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பாடநூலில் உள்்ள விறைவு குறியீடறடப் (QR Code) பயனபடுத்துவ�ாம்! எப்படி?
 •  உங்கள் திறன்்பேசியில், கூகுள் playstore /ஆப்பிள் app store க்கொண்டு QR Code ஸ்்கனர் கெயலிணய இலவெமொ்கப் பேதிவிறக்கம் கெய்து நிறுவிகக்கொள்்க.
 •  கெயலிணயத் திறந்தவுடன், ஸ்்கன் கெய்யும் கபேொத்்தொணன அழுத்தித் திணையில் ்்தொன்றும் ்்கமைொணவ QR Code-இன் அருகில் க்கொண்டு கெல்லவும்.
 •  ஸ்்கன் கெய்வ்தன் மூலம் திணையில் ்்தொன்றும் உைலிணயச் (URL) கெொடுக்க, அ்தன் விளக்கப் பேக்கத்திற்குச் கெல்லும்.
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  எதிர்மட்றத தைொரொளவொதைம், பநர்மட்றத 
தைொரொளவொதைம் மறறும் புதியத 
தைொரொளவொதைம் ஆகியவறறின் ப்பொருள் 
மறறும் தைன்டமகைடள புரிநது 
பகைொள்ளுதைல்.

  தைொரொளவொதைததின் சிநதைடனயொளர்கைடளயும் 
தைடலவர்கைடளயும் கைணடு பகைொள்ளுதைல்.

  கைொரல் மொர்கசின் கைொலததிறகு பின் வநதை 
ப ்ப ொ து வு ட ை ட ம வ ொ தை ம் 
சிநதைடனயொளர்கைடள, கைருததுககைடள 
அறிநது பகைொள்ளுதைல்.

  சமதைர்ம பகைொள்டகையில் ்பல விதைமொன 
உட்பிரிவுகைளின் சொரதடதை அறிதைல் 
மறறும் சமதைர்மவொதைதடதை 
ப்பொதுவுடைடமவொதைததுைன் ஒபபிடுதைல்.

  பதைசியததின் ப்பொருள், பதைொற்றம், 
பகைொட்்பொடுகைள், உள்நொட்டு, பவளிநொட்டு 
சவொல்கைள் ஆகியவறட்றக கைொண்பது.

  இநதிய பதைசியததின் உருவொககை 
கைொரணிகைடள ஆயவு பசயதைல். 

  ்பொசிசததின் பதைொற்றம், ப்பொருள் மறறும் 
அடிப்படை தைன்டமகைடள ்பறறி அறிதைல்.

8.1 தாராளவாதம்

நவீன அரசியல் பகைொட்்பொட்டில் மிகை 
முககிய பகைொள்டகையொகை உள்ளது. இது 17-ஆம் 
நூற்றொணடில் பதைொன்றியது.  சம கைொல உலகில் 
ப்பருமளவில் உலகை நொடுகைளொல் தைொரொளவொதைம் 
பின்்பற்றப்படுகி்றது. இலததீன் பமொழியில் 
“Liber”  என்்றொல் விடுதைடல என்று ப்பொருளொகும்.  
தைொரொளவொதைததின் ஆங்கிலச் பசொல்லொன 
”Liberlism” இலததீன் பமொழிச் பசொல்லில்  

இருநது பதைொன்றியது. 19-ஆம் நூற்றொணடில் 
ஸ்ப்பயின் நொட்டில் அரசியல் அடமபட்ப 
ஆதைரிததைவர்கைள் இச்பசொல்டலப 
்பயன்்படுததினொர்கைள்.  பமறகைததிய நொடுகைளொன 
அபமரிககைொ, இங்கிலொநது, கைனைொ, பஜர்மனி 
உள்ளிட்ை நொடுகைள் தைொரொளவொதைதடதை 
அரசியலிலும், ப்பொருளொதைொரததிலும் 
பின்்பறறுகின்்றன.

அறிமு்கம்

அரசியல், ப்பொருளொதைொரம், சமூகைம் குறிததை ஒருங்கிடணநதை 
எணணங்கைளின் பதைொகுபட்ப பகைொள்டகை என்று அடழககிப்றொம். 
பகைொள்டகைகைள் அரசியல் அறிவியல் ்பொைததின் இதையம் மறறும் 
ஆதமொவொகை கைருதைப்படுகின்்றன. அரசின் தைன்டம, பதைொற்றம், அரசிறகும், 
சமுதைொயததிறகும் உள்ள பதைொைர்பு, அரசொங்கைததின் 
வடகைகைள், அதிகைொரததின் அடிததைளம், அரசு 
அதிகைொரததின் வரம்பு ப்பொன்்றவறட்ற அரசியல் 
பகைொள்டகைகைள் விவொதிககின்்றன. ்பல்பவறு 
பகைொள்டகைகைள் நமது ்பொைததில் உள்ளன.

ஆதமொவொகை கைருதைப்படுகின்்றன. அரசின் தைன்டம, பதைொற்றம், அரசிறகும், 

8 அரசியல ச்காள்ற்க்கள் – பகுதி I
அ்கு

�      ்கற்ைலின் நோக்்கங்கள்
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தைன்டமகைடள உடையவன் என்று கூறுகி்றது.  
எல்லொ மனிதைர்கைளும் சமமொனவர்கைள். 
ஒவபவொரு மனிதைனும் தைனது பதைடவடய 
அறிநது இருககி்றொன். சமூகைம் என்்பது 
தைனிமனிதைர்கைளின் கூட்ைடமபபு ஆகும். 
மனிதைனின் வொழகடகையில் தைடலயிடுவதைறகு 
அரசிறபகைொ, சமூகைததிறபகைொ அதிகைொரம் 
இல்டல.

அரசு ஒரு அவசியமொன தீடம ஆகும்.  
சட்ைம் ஒழுங்டகை ்பரொமரிப்பதைறகு அரசு 
பதைடவப்படுகி்றது. இருநதைப்பொதிலும், அரசு 
ஒரு தீடமயொகும். ஏபனன்்றொல் அது மனிதைனின் 
சுதைநதிரதடதைப ்பறிககைக கூடும்.

அரசு எதிர்மட்ற அரசு ஆகும்.  
ஏபனன்்றொல் முன்பனற்றத திட்ைங்கைடள அது 
பகைொணடு வரக கூைொது.  அரடச Laissez Faire 
அரசு என்று அடழககிப்றொம். பிபரஞ்சு 
பமொழியில் இதைனுடைய ப்பொருள், தைனிபய விடு 
என்்பதைொகும்.  அதைொவது அரசு மனிதைடன 
சுதைநதிரமொகை விட்டு விை பவணடும். அவனது 
நைவடிகடகைகைடள கைட்டுப்படுததைக கூைொது.  
சட்ை ஒழுங்டகைப ்பரொமரிப்பது, சட்ைபபூர்வமொகை 
உருவொன ஒப்பநதைங்கைடள அமல்்படுததுவது 
அரசின் ்பணிகைள் ஆகும்.

ப்பொருளொதைொரததில் எதிர்மட்றத 
தைொரொளவொதைம் பதைடவ மறறும் வழங்கைலின் 

அரசின் பணி்கள்
எதிர்மறைத் தாராளவாதம்

சட்ைம் ஒழுஙகு ஒபபநதங்கறள 
அ்மலபடுத்துதல

்காவலதுறை இராணுவம்

தைொரொளவொதைம் வரலொறறில் மூன்று 
வடகைகைளொகைப கைொணப்படுகின்்றது. முதைலொவதைொகை 
1930-ஆம் வடரயில் இது எதிர்மட்றத 
தைொரொளவொதைம் என அடழககைப்பட்ைது.  
இரணைொவதைொகை, உலகைப ப்பொருளொதைொர மநதை 
நிடலககுப பின் பநர்மட்றத தைொரொளவொதைம் 
என அடழககைப்பட்ைது.  மூன்்றொவதைொகை, 
1970-கைளுககுப பின்னர் இது சமகைொலத 
தைொரொளக பகைொள்டகை என அடழககைப்படுகி்றது.

அ) எதிர்மறைத் தாராளவாதம்

எதிர்மட்றத தைொரொளவொதைம் ்பொரம்்பரிய 
தைொரொளவொதைம், Laissez Faire (பிபரஞ்சு 
பமொழியில்) என்றும் அடழககைப்படுகி்றது.  
ஜொன் லொக என்்ற அரசியல் சிநதைடனயொளர் 
‘சிவில் அரசொங்கைததின் இரணடு ஒப்பநதைங்கைள்’ 
(Two Treaties of Civil Government) என்்ற தைனது 
நூலில் எதிர்மட்றத தைொரொளவொதைதடதை 
எடுததுடரததைொர்.

தைொமஸ் ப்பயின், மொணபைஸ்பகைொ, ப்பநதைம் 
ஆகிபயொரும் எதிர்மட்றத தைொரொளவொதைதடதை 
ஆதைரிததைனர்.  ப்பொருளொதைொரப ்பொைததில் ஆதைம் 
ஸ்மித ‘பதைசங்கைளின் பசல்வங்கைடள ்பறறிய 
ஓர் ஆயவு’ (An Inquiry Into the Nature and Causes of 
Wealth of Nations) என்்ற தைனது நூலில் 
எதிர்மட்றத தைொரொளவொதைதடதை ஆதைரிததைொர்.

எதிர்மறைத் தாராளவாதத்தின் சாரம்

எதிர்மட்றத தைொரொளவொதைம் மனிதைடனப 
்பகுததைறிவு உள்ள, தி்றடமயொன, சுதைநதிரமொன 

ஜொன் லொக, ்பொரம்்பரியத தைொரொளவொதைததின் 
தைநடதை.  உயிர், விடுதைடல, தைனிச் பசொததுகைள் 
சமஉரிடம.
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அடிப்படையில் இயங்கும்.  சநடதை ப்பொருளொதைொர 
நைவடிகடகைடள அரசு கைட்டுப்படுததைக கூைொது.  
அரசொனது கிரிகபகைட் விடளயொட்டின் நடுவடர 
ப்பொன்்றது. விடளயொட்டில் நடுவர் 
்பங்பகைறகைமொட்ைொர்.  வீரர்கைள் விதிகைளுககுட்்பட்டு 
விடளயொடுகி்றொர்கைளொ என்று கைணகைொணிப்பொர். 
அடதைபப்பொல அரசு சநடதைடய கைணகைொணிககை 
பவணடும். சநடதையின் நைவடிகடகைகைளில் 
தைடலயிைககூைொது. 

எதிர்மட்றத தைொரொளவொதைம் இயறடகை 
உரிடமகைள் பகைொட்்பொட்டை ஆதைரிககின்்றது.  
இயறடகை அன்டன மனிதைடன ்படைதது 
அவனது முன்பனற்றததிறகைொகை உரிடமகைடள 
வழங்கியுள்ளது. இநதை இயறடகை உரிடமகைடள 
்பறிககும் அதிகைொரம் அரசுககு இல்டல.

மூன்று இயறடகை உரிடமகைள் 
மனிதைனுககு இன்றியடமயொதைடவ ஆகும்.

1) வொழகடகை உரிடம 
2) சுதைநதிர உரிடம 
3) பசொததுரிடம

இடவகைள் மனிதைனுககு 
அவசியமொனடவகைள் ஆகும். பசொததுரிடம 
எதிர்மட்ற தைொரொளவொதைததின் மிகை முககிய 
உரிடம ஆகும். பசொததுககைடள வொங்கைவும், 
விறகைவும், அனு்பவிககைவும் மனிதைனுககு உள்ள 
உரிடமடய அரசு கைட்டுப்படுததைக கூைொது.

ஆ) நேர்மறைத் தாராளவாதம்

20-ஆம் நூற்றொணடில் எதிர்மட்றத 
தைொரொளவொதைம் பநர்மட்றத தைொரொளவொதைமொகை 
மொற்றப்பட்ைது.  எதிர்மட்றத தைொரொளவொதைம் 
பமறகைததிய நொடுகைளின் வளதடதைப 
ப்பருககியது.  ஆனொல் சொதைொரண மககைளுககு 
கைடுடமயொன துன்்பங்கைடள அளிததைது.  
மககைளிடைபய விரும்்பததைகைொதை ஏற்றத 

‘நதசங்களின் சசலவங்கள் 
பற்றிய ஓர ஆய்வு’ 

– ஆதம் ஸ்மித் 

தைொழவுகைள், நகைரங்கைளில் ப்பருகி வநதை 
ஆபரொககியமற்ற குடிடசப ்பகுதிகைள், 
பதைொழிலொளர்கைடள சுரணடுவது ப்பொன்்ற 
துன்்பங்கைள் மககைடள வொட்டியது. ஜொன் 
ரஸ்கின் ப்பொன்்ற மனிதை பநய 
சிநதைடனயொளர்கைள் எதிர்மட்றத 
தைொரொளவொதைதடதை விமர்சிததைனர்.

இரணடு கைொரணிகைளொல் தைொரொளவொதைம், 
பநர்மட்றத தைொரொளவொதைமொகை மொறியது.  
அடவகைள் 1) மககைளொட்சி 2) மொர்கசியம் ஆகும். 
19-ஆம் நூற்றொணடில் மககைளொட்சி பமறகைததிய 
நொடுகைளில் ்பரவியது. மககைளுககு வொககுரிடம 
வழங்கைப்பட்ைது.  மககைள் எதிர்மட்றத 
தைொரொளவொதை பகைொள்டகைடய மொற்ற பவணடும் 
என்று அழுததைம் பகைொடுததைொர்கைள்.  பமலும் 
புரட்சிகைர சிநதைடனயொளர் கைொரல் மொர்கஸ் 
தைனது ப்பொதுவுடைடமவொதைம் சிநதைடனடய 
எடுததுடரததைொர்.  மொர்கசியமும் 
மககைளொட்சியும் பகைொடுததை அழுததைததைொல் 
எதிர்மட்றத தைொரொளவொதை பகைொள்டகை 
பநர்மட்றத தைொரொளவொதை பகைொள்டகையொகை 
மொறியது. 

உலகை ப்பொருளொதைொர மநதை நிடல 
பமறகைததிய நொடுகைடள 1928-முதைல் ்பொதிததைது.  
அபமரிககைொவின் அதி்பரொன பிரொங்கிளின் 
ரூஸ்பவல்ட் ப்பொருளொதைொர மநதை நிடலயில் 
இருநது அபமரிககைொடவ மீட்பைடுப்பதைறகைொகை 
“New Deal” என்று அடழககைப்படும் புதிய 
ஒப்பநதைதடதை அமல்்படுததினொர். அவருடைய 
ப்பொருளொதைொர ஆபலொசகைரொன பஜ.எம்.கீன் 
பநர்மட்றத தைொரொளவொதைதடதை அமல்்படுததை 
ஆபலொசடன வழங்கினொர்.  டி.எச்.கிரின், 
ஹரொல்டு லஸ்கி, எல்.டி.ஹொர்டு ஹவுஸ் 
ஆகிபயொரும் பநர்மட்றத தைொரொளவொதை 
பகைொள்டகைடய ஆதைரிததைனர்.

 

”ோன் உங்களுக்கு உறுதி 
ச்மாழியளிக்கிநைன், எனக்கும் உறுதி 
ச்மாழியளிக்கிநைன், அச்மரிக்்க 
்மக்்களின் புதிய ஒபபநதத்தின் நபரில”.

– பிராஙகிளின் ரூஸ்சவலட்
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பநர்மட்றத தைொரொளவொதை பகைொள்டகை 
சமூகை நலஅரசு என்்ற புதிய சிநதைடனடய 
உருவொககியது. அரசொனது மககைளின் 
நலனுககைொன ஒரு கைருவி ஆகும்.  மககைளுககு 
பசடவ ஆறறுவபதை அரசின் முககிய ்பணி 
ஆகும்.  கைல்விக கூைங்கைள், பதைொழிறசொடலகைள், 
மருததுவமடனகைள் அடிப்படை கூட்ைடமபபு 

வசதிகைள் ஆகியவறட்ற உருவொககுவது 
அரசின் முககிய கைைடமயொகும். அரசும் என்்பது 
சமூகை மககைளொட்சி அரசு ஆகும். பநர்மட்ற 
தைொரொளவொதைம், சமூகை நலனுககும் 
மககைளொட்சிககும் முககியததுவம் 
பகைொடுககி்றது.

பிரொங்கிளின் ரூஸ்பவல்ட் மிகை நீணை கைொலங்கைள் அபமரிககைொவின் அதி்பரொகை இருநதைவர். 
அபமரிககைொவின் முன்பனற்றததிறகு அருடமயொகை ்பணியொறறினொர். ப்பொருளொதைொர மநதை 
நிடலயில் இருநது தைனது புதிய ஒப்பநதை திட்ைததின் மூலம் அபமரிககைொடவ மீட்பைடுததைொர்.  
பகைொடிககைணககைொன மககைள் இன்ட்றககும் அவரொல் ஊககுவிககைப்படுகின்்றனர். அவர் ப்பொலிபயொ 
பநொயினொல் கைடுடமயொகை ்பொதிககைப்பட்ைவர் ஆவொர். அபமரிககைொவின் அதி்பர் பதைர்தைலில் 1932-
ஆம் ஆணடு ப்பொட்டியிட்டு பவறறி ப்பற்றொர்.  மககைளிடைபய வொககுகைடள பசகைரிப்பதைறகைொகை 
அவர் உணர்ச்சிகைரமொகை ப்பசினொர். சககைர நொறகைொலியில் வரும் நொன் மீணடும் அபமரிககைொடவ 
முன்பனற்றம் என்னும் சககைரததில் அமர்ததுபவன் என்று கூறினொர். வொழகடகையில் 
இன்னல்கைடள சமொளிதது பவறறிச் சிகைரங்கைடள பதைொடுவது எப்படி என்்பதைறகு இலககைணமொகை  
ரூஸ்பவல்ட் இன்ட்றககும் விளங்குகி்றொர்.

நியாய 
விற்க்்கறைஉைலே்ம் சதாழிற்சாற் நபாக்குவரத்து்கலவி

அரசின் பணி்கள்
நேர்மறைத் தாராளவாதம்

மககைளின் உரிடமகைடள சமூகை 
நலததிறகைொகை அரசு கைட்டுப்படுததைலொம்.  மககைள் 
நலஉரிடம பகைொட்்பொட்டை பநர்மட்றத 
தைொரொளவொதைம் ஆதைரிககின்்றது.  உரிடமகைள் 
இருநதைொல் கைைடமகைளும் இருககும்.  விடுதைடல 
என்்பது பநர்மட்றயொனது ஆகும்.  எதிர்மட்றத 
தைொரொளவொதைம் அரசிைம் இருநது மனிதைனுககு 
விடுதைடல பகைொரியது. பநர்மட்றத 
தைொரொளவொதைம் அரசின் மூலமொகை மனிதைனுககு 
விடுதைடல பகைொருகி்றது.  அரசின் மககைள் நல 
நைவடிகடகைகைள் தைொன் மனிதைனுககு 
விடுதைடலடயக பகைொடுககும்.

அரசு ப்பொருளொதைொரதடதை ஒழுங்கு்படுததை 
பவணடும்.  மககைடள எதிர்்பொரொதை 
ப்பொருளொதைொர ஏற்றம் மறறும் மநதை நிடலகைளில் 
இருநது அரசு கைொப்பொற்ற பவணடும். மககைள் 
நல திட்ைங்கைளுககைொகை முறப்பொககைொன வரி 
விதிபட்ப பமறபகைொள்ளலொம்.  வங்கிகைடள 
பதைசியமயமொககுதைல், பதைொழில்கைடள 
ப்பொதுததுட்ற நிறுவனங்கைளுககு ஒதுககுதைல் 
மறறும் குட்றநதை்பட்ச ஊதியம் ஆகிய 
நைவடிகடகைகைள் மூலம் மககைள் நலஅரசு 
பகைொணடு வரலொம்.
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்பல அரசியல் அறிஞர்கைள் சமகைொலத 
தைொரொளவொதைதடதை ஆதைரிததுள்ளனர்.  பிபரட்ரிக 
பஹயக.  ஆல்ப்பர்ட் பஜ.நொக, மில்ைன் 
ஃபிரிட்பமன், எம்.ஓகஸொட், கைொரல் ்பொப்பர், 
நொஸிக ப்பொன்்றவர்கைள் முககியமொன 
ஆதைரவொளர்கைள் ஆவர்.

சம கைொலததிய தைொரொளவொதை பகைொள்டகை, 
்படழய எதிர்மட்றத தைொரொளவொதை பகைொள்டகைடய 
20-ஆம் மறறும் 21-ஆம் நூற்றொணடுகைளில் 
மீணடும் அமல்்படுததுகி்றது. தைனிமனிதைனின் 
முககியததுவதடதையும் மதிபட்பயும் இது 
ஆதைரிககின்்றது. தைனிப்பட்ை சுயொட்சி கைருதது 
சமகைொலத தைொரொளவொதைததின் முககிய சிநதைடன 
ஆகும்.  இதைன்்படி, ஒவபவொரு மனிதைனும் தைனது 
வொழகடகையில் விரும்பியடதை பசயயும் 
விடுதைடல உரிடமடய ப்பறறிருககை பவணடும்.  
அரசொனது சட்ை ஒழுங்டகை மட்டுபம 
்பொரொமரிககை பவணடும்.  நொசிக என்்ற 
சிநதைடனயொளர் ”குட்றநதை அதிகைொர அரசு 
எழுச்சியுட்டுகி்றது,  சரியொனதும் ஆகும்” என்று 
முழங்கினொர். மறப்றொரு சிநதைடனயொளர்
எம்.ஓகஸொட் ”அரசொங்கைம் அடமதிடய 
மட்டுபம கைணகைொணிககி்றது” என்று கூறினொர்.

எநதை வடகைத தைொரொளவொதைதடதை 
1991-இல் பகைொணடு வரப்பட்ை புதிய 
ப்பொருளொதைொர சீர்திருததைங்கைளுககுப பி்றகு 
இநதியொ பின்்பறறுகி்றது?

சசயலபாடு 

இநத உ்கில ்மக்்கறள ச்ம்மா்க 
பாரபபதற்கும், ்மக்்கறள ச்ம்மா்க 

ஆக்குவதற்கும் மி்க சபரிய 
வித்தியாசம் உள்ளது.

- பிசரட்ரிக் நஹயக்

சமூ்கம் விடுதற்றய விை ச்மத்துவத்றத 

ஆதரித்தால இரணறையுந்ம அதனால 

சபை முடியாது.  ்மாைா்க ச்மத்துவத்றதவிை 

விடுதற்றய ோடினால இரணறையுந்ம 

அது சபரும் அளவில சபறும்.

-மிலைன் ஃபிரிட்ச்மன்

பநர்மட்றத தைொரொளவொதைம் 1930-கைளில் 
இருநது பமறகைததிய மககைளொட்சி நொடுகைளில் 
பின்்பற்றப்பட்ைது. ஆனொல் பமல்ல பமல்ல 
தைததுவ ஞொனிகைளும், அரசியல் தைடலவர்கைளும் 
பநர்மட்றத தைொரொளவொதைதடதை விமர்சிககை 
ஆரம்பிததைனர். ப்பொருளொதைொரததில் அரசு 
தைடலயிடுவதைொல் ்பல பிரச்சிடனகைள் 
பதைொன்றுகின்்றன என குற்றம் சொட்ைப்பட்ைது.  
ப்பொருளொதைொர தி்றடமயின்டம, குட்றநது ப்பொன 
உற்பததி தி்றன், ஊழல், ப்பொருளொதைொர மநதை 
நிடல, ்பறிப்பொன மககைள் உரிடமகைள் ப்பொன்்ற 
தீடமகைளுககைொகை பநர்மட்றத தைொரொளவொதைம் 
விமர்சிககைப்பட்ைது.

இ)  ச்ம்கா்த் தாராளவாதம் (புதியத் 
தாராளவாதம்)

தைறப்பொடதைய தைொரொளவொதைம் 
சமகைொலததிய தைொரொளவொதைம் என்று 
அடழககைப்படுகி்றது பமறகைததிய நொடுகைளில் 
1970-இல் பதைொைங்கி உலகைம் முழுவதும் 
தைறப்பொது ்பரவி வருகி்றது. அபமரிககைொவின் 
குடியரசுத தைடலவரொகை இருநதை பரொனொல்டு 
ரீகைன் அநநொட்டில் சமகைொலததிய 
தைொரொளவொதைதடதை பகைொணடு வநதைொர்.

சுய தற்நசாதறன

உனது வொழகடகையில் சநதிததை அரசின் 
முககிய ்பணிகைடள கைணைறியவும்.  
அரசொங்கைம் உனககு ்பல ்பணிகைடள 
பசயதுள்ளது.  சமூகை நலஅரசினொல் நீ 
்பயன்ப்பற்ற ்பணிகைடள ்பட்டியலிடுகை.

சசயலபாடு 

தைொரொளவொதைததிறகு பஜ.எஸ்.மில். 
ஆறறிய ்பங்டகை விவொதிககைவும்.

சசயலபாடு 

சமூகைம் என்று ஒன்று கிடையொது. 
தைனி ஆணகைள், ப்பணகைள் மறறும் 
குடும்்பங்கைள் மட்டுபம உள்ளன.

 - ்மார்கசரட் தாட்சர
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இங்கிலொநதின் முதைல் ப்பண பிரதைமரொன 
மொர்கபரட் தைொட்சர், சமகைொல தைொரொளவொதைதடதை 
ஆதைரிததைொர்.  பசொவியத ரஷயொவின் கைடைசி 
அதி்பரொன டமகபகைல் பகைொர்்பபசவ 
மறுசீரடமபபு மறறும் (கிளொஸ்நொஸ்ட்) 
பவளிப்படைததைன்டம ஆகியடவகைள் மூலம் 
பசொவியத ரஷயொவில் சமகைொல தைொரொளவொதைதடதை 
அமல்்படுததினொர்.

மறப்றொரு சிநதைடனயொளர் எம்.ஒக.ஸொட் 
”அரசொங்கைம் அடமதிடய மட்டுபம 
கைவனிககி்றது” என்று கூறினொர்.

கைொரல் ்பொப்பர் பிளொட்பைொடவ ்பறறி 
கூறியடதை நீ முதைல் ்பொைப்பகுதியில் ்படிததை 
பிளொட்பைொவின் தைததுவஞொனி கைருததுைன் 
ஒபபிட்டு ்பொர்ககைவும்.

சசயலபாடு 
முன்பனற்றம், சமூகை நலன் என்்ற ப்பயரில் 

அரசின் அதிகைொரங்கைள் அதிகைரிததைொல் 
மனிதைனின் தைனி ந்பர் உரிடமகைள் 
்பறிப்பொகிவிடும் என்று சமகைொல தைொரொளவொதைம் 
வொதிடுகின்்றது.

ஆ ல் ப ்ப ர் ட் 
பஜநொக தைனது 
புததைகைததிறகு ”அரசு, 
நமது எதிரி“ என்று 
ப்பயர் சூட்டினொர்.

கைொரல் ்பொப்பர், பிளொட்பைொடவ 
பவளிப்படையொன சமூகைததின் முதைல் எதிரி 
என்று ‘Open Society and its Enemies’ என்்ற 
தைனது நூலில் விமர்சிததைொர்.

ச்ம்கா்த் தாராளவாதம்

பிசரட்ரிக் 
நஹயக்

தத்துவ ஞானி்கள் தற்வர்கள்

சரானாலடு 
ரீ்கன்

ஆலசபரட் 
நஜ.ோக்

்மார்கசரட் 
தாட்சா 

மிலைன் 
ஃபிரிட்ச்மன்

பி.வி.
ேரசிம்்ம 

ராவ்
எம்.ஓக்ஸாட்

ற்மக்ந்கல 
ந்காரபநசவ்

ச்காள்ற்கயின் முடிவு

சில அரசியல் சிநதைடனயொளர்கைளும், 
அரசியல் சமூகைவியலொளர்கைளும் 1950-கைளில் 
பகைொள்டகையின் முடிவு என்்ற கைருதடதை பகைொணடு 
வநதைனர்.

பைனியல் ப்பல் “பகைொள்டகையின் முடிவு”, 
என்்ற நூடல எழுதினொர்.  அவரும், அரசியல் 
சமூகைவியலொளரொன மொர்டின் லிபபசட்டும் 
இககைருதடதை ஆதைரிததைனர்.

