ைக்களின் ஆடசியாக மிகவும் 
வலிமையு்டன், சீராகவும் எஙகும் 
நிம்றநதிருக்கக்கூடிய்தாகவும் ைக்களாடசி 
விளஙகுகி்றது. ப்பரும்்பான்மையின் ஆதிக்கம் 
என்்பது முடியாடசிமய வி்ட 
இ்டர்நிம்றந்த்தாகவும், சட்டமியற்றுவ்தன் 
மூலம் ்தனிைனி்தர்களின் சு்தநதிரததிற்குக் 
கடடுப்்பாடுகள விதிக்கும் தி்றனுளள்தாகவும் 
உளளது.  ைக்களாடசியிலான சமூகததில் 
சமு்தாய அழுத்தம் ைற்றும் எதிர்்பார்ப்பு 
்்பான்்ற மும்றசாரா்த வழிமும்றகள 
அமனதம்தயும் கடடுப்்படுததுவ்தாக உளளது.   
கருதது, ்பணபு ைற்றும் ந்டவடிக்மகமய 
அனுசரிக்கக்கூடியவற்றிமன ைம்றக்கும் 
தி்றன் அத்தமகய அதிகாரஙகளுக்கு உணடு 
என மில் பவளிப்்படுததுகி்றார். இதம்தமய 
சூைலில் ்தான் சு்தநதிரம் என்்ற நூல் 
எழு்தப்்பட்டது.   இப்்பம்டப்பின் ் நாக்கம் அ்தன் 
மு்தல் அலகில் எழு்தப்்பட்டது்டன் ஒரு 
எளிமையான பகாளமகமய உறுதியாகக் 
கூறுகி்றது. ‘ைனி்தகுலததிற்குத ்தனியாக்வா 
அல்லது ஒடடுபைாத்தைாக்வா ்்தமவப்்படும் 
ஒ்ர ்நாக்கம் என்னபவனில் எத்தமகய 

11th Std Political Science Tamil_Unit-7.indd   226 6/20/2018   7:44:08 PM



227

்தஙகளின் வாழ்வா்தாரஙகமளத ்தாஙக்ள 
்ைம்்படுததிக்பகாளளும் சூைமல 
உருவாக்குவது சமு்தாயததிற்கு 
முக்கியைான்தாகும். இது ்பலவமக 
்வற்றுமைமய ்பணபு ைற்றும் ்பண்பாடடில் 
இயலச பசய்வது்டன் உற்்பததி இழுவிமச 
எநதிரைாக ைாறி ்்தசததிமன முன்பனடுததுச 
பசல்கி்றது. ‘சு்தநதிரம்’எனும் நூல் முழுவது்ை 
மில் சட்டைன்்றம் அல்லது அரசின் வலிந்த 
ைாற்்றததிலிருநதும், ஏைாற்்றக்கூடிய சமூக 
வலிந்த ைாற்்றததின் வடிவஙகளிலிருநதும் 
்தனிைனி்த சு்தநதிரததிமன ்பாதுகாக்க 
நாடுகி்றார்.

பி்ரதிநிதித்துவ அ்ரசாஙகத்தின் மீ்தாை 
பரிசீலடைகள்  (Considerations on 
Representatived Government) 

1861 ஆம் ஆணடு மில்லின் அரசியல் 
்பற்றிய கருததுக்கமளக் பகாண்ட 
பிரதிநிதிததுவ அரசாஙகததின் மீ்தான 
்பரிசீலமனகள ்பதிப்பிக்கப்்பட்டது. மில் ஒரு 
்பற்றுறுதியுளள ைக்களாடசி வாதியாவார்.  
எனினும் அவரது ்பம்டப்பு ்தன்னாடசி 
அரசாஙகம் ்பற்றிய ஏைாற்்றஙகள, சந்்தகஙகள 
ைற்றும் சிக்கல்கமள பவளிப்்படுததுகி்றது.  
அவரது கருதது முரண்பா்டான ்தன்மை 
பகாண்ட்தாக உளளது.  அ்தாவது 
ப்பரும்்பான்மையின்ர ஆடசி பசய்்தாலும் 
சிறு்பான்மையினர் ஆடசி்ய அ்நகைாக 
சரியாக உளளது எனக் கருதுகி்றார்.  
ப்பரும்்பான்மையி்டம் அதிகாரம் இருந்தாலும் 
சிறு்பான்மையினரி்ட்ை  ஞானம் உளளது என 
வாதிடுகி்றார். இப்்பம்டப்பில் மில் நல்ல 
அரசாஙகதம்த வரன்மும்றப்்படுததுவ்தற்காக 
ப்பரும்்பான்மையின் பகாடுங்கான்மையினால் 
ஏற்்படும் அ்பாயஙகமள பவளிப்்படுததுகி்றார்.  
ஒடடுபைாத்த சமூகததி்டமும் இம்றயாணமை 
உளள பிரதிநிதிததுவ மும்ற்ய லடசிய 
அடிப்்பம்டயில் சி்றந்த அரசாஙக மும்றயாகும் 
என நிம்றவு பசய்கி்றார். ஒவபவாரு 
குடிைகனுக்கும் எப்ப்பாழு்்தனும் 
அரசாஙகததின் ப்பாதுவான ைக்கள ்பணிகளில் 
உணமையாகப் ்பங்கற்க அமைப்பு வரும் 
என்கி்றார்.

ைதிப்பீடு

்பதப்தான்்ப்தாம் நூற்்றாணடில் ்பரநது 
விரிந்த அறிவியல் சிந்தமன வரலாற்றில் ஜான் 
ஸடூவர்ட மில் முக்கிய இ்டததிமனப் 
ப்பறுகி்றார்.  அவரது ்பம்டப்புக்கள அரசிமனப் 
புரிநது பகாளளவும், மும்றயாகக் கற்்றறியவும், 
ைனி்தனின் ்தன்மையினும்டய 
முக்கியததுவததிமனயும் வலியுறுததுகி்றது. 
அவர் வாக்குரிமை ்பற்றிய சுய்தததுவததிமனத 
்தா்ன ்ைம்்படுததினார். மில் கூறுமகயில் 
‘சுவாசிக்கும் காற்ம்றப் ்்பால ைனி்தனுக்கு 
அரசியல் விலஙகாக வாக்களித்தல் 
அவசியாைாகும்’என்கி்றார். மில்மலப் ் ்பான்று 
வாக்களித்தமலப் ்பற்றிய கருத்தாக்கததிமன 
்வறு எந்த அரசியல் சிந்தமனயாளரும் 
வலியுறுததியதில்மல. மில்லின் மீ்தான 
்பயன்்பாடடுவா்தததின் ்தாக்கைானது அவரது 
ப்பாருளா்தாரக் பகாளமக ைற்றும் 
பிரதிநிதிததுவ அரசாஙகம் ்பற்றிய 
கருததுகமள உருவாக்கியதில் 
முக்கியைான்தாகும். பிரதிநிதிததுவ 
அரசாஙகததில் ்தனிைனி்தன் ்தனது தி்றமன 
்ைம்்படுததுவ்தற்கான சு்தநதிரததில் ்தமலயீடு 
இருக்க்வ கூ்டாது என்்றார்.  மில்லின் இந்த 
ஒவபவாரு ்தமலப்பும் ஆர்வதம்தத தூண்டக் 
கூடிய்தாக இருப்்ப்தமன இததும்றயின் 
எந்தபவாரு ைாணவனும் 
பு்றந்தளளிவி்டமுடியாது.

  ்பயன்்பாடடுவா்தம் என்்பது அதிக 
எ ண ணி க் ம க யி ல ா ன வ ர் க ளி ன் 
அதிகப்்படியான ைகிழ்சசியாகும்

  ் ஜம்ஸ மில் ைற்றும் பஜ்ரமி ப்பந்தாம் 
ஆகிய ்பயன்்பாடடு சிந்தமனயாளர்களின் 
வழிகாடடு்தலின் கீழ் ்ஜ.எஸ. மில் பகாணடு 
வரப்்பட்டாலும் ்பயன்்பாடடு வாதததிமனப் 
்பற்றிய ைாறு்பட்ட சிந்தமனயிமன அவர் 
்தந்தார்.

  18ஆம் நூற்்றாணடில் ஐ்ராப்்பாவின் வரலாற்று 
்ைம்்பாடடிமனப் ்பற்றி ்ைலும் வாசிக்கவும்.

  மில்லின் ்பயன்்பாடடுவா்த கருததுகமள 
முழுவதும் ்்தடுக. 

ஜசயல்பாடு
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்தடலப்புகள் 

முன்னுமர - ைார்க்சின் ்பம்டப்புகள : 
ப்பாதுவும்டமை அறிக்மக - மூல்தனம் - மைய 
கருததுக்கள : ்தர்க்கவா்தப் 
ப்பாருளமு்தல்வா்தம் - உ்பரி ைதிப்புக் 
்காட்பாடு - வர்க்கப் ்்பாராட்டம் ைற்றும் 
புரடசி - ்பாட்டாளிகளின் சர்வாதிகாரம் - அரசு 
உதிர்்தல் -ைதிப்பீடு - வினாக்கள 

அறிமுகம்

நாம் உலகிமனப் ்பார்க்கக்கூடிய 
்பார்மவயிமன ைாற்றிய ஒரு சிலரில் 
காரல்ைார்க்சும் ஒருவராவார். ைார்க்மசப் 
ப்பாறுத்தவமரயிலும் ்காட்பாடு என்்பது 
நம்மைச சுற்றியுளள உலமகப் புரிநது 
பகாளவ்தற்கு ைடடுைல்ல ஒரு்படி முன்்ன 

பசன்று உலமக ைாற்றுவ்தற்கும் 
ஆ்தரவளிக்க்வணடும். இவரது 
்பம்டப்புக்களான - ப்பாதுவும்டமை அறிக்மக, 
வரலாற்றுப் ப்பாருளமு்தல்வா்தக் கருத்தாக்கம் 
ைற்றும் மூல்தனம் ஆகியமவ உமைக்கும் 
வர்க்கததின் சுயவிடு்தமல என்னும் ஒ்ர 
இலக்மக ்நாக்கிய ்பல்்வறு ப்பாருளா்தார 
கருததுகளின் உசச நிமலயாகும். பஹகல், 
புனி்த மசைன், ்ஜ.சி.எல் டி சிஸைாணடி, 
்்டவிட ரிக்கார்்்டா, சார்லஸ ஃ்்பாரியர் 
ைற்றும் லூயிஸ பிளான்க் ்்பான்்ற முநம்தய 
சிந்தமனயாளர்களி்டமிருநது ்பல்்வறு 
கூறுகமள ைார்க்ஸ ப்பறுகி்றார் என்்ப்தமன 
அறிவது முக்கியைாகும்.