பகைொள்டகையின் முடிவு
- நைனியல சபல

சமூகை நல அரசு அல்லது தைொரொள 
மககைளொட்சி அரசு பதைொன்றியதைொல் மனிதைனின் 
அரசியல் ப்பொருளொதைொர பதைடுதைல் முடிவுககு 
வநதுள்ளது.  மனிதை வொழகடகை நன்்றொகை இருககை 
பவணடும் என்்றொல் மககைள் நலஅரசு, அதிகைொர 
்பரவல், கைலபபு ப்பொருளொதைொரம் மறறும் ப்பொட்டி 
அரசியல் கைட்சிகைள் அடமபபு ஆகியடவகைள் 
பின்்பற்றப்பை பவணடும்.  பமறகைததிய நொடுகைள் 
இநதை அருடமயொன சமூகை அரசியல் 
தைன்டமகைடள ப்பறறுள்ளன. ஆகைபவ, 
தைொரொளவொதைததிறகும், ப்பொதுவுடைடமககுமொன 
ப்பொட்டி முடிவு ப்பற்றது.  மககைளொட்சி தைொன் 
உன்னதைமொன ஆட்சி முட்ற ஆகும்.  மககைளின் 
பிரச்சிடனகைடள தீர்ப்பதைறகும் நல்ல ஆட்சிடய 
வழங்குவதைறகும் மககைளொட்சி ப்பொருததைமொனது 
என்று ்பொரொட்டுகி்றொர்கைள்.
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ஆனொல் “புதிய இைது சொரிகைள்“ என்்ற 
சிநதைடனயொளர்கைள் பகைொள்டகை முடிவு கைருதடதை 
நிரொகைரிககின்்றனர். இவர்கைள் 
ப்பொதுவுடைடமயில் சில மொற்றங்கைள் பசயது 
அதைடன அமல்்படுததை பவணடும் என்று 
கூறுகி்றொர்கைள். சீரடமககைப்பட்ை 
ப்பொதுவுடைடமவொதைம் தைொரொள மககைளொட்சிடய 
விை சி்றப்பொனது என்று இவர்கைள் 
கூறுகி்றொர்கைள்.

பமலும் சில சிநதைடனயளொர்கைள், 
பகைொள்டகையின் முடிடவ விை தைொரொளவொதைததின் 
ப்பொருள் பவட்டகைடய முடிவுககு பகைொணடு வர 
பவணடும் என்று கூறுகி்றொர்கைள்.

வரா்ாற்றின் முடிவு

அபமரிககைொ அரசியல் சிநதைடனயொளர் 
பிரொன்சிஸ் புககிபயொபமொ “வரலொறறின் முடிவும் 
கைடைசி மனிதைனும்“ என்்ற நூடல எழுதினொர்.  
்பனிபப்பொர் முடிவடைநதைதைொல் வரலொப்ற 
முடிவடைநதைது என்று அவர் கூறினொர்.  
மனிதைனின் வரலொப்ற சரியொன அரசியல் சமூகை 
ப்பொருளொதைொர முட்றடய ப்பறுவதைறகைொன 
மனிதைனின் பதைடுதைல் ஆகும்.  ்பனிபப்பொருககு 
பின் தைொரொளவொதைம் ப்பொதுவுடைடமடய பவறறி 
கைணடுள்ளது.  தைொரொள அரசும், ப்பொருளொதைொரமும் 
உருவொன பின் மனிதைனின் வரலொறறுத பதைடுதைல் 
முடிவுககு வருகின்்றது என்று புககிபயொமொ 
கூறினொர்.

வரலொறறின் முடிவு என்்ற கைருதடதை ்பல 
அறிஞர்கைள் ஏறகைவில்டல.  ஜொக பைரிைொ என்்ற 
அறிஞர் தைொரொள மககைளொட்சி உன்னதைமொனது 
என்்ற கைருதடதை மறுககி்றொர்.  வன்முட்ற, 
ஏற்றததைொழவு, ஒதுககுதைல், ்பஞ்சம் மறறும் 
ப்பொருளொதைொர ஒடுககுமுட்ற தைொரொள 
மககைளொட்சி விை பவ்ற எநதை அடமபபிலும் 
மனிதை இனம் கைொணவில்டல என்று கூறினொர்.

“வர்ாற்றின் முடிவும் ்கறைசி 
்மனிதனும்”

- பிரான்சிஸ் புக்கிநயா்மா

ோ்கரி்கங்களின் ந்மாதல

அபமரிககைொ அரசியல் அறிஞரொன 
சொமுபவல் ஹணடிங்ைன் நொகைரிகைங்கைளின் 
பமொதைல் என்்ற பகைொட்்பொட்டை வரலொறறின் 
முடிவு என்்ற கைருததுககு எதிரொகை பகைொணடு 
வநதைொர்.  ்பனிபப்பொர் முடிவடைநதைதைொல் எல்லொ 
ப்பொர்கைளும் முடிவடைநதைன என்று கூ்ற 
முடியொது. தைறப்பொது உலகைததில் ஒரு புதிய 
ப்பொர் அல்லது பமொதைல் பதைொன்றியுள்ளது.  
உலகின் மிகை ப்பரிய நொகைரிகைங்கைளொன 
பமறகைததிய நொகைரிகைமும், இஸ்லொமிய 
நொகைரிகைமும் தைறப்பொழுது பமொதுகின்்றன.  இநதை 
நொகைரிகைப ப்பொரில் இதைர உலகை நொகைரிகைங்கைளும் 
வருங்கைொலததில் ்பங்பகைறகும். நொகைரிகைப ப்பொர் 
வருங்கைொல வரலொறட்ற தீர்மொனிககும் என்று 
அவர் கூறினொர். நொகைரிகைப ப்பொர் வருங்கைொல 
வரலொறட்ற தீர்மொனிககும் என்று அவர் 
கூறினொர்.

இநதியாவும் புதியத் தாராளவாதமும்

நமது நொட்டில் 1991-ஆம் ஆணடு புதிய 
ப்பொருளொதைொர சீர்திருததைங்கைள் 
பகைொணடுவரப்பட்ைன. தைனியொர்மயமொதைல், 
தைொரொளமயமொதைல் மறறும் உலகைமயமொதைல் 
முககியததுவம் ப்பறறுள்ளன. ப்பொருளொதைொர 
சமூகை நைவடிகடகைகைளில் இருநது அரசு தைறப்பொது 
பின்வொங்கியுள்ளது. “குட்றவொன அரசொங்கைம் 

இன்ட்றய அரசியல் நொடளய வரலொறு 
என்று கூறும்ப்பொழுது வரலொறு முடிநதைது 
என்று பசொல்ல முடியுமொ?

விவாதம்

அன்புள்ள மொணவர்கைபள, தைறப்பொழுது 
உங்கைளுககு புரிநதிருககும். தைொரொளவொதைம், 
எதிர்மட்றத தைொரொளவொதைம், பநர்மட்றத 
தைொரொளவொதைம், சமகைொலத தைொரொளவொதைம் என்று 
மூன்று பிரிவுகைளொகை உள்ளது. உங்கைள் வகுபட்ப 
மூன்று குழுககைளொகை பிரிதது தைொரொளவொதைததின் 
ப்பயர்கைடள சூட்டுங்கைள். எநதை தைொரொளவொதைம் 
சரியொனது என்று வகுபபில் விவொதிககைவும்.

விவாதம்
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சி்றநதை ஆட்சி” என்்ற முழககைம் இநதிய அரடச 
வழிநைததி வருகி்றது. புதிய தைொரொளவொதைததைொல் 
ஐநதைொணடு திட்ைங்கைள் மொற்றப்பட்டுள்ளன. 
ஆரம்்பததில் திட்ைக பகைொள்டகைககு ்பதிலொகை 
குறியீட்டு திட்ைமிைல் பகைொணடு வரப்பட்ைது.  
தைறப்பொழுது திட்ைககுழு கைடலககைப்பட்டு நிதி 
ஆபயொக (National Institution for Transforming India, 
NITI Aayog) உருவொககைப்பட்டுள்ளது.

8.2 சபாதுவுறைற்மவாதம் (Communism)

விளாடி்மர ச்னின்

பு ர ட் சி கை ர 
சி ந தை ட ன ய ொ ள ர ொ கி ய 
பலனின், 1917ஆம் ஆணடு 
ரஷயொவில் அகபைொ்பர் 
புரட்சிடய நைததினொர்.  
இது ப்பொதுவுடைடமவொதை 
புரட்சி ஆகும்.  பலனின் 
USSR என்்ற பசொவியத 

பசொசியலிஸ்ட் குடியரசுகைள் யூனியன் (“Union of 
Soviet Socialist Republics”) என்்ற நொட்டையும் 
உருவொககினொர்.

விளொடிமர் பலனின் 
1924-ஆம் ஆணடு 
இயறடகை எயதினொர்.  
அவருடைய உைல் 
இ ர ஷ ய ொ வி ன் 

தைடலநகைரொன மொஸ்பகைொவில் இன்றுவடர 
்பதைனிைப்பட்டு டவககைப்பட்டுள்ளது. 
அவருடைய பூதை உைல் இரசொயன 
ப்பொருள்கைள் மூலமொகை ்பொதுகைொககைப்பட்டு 
வருகி்றது.  ஆரம்்பததில், உைல் 
்பொதுகைொபபுககைொன பசலடவ அரபச 
ஏறறுகபகைொணைது. 1991-ஆம் ஆணடு 
பலனின் உருவொககிய நொைொன USSR  
உடைநதை பி்றகு ப்பொதுமககைளின் 
நன்பகைொடையொல் உைல் ்பொதுகைொககைப 
்படுகி்றது. அவருடைய பூதை உைடல, 
அவருடைய அன்டனயின் கைல்லட்றககு 
அருகில் அைககைம் பசயயபவணடும் என்று 
சிலர் பகைொருகின்்றனர்.

சபாதுவுறைற்மவாத ்கட்சி

ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சி பகைொட்்பொட்டை 
பலனின் உருவொககினொர்.  “பசயய பவணடியது 
என்ன?” (What is to be done?) என்்ற தைனது நூலில் 
ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சிடயப ்பறறி 
விளககினொர். ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சி 
்பொட்ைொளி வர்ககைப புரட்சியின் கைருவியொகை 
பசயல்்படும்.

கைட்சியின் கிடளகைள் ஒவபவொரு 
பதைொழிறசொடலயிலும் உருவொகை பவணடும்.  
கைட்சியின் உறுபபினர்கைள் புரட்சிகைர 
மொர்கசியதடதை புரிநதிருககை பவணடும்.  
உறுபபினர்கைள் கைைடம, தியொகைம், கைட்டுப்பொடு, 
கைடின உடழபபு ஆகிய குணங்கைடளப ப்பறறிருககை 
பவணடும். ப்பொதுவுடைடமவொதைப புரட்சிககைொகை 
மககைடளத தையொர்ப்படுததை பவணடும்.  ்பொட்ைொளி 
வர்ககைப புரட்சியின் முன்னணியில் 
ப்பொதுவுடைடமவொதைம் கைட்சி பசயல்்படும்.

அடமபபு ரீதியொகை ஒரு புதிய பகைொட்்பொட்டை 
ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சிககு பலனின் 
வழங்குகி்றொர். இதைறகு மககைளொட்சி மததியததுவம் 
என்்பது ப்பயரொகும். ப்பொதுவுடைடமவொதை 
கைட்சிககு இரணடு அடமபபு பகைொட்்பொடுகைள் 
உள்ளன. ஒன்று, மககைளொட்சி, இரணைொவது 
மததியில் அதிகைொர குவிபபு. ப்பொதுவுடைடமவொதை 
கைட்சியின் கீழநிடலயில் உள்ள கிடளகைள் 
தைங்கைளுககு பமல் நிடலயில் உள்ள கைட்சி 
கிடளகைடள மககைளொட்சி அடிப்படையில் 
பதைர்நபதைடுககை பவணடும். கிரொமபபு்ற கிடளகைள் 
ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சியின் மொவட்ை 
கிடளடயத பதைர்நபதைடுககை பவணடும். மொவட்ை 
கிடளகைள் மொநில கிடளடயத பதைர்நபதைடுககை 
பவணடும். ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சியின் 
மொநில கிடளகைள் மததிய கிடளடயத 
பதைர்நபதைடுககை பவணடும். மததியக கிடள 
்பொலிட்பிபரொடவ பதைர்நபதைடுககை பவணடும். 
்பொலிட்பிபரொ ப்பொது பசயலொளடர பதைர்நபதைடுககை 
பவணடும். இதுபவ மககைளொட்சி பகைொட்்பொைொகும்.

அதிகைொர குவியல் அதைொவது அதிகைொர 
மததியததுவம் ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சியில் 
கைொணப்படுகி்றது.  பமல்நிடலயில் உள்ள கைட்சி 
கிடளகைள் பசொல்வடதை கீழநிடலயில் உள்ள 
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கைட்சி கிடளகைள் கைணடிப்பொகை பகைட்கை பவணடும்.  
கைட்சியின் மததிய கிடளயின் முடிவுகைடள 
மொநிலக கிடளகைள் பகைட்கை பவணடும்.  மொநிலக 
கிடளயின் முடிவுகைடள மொவட்ைக கிடளகைள் 
பகைட்கை பவணடும். மொவட்ைக கிடளயின் 
முடிவுகைடள கிரொமக கிடளகைள் பகைட்கை 
பவணடும்.  இதுதைொன் மததியததுவம் அல்லது 
அதிகைொரக குவியல் பகைொட்்பொடு ஆகும்.  பலனின், 
மககைளொட்சி மததியததுவக பகைொட்்பொட்டின்்படி, 
ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சியில் கீழ கிடளகைளில் 
இருநது பமல் கிடளகைளுககு மககைளொட்சியும், 
பமல் கிடளகைளில் இருநது கீழ கிடளகைளுககு 
அதிகைொரக குவியலும் அடமபபு ரீதியொகை 
கைொணப்படுகி்றது.

ஏ்காதிபத்தியம்

ஐபரொபபிய நொடுகைள், ஆசிய, ஆபபிரிககை 
நொடுகைடள இரொணுவ ்பலம் மூலம் 
அடிடமயொககி சுரணடிய முட்றபய 
ஏகைொதி்பததியம் ஆகும்.  பலனின், 
“ஏகைொதி்பததியம்; “முதைலொளிததுவததின் 
உச்சககைட்ைம்” (Imperialism: The Highest Stage of 
Captalism) என்்ற தைனது நூலில் 
ஏகைொதி்பததியததிறகும், முதைலொளிததுவததிறகும் 
உள்ள பதைொைர்ட்ப விவரிககின்்றொர். 
முதைலொளிததுவம் தைன்டனத தைொபன அழிததுக 
பகைொள்ளும் என்று கைொரல் மொர்கஸ் கூறியுள்ளொர்.  
ஆனொல் அது நைககைவில்டல. அதைறகு கைொரணம் 
ஏகைொதி்பததியம் ஆகும்.

ஏகைொதி்பததியததின் மூலமொகை ஆசிய, 
ஆபபிரிககை நொடுகைடள அடிடமப்படுததி 
அடவகைளின் பசல்வங்கைடள பகைொள்டள 

்மக்்களாட்சி ்மத்தியத்துவம்

ந
த

ரத
ல

மு
டி

வு
்க

ள்

கிரா்ம ்மற்றும் ே்கர கிறள்கள்

்மாவட்ைக் கிறள்கள்

்மாநி்க் கிறள்கள்

்மத்தியக் கிறள

பாலிட் பிநரா

சபாதுச் சசய்ாளர

அடிதது தைங்கைள் நொடுகைளுககு முதைலொளிததுவம் 
எடுததுச் பசன்்றது. பகைொள்டளயடிததைதில் ஒரு 
்பகுதிடய தைங்கைள் நொட்டின் பதைொழிலொளிகைளுககு 
முதைலொளிததுவம் வழங்கியது.  இவவொறு தைொன் 
முதைலொளிததுவம் தைன்டனக கைொப்பொறறிக 
பகைொணைது.  உலகில் இரணடு வடகை புரட்சிகைள் 
நடைப்ப்ற பவணடும்.  முதைலொவதைொகை ஆசிய, 
ஆபபிரிககை நொடுகைள் ஏகைொதி்பததிய பமறகைததிய 
நொடுகைளுககு எதிரொகை புரட்சி பசயய பவணடும்.  
இரணைொவதைொகை பமறகைததிய நொடுகைளில் உள்ள 
பதைொழிலொளிகைள் முதைலொளிததுவ சுரணைலுககு 
எதிரொகை புரட்சி பசயய பவணடும்.  இநதை இரணடு 
புரட்சிகைள் மூலமொகை ஏகைொதி்பததியமும், 
முதைலொளிததுவமும் அழிககைப்படும்.  சமததுவம்,  
சபகைொதைரததுவம் அடிப்படையில் சர்வபதைச 
அளவிலும்  பமடல நொடுகைளிலும் 
ப்பொதுவுடைடமவொதை சமுதைொயம் மலரும் என்று 
பலனின் கூறினொர்.

நஜாசப ஸ்ைாலின்

பலனினுடைய கைொலததிறகு பின் பசொவியத 
ரஷயொவின் தைடலவரொகைவும் ப்பொதுவுடைடமவொதை 
கைட்சியின் ப்பொது பசயலொளரொகைவும் பஜொசப 
ஸ்ைொலின் இருநதைொர். “ஒரு நொட்டில் சமதைர்மவொதைம்” 
என்்ற புதிய கைருதடதை மொர்கசியததில் 
உருவொககினொர். ப்பொதுவுடைடமவொதை 
பகைொட்்பொட்ைொளரொன நிபகைொடல புககைொரின் 
இககைருதடதை முதைலில் பதைொறறுவிததைொர்.

மொர்கசியம் பதைசியவொதைதடதை 
நிரொகைரிததைது, சர்வபதைசவொதைதடதை ஆதைரிததைது. 
கைொரல் மொர்கஸ் பதைசியவொதைதடதை 
முதைலொளிகைளின் கைருதது என்று விவரிததைொர். 
்பொட்ைொளி வர்ககை புரட்சி மூலமொகை உலகை 
சமுதைொயதடதை உருவொககுவது கைொரல் மொர்கசின் 
அடிப்படை பநொககைமொகும். “பதைொழிலொளிகைளுககு 
பசொநதை நொடு இல்டல“ என்று கூறினொர். 
பலனின் அவர்கைளும் இககைருதடதை ஆதைரிததைொர். 

“உருவத்தில நதசியவாதம்
அற்மபபில ச்மதர்மவாதம்”

-நஜாசப ஸ்ைாலின்
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ரஷயொவின் 1917-ஆம் ஆணடு அகபைொ்பர் 
புரட்சி உலகைப புரட்சிககு வழிவகுககும் என்று 
பலனின் கூறினொர். 

ஆனொல் ஒரு நொட்டில் சமதைர்மவொதைம்  
என்்ற கைருததின் மூலம் ஸ்ைொலின் ப்பரிய மொறறுக 
கைருதடதை முன் டவககின்்றொர். “ஐபரொபபிய 
ஐககிய நொடுகைளுககைொன முழககைம்” என்்ற 
உடரயின் மூலம் பலனிபன இககைருதடதை 
வலியுறுததினொர் என்று ஸ்ைொலின் கூறினொர். 
ரஷயொவில் மட்டுபம சமதைர்மவொதைம்  இருநதைொல் 
தைறப்பொழுது ப்பொதும், உலகை நொடுகைளுககு சமதைர்ம 
புரட்சிடய ஏறறுமதி பசயயத பதைடவயில்டல 
என்்பது தைொன் இகபகைொட்்பொட்டின் அடிப்படை 
கைருததைொகும். பசொவியத ரஷயொவின் 
ப்பொதுவுடைடமவொதை முதைலொளிததுவ 
எதிரிகைளொல் சூழப்பட்டு இருககி்றது. பசொவியத 
ரஷயொவின் ப்பொதுவுடைடமவொதை தைறப்பொழுது 
கைொப்பொறறுவது தைொன் முககிய கைைடமயொகும் 
என்று ஸ்ைொலின் கூறினொர். பசொவியத ரஷயொவும் 
சர்வபதைச ப்பொதுவுடைடமவொதை நிறுவனமும் 
ஸ்ைொலினின் பகைொள்டகைடய ஏறறுகபகைொணைன.

லிபயொன் ட்ரொட்ஸ்கி ஸ்ைொலினின் 
சமதைர்மதடதை நிரொகைரிததைொர். நிரநதைர உலகைப 
புரட்சி, கைொரல் மொர்கஸ் கூறியடதை ப்பொல 
பவணடும் என்்றொர்.  பசொவியத ரஷயொ தைனது 
ப்பொதுவுடைடமவொதை உலகை நொடுகைளுககு 
ஏறறுமதி பசயய பவணடும்.  இல்லொவிட்ைொல் 
அநதை நொட்டிபலபய ப்பொதுவுடைடமவொதை 
மட்றநது விடும் என்று ட்ரொட்ஸ்கி எச்சரிததைொர்.

்மாநவா

ப்பொதுவுடைடமவொதைததின் மிகைபப்பரிய 
பகைொள்டகைவொதிகைளில் ஒருவரொகை மொபவொ 
உள்ளொர்.  அவர் சீன ப்பொதுவுடைடமவொதை 
கைட்சிடயத பதைொறறுவிதது 1949-ஆம் ஆணடு 
ப்பொதுவுடைடமவொதை புரட்சிடய நிகைழததினொர்.

எல்ா அரசியல 
அதி்காரமும் 
துபபாக்கியின் பீபபாயில 
இருநது வருகிைது

 - ்மாநவா

சபாதுவுறைற்மவாதம் சீன்மய்மாதல

ப்பொதுவுடைடமவொதை பகைொள்டகையில் 
சீனொவின் சூழநிடலககு ஏற்றவொறு சில 
மொறுதைல்கைடள மொபவொ பகைொணடு வநதைொர். 
இதைறகு  ப்பொதுவுடைடமவொதை சீனமயமொதைல் 
என்்பது ப்பயரொகும்.

விவசாயி்கள் தற்ற்மயில புரட்சி

கைொரல் மொர்கஸ் பதைொழிறசொடலகைள் 
நிட்றநதை, பதைொழிலொளர்கைள் நிட்றநதை, பமறகு 
ஐபரொபபிய நொடுகைளில்தைொன் ப்பொதுவுடைடமப 
புரட்சிககு சொததியம் இருநதைதைொகைக கூறினொர்.  
புரட்சிடய பதைொழிலொளர்கைள்தைொன் 
நைததுவொர்கைள் என நம்பினொர்.  ஆனொல் 1940-
கைளில் சீன ஒரு பின்தைங்கிய விவசொய நொடு 
ஆகும்.  பதைொழிறசொடலகைபளொ, பதைொழிலொளிகைபளொ 
அதிகைம் இல்டல.  மொபவொ விவசொயிகைடள 
ஒருங்கிடணதது பவறறிகைரமொகை 
ப்பொதுவுடைடமவொதை புரட்சிடய நைததினொர்.  
சீனொவில் மொபவொவின் பவறறி விவசொய 
நொடுகைளொன ஆபபிரிககை, ஆசிய நொடுகைளுககு 
ஊககைதடதை வழங்கியது.

்மக்்கள் முன்னணி

பலனின், ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சியின் 
முன்னணியில் பதைொழிலொளர்கைள் இருககை 
பவணடும் என்்றொர்.  மொபவொ புரட்சியின் 
முன்னணியில் மககைள் இருககை பவணடும் 
என்று கூறினொர்.  ப்பொதுவுடைடமவொதை 
கைட்சியின் பகைொள்டகையிலும், ப்பொரொட்ைததிலும் 
மககைள் முககிய அங்கைமொகை இருப்பொர்கைள்.  
“மககைளிைம் இருநது மககைளுககைொகை” என்்பது 
மொபவொவின் ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சியின் 
வழிகைொட்டுக பகைொட்்பொைொகை இருநதைது.

்மக்்கள் நபார, ச்காரில்ா நபார

சுரணைலுககு எதிரொன ப்பொதுவுடைடமப 
புரட்சியில், மககைளுககு முககியததுவதடதை 
மொபவொ வலியுறுததுகி்றொர்.  ்பல 
பகைொடிகைணககைொன மககைடள பநரடியொகை ப்பொரில் 
ஈடு்படுததை மொபவொ வொதிட்ைொர்.  
ஏகைொதி்பததியமும், நிலபபிரபுககைள் முட்றயும் 
மககைளின் எதிரிகைள் என்று கூறினொர்.  
கிரொமபபு்ற விவசொயிகைடள ஒருங்கிடணதது 
நகைரங்கைடள டகைப்பற்ற பவணடும் என்்பது 
மொபவொவின் உததி ஆகும்.
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மொபவொ பகைொரில்லொ ப்பொர் முட்றடயப 
பின்்பறறினொர். இநதை உததியில் மூன்று 
கைட்ைங்கைள் உள்ளன. முதைல் நிடலயில், 
ப்பொதுவுடைடமவொதை பதைொணைர்கைள் பிரச்சொரம் 
மூலம் மககைடள கைவர்வொர்கைள்.  இரணைொம் 
நிடலயில், ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சியினர் 
இரொணுவ மறறும் அரசொங்கை நிறுவனங்கைள் மீது 
தைொககுதைல் நைததுவொர்கைள்.  மூன்்றொம் கைட்ைததில், 
ஒரு வழககைமொன இரொணுவமொகை மொறி 
ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சி கிரொமங்கைடளயும், 
நகைரங்கைடளயும் பவறறி பகைொள்ளும். பதைடவககுத 
தைகுநதைவொறு இநதை மூன்று நிடலகைடள 
ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சி பின்்பற்றலொம்.

நூறு ்ம்ர்கள் ்ம்ரட்டும்

1950-கைளில் நூறு மலர்கைள் மலரட்டும் 
இயககைம் சீனொவில் நடைப்பற்றது. “நூறு மலர்கைள் 
மலரட்டும், நூறு வடகையொன சிநதைடனகைள் 
ப்பொட்டியிைட்டும்” என்று மொபவொ கூறினொர்.

கைருததுச்சுதைநதிரம் மககைளுககு 
வழங்கைப்பட்ைது.  நல்ல புதிய கைருததுகைள், 
்படழய, பதைடவயற்ற கைருததுககைடளத 
பதைொறகைடிககும் என மொபவொ கூறினொர்.  
பதைொைககைததில் ப்பொதுவுடைடமவொதை 
அரசொங்கைம் இநதை இயககைதடதை நைததியது.  
பின்னர், ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சிககு எதிரொகை 
கைருததுககைள் பதைொன்றியதைொல் இநதை இயககைம் 
டகைவிைப்பட்ைது. 

 

்க்ாச்சாரப புரட்சி

 மொபவொ ்பொட்ைொளி வர்ககை கைலொச்சொர 
புரட்சிடய 1965-66ஆம் ஆணடு 

நூறு	மலர்கள்	மலரட்டும்நூறு	மலர்கள்	மலரட்டும்

நூறு ்ம்ர்கள் ்ம்ரட்டும், 
நூறு ்கருத்துக்்கள் 
நபாட்டியிைட்டும்.

சபாருள் எலந்ாருக்கும் 
சிநதிக்கும் சுதநதிரம் 

வழங்கபபை நவணடும்.  1956-
ஆம் ஆணடு ்மாநவா இதறன 

அ்மலபடுத்தினார.  சீன 
்மக்்களின் ஆந்ாசறன, 

்கருத்துக்்கள் சபாதுவுறைற்ம 
்கட்சிக்கு நவணடும் என்று 

அவர கூறினார.

பணறைய ்கா் சீன 
சிநதறனயாளர 
்கன்ஃபுசியஸ் தனது 
்கவிறதயில இநத 
வாச்கத்றத 
நதாற்றுவித்தார

அமல்்படுததினொர்.  ்படழய கைருததுககைள், 
்படழய ்பழககைங்கைள், ்படழய கைலொச்சொரம், 
்படழய வழககைங்கைள் ஆகிய “நொன்கு 
‘்படழயடவகைள்’ நீககைததிறகைொகை இபபுரட்சிடயக 
பகைொணடு வநதைொர்.  ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சி 
அரசொங்கைம், இரொணுவம், கைலொச்சொரததில் 
பதைடவயில்லொ கைருததுகைள் புகுநதுவிட்ைன.  
அடவகைடள அகைறறி ப்பொதுவுடைடமடயக 
கைொககை பவணடும் என்்பதுதைொன் பநொககைமொகும்.  
பதைொழில்மயம் ஆககுவடதையும், நிலம் மறறும் 
பதைொழில் கூட்டுவொதைதடதையும் அமல் ்படுததி 
விடரவொகை சீனொடவ சமதைர்ம அடமப்பொகை 
மொற்றமொபவொ முயறசிததைொர்.  ஆனொல் 
துரதிஷைவசமொகை அவரது நைவடிகடகைகைள் 
பகைொடிய ்பஞ்சதடதைக பகைொணடுவநதைது. 
ப்பொதுவுடைடமவொதை அரடச கைொப்பொற்ற, 
ப்பொதுவுடைடமயின் எதிரிகைடள வீழததுவதைறகு 
சிவபபு கைொவலர்கைள் உருவொககைப்பட்ைனர்.