ஐ்ராப்்பாவில் சை்தர்ைததின் 
வளர்சசிக்கு 18 ைற்றும் 19ஆம் நூற்்றாணடின் 
இரண்டாம் ்பகுதி சாடசியானது எனலாம். 
இக்காலகட்டம் ‘இரடம்டப்புரடசி சகாப்்தம்’ 
என அறியப்்படுகி்றது. பிரான்ஸ நாடடில் 
அரசியல் அடிப்்பம்டயில் 1789ஆம் ஆணடு 
பிபரஞசுப் புரடசி ஏற்்படடு முழுமையான 
முடியாடசி தூக்கி எறியப்்பட்டது்டன் சு்தநதிரம், 
சைததுவம் ைற்றும் ச்கா்தரததுவம் உளள 
குடியரசு பிரக்டனப்்படுத்தப்்படடு ஒவபவாரு 
பிபரஞசு ைனி்தனின் உரிமையும் 
்பம்றசாற்்றப்்பட்டது. இக்காலததின் 
இரண்டாவது முக்கியப் புரடசியாக 
ஐ்ராப்்பாவில் நீண்ட பநடிய ்தாக்கததிமன 
ஏற்்படுததியது ‘ப்தாழிற் புரடசியாகும்’ 
(Industrial Revolution). இவவிரணடு நிகழ்வுகளும் 
ைார்க்சின் ்பம்டப்புகளின் மீது ப்பரும் 
்தாக்கததிமன ஏற்்படுததின.

உலகத ப்தாழிலாளர்க்ள ஒன்று்படுஙகள 
நீஙகள இைப்்ப்தற்கு உஙகள விலஙகிமனத 
்தவிர ்வ்்றான்றுமில்மல.

- கா்ரல் ைார்கஸ் (Karl Marx)

குறிப்பிடத்்தகக ்ைற்்காள்

7.9 கா்ரல் ைார்கஸ் (Karl Marx )

(ஜபா.ஆ. 1818 - ஜபா.ஆ.  1883)

Leanpub கற்றலின் ்�ாககஙகள்

  காரல் ைார்க்சின் அரசியல் 
சிந்தமனமயப் புரிநது பகாளளு்தல்

  காரல் ைார்க்சின் சிந்தமன- 
்தர்க்கவா்தப் ப்பாருளமு்தல்வா்தம் - 
உ்பரி ைதிப்புக் ்காட்பாடு - வர்க்கப் 
்்பாராட்டம் ைற்றும் புரடசி - 
்பாட்டாளிகளின் சர்வாதிகாரம் - அரசு 
உதிர்்தல் ஆகியமவ ்பற்றிய காரல் 
ைார்க்சின் சிந்தமனமய அறிநது 
பகாளளு்தல்

11th Std Political Science Tamil_Unit-7.indd   228 6/20/2018   7:44:08 PM



229

ைார்கசின் படடப்புகள் 

ஜபாதுவுடடடை அறிகடக (Communist 
Manifesto) 

ப்பாதுவும்டமை அறிக்மக (1848) என்்பது 
காரல் ைார்க்ஸ ைற்றும் ஃபிரப்டரிக் ஏஙகல்சின் 
கூடடுப் ்பம்டப்்பாகும். இது 1850ஆம் 
ஆணடிற்கு முன்னர் ஐ்ராப்்பாவில் இருந்த 
சமூக, ப்பாருளா்தார ைற்றும் அரசியல் 
ப்பருஙகுைப்்பஙகளின் விமளவான 
்பம்டப்்பாகும்.

இ க் க ட டு ம ர 
புரடசியின் வாயிலான 
சமூக ைாற்்றததிமன 
வி ள க் கு கி ்ற து . 
வ ர் க் க ப் 
் ்ப ா ர ா ட ்ட த தி ன் 
்தன்மை என்்பது 

உ ற் ்ப த தி யி ன் 
்தன்மைக்குத ்தக்கவாறு ைாறு்படும் என 
ப்பாதுவும்டமை அறிக்மக வாதிடுகி்றது. 
ஆக்வ விவசாய உற்்பததிமய முக்கிய 
வடிவைாகக் பகாண்ட நிலப்பிரபுததுவ சமு்தாய 
மும்றகளில் வர்க்கப் ்்பாராட்டம் என்்பது 
உ்டமையாளர்களுக்கும் (ப்தாழிற்சாமல 
அல்லது ப்தாழில் உரிமையாளர்கள), 
்பாட்டாளிகளுக்கும் (ப்தாழிற்சாமல 
்பணியாளர்கள) இம்ட்ய ந்டப்்ப்தாகும். 
உணமையில் முழுமையான சமு்தாயைானது 
்ைன்்ைலும் பிளவு்படடு இருப்பரும் ்பமகமை 
முகாம்களாகிவிட்டது. அமவ ஒன்ம்றபயான்று 
்நரடியாக எதிர்தது நிற்கக்கூடிய இருப்பரும் 
வர்க்கஙகளாக, உ்டமையாளர்கள ைற்றும் 
்பாட்டாளிகள என்்றானது. ைார்க்ஸ ைற்றும் 
ஏஙகல்ஸ ஆகி்யார் இம்பைய்க்்காளின் 

்தற்ப்பாழுது வமரயிலான அமனதது 
சமு்தாயஙகளின் வரலாறு்ை வர்க்கப் 
்்பாராட்டததின் வரலா்றாகும்.

- கா்ரல் ைார்கஸ் (Karl Marx)

குறிப்பிடத்்தகக ்ைற்்காள்

சாடசியாக கூறுவது யாப்தனில் ்தற்ப்பாழுது 
வமரயிலான அமனதது சமு்தாயஙகளின் 
வரலாறு்ை வர்க்கப் ்்பாராட்ட வரலாறு 
என்்ப்தாகும்.

 ப்பாதுவும்டமை அறிக்மகமய நிம்றவு 
பசய்யும் வமகயில் இரு கருததுகள அருகரு்க 
மவக்கப்்படுகின்்றன. ஒன்று ்பாட்டாளிகமள 
ஆளும் வர்க்கம் என்்ற நிமலக்கு உயர்ததுவது 
ஆகும். ைற்ப்றான்று ைக்களாடசி யுத்ததில் 
பவற்றி ப்பறுவ்தாகும். ைார்க்ஸ இப்்பம்டப்பில் 
்தனிந்பர் பசாதது என்்ப்தற்குப் ்பதிலாக 
அமனதது பசாததுக்கமளயும் ப்பாதுவான 
கடடுப்்பாடடில் மவப்்பம்த 
ப்பாதுவும்டமைவாதிகள இலக்காக பகாளள 
்வணடும் என்று வலியுறுததினார். 

மூல்தைம்  (Das Capital)

ைார்க்சின் ்தமலசி்றந்த ்பம்டப்்பான 
மூல்தனம் 1867-ல் ப்பர்லினில் 
பவளியி்டப்்பட்ட்்பாது அது ‘உமைக்கும் 
வர்க்கததின் ்வ்தாகைம்’ (Bible of the Working 
Class ) என்று விவரிக்கப்்பட்டது. ைார்க்சின் 
வாழ்நாளில் அ்தன் மு்தல் ப்தாகுதி ைடடு்ை 
நிம்றவுப்பற்று பவளியி்டப்்பட்டது. ைார்க்ஸ 
நிம்றவு பசய்யா்த இரண்டாவது ைற்றும் 
மூன்்றாவது ப்தாகுதிகள ஏஙகல்ஸ 
அவர்களால் ப்தாகுதது அமைக்கப்்படடு 1885 
ைற்றும் 1894ல் பவளியி்டப்்பட்டது. மு்தல் 
ப்தாகுதியானது மூல்தனததின் உற்்பததி 
நம்டமும்றயிமனப் ்பற்றிய்தாகும். 
இரண்டாவது ப்தாகுதி மூல்தனததின் சுைற்சி 
நம்டமும்றயிமனப் ்பற்றிய்தாகும். மூன்்றாவது 
ப்தாகுதி மு்தலாளிததுவ உற்்பததியின் 
ஒடடுபைாத்த நம்டமும்றயிமனப் 
்பற்றிய்தாகும்.

இ ய ங கி ய ல்  ஜ ப ா ரு ள்  மு ்த ல் வ ா ்த ம் 
(Dialectical Materialism) 

இயஙகியல் ப்பாருள மு்தல்வா்தம் 
என்்பது காரல் ைார்க்ஸ ைற்றும் ஃபிரப்டரிக் 
ஏஙகல்ஸ ஆகி்யாரின் ்்பா்தமனகளிலிருநது 
உணமையில் ப்ப்றப்்பட்ட ்தததுவார்த்த 
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அணுகுமும்றயாகும். ்காட்பாடு அளவில் 
்தர்க்கவா்தப் ப்பாருளமு்தல்வா்தம் என்்பது 
அறிவியல் பிரசசமனகமளப் புலனாய்வு 
பசய்ய ப்பாதுவான உலகளாவிய ்பார்மவ 
ைற்றும் அ்தற்கான மும்றயிமனத ்தநதுளளது. 
ைார்க்ஸ ைற்றும் ஏஙகல்ஸ ஆகி்யார் 
சமு்தாயததினும்டய ஒவபவாரு அடிப்்பம்டப் 
பிரிவிமனமயயும் ப்பாருளாகப் ்பார்ப்்பது்டன் 
சமூக ைாற்்றம் என்்பது எதிர்த்தரப்பினரின் 
்்பாராட்டததின் மூல்ை நிகழும் என்்றனர். 
பகாளமகயளவில் ப்பாருளமு்தல்வா்தம் 
என்்பது சமு்தாய உலமகப்்பற்றிய்தாகும். 
ப்பாருள சார்ந்த உலகம் எப்ப்பாழுதும் இயக்க 
நிமலயிலும், முரண்பாடுகள ைற்றும் 
ைாற்்றஙகளு்டனும் இருக்கும். சமு்தாயததின் 
நிமலயான இயக்கததினால் ஏற்்படும் 
உராய்வுகள சமூக முரண்பாடுகளுக்கு வழி 
பசய்வ்தன் விமளவாக சமூக ைாற்்றம் 
ஏற்்படுகி்றது. ்தர்க்கவா்தப் 
ப்பாருளமு்தல்வா்தம் என்்பது சமு்தாய 
உலமகப் ்பற்றிய்தாகும். ்தர்க்கவா்தப் 
ப்பாருளமு்தல்வா்தம் என்்பது சமு்தாய உ்பரி 
நம்டமும்றகள ப்தா்டர்்பான்தாகும்.

உபரி ைதிப்புக ் காடபாடு (Theory of Surplus 
Value) 

உ்பரி ைதிப்புக் ்காட்பாடு என்்பது 
மூல்தனம் என்்ற நூலில் உளள்தாகும். 
ைனி்தனின் உமைப்பு என்்பது ப்பாருளா்தார 
ைதிப்பின் ஆ்தாரைாகும் என காரல் ைார்க்ஸ 
கருதுகி்றார். ஆக்வ ‘உ்பரி ைதிப்பு’ என்னும் 
்ப்தம் உமைப்பு ைற்றும் உமைப்்பாளர் சக்தியின் 
்வறு்பாடடிமனக் குறிப்்ப்தாகும். 
ப்தாழிலாளியின் அதிகப்்படியான 
உமைப்பினால் கிம்டக்கும் ‘உ்பரி ைதிப்பு’ 
மு்தலாளிகமளச பசன்று ்சர்கி்றது. எத்தமன 
நீண்ட ்வமல நாள என்்பது முக்கியைல்ல, 
ஆனால் உ்பரி ைதிப்பு என்்பது உருவாகி்றது. 
ஒரு்வமள ப்தாழிற்சாமலயில் ஒரு 
ைணி்நரம் ்வமல ந்டந்தாலும் மு்தலாளிகள 
அவர்களது ்பஙகான உ்பரி உமைப்பிமன 
வலிநது பவளிக்பகாணர்கின்்றனர். இது்வ 
உ்பரி ைதிப்்பாகும். மு்தலாளிகள ்தஙகளின் 
ப்தாழிலாளர்களும்டய உமைப்பின் 

ைதிப்பிமன வி்டக் கும்றவாக்வ 
ஊதியைளிக்கின்்றனர். அது ப்பரும்்பாலான 
்தருணஙகளில் ப்தாழிலாளர்கமள ஜீவன 
நிமலயில் மவததிருக்க ைடடு்ை 
்்பாதுைான்தாக இருக்கி்றது.