புதிய ்மக்்கள் ஆட்சி

மொபவொ புதிய மககைளொட்சி என்்ற 
பகைொள்டகைடயக பகைொணடு வநதைொர்.  அரசு 
ஏடழகைடள சுரணடும் ்பணககைொரர்கைளின் 
ஆயுதைம் என்்ற மொர்கஸிய கைருதடதை மொபவொ 

்க்ாச்சாரப புரட்சி

1960 கைளில்

மொபவொ தைனது அதிகைொரதடதை 
்பலப்படுததுவதைறகைொகை புதிய புரட்சிகைர 
இயககைதடதைத பதைொைங்கினொர். 
மொணவர்கைள், விவசொயிகைள், இரொணுவ 
வீரர்கைள் ஆகிபயொடரக பகைொணடு சிவபபு 
கைொவலர்கைடள உருவககினொர்.
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சிறிது மொறறியடமததைொர்.  விவசொயிகைள், 
பதைொழிலொளிகைள், சிறிய முதைலொளிகைள், பதைசிய 
முதைலொளிகைள் என்்ற நொன்கு வர்ககைங்கைளுககைொகை 
புதிய மககைளொட்சிடய  உருவொககினொர்.  புதிய 
மககைளொட்சிககு மககைள் மககைளொட்சி 
சர்வொதிகைொரம் என்்ற ப்பயடரயும் அவர் 
சூட்டினொர்,  இம்முட்றயில் 
பதைொழிலொளிகைளுககும், விவசொயிகைளுககும் 
முககியததுவம் அளிககைப்பட்ைது.  சிறிய 
முதைலொளிகைளும், ப்பரிய முதைலொளிகைளும்  
அரசின் இடளய ்பங்குதைொரர்கைளொகை 
கைருதைப்பட்ைனர். இநதை நொன்கு வடகை 
வர்ககைங்கைளுககும் அரசு மககைளொட்சியொகை 
பசயல்்பட்ைது.  மற்ற வர்ககைங்கைள் அரசின் 
எதிரிகைளொகை கைருதைப்பட்ைனர்.  அவர்கைடள 
‘ஏகைொதி்பததியதடதை இயககும் நொயகைள்’ என்று 
மொபவொ கைடுடமயொகை வர்ணிததைொர்.

இரு்பததிபயொரொவது நூற்றொணடில் கூை 
மொபவொயிசம் ்பல மொற்றங்கைளுைன் சீனொவில் 
பின்்பற்றப்படுகி்றது. சீனொவின் பதைசிய 
தைடலவரொன பைங் ஜியொப்பங் 1978 ஆம் 
ஆணடிறகு பி்றகு சீனப ப்பொருளொதைொரததில் 
ப்பரிய மொற்றங்கைடளக பகைொணடுவநதைொர்.  
தைொரொளமயமொதைல் சீனபப்பொருளொதைொரததில் 
முன்னுககு பகைொணடுவரப்பட்ைது.  
இருநதைப்பொதிலும் அரசியலில் சீன 
ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சி எல்டலயற்ற 
ஆதிககைதடதை பதைொைர்நது ப்பறறிருககி்றது.

ஆணைனிநயா கிராம்சி

இததைொலிய மொர்கசியவொதியொன கிரொம்சி 
பமலொதிககைம் என்்ற புதுககைருதது மூலம் 
முதைலொளிததுவ அரசின் பசயல்்பொடுகைடள 
விவரிததைொர்.  பமலொதிககைம் என்்றொல் அறிவுசொர், 
தைொர்மீகை தைடலடம என்்பது ப்பொருளொகும்.  அரசு 
மககைளுடைய ஆதைரடவ தைனககு சொதைகைமொகை 
அறிவுசொர் தைொர்மீகை தைடலடமயின் மூலம் 

‘பூறன ்கருபபா, சிவபபா 
என்பது முக்கிய்மல், அது 
எலிறய பிடித்தால நபாதும்’. 

- சைங ஜியாசபங

உருவொககுகின்்றது.  பிரச்சொரததின் மூலம் 
தைனககு ஆதைரவொகைப ப்பொய எழுச்சி மறறும் 
விழிபபுணர்டவ உருவொககுகி்றது.

அரசின் எணணங்கைள், பநொககைங்கைள் 
மககைளின் மனதில் திரும்்பததிரும்்ப 
்பதியப்படுகின்்றன.  மககைளின் மனடதை மயககை 
முடியொதை ப்பொதுதைொன வன்முட்றடய அரசு 
்பயன்்படுததுகி்றது.  முதைலொளிததுவ அரடச 
வீழததுவதைறகு உயிபரொட்ைமொன அறிவு 
ஜீவிகைளும் ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சியும் 
பசர்நது ்பணியொற்ற பவணடும்.  அறிவு ஜீவிகைள் 
அரடசப்பறறி பயொசிதது எவவொறு அடதை 
பதைொறகைடிப்பது என்று கூறுவொர்கைள்.  
ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சி அதைன் பின் 
புரட்சிடய நைததி ப்பொதுவுடைடமடய நிறுவும் 
என்று கிரொம்ஸி கூறினொர்.

புது ்மாரக்சியம்

பஜர்மனியில் உள்ள பிரொங்்பர்ட் சமூகை 
ஆயவு நிறுவனததின் தைததுவஞொனிகைள் புது 
மொர்கசியம் அல்லது விமர்சன பகைொட்்பொடு 
என்்படதை உருவொககினர்.  

இவர்கைள் அடனவரும் ஆதிககைதடதையும் 
சுரணைடலயும் எதிர்ததைவர்கைள் ஆவொர்கைள்.  
ஆதிககைததின் பவர்கைடள புரிநதுபகைொள்ள 
முயறசிததைவர்கைள் ஆவொர்கைள். புரட்சிகைர 
மொற்றததிறகைொகை மககைளின் உணடம 
விழிபபுணர்டவத தைட்டிபயழுபபினொர்கைள்.  
ஆதிககைம் சொர்நதை சமூகை கைலொச்சொர தைன்டமகைடள 

எல்ா ்மனிதர்களும் 
அறிவு ஜீவி்கநள ஆனால 
சமூ்கத்தில அறிவு ஜீவி்களின் 
பணிறய எலந்ாரும் 
சசய்வது இலற்.

-ஆணைனிநயா கிராம்ஸி

ஆணைனிபயொ கிரொம்ஸி சமூகைததில் 
அறிவு ஜீவிகைளின் ்பணிடய ்பறறி விளககி 
உள்ளொர். இதைடன வகுபபில் விவொதிககைவும்.

சசயலபாடு 
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ஆசிரியர்	 :  அன்பு மொணவர்கைபள, U.S.S.R. என்று 
பகைள்விப்பட்டு உள்ளீர்கைளொ?

மாணவன்	1	 :  ஆமொம் ஐயொ, பசயதிததைொள்கைளில் 
்பலமுட்ற நொன் ்படிததுள்பளன்

ஆசிரியர்	 :  அதைனுடைய விரிவொககைம் என்ன?

மாணவன்	2	 :  ஐயொ, U.S.S.R. என்்றொல் யூனியன் ஆஃப பசொவியத பசொசலிஸ்ட் ரி்பபலிகஸ் என்்பது 
அதைனுடைய விரிவொககைம் ஆகும்.

ஆசிரியர்	 :  உன்னுடைய ்பதில் சரியொனது ஆகும். அது உலகிபலபய மிகைப ப்பரிய அரசொகை 
இருநதைது.  ப்பொதுவுடைடம தைததுவதடதை பிரதி்பலிததைது.

மாணவன்	3	 :  ஐயொ, அநதை நொட்டிறகு என்ன ஏற்பட்ைது? தைறப்பொது அதைடன ்பறறி ஏன் நொம் 
எடதையும் பகைள்விப்படுவது இல்டல?

ஆசிரியர்	 :  அருடம மொணவர்கைபள, அநநொடு தைறப்பொது உலகில் இல்டல. 1991-ஆம் ஆணடு 
அது உடைநது ப்பொனது.  உலகைததில் இருநது மட்றநது ப்பொனது.

மாணவன்	1	 :  ஐயொ, ஏன், எவவொறு அநநொடு உடைநது ப்பொனது?

ஆசிரியர்	 :  அநதை ப்பொதுவுடைடம நொடு உடைநது ப்பொனதிறகு ்பல கைொரணங்கைள் உள்ளன. 
தீர்ககை முடியொதை ப்பொருளொதைொர பிரச்சடன அநநொட்டை ்பொதிததைது.  அரசியலில் 
மககைளுககு உரிடமகைள் வழங்கைப்பைவில்டல.  அநநொட்டின் இரொணுவ பசலவுகைள் 
எல்டல மீறி ப்பொயின. அபமரிககைொவிறகும் அநநொட்டிறகும் இடையிலொன 
்பனிபப்பொர் அதைனுடைய ப்பொருளொதைொர சகதிடய சிடதைததைது.

மாணவன்	2	 :	 	ஐயொ, அநதை ப்பரிய நொடு உடைநது ப்பொனொல் உலகைபம அதிர்நது இருககும்.  அநதை 
நொட்டின் சரிவும், மட்றவும் எவவொறு உலகைதடதை ்பொதிததைது?

ஆசிரியர்	 :  ஆம், எனது அருடம மொணவபன அநநொட்டின் மட்றவு குறுகிய மறறும் நீணைகைொல 
தைொககைதடதை உருவொககியது. ரஷயொவில் மககைளொட்சிடய பகைொணடு வநதைது உலகைப 
்பனிபப்பொருககு முடிவு கைட்டியது. அணு ஆயுதை ப்பொர் ஆ்பதடதை அகைறறியது. 
அநநொட்டின் மட்றவொல் 15 புதிய குடியரசு நொடுகைள் பதைொன்றின. இது ப்பொன்்ற நல்ல 
மொற்றங்கைள் அநநொட்டின் மட்றவொல் கிட்டின.

மாணவன்	3	 :  ஐயொ, அநநொட்டின் மட்றவொல் எதிர்மட்றயொன விடளவுகைள் ஏற்பட்ைனவொ?

ஆசிரியர்	 :  ஆம். ்பல எதிர்மட்ற விடளவுகைள் உருவொயின. (எ.கைொ.) ப்பொதுவுடைடமவொதைம், 
மனிதை குலததிறகைொன நம்பிகடகை பகைொள்டகை என்்ற முயறசியில் வீழச்சி அடைநதைது.  
அநதை நொட்டின் மட்றவொல் பதைொன்றிய புதிய நொடுகைளுககிடையில் பிரச்சடனகைள் 
எழுநதைன.  உலகைம் ஒரு நொட்டின் ஆதிககைததின் கீழ வநதைது. (அபமரிககைொவின் 
ஆதிககைம்) பதைசங்கைளிடைபய ரஷயொ தைனது உயர்நதை இைதடதை இழநதைது.  இநதியொ 
தைனது ்பொரம்்பரிய நட்பு நொைொன பசொவியத யூனியடன இழநதைது.

உறரயாைல
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எதிர்தது பகைள்வி பகைட்கை பவணடும் என்று 
கூறினொர்கைள். இவர்கைளுடைய கைருததுகைள் 
மககைளின் விடுதைடலககைொன கைருததுகைளொகைவும், 
ஆதிககைததிறகு எதிர்பபு கைலொச்சொரமொகைவும் 
இருநதைன.

்கருவி ்மாரக்சிசம்

ரொல்ஃப மிலி்பன்ட், கைருவி மொகஸிசம் 
எனும் கைருதடதை வலியுறுததினொர்.   அரடச 
இவர் கைருவியொகை ்பொர்ககி்றொர்.  ்பணககைொரர்கைளும் 
அரசொங்கைததின் அதிகைொரிகைளும் ஒபர சமூகை 
வர்ககைததில் இருநது பதைொன்றுகி்றொர்கைள்.  அரசு 
அதிகைொரிகைள் ்பணககைொரர்கைளின் 
பசொநதைககைொரர்கைளொகை உள்ளனர். இநதை 
தைனிப்பட்ை உ்றவினொல் அரசு ்பணககைொரர்கைளுககு 
சொதைகைமொகை பசயல்்படுகி்றது. ்பணககைொரர்கைள் 
ஏடழகைடள சுரணடுவதைறகும் பமலொதிககைம் 
பசயவதைறகும் அரசொனது துடண ப்பொகி்றது 
என்று ரொல்ஃப மிலி்பன்ட் கூறினொர்.

ப்பொதுவுடைடமயின் ்பல 
சிநதைடனயொளர்கைடள தைறப்பொழுது 
மொணவர்கைள் ்படிததுள்ளொர்கைள்.  கைொரல் 
மொர்கசின் அரசில்லொ சமூகைம் சொததியமொனதைொ 
என்று விளககைம் கூ்றவும்.

சசயலபாடு 

கிரொம்சி நவீன அரசியல் 
சிநதைடனயொளர்கைளில் மிகுநதை சிநதிககும் 
தி்றன் பகைொணை ஒருவரொவொர்.  இததைொலியின் 
்பொசிச அரசொங்கைம் அவடரச் சிட்றயில் 
அடைததைது.  20 ஆணடுகைளுககு இவரது 
மூடளயின் பசயல்்பொட்டை நிறுததி டவககை 
பவணடும் என்று நீதிமன்்றம் 
ஆடணயிட்ைது.  சிட்றயில் டகையில் கிடைததை 
கைொகிதைததில் தைனது கைருததுககைடள கிரொம்சி 
எழுதினொர்.  பின்னர் சிட்றயில் இருநது 
அநதை குறிபபுகைள் பவளி உலகைததிறகு கைைததி 
வரப்பட்ைன.  ஆகைபவ அவரது புததைகைததிறகு 
‘சிட்றச் சொடல குறிபப்படுகைள்’ (Prision 
Notebooks) எனப ப்பயரிைப்பட்ைது.

்கட்டு்மான ்மாரக்சிசம்

பிரொன்சு நொட்டின் தைததுவ ஞொனியொன 
அல்துசர், ப்பொலன்ட்ஸ்சொஸ் கைட்டுமொன 
மொர்கசியம் என்்ற கைருதடதை 1970கைளில் 
வலியுறுததினர்.  இவர்கைள் கைருவி மொர்கசிய 
கைருதடதை நிரொகைரிததைனர்.  அல்துசருககும்.  
மிலிப்பன்ட் அவருககும் இடைபய நீணை 
விவொதைம் நைநதைது.  அதிகைொரிகைளுககும், 
்பணககைொரர்கைளுககும் இடையிலொன தைனிப்பட்ை 
உ்றவு முககியம் இல்டல.  அதிகைொரிகைளின் 
தைனிப்பட்ை சமூகை உ்றவுகைள் அரசின் தைன்டமடய 
்பொதிப்பது இல்டல.  அரசு எபப்பொழுதுபம 
்பணககைொரர்கைளொல், ஏடழகைடள சுரணடும் 
கைருவியொகை பசயல்்படும் என்று கைட்டுமொன 
மொர்கசிசம் கூறுகி்றது.

லூயி அலதுசர

மொர்கசியததின் அரசு பகைொட்்பொட்டில் 
புதிய கைருததுகைடள இவர் பகைொணடு வநதைொர்.  
முதைலொளிததுவ அரசு ஏடழகைடள 
அைககுவதைறகு 2 வடகையொன கைருவிகைடள 
்பயன்்படுததுகி்றது.

1. பகைொள்டகை அரசு கைருவிகைள்
2. அைககுமுட்ற அரசு கைருவிகைள்

பகைொள்டகை அரசு கைருவிகைளில் குடும்்பம், 
்பள்ளிகைள், கைல்லூரிகைள், ஊைகைங்கைள் 
ப்பொன்்றடவகைள் அைங்கும். அரசொனது, 
பகைொள்டகை கைருவிகைள் மூலமொகை 
பிரச்சொரங்கைடளச் பசயது, மககைளின் மனடதை 
மயககி தைனது நலனுககு தைகுநதைவொறு 
மொறறுகி்றது.

அைககுமுட்ற அரசு கைருவிகைளில் 
கைொவல்துட்ற, இரொணுவம் ப்பொன்்றடவகைள் 
அைங்கும். அரசொனது, பகைொள்டகை அரசு 
கைருவிகைளொல் பசயல்்பை முடியொவிட்ைொல், 
அைககுமுட்ற அரசு கைருவிகைடள ்பயன்்படுததும்.  
வன்முட்ற, மிரட்ைல் ப்பொன்்ற நைவடிகடகைகைடள 
்பயன்்படுததி மககைடள அைககும் என்று 
அல்துசர் கூறினொர்.
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8.3 ச்மதர்மவாதம் 

சமதைர்மவொதைம்  பசல்வங்கைள் அடனததும் 
ப்பொதுச் பசொததுககைளொகை இருககை பவணடும். 
தைனிச் பசொதது உரிடமககு கைட்டுப்பொடுகைள் 
விதிககை பவணடும் என்று கூறுகின்்றது. தைொரொள 
வொதைததிறகு எதிரொன பகைொட்்பொடு சமதைர்ம 
பகைொள்டகை ஆகும். ்பல வடகையொன சமதைர்ம 
வொதைங்கைள் உள்ளன. மககைளொட்சி சமதைர்ம 
வொதைம், ஃப்பபியன் சமதைர்மவொதைம், ்பரிணொம 
சமதைர்மவொதைம், கில்டு சமதைர்மவொதைம் 
என்்படவகைள் முககியமொனடவகைள் ஆகும். ்பல 
பநரங்கைளில் சமதைர்மவொதைமும் 
ப்பொதுவுடைடமவொதைதடதையும் ஒபர ப்பொருள் 
பகைொணைடவகைள் ப்பொல அடழககைப்படுகின்்றன. 
ஆனொல் கைொரல் மொர்கஸ் இரணடையும் 
பவறு்படுததினொர். தைனது ப்பொதுவுடைடமடய 
அறிவியல் சமதைர்மவொதைம் என்றும் இதைர 
சமதைர்மவொதைங்கைடள கைற்படன சமதைர்மவொதைம் 
என்றும் வர்ணிததைொர்.

1. ்கற்பறன ச்மதர்மவாதம் 

்பல அரசியல் அறிஞர்கைள் 19ம் 
நூற்றொணடில் தைொரொளவொதைததின் எதிர்மட்ற 
விடளவுகைடள தைொககி ப்பசினொர். உடழககும் 
வர்ககைததின் நலன்கைடள கைொப்பொற்ற பவணடும் 
என்்றனர். இரொ்பர்ட் ஓவன் என்்பவர் மனிதை 
பநயம் உள்ள பதைொழில் அதி்பர் ஆவொர். அவர் 
கூட்டு்றவு முட்றயில் தைனது 
பதைொழிறசொடலகைடள நைததினொர். 

“வாழக்ற்க முறைறய ்மாற்றுவதற்கு 

்மனிதர்கறள உருவாக்கி, ்மாற்றி, 

தயாரபடுத்துவதற்கு ச்காள்ற்க 

இன்றியற்மயாதது”

- லூயி அலதுஸர

பசொவியத யூனியன் 1991-ல் உடைநது 
ப்பொனதைொல், ப்பொதுவுடைடம பகைொள்டகையின் 
புகைழ ்பொதிககைப்பட்டுள்ளது. வகுபபில் 
ப்பொதுவுடைடமயின் எதிர்கைொலம் என்்ற ஒரு 
குழு விவொதைதடதை மொணவர்கைள் நைததைவும்.

விவாதம்

பதைொழிலொளிகைடள நன்கு கைவனிததுக 
பகைொணைொர். பதைொழிறசொடலகைளின் 
பமலொணடமயில் பதைொழிலொளிகைடளயும் 
பசர்ததுக பகைொணைொர். பதைொழிலில் வரும் 
இலொ்பததில் பதைொழிலொளிகைளுககும் ்பங்கு 
வழங்கினொர். தூய டசமன் என்்பவர் பிரொன்சு 
நொட்டை பசர்நதை பதைொழில் அதி்பர் மறறும் 
அறிஞர் ஆவொர். தி்றடமயொன 
ப்பொருளொதைொரததிறகு பதைொழிலொளிகைளின் 
நலன்கைடள முதைலொளிகைள் ்பொதுகைொககை 
பவணடும் என்்றொர்.

சொர்லஸ் ஃபுரியர் என்்ற அறிஞர் 
பதைொழிலொளர்கைளின் அடமபபுகைள் உருவொகை 
பவணடும் என்்றொர். அநதை அடமபபுகைளுககு 
ஃ்பலொன்ஜீஸ் (Phalanges) என்று ப்பயரிட்ைொர். 
இவர் முதைலொளிகைள் மனசொட்சியுைன், 
பதைொழிலொளர்கைளுைன் நைநது பகைொள்ள 
பவணடும் என்்றொர்.

பமறகைணை மூன்று அறிஞர்கைளும் 
சமதைர்மவொதைதடதை ஆதைரிததைனர். கைொரல் மொர்கஸ் 
இவர்கைளின் பதைொழிலொளர்கைளுககைொன 
கைரிசனதடதை ்பொரொட்டினொர். ஆனொல் இவர்கைளின் 
கைருததுககைள் ஆழமற்றடவ, அறிவியல் 
பூர்வமொகை இல்டல என்று விமர்சிததைொர். ஆகைபவ 
இவர்கைளின் சமதைர்மவொதைக கைருததுககைடள 
கைற்படன சமதைர்மவொதைம் என்று ப்பயரிட்ைொர்.

2. ்மக்்களாட்சி ச்மதர்மவாதம் 

விடுதைடலயும் சமததுவதடதையும் 
அடைவதைறகு மககைளொட்சியும் சமதைர்மவொதைமும் 
பதைடவ என்று மககைளொட்சி சமதைர்மவொதைம் 
வொதிடுகின்்றது. இது தைனது அரசு பகைொட்்பொட்டில் 
ப்பொதுவுடைடமயில் இருநது பவறு்படுகின்்றது. 
அரசு சுரணைலின் கைருவி கிடையொது. அரசு 
மககைளின் நலன் கைொககும் கைருவியொகும். அரசு 
முதைலொளிகைள் டகைப்பொடவ இல்டல. சமூகை 
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நலடன கைொககும் தைன்டம அரசிைம் உள்ளது. 
அரசு மககைளொட்சி அடிப்படையில் இருககை 
பவணடும். சமூகைததில் உள்ள எல்லொ 
வர்ககைங்கைளுககும் ப்பொதுவொனது அரசு ஆகும்.

சமூகை மொற்றங்கைள் அடமதியொன 
முட்றயில் பமல்ல பமல்ல வரபவணடும். 
மககைளொட்சி சமதைர்மவொதைம் வொககுப ப்பட்டி 
சமதைர்மவொதைம் என்றும் அடழககைப்படுகி்றது. 
மககைள் தைங்கைளின் ஓட்டுகைள் மூலம்,  பதைர்தைல் 
்பொடதை மூலம் மொற்றங்கைடள பகைொணடு 
வரமுடியும். புரட்சியும் வன்முட்றயும் 
பதைடவயில்டல என்று மககைளொட்சி 
சமதைர்மவொதைம்  கூறுகின்்றது. தைனி 
பசொததுககைடள முறறிலும் அகைற்ற பவணைொம். 
சமூகை நலனுககைொகை தைனி பசொததுரிடம மீது 
கைட்டுப்பொடுகைடள விதிககைலொம். தைனி 
பசொததுரிடமடய அழிககை பவணடியது 
இல்டல என்று மககைளொட்சி சமதைர்ம வொதைம் 
கூறுகின்்றது.

3. ஃநபபியன் ச்மதர்மவாதம் 

இது இங்கிலொநது நொட்டின் சமதைர்ம 
வொதைம் ஆகும். ஃப்பபியன் குழுவொல் 1884 முதைல் 
இவவடகை சமதைர்மவொதைம்  ஆதைரிககைப்பட்டு 
வநதைது. ்பணடையகைொல பரொமொனிய பஜனரல் 
‘ஃப்பபியஸ்’ ப்பயரொல் இது 
அடழககைப்படுகின்்றது. ‘கைொததிரு, சரியொன 
பநரததில் தீவிரமொகை தைொககு’ என்்பது ஃப்பபியஸ் 
அவர்கைளின் இரொணுவ உததியொகும்.

சிட்னி பவப, H.G.பவல்ஸ் உள்ளிட்பைொர் 
ஃப்பபியன் சமதைர்மவொதைதடதை பகைொணடு 
வநதைனர். ஆங்கில எழுததைொளர் ப்பர்னொர்ட்  ஷொ 
ஃப்பபியன் சமதைர்மவொதைததின் தைடல சி்றநதை 
அறிஞர் ஆவொர்.

ஃப்பபியன் சமதைர்மவொதைம் 
முதைலொளிததுவதடதை கைடுடமயொகை எதிர்ததைது. 
எதிர்மட்றத தைொரொளவொதைதடதை விமர்சிததைது. 
அரசியடலயும் ப்பொருளொதைொரதடதையும் மொறறி 
அடமககை பவணடும் என்று கூறியது. 
மககைளொட்சி அரடச ஃப்பபியன் சமதைர்மவொதைம் 
ஆதைரிததைது. அரசிறகு இரணடு தைன்டமகைள் 
உள்ளன. ஒன்று அதைனுடைய அதிகைொரங்கைள் 

்பரவலொககைப்பட்டு இருககை பவணடும். 
இரணைொவதைொகை நிபுணர்கைளிைம் அதிகைொரம் 
இருககை பவணடும். அரடச நொம் அகைற்ற 
பவணைொம். அதைடன இநதை இரணடு தைன்டமகைள் 
அடிப்படையில் மொறறினொல் ப்பொதும் என்று 
ஃப்பபியன் சமதைர்மவொதைம் கூறியது.

ஃப்பபியன் சமதைர்மவொதைம்  மககைளொட்சியும் 
சமதைர்மமும் மிகைவும் பநருங்கிய பகைொட்்பொடுகைள் 
ஆகும்.  இரணடு பகைொள்டகைகைளும் நீதிடயயும் 
சமததுவதடதையும் மிகைவும் ஆதைரிததைன. 

ஃப்பபியன் சமதைர்மவொதைம்  தைனி 
பசொததுரிடமடய அழிககை பவணடும் எனக 
கூ்றவில்டல. சமூகை நலனுககைொகை தைனி 
பசொததுரிடம மீது கைட்டுப்பொடுகைள் விதிககை 
பவணடும் என்று கூறியது.

ஃப்பபியன் சமதைர்மவொதைம்  
ப்பொதுவுடைடமவொதை பகைொள்டகையின் புரட்சிடய 

ஃநபபியன் ச்மதர்மத்தின் சபான்ச்மாழி 
“தாக்கும் சபாழுது ோன் ்கடுற்மயா்க 

தாக்குநவன்” என்பதாகும்.

“தாக்கும் சபாழுது ோன் ்கடுற்மயா்க 
தாக்குநவன்” 

“புரட்சி்கள் ச்காடுஙந்கா்ாட்சியின் 
ச்காடுற்மறய குறைக்்க விலற். 
இன்சனாரு ச்காடுஙந்கா்னிைம் 

தான் ஆட்சிறய ஒபபறைத்துள்ளன.”

-ஜார்ஜ்	ெபர்னார்ட்	ஷா

இநதியொவில் முதைல் பிரதைமர் 
ஜவஹர்லொல் பநரு ஃப்பபியன் சமதைர்ம 
வொதைததின் ஆதைரவொளர் ஆவொர்.
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எதிர்ததைது. வன்முட்ற மொற்றம் தைரொது. 
அடமதியொன முட்றயில் ப்பச்சு வொர்தடதைகைள் 
மூலம் மொற்றம் வர பவணடும் என்று கூறியது.

4. பரிணா்ம ச்மதர்மவாதம் 

பஜர்மன் சமதைர்ம  மககைளொட்சி கைட்சியின் 
தைடலவரொன இலசல் (Lassalle) ்பரிணொம சமதைர்ம 
வொதைதடதை ஆதைரிததைொர். பஜர்மனியில் 1875-ஆம் 
ஆணடு வநதை பகைொட்ைொ திட்ைம் (Gothe Programme)  
்பரிணொம சமதைர்மவொதைதடதை வளர்ததைது 
எட்வர்ட் ப்பர்ன்ஸ்ைன் “்பரிணொம சமதைர்ம 
வொதைம்”(Evolutionary Socialism) என்்ற நூடல 
எழுதினொர். இததைொலியின் அன்சில், பிரொன்சின் 
ஜொரஸ் என்று ்பல அறிஞர்கைள் ்பரிணொம 
சமதைர்மவொதைதடதை ஆதைரிததைனர்.