வர்ககப் ்பா்ராடடம் ைற்றும் பு்ரடசி (Class 
Struggle and Revolution)

வர்க்க உணர்வு நிமல ைற்றும் 
்்பாராட்டம் ஆகியமவ உற்்பததியின் சமூக 
உ்றவுகளு்டன் ப்தா்டர்பும்டயது ஆகும். 
ைார்க்ஸ வர்க்கதம்த ஓர் லடசியவா்தக் 
காரணியாகப் ்பார்க்காைல் குறிப்பிட்ட சமூக 
நிமலயிலுளள ைனி்தனாகப் ்பார்க்கி்றார். 
‘வர்க்கம்’ என்னும் ்ப்தம் பசாதது 
அடிப்்பம்டயிலான உரிமையிமனக் 
குறிப்்ப்தாகும். உ்தாரணைாக உ்டமையாளர்கள 
(உற்்பததி வழிமும்றகமளச பசாந்தைாக்கியவர் 
ைற்றும் நில உ்டமையாளர்கள) ைற்றும் 
்பாட்டாளிகள ஊதியததிற்காக ்தனது 
உமைப்பிமன விற்்பவர்) ஆகி்யாமரக் 
குறிப்பி்டலாம்.

ைார்க்சின் ்பம்டப்்பான ‘பிரான்சின் 
வர்க்கப் ் ்பாராட்டம்’ என்னும் நூல் 1848 மு்தல் 
1850 வமரயிலான காலகட்டததில் 
வர்க்கப்்்பாராட்டததின் வா்தஙகள ைற்றும் 
புரடசியின் ்்தமவயிமன ைதிப்பிடுகி்றது. 
1848ம் ஆணடு ந்டந்த பிபரஞசுப் புரடசியின் 
அடிப்்பம்டயில் ்தைது வர்க்கப் பிளவு கருதம்த 
ைார்க்ஸ பகாணடிருந்தார். இப்புரடசியின் 
்்பாது உ்டமையாளர்கள ைற்றும் ்பாட்டாளிகள 

ைார்கசின் படடப்புகள்

  பஹகலின் உரிமைகள ்பற்றிய ்தததுவம் 
மீ்தான கூர்ைதிப்பீடு,

  புனி்தக் குடும்்பம், பியு்பர்்சச ்பற்றிய 
ஆய்்வடு,

  பஜர்ைானிய லடசியவா்தம், 
  ப்பாதுவும்டமை அறிக்மக, 
  ் கா்தா திட்டததின் கூர்ைதிப்பீடு, 
  மூல்தனம்

ஜசயல்பாடு
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ஆகி்யார் இமணநது பிரபுக்களாடசிக்கு 
எதிராகப் ்்பாராடி குடியரசிமனப் 
பிரக்டனப்்படுததுவதில் பவற்றியம்டந்தனர்.  
பிப்ரவரி புரடசியின் மூலம் ்பாட்டாளிகளின் 
ஆ்தரவு்டன் ஆடசிக்கு வந்த பின்னர் 
உ்டமையாளர்கள ்்தர்்தல் நம்டமும்றயிமன 
்தஙகளும்டய சட்டபூர்வைான ஆடசியின் 
உரிமையாகக் ்காரினர். உ்டமையாளர் 
வர்க்கைானது உமைப்்பாளர் வர்க்கததிமன 
்தைது அமனதது ்தமளகளிலிருநதும் 
விடுவிப்்ப்தற்குப் ்பதிலாக அதிகைாக 
அவர்கமள அநநியப்்படுததியது எனலாம்.

உ்டமையாளர்கள அதிகாரததிற்கு வந்த 
பின்னர் அரசு ைற்றும் ்பம்டகமளத ்தஙகள 
கடடுப்்பாடடில் மவக்க  ஆரம்பித்தது்டன் 
்பாட்டாளிகமள நசுக்க ஆரம்பித்தனர். இது 
முன்னம்த உணமையில் உளநாடடுப் 
்்பாராக்கியது. வர்க்கப் ்்பாராட்டம் என்்பது 
புரடசிக்கு வழி்காலுவ்தாகவும், 
்பாட்டாளிகளின் சர்வாதிகாரம் ைற்றும் 
்தனியார் உற்்பததி ஒழிப்பு சை்தர்ைததில் 
முடிவ்தாகவும் வலியுறுததுகி்றார்.

பாடடாளிகளின் சர்வாதிகா்ரம்(Dictatorship 
of the Probletariat) 

‘்பாட்டாளிகளின் சர்வாதிகாரம்’ என்்பது 
உமைக்கும் வர்க்கைானது அதிகாரததில் 
அைர்வம்தக் குறிக்க காரர்ல் ைார்க்ஸ 
்பயன்்படுததிய பசாற்ப்றா்டராகும். ைார்க்மசப் 
ப்பாறுத்தவமர அது உ்டமையாளர்களின் 
அரசியல் ஆடசிமயத தூக்கி எறிவ்தற்கும், 
வர்க்கைற்்ற சமு்தாயம் உருவாவ்தற்கும் 
இம்டப்்பட்ட காலைாகும். அரசியல்  
சிந்தமனக்கான ைார்க்சின் அமனதது 
்பஙகளிப்புகமளக் காடடிலும் ்பாட்டாளிகளின் 
சர்வாதிகாரம் என்்பது உணமையான 
ஆளுமகக்கான ப்பரிதும் ஆழ்ந்த ப்பாதி 
ப்பாருமளக் பகாண்ட்தாக விளஙகுகி்றது.

மு்தலாவது குழுவான உமைப்்பாளர் 
வர்க்கம் (்பாட்டாளிகள), ்பாரம்்பரியைான 
ஆளும் வர்க்கததின் (உ்டமையாளர்கள) மீது 
்தஙகளின் அதிகாரததிமன 

அழுத்தநதிருத்தைாக்கிய பின்னர் அமனதது 
மு்தலாளிததுவ உற்்பததி மும்றகளும் 
ஒழிக்கப்்படடு சை்தர்ை உற்்பததி மும்றகள 
மு்தன்மையாகின. சை்தர்ைததிலான உற்்பததி 
மும்றகமள நிறுவிய்தன் விமளவாக 
சமு்தாயததின் வர்க்கக் குழுக்கள ைம்றநது 
்பாட்டாளிகளின் சர்வாதிகாரம்  வந்தது.

அ்ரசு உதிர்்தல் (Withering Away of the 
State)

சமு்தாயம் ்பல வர்க்கஙகளாகப் 
பிளவு்பட்ட்தன் விமளவாக ஒடுக்கும் ைற்றும் 
ஒடுக்கப்்பட்ட குழுக்கள உருவாகி அரசு 
சுரண்டலுக்கான கருவியாகி்றது. இந்த வர்க்கப் 
பிளவு மிகவும் தீவிரைம்டநது ்பாட்டாளிகளின் 
சர்வாதிகாரததிற்கு வழிகாடடுகி்றது. 
அரசாஙகதம்தக் மகப்்பற்றுவ்தன் மூலைாக 
்பாட்டாளிகளின் பவற்றிக்கான அறிகுறிகள 
ப்தன்்படுகின்்றன. ்பாட்டாளிகள அரசின் 
கடடுப்்பாடடிமன எடுததுக்பகாளவது்டன் 
உற்்பததியின் வழி மும்றகமள அரசின் 
உற்்பததி வழிமும்றகளாக ைாற்றுகின்்றனர். 
அரசு ைற்றும் உற்்பததிமயக் கடடுப்்பாடடில் 
பகாணடு வந்த பின்னர் ்பாட்டாளிகள 
அமனதது வர்க்க ்்ப்தஙகள ைற்றும் வர்க்கப் 
்பமக முரண்பாடுகமளயும் அழிக்கின்்றனர். 
இ்தன் விமளவாக இறுதியில் அரசு உதிர்்தல் 
நிகழ்கி்றது.

ைதிப்பீடு

1852ஆம் ஆணடு ைார்க்ஸ ்தைது 
்பஙகளிப்புக்கமள மூன்று பிரிவுகளாகத 
ப்தாகுததுளளார்:

ஜசயல்பாடு

ைார்கஸ் பி்ரகடைப்படுத்திய பல்்வறு 
நிடலகடள விளககுக. 

  ப்தா்டக்க நிமல ப்பாதுவும்டமை,
  ஏகாதி்பதயம்,
  நிலப்பிரபுததுவம்,
  மு்தலாளிததுவம், 
  சை்தர்ைம், 
  ப்பாதுவும்டமை.
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அ)  வர்க்கஙகள (்பாட்டாளிகள ைற்றும் 
உம்டமையாளர்கள) சமு்தாயததின் நிரந்த 
இயல்பு அல்ல.

ஆ)  வர்க்கப் ்்பாராட்டைானது ்பாட்டாளிகளின் 
சர்வாதிகாரம் என்்ப்தற்கு வழிபசய்து 
இறுதியாக உற்்பததிமய 
உமைப்்பாளர்களின் கடடுப்்பாடடில் 
பகாணடு வருகி்றது.

இ)  ‘்பாட்டாளிகளின் சர்வாதிகாரம்’ என்்பது 
வர்க்கைற்்ற சமு்தாயததிற்கு 
வழிபசய்வது்டன் சமூக ்வற்றுமைகள 
ைம்றவ்தால் அரசு உதிர்நது ்்பாகி்றது.

ைார்க்ஸ எதிர்்நாக்கியவாறு 
இவவுலகம் அரசற்்ற நிமலக்கு ைாறிவிட்ட்தா?  
உணமை ்வறு ைாதிரியாக அல்லவா 
இருக்கி்றது. ைனி்தகுலததின் மீ்தான 
ைார்க்சியததின் ்தாக்கததிமன ைனி்தனின் 
மீ்தான ை்தததின் ்தாக்கதது்டன் ைடடு்ை 
ஒப்பி்ட இயலும். ஏ்றத்தாை உலகின் ்பாதி 
ைக்கள ப்தாமக ைார்க்சிய வா்தததின் 
்தாக்கததிற்கு உளளாகி இருக்கி்றது.  அ்்த 
சையததில், ைார்க்ஸ ்தான் எழுதியமவ 
அமனதம்தயும் பின்்பற்்றாவிட்டாலும், அவரது 
்பம்டப்புகள ்பலரின் மீது ்தாக்கததிமன 
ஏற்்படுததின.  ைார்க்சியக் ்காட்பாடுகளின் 
்தாக்கததிற்கு உளளான பலனின், ஸ்டாலின், 
ை்வா ்்பான்்ற ்தமலவர்கள ரஷ்ய, சீனா, 
கியூ்பா, வியடநாம் ்்பான்்ற நாடுகளில் 
ைாற்்றஙகமள பகாணடு வருவ்தற்கு முயன்று 
சாதித்தனர்.  ்தற்காலததில் ப்பரும்்பாலான 
முன்னாள ப்பாதுவும்டமை நாடுகள 
ைக்களாடசி ்தன்மையும்டயவர்களாக ைாறி 
உளளனர்.  இருப்பினும் வர்க்க ைாறு்பாடுகள 
ஒவபவாரு ஆணடும் அதிகரிததுக் 
பகாணடிருப்்பம்த இசசமூகம் ்பார்ததுக் 
பகாணடிருக்கி்றது.  ஆக்வ, சமு்தாயததில் 
மு்தலாளிததுவவாதிகள ைற்றும் சுரண்டல் 
ஆகியமவ இருக்கின்்ற வமரயிலும் ைார்க்சின் 
கருததுகமள பு்றக்கணிக்க்வா, ை்றக்க்வா 
இயலாது எனலாம்.