 மொற்றங்கைள் ்பரிணொமததின் மூலம் 
பமல்ல பமல்ல வரபவணடும். வன்முட்ற 
மூலம் வரககூைொது. புரட்சி மூலம் மொற்றங்கைள் 
வரபவணடிய அவசியம் இல்டல என்று 
்பரிணொம சமதைர்மவொதைம் கூறுகின்்றது. பமலும் 
மனிதை வொழகடகைடய ப்பொருளொதைொர கைொரணிகைள் 
மட்டும் தீர்மொனிப்பது கிடையொது. இதைர 
கைொரணிகைளும் மனிதை வொழடவ 
நிர்ணயிககின்்றன. ்பரிணொம சமதைர்மவொதைமும் 
மககைளொட்சி சமதைர்மவொதைமும் பநருங்கிய 
பதைொைர்பு உடையடவகைள் ஆகும். மொர்கசியம் 
்பரிணொம சமதைர்மவொதைதடதை தைரகைர் கைணபணொட்ை 
சமதைர்மவொதைம் என்று விமர்சிததைது.

கிலடு ச்மதர்மவாதம்

20 ஆம் நூற்றொணடின் ஆரம்்ப கைொலததில் 
இங்கிலொநதில் கில்டு சமதைர்ம வொதைம் 
பதைொன்றியது.  பதைசிய கில்டுகைள் அடமபபின் 
தைடலவரொன G.D.H. பகைொல் கில்டு 
சமதைர்மவொதைதடதை ஆதைரிததைொர்.  அவர் கில்டு 
சமதைர்மவொதைம்:  ப்பொருளொதைொர மீட்புககைொன 

பரிணா்ம ச்மதர்மவாதம் 

- எட்வரட் சபரன்ஸ்ைன்

திட்ைம்`` (Guild Socialism; A Plan for Economic 
Recovery) என்்ற நூடல எழுதினொர்.  
பதைொழிளொர்கைடள சுரணடுவதைொல் 
முதைொலொளிததுவதடதை விமர்சிதது கில்டு 
சமதைர்மவொதைம் பதைொன்றியது.

இடைககைொல வரலொறறில் ஐபரொப்பொவில் 
ஒரு குறிபபிட்ை பதைொழிலில் உள்ள நிபுணர்கைள் 
பசர்நது உருவொககிய சங்கைம் தைொன் கில்டு 
ஆகும்.  அதபதைொழிலில் உள்ளவர்கைள் ்பரஸ்்பர 
ஒததுடழபபுைன் வொழவதைறகு கில்டுகைள் 
உதைவின.   கில்டு சமதைர்மவொதைம் ஐபரொப்பொவின் 
இடைககைொல கில்டுகைடளயும் நவீன 
பதைொழிறசங்கைங்கைடளயும் இடணககின்்றது.  
கில்டுகைள் தைொன் ஆட்சி பசயய பவணடும்.  
பதைொழிலில் ஈடுப்பட்டுள்ள நிபுணர்கைள் தைொன் 
அதைன் பிரதிநிதியொகை பசயல் ்பை பவணடும்.  
கில்டுகைள் இடணநது தைல, மொவட்ை, மொநில, 
மததிய ஆட்சி குழுககைடள உருவொககி நொட்டை 
நிர்வகிககை பவணடும்.  முககியமொன 
அதிகைொரங்கைள் கில்டுகைளிைபம இருககை 
பவணடும்.

கில்டு சமதைர்மவொதைம் அரடச அழிககை 
பவணடும் என்று கூ்றவில்டல. ஒரு சில 
்பணிகைடள மட்டுபம அரசு பசயயபவணடும்.  
கைல்வி மறறும் சுகைொதைொரப ்பணிகைடள மட்டுபம 
அரசு பசயயபவணடும்.  மொற்றங்கைள், புரட்சி 
மறறும் வன்முட்ற மூலமொகை வரககூைொது.  
அடமதியொன மககைளொட்சி முட்றயில் மட்டுபம 
மொற்றம் வரபவணடும் என்்பது கில்டு சமதைர்ம 
வொதைததின் முககிய பகைொள்டகையொகும்.

ஆனொல் விமர்சகைர்கைள் கில்டு சமதைர்ம 
வொதைதடதை நடைமுட்றககு சொததியம் இல்லொதைது 
என்று விமர்சிககின்்றனர்.  அரடச ஒரு 
சொதைொரண கில்டு என கைருதுவது அரசின் சி்றபபு 
தைன்டமடய சிடதைதது விடும்.  அரசின் சகதிடய, 
அதிகைொரதடதை கில்டு சமதைர்மவொதைம் குட்றதது 
மதிபபிட்டுள்ளது.  கில்டு சமதைர்மவொதைததின் 

கிலட் ச்மதர்ம வாதம்: 
சபாருளாதார 

மீட்புக்்கான திட்ைம்

 - G.D.H. ந்கால
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அதிகைொரம் இல்லொதை அரசினொல் சட்ைம் ஒழுங்டகை ்பொதுகைொககை முடியொது.  ப்பொர்கைள் மறறும் 
கிளர்ச்சிகைளில் இருநது மககைடள கைொப்பொற்ற முடியொது என்று எதிர்ப்பொளர்கைள் விமர்சிககின்்றனர்.

G.D.H. ந்கால வடிவ கிலடு ச்மதர்மவாதம்

கில்டுகைள்

்பணியிைங்கைள்

பதைசிய 
கில்டுகைள்

்மாநி் ஆட்சி 
்மன்ைம்

நதசிய ஆட்சி 
்மன்ைம்

நுகைர்பவொர் 
பிரதிநிதிததுவம்

நுகைர்பவொர் கூட்டு்றவு

ப்பொதுப ்பயன்்பொடுகைள் குழு

கைலொச்சொரக குழுககைள்

ே்கர ஆட்சி 
்மன்ைம்

நவறுபாடு்கள்

சபாதுவுறைற்மவாதம் ச்மதர்மவாதம் 

புரட்சி மொற்றததின் மருததுவச்சி ஆகும்.  ப்பரு 
கைொலததில் அன்டனயரிைம் இருநது மருததுவச்சி 
குழநடதைடய உலகிறகு எடுதது வருகி்றொள். 
புரட்சி மொற்றததின் மூலம் புதிய சமூகைதடதை 
உலகிறகு பகைொணடு வருகி்றது.

்பரிணொம மொற்றங்கைபள நன்டமடய தைருகின்்றன. 
நீடிதது நிறகின்்றன. புரட்சி பதைடவயில்டல.

்பணககைொர வர்ககைம் ஏடழ வர்ககைதடதை 
சுரணடுவதைறகைொன கைருவி தைொன் அரசொகும்.  
ஆகைபவ நொம் அரடச அழிககை பவணடும்.

அரடச நொம் அழிககைக கூைொது அரடச 
மககைளொட்சி மறறும் மககைள் நலன் அடிப்படையில் 
மொறறி அடமககை பவணடும்.

வர்ககைம் ப்பொரொட்ைம் மனிதை வரலொறறில் 
மொற்றததின் அடிப்படை சகதி.

வன்முட்றயொன வர்ககைப ப்பொரொட்ைம் 
பதைடவயில்டல.

தைனி பசொததுரிடம அழிககைப்பை பவணடும். தைனி பசொததுரிடம மொற்றப்பை பவணடும்.  சமூகை 
நலனுககைொகை பசொததுரிடம மீது கைட்டுப்பொடுகைடள 
விதிககை பவணடும்.

வரலொறறு ப்பொருள் முதைல் வொதைம் வரலொறட்ற 
விளககும். ப்பொருளொதைொரம் தைொன் மனிதைடன 
இயககுகி்றது.

வரலொறறு ப்பொருள் முதைல் வொதைம் மட்டுபம மனிதை 
வரலொறட்ற விளககைொது.  கைலொச்சொரம், மதைம், 
அரசியல் ப்பொன்்ற கைொரணிகைளும் மனிதை 
வரலொறட்ற தீர்மொனிககைன்்றன.
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இநதியாவின் ச்மதர்மவாதம் 

“சமதைர்மவொதை வடகையொன சமுதைொயம்” 
என்்பது தைொன் இநதியொவின் சமதைர்மவொதைம்  ஆகும்.  
1950-கைளில் இநதிய அரசு இதைடன பகைொணடு 
வநதைது.  மதை, இன, பமொழி, ஜொதி பவறு்பொடின்றி 
அடனவருககும் அடிப்படை பதைடவகைள் பூர்ததி 
பசயவதும் ஏழடம, கைல்லொடம ஆகியவறட்ற 
அகைறறுவதும் இநதியொவின் சமதைர்மவொதைம்  
ஆகும்.  1950 ஆம் ஆணடு ்பொரொளுமன்்றம் தைனது 
தீர்மொனததின் மூலம் திட்ைக குழுடவ அடமததைது. 
1951 ஆம் ஆணடு முதைல் ஐநதைொணடு திட்ைங்கைள் 
அமுல்்படுததைப்பட்ைன.  நொம் ப்பொதுத துட்றயும் 
தைனியொர் துட்றயும் பசயல்்படும் கைலபபு 
ப்பொருளொதைொரதடதைப பின்்பறறிபனொம். 
ப்பொருளொதைொரததில் ப்பொதுத துட்ற 
நிறுவனங்கைளுககு முககியததுவம் இநதியொ 
தைநதைது.

பமலும் 42-வது அரசடமபபு திருததைச் 
சட்ைம் சமதைர்மவொதைதடதை அரசடமபபின் 
முகைவுடரயில் பசர்ததைது.  44-வது அரசடமபபு 
திருததைச் சட்ைம் பசொததுரிடமடய அடிப்படை 
உரிடமகைள் ்பகுதியில் இருநது நீககி சொதைொரண 
சட்ை உரிடமயொகை அரசடமபபின் 12-ஆம் 
்பகுதியில் டவததைது.  அரசடமபபின் நொன்கைொவது 
்பகுதியில் பவடல உரிடம, சிலர் இைததில் 
பசல்வங்கைள் குவியொடம, ப்பொன்்ற சமதைர்மவொதை 
கைருததுககைள் இைம் ப்பறறுள்ளன.  சுதைநதிரம் 
முதைல் 1991-ஆம் ஆணடு வடர இநதியொ 
சமதைர்மவொதை கைருததுககைடள பின்்பறறியது.

8.4 நதசியவாதம்

சபாருள், நதாற்ைம் ்மற்றும் பரவல

ஒரு நொட்டின் பமல் மககைளுககு உள்ள 
்பொசம், அன்பு, விசுவொசம் ப்பொன்்ற 
உணர்வுகைடள பதைசியவொதைம் என்று 

திட்ை அறிக்ற்க
மொர்கசியததின் சிநதைடனயொளர்கைள், 

தைடலவர்கைள் ்பறறி ஒரு திட்ை அறிகடகை 
தையொரிககைவும்.

சசயலபாடு
கூறுகிப்றொம்.  மககைளிடைபய குறிபபிட்ை 
நிலப்பரபபிறகும், பமொழிககும் அல்லது 
பமொழிகைளுககும், விழுமியங்கைளுககும், 
்பொரம்்பரியததிறகும் ்பொசம் கைொட்டுவபதை 
பதைசியவொதைம் ஆகும்.  மககைளின் விசுவொசம் 
எல்லொ குழுககைடள விைவும் பதைசததிறகு 
முதைன்டமயொகை இருககை பவணடும்.  ஏர்னஸ்ட் 
பகைல்பனர் “பதைசமும் பதைசியவொதைமும்” (Nations 
and Nationalism) என்்ற நூடல எழுதினொர்.  
“பதைசியவொதைம் என்்பது அரசியல் தைளமும், 
பதைசத தைளமும் ஒபர மொதிரியொகை இருககை 
பவணடும் என்று முதைன்டமயொகை வலியுறுததும் 
அரசியல் பகைொள்டகை” என்று அவர் கூறினொர்.

பதைசியவொதைம் ஒரு நவீன கைருததைொகும்.  
நவீன கைொலததில் ஐபரொப்பொவில் பதைொன்றியது.  
இங்கிலொநதில் முதைன்முதைலில் பதைொன்றியது.  
பிரொன்சு, பஜர்மனி ப்பொன்்ற நொடுகைளில் 
பிபரஞ்சு புரட்சிககு பின்னர் ்பரவியது.  
வைஅபமரிககை கைொலனிகைள் ஐபரொப்பொவிறகு 
எதிரொகை தைங்கைளது பதைசியவொதைதடதை 
உருவொககின.  ஆசிய ஆபபிரிககை நொடுகைள் பின் 
கைொலனிஆதிககைத பதைசியவொதைம் என்்ற புதுவடகை 
பதைசியவொதைதடதை உருவொககின.  ்பல கைொரனிகைள் 
பதைசியவொதைம் உலகைம் முழுவதும் ்பரவுவதைறகு 
வழிவகுததைன.  முதைலொளிததுவம், பிபரஞ்சுப 
புரட்சி, பதைொழில் புரட்சி, உலகைப ப்பொர்கைள் 
மறறும் கைொலனி ஆதிககைம் ப்பொன்்றடவகைள் 
பதைசியவொதைதடதை வளர்ததைன.

நதசியவாதம் ந்காட்பாடு்கள்

பதைசியவொதைதடதைப ்பறறி ்பல பகைொட்்பொடுகைள் 
உள்ளன.

அ) ஆதிகைொல பதைசியவொதை பகைொட்்பொடு

ஆ) சமூகை உயிரியல் பதைசியவொதை பகைொட்்பொடு

இ) சமூகைத பதைொைர்பு பதைசியவொதை பகைொட்்பொடு

ஈ) மொர்கசிய பதைசியவொதை பகைொட்்பொடு

உ) பின் பகைொள்டகை பதைசியவொதை பகைொட்்பொடு

பமறகைணை பகைொட்்பொடுகைடள நிரநதைரக 
பகைொட்்பொடுகைள் மறறும் நவீன பகைொட்்பொடுகைள் 
எனப பிரிககைலொம்.  முதைல் இரணடுக 
பகைொட்்பொடுகைள் நிரநதைரக பகைொட்்பொடுகைளொகும்.  
கைடைசி மூன்று பகைொட்்பொடுகைள் நவீன 
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பகைொட்்பொடுகைளொகைவும் கைருதைப்படுகின்்றன.

அ) ஆதி்கா் நதசியவாத ந்காட்பாடு

ஆதிகைொலததில் இருநது ஓர் இைததில் 
வொழநது வரும் மககைள் தைங்கைளுககுள்பள 
உருவொககிக பகைொள்ளும் ்பொச உணர்பவ 
பதைசியவொதைம் ஆகும்.  பமொழி, மதைம், ்பகுதி, 
இனம் ப்பொன்்ற கைொரணிகைளின் அடிப்படையில் 
ஆதிகைொலம் முதைல் இடணநது வசிப்பதைொல் 
பதைசிய உணர்வு இங்கு வளர்கி்றது.  அவர்கைள் 
இன உணர்டவயும், விசுவொசதடதையும் ப்பறறு 
இருககி்றொர்கைள்.  தைங்கைளது சமூகை 
நைவடிகடகைகைளில் தினநபதைொரும் தைனிப்பட்ை 
முட்றயில் ப்பொட்டிகைள் இருநதைொலும், ப்பொது 
வொழவில் இன உணர்வுகைள் அடிப்படையில் 
பசயல்்படுகின்்றனர்.  இன பதைசியவொதைம் என்்ற 
பகைொள்டகைடய இகபகைொட்்பொடு ஆதைரிககின்்றது.

ஆ) சமூ்க உயிரியல நதசியவாத ந்காட்பாடு

ஒரு தைொய வழியில் வநதைவர்கைள் இடைபய 
கைொணப்படும் ்பொச உணர்பவ பதைசியவொதைம் 
என்று இகபகைொட்்பொடு குறிபபிடுகின்்றது.  
மககைள் அடனவரும் ஒரு வம்சதடதை 
பசர்நதைவர்கைள்.  பதைசபம ஒரு விரிவொன 
குடும்்பம் ஆகும்.  பதைசியவொதைம் என்்பது 
்பகுததைறிடவயும் ப்பறறு இருககின்்றது.  
உணர்வுப பூர்வமொகைவும் உள்ளது.  இது 
“்பழங்கைொல மனடதையும் நவீன பதைொழில் 
நுட்்பதடதையும்” பகைொணடுள்ளது.  தைங்கைள் 
சமூகைததின் பவர்கைடளக கைணைறிய வரலொறறில் 
பதைசியவொதைம் ்பயணிககின்்றது.  ஆனொல் 
அருகில் வசிககும் இனக குழுககைளிைம் ்பழகும் 
ப்பொழுது தைறகைொலததில் பசயல்்படுகின்்றது.  தைம் 
மககைளிடைபய இனப ்பொசதடதை கைொட்டுகின்்றது.  
இதைர மககைளிடைபய இன பவறுபட்ப 
பதைசியவொதைம் விடதைககின்்றது.

இ) பின் ச்காள்ற்க நதசியவாத ந்காட்பாடு

இகபகைொட்்பொட்டை ்பல்பவறு அறிஞர்கைள் 
ஆதைரிதது உள்ளனர்.  அநபதைொணி கிைன்ஸ், 
டமககைல் மொன், ்பொல் பிரொஸ் ஆகிபயொர் முககிய 
ஆதைரவொளர்கைள் ஆவர்.  அரசு தைொன் 
பதைசியவொதைதடதை பகைொணடு வநதைது என்று 

இகபகைொட்்பொட்ைொளர்கைள் கூறுகின்்றனர்.  
பதைசங்கைளும், பதைசிய உணர்வுகைளும் 
இடைககைொல வரலொறறில் இருநதை ப்பொதிலும், 
நவீன அரசு வநதை பி்றகுதைொன் பதைசியவொதைம் 
முழுடமயொகை வளர்நதைது என்று இவர்கைள் 
கூறுகி்றொர்கைள்.  அநபதைொணி கிைன்ஸ் பிபரஞ்சு 
புரட்சியொல்தைொன் ஐபரொபபிய நொடுகைளில் 
பதைசியவொதைம் உருவொனது என கூறுகி்றொர்..

டமககைல் மொன் சமூகை சகதிககு நொன்கு 
ஆதைொரங்கைள் உள்ளன என கூறினொர்.  அடவகைள் 
1) பகைொள்டகை சகதி, (2) ப்பொருளொதைொர சகதி, 
(3) இரொணுவ சகதி, (4) அரசியல் சகதி.  இநதை 
நொன்கு சகதிகைளும் வரலொறறில் ஒன்று பசர்நது 
பதைசியவொதைதடதை உருவொககின என்று கூறினொர்.  
பகைொள்டகை சகதி கைொரணி 16-ஆவது 
நூற்றொணடில் இங்கிலொநதில் பதைசியவொதைதடதை 
உருவொககியது.  ப்பொருளொதைொர சகதி பின்னர் 
பமறகு ஐபரொப்பொ முழுவதும் பதைசங்கைடளயும் 
பதைசியவொதைதடதையும் உருவொககியது.  பின்னர், 

இரொணுவ சகதியும், அரசியல் சகதியும் 
பதைசியவொதைதடதையும் வளர்ச்சிப ப்ப்ற டவததைன.

பின் பகைொள்டகை பதைசியக 
பகைொட்்பொட்ைொர்கைளிடைபய ்பல பவறு்பொடுகைள் 
உள்ளன.  ஆனொல் எல்பலொரும் நவீன அரசும், 

ப்பொருளொதைொர சகதி

இரொணு
வ சகதி

பகைொள்டகை சகதி

அ
ரசி

யல் சகதி

பதைசியவொதைம்

சமூ்க சக்தி ்மற்றும் 
நதசியத்தின் ஆதாரங்கள் 
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வர்ததைகை முதைலொளிததுவமும் பதைசியவொதைதடதை 
வளர்ததைன என்று கூறுவதில் ஒறறுடமயுைன் 
உள்ளனர்.

ஈ)  சமூ்கத் சதாைரபு நதசியவாத ந்காட்பாடு

கைொரல் டியூட்ச், ப்பனிடிகட் ஆணைர்சன் 
தைகைவல் பதைொைர்பு பதைசியவொதை பகைொட்்பொட்டை 
பிர்பலப்படுததினொர்கைள்.  டியூட்ச் பதைசதடதை 
இவவொறு விளககினொர்.  “மற்றவர்கைடள விை 
தைங்கைளுடைய குழு உறுபபினர்கைளுைன் 
தி்றடமயொகைவும், உணர்வுப பூர்வமொகும் 
தைகைவடல ்பகிர்நதுபகைொள்ளும் மககைள் குழுபவ 
பதைசம்”.  அவர் ப்பொருளொதைொரம், வரலொறு, மககைள் 
பதைொடகையியல் ஆகிய ்பொைங்கைடளப ்படிதது ஒரு 
முடிவிறகு வருகி்றொர்.  பதைசம் மறறும் 
பதைசியவொதைம்  பதைொற்றததில் தைகைவல் 
பதைொைர்புதைொன் ப்பறப்றொரொகை ்பங்கைொறறியுள்ளது.  
மககைளிடைபய உள்நொட்டு தைகைவல் பதைொைர்பு 
தைொர்மீகை மறறும் அரசியல் அடையொளதடதை 
உருவொககி பதைசியவொதைதடதை வளர்ததைது.

ப்பனிடிகட் ஆணைர்சன் பதைசதடதை 
கைற்படன சமுதைொயம் என்றும், பதைசியவொதைதடதை 
கைற்படன சமுதைொயததின் உயிர் சகதி என்றும் 
கூறினொர்.  அவர் ‘கைற்படன சமூகைங்கைள்’ (Imagined 
Communities) என்்ற நூடல எழுதினொர்.  பதைசம் 
என்்பது மனிதைனின் எணணததில், கைற்படனயில் 
இருககின்்றது.  ஒரு பதைசததின் உறுபபினர்கைள், 
எல்லொ உறுபபினர்கைளுைன் ப்பசுவதில்டல, 
்பொர்ப்பதில்டல.  இருநதைப்பொதிலும் 
எல்பலொடரயும் தைம்முடைய மககைளொகை 
்பொர்ககி்றொர்கைள்.  கிரிகபகைட் விடளயொடும் 
ப்பொது டமதைொனததிலும், பதைொடலககைொட்சி 
முன்பும் அமர்நதிருககும் பகைொடிகைணககைொன 
மககைள் தைங்கைள் பதைசிய அணி பவறறி ப்பற்றொல் 
ஆனநதைம் பகைொள்கி்றொர்கைள். தைங்கைள் பதைசிய 
அணி பதைொல்வியுற்றொல் தைொங்கைபள பதைொற்றதைொகை 
வருததைப்படுகி்றொர்கைள்.  ்பல நொடுகைளில், மட்றநதை 
ப்பயர் பதைரியொதை ரொணுவ வீரரின் கைல்லட்ற 

பதைசியமும் சமுகை தைகைவல் 
பதைொைர்பும்

உள்ளது.  இங்கு புடதைககைப்பட்ை வீரரின் ப்பயர் 
பதைரியொவிட்ைொலும் அநதை கைல்லட்ற மீது மககைள் 
மரியொடதை பசலுததுகி்றொர்கைள்.

கிரிக்ச்கட் விறளயாட்டு பாரறவயாளர்கள்

“மிகைச் சிறிய நொட்டில் கூை ஒருவடரபயொருவர் 
ம க கை ள்  ப தை ரி ந தி ரு ப ்ப தி ல் ட ல , 
சநதிப்பதில்டல, பகைள்விப்படுவதில்டல. 
இருநதைப்பொழுதிலும் ஒவபவொருவருடைய 
எணணததிலும் சமூகைததின் நிடனவுகைள் 
இருககின்்றன.  சமூகைங்கைடள உணடம – 

ப்பொய என்று பவறு்படுததை 
பவணடியதில்டல.  எவவொறு 

மககைள் எணணததில், மனதில் 
நிடனககைப்பட்டு இருககின்்றன 

என்்பதுதைொன் முககியம்.”
சபனடிக்ட்ஆணைரசன்

ஆ ண ை ர் ச ன் 
முதைலொளிததுவமும், அச்சகைமும் பதைசியவொதைம் 
பதைொன்றுவதைறகு முககிய ்பங்டகை ஆறறின 
என்று கூறினொர்.  அச்சகைம் கைணடுபிடிககை 
்பட்ைவுைன் ்பல ஆயிரககைணககைொன நூல்கைள் 
ஆங்கிலம், பிபரஞ்சு, பஜர்மன் பமொழிகைளில் 
அச்சு அடிககைப்பட்டு விறகைப்பட்ைன.  
இபபுததைகைங்கைடள மககைள் திரும்்ப திரும்்ப 
்படிப்பதைொல் ஒபர மொதிரியொன எணணங்கைள் 
மககைள் மனதில் விடதைககைப்பட்ைன.  நொம் 
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எல்லொம் ஒபர சமூகைம் என்்ற உணர்வு பி்றநதைது.  
முதைலொளிததுவமும் கைற்படன சமூகைதடதை 
ஊககைப்படுததியது. முதைலொளிகைள் இலொ்பதடதை 
மனதில் டவதது, நூல்கைடள அச்சிட்டு அதிகைம் 
விற்படன பசயதைொர்கைள்.  ஆகைபவ அச்சகை 
முதைலொளிததுவம் (அச்சகைமும் 
முதைலொளிததுவமும்) இடணநது கைற்படன 
சமூகைதடதை உருவொககி பதைசியவொதைதடதை 
வளர்ததைன.

உ) ்மாரக்சிய நதசியவாத ந்காட்பாடு

மொர்கசியம் பதைசியவொதைதடதை 
முதைலொளிததுவததின் குழநடதையொகை 
கைருதுகின்்றது.  ஏடழகைடள சுரணடுவதைறகைொகை 
்பணககைொரர்கைள் பதைசியவொதைதடதை 
உருவொககியுள்ளொர்கைள் என்று இகபகைொட்்பொடு 
கூறுகின்்றது. முதைொலளிததுவ வர்ககைம் தைனியொர் 
பசொததுககைடளக பகைொணடுள்ளபதைொடு 
ஏடழகைளின் உடழபட்ப சுரணடுகி்றது.  
முதைலொளிததுவ வர்ககைம் பதைசியவொதைதடதை 
பதைொழிலொளி வர்ககைததின் உணர்சிகைடள 
ஊககைப்படுததி தைனது பசொநதை நலனுககைொகை 
்பயன்்படுததியது. “பதைசியவொதை உணர்வு 
சுரணைடல சட்ைபூர்வமொகை ஆககுவதைறகும் 

நீடிககை டவப்பதைறகும் ்பணககைொரர்கைளொல் 
உருவொககைப்பட்ை உணர்வொகும்”. கைொரல் மொர்கஸ் 
“்பொட்ைொளிகைளுககு தைநடதைநொடு இல்டல” என்று 
கூறினொர்.  ஆகைபவ தைொன் கைம்யூனிஸ்ட் 
பமனிப்பஸ்பைொ என்்ற தைனது நூலில் ‘உலகை 
பதைொழிலொளர்கைபள ஒன்று்படுங்கைள், புரட்சி 
பசயது புதியபதைொர் உலகைதடதை உருவொககுங்கைள்’ 
என்று கூறினொர்.  கைொரல் மொர்கஸ் 
பதைசியவொதைதடதை நிரொகைரிததைொர்.  

சர்வபதைசிவொதைதடதை ஆதைரிததைொர்.

டமககைல் எகைர், ைொம் நரின் ஆகிபயொரும் 
பதைசியவொதைதடதை மொர்கசிய வழியில் ஆயவு 
பசயதைனர்.

இநதிய நதசியவாதம்

இநதிய பதைசியவொதைம் 19-ஆம் 
நூற்றொணடில் இரணைொம் ்பகுதியில் 
பதைொன்றியது.  மதைம், பமொழி, ்பகுதி, இன 
பவறு்பொடுகைடள கைைநது இநதியர்கைள் பதைசிய 
உணர்டவப ப்பற்றனர்.  இரணடு வடகையொன 
கைொரணிகைள் இநதிய பதைசியவொதைதடதை 
வளர்ததைன. அடவகைள் உள்நொட்டு மறறும் 
பவளிநொட்டுக கைொரணிகைள் ஆகும்.

உள்நொட்டுக கைொரணிகைடள ப்பொருததைமட்டில் 
்பல நூற்றொணடுகைளொகை நொம் இநதியர் என்்ற 
உணர்வு மககைள் மனதில் மலர்நது வநதுள்ளது.  
அரசியல் பிளவுகைடளத தைொணடி கைலொச்சொர 
ரீதியொகை மககைள் அடனவரும் ஒறறுடமயுைன் 
வொழநதுள்ளனர்.  ்பணடைகைொலம் முதைபல 
‘பவறறுடமயில் ஒறறுடம’ என்்ற கைருதது இநதிய 
்பொரம்்பரியததில் தைடழதது வநதுள்ளது.  நவீன 
இநதிய பதைசியவொதைம்  விடதைகைள் ்பல நூற்றொணடு 
கைொல கைலொச்சொர பூமியில் வளர்நது வநதுள்ளது.

பவளிககைொரணிகைடளப ப்பொருததைமட்டில் 
ஆங்கிபலய கைொலனி ஆதிககைம் பதைசியவொதைதடதைத 

“ ்ப ொ ட் ை ொ ளி கை ளு க கு 
தைநடதைநொடு இல்டல”

-்காரல ்மாரக்ஸ்
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தைட்டி எழுபபியது.  முககிய கைொரணிகைள் 
கீழககைணைடவகைளொகும்.

1.  கைொலனி ஆதிககைம், அரசியல், நிர்வொகை, 
ப்பொருளொதைொர, தைகைவல் பதைொைர்பு 
ஒருங்கிடணபட்ப இநதியொவில் 
உருவொககியது.  அரசியலிலும், 
நிர்வொகைததிலும் ஏழுநூறுககும் பமற்பட்ை 
இநதிய அரசுகைடள கைொலனியொதிககைம் 
ஒருங்கிடணததைது.  முன்னர், இநதியொ 
கிரொமப ப்பொருளொதைொரதடதைப பின்்பறறியது.  
ஆங்கிபலயர் ஆட்சி நவீன 
ப்பொருளொதைொரதடதைக பகைொணடு வநது 
ப்பொருளொதைொர ரீதியொகை இநதியொடவ 
ஒருங்கிடணததைது.  இரயில்கைள், தைநதி, சீரொன 
அஞ்சல் முட்ற ஆகியடவகைடள 
அறிமுகைப்படுததி தைகைவல் பதைொைர்புத துட்றயில் 
இநதியொடவ ஒருங்கிடணததைது.  ஆகைபவ 
பதைசியவொதைம் வளர்வதைறகைொன சூழல் 
பதைொன்றியது.

2.  கைொலனியொதிககைம் பமறகைததிய கைல்விடய 
இநதியொவில் அறிமுகைப்படுததியது.  நொம் 
நவீன அரசியல் கைருததுககைளொன விடுதைடல, 
சமததுவம், இட்றயொணடம ப்பொன்்ற 
கைருததுககைடள அறிநது பகைொணபைொம்.  
இநதிய தைொயதிருநொடு இககைருததுககைடள 
ப்ப்றபவணடும் என்று வலியுறுததைப்பட்ைது.

3.  ஆங்கில பமொழி இநதியொவின் பதைொைர்பு 
பமொழியொகை கைொலனி ஆதிககைததைொல் 
்பயன்்படுததைப்பட்ைது.  ஆயிரககைணககைொன 
பமொழிகைடள நொம் ப்பசுவதைொல் பதைொைர்பு 
பகைொள்வதில் சிரமம் இருநதைது.  ஆங்கிலப 
்பயன்்பொட்ைொல் பதைசியவொதிகைள் இநதியொ 
முழுவடதையும் ஒருங்கிடணதது 
பதைசியவொதைதடதை வளர்ததைனர்.

4.  19ஆம் நூற்றொணடில் இநதியொவில் ்பல்பவறு 
சமய சமூகை சீர்திருததை இயககைங்கைள் 
பதைொன்றின.  இரொஜொ ரொம் பமொகைன்ரொயின் 
‘பிரம்ம சமொஜமும்’ மகைொரொஷட்ரொவின் 
“பிரொர்ததைன சமொஜமும்” முககியமொனடவகைள் 
ஆகும்.  இநதியொவில் மறுமலர்ச்சி மறறும் 
மொற்றங்கைடள இடவகைள்  பகைொணடுவநதைன.  
இநதிய சமுகைததின் தீடமகைளொன சதி, சொதி 

முட்ற மறறும் தீணைொடமடய இடவ 
எதிர்ததைன.  ்பழங்கைொல இநதியொவின் நல்ல 
தைன்டமகைடள மீணடும் தைடழககை இடவ 
வழிவகுததைன.

5.  ஆங்கிபலய ஆட்சியொளர்கைளின் இனபவறியும் 
இநதிய பதைசியவொதைதடதை வளர்ததைது.  
ஆங்கிபலயர்கைளின் பவள்டள மனிதைனின் 
கைைடம / சுடம என்்ற கைருதது நி்றபவறிடயக 
கைொட்டியது.  பவள்டளயர்கைள்தைொன் இநதை 
உலகில் வளர்ச்சியிலும் நொகைரிகைததிலும் 
முன்னணியில் உள்ளவர்கைள்.  
இநதியர்கைளுககு நொகைரிகைதடதை வழங்கைபவ 
பவள்டளயர்கைள் ஆட்சி நடைப்பறுகி்றது 
என்று பவள்டள மனிதைனின் கைைடம அல்லது 
சுடமக கைருததுக கூறியது.  இதைன் மூலம் 
பவள்டளயர்கைளின் நி்றபவறி 
இநதியர்கைளுககுப புரிநதைது.  இடதை எதிர்தது 
இநதிய பதைசியவொதைம் வளர்நதைது.

6.  ஆங்கிபலய கைவர்னர் பஜனரலொன லிட்ைன் 
பிரபுவின் தைடலககைன ஆட்சியும் இநதிய 
பதைசியவொதைதடதை வளர்ததைது.  இவர், இநதிய 
்பததிரிகடகைகைள் மீது பதைடவயற்ற 
தைடைகைடள விதிததைொர்.  இங்கிலொநதில் 
இருநது இநதியொவிறகுப ப்பொருட்கைடள 
இ்றககுமதி பசயவதைறகு ஆர்வம் கைொட்டினொர்.  
இநதியப ப்பொருட்கைடள ஏறறுமதி 
பசயவதைறகு முட்டுகைட்டைப ப்பொட்ைொர்.  
இலட்சககைணககைொன மககைள் ்பஞ்சததைொல் 
வொடியப்பொதிலும் நிவொரண முயறசிகைடள 
அ வ ர்  ப ம ற ப கை ொ ள் ள வி ல் ட ல .  
ஆபகைொனிஸ்தைொனுைன் பதைடவயில்லொமல் 
ப்பொர் பதைொடுததைதைொல், ்பல ஆயிரககைணககைொன 
இநதிய ரொணுவ வீரர்கைள் மொணடு 
ப்பொயினர்.  இககைொரணிகைளொல் இநதிய 
பதைசியவொதைம் வளர்நதைது.

7.  ரிப்பன் பிரபு ஒரு தைடல சி்றநதை ஆங்கிபலய 
கைவர்னர் பஜனரல் ஆவொர்.  அவரது ஆட்சியில் 
இல்்பர்ட் என்்ற ஆட்சிக குழுவின் சட்ை 
உறுபபினர் ஒரு மபசொதைொடவ 
அறிமுகைப்படுததினர்.  ஐபரொபபியர்கைள் 
சம்்பநதைப்பட்ை வழககுகைடள இநதிய 
நீதி்பதிகைள் விசொரிககைலொம் என்று இம் 
மபசொதைொ கூறியது.  இனபவறி பிடிததை 
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ஐபரொபபியர்கைள் இநதிய நீதி்பதிகைளுககு 
இநதை அதிகைொரம் வழங்கைப்பைககூைொது என்று 
அழுததைம் பகைொடுததைனர்.  இவர்கைளின் 
எதிர்ப்பொல் ரிப்பன் பிரபுவும் இநதை 
மபசொதைொடவ டகைவிட்ைொர்.  இநதியத 
தைடலவர்கைள் இபபிரச்சடனயின் மூலம் 
ஐபரொபபிய இனபவறிடய உணர்நதைனர்.  
பமலும் மககைள் விரும்்பொதை அரசொங்கைத 
திட்ைங்கைடள எதிர்ப்பதைன் மூலமும், 
ப்பொரொட்ைங்கைள் மூலமும் திரும்்ப ப்ப்ற 
டவககைலொம் என்்ற அரசியல் விதடதைடய 
இநதிய தைடலவர்கைள் உணர்நது பகைொணைனர்.

பமறகைணை கைொரணிகைளொல் 19-ஆம் 
நூற்றொணடில் இநதிய பதைசியவொதைம் வளர்நதைது.

நதசியத்திற்கு எதிரான சவால்கள்

சமகைொலததில் பதைசியவொதைம் ்பல்பவறு 
சவொல்கைடள சநதிகின்்றது.  சில சவொல்கைள் 

பவறறுடமயில் ஒறறுடமதைொன் இநதிய 
பதைசியததின் அடிததைளம். ஏன் என்்படதை 
விவொதிககைவும்?

சசயலபாடு

பதைசததிறகு உள்பளயும், சில சவொல்கைள் 
 பதைசததிறகு பவளிபயயும் பதைொன்றுகின்்றன, 
பசயல்்படுகின்்றன.  இடவகைளில் பிரிவிடன 
வொதைமும், உலகைமயமொதைலும் 
முககியமொனடவகைளொகும்.

‘ப்பொககிரிகைளின் கைடைசி 
புகைலிைபம பதைசியவொதைம்.’

- வின்ஸ்ைன் சரச்சில

இந்திய மதசியொதததின மதாறறம்

உள்நாட்டுக காரணிகள்

காலனியாதிககக 
காரணிகள்

கலாச்சாரம் தததுெம் நாகரிகம்
க்ல

மறறும்
கட்ைைகக்ல

அரசியல், 
ப�ாருளாதார 
மறறும் தகெல் 
பதாைரபு மூலம் 

ஒனறு�டுதல்

மமறகததியக 
கல்வி ஆஙகிலம்

சமூக 
சீரதிருதத
இயககம்

இனொதம்
லிட்ைன 

பிரபுவின 
ஆட்சி

இல்�ரட்
மமசாதா
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உள்ோட்டுக் ்காரணி்கள்

பிரிவிறனவாதம்

பதைசியவொதைம்  மிகை முககிய எதிரி 
பிரிவிடனவொதைம் ஆகும்.  உள்பதைசிய வொதைம் 
என்றும் இது அடழககைப்படுகி்றது.  கைனைொ 
நொட்டில் குயூ்பக ப்பொரொட்ைம், ்பொகிஸ்தைொனில் 
்பலுசிஸ்தைொன் இயககைம், சீனொவில் உயகைர் 
இயககைம், ஸ்ப்பயினின் கைைலன் இயககைம் ஆகிய 
முககிய பிரிவின வொதை இயககைங்கைள் உலகில் 
கைொணப்படுகின்்றன.

சவளிோட்டுக் ்காரணி்கள்

்பல பவளிநொட்டுக கைொரணிகைளும் 
பதைசியததிறகு எதிரொகை உள்ளன.  
உலகைமயமொகுதைல் ஒரு முககிய கைொரணியொகும்.  
ப்பொருளொதைொரம், வர்ததைகைம், பதைொழில் நுட்்பம், 
கைலொச்சொரம் மறறும் அடமபபுகைள் ஆகியவறறில் 

உயகைர் பிரிவிடனவொதைம்

சின்ஜியொங் சீனொவின் 
வைபமறகு எல்டலபபு்ற மொகைொணம் 
ஆகும்.  சீன பமொழியில் சின்ஜியொங் 
என்்றொல் புது எல்டல என்்பது 

ப்பொருளொகும்.  இங்கு வசிககும் பூர்வகுடி மககைள் 
உயகைர் முஸ்லிம்கைள் ஆவர்.  சீன அரசொங்கைம் 
தைங்கைளுககு எதிரொன அரசியல் ப்பொருளொதைொர 
்பொகு்பொட்டைக பின்்பறறுவதைொகை இம்மககைள் 
குற்றம் சொட்டுகின்்றனர்.  சீன ப்பரும்்பொன்டம 
மககைளொன ஹன்ஸ் இன மககைள் உயகைர் 
மொநிலததில் குடிபயறிவருகின்்றனர்.  
பூர்வகுடிகைளின் அளவு குட்றநது வருகின்்றது.  
இம்மொநிலததில் பமொததை மககைள் பதைொடகையில் 6 
சதைவீதைமொகை இருநதை ஹன்ஸ் மககைள் தைறப்பொழுது 
40 சதைவீதைமொகை அதிகைரிததுவிட்ைனர்.  பமலும் மதை 
ரீதியொகைவும் சீன அரசொங்கைம் தைங்கைளுககு எதிரொகை 
பசயல்்படுகி்றது என்று பூர்வகுடி மககைள் 
கூறுகின்்றனர்.  தைொடி வளர்ககைககூைொது, 
வொகைனங்கைளில் ்பயணம் பசயயும் ப்பணகைள் ்பர்தைொ 
அணியககூைொது என்று அரசொங்கைம் மதைததிறகு 
எதிரொன நைவடிகடகைகைடள திணிப்பதைொகை மககைள் 
கூறுகின்்றனர்.  இநதை பிரிவிடனவொதைததிறகு 
எதிரொகை சீன அரசொங்கைம் கைடுடமயொன 
நைவடிகடகைகைடள எடுதது வருகின்்றது.

நி்கழ
ஆய்வு

அதிகைரிதது வரும் ஒருங்கிடணபபுகைளுககு 
உலகைமயமொகுதைல் என்்பது ப்பொருளொகும்.  
உலகைமயமொகுதைல் நொடுகைளுககு இடையிலொன 
தைடைகைடள உடைதது வருகின்்றது.  
ப்பொருளொதைொர ரீதியொகை, ப்பரிய பதைொழில் 
நிறுவனங்கைள் நொடுகைடள கைைநது 
பசயல்்படுகின்்றன, பசல்வொகடகைப 
ப்பறறுள்ளன.

உ்்க்மய்மாதல

உலகை வர்ததைகை நிறுவனம் 
உலகைமயமொதைடல வளர்ககி்றது. ‘தைடைகைள் 
இல்லொ வர்ததைகைம்’ என்்பது இதைன் 
இலட்சியமொகும்.  இது ்பல்பவறு ஒப்பநதைங்கைடள 
1995 முதைல் உருவொககி சர்வபதைச வர்ததைகைததில் 
இருநதை தைடைகைடள நீககியுள்ளது.  வர்ததைகைத 
தைடைகைள்தைொன் முன்பு பதைசியவொதைம்  பவர்கைளொகை 
இருநதைன.

உலகைம் முழுவதும் ்படிததை தி்றடமயொன 
மககைள் நொடு விட்டு நொடு குடிப்பயர்நதுள்ளனர்.  

உ்்க்மய்மாத்்

பிரிவி்னொத இயககஙகள்

மொணவர்கைபள தைறப்பொழுது பிரிவிடன 
வொதை இயககைங்கைடளப ்பறறி பதைரிநதிருபபீர்கைள்.  
உலகில் ்பல்பவறு ்பகுதிகைளில் இயங்கைக 
கூடிய பிரிவிடனவொதை இயககைங்கைடளப 
்பட்டியலிடுங்கைள்.  ஒரு உலகை வடர்பைதடதை 
எடுதது ்பல்பவறு நி்றங்கைளில் அடவகைடள 
குறிககைவும்.

சசயலபாடு

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 8_25-09-2018.indd   25 29-09-2018   12:40:01
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



26

முககியமொகை ஆசிய, ஆபபிரிககைொ நொடுகைளில் 
இருநது பமறகைததிய நொடுகைளுககு 
குடிப்பயர்நதுள்ளனர்.  இநதியொ மறறும் 
சீனொவில் இருநது அபமரிககைொவிறகு 
்பல்லொயிரககைணககைொன ்படிததை இடளஞர்கைள் 
குடிப்பயர்நதுள்ளனர்.

சர்வபதைச மணைல அடமபபுகைளும் 
பதைசியவொதைதடதை ்பொதிததுள்ளன.  ஐபரொபபிய 
யூனியன் 27 ஐபரொபபிய நொடுகைடள 
ஒன்றிடணததுள்ளது.  இநதை நொடுகைளின் 
பதைசியவொதைம் வலுவிழநதுள்ளது.  ஐபரொபபிய 
கைணைம் பதைசியவொதைம்  பதைொட்டில் என்்ற 
நிடலயில் இருநது உலகைளொவியததின் 
ஒளிவிளககு என்று மொறியுள்ளது.

ஐககிய நொடுகைளின் வளர்ச்சியும் 
பதைசியவொதைம்  பிடிபட்பத தைளர்ததியுள்ளது.  
பதைசியவொதைம் மட்றநது உலகை அரசொங்கைம் 
பதைொன்றுவதைறகு தைறப்பொழுது வொயபபுகைள் 
ப்பருகியுள்ளது.

தீவிரவொதைக பகைொள்டகைகைள் 
பதைசியவொதைதடதை ்பலவீனப்படுததியுள்ளன.  
எடுததுககைொட்ைொகை, தூய இஸ்லொம் என்்ற 
முழககைததுைன் இஸ்லொமிய அரசு சிரியொ, ஈரொக 
ஆகிய நொடுகைளில் கைலீஃ்பொ முட்றடய 2014-இல் 
பகைொணடு வநதைது.  பதைசியவொதைதடதை அது 
நிரொகைரிததைது.  இஸ்லொமிய மககைள் அடனவரும் 

கைலீஃ்பொ ஆட்சிமுட்றயில் இருககை பவணடும் 
என்று கூறியது.

சுறறு ழல் சீர்பகைடுகைள் பதைசியவொதைதடதை 
்பொதிககின்்றன.  ்பருவநிடல மொற்றம், அமில 
மடழ, ஓபசொன் அழிதைல் ப்பொன்்ற சீர்பகைடுகைள் 
நொடுகைடள கைைநது ்பொதிபபுகைடள 
உருவொககுகின்்றன.  உலகை சுறறுச் ழடலப 
்பொதுகைொப்பது உலகை மககைளின் கைைடமயொகும்.  
எனபவதைொன் ்பல உலகை மொநொடுகைள் 
நைததைப்பட்ைன.

தைகைவல் பதைொைர்பும், பதைொழில்நுட்்பமும் 
பதைசியவொதைதடதைப ்பொதிததுள்ளன.  வடளதைளம், 
அடலப்பசி, சமூகை ஊைகைங்கைள் ்பல சமயங்கைளில் 
பதைசியவொதைதடதைப ்பொதிககின்்றன, 
உலகைமயமொதைடல ஊககுவிககின்்றன.

இருநதைப்பொதிலும் 21-ஆம் 
நூற்றொணடிலும் பதைசியவொதைம் வலுவொகை 
உள்ளது.   பதைசியவொதைம் மட்றயும் கைொலம் 
கைணணுககு எட்டிய தூரம் வடரயில் இல்டல.  
சர்வபதைச நைவடிகடகைகைடள இன்ட்றககும் 
பதைசியமும், பதைச நலன்கைளும் தீர்மொனிககின்்றன.  
ஐபரொபபிய யூனியனிலிருநது இங்கிலொநது 
பவளிபயறிவதும், ்பொரிஸ் ்பருவநிடல (United 
Nations Framework Conference on Climate Change) 
ஒப்பநதைததிலிருநது அபமரிககைொ 
பவளிபயறியதும்  இதைறகு சொன்றுகைளொகும்.

மதசியொதததிறகு எதிரான சொல்கள்

உள்நாட்டு சொல்கள்
பெளிநாட்டு சொல்கள்

WTO சரெமதச 
குடிமயறறம்

சரெமதச
பிராந்திய 
அ்மப்புகள்

ஐககிய 
நாடுகள்

தீவிரக 
பகாள்்ககள்

சுறறுசூழல் 
பிரச்ச்னகள்

தகெல்
பதாழில்
நுட்�ம்
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8.5 பாசிசம்

ப்பனிபைொ முபசொலினி ்பொசிசம் என்்ற 
சர்வொதிகைொர கைட்சி, இயககைம் மறறும் 
பகைொள்டகைடயத  பதைொறறுவிததைொர்.  ்பொசிசம் 
மூலம் இததைொலிடய 20 ஆணடுகைளுககு பமல் 
அவர் ஆட்சி பசயதைொர்.  இததைொலி பமொழியில் 
“்பொசி“ என்்றொல் தைணடுகைளின் மூட்டை என்்பது 
ப்பொருளொகும்.  அநநொட்டின் ்பணடையகைொல 
வரலொறறில் பரொமொனிய ஆட்சியொளர்கைளின் 
சின்னமொகை “்பொசி“ இருநதைது.  “தைணடுகைளின் 
மூட்டை“ ஒறறுடம மறறும் வலிடமடயக 
குறிககி்றது.  முபசொலினி தைனது பதைொணைர்கைளின் 
உணர்வுகைடள தைட்டி எழுபபுவதைறகைொகை தைனது 
கைட்சிககு இநதை ப்பயடர டவததைொர். 

உலகைப ப்பொருககு பின் இததைொலியில் 
நிலவிய சமூகை ப்பொருளொதைொர பிரச்சடனகைள்தைொன் 
்பொசிசம் பதைொன்றுவதைறகு முககிய 
கைொரணங்கைளொகை இருநதைன.  முதைல் உலகைப்பொரின் 
முடிவில் பவறறி ப்பற்ற கூட்ைணியில் இததைொலி 
இருநதை ப்பொதிலும் எநதை விதை ்பலனும் அதைறகு 
கிட்ைவில்டல, ஏமொற்றபம எஞ்சியது.  பவடல 
இல்லொடம, விடல உயர்வு, அரசியல் 
குழப்பங்கைள் மறறும் ப்பொருளொதைொரப 
பின்னடைவு ஆகிய பிரச்சடனகைளில் இததைொலி 
சிககி இருநதைது.

இததைொலியின் எல்லொ வடகை பிரிவினரும் 
ப்பொரினொல் ்பொதிககைப்பட்டிருநதைனர்.  ப்பனிபைொ 
முபசொலினி தைனது ப்பச்சொற்றலொல் 
்பொதிககைப்பட்ை மககைடள ்பொசிசக கைட்சிககு 
இழுததைொர்.  அவர் 1922-ஆம் ஆணடு தைடல 
நகைரில் “பரொம் அணிவகுபபு“ என்்படதை 

ஐபரொபபிய யூனியனிலிருநது 
இங்கிலொநது பவளிபயறுவதைறகைொன 
(BREXIT) நிகைழடவப்பறறி விவொதிககைவும்

விவாதம்
நைததினொர்.  முபசொலினியின் பசல்வொகடகை 
கைணடு அஞ்சிய ஆட்சியொளர்கைள் பதைசிய ்பொசிச 
கைட்சியிைம் ஆட்சிடய ஒப்படைததைனர்.

நதசிய பாசிச ்கட்சி 

அடிபபறை ச்காள்ற்கத் தன்ற்ம்கள்

்பொசிசம் தீவிர பதைசியவொதைதடதை 
வலியுறுததியது.  இததைொலி தைொன் உலகில் தைடல 
சி்றநதை நொடு என கூறியது.  இதைர நொடுகைள் 
மறறும் மககைளிைம் ்பொசிசம் பவறுபட்பக 
கைொட்டியது.  பகைொள்டகையிலும் நைவடிகடகையிலும் 
்பொசிசம் ஏகைொதி்பததியதடதை பின்்பறறியது.  அது 
பமறபகைொணை கைொலனியொதிககை நைவடிகடகைகைள் 
ஆபபிரிககைொடவ ்பொதிததைன.  இரணைொம் உலகைப 
ப்பொருககு வழிவகுததைன.  பஜவொனி பஜன்டிலொ 
என்்ற ்பொசிச பகைொள்டகைவொதி “்பொசிச 
பகைொள்டகை“(Doctrine of Fascism) என்்ற நூடல 
எழுதினொர்.  ்பொசிச அரசு என்்றொல் 
அதிகைொரதடதையும் ப்பரரடசயும் விரும்பும் 
பகைொள்டகை என்று கூறினொர்.   ப்பரரசு என்்றொல் 
நிலம், இரொணுவம் அல்லது வர்ததைகைம் 
சம்்பநதைப்பட்ைது அல்ல.  அது தைொர்மீகைம் 
சம்மநதைப்பட்ைது.  ்பொசிச ப்பரரசு உலகை 
நொடுகைடள பவல்ல பவணடும்.  ்பொசிச அரசு 
இததைொலியின் வரலொறறில் மூன்்றொவது பரொமப 
ப்பரரசு ஆகும்.  ்பணடையகைொல பரொமொனியப
ப்பரரசு, மறுமலர்ச்சி பரொமொனிய ஆதிககைம் 
ஆகியடவகைளுககு அடுததை்படியொகை ்பொசிசம் 
உள்ளது.

ஆர்.எம்.பமகடகைவர் ்பொசிசதடதை கீழ, 
நடு வர்ககைங்கைளின் இயககைம் என்று 
வர்ணிததைொர்.
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்பொசிசம் ப்பொடரயும், ப்பொர் குணதடதையும் 
தீவிரமொகை ்பொரொட்டியது. “ப்பணணுககுத 
தைொயடம முககியம் ஆணுககுப ப்பொர் முககியம்” 
என்று முபசொலினி கூறினொர்.   ்பொசிசம் 
அடமதிடய பகைொடழததைனம் என்று 
வர்ணிததைது.  ப்பணகைடள ‘பதைசததின் 
இனபப்பருககைொளர்கைள்’ என்று ்பொரொட்டியது.

்பொசிசம் குட்றவொன அதிகைொர அரடச 
நிரொகைரிததைது.  ஆர்வததுைன் சர்வதிகைொரதடதையும் 
பகைொடுங்பகைொல் ஆட்சிடயயும் ஆதைரிததைது.  
“அரசுககு உள்பள எல்லொம், அரசுககு பவளிபய 
எதுவுமில்டல, அரசுககு எதிரொகை எதுவும் 
இல்டல“ என்்பது முபசொலினியின் 
முழககைமொகும்.  புதிய சமூகைதடதை ்படைப்பதைறகு 
அரசுககு அதிகைொரம் வழங்கைப்பட்ைது.  
குடிமககைளின் சிநதைடன மறறும் 
நைவடிகடகைகைடள அரசு நிர்ணயிததைது.  
இததைொலிடய உலகை வல்லரசொகை மொறறுவதைறகும் 
மககைடள டதைரியமொனவர்கைளொகை ஆககுவதைறகும் 
்பொசிசம் முயன்்றது.

ப்பொதுவுடைடமவொதைதடதை பஜன்ம 
விபரொதியொகை ்பொசிசம் ஒடுககியது.  இததைொலியின் 
ப்பொதுவுடைடமவொதைததின் சிநதைடனயொளரொன 
அணைனிபயொ கிரொம்சி ்பொசிசததைொல் சிட்றயில் 
அடைககைப்பட்ைொர்.  ்பொசிசம் 
ப்பொதுவுடைடமவொதைததின் கைட்சி, நூல்கைள் 
ஆகியவறட்றத தைடை பசயதைது.  
ப்பொதுவுடைடமவொதை அரசு, சமூகை வர்ககைம், 
புரட்சி ப்பொன்்ற கைருததுககைடள ்பொசிசம் 
நிரொகைரிததைது. சமூகைம் வர்ககைங்கைளொல் 
ப்பொதுவுடைடமவொதைம் கூறியது ப்பொல் 
பிளவு்பைவில்டல.  சமூகைம் ஒறறுடமயொகைததைொன் 
உள்ளது என ்பொசிசம் கூறியது.

்பொசிசம் பதைொழில்சொர் அரசு பகைொட்்பொட்டை 
ஆதைரிததைது.  ஒவபவொறு பதைொழிலும், 
வர்ததைகைமும், பவடலயும் பதைொழில் சொர்நதை 
அடமபட்ப ப்பறறிககை பவணடும்.  அநதை 
பதைொழிலில் ஈடு்பட்டுள்ள முதைொலொளிகைளுககும், 
பதைொழிலொளர்கைளுககும் இடையில் உள்ள 
பிரச்சடனகைடள அநதைநதை பதைொழில் அடமபபுகைள் 
தீர்ககை பவணடும்.  பதைசததின் நலன்கைளுககும், 
பநொககைங்கைளுககும் எல்பலொரும் முன்னுரிடம 
பகைொடுககை பவணடும்.  பதைொழிலொளர்கைள் 
பவடல பு்றககைணிபபில் ஈடு்பைககூைொது.  ்பொசிச 
அரசு பதைொழிலொளர்கைளுககைொன ஊதியதடதை 
மிகைவும் குட்றவொகை நிர்ணயிததைது.  பதைொழில்சொர் 
நிறுவனங்கைள் ஊழல் மறறும் 
தி்றடமயின்டமயொல் ்பொதிககைப்பட்ைன.  ்பொசிச 
ப்பொருளொதைொரததின் முதுபகைலும்்பொன 
பதைொழில்சொர் அரசு பதைொழிலொளர்கைளின் 
உரிடமகைடள மிதிததைது. 