பிரபுக்்ளாட்சி (Aristocracy): ஒரு அரமச 
ஆளுகின்்ற அதிகாரம் உயர்குடியினரி்டம் 
இருத்தல்

ந்தற்யியல் (Behaviouralism): ஓர் சமூக 
நிகழ்விமனப் ்பற்றிய ந்டதம்த சார் அணுகு 
மும்றயிமனப் பின்்பற்று்தல்.

உற்றமயாளர்்ள்( Bourgeosie): சமு்தாயததின் 
ப்பரும்்பகுதி வளம் ைற்றும் உற்்பததி 
வழிமும்றகமள பசாந்தைாக்கிக் பகாண்ட 
மு்தலாளி வர்க்கைாகும்.

வர்க்்மறை ைமு்ாயம் (Classless Society): 
உணமையான ப்பாதுவும்டமை ைலரும் ்்பாது 
எதிர்்பார்க்கப்்படும் சமு்தாய அமைப்பின் 
அடிப்்பம்டச சூழ்நிமலயாகும்.

இயங்கியல் (Dialectic): ைா்றாநிமலவா்த 
முரண்பாடுகள ைற்றும் அவற்றின் தீர்வுகமள 
்பற்றிய வினவலாகும்.

�ாட்்ாளி்ளின் ைர்வாதி்ாரம் (Dictatorship of 
the Proletariat): ைார்க்சியவா்தததின்்படி ்தஙகள 
உமைப்பில் இருநது ைடடு்ை வருவாமய 
ஈட்டக்கூடிய ப்தாழிற்சாமலப் 
்பணியாளர்கமளக் பகாண்ட ப்பாருளா்தார 

அருஞ்ஜசாற்ஜபாருள்: Glossary

ைார்க்சியவா்தததின் மீ்தான ்தற்கால 
விவா்தஙகளின் முக்கிய அடிப்்பம்டச 
சால்புகள ்தற்காலச சமு்தாயததில் 

உருவாகும் சில முக்கிய வடிவஙகளிலான 
பிளவுகமள அம்டயாளம் காடடுகின்்றன. 
இவவமக விவா்தஙகள புதிய 
ைார்க்சியவா்தததின் எழுசசிக்கு வமக 
பசய்கின்்றன.

உனது வகுப்பில் புதிய 
ைார்க்சியவா்தததிமனப் ்பற்றி 
விவாதிக்கவும்

ஜசயல்பாடு
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ைற்றும் சமூக வகுப்பினரின்  ஆடசி 
்பாட்டாளிகளின் சர்வாதிகாரைாகும். இந்த 
்பாட்டாளிகளின் ஆடசியானது மு்தலாளிதது 
ஒழிப்பிற்கும், ப்பாதுவும்டமைமய 
நிறுவு்தலுக்கும் இம்டப்்பட்ட காலைாகும்.

அறிவவாளிக்்ாலம் (Enlightenment): இது 17ஆம் 
நூற்்றாணடின் பிற்்பகுதி ைற்றும் 18ஆம் 
நூற்்றாணடில் இருந்த ஓர் ஐ்ராப்பிய 
அறிவார்ந்த இயக்கைாகும். இது ைரபுகமளக் 
காடடிலும் ்பகுத்தறிவு ைற்றும் 
்தனிைனி்தததுவததிமன வலியுறுததியது.

வ�ாது விருப்�ம் (General Will): அரசியல் 
்காட்பாடடில், ப்பாது நலன் அல்லது ப்பாது 
நன்மைக்கான ்நாக்கஙகள ப்தா்டர்்பான 
விருப்்பஙகமள ஒடடுபைாத்தைாக்கி 
மவப்்ப்தாகும்.

ம்த்ான புரட்சி (Glorious Revolution):  
1688-89ல் ந்டந்த நிகழ்வுகளால் இரண்டாம் 
்ஜம்ஸ ைன்னர் ்ப்தவி விலக ்நர்ந்தது. 
ைன்னரின் ைகளான இரண்டாம் ்ைரி ைற்றும் 
அவரும்டய கணவரும் ஆரஞசின் இளவரசர் 
ைற்றும் பந்தர்லாநதின் மு்தன்மை 
அதிகாரியுைான  மூன்்றாம் வில்லியம் 
ஆகி்யார் அரியமணயில் அைர்ந்தனர்.

்னிமனி்ததுவம் (Individualism): ஒடடுபைாத்த 
அல்லது அரசின் கடடுப்்பாடடிற்கு ைா்றாக 
்தனிைனி்தர்களின் பசயல்்பாடடு 
சு்தநதிரததிற்கு சா்தகைான ஓர் சமூகக் 
்காட்பா்டாகும்.

வ�ரும்�ான்றமததுவம் (Majoritarianism): 
ப்பரும்்பான்மையினரின் ஆடசிமயத தூக்கிப் 
பிடிக்கும் ஓர் ைக்களாடசி வடிவைாகும்.

சிறுகுழு ஆட்சி (Oligarchy): ஓர் நாடு அல்லது 
அமைப்பின் மீ்தான சிலமரக் பகாண்ட ஓர் 
சிறிய குழுவின் கடடுப்்பா்டாகும்.

அரசியல் வ�ாருளா்ாரம் (Political Economy): 
இது ்தனிைனி்தன், சமு்தாயம், சநம்தகள 
ைற்றும் ஆகிய ப்பற்றிடும் உ்றவிமனக் 
கற்்றறியும் சமூக அறிவியல் பிரிவாகும்.

�ாட்்ாளி்ள் (Proletariat): ஒடடுபைாத்த 
உமைக்கும் வர்க்கதம்தச சார்ந்த ைக்கமளக் 
குறிப்்ப்தாகும்.

�குத்றிவு (Rationality): ஒருவரின் காரணகாரிய 
அறிவு அல்லது ்தர்க்கததின் அடிப்்பம்டயிலான 
்தரநிமலயாகும்.

சீர்திருத்ம் (Reformation): இது ஓர் 16ஆம் 
நூற்்றாணடு இயக்கைாகும். ்ராைானியத 
திருசசம்பயில் இருந்த அததுமீ்றல்கமளச 
சீர்திருததி பின்னர் சீர்திருத்தத திருசசம்பகள 
நிறுவப்்பட்டன.

வியன்புறனவியக்்ம் (Romanticism): இது 16 
ஆம் நூற்்றாணடின் பிற்்பகுதியில் ்்தான்றிய 
கமல ைற்றும் இலக்கிய இயக்கைாகும். இது 
அகததூணடு்தல், உளளுணர்வு ைற்றும் 
்தனிைனி்தனின் மு்தன்மைமய 
வலியுறுததுகி்றது.

இயறற் நிறல (State of Nature): அரசியல் 
்காட்பாடடில் ஓர் அரசியல் அமைப்பு 
்்தான்றுவ்தற்கு முன்ன்ரா அல்லது இல்லா்த 
நிமலயி்லா இருந்த உணமையான அல்லது 
அனுைானததிலான ைனி்தர்களின் 
நிமலயிமனக் குறிப்்ப்தாகும்.

ஆட்சிக்்றல (Statecraft): அரசு விவகாரஙகமளத 
தி்றம்்ப்ட ்ைலாணமை பசய்்தல், அரசியல் 
்ை்தமகமை.

வைல்வராட்சி (Timocracy): ்ப்தவி வகிப்்ப்தற்கு 
பசாததுக்கமள உம்டமையாகப் 
ப்பற்றிருத்தமல அவசியைாக்கும் அரசாஙக 
மும்றயாகும்.
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I. சரியாை விடடடயத் ்்தர்நஜ்தடுககவும் :
1. ‘குடியரசு’ என்னும் நூலிமன எழுதிய ்தததுவ ஞானியின் ப்பயர்
 அ. ைார்க்ஸ ஆ. அரிஸ்டாடடில்
 இ. பிளாட்்டா ஈ புனி்த ்தாைஸ அக்வினாஸ

2. ‘அரிஸ்டாகிளஸ’ என்்பது யாரும்டய இயற்ப்பயராகும்?
 அ. சாக்ரடீஸ ஆ. பிளாட்்டா
 இ. அரிஸ்டாடடில் ஈ. பச்னா்்பான்

3. அரசியல் அறிவியலின் ்தநம்த யார்?
 அ. சாக்ரடீஸ  ஆ. பிளாட்்டா
 இ. அரிஸ்டாடடில் ஈ. பச்னா்்பான்

4. ‘திருசசம்ப நிம்றஞர்’ எனப் பிர்பலாக அறியப்்படு்பவர் யார்?
 அ. புனி்த ்தாைஸ அக்வினாஸ ஆ. பிளாட்்டா
  இ. அரிஸ்டாடடில் ஈ. பச்னா்்பான்

5. ‘லிவி மீ்தான உமரக்்காமவ’ என்்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்?
 அ. புனி்த ்தாைஸ அக்வினாஸ ஆ. ைாக்கியவல்லி
 இ. அரிஸ்டாடடில் ஈ. பச்னா்்பான்

6. ்தததுவார்த்தைான சு்தநதிரததுவததின் ்தநம்த யார்?
 அ. புனி்த ்தாைஸ அக்வினாஸ ஆ. ைாக்கியவல்லி
 இ. ைார்க்ஸ  ஈ. ஜான் லாக்

7.  ‘அது சு்தநதிரைாக இருப்பினும் முழுமையாகக் கணணீராலும், ப்தா்டரும்  
ஆ்பததுக்களாலும் நிம்றந்த நிமலயாகும்’ எனக் கூறியவர் யார்?

 அ. ஜான் லாக்  ஆ. புனி்த ்தாைஸ அக்வினாஸ
 இ. ்தாைஸ ஹாப்ஸ  ஈ. ைார்க்ஸ

8. ‘அரசியல் ப்பாருளா்தாரததின் பகாளமககள’ என்்ற ்பம்டப்பின் ஆசிரியர் யார்?
 அ. புனி்த ்தாைஸ அக்வினாஸ ஆ. ்தாைஸ ஹாப்ஸ
 இ. ஜான் ஸடூவர்ட மில் ஈ. பிளாட்்டா

9. ‘உமைக்கும் வர்க்கததின் ்வ்தாகைம்’ என அமைக்கப்்படும் ்பம்டப்பு எது?
 அ. அரசியல் ப்பாருளா்தாரததின் பகாளமககள ஆ. மூல்தனம்
 இ. உ்பரி ைதிப்புக் ்காட்பாடு    ஈ. பிரான்சின் வர்க்கப் ்்பாராட்டம்
10. ‘்பாட்டாளிகளின் சர்வாதிகாரம்’ என்னும் கருததிமனப்பிரக்டனப்்படுததியவர் யார்?
 அ. ைார்க்ஸ ஆ. புனி்த ்தாைஸ அக்வினாஸ
 இ. ்தாைஸ ஹாப்ஸ ஈ. ஜான் ஸடூவர்ட மில்
II கீழ்ககணட விைாககளுககு மிக சுருககைாக விடடயளி:

11. ‘இராஜ்தநதிரி’ என்னும் நூல் யாரால் எப்ப்பாழுது எழு்தப்்பட்டது?‘
12. பிளாட்்டாவின் கூற்றுப்்படி ‘லடசிய அரசிமன’ ஆள்பவர் யார்?
13. கூடிவாழும் விலஙகுகளின் எந்த ்பணபியல்புகமளப் ்பற்றி ்தாைஸ அக்வினாஸ எழுதினார்.
14.  ைாக்கியவல்லி ஒரு அரசியல் ்பகுப்்பாய்வாளர் ஆவார், அரசியல் சிந்தமனயாளர் அல்ல 

என்்பது ஏன்?