வி்மரசனம்

்பொசிசம் மனிதை வரலொறறில் வநதை மிகை 
பமொசமொன சர்வொதிகைொரம் ஆகும்.  அது 
சநதைர்ப்பவொதைதடதை பின்்பறறியது.  அறிவு 
ரீதியொகை பநர்டம இல்லொமல் இருநதைது.  
்பொசிசமும், நொசிசமும் மனிதை குலததின் மீது 
அளவற்ற அழிடவ இரணைொம் உலகைப ப்பொரில் 
திணிததைன.  நொசிசதடதை விை ்பொசிசம் பகைொள்டகை 
ரீதியொகை வலுவொகை இருநதைதைொல் 21-ஆம் 
நூற்றொணடிலும் பகைொடுங்பகைொல் 
ஆட்சியொளர்கைடளயும் அரசுகைடளயும் 
விமர்சிப்பதைறகு ்பொசிசம் என்்ற பசொல் 
்பயன்்படுததைப்படுகி்றது.

8.6 ோசிசம்

அைொல்ஃப ஹிட்லர் நொசிசம் என்்ற 
சர்வொதிகைொர பகைொள்டகைடயத பதைொறறுவிததைொர்.  
பஜர்மனி நொட்டை இரணடு உலகைப 

்பொசிசம் பதைொழில்சொர் அரசு பகைொள்டகை 
என்று அடழககைப்பை பவணடும்.  பதைொழில் 
நிறுவனங்கைளும் அரசின் அதிகைொரமும் 
்பொசிசததில் இடணநதுள்ளன.

-ப்பனிபைொ முபசொலினி

்பொசிச பகைொள்டகை, மககைளொட்சி, 
சமதைர்மவொதைம் மறறும் 
ப்பொதுவுடைடமவொதைததிறகு எதிரொகை 
பதைொன்றியது.  மககைளொட்சியும், 
சமதைர்மவொதைமும் நவீன கைொலததின் 
முறப்பொககு சிநதைடனடய பிரதி்பலிததைன.  
்பொசிசம் இதைறகு எதிரொகை பசயல்்பட்ைது.
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பசயல்்பொடு

உலகைமயமொதைடலப புரிநது பகைொள்ளுதைல்

உலகைமயமொதைல் என்்றொல் என்ன?

அரசியல் மூலமொகை நைததைப்பட்ைொலும் உலகைமயமொதைல் அடிப்படையில் ஒரு ப்பொருளொதைொர 
ப்பொககு ஆகும்.  இது ்பல ஆழமொன கைலொச்சொர, சமூகைத தைொககைங்கைடள பகைொணடுள்ளது.  
உலகைமயமொதைல் தைகைவல் பதைொழில்நுட்்ப கைணடுபிடுபபுகைளொல் மிகைவும் பவகைமொகை மொறி வருகி்றது. 
உலகைமயமொதைலில் இரணடு ப்பொககுகைள் கைொணப்படுகின்்றன.

 கைட்ைடமபட்ப சரிபசயதைல்  வர்ததைகைத தைொரொளமயம்

கைட்ைடமபட்ப சரிபசயதைல்

அரசொங்கைகைள் புதிய தைொரொள பகைொள்டகைகைடள அமுல் ்படுததி சநடதைப ப்பொருளொதைொரதடதை ஒழுங்கு 
்படுததுவதில் இருநது தைங்கைடள விடுவிததுக பகைொணைன.  எடுததுகைொட்ைொகை உணவுப ப்பொருட்கைளின் 
விடலககைட்டு்பொடுகைடளயும், மொனியங்கைடளயும் அரசொங்கைள் டகைவிைத பதைொைங்கின.  சுகைொதைொரம், 
கைல்வி, நீர்வளத துட்றகைடள தைனியொரிைம் ஒப்படைததைன.  முன்பனறி வரும் நொடுகைளில் ஆரம்்ப 
கைல்வி மீது கைட்ைணங்கைள் விதிககைப்பட்ைன.  இதைனொல் ப்பண கைல்வி மிகைவும் ்பொதிககைப்பட்ைது.   
கைட்ைடமபபு சரி பசயதைல் பகைொள்டகை அபமரிககைொவிலும் இங்கிலொநதிலும் 1980 கைளில் இருநது 
ஆர்வமுைன் அமுல்்படுததைப்பட்டு வருகி்றது.  உலகை வங்கியும் சர்வபதைச நொணய நிதியமும் வளர்ச்சி 
அடைநது வரும் நொடுகைள் மீது புதிய தைொரொளவொதைக பகைொள்டகைகைடள திணிககின்்றன.  முன்பனற்ற 
நிதி உதைவி பவணடுபமன்்றொல் புதிய தைொரொளவொதைப ப்பொருளொதைொரதடதையும் அரசியடலயும் வளர்ச்சி 
அடைநது வரும் நொடுகைள் கைடைபிடிககை பவணடும் 
என்று உலகை வங்கியும் சர்வபதைச நொணய நிதியமும் 
வறபுறுததுகின்்றன.

வர்ததைகைத தைொரொளமயம்

சர்வபதைச வர்ததைகைததில் இ்றககுமதி வரிகைள் நீககைம், 
ஏறறுமதி சொர்நதை உற்பததிககு முககியதுவம் 
வழங்குதைல் ப்பொன்்ற நைவடிகடகைகைடள நொடுகைள் 
பின்்பறறுகின்்றன.  சில நிபுணர்கைள் இ்றககுமதி வரி 
நீககைததைொல் வளர்ச்சி அடைநது வரும் நொடுகைள் 
ப்பொருளொதைொர இழபட்ப சநதிககின்்றன என்று 
கூறுகி்றொர்கைள்.  ப்பொதுநலனுககைொகை அரசொங்கைம் 
பசலவழிககும் நிதியும் பவகுவொகை குட்றநதுள்ளது.  உலகை வர்ததைகை நிறுவனம்(World Trade 
Organization) 1995-ஆம் ஆணடில் பதைொன்றிய பி்றகு உலகைமயமொதைல் பவகைம் எடுததுள்ளது.  உலகை 
வர்ததைகை நிறுவனம், அபமரிககைொ, இங்கிலொநது, உலகை வங்கி, சர்வபதைச நொணய நிதியம் 
ஆகியடவகைளொல் வர்ததைகைத தைொரொளமயமொதைடல பின்்பறறுமொறு பதைறகு நொடுகைள்(ஆசிய, ஆபபிரிககை 
நொடுகைள்) நிர்்பநதிககைப்படுகின்்றன.

நன்றி:	ெபண்கள்	உரிைமகள்,	ெஜரால்டின்	ெடர்ரி,	ப்ளூட்ேடா	பிரஸ்,	ஆக்ஸ்ஃபாக்ஸ்,	

பால்கிேரவ்	மாக்மில்லன்,	ெபர்ன்வுட்	பதிப்பகம்.

Courtesy: Women’s Rights, Geraldine Terry, Pluto Press, Oxfax, Palgrave Macmillan, Fernwood Publishing.

உபயம்	தி	ஹிந்து	04.07.2006

தயவு	 ெசய்து	உங்கள்	இடத்தில்	
அமருங்கள்.	 நாம்	 ேபசுவதற்க்கு	
நிைறய	வாய்ப்புகள்	உள்ளன.

WTO நபச்சுவாரத்றத்கள்
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ப்பொர்கைளுககு இடையில் நொசிசம் மூலமொகை 
ஹிட்லர் ஆட்சி பசயதைொர்.  நொசிக கைட்சியின் 
அதிகைொரப பூர்வ ப்பயர் ‘பதைசிய சமதைர்ம 
பஜர்மொனிய பதைொழிலொளர்கைள் கைட்சி’ 
என்்பதைொகும்.  1920ஆம் ஆணடு தீவிர 25 அம்சத 
திட்ைதின் மூலமொகை நொசி கைட்சிடய ஹிட்லர் 
பதைொறறுவிததைொர்.  ப்பரிய பதைொழிறசொடலகைடள 
பதைசியமயமொககுதைல், ப்பொர்ககைொல 
இலொ்பங்கைடளப ்பறிததைல், கைநதுவட்டியிலிருநது 
மககைடள விடுவிததைல் ப்பொன்்ற திட்ைங்கைடள 
நொசிசககைட்சி ஆதைரிததைது.  தைனது ப்பச்சொற்றல் 
மூலம் பஜர்மனியின் அடனதது 
வகுபபினடரயும் நொசிக பகைொள்டகைகைளுககு 
ஹிட்லர் கைவர்நதிழுததைொர்.  ‘ஒவபவொரு 
வயிறுககும் உணவு, ஒவபவொரு உைலுககும் 
ஆடை, ஒவபவொரு டகைககும் பவடல, 
எல்பலொருககும் எல்லொம்’ என்்பது ஹிட்லரின் 
அணுகுமுட்றயொகை இருநதைது.  இரததைம் 
சிநதைொமல் அரசியல் சொசன, நொைொளுமன்்ற 
வழிமுட்றகைடளத தைநதிரமொகைப ்பயன்்படுததி 
1933-ஆம் ஆணடு ஹிட்லர் ்பதைவிககு வநதைொர்.

நதாற்ைத்தின் ்காரணம்

பஜர்மனியில் நொசிசததின் பதைொற்றததிறகு 
முககிய கைொரணமொகை முதைலொம் உலகைப 
ப்பொருககுப பின் ்பொரிஸ் நகைரததில் 
டகைபயழுததிைப்பட்ை ‘1919 பவர்பசயில்ஸ் 
ஒப்பநதைம்’ இருநதைது.  ஹிட்லர் பஜர்மனிககு 
இடழககைப்பட்ை அரசியல், ப்பொருளொதைொர, 
இரொணுவ அவமொனங்கைடள உணர்ச்சிப 
பூர்வமொகைப ப்பசி மககைடளக கைவர்நதைொர்.  அவர் 
எழுதிய புததைகைததின் ப்பயர் ‘எனது ப்பொரொட்ைம்’ 
(பமயின் பகைம்ப) ஆகும்.

அடிபபறைத் தன்ற்ம்கள்

நொசிசம் பகைொடுங்பகைொல் ஆட்சிடய 
ஆதைரிததைது.  பஜர்மொனிய சிநதைடனயொளரொன 
பிபரட்ரிக    பஹகைல்  என்்பவர் உருவொககிய 

முழககைமொன ‘அரசு பூமியில் கைைவுளின் 
அணிவகுபபு’ என்்பது நொசிசததின் ஆணிபவரொகை 
இருநதைது.  அரசிறகு மககைள் முழுடமயொகை 
அடி்பணிய பவணடும் என்றும் நொசிசம் 
வலியுறுததியது.

நொசிசம் ப்பொர்ககுணமுள்ள 
பகைொள்டகையொகும்.  ஹிட்லர், ‘ப்பொர் 
நிரநதைரமொனது, ப்பொர் உலகைளொவியலொனது, 
ப்பொர்தைொன் வொழகடகை, ப்பொர்தைொன் 
எல்லொவறறின் பதைொைககைம்’ என்று 
சூளுடரததைொர்.  நொசிசததின் இநதை ப்பொர்ககுணம் 
இரணைொம் உலகைப ப்பொருககு வழிவகுததைது.

நொசிசததின் மிகை முககியமொன, 
பிரச்சடனககுரிய நம்பிகடகை அதைனுடைய 
இனபவறிக பகைொள்டகையொகும்.  அது ஆரிய இன 
பமன்டமடயயும் தூயடமடயயும் 
வலியுறுததியது.  ஆரிய இனதடதை உலகின் 
முதைல் இனமொகை, மனிதை குலததின் முதைலொளியொகை 
அது கைருதியது.  பஜர்மனிககு அருகில் 
வசிககைககூடிய ஸ்லொவ மறறும் யூதை இனங்கைடள 
அது பவறுததைது.  ஆரிய இனததின் 
தூயடமடயக கைொப்பொறறுவதைறகைொகை 1934-ஆம் 
ஆணடு நுரம்்பர்க சட்ைங்கைடள நொசிசம் 
பதைொறறுவிததைது.  ஆரிய மககைளுககும் இதைர 
இன மககைளுககும் இடையிலொன 
திருமணங்கைடள அது தைடை பசயதைது. 

சித்திரவறத மு்காம்்கள்

யூதர்களின் நபரழிவு
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நொசிசம் யூதைர்கைளுககு எதிரொன 
வன்முட்றடய கைட்ைவிழதது விட்ைது. 
பஜர்மொனிய பதைசததின் பதைொல்விககு 
யூதைர்கைள்தைொன் கைொரணம் என்று நொசிசம் 
கூறியது.  பஜர்மனிய மககைளின் குருதிடய 
உறிஞ்சி யூதைர்கைள் வொழவதைொகை அவர்கைடள 
பவறுததைது.  சிததிரவடதை முகைொம்கைளில் 
அடைககைப்பட்டு இலட்சககைணககைொன யூதைர்கைள் 
பகைொல்லப்பட்ைனர்.  இதைடன யூதைர்கைளின் 
ப்பரழிவு என்று யூதைமககைள் அனுசரிககி்றொர்கைள்.

நொசிசம் பஜர்மனியின் எல்டலகைடள 
்பரப்ப விரும்பியது.   இதைர நொடுகைடள 
பஜர்மனியின் கைொலனிகைளொகை அடிடமயொககை 
முயறசிததைது.  பஜர்மனியின் மககைடள கைொலனி 
நொடுகைளில் குடிபயற்ற முயறசிததைது.  
இங்கிலொநடதை விை மிகைபப்பரிய கைொலனியொதிககை 
சகதியொகை பஜர்மனி வரபவணடுபமன்று 
நொசிசம் முயன்்றது. நொசிசம் இதைர 
பகைொள்டகைகைளொன ப்பொதுவுடைடமவொதைம், 
தைொரொளவொதைம், மறறும் சர்வபதைசவொதைம் 
ஆகியவறட்ற பவறுததைது.  இடவகைடளப 
பின்்பறறும் பசொவியத யூனியன், அபமரிககைொ 
மறறும் பி்ற பதைசங்கைடளயும் அது எதிர்ததைது.

நொசிசம் நொயகைன் வழி்பொட்டை ஆதைரிததைது.  
‘ஹிட்லர்தைொன் பஜர்மனி, பஜர்மனிதைொன் 
ஹிட்லர்’ என்்ற கைருதடதை மககைளிடைபய 
திணிததைது.  மககைள் அடனவரும் சமம் என்்ற 
கைருதடதை அது நிரொகைரிததைது.  ஹிட்லர் 
பஜர்மொனிய பமொழியில் Fuehrer, அதைொவது 
தைடலவர் என அடழககைப்பட்ைொர்.  பஜர்மனி 
நொபை தைடலவர் நொடு என்று அடழககைப்பட்ைது.

நொசிசம் ்பகுததைறிவு வொதைதடதை கைடுடமயொகை 
எதிர்ததைது.  மககைளுடைய உணர்வுகைளுககும் 
உணர்ச்சிகைளுககும் முககியததுவம் 
பகைொடுததைது.  ஒரு கைட்சி ஆட்சிமுட்றடய அது 
ஆதைரிததைது.  நொசி கைட்சிடயத தைவிர மற்ற 
அடனதது கைட்சிகைளும் ஒடுககைப்பட்ைன.  நொசிச 
கைட்சியின் அடமபபு ்படிநிடலக பகைொட்்பொட்டின் 
்படி உருவொககைப்பட்ைது.  கைட்சியின் அதிகைொரங்கைள் 
அடனததும் ஹிட்லரிைபம குவிககைப்பட்ைன.

 சுருககைமொகைக கூறின், நொசிசம் 
சர்வொதிகைொர, இனவொதை, ்பகுததைறிவிறகு எதிரொன 
பகைொள்டகையொகும்.  இரணைொம் உலகைப ப்பொரில் 
பஜர்மனியின் பதைொல்வியும் ஹிட்லரின் 
தைறபகைொடலயும், நொசிச பகைொள்டகைடயயும் 
கைட்சிடயயும் கைடலததைன.  இரணைொம்  உலகை 
ப்பொருககுப பின் மககைளொட்சியும் கைட்சிப 
ப்பொட்டிகைள் முட்றயும் பஜர்மனியில் 
பவரூன்றியதைொல் நொசிசம் மீணடும் 
வளரவில்டல.

பைம் பாரபபது

அருடம மொணவர்கைபள, நொசிசம் 
இனப்படுபகைொடல பசயதைது தைறப்பொது 
உங்கைளுககு பதைரியும்.  நொசிசததின் 
பகைொடுடமகைடளப ்பறறி ்பல ்பைங்கைள் 
எடுககைப்பட்டுள்ளன.  ‘சின்ட்லர்ஸ் லிஸ்ட்’ 
என்்ற ்பைம் ்பல ஆஸ்கைொர் விருதுகைடளப 
ப்பற்றது.  நொசிக பகைொடுடமகைடளக கைருததைொகைக 
பகைொணடுள்ளது.இப்பைதடதை மொணவர்கைள் 
அடனவரும் ்பொர்ககை பவணடும்.

சசயலபாடு
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பாடச்சுருக்கம்

மூன்று வடகையொன தைொரொளவொதைங்கைடள 
அரசியல் பகைொட்்பொட்டில் நொம் கைொணலொம்.  
அடவகைள் 1. எதிர்மட்றத தைொரொளவொதைம், 
2. பநர்மட்றத தைொரொளவொதைம் 3. சமகைொலத 
தைொரொளவொதைம் ஆகும்.  எதிர்மட்றத 
தைொரொளவொதைம் அரடச ஒரு பதைடவயொன 
தீடம என்று வர்ணிககின்்றது.  சட்ைம், 
ஒழங்டகை ்பரொமரிககும், சட்ைபூர்வமொன 
ஒப்பநதைங்கைடள அமல்்படுததும் 
அதிகைொரங்கைடள மட்டுபம அரசு 
ப்பறறிருககின்்றது.  பநர்மட்றத 
தைொரொளவொதைம் சமூகை நல அரடச 
ஆதைரிககின்்றது.  மககைளின் நலனுககைொகை 
அரசு பசயல்்பை பவணடும் என்று 
கூறுகின்்றது.  சமகைொலத தைொரொளவொதைம்  
19-ஆம் நூற்றொணடின் எதிர்மட்றத 
தைொரொளவொதைதடதை தைறப்பொழுது மீணடும் 
ஆதைரிககின்்றது.  குட்றநதை அதிகைொர அரசு 
என்்ற கைருதடதை இது வலியுறுததுகி்றது.

பலனின் மொர்கசிசததிறகு இரணடு 
முககிய ்பங்கைளிபபுகைடள வழங்கினொர்.  
ஒன்று ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சி, 
இரணைொவது ஏகைொதி்பததியம் 
முதைலொளிததுவததின் உச்சக கைட்ைம்  என்்ற 
விளககைம்.  ப்பொதுவுடைடம கைட்சி மககைளொட்சி 
மததியததுவம் அடிப்படையில் 
அடமககைப்பட்டிருககும்.  ப்பொதுவுடைடமவொதை 
கைட்சி புரட்சியின் முன்னனியில் இருககும் 
என்று பலனின் கூறினொர்.

ஸ்ைொலின் ஒரு நொட்டில் சமதைர்மவொதைம்  
அல்லது சமதைர்மவொதைம் என்்ற புது கைருதடதை 
பகைொணடு வநதைொர். மொபவொ பமறகு 
ஐபரொபபிய ப்பொதுவுடைடமடய ஆசிய 
நொைொன சீனொவிறகு சொதைகைமொகை 
மொறறியடமததைொர்.  விவசொயிகைள் 
தைடலடமயிலொன புரட்சிடய நைததி 
மககைளொட்சி ஜனநொயகை சர்வதிகைொரதடதை 
நிறுவினொர்.

்பல வடகையொன சமதைர்மவொதைங்கைள் 
நமது அரசியல் அறிவியலில் உள்ளன.  
மககைளொட்சி சமதைர்மவொதைம்,  ்பரிணொம  
சமதைர்மவொதைம், ஃப்பபியன் சமதைர்மவொதைம் 
ப்பொன்்ற வடகைகைள் உள்ளன.  
மொர்கசியததில் இருநது சமதைர்மவொதைம் 
பவறு்பட்டு நிறகி்றது.  மககைளொட்சி 
குணதடதை ப்பறறு சமூகை நல ்பணிகைடள 
பசயவதைொல் அரசு பதைடவயொனது என்று 
சமதைர்மவொதைம் கூறுகின்்றது.  மொற்றங்கைள் 
்பரிணொம வளர்ச்சி மூலம் பமல்ல பமல்ல 
பதைொன்்ற பவணடுபமன்று சமதைர்மவொதைம் 
கூறுகின்்றது

பதைசியவொதைம் உலகை நொடுகைளின் 
அரசியலில் சில நூற்றொணடுகைளொகை 
ஆதிககைம் பசலுததி வருகி்றது.  தைங்கைள் 
நொட்டின் மீது மககைள் பகைொணடிருககும் 
பநசமும், ்பொசமும் பதைசியமொகும்.  ஆதி 
கைொலம் முதைல் இடணநது வொழதைல், ஒபர 
வம்ச வழியில் வருதைல், தைகைவல் 
பதைொைர்பு, முதைலொளிததுவம், வர்ககை 
சுரணைல், நவீன அரசின் பதைொற்றமும் 
ஆதிககைமும் பதைசிய வொதைதடதை 
உருவொககுவதைொகை ்பல பகைொட்்பொடுகைள் 
கூறுகின்்றனர். உள்நொட்டிலும், 
பவளிநொட்டிம் பசயல்்படும் ்பல்பவறு 
பசொதைடனகைடளயும் சவொல்கைடளயும் 
சமொளிதது பதைசியவொதைம் வலுவொன 
அரசியல் பகைொட்்பொைொகை உள்ளது.

்பொசிசமும், நொசிசமும் பநருங்கிய 
பதைொைர்பு பகைொணை பகைொள்டகைகைள் ஆகும்.  
சர்வதிகைொரம்,  தீவிர பதைசியவொதைம், நொயகைன் 
வழி்பொடு, கைொலனி ஆதிககைம், ப்பொர் தைொகைம் 
ஆகிய தைன்டமகைடள இகபகைொள்டகைகைள் 
ப்பறறிருககின்்றன. உலகில் உள்ள 
ப ்ப ரு ம் ்ப ொ ன் ட ம ய ொ ன  ம க கை ள் 
்ப ொ சி ச த ட தை யு ம் ,  ந ொ சி ச த ட தை யு ம் 
பவறுககின்்றனர்.
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அருஞ்சாற்பாருள்

சுதந்திரமாக விடு (Laissez Faire): பிபரஞ்சு 
பமொழி பசொல் ஆகும்.  சுதைநதிரமொகை விடு 
என்்பது இதைன் ப்பொருளொகும்.  வொழகடகைடய 
விரும்பிய ்படி அடமததுபகைொள்ள அரசு 
மனிதைடன சுதைநதிரமொகை விை பவணடும்.

சந்்த ப�ாருளாதாரம் : பதைடவ மறறும் 
வழங்கைல் அடிப்படையில் இயங்கும் 
ப்பொருளொதைொரம்.

சமூக நலஅரசு : சமூகை நல திட்ைங்கைடள 
அமல்்படுததும் அரசு

சீர்மப்பு (Perestroika): ரஷய பமொழி பசொல் 
ஆகும்.  சீரடமபபு என்்பது இதைன் ப்பொருள் 
ஆகும்.  பசொவியத ரஷயொவின் அதி்பர் டமககைல் 
பகைொர்்பபசவ ப்பொருளொதைொரதடதை சீரடமககை 
பகைொணடு வநதை திட்ைம் இது ஆகும்.

பெளிப்�்ைததன்ம (Glasnost): ரஷய 
பமொழி பசொல் ஆகும்,  பவளிப்படைததைன்டம 
என்்பது இதைன் ப்பொருளொகும்.  மககைளுககைொன 
அரசியல் உரிடமகைடள பசொவியத ரஷயொவின் 
அதி்பர் டமககைல் பகைொர்்பபசவ இததிட்ைததின் 
மூலம் பகைொணடு வநதைொர்.

புதிய ஒப்�ந்தம் (New Deal) : புதிய ஒப்பநதைம் 
என்்பது இதைன் ப்பொருளொகும்.  உலகை 
ப்பொருளொதைொர மநதை நிடலயில் இருநது 
அபமரிககைொவின் ப்பொருளொதைொரதடதை 
மீட்பைடுககை அதி்பர் பிரொங்ளின் ரூஸ்பவல்ட் 
இதைடன அறிமுப்படுததினொர்.

மககளாட்சி மததியததுெம் : இது, 
ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சியின் அடமபபு 
பகைொட்்பொடு ஆகும்.  பலனின் மககைளொட்சி 
மததியததுவதடதை பகைொணடு வநதைொர்.  
மககைளொட்சியும் அதிகைொர குவியலும் இடணநது 
இங்கு கைொணப்படுகி்றது.

ப�ாதுவு்ை்மொதம் சீனமயமாதல் : 
ஐபரொபபிய கைணைததின் ப்பொதுவுடைடமவொதை 

பகைொள்டகைடய சீனொவிறகுத தைகுநதைவொறு 
மொறறி அடமததைல்.

மமலாதிககம் : கிரொம்சி என்்பவர் பமலொதிககைம் 
எனும் கைருதடதைக பகைொணடு வநதைொர்.  அரசு 
தைொர்மீகைம்,  அறிவு மூலமொகை மககைள் மீது 
ஆதிககைம் பசலுததி மயககுகி்றது என்்பது 
இதைன் ப்பொருளொகும்.

கற�்ன சமதரமொதம் : கைொரல் மொர்கஸின் 
கைொலததிறகு முன்பு இருநததை சமதைர்மவொததடதை 
கைற்படன சமதைர்மவொதைம் என கைொரல் மொர்கஸ் 
வர்ணிததைொர்.

ஃம�பியன சமதரமொதம் : ்பணடை கைொல 
பரொமொனிய பஜன்ரலின் ப்பயரொல் 
ஆரம்பிககைப்பட்ை சமதைர்மவொதைம் ஃப்பபியன் 
சமதைர்மவொதைம் ஆகும்.  சரியொன பநரம் வரும் 
வடர ப்பொறுததிருநது இயங்குவது இதைன் 
பகைொள்டகையொகும்,

புதிய மககளாட்சி : மொபவொ புதிய மககைளொட்சி 
கைருதடதை அறிமுகைப்படுததினொர்.  விவசொயிகைள், 
பதைொழிலொளிகைள், சிறிய முதைலொளிகைள், ப்பரிய 
முதைலொளிகைள் ஆகிபயொர்கைளுககைொன ஆட்சிபய 
புதிய மககைளொட்சி ஆகும்.

ஆதிகால உறவு ொதம் :  ஒரு குறிபபிட்ை 
பமொழி, இன மறறும் ்பகுதி மககைள் ஆதி 
கைொலததில் இருநது இடணநது வொழவதைொல் 
பதைசியவொதைம் பதைொன்்றயது என்று 
இகபகைொள்டகை கூறுகி்றது.

கற�்ன சமூகஙகள் : ப்பனடிகட் ஆணைர்சன், 
’பதைசம் என்்பது மககைளின் கைற்படனயில், 
மனதில் இயங்கும் சமூகைம்‘ என கூறினொர்.

பதாழிலாளர (Proletariat): கைொரல் மொர்கஸ் 
பதைொழிலொளர்கைடள குறிப்பதைறகைொகை பிரஞ்சு 
பமொழிச் பசொல்டல ்பயன்்படுததினொர்.

U.S.S.R : “யூனியன் ஆஃப பசொவியத 
பசொசியலிஸ்ட் ரீ்பபளிக” என்்பது இதைன் 
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விரிவொககைமொகும், இபப்பொதுவுடைடமவொதை 
நொடு 1991-ஆம் ஆணடு மட்றநதைது.

BREXIT : ஐபரொபபிய யூனியனில் இருநது 
இங்கிலொநது பவளிபயறுவதைறகைொன நிகைழசி. 
(Britain Exit)

உலகமயமாதல் : ப்பொருளொதைொர, வர்ததைகை, 
பதைொழில் நுட்்ப தைளங்கைளில் உலகைம் 
ஒன்றிடனவது உலகைமயமொதைல் எனப்படும்.

மதிப்பிடுதல்

I. சரியான பதிற் நதரவு சசய்யவும்

1. அரசு ஒரு அவசியமொன தீடம என்று கைருதிய பகைொள்டகை எது?

 a) எதிர்மட்றத தைொரொளவொதைம் b) பநர்மட்றத தைொரொளவொதைம்

 c) மொர்கசியம்  d) அதிகைொரம் இல்லொ பகைொள்டகை

2. பநர்மட்றத தைொரொளவொதைம் அரடச எவவடகையொன கைருவியொகை கைருதியது?

 a) சட்ை ஒழுங்கு b) சுரணைல்

 c) சமூகை நலன் d) புரட்சி

3. புதியத தைொரொளவொதைதடதை ஆதைரிததைவர்கைள்

 a) நொக b) நொசிக

 c) பிபரட்ரிக பஹயக d) பமறகைணை எல்பலொரும்

4. பமலொதிககைம் என்்ற கைருதடதை வலியுறுததியவர் யொர்?

 a) கைொரல் மொர்கஸ் b) பலனின்

 c) ஆணைனிபயொ கிரொம்சி d) மொபவொ பசதுங்

�ாசிசம் : இததைொலிய பமொழியில் ‘்பொசி’ என்்றொல் 
‘தைணடுகைளின் மூட்டை’ என்று ப்பொருளொகும்.  
ஒறறுடம மறறும் வலிடமடய இது 
குறிககின்்றது.

சிததிரெ்த முகாம்கள் : யூதை இன மககைடள 
நொசிச தைடலவர் அைொல்ஃப ஹிட்லர் அடைதது 
பகைொடுடம ்படுததிய இைங்கைபள சிததிரவடதை 
முகைொம்கைள் என்று அடழககைப்படுகின்்றன.
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5.  ப்பொதுவுடைடமவொதை கைட்சி ப்பொதுவுடைடமவொதை புரட்சியின் முன்னணியில் இருநது பசயல்்பை 
பவணடும் என்று கூறியவர் யொர்?

 a) கைொரல் மொர்கஸ் b) பலனின்

 c) மொபவொ  d) ஸ்ைொலின்

6. ப்பொதுவுடைடமவொதை பகைொள்டகைககு மொபவொ வழங்கிய மிகை முககிய ்பங்கு

 a) ப்பொதுவுடைடமவொதைம் சீனமயமொதைல் b) வரலொறறு ப்பொருள் முதைல் வொதைம்

 c) உ்பரி மதிபபு d) மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை

7. சரியொகை ப்பொருததுகை

1. ப்பர்னொட் ஷொ - a) கைற்படன சமதைர்மவொதைம் 

2. இரொ்பர்ட் ஓவன் - b) ்பரிணொம வளர்ச்சி சமதைர்மவொதைம் 

3. எட்வர்ட் ப்பர்ன்ஸ்பைன் - c) கில்டு சமதைர்மவொதைம் 

4. G.D.H.பகைொல் - d) ஃப்பபியன் சமதைர்மவொதைம் 

 a) 1-A,  2-B,  3-C,  4-D b) 1-D,  2-A,  3-B,  4-Cs

 c) 1-A,  2-D,  3-C,  4-B d) 1-C,  2-B,  3-D,  4-A

8. ஃப்பபியன் சமதைர்மவொதைம்  எவருடைய ப்பயரொல் உருவொககைப்பட்ைது?

 a) பரொமொனிய பஜனரல் b) ரஷயன் பஜனரல்

 c) ஆங்கிபலய பஜனரல் d) இநதியன் பஜனரல்

9. கில்டு சமதைர்மவொதைம் கீழகைணைவறறில் எடதை வலியுறுததியது?

 a) நவீனமொககைப்பட்ை இடைககைொல கில்டு அடமபபு  b) கைல்வி ப்பொன்்ற ்பணிகைடள பசயயும் அரசு

 c) அடமதியொன வழியில் மொற்றம் d) பமறகைணை எல்லொம்

10. கீழககைணைவர்கைளில் ப்பொதுவுடைடமவொதை சிநதைடனடய ஆதைரிககைொதைவர் யொர்?

 a) கைொரல் ்பொப்பர் b) கைொரல் மொர்கஸ்

 c) லுயி அல்துசர் d) ஆணைனிபயொ கிரொம்சி

11. கீழககைணைவறறில் இநதிய வடகையொன சமதைர்மவொதைம்  எது?

 a) சிணடிகைலிசம் b) ஃப்பபியன் சமதைர்மவொதைம்

 c) சமதைர்ம வடிவ சமுதைொயம் d) கில்டு சமதைர்மவொதைம் 
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12. பதைசியவொதைதடதை “கைற்படன சமூகைங்கைள்” என்று  வர்ணிததைவர் யொர்?

 a) கைொரல் டியுட்ஸ்ச் b) ப்பனடிகட் ஆணபைர்சன்

 c) டமககைல் மொன் d) அநபதைொணி கிைன்ஸ்

13. “்பொட்ைொளிககு தைநடதை நொடு என்று ஒன்று இல்டல” என கூறியவர் யொர்? 

 a) ப்பனடிகட் ஆணபைர்சன் b) கைொரல் டியுட்ஸ்ச்

 c) அரிஸ்ைொடில் d) கைொரல் மொர்கஸ்

14. “எனது ப்பொரொட்ைம்” என்்ற நுடல எழுதியவர் யொர்?

 a) கைொரல் மொர்கஸ் b) பிளொட்பைொ

 c) அைொல்ஃப ஹிட்லர் d) ஆைம் ஸ்மித

15. நொசிசம் எடதை ஆதைரிததைது?

 a) ஆரிய இன உயர்வு b) பதைசிய சமததுவம்

 c) யூதை இன உயர்வு d) ஐபரொபபிய உயர்வு

16.  கூற்று(A): கிரொம்சி பமலொதிககைதடதை ஆதைரிககி்றொர் 
்காரணம் (R): முன்பனறிய நொடுகைள் வளர்நது வரும் நொடுகைள் மீது ஆதிககைதடதை பசலுததைலொம். 

பமறகூறிய இரணடு வொககியங்கைளுள் ஒன்று கூற்றொகைவும் (கூ) மறப்றொன்று கைொரணமொகைவும் 
(கைொ) உள்ளது.  இநதை சூழலில் கீழக கைணைடவகைளுள் எது சரியொனது என்று கூறுகை.

அ) கூ றறு (கூ) கைொரணம் (கைொ) இரணடுபம சரி, கூறறுககைொன சரியொன விளககைமொகை கைொரணம் 
உள்ளது.

ஆ)  கூறறு மறறும் கைொரணம் இரணடுபம சரி ஆனொல் கூறறுககைொன சரியொன விளககைமொகை 
கைொரணம் இல்டல.

இ) கூறறு சரி ஆனொல் கைொரணம் தைவறு
ஈ) கூறறு தைவறு ஆனொல் கைொரணம் சரி.

II. கீழக்்கணை ந்கள்வி்களுக்கு மி்கவும் சுருக்்க்மா்க பதில எழுது்க

17. வரொலொறறின் முடிவு என்்றொல் என்ன?

18. மககைளொட்சி மததியததுவம் என்்படதை விளககுகை.

19. புது மொர்கசியம் ்பறறி சிறு விளககைம் தைருகை.

20. புதுத தைொரொளவொதைதடதை தைங்கைள் நொடுகைளில் அமல்்படுததிய தைடலவர்கைடள கூறுகை?

21. கைருவி மொர்கசியம் என்்றொல் என்ன?

22. பதைசியவொதைம் ஆரம்்ப கைொல அடையொளங்கைளொல் உருவொனதைொ?

23. பகைொள்டகை அரசுக கைருவிகைள் என்்படதை விளககுகை.
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III. கீழக்்கணை ந்கள்வி்களுக்கு சுருக்்க்மா்க பதில எழுது்க

24. பநர்மட்றத தைொரொளவொதைததில் அரசின் ்பணிகைடள விளககுகை.

25. கிரொம்சியின் பமலொதிககைம் என்்ற கைருதடதை நீ எவவொறு புரிநது பகைொணடுள்ளொய?

26. ப்பொதுவுடைடமவொதைததிறகு பலனின் ஆறறிய ்பங்டகை ்பறறி விரிவொன விளககைம் தைருகை.s

27. ப்பொதுவுடைடமயும் சமதைர்மவொதைதடதையும் ஒபபிடுகை.

28. கைற்படன சமூகைங்கைளில் இருநது பதைசியவொதைம் பதைொன்றியது என்்படதை ஆயவு பசயகை.

29.  அடமதி, சமததுவம், மககைளொட்சி உள்ள உலகைததிறகு ்பொசிசமும் நொசிசமும் எதிரிகைள் என்்ற 
கூறட்ற ்பறறி விமர்சிககைவும்.

30. இநதிய பதைசியவொதைம்  பதைொற்றததிறகைொன கைொரணிகைடள ்பட்டியலிடுகை.

IV. கீழக்்கணை வினாக்்களுக்கு விரிவா்க பதில வழங்கவும் 

31. சமகைொலத தைொரொளவொதைதடதை ஆயவு பசயயவும்.

32. மொபவொவின் பகைொள்டகையின் முககிய தைன்டமகைடள விவரிககைவும்.

33. ஃப்பபியன் சமதைர்மவொதைததின் சி்றபபுத தைன்டமகைடள விவரிககைவும்.

34. பதைசியவொதைம் ்பறறிய பகைொட்்பொடுகைடளப ்பறறி விரிவொகை எழுதைவும்.

35. ்பொசிச பகைொள்டகையின் கூறுகைடள விவரிககைவும்.

ந்மற்ந்காள் நூல்கள்

1.  Anderson, B. (1983) Imagined Communities: Reflections on the Origins and 
Spread of Nationalism. London: Verso

2.  Gauba, O.P. (2009) An Introduction to Political Theory, New Delhi: Macmillan 
Publishers India Ltd.

3.  Heywood, Andrew(2003) Political Ideologies: An Introduction, London: 
Macmillan

4. IGNOU Political Science Study Materials, B.A and M.A

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

6.  Ramasamy, Sushila  (2009) “Political Theory – Ideas and Concepts, Chennai: 
Macmillan India Ltd.
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அ்கு-8 அரசியல ச்காள்ற்க்கள் – பகுதி I

உரலி :

*்பைங்கைள் அடையொளததிறகு மட்டும்.
 இப்பககைததிறகு  பதைடவப்பட்ைொல் Flash Player or Java Script ஐ அனுமதிககைவும்

http://www.histropedia.com/

இநதை பசயல்்பொட்டின் மூலமொகை 
பவறு்பட்ை தைததுவங்கைககைள் 

மறறும் தைததுவவொதிகைடளப்பறறி 
கைறறுகபகைொள்ளலொம்

ICT CORNER

அரசியல ச்காள்ற்க்கள்படி்கள்

்படி 1:  கீழககைொணும் உரலி / விடரவுக குறியீட்டைப ்பயன்்படுததி “histropedia” ்பககைததிறகுச் 
பசல்கை.

்படி 2:  பசயல்்பொட்டின் சொளரததில் histropedia முகைபபு ்பககைம் பதைொன்றும் வலது ்பககைததில் 
உள்ள search ஐ  பசொடுககி communism என தைட்ைச்சு பசயகை.  

்படி 3:  இததைததுவததின் கைொலகபகைொட்டிடன ஆரம்்ப கைொலததிலிருநது இன்ட்றய கைொலகைட்ைம் 
வடர உள்ள இததைததுவம் (communism) ்பறறிய விவரங்கைடள கைொணபிககும்.

்படி 4:  முழுதும் பதைடி பவறு்பட்ை தைததுவங்கைககைள் மறறும் தைததுவவொதிகைடளப்பறறி பவவபவறு 
வருைங்கைடள பசொடுககி அககைொலககைட்ைததில் உள்ள புரிநது கைறறுகபகைொள்ளலொம். 
பமலும் இடணபபுகைள் மூலம் ஓவபவொரு தைததுவததிடன ்பறறி அறியலொம்.

படி
 1

படி
 2

படி
 3

படி
 4
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9.1  அ்மைப்பெதிர்வாதம் (Anarchism)

மனிதைனு்டய அடிபெ்ட குணமகாகிய 
ெரஸ்ெர ஒத்து்ழபபுடன் சுய ஆடசி மு்்ற்ய 
வலியுறுத்தும் அரசியல் ப்ககாள்்கக்கு 
‘அ்மபபெதிர்வகாதைம்’ என்ெது பெயரகாகும். 
இந்தை தைத்துவத்தின் ஆஙகிலப பெயர் 
‘ANARCHISM’ கி்ரக்்க பமகாழி பசகால்லகானே 
ANARCHOS-இல் இருந்து ்தைகான்றியது.  
அ்மபபெதிர்வகாதைம் என்ெதுதைகான் இதைன் 

அறிமுகம்

நகாம் முந்்தைய ெகாடத்தில் சில அரசியல் ப்ககாள்்க்க்ளப 
ெடித்்தைகாம். இதைர ப்ககாள்்க்க்ளத் தைறபெகாழுது ்ககாண்ெகாம்.  
அரசியல் ப்ககாள்்க்கள ெகுதி மி்கவும் வளமகானேது ஆகும்.  ெல்்வறு 
ப்ககாள்்க்கள பசழித்து வளர்கின்்றனே.  ்கடந்து 40 ஆணடு்களகா்க ெல 
புதிய ப்ககாள்்க்களும் ்தைகான்றியுளளனே.

  அ்மபபெதிர்வகாதைம் ப்ககாள்்கயின் பெகாருள, தைன்்ம்கள, வ்்க்கள மறறும் 
சிந்தை்னேயகாளர்்க்ளப புரிந்து ப்ககாளளுதைல்.

  பெணணியத்தின் பெகாருள ்தைகாற்றம் மறறும் வ்்க்க்ள அறிந்து ப்ககாளளுதைல்.

  பெண்கள முன்்னேற்றத்திறகு இந்திய அரசு எடுத்துளள நடவடிக்்்க்க்ள அறிதைல்.

  சமுதைகாயவகாதைத்தின் ்தைகாற்றம், சிந்தை்னேயகாளர்்கள மறறும் முக்கியத் தைன்்ம்க்ளப ெறறிய 
பதைளி்வப பெறுதைல். மனிதைன், சமூ்கம், உரி்ம்கள, நீதி ஆகியவற்்றப ெறறி சமுதைகாய 
வகாதைம் கூறிய்தை ஆயவு பசயதைல்.

  பின் நவீனேத்துவ ப்ககாள்்கயின் பெகாருள, சிந்தை்னேயகாளர்்க்ளப ெடித்தைல். உண்ம்கள, 
தைனித்தைன்்ம, அ்டயகாள அரசியல் ஆகியவற்்றக் குறித்து பின் நவீனேத்துவத்தின் 
்கருத்துக்்க்ள ஆயதைல்.

  ஆழச் சூழலியல், ்ம்லகாடடமகானே சூழலியல், சூழலிய அரசியல் ்்ககாடெகாடு்கள 
ஆகியவறறின் அடிபெ்டக் ்கருத்து்க்ள புரிந்து ப்ககாளளுதைல்.

  இந்தியகாவின் முக்கியமகானே சுறறுச் சூழல் இயக்்கங்க்ள அறிந்து ப்ககாளளுதைல்.

9
அலகு

அரசியல் பகாள்்ககள்  – ெகுதி II

�      கற்றலின் சநாககஙகள்

பெகாருளகாகும். பியரி்ஜகாசப பிபரௌதைகான் 
இலகாெத்்தை திருடடு எனே வர்ணித்தைகார்.  
இத்தைத்துவத்்தை முதைன் முதைலில் 
ஆதைரித்தைவர்்களில், பியரி்ஜகாசப பிபரௌதைகான் 
முக்கியமகானேவர் ஆவகார்.

அதிகாரம் இருககும் இ்டத்தில் 
விடுத்ல இருககாது. 

- பீட்டர் கிசராசொடகின்
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இரஷ்யகாவின் சிந்தை்னேயகாளரகானே 
கி்ரகா்ெகாடகின், ஃபிரகான்ஸ் நகாடடின் அ்மதி 
சிந்தை்னேயகாளரகானே லி்யகா டகால்ஸ்டகாய 
ஆகி்யகார் இக்ப்ககாள்்க்ய ஆதைரித்தைனேர்.

எல்லகா வ்்கயகானே அதி்ககாரங்க்ளயும் 
அ்கற்ற ்வணடும் மனிதைர்்க்ள, அரசு, தைனி 
பசகாத்துரி்ம, மதைம் ஆகிய்வ்களின் பிடியில் 
இருந்து விடுவிக்்க ்வணடும். மனிதைரின் 
ெரஸ்ெர ஒத்து்ழபபு குண அடிபெ்டயில் 
புதிய மு்்ற்ய ெ்டக்்க ்வணடும் என்று 
அதி்ககாரம் இல்லகா ப்ககாள்்க கூறுகி்றது.

அ்மபபெதிர்வகாதைம் அர்ச ஒரு 
்தை்வயற்ற தீ்மயகா்க ்கருதுகின்்றது.  
மக்்களின் உரி்ம்ய ெகாதித்து தைகார்மீ்க 
முன்்னேற்றத்்தைத் தைடுபெதைகால் அரசு ஒரு 
தீ்மயகாகும். அரசினேகால் எந்தை ெயனும் 
இல்்ல.  அது ்தை்வயற்ற ஒன்்றகாகும். எந்தை 
ெணி்யயும் அது பசயயகாதைதைகால் அதை்னே 
உட்னே அழிக்்க ்வணடும் என்று 
இக்்்ககாடெகாடு கூறுகின்்றது.

அ்மைப்பெதிர்
எல்லகா வ்்கயகானே அதி்ககாரங்களும் 

்தை்வயற்றது, விரும்ெத்தை்ககாதைது. ஆ்க்வ 
மனிதைர்்கள மறறும் குழுக்்களின் 

ஒருஙகி்ணபெகால் ெரஸ்ெர 
ஒத்து்ழபபுடன் புதிய்தைகார் சமுதைகாயத்்தை 

ெ்டக்்க ்வணடும்.

அ்மபபெதிர் குழபெமகா்ககாது 
அ்மபபெதிர் அரகாஜ்கம் 

ஆ்ககாது.

அ்மபபெதிர் சுய உரி்ம 
்்ககாடெகாடடின்ெடி வகாழ்க்்்க்ய 

்மறப்ககாளவதைகாகும்.

அ்மபபெதிர் ஆதைரவகாளர்்கள 
எவவிதை விதிவிலக்கும் இல்லகாமல் அதி்ககார 

அத்துமீ்றல்்க்ள எதிர்பெவர்்கள ஆவர். 

அ்மபபெதிர் குழபெமகா்ககாது 

அ்மபபெதிர் சுய உரி்ம 
்்ககாடெகாடடின்ெடி வகாழ்க்்்க்ய 

அ்மபபெதிர்வகாதைம் குழபெத்்தையும் 
ஒறறு்மயின்்ம்யயும் உருவகாக்்கவில்்ல. 
இது ஒழுஙகு மறறும் ஒறறு்ம்ய 
ப்ககாணடுவர முயறசிக்கின்்றது.  மனிதைர்்கள 
இயற்்கயகா்க்வ கூடடு்றவு சிந்தை்னே 
ப்ககாணடவர்்கள ஆவர். ெரஸ்ெர ஒத்து்ழப்ெ 
உ்டயவர்்கள ஆவர். அரசு என்ெது ஒரு 
பசயற்்கயகானே அ்மபபு ஆகும்.  மனிதைனின் 
ஒத்து்ழபபு குணத்்தை அது அழிக்கின்்றது. 
மனிதைனின் சுதைந்திரத்்தையும் உரி்ம்க்ளயும் 
ெகாதிக்கின்்றது. ஆ்க்வ அ்மபபெதிர்வகாதைம் 
அர்ச அழித்துவிடடு சுய விருபெம் 
அடிபெ்டயில் ஒத்து்ழப்ெ ஆணி ்வரகா்க 
ப்ககாணட புதிய சமுதைகாயத்்தை ெ்டக்்க 
்வணடும் என்று கூறுகின்்றது. ஒவபவகாரு 
ஆணும் பெணணும் மகிழ்ச்சியுடன் பெகாது 
வகாழ்க்்்கயில் ெங்்கறெகார்்கள.

எதிர்ம்்றத் தைகாரகாளவகாதைம் அர்சத் 
்தை்வயுளள தீ்ம என்்றது. ஆனேகால் 
அ்மபபெதிர்வகாதைம் அர்ச ்தை்வயற்ற 
தீ்ம என்று கூறுகி்றது.  இரண்டயும் 
ஒபபிடடு விவகாதிக்்கவும்.

பையல்ொடு 

ெரஸெர ஒத்து்ழப்பு வாழக்க பையல் 
விளககம்

அ்மபபெதிர்வகாதைம் மனிதைர்்களின் 
ெரஸ்ெர ஒத்து்ழபபுடன் உளள வகாழ்்வ 
ஆதைரிக்கின்்றது. ஆ்க்வ மகாணவ 
மகாணவி்க்ள, உங்களு்டய வகுபபில் 
ெரஸ்ெர ஒத்து்ழபபு அ்மப்ெ 
உருவகாக்குங்கள. யகாரு்டய நிர்ெந்தைமும் 
இல்லகாமல் நகாம் ்சர்ந்து வகாழ முடியும் 
என்ெ்தை நிரூபித்துக் ்ககாடடுங்கள.  
வகுபெ்்றயில், ெளளியில் ந்டபெறும் 
அன்்றகாட ்வ்ல்க்ள (்கரும் ெல்்க்யத் 
து்டத்து ் வத்தைல், வகுபெ்்ற்யப பெருக்கி 
்வத்தைல், குடிநீ்ரக் ப்ககாணடு வந்து 
்வத்தைல்) இந்தை அ்மபபின் மூலம் பசயது 
்ககாடடலகாம்.

பையல்ொடு 
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அ்மபபெதிர்வகாதைம் ஆடசி இல்லகா 
சமூ்கத்்தை ஆதைரிக்்கவில்்ல.  ஆடசியகாளர்்கள 
இல்லகா சமூ்கத்்தைத்தைகான் ஆதைரிக்கின்்றது.

அ்மபபெதிர்வகாதைம் சுய உரி்ம 
மறறும் சுய நிர்ணயம் ஆகிய ்்ககாடெகாடு்க்ள 
ஆதைரிக்கின்்றது.  ஒவபவகாரு மனிதைனும் தைனேது 
வகாழ்க்்்க்ய அ்மத்துக்ப்ககாளளும் சுய 
நிர்ணய உரி்ம்ய பெறறிருக்கி்றகான்.  அ்தைப 
்ெகால்வ ஒவபவகாரு ஆணும் பெணணும் 
தைனேது உடல் மறறும் உயிர் மீது உரி்ம பெறறு 
இருக்கி்றகார்்கள. அரசு இந்தை இரணடு 
்்ககாடெகாடு்க்ளயும் மீறுவதைகால் நகாம் அ்தை 
அ்கற்ற ்வணடும்

அ்மபபெதிர்வகாதைம் அர்ச மடடும் 
அல்ல, குடும்ெம், மதைம் ஆகிய சமூ்க 
அ்மபபு்க்ளயும் எதிர்க்கின்்றது.  சில தைத்துவ 
ஞகானி்கள தைனி பசகாத்துரி்ம்ய 
எதிர்க்கின்்றனேர்.

அர்ச ஒழிக்்க ்வணடும் என்று 
மகார்க்சிசம் கூறுவது ்ெகால்வ 
அ்மபபெதிர்வகாதைம் கூறுகின்்றது.  
இருந்தை்ெகாதிலும் மகார்க்ஸியத்திறகும் 
அ்மபபெதிர்வகாதைத்திறகும் ்வறுெகாடு்கள 
உளளனே.  அ்மபபெதிர்வகாதைம் அர்ச உட்னே 
அழிக்்க ்வணடும் எனே கூறுகின்்றது.  ஆனேகால் 
மகார்க்சியம் சமதைர்மவகாதை சமூ்கம் ்தைகான்றிய 
பி்றகு தைகானேகா்க்வ அரசு உதிர்ந்து ்ெகாயவிடும் 
என்று கூறுகின்்றது.

பஜரகார்ட ்க்சய 21-ஆம் நூற்றகாணடில் 
அ்மபபெதிர்வகாதைத்்தை ஆதைரித்தைகார்.  அர்ச 
அவர் குற்றவகாளி நிறுவனேம் என்று 
வர்ணித்தைகார். அரசு இல்லகா சமூ்கங்க்ளப 
புதிதைகா்க உருவகாக்்க ் வணடும் என்று கூறினேகார்.

முதலாளித்துவத்்த அழித்திடுக
விடுத்லயான மைனிதகுலத்திற்காக

அ்மைப்பெதிர்வாதத்திற்காக

ெல வ்்கயகானே அ்மபபெதிர்வகாதைம் 
உடபிரிவு்கள உளளனே. தைத்துவ 
அ்மபபெதிர்வகாதைம், சமதைர்ம 
அ்மபபெதிர்வகாதைம், புரடசி்கர 
அ்மபபெதிர்வகாதைம், புதுத் தைகாரகாளவகாதை 
அ்மபபெதிர்வகாதைம் என்று ெல 
உடபிரிவு்க்ளக் ப்ககாணடுளளனே. 
இவறறி்ட்ய ெல ்வறுெகாடு்கள உளளனே. 
இ்வ பெரும்ெகாலும் அர்ச அ்கற்ற ் வணடும் 
என்று கூறுகின்்றனே.  ஆனேகால் புதுத் தைகாரகாளவகாதை 
அ்மபபெதிர்வகாதைம் ்்ககாடெகாடு, அர்ச 
அ்கற்ற ்வணடகாம், அதைனு்டய அதி்ககாரத்்தை 
கு்்றத்தைகால் ்ெகாதும் என்கின்்றது.

ெல்்வறு, தைத்துவ ஞகானி்கள 
அ்மபபெதிர்வகாதைக் ப்ககாள்்க்ய 
விமர்சிக்கி்றகார்்கள.  மனிதைனின் இயற்்க 
குணத்திறகு எதிரகானேது என்று கூறுகி்றகார்்கள. 
அதைனு்டய ்கருத்துக்்கள ஆழமற்ற்வ 
என்றும் விமர்சிக்கி்றகார்்கள. மனிதைனு்டய 
சுயநல குணத்்தை அவர்்கள ெகார்க்்கத் 
தைவறிவிடடகார்்கள. எல்லகா மனிதைர்்களும் 
ெரஸ்ெர ஒத்து்ழபபுடன் இருக்கின்்றனேர் 
என்று கூ்ற முடியகாது. சந்தைர்பெங்களகால் 
ஈர்க்்கபெடடு சுயநலமகா்க அவர்்கள 
பசயல்ெடலகாம். அரசு இல்லகா சமுதைகாயம் ெல 
பிரச்ச்னே்க்ள ்தைகாறறுவிக்கும்.  
ெயங்கரவகாதைம், வ்லதைளக் குற்றங்கள, 
சுறறுசூழல் மகாசுெகாடு ஆகிய்வ்கள 
மனிதைகுலத்்தை வகாடடி வ்தைக்்கக்கூடும்.  
அரசு இல்லகாவிடடகால் தீவிரவகாதை குழுக்்கள 
அணு ஆயுதைங்க்ளக் ் ்கபெறறி உல்கத்்தை்ய 
அழித்துவிடுவகார்்கள. 

்ககாந்தி அடி்களின் அரசு இல்லகா சமூ்கம் 
என்்ற இலடசியம் ஒரு வ்்கயகானே 
அ்மபபெதிர்வகாதைமகா? அரசு இல்லகா 
சமூ்கத்்தை ெறறி ்ககாந்தி அடி்கள என்னே 
கூறினேகார்?
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9.2 பெண்ணியம்

பெண்களின் முன்்னேற்றத்திற்ககா்க 
ெகாடுெடக்கூடிய இயக்்கங்களுக்கும் 
ப்ககாள்்கக்கும் பெணணியம் என்ெது பெயர் 
ஆகும். ஆண, பெண சமத்துவத்்தை 
பெணணியம் ஆதைரிக்கின்்றது.  நவீனே அரசியல் 
்்ககாடெகாடடியலில் 19-ஆம் நூற்றகாணடின் 
இறுதியில் பெணணியம் ்தைகான்றியது.  
அறிவியல் ரீதியகா்க ஆணும் பெணணும் சமம் 
என்று நிரூபிக்்கபெடடதைகால் பெணணியம் 
்தைகான்றியது.