ைதிப்பிடு்தல் (Evaluation)
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III. கீழ்ககணட விைாககளுககு சுருககைாக விடடயளி.
15. பிளாட்்டாவின் நீதி கருததுகமளப் ்பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.
16. அரிஸ்டாடடில் அரசிமன எவவாறு வமகப்்படுததுகி்றார்?
17. புனி்த ்தாைஸ அக்வினாசின் வாழ்வு ைற்றும் ்பம்டப்புக்கமளப் ்பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.
18. அரசியல் ைற்றும் நீதிபநறிமய ைாக்கியவல்லி எவவாறு பிரிக்கி்றார்.
19. ைாக்கியவல்லியின் ஆடசிக்கமல ்பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.
20. ஹாப்சின் இயற்மக நிமலயிமன ைதிப்பிடுக.

IV. கீழ்ககணட விைாககளுககு விரிவாக விடடயளி:
21.  கல்வி, ைக்களாடசி ைற்றும் அரசமைப்பு ்பற்றிய பிளாட்்டாவின் ்பம்டப்புக்கமளப் 

்பகுப்்பாய்க.
22.  அரசின் ்பணிகள ைற்றும் வமகப்்பாடடிமனப் ்பற்றிய அரிஸ்டாடடிலின் விளக்கததிமன 

ைதிப்பிடுக.
23. ைனி்தனின் ்தன்மை ்பற்றிய ைாக்கியவல்லியின் அணுகுமும்றயிமன ைதிப்பிடுக.
24.  ஜான் லாக்கினும்டய இயற்மக நிமல ைற்றும் சமூக ஒப்்பந்தக் ்காட்பாடடிமன ்பற்றி 

விரிவாகக் குறிப்பு எழுதுக.

1.  Barker, E, Political Thought of Plato and Aristotle, Methuen & Co., London, 1905.

2.  Vivian Boland OP (2007) ‘St. Thomas Aquinas’, London: Bloomsbury Publishing.

3.  Western Political Thought, Dr.O.P.Gauba, MacMillan Publishers India 
Limited,Delhi,2011.

4.  From Plato to Marx, Amal Kumar Mukhopadhyay, K.P. Bagchi & company, Calcutta, 
2014.

5.  Locke, John. The Second Treatise on Civil Government. Amherst, N.Y: Prometheus 
Books, 1986.

6.  Rousseau, Jean-Jacques. The Social Contract. Harmondsworth: Penguin, 1968.

7.  Jean-Jacques Rousseau, Britannica Encyclopaedia. https://www.britannica.com/
biography/Jean-Jacques-Rousseau. Assesses on 04 February, 2018.

8.  Lawrence Cahoone (2014) The Modern Political Tradition: Hobbes to Habermas’, 
Virginia: The Great Courses

்ைற்்காள் நூல்கள் (Reference books)

Jean-Jacques Rousseau, Britannica Encyclopaedia. https://www.britannica.com/
biography/Jean-Jacques-Rousseau. Assesses on 04 February, 2018.

இடணய ஆ்தா்ரஙகள் (Internet Sources)
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அ்ரசியல் சிந்தடையாளர்களின் 
படடப்புகடளப் படித்துப் 

பார்ப்்பாைா!

அ்ரசியல் சிந்தடையாளர்களின் 

Step 1 Step 2

Step 3 Step 4

ICT Corner
அ்ரசியல் சிந்தடை

சிறந்த சிந்தடைகள்  URL:

http://thegreatthinkers.org/plato/biography/

சிறந்த சிந்தடைகள்

ஜசயல்முடற

படி 1 :  சி்றந்த சிந்தமனயாளர்களின் ்பக்கதம்தத தி்றப்்ப்தற்கு உரலி (URL)  அல்லது விமரவுக் 
குறியீடம்டப் ்பயன்்படுத்தவும். இதில் அரசியல் சிந்தமனயாளர்களின் ்படடியல்கள 
சாளரததின் ்ைல் வலப் ்பக்கததில் காணப்்படும்.

படி 2  : பகாடுக்கப்்படடிருக்கும் ்படடியலில்  ்்தமவப்்படும் ப்பயமரச பசாடுக்கியதும், 
அவரின்  விவரஙகமள அறிநது பகாளளலாம்.

படி 3 :  சிந்தமனயாளரின் விவரஙகமள ்ைலும் விரிவாக அறிய, முகப்புப் ப்பாத்தானுக்கு 
அடுததுளள ம்ப்யாகிராஃபி ப்பாத்தாமனச பசாடுக்குக.

படி 4 :  இ்்த்்பால் சிந்தமனயாளரின் ்பம்டப்புகள, ்பம்டப்புகள மீ்தான விவா்தஙகள, விளக்க 
வீடி்யாக்கள ஆகியவற்ம்ற ஆராய்வ்தற்குத ப்தா்டர்சசியான ப்பாத்தான்கமளச 
பசாடுக்கவும்.

*்ப்டஙகள அம்டயாளததிற்கு ைடடும்
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முழுபையநான முடியநாட்சி - Absolute Monarchy

அறுதிப் பைரும்ைநான்பை - Absolute Majority

்சட்்டம் - Act

ப்சயற்ைநாட்்டநாளர் - Activist

ஒரு குறிப்பிட்்ட 
கநாரணத்திற்கநாக ைட்டும் - Ad-Hoc

்சநார்நதிருத்தல (அ)
பின்ைற்றுதல - Adherence

நிர்வநாகச ்சட்்டம் - Administrative Law

நிர்வநாக இயநதிரம் - Administrative 
Machinery

நிர்வநாக்க பகநாள்பக - Administrative 
Policy

உ்டன்ைநா்டநான ப்சயலைநாடு 
(நலிந்தநார் நை்நநா்ககு  
ந்டவடி்கபக)

- Affirmative Action

்சநார்நதிரு்ககும் நிபை - Affiliation

அறிவு ைறுைைர்சசி்ககநாைம் - Age of 
Enlightenment

ஒப்ைநதம் - Agreement

கூட்டு ்்சருதல - Alignment

அகிை இநதியப் ைணிகள் - All India Services

்சர்வ்த்ச பைநாது ைன்னிப்பு 
கழகம் - Amnesty 

International

அரசியைபைப்பு ்சட்்டத் 
திருத்தம் - Amendment

அபைப்பைதிர்வநாதிகள் /
கைக்ககநாரர்கள் - Anarchists

கநாைத்திற்கு ஒவ்வநாபை - Anachronism

ைநானு்டவியல - Anthropology

இநதி எதிர்ப்புப் ்ைநாரநாட்்டம் - Anti-Hindi 
Agitation

இன ஒது்ககல பகநாள்பக 
(நி்றபவறி) - Aparthe id

்ைலமுப்றயீட்டு நீதிவரம்பு - Appellate 
Jurisdiction

உணவு நநாட்்டம் - Appetite

அரசியைபைப்பு விதி - Articles

கருத்து எடுத்துபரப்ைவர் - Arbitrator

பிரபு்ககள் ஆட்சி - Aristocracy

எணகணிதம் - Arithmetic

்சட்்ட ்சபை - Assembly

கூட்்டபைப்பு - Association

வநானியல – Astronomy

புகலி்டம் - Asylum

தணி்கபக - Audit

அரஙகம் - Auditorium

அதிகநாரம் -  Authority

துபண்ககுழு வகுப்பு - Auxiliary Class

ைதிலிப்ைணி முகபைகள் - Auxiliary Agencies

பிற்ைடுத்தப்ைட்்ட வகுப்பினர் - Backward Classes

ந்டத்பதயியல - Behaviouralism

ந்டத்பதயியல 
அணுகுமுப்ற - Behavioral 

Approach

இரு கட்சி முப்றபை - Bi-party System

ஈரபவச ்சட்்டைன்்றம் - Bicameralism

ை்்சநாதநா - Bill

உரிபைகளின் ்சட்்டம் - Bill of Rights

முதைநாளித்துவவநாதிகள் / 
பூர்ஷுவநா்ககள் - Bourgeoise

வரவு ப்சைவு திட்்டம் - Budget

அதிகநாரவர்்ககம் - Bureaucracy

அபைச்சர் குழு 
(அபைச்சரபவ) - Cabinet

அபைச்சர் குழு கூட்்டம் - Cabinet Meeting

அபைச்சர் குழு முடிவுகள் - Cabinet Decisions

முதைநாளித்துவம் - Capitalism

முதைநாளித்துவ ை்ககளநாட்சி - Capitalist 
Democracy

கத்்தநாலி்ககம் - Catholicism

அதிகநார்க குவிப்பு - Centralisation

வசீகரத் தபைபை - Charismatic 
Leadership

ைனித உரிபைகள் ்சநா்சனம் 
/ ைனித உரிபைகள் 
்ைரரறி்கபக

- Charter of Human 
Rights

கட்டுப்ைநாடுகளும் 
்சைநிபைகளும் - Checks and 

balances

குழநபதத் பதநாழிைநாளர் - Child Labour

ெசாற்களஞ்சியம்
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திருச்சபை – Church

குடியுரிபை - Citizenship

குடிைகன் - Citizen

நகர அரசு - City-State

குடிபைப் ைங்கற்பு - Civic Participation

குடிபைச ்சைத்துவம் - Civil Equality

குடிபை உரிபைகள் - Civil Rights

குடிபைச ்சமூகம் - Civil Society

உள்நநாட்டுப் ்ைநார் - Civil War

வர்்கக முரணைநாடுகள் / 
்சநாதிய முரணைநாடுகள் - Class Antagonisms

வர்்ககப்்ைநாரநாட்்டம் - Class Struggle

வபகப்ைநாடு - Classification

அர்சநாஙகஙகளின் 
வபகப்ைநாடு - Classification of 

Governments

ைரபுவழி ை்ககளநாட்சி - Classical 
Democracy

வர்்ககைற்்ற ்சமூகம்/ 
்சநாதிகளற்்ற ்சமூகம் - Classless Society

ைருவநிபை ைநாற்்றம் - Climate Change

கூட்்டணி - Coalition

கூட்்டணி அபைச்சரபவ - Coalition Ministry

ைனிப்்ைநார் - Cold War

கூட்டுப் பைநாறுப்புணர்வு - Collective 
Responsibility

குழு ப்சயலைநாட்டு தன்பை - Collegiability

குடி்யற்்றம் - Colonialism

குழு முப்ற - Committee System

பைநாது நை்க கூட்டு நநாடுகள் - Commonwealth 
Nations

வகுப்பு நலலிண்ககம் (ைத 
நலலிண்ககம்) - Communal 

Harmony

வகுப்புவநாதம் - Communalism

பைநாதுவு்டபை - Communism

்சமூகம் - Community

பைநாதுவு்டபை அறி்கபக - Communist 
Manifesto

ஒப்பீட்டு அணுகுமுப்ற - Comparative 
Approach

ஒப்பீட்டு ைகுப்ைநாய்வு - Comparative 
Analysis

ஒப்பீட்டு ஆய்வு - Comparative Study

ைகுதி ைகுதியநாக பிரித்தல - Compartmentalism

்சைநாதநான உ்டன்ைடி்கபக - Compromise Treaty

பைநாதுப்ைட்டியல - Concurrent List

கூட்டிபணவு - Confederation

ஒருமித்த கருத்து - Consenses

முரணைநாடுகள் - Conflicts

முரணைநாடு தீர்வு - Conflict Resolution

முரணைநாடு ்ைைநாணபை - Conflict 
Management

ைரபு விரும்பிகள்/ 
ைழபைவநாதிகள் - Conservatives

பதநாகுதிகள் - Constituencies

அர்சபைப்பு நிர்ணய ்சபை - Constituent 
Assembly

அர்சபைப்புச ்சட்்டதிருத்தம் - Constitutional  
Amendment

அர்சபைப்புச ்சட்்டம் - Constitutional Law

அர்சபைப்பு முடியநாட்சி – Constitutional 
Monarchy

அர்சபைப்பு தீர்வுகநாண 
உரிபைகள் - Constitutional 

remedies

அர்சபைப்பு - Constitution

ஒப்ைநத உரிபைகள் - Contractual Rights

ைரைநார்நத நன்பனறித் 
தரநிபைகள் - Conventional 

Ethical Standards

ைநாநிைஙகளபவ - Council of States

ைணைநாட்டு ைற்றும் கலவி 
உரிபைகள் - Cultural and 

Educational Rights

ைழ்ககவழ்ககஙகள் - Customs

மூைதனம் - Das Capital

விவநாதஙகள் - Debates

ஆபண - Decree

அதிகநாரப் ைரவைநா்ககல - Decentralization of 
Powers

முடிவு எடுத்தல பகநாள்பக - Decision Making 
Policy

பிரக்டனம் - Declaration

ைனித உரிபைகள் 
ைப்ற்சநாற்்றம் - Declaration of 

Rights of Man

குடி்யற்்ற நீ்ககம் - Decolonization

குப்றப்பு முப்ற / ைகுத்தறி 
முப்ற்க கநாரணவியல - Deductive 

Reasoning

்சட்்டபூர்வமிலைநாத 
பையரளவு இப்றபை – De-facto 

sovereignty
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்சட்்டபூர்வைநான இப்றபை 
(்சட்்டநிபையிைநான 
இப்றபை)

- De-jure sovereignty

தன்விருப்ை ை்ககளநாட்சி 
(அவதநானைநான 
ை்ககளநாட்சி)

- Deliberative 
Democracy

ஒப்ைப்டப்பு - Deligation

அதிகநார ஒப்ைப்டப்பு - Deligation of 
Authority

ை்ககளநாட்சி - Democracy

ை்ககளநாட்சியிைநான 
உயர்ந்தநார்குழநாம் - Democratic Elitism

துப்ற - Department

பகநாடுங்கநான்பை 
அர்சநாஙகம் - Despotic 

Government

பகநாடுங்கநாைநாட்சி - Despotism

வளர்நத நநாடுகள் - Developed 
Countries

இயஙகியல 
பைநாருள்முதலவநாதம் - Dialectical 

Materialism

இயஙகியல முப்ற - Dialectical Method

ைநாட்்டநாளிகளின் 
்சர்வநாதிகநாரம் - Dictatorship Of 

The Proletariat

்சர்வநாதிகநாரம் - Dictatorship

தூதநாணபை - Diplomacy

்நரடி ை்ககளநாட்சி - Direct Democracy

அரசு்ககு வழிகநாட்டும் 
பநறிமுப்றகள் (அரசு 
வழிகநாட்டி பநறிமுப்றகள்)

- Directive Principles 
of State Policy

்ைரி்டர் ்ைைநாணபை - Disaster 
Management

ைஙகீட்டு நீதி - Distributive Justice

அதிகநாரப் ைகிர்வு - Division of Powers

பதய்வீக உரிபை அரசு 
்தநாற்்ற்க ்கநாட்ைநாடு - Divine Origin 

Theory of State

பதய்வீக உரிபை ்கநாட்ைநாடு - Divine Rights 
Theory

உள்நநாட்டுச சுதநதிரம் - Domestic Liberty

வபரவு்ககுழு - Drafting 
Committee

இரட்ப்ட அர்சநாஙகம் - Dual Government

இரட்ப்ட குடியுரிபை - Dual Citizenship

கநாை அளவு - Duration

இயஙகநாற்்றல - Dynamism

்தவநாையம் ்சநார்நத 
(திருச்சபை 
பதநா்டர்ைநானபவ)

- Ecclesiastical

சூழலியல வலலுநர் - Ecologist

பைநாருளநாதநார ை்ககளநாட்சி - Economic 
Democracy

பைநாருளநாதநாரப் ைநாதுகநாப்பு – Economic Security

்தர்தல அறி்கபக - Election Manifesto

வநா்ககநாளர் முப்றபை - Electorate

பநரு்ககடிநிபை 
அதிகநாரஙகள் - Emergency 

Provisions

ப்சயைநா்கக நப்டமுப்ற - Enforcement

ப்சயைநா்ககத் தகுநத - Enforciable

ைட்்டறிவு ்சநார்நத 
(ப்சயைறிவு) - Empirical

சுற்றுசசூழல 
நிபைத்தன்பை - Environmental 

Sustainability

்தர்தல - Election

வநாய்ப்புகளில ்சைத்துவம் 
(்சை வநாய்ப்புரிபை) - Equality of 

Opportunity

்சைத்துவம் - Equality

்சைைஙகு/்சைசசீரநா்ககம் – Equity 

முற்கநாை ்வதகநாைம் - Early Vedic Period

்சகநாப்தம் - Era

ஒழிப்பு - Eradication

வறுபை ஒழிப்பு - Eradication of 
Poverty

நித்தியச ்சட்்டம்/முடிவிலிச 
்சட்்டம் - Eternal Law

நன்பனறி - Ethics

ைரிணநாை வளர்சசி - Evolution

ைரிணநாை வளர்சசி 
்கநாட்ைநாடு - Evolutionary 

Theory

ைரிணநாை வளர்சசி அரசு 
்தநாற்்ற்க ்கநாட்ைநாடு -

Evolutionary 
Theory of Origin of 
State

ப்சயைநா்ககம் – Execution

ப்சயைநா்கக அதிகநாரம் - Executive Authority

பவளிப்பு்ற இப்றயநாணபை - External 
Sovereignty

தீவிரவநாதிகள் - Extremists

ைரி்்சநாதபன அணுகுமுப்ற - Experimental 
Approach
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எச்சரி்கபக மிகு ்சைதர்ைம் - Fabian Socialism

உட்பிரிவிபனவநாதம் - Factionalism

கூட்்டநாட்சி அர்சநாஙக முப்ற - Federal Form of 
Government

பைணணியவநாதிகள் - Feminists

நிைப்பிரபுத்துவம் - Feudalism

நிதிச சுதநதிரம் – Fiscal Liberty

நிதி ை்்சநாதநா - Finance Bill

நிதி நிர்வநாகம் - Financial 
Administration

நிதி்க பகநாள்பக - Financial Policy

பநகிழும் அரசியைபைப்பு – Flexible 
constitution

்ச்கநாதரத்துவம் - Fraternity

அடிப்ைப்ட உரிபைகள் - Fundamental 
Rights

ைநாலினச ்சைத்துவம் - Gender Equality

ைநாலினச ்சைநிபை்க 
குறியீடு - Gender Parity 

Index

பைநாது விருப்ைம் - General Will

வடிவியல - Geometry

புவி பவப்ைையைநாதல - Global Warming

ைகத்தநான புரட்சி - Glorious 
Revolution

நல ஆளுபக - Good Governance

ஆளும் உயர்ந்தநார்குழநாம் - Governing Elite

அர்சநாஙகம் - Government

அடித்தட்டு ை்ககளநாட்சி - Grass-Root 
Democracy

பைநாத்த உள்நநாட்டு 
உற்ைத்தி – Gross Domestic 

Product

பைநாத்த ்தசிய ைகிழ்சசி/ 
பைநாத்த நநாட்டு ைகிழ்சசி - Gross National 

Happiness

பைநாத்த ்தசிய வருைநானம் 
/ பைநாத்த நநாட்டு வருைநானம் - Gross National 

Income

குழு ந்டத்பத - Group Behaviour

ைநாரம்ைரிய ைன்னரநாட்சி - Heriditary 
Monarchy

பிரதிநிதிகள் ்சபை - House of 
Representatives

ைனிதவள ்ைம்ைநாட்டு்க 
குறியீடு - Human 

Development Index

ைனிதச ்சட்்டம் – Human Law

ைனித உரிபைகள் - Human Rights

ஆட்க்டத்தல - Human Trafficking

இைட்சிய அரசு - Ideal State

இைட்சியவநாத உரிபை்க 
்கநாட்ைநாடு - Idealistic Theory of 

Rights

இைட்சியவநாதம் - Ideology

எழுத்தறிவின்பை - Illiteracy

ஏகநாதிைத்தியம் - Imperialism

ப்சயலைடுத்துதல - Implementation

பி்றநத நிைத்திற்குரிய 
ை்ககள்/உள்நநாட்டினர்/
ைணணின் பைநதர்கள்

– Indigenous People

ைப்றமுக ை்ககளநாட்சி - Indirect Democracy

தனிைனிதத்துவம் - Individualism

உய்த்தறிதல முப்ற/
பதநாகுத்தறிமுப்ற்க 
கநாரணவியல

- Inductive Method

பதநாழிற்புரட்சி - Industrial 
Revolution

ை்ககள் கருத்து முன்வடிவு - Initiative

உள்ளீட்டு பவளியீட்டு 
அணுகுமுப்ற - Input-Output 

Approach

நிறுவன ரீதியிைநான 
அணுகுமுப்ற - Institutional 

Approach

அரசு்ககு எதிரநான 
உள்நநாட்டு புரட்சி - Insurection

தன்னை்ககுழு்ககள் – Interest Groups

உட்பு்ற இப்றயநாணபை - Internal 
Sovereignty

ைன்னநாட்டுச ்சட்்டம் - International Law

ைன்னநாட்டு அபைப்பு்ககள் - International 
Organizations

ைன்னநாட்டு அபைதி - International Peace

ைன்னநாட்டு உ்றவுகள் - International 
Relations

கூட்டு்க குழு - Joint Committee

நீதிப் புனரநாய்வு - Judicial Review

அதிகநாரவரம்பு எலபை - Jurisdiction

நீதி - Justice

வழ்ககிட்டு 
நிபைநநாட்்ட்ககூடிய 
உரிபைகள்

- Justiciable rights

அரசுரிபை - Kingship

குடும்ை அபைச்சர் குழு - Kitchen Cabinet

ைன்னநாட்டுச ்சஙகம் - League of Nations

இ்டது்சநாரி இைட்சியவநாதம் - Leftist Ideology

்சட்்டபூர்வ அணுகுமுப்ற - Legal Approach

11th Std Political Science Tamil_Unit-7_Glossary.indd   240 6/6/2018   12:41:30 PM



241

்சட்்ட உரிபைகள் - Legal Rights

்சட்்ட இப்றயநாணபை - Legal Sovereignty

இ்டது்சநாரி அரசியல 
கட்சிகள் - Leftist Political 

Parties

இ்டது்சநாரி தபைவர் - Leftist leader

்சட்்டைன்்றம் - Legislature

சுதநதிரவநாதிகள் - Liberals

சுதநதிரம் - Liberty

ஆயுள் கநாை அளவு - Life Expectancy

பைநாழிவநாரி 
சிறுைநான்பையினர் - Linguistic 

Minorities

உள்ளநாட்சி அர்சநாஙகம் - Local Government

உள்ளநாட்சி சுய அர்சநாஙகம் - Local-self 
Government

்சட்்டைன்்ற கீழ் ்சபை - Lower Chamber

ைகநா ்சநா்சனம் - Magna Carta

பைரும்ைநான்பைத்துவம் - Majoritarianism

பைரும்ைநான்பை்க கட்சி - Majority Party

உற்ைத்தித் துப்ற - Manufacturing 
Sector

ைநார்்கசியம் - Marxism

பைநாருள்முதலவநாத 
தனிைனிதத்துவம் - Materialistic 

Individualism

ரநாணுவ வர்்ககம் - Military Class

சிறுைநான்பை ஆட்சி - Minority Rule

கும்ைைநாட்சி - Mobocracy

மிதவநாதிகள் - Moderates

நவீனத்தன்பை - Modernity

முடியநாட்சி - Monarchy

ஒருபைவநாத 
இப்றபை்க்கநாட்ைநாடு - Monistic Theory of 

Sovereignty

தனிவபரவு - Monograph

பநறி்சநார்நத க்டப்ைநாடுகள் - Moral Obligations

பநறி்சநார்நத உரிபைகள் - Moral Rights

ைை ்தசிய அரசு - Multi-National 
State

்தசிய அரசு – Nation- State

்தசிய தன் நிர்ணயம் - National Self-
Determination

்தசியவநாதம் - Nationalism

்தசிய இரநாணுவவநாதம் - Nationalistic 
Militarism

இயற்பகயநான குடிைகன் - Natural Citizen

இயற்பகச 
்சைத்துவமின்பை - Natural Inequality

இயற்பகச ்சட்்டம் - Natural Law

இயற்பக உரிபைகள் - Natural Rights

இயற்பக அறிவியல - Natural Science

இயற்பகயநாதைநான 
இயலபூட்்டைட்்ட குடிைகன் - Naturalised Citizen

எதிர்ைப்றச சுதநதிரம் - Negative Liberty

பையரளவிைநான 
இப்றயநாணபை - Nominal 

Sovereignty

நம்பி்கபகயிலைநா 
தீர்ைநானம் - No Confidence 

Motion

ஆட்்்சைபன இலைநா 
்சநான்றிதழ் - No objection 

Certificate

கூட்டு ்்சரநாபை - Non-Alignment

ஆளுபக ்சநாரநா உயர்ந்தநார் 
குழநாம் - Non-Governing 

Elite

அரசு ்சநாரநா அபைப்பு்ககள் - Non-Governmental 
Organizations

ைதிய உணவுத் திட்்டம் - Noon Meal Scheme

கருத்தறிவு - Normative

நடுநிபை - Neutrality

நடுநிபை அரசு - Neutralised State

்சத்துணவுத் திட்்டம் - Nutritious 
MealScheme

கூர்்நநா்ககுதல/உற்று 
்நநா்ககல - Observation

கூர்்நநா்ககுதல முப்ற - Observation 
Method

ஆதநாயம் தரும் ைதவி - Office of Profit

சிறுகுழுஆட்சி - Oligarchy

அபனத்துவலைபையநான - Omnipotent

ஒரு கட்சி முப்ற - One Party System

எதிர்்ககட்சி - Opposition Party

அவ்சரச ்சட்்டம் - Ordinances

சுய அதிகநார வி்சநாரபண 
நீதி வரம்பு - Original 

Jurisdiction

மிகு வளர்சசி  அரசு - Over Developed 
State

நநா்டநாளுைன்்றம் - Parliament

ைங்கற்பு - Participation

ைஙகளிப்பு ்ைைநாணபை - Participative 
Management

கட்சி அரசியல - Party Politics
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ைநாரநாளுைன்்ற முப்ற 
அர்சநாஙகம் -

Parliamentary 
Form of 
Government

நநா்டநாளுைன்்ற 
நப்டமுப்றகள் - Parliamentary 

Procedures

உயர்குைத்்தநார் - Patricians

நநாட்டுப்ைற்று/்த்சப்ைற்று - Patriotism

தைநா வருைநானம் - Per-Capita Income

தனிநைர் சுதநதிரம் - Personal Liberty

ஆளுபை - Personality

தனிைனித வழிைநாடு - Personality Cult

தநபத வழி ைரபு - Paternalism

தநபதவழி அரசு ்தநாற்்ற்க 
்கநாட்ைநாடு - Patriarchal Theory 

of State

விணணப்ைம் - Petition

இயற்பியல ்சட்்டம் – Physical Law

திட்்டமி்டல - Planning

்சநாதநாரண குடிை்ககள் - Plebians

பைநாது வநா்கபகடுப்பிைநான 
ை்ககளநாட்சி - Plebiscitary 

Democracy

ைன்பைவநாதம் - Pluralism

ைன்பைத் தபைபை - Plural Executive

ைன்முக இப்றபை்க 
்கநாட்ைநாடு - Pluralistic Theory 

of Sovereignty

அரசியல புகலி்டம் - Political Asylum

அரசியல அதிகநாரம் - Political Authority

அரசியல ை்ககளநாட்சி - Political 
Democracy

அரசியல பைநாருளநாதநாரம் - Political Economy

அரசியல ்சைத்துவம் - Political Equality

அரசியல இைட்சியம் - Political Ideology

அரசியல க்டப்ைநாடு - Political Obligation

அரசியல கட்சிகள் - Political Parties

அரசியல துருவைப்டதல - Political 
Polarization

அரசியல வலிபை - Political Power

அரசியல உரிபைகள் - Political Rights

அரசியல அறிவியல – Political science

அரசியல சுய நிர்ணயம் - Political Self-
Determination

அரசியல ்சமூகவியல - Political Sociology

அரசியல இப்றயநாணபை - Political 
Sovereignty

அரசியல முப்றபை - Political System

அரசியல ்கநாட்ைநாடு - Political Theory

அரசியல – Politics

குழுவநாட்சிமுப்ற - Polyarchy

ை்ககளின் துவ்கக முப்ற - Popular Initiative

ை்ககளின் கருத்து்ககணிப்பு - Popular 
Referendum

ை்ககள் இப்றயநாணபை - Popular Sovereignty

்நர்ைப்றச சுதநதிரம் - Positive Liberty

புரட்சி்ககுப் பிநபதய நிபை - Post- Revolutionary 
Stage

பின் ்தநான்றிய 
ந்டத்பதயியல

Post-
Behaviouralism

கநாைனியநாதி்கக கநாைத்து்ககு 
பிநபதய அரசுகள் - Post-Colonial States

வறுபை - Poverty

புரட்சி்ககு முநபதய நிபை - Pre- Revolutionary 
Stage

முகப்புபர/முகவுபர – Preamble

குடியரசுத்தபைவர் முப்ற - Presidential System

குடியரசுத்தபைவர் முப்ற 
அர்சநாஙகம் - Presidential Form 

of Government

அழுத்த்க குழு்ககள் - Pressure Groups

தடுப்பு்க கநாவல - Preventive 
Detention

ஆரம்ைநிபை 
பைநாதுவுப்டபை - Primitive 

Communism

்சலுபககள் - Privileges

முன்்னற்்றவநாதம் - Progressivism

முதன்பையநான - Prominent

ைநாதுகநாப்பிைநான 
ை்ககளநாட்சி - Protective 

Democracy

நப்டமுப்றப்ைடுத்துதல - Promulgation

வநா்ககளிப்பியல - Psephology

உளவியல - Psychology

பைநாது்க கருத்து - Public Opinion

பைநாதுத்துப்ற - Public Sector

வநாஙகுநதி்றன் ்சைநிபை – Purchasing Power 
Parity

தரநிபை முப்றகள் - Qualitative 
Methods

தகுதிநிபை முப்றகள் - Quantitative 
Methods

அபரகுப்ற கூட்்டநாட்சி 
அரசு - Quasi-Federal State

நீதிமுப்ற ்சநார்புப்டய - Quasi-Judicial

11th Std Political Science Tamil_Unit-7_Glossary.indd   242 6/6/2018   12:41:30 PM



243

இனப் ைநாகுைநாடு - Racial 
Discrimination

தீவிர ை்ககளநாட்சி - Radical Democracy

பைய்யநான இப்றயநாணபை – Real Sovereignty

பைய்யநான விருப்ைம் - Real Will

பைய்பைவநாதம் - Realism

ைகுத்தறிவு - Reason

திரும்ை அபழத்தல முப்ற - Recall System

ஏற்பு - Recognition

ை்ககள் ஒப்ைம் - Referundum

வட்்டநார்க கூட்்டணிகள் - Regional Alliances

ைத அடிப்ைப்டவநாதி – Religious 
Fundamentalist

ைதச சிறுைநான்பையினர் - Religious 
Minorities

ைறுைைர்சசி - Renaissance

பிரதிநிதி - Representative

பிரதிநிதித்துவ ை்ககளநாட்சி - Representative 
Democracy

பிரதிநிதித்துவ அர்சநாஙகம் - Representative 
Government

குடியரசு - Republic

தபைகீழ் ைநாகுைநாடு – Reverse 
discrimination

ைதவி விைகல - Resignation

பைநாறுப்ைநாணபை - Responsibility

புரட்சி - Revolution

ப்சநாலைநாட்சி - Rhetoric

சுரண்டலு்ககு எதிரநான 
உரிபை - Right against 

Exploitation

்சைத்துவ உரிபை - Right to Equality

ைதசசுதநதிரத்திற்கநான 
உரிபை - Right to Freedom 

Of Religion

சுதநதிர உரிபை - Right to Freedom

உயிர்வநாழும் உரிபை - Right to Life

தனியுரிபை - Right to Privacy

வைது்சநாரி  ைட்சியவநாதம் - Rightist Ideology

பநகிழநா அர்சபைப்பு/
இறு்ககைநான அர்சபைப்பு - Rigid Constitution

்சட்்டத்தின் ஆட்சி - Rule of Law

ஆளும் வர்்ககம் - Ruling Class

்சத்தியநாகிரகம் - Satyagraha

ைட்டியல வகுப்பினர் 
ைற்றும் ைழஙகுடியினர் -

Scheduled Castes 
And Scheduled 
Tribes

பிரிவிபனவநாதம் - Secessionism

ைதச்சநார்ைற்்ற அரசு - Secular State

ைதச்சநார்பின்பை - Secularism

சுயநாட்சி - Self-Rule

இப்றயியல கலலூரி - Seminary

மூத்த குடிை்ககள் - Senior Citizens

அதிகநாரப் பிரிவிபன - Separation of 
Powers

்்சபவத் துப்ற - Service Sector

கூட்்டத் பதநா்டர்கள் - Sessions

்சநாதநாரண பைரும்ைநான்பை - Simple Majority

ஒற்ப்ற்க குடியுரிபை - Single Citizenship

அடிபைமுப்ற - Slavery

ைரப்பைலபை - Scope

்சமூக ப்சயலமுபனவு - Social Activism

்சமூக தன்னநாட்சி - Social Autonomy

்சமூகத்தின் வலிநத ைநாற்்றம் - Social Coercion

்சமூக ஒப்ைநதம் – Social Contract

்சமூக ஒப்ைநத்க ்கநாட்ைநாடு - Social Contract 
Theory

்சமூக 
ஒப்ைநதவியைநாளர்கள் - Social 

Contractualists

்சமூக ை்ககளநாட்சி - Social Democracy

்சமூக ்சைத்துவம் - Social Equality

்சமூக நீதி - Social Justice

்சமூக ஊ்டகஙகள் - Social Media

்சமூக இய்ககஙகள் - Social Movements

்சமூக நிபை - Social Status

்சமூக அபைப்பு - Social System

்சைதர்ைம் - Socialism

்சைதர்ைத்திைநான 
ை்ககளநாட்சி - Socialistic 

Democracy

்சமூகம் - Society

பைன்பையநான அரசு - Soft State

இப்றயநாணபை - Soverignty

்சைநாநநாயகர் - Speaker

உத்்வகம் - Spirit

அரசியல ்சநார்நத அரசுப் 
ைதவி முப்ற - Spoils System

நிபை்ககுழு - Standing 
Committee

ைநாநிை ்சட்்டப்்ைரபவ - State Legislative 
Assembly
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கட்்டபைப்பு - Structure

கட்்டபைப்பு ப்சயலைநாட்டு 
அணுகுமுப்ற -

Structural 
Functional 
Approach

இயற்பக நிபை - State of Nature

அர்சற்்றநிபை - Statelessness

அரசு - State

வநா்ககுரிபை - Sufferage

நிபையநான வளர்சசி - Sustainable 
Development

நநாடுகளு்ககிப்ட்யயநான 
ைநாநநாடு - Summit

்ைற்ைநார்பவ - Supervision

்ைற்ைநார்பவயநாளர் - Supervisor

உயர் அதிகநார நநாடுகள் - Super Powers

உயர்வுத் தன்பை - Superiority

மு்ககூற்று ஏரணம் - Syllogisms

பதநாழிற்்சஙகவநாதிகள் – Syndicalists

முப்றபை அணுகுமுப்ற - Systems Approach

தர்்கக முப்ற - System of Logic

ைதவி்ககநாைம் - Tenure

நிைப்ைரப்பு - Territory

சீர்திருத்த இய்ககம் - The Reformation 
Movement

்சைய ஆட்சி - Theocracy

்சையவியல - Theology

உைரி ைதிப்பு்க ்கநாட்ைநாடு - Theory of Surplus 
Value

மூன்றுஅடு்ககு குடியுரிபை - Three-Fold 
Citizenship

தீர்ப்ைநாயஙகள் - Tribunals

மூவர்ண்க பகநாடி - Tri-Coloured Flag

ப்சலவரநாட்சி - Timocracy

முற்்றதிகநார ை்ககளநாட்சி - Totalitarian 
Democracy

ைரைநார்நத நீதிபநறிமுப்ற - Traditional 
Morality

ைரபுவநாதம் – Traditionalism

மூன்்றநாம் ைநாலினத்தவர் - Transgenders

இரு கட்சி முப்ற - Two Party System

பகநாடுங்கநான்பை -  Tyranny

்சட்்டைன்்றத்தின் ்ைைபவ - Upper Chamber

வளர்சசி குன்றிய நநாடுகள் - Under Developed 
Countries

ஒற்ப்றயநாட்சி அரசு - Unitary State

ஐ்ககிய நநாடுகள் ்சபை - United Nations

அபனவரு்ககும் 
வநா்ககுரிபை - Universal Adult 

Franchise

தீண்டநாபை - Untouchability

எழுதப்ை்டநாத 
அரசியைபைப்பு – Unwritten 

Constitution

ையன்ைநாட்டுவநாதம் - Utilitarianism

கற்ைபனவநாதம் - Utopianism

கற்ைபனவநாத்க ்கநாட்ைநாடு - Utopian Theory

வநா்ககு - Vote

வநா்ககளி்ககும் உரிபை - Voting Right

வநா்ககளி்ககும் இயநதிரம் - Voting Machine

நை்நநா்ககு அரசு - Welfare State

அரசு உதிர்வப்டதல - Withering away of 
the State

பைணகளு்ககு 
அதிகநாரைளித்தல - Women 

Empowerment

உபழ்ககும் வர்்ககம் - Working Class

உைக வஙகி - World Bank

்சநான்்றநாய்வு நீதிப்்ைரநாபண/
பநறிப்ைடுத்தும் 
நீதிப்்ைரநாபண

- Writ of Certiorari

ஆட்பகநாணர்வு 
நீதிப்்ைரநாபண - Writ of Habeas 

Corpus

கட்்டபள நீதிப்்ைரநாபண/
ப்சயலுறுத்தும் 
நீதிப்்ைரநாபண

- Writ of Mandamus

தப்ட நீதிப்்ைரநாபண - Writ of Prohibition

உரிபை்யது வினநா 
நீதிப்்ைரநாபண/
தகுதிவினவும் 
நீதிப்்ைரநாபண

- Writ of Quo-
Warranto

எழுதப்ைட்்ட அர்சபைப்பு - Written 
Constitution
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இ��ய ம�களா�ய நா� உ��யான 
ஒ�மனதான ��மான
	ட� இ��யாைவ 
இைறயா�ைம ��க, ம�களா��� ��யரசாக 
உ�வா���ேறா�. ேம�� இ��யா�� 
அைன
	 ��ம�க���மான வைக�� 

 ச�க, ெபா�ளாதார ம��� 
அர�ய� ��ைய��, �த��ரமான �ைற��, 
ெவ��பா�, ந���ைக, ��வாச� ம��� 
வ�பா�, ஆ�யவ��ட� த�� ம��� 
வா���க�� அைனவ���� சம
	வ�, 
ம�க�ைடேய சேகாதர
	வ� ம��� 
த�ம�த மா�ைப�� வள��ப	ட� 
நா��� ஒ��ைமைய ஓ�க� ெச�வத�� 
அரசைம�� ��ணய சைப�� 1949, நவ�ப� 
26-� நா�� ஏ��� ெகா�� இய�© இ�த 
அரசைம��ைன எ�க��காக நா�கேள 
அ����ேறா�.
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பாட நூல் வல்லூநர்
Dr. R. ராமுமணிவண்ணன், HOD, 
அரசியல் மற்றும் பபாதுநிர்வாகத்துறை, 
பெனறனை பல்கறைககழகம், பெனறனை.
மமைாயவாளர்கள்
Dr. R. மதனக�ாபால், HOD (ஓயவு), 
அரசியல் அறிவியல் துறை, மதுறர காமராஜர் பல்கறைககழகம், மதுறர.
Dr. W. லாரன்ஸ் S.பிரபா�ரன், இறைமபராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.
நூைாசிரியர்கள்
Dr. P. முத்துக்குமார், இறைமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, மாநிைக கல்லூரி , பெனறனை.
Dr. N. K. குமகரசன்ராஜா, உதவிபமபராசிரியர்,
அரசியல் மற்றும் பனனைாட்டு ஆயவுகள் துறை, 
பாண்டிசமெரி பல்கறைககழகம், புதுசமெரி.
Dr. R. வித்்ா, உதவிபமபராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை, 
MCC, தாம்பரம், பெனறனை.
Dr. மீரா ராஜிவ்குமார், உதவிபமபராசிரியர்,
அரசியல் மற்றும் பபாது நிர்வாகத்துறை 
MCC, பெனறனை.
Dr. P. ராமஜஜ்ம், உதவிபமபராசிரியர், 
ெமூக விைககல் மற்றும் மெர்கறகக பகாள்றக ஆயவுறமயம், 
பாரதிதாென 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, உதவிபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, 
MCC, பெனறனை.
Dr. S. சுதா, உதவிபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, 
MCC, 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 
மதன ராஜ் , ஏசு ரத்தினைம்

ஒருங்கிரைப்பபாளர் 
ரமமஷ முனிொமி

கறை மற்றும் வடிவறமபபுக குழு
தறைறம ஒருங்கிறைபபபாளர்  மற்றும் ஆககத் தறைறம
சீனிவாசன் நடராஜன்

இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலிகண்ட் மமபலித்மதா தாளில் அசசிடபபட்டுள்ளது.
ஆபபெட் முறையில் அசசிட்மடார்:

Dr. J. திவ்வி்ன், உதவிபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை
Dr. ஹான்ஸ் பஜரளடி, உதவிபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.
Dr. ஆதர்ஷ் விஜய், உதவிபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, MCC, பெனறனை.
தமிழில் பமாழிபபபயர்பபு நூைாசிரியர்கள்
Dr. �. க�ாட்டராஜன், உதவிபமபராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை, பபரியார் அரசு கறைக கல்லூரி,கடலூர்.
Dr. அ.பூ. நடராஜன், உதவிபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, பெனட்ரல் ெட்டக கல்லூரி, மெைம்.
Dr. ஜா. சுபரமணி்ன், உதவிபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் மற்றும் பபாது நிர்வாகத்துறை, 
அண்ைாமறைப பல்கறைககழகம், சிதம்பரம்..
Dr. ஜச. பாலமுரு�ன், உதவிபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, பபரியார் அரசு கறைக கல்லூரி, கடலூர் .
Dr. க�. ஜசந்தில்குமார், உதவிபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் மற்றும் பபாது நிர்வாகத்துறை, 
அண்ைாமறைப பல்கறைககழகம், சிதம்பரம்.
Dr. ஜர. சிவக்குமார், உதவிபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, மாநிைக கல்லூரி, பெனறனை.
Dr. என். க�. குமகரசன் ராஜா, உதவிபமபராசிரியர், 
அரசியல் மற்றும் பனனைாட்டு படிபபுகள் துறை, 
பாண்டிசமெரி பல்கறைககழகம், புதுசமெரி.
Dr. ந. சுவாமிநாதன், உதவிபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, பபரியார் அரசு கறைக கல்லூரி, கடலூர்.
ICT  ஒருங்கிறைபபாளர்
Dr. A. அரு்ணாசசலம், முதல்வர், 
சினமயா வித்யாைய P.A.C. இராமாொமி ராஜா பதினம மமல்நிறைபபள்ளி, 
ராஜபாறளயம்.
A. அஜய், இறடநிறை ஆசிரியர், 
ஊராட்சி ஒனறிய துவககபபள்ளி, 
நந்திமங்களம், குமராட்சி ஒனறியம், கடலூர்.
மவறைவாயபபு வழிகாட்டி
Dr. P. �ன�ராஜ், HOD, 
அரசியில் அறிவியல் துறை, 
அரசு கறைககல்லூரி, மகாயம்புத்தூர்
S. பிகரமானந்த்
ெரஸ்வதி நகர், கடலூர் 
V. தீபனா விஸ்வகனஷ்வரி 
பல்ைாவரம், பெனறனை
ஒருங்கிறைபபாளர்
R. மலர்ஜ�ாடி,  உதவிபமபராசிரியர் 
SCERT. பெனறனை

அைசியல் அறிவியல் – 11ஆம் வகுப்பு

நூைாசியர்களின பட்டியல்
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