ெல்்வறு பெணணிய ப்ககாள்்கப 
ெளளி்கள, அரசியல் அறிவியலில் 
்ககாணபெடுகின்்றனே.

1. தைகாரகாளவகாதைப பெணணியம்
2. மகார்க்சியவகாதைப பெணணியம்
3. தீவிரவகாதைப பெணணியம்
4. சுறறுச்

 

ழல் பெணணியம்

5. பின் ்ககாலனியப பெணணியம்

1. தாராளவாதப் பெண்ணியம்

முதைல் ்கடட பெணணியமகானேது 19-ஆம் 
நூற்றகாணடில் ்தைகான்றியது.  ஆண்களுக்கு 
நி்கரகானே அரசியல் உரி்ம்க்ளப 

பெண்களும் மனிதர்களே என்ற 

தீவிர ்கருத்துக்குப் பெயர தான 

பெணணியம்

ஆணிற்கும், பெணணிற்கும் உளே 

சமத்துவத்்தயும் முழு மனிதத்துவத்்தயும் 

்கணடு ப்காளெவர தான பெணணியவாதி ஆவார.

-குளேரிஸ்டீென

பெண்ணியத்தின் உண்்மையான பொருள்

உண்்மையான 
பெண்ணியம்

தவறாக புரிந்து 
பகாள்ளப்ெட்ட 
பெண்ணியம்

ஆ
ண

ாதிககம்
ஆண்

பெண்களுக்கும் ்்ககாரியது.  பெண்கள 
அடி்மயகாக்்கபெடடுளளனேர்.  அவர்்களுக்கு 
வகாக்குரி்ம உளளிடட அரசியல் உரி்ம்கள 
வழங்கபெடடகால் பெண்க்ள ஆண்களுக்கு 
நி்கரகா்க முன்்னேற்ற முடியும்.  அரசு ஆ்ணயும், 
பெண்ணயும் சமமகா்க ெகார்க்கும் ஒரு 
்கருவியகாகும்.  இயற்்கயகா்க்வ பெண்களுக்கு 
எதிரகானேது அரசு கி்டயகாது. தைகாரகாளவகாதைப 
பெணணியம் ்மற்கத்திய மக்்களகாடசி 
நகாடு்களில் பெண்களுக்கு சமமகானே 
வகாக்குரி்ம பெறறுத்தைந்து மி்கபபெரிய 
சகாதை்னே பசயதைது.

2. மைார்கசியவாதப் பெண்ணியம்

மனிதைர்்களி்ட்ய பசகாத்துரி்ம 
்தைகான்றியதைகால் தைகான் பெண்கள 
அடி்மயகாக்்கபெடடனேர்.  மனிதை வரலகாறறின் 
இரணடகாவது ்ககால்கடடமகாகிய ெண்டய ்ககால 
அடி்ம மு்்றயில் தைகான் தைனிபசகாத்து்கள 
்தைகான்றினே. ்ககாரல் மகார்க்சின் நணெரகானே 
பிபரடரிக் ஏங்கல்ஸ் “குடும்ெம், தைனி 
பசகாத்து்கள மறறும் அரசின் ்தைகாற்றம்” என்்ற 
நூ்ல எழுதினேகார்.  தைனிபசகாத்து்கள ் தைகான்றிய 
பி்றகு ஆண்கள ஆதிக்்கம் பசலுத்தினேர், 
பெண்கள அடி்மபெடுத்தைபெடடனேர் என்று 
அவர் கூறினேகார்.  பெகாதுவு்ட்மவகாதை புரடசி 
வர ்வணடும், புரடசி மூலம் 
பதைகாழிலகாளர்்களும் விடுதை்ல பெறுவகார்்கள, 
பெண இனேமும் விடுதை்ல பெறும், 
ஆண்களிடம் தைனிபசகாத்து்கள இருக்்ககாது, 
பசல்வங்கள எல்லகாம் எல்்லகாருக்கும் 
பெகாதுவகா்க இருக்கும் என்று கூறினேகார்.

3. தீவிரவாதப் பெண்ணியம்

பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் 
இ்டயில் எந்தைவிதை ஏற்றத்தைகாழ்வும் கி்டயகாது.  
பெண்கள ஆண்களகால் சுரணடபெடுகி்றகார்்கள,  
ஏமகாற்றபெடுகி்றகார்்கள என்று தீவிரப 
பெணணியம் கூறுகி்றது.

“பெண் என்ெவர் பிறப்ெது 
கி்்டயாது, 

உருவாககப்ெடுகிறார்"

- ்ைமைன் டி பீவர்
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்சமன் டி பீவர் “இரணடகாவது ெகாலினேம்” 
என்்ற நூ்ல எழுதினேகார்.  “பெண்கள பி்றபெது 
கி்டயகாது, உருவகாக்்கபெடுகி்றகார்்கள”  என்்ற 
்கருத்்தை இவர் வலியுறுத்தைனேகார்.  பி்றக்கும் 
பெகாழுது ஆணும், பெணணும் சமமகானே 
தி்ற்ம்க்ள்ய பெறறிருக்கின்்றனேர்.  
ஆணகாதிக்்க சமுதைகாயமும், ்கலகாச்சகாரமும் 
பிரச்சகாரங்கள மூலம் பெண்க்ள 
அடி்மபெடுத்துகி்றது.

ஆணகாதிக்்கம் இயற்்கக்கும், நீதிக்கும் 
எதிரகா்கப பெண்க்ள அடி்மபெடுத்துகி்றது.  
உல்க முழுவதும் ெல்்வறு ்கலகாச்சகாரங்கள 
பெண்களுக்குப ெலவ்்கயகானே மதிப்ெ 
வழஙகுவது இக்்கருத்துக்கு சகாடசி ஆகும்.

்க்ரகால் ஹகானிஸ்க் பு்கழ்பெற்ற 
பெணணியவகாதி ஆவகார். “தைனிபெடட 
வகாழ்விலும் அரசியல்” (The Personal is Political) 
என்று முழஙகினேகார். ஆண்கள பெண்க்ள 
அடி்மபெடுத்துவ்தை இம்முழக்்கம் மூலம் 
விளக்கினேகார்.  மனிதைர்்களின் வகாழ்க்்்க்ய 
இரணடு தைளங்களில் ஆண்கள 
பிரித்திருக்கி்றகார்்கள.  தைனிவகாழ்க்்்க மறறும் 
பெகாது வகாழ்க்்்க.  தைனிவகாழ்க்்்க குடும்ெம் 
சம்ெந்தைபெடடதைகாகும்.  இஙகு அன்பும், ெகாசமும் 
நி்்றந்திருக்கும் ்ெகாடடி, பெகா்றகா்ம 
இருக்்ககாது.

குடும்ெத் தைளத்தில் பெண்கள 
வசிக்கி்றகார்்கள, இஙகு அரசியல் கி்டயகாது, 
மகா்றகா்க பெகாது வகாழ்க்்்கயில் ்ெகாடடி, 
பெகா்றகா்ம நி்்றந்திருக்கும். ஆண்கள இதில் 
ெங்்கறகி்றகார்்கள. அரசியல் மறறும் அதி்ககாரப 
்ெகாடடியில் ஆண்கள ஈடுெடுகின்்றனேர்.  
இக்்கருத்துக்்க்ள ்க்ரகால் ஹகானிஸ்க் 
நிரகா்கரிக்கின்்றகார்.  பெகாது வகாழ்வில் மடடுமல்ல 
தைனிபெடட வகாழ்விலும் ் ெகாடடி, பெகா்றகா்ம்கள 
உளளனே.  ்கணவன், ம்னேவி உ்றவு்களில் கூட 
அதி்ககாரம், ்ெகாடடி, இருக்்கலகாம். தைனிபெடட 
குடும்ெ வகாழ்க்்்கயில் பெண்கள 
அடி்மபெடுத்தைபெடுகி்றகார்்கள. தைனிபெடட 
குடும்ெ வகாழ்க்்்கயிலும் அரசியல், 
அதி்ககாரத்்தை ெறறி ்ெச ்வணடும்.  

ஆண்களுக்கு இ்ணயகானே அதி்ககாரத்்தை 
பெண்கள பெ்ற ்வணடும்.  ஆ்க்வ தைனிபெடட 
வகாழ்விலும் அரசியல் உளளது என்று அவர் 
கூறினேர்.

4. சுற்றுச்சூழல் பெண்ணியம்

இச்சிந்தை்னே இயற்்கயுடன் இ்ணந்தை 
பெணணியக் ்கருத்்தைக் கூறுகி்றது.  
பெணணியமும், சூழலியமும் இக்்கருத்தில் 
இ்ணந்துளளனே. இயற்்க்யயும், 
பெண்க்ளயும் ஆணகாதிக்கும் ஏமகாறறுகி்றது,  
சீரழிக்கி்றது என்று இக்்்ககாடெகாடு கூறுகி்றது.

“தனிநெர வாழ்பவனெதும் அரசியளெ”.

- ்களரால் ஹானிஸ்க்

ெ்்டப்ொற்றல்

மனிதை குலத்தின் ஒரு ெகாதியகா்கப 
பெண்கள உளளனேர். அவர்்களின் 
ெகாது்ககாபபும் முன்்னேற்றமும் மி்கவும் 
முக்கியமகானேது ஆகும்.

அன்புளள மகாணவ, மகாணவி்க்ள. 
நீங்கள ஒவபவகாருவரும் நன்கு ்யகாசித்து 
பெண்களின் ெகாது்ககாபபிற்ககானே 
ெரிந்து்ர்க்ள உருவகாக்குங்கள.  
பெண்கள தைகாயகா்க, ச்்ககாதைரியகா்க, வகுபபுத் 
்தைகாழியகா்க மறறும் அறிமு்கம் 
இல்லகாதைவரகா்க இருக்கும் பெகாழுது 
அவர்்களின் ெகாது்ககாப்ெ எவவகாறு உறுதி 
பசயயலகாம் என்று ெரிந்து்ரயுங்கள.

பையல்ொடு 

“நாம் பெண்கள த்ெ்மயில் 

புவியில் அ்மதியான 

வருங்்காெத்்தப் பெறுளவாம் 

அல்ெது நமக்கு வருங்்காெம் என்ற 

ஒனள்ற இல்ொமல் ளொகும்”..

- வந்தனா சிவா
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இரணடு வ்்கயகானே சுறறுசூழல் 
பெணணிய ்கருத்து்கள உளளனே. ஒன்று தீவிரப 
பெணணியம், இரணடகாவது, ்கலகாச்சகாரப 
பெணணியம். தீவிரப பெணணியம் 
ஆணகாதிக்்கத்்தை அழித்தைகால்  தைகான் 
இயற்்க்யயும், பெண்க்ளயும் ்ககாபெகாற்ற 
முடியும் என்று கூறுகி்றது.

்கலகாச்சகாரப பெணணியம் உணவு 
தையகாரிபெதிலும், இனேத்்தைப பெருக்குவதிலும் 
பெண்கள இயற்்கக்கு பநருக்்கமகானேவர்்கள 
என்று கூறுகி்றது. இயற்்க சீரழிவகால் 
ஆண்க்ள விடப பெண்க்ள அதி்கம்  
ெகாதிக்்கபெடுகின்்றனேர். மனிதை வகாழ்க்்்கயில் 
்வ்லப ெஙகீடு மு்்றயகால் இயற்்க 
சீரழியும் பெகாழுது பெண்களுக்குத்தைகான் அதி்க 
இன்னேல்்கள ்தைகான்றுகின்்றனே.  
இயற்்க்யயும் பெண்க்ளயும் ெகாது்ககாக்்க 
்வணடும்.

5. பின் காலனியப் பெண்ணியம்

பின் ்ககாலனி ஆதிக்்கப பெணணியம் 1980 
்களில் ஆசிய, ஆபபிரிக்்க நகாடு்களில் 
இயக்்கமகா்கவும், தைத்துவமகா்கவும் ்தைகான்றியது.  
ஆடர லகார்டு என்்ற பெணணியவகாதி பின் 
்ககாலனி ஆதிக்்கப பெணணியத்்தை 
்தைகாறறுவித்தைகார். "நிபுணரின் ்கருவி்கள 
நிபுணரின் வீட்ட ஒரு்ெகாதும் உ்டக்்ககாது" 
(The Mater’s Tools Will Never Dismantle the Master’s 
House)  என்்ற முக்கிய நூ்ல எழுதினேகார்.  
்ககாயத்திரி எஸ்பிவகாக், சந்தைரகா தைல்ெ்தை 
பமகா்கந்தி, எதைல் க்ரகாலி ஆகி்யகார் பின் ்ககாலனி 
ஆதிக்்கப பெணணிய வகாதி்கள ஆவர்.

ஆடரலகார்டு கூறினேகார். " எல்லகா 
பெண்களும் ஒ்ர மகாதிரியகானே 
அடக்குமு்்றயகால் ெகாதிக்்கபெடுகி்றகார்்கள 
எளறு கூ்றக்கூடகாது. அவவகாறு நி்னேத்தைகால் 
ஆணகாதிக்்கத்தின் ெல வ்்கயகானே தைன்்ம்க்ள 
நகாம் ெகார்க்்கத் தைவறிவிடு்வகாம்.  எவவகாறு 
ஆணகாதிக்்க ்கருவி்கள ெயன்ெடுத்தைபெடுகி்றது 
என்்ற விழிபபுணர்வு இல்லகாமல் பெண்கள 
இருபெகார்்கள. பவள்ளக்்ககார 
ஆணகாதிக்்கத்தில் ஆபபிரிக்்க, அபமரிக்்கப 
பெணணகா்க நகான் சந்தித்தை ்சகாதை்னே்கள, 

அனுெவங்கள தைவ்றகா்க சித்தைரிக்்கபெடுகின்்றனே, 
சிறு்மபெடுத்தைபெடுகின்்றனே."

பின் ்ககாலனி ஆதிக்்கப பெணணியம் 
்மற்கத்தியப பெணணிய இயக்்கங்களின் 
்கருத்து்க்ள எதிர்க்கி்றது.  அவர்்களின் 
அனுெவங்க்ள உல்கம் முழுவதும் உளள 
பெண்களின் அனுெவம் என்று சித்தைரிபெ்தை 
இது எதிர்க்கி்றது, உல்கம் முழுவதும் 
பெண்கள ஒ்ர மகாதிரியகா்க இருபெதில்்ல.  
வர்க்்கம், இனேம், மதைம், நகாடு ்ெகான்்ற 
்ககாரணி்களகால் பெண்களி்ட்ய ெல 
்வறுெகாடு்கள உளளனே.  ்மற்கத்தியப 
பெணணிய ்கருத்துக்்கள உலகின் பி்ற 
ெகுதி்களில் உளள பெண்களின் நி்ல்யப 
பிரதிெலிபெதில்்ல.  ஆசிய, ஆபபிரிக்்க 
பெண்கள ்மற்கத்தியக் ்ககாலனி ஆதிக்்கத்தைகால் 
பெருமளவில் ெகாதிக்்கபெடடுளளனேர்.  
்மற்கத்தியப பெணணியவகாதி்கள ்ககாலனி 
ஆதிக்்கதைகாக்்கத்்தை சந்திக்்ககாதைதைகால் அதை்னே 
்கவனிக்்க தைவறுகி்றகார்்கள.  ஆபபிரிக்்கக் 
்கணடத்தைதின் பெண்கள இனேவகாதைம், அடி்ம 
மு்்ற, ்கடடகாய குடி்யற்றம் ்ெகான்்ற 
்சகாதை்னே்க்ள சந்தித்தைனேர்.  ்மற்கத்தியப 
பெண்கள இ்வ்க்ளச் சந்திக்்கவில்்ல.  
்மற்கத்தியப பெணணியவகாதைம் தைங்க்ள 
ெடித்தை, அரசியல் விழிபபுணர்வு உளள, நவீனே 
சக்தி பெற்ற பெண்களகா்கக் ்கருதுகி்றது.  ஆசிய, 
ஆபபிரிக்்க பெண்க்ள அதி்ககாரமில்லகாதை, 
விழிபபுணர்வு இல்லகாதை, பசயலற்ற இனேமகா்கக் 
்கருதுகி்றது. இது ஒரு தைவ்றகானே 
அணுகுமு்்றயகாகும்.  ஆசிய, ஆபபிரிக்்கப 

நம்மைால் முடியும்!

பெண்ணியம் குறுககீடு மைற்றும் சைர்ககாமைல் இருப்ெது ெயனற்றது
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பெண்கள ்ககாலனி ஆதிக்்கம், ஆணகாதிக்்கம் 
என்்ற இரணடு சுரணடல் சக்தி்களகால் 
ெகாதிக்்கபெடடுளளனேர்.  இவவகாறு பின் 
்ககாலனியப பெணணியம் ்மற்கத்திய ்ககாலனி 
ஆதிக்்கத்்தை விமர்ச்சிக்கின்்றது.  ்மலும் 
ஆசிய, ஆபபிரிக்்க நகாடு்களின் அரசியல் 
சிந்தை்னே்களில் பெண்கள சந்திக்கும் 
தைனிபெடட பிரச்ச்னே்கள ெறறி ்கவனேம் 
பசலுத்துவது இல்்ல  என்றும், பின் 
்ககாலனியப பெணணியம் கூறுகி்றது.

இந்திய அரசும் மைகளிர் அதிகாரம் ஏற்றலும்

பெணணியம் மடடும் அல்ல சமீெத்தில் 
நமது அரசியல் அறிவியல் ெகாடத்தில் ் தைகான்றிய 
்்ககாடெகாடு்கபளல்லகாம் ஆண, பெண 
சமத்துவத்்தையும் பெண்கள சக்தி 
ஏற்றத்்தையும் ஆதைரிக்கின்்றனே.  இந்திய அரசும் 
பெண்களின் முன்்னேற்றத்திற்ககா்க முக்கிய 
திடடங்க்ள அமல்ெடுத்தியுளளது. 73-வது 
மறறும் 74-வது அரசியல் சகாசனே திருத்தைச் 
சடடங்கள கிரகாம, ந்கர சுய ஆடசி 
அ்மபபு்களில் மூன்றில் ஒரு ெஙகு இடங்க்ள 
பெண்களுக்கு ஒதுக்கியுளளனே. ்கடந்தை இருெது 
ஆணடு்களகா்க அமலில் இருக்கும் ம்களிர் இட 
ஒதுக்கீடு பெண்களுக்கு முன்்னேற்றத்்தையும் 
அரசியல் சக்தி்க்ளயும் வழஙகியுளளது.  
உச்ச நீதிமன்்றம் “விஷகா்ககா வழிமு்்ற்கள” 
என்்ற ெகாது்ககாபபி்னே தைனேது தீர்பபின் மூலம் 
பெண்களுக்கு வழஙகியுளளது. 

பெண்ணியம்
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அரசியல் உரி்ம்கள)

தாராளவாதப் 

பெண்ணியம்

ெணியிடங்களில் பெண்களுக்கு எதிரகானே 
ெகாலினே பதைகாந்தைரவு்க்ள தைடுபெதைறகு விஷகா்ககா 
வழிமு்்ற்கள முயறசிக்கின்்றனே.  
ெகாரகாளுமன்்றம் ெணியிடங்களில் பெண்களுக்கு 
எதிரகானே ெகாலினே பதைகாந்தைரவு்க்ள தை்ட பசயது 
சடடம் இயறறி உளளது. அ்கப பு்ககார் குழு 
மறறும் தைல பு்ககார் குழு ஆகிய்வ்கள 
ெணியிடங்களில் உருவகாக்்கபெட ்வணடும் 
என்று இச்சடடம் கூறுகி்றது. முன்ெகா்க 
ெகாரகாளுமன்்றம் 2005-ஆம் ஆணடு குடும்ெ 
வன்மு்்ற பெண்கள ெகாது்ககாபபுச் சடடத்்தை 
இயறறியது.

முடிவகா்க ெகாலினே சமத்துவம் மனிதை 
குலத்தின் ெகாதி அளவகா்க இருக்கின்்ற 
பெண்களின் முன்்னேற்றத்திறகு வழிவகுக்கும். 
பெணணியம் இதைறகு முயறசிகின்்றது.

நகாடகாளுமன்்றத்திலும் சடட 
மன்்றத்திலும் பெண்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு 
்வணடும் என்று ெல ஆணடு்களகா்கப 
்்ககாரபெடுகி்றது. மூன்றில் ஒரு ெஙகு 
இடங்கள பெண்களுக்கு வழங்கபெட 
்வணடும் என்ெது இந்தை ்்ககாரிக்்்கயின் 
முக்கிய சகாரமகாகும்.  நகாடகாளுமன்்றத்திலும், 
சடடமன்்றத்திலும் ம்களிர் இட ஒதுக்கீடு 
்்ககாரி வகுபபில் விவகாதைம் பசய்க.

விவாதம்

குடும்ெ 
வன்மு்ற்ய 

நிறுத்துக

உண்்மையான 
ஆண்கள் 

பெண்க்ள அடிகக 
மைாட்டார்கள்.

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 9_25_09_2018.indd   45 29-09-2018   12:40:44
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



46

9.3 ைமுதாயவாதம்

சமுதைகாயவகாதைம் ஓர் அரசியல் 
்்ககாடெகாடகா்க 1980 – ்களில் ்தைகான்றியது. 
்மக்்்கல் சகாணடர் என்னும் அறிஞர் “தைகாரகாள 
வகாதைமும் நீதியின் எல்்ல்களும்” (Liberalism 
and the Limits of Justice) என்்ற நூ்ல எழுதினேகார். 
அந்நூலில் புதுத் தைகாரளவகாதைத்்தையும் ஜகான் 
ரகால்ஸ் அவர்்களின் நீதி ்்ககாடெகாட்டயும் 
அவர் விமர்சித்தைகார்.

1840-்களில் ஆஙகி்லய அறிஞரகானே 
குடவின் ெகார்மி Communitarian (சமூ்கவகாதி) 
என்்ற பசகால்்ல உருவகாக்கினேகார். 
இருந்தை்ெகாதிலும் சமூதைகாய வகாதைம் 20-ஆம் 
நூற்றகாணடின் இறுதியில் முழு வடிவம் 
பெற்றது.

சமுதைகாயவகாதைம், தைகாரளவகாதைத்்தையும் 
மகார்க்கிசியத்்தையும் எதிர்த்து ்தைகான்றியது. 
சமுதைகாயவகாதைம், தைகாரகாளவகாதைத்்தையும் 

மகார்க்சியத்்தையும் எதிர்த்து ்தைகான்றியது. 
சமுதைகாயவகாதைமகானேது, தைகாரகாளவகாதைம் தைனி 
நெர்்களுக்கு அதி்க, ் தை்வயற்ற முக்கியத்துவம் 
வழஙகுவதைகா்க குற்றம் சகாடடியது. சமுதைகாய 
வகாதைம் மகார்க்சியித்்தையும் வகுபபுவகாதைம் எனே 
நிரகா்கரித்தைது. தைகாரகாளவகாதைம் உலகில் பெரும் 
ெகுதி்களில் பின்ெற்றபெடடதைகால் சமுதைகாய 
வகாதைம் அதை்னே அதி்கமகா்க விமர்சித்தைது.

ைமுதாய ைமூகம் என்றால் என்ன?

மூெ பசால் 

சமுதாயம்

சமுதாயவாதம் சமூ்கம்

இரகாெர்ட டி. புடனேம் என்்ற அறிஞர் சமுதைகாய 
வகாதைம் ்தைகான்றுவதில் முக்கிய ெங்ககாறறினேகார்.  
பெௌலிங எனேபெடும் வி்ளயகாட்ட புடனேம் ஆயவு 
பசயதைகார். ெல ஆணடு்களுக்கு முன்பு 
பெரும்ெகான்்மயகானே அபமரிக்்கர்்கள பெௌலிங 
வி்ளயகாடினேகார்்கள. தைங்களி்ட்ய சமூ்க 
பதைகாடர்பு்கள, அறிவு, தி்ற்ம்கள ஆகியவற்்ற 
வளர்த்துக் ப்ககாளவதைறகு பெௌலிங வி்ளயகாட்ட 
ெயன்ெடுத்திக் ப்ககாணடனேர்.

நகாள்டவில் பதைகா்லக்்ககாடசி, வ்லத்தைளம் 
்ெகான்்ற புதிய வசதி்கள, பெகாழுதுப ்ெகாக்கு 
்கருவி்கள ்தைகான்றினே. அதி்கமகா்க இந்தை புதிய 
பதைகாழில்நுடெ பெகாழுதுப்ெகாக்கு்களில் மக்்கள 
ஆர்வம் பசலுத்தினேர்.  பெௌலிங வி்ளயகாடடு 
மக்்களி்ட்ய பசல்வகாக்்்க இழந்தைது.  மக்்களின் 
சமூ்க நடவடிக்்்க்கள, பதைகாடர்பு்கள ம்்றயத் 
பதைகாடஙகினே.  ்ககாலப ்ெகாக்கில் அரசியல் ஆர்வமும் 
மக்்களி்ட்ய கு்்றந்தைது. மக்்களகாடசியின் 
வலி்ம்ய கு்்றக்கும் வ்்கயில் மக்்களின் அரசியல் ஆர்வமின்்ம பெரிதைகானேது.  மக்்களகாடசி 
வலுவகா்க இருக்்க ்வணடும் என்்றகால் மக்்களி்டயிலகானே சமூ்கத் பதைகாடர்பு்கள அதி்கமகா்க 
்வணடும்.
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ைமுதாயத்தின் முககியத்துவம்

சமுதைகாயவகாதைம் மனிதைன் பவறறிடத்தில் 
பி்றபெதில்்ல எனே வகாதிடுகின்்றது. மனிதைன் 
ஒரு ்கலகாச்சகார, சமூ்க விலஙகு ஆகும். மனிதைன் 
குறிபபிடட சமுதைகாயத்தில் ்கலகாச்சகாரத்தில் 
பி்றக்கின்்றகான். மனிதைனு்டய நம்பிக்்்க, 
நடத்்தை, தி்றன்்கள, தி்ற்ம்கள, 
அணுகுமு்்ற்கள எல்லகாம் அவனு்டய 
சமுதைகாயத்தைகால் உருவகாக்்கபெடுகின்்றனே. 
ஒவபவகாரு நெரும் சமுதைகாயம் வழஙகும் 
வகாயபபு்க்ள ெயன்ெடுத்தி வகாழ்கி்றகார்்கள. 
மனிதைன் அணு்வப ்ெகால தைனியகா்க 
வசிபெதில்்ல. சமுதைகாயத்துடன் பின்னி 
பி்ணந்து வகாழ்கி்றகான். மனிதைன் 
சமுதைகாயத்திலிருந்து முறறிலும் சுதைந்திரமகா்க 
தை்டயில்லகாமல் இயஙகுவதில்்ல(Not 
unencumbered Self). மகா்றகா்க அவன் சமுதைகாயத்தில் 
்வரூன்றி இருக்கி்றகான் (Situated Self).

எடுத்துக்்ககாடடகா்க, தைமிழ்நகாடடில் 
பி்றக்கும், வசிக்கும் குழந்்தை தைமிழ் பமகாழியில் 
சரளமகா்க ்ெசுகின்்றது. ஜபெகானில் பி்றந்து, 
வசிக்கும் குழந்்தை ஜபெகானிய பமகாழியில் 
சரளமகா்க உ்ரயகாடுகின்்றது. ்கணினித் 
பதைகாழில்நுடெம் நி்்றந்தை நகாடடில் வகாழும் 
மனிதைர் ்கணினி நிபுணரகா்க உருவகாகி்றகார். அ்தை 
சமயத்தில் தை்கவல் பதைகாழில்நுடெம் 
முன்்னே்றகாதை நகாடு்களில் வசிக்கும் நெர் 

பையல்ொடு 

சுய ெரிசைாத்ன

ஒவபவகாரு மனிதைனும் தைகான் பி்றந்தை, 
வகாழும் சமுதைகாயத்தினேகால் 
உருவகாக்்கபெடுகி்றகான். தைமிழ்நகாடடில் 
பி்றந்து, வகாழ்வதைகால் நீங்களும் குறிபபிடட 
தி்றன்்கள, ெழக்்க வழக்்கங்கள, தி்ற்ம்கள  
்ெகான்்றவற்்ற பெறறுளளீர்்கள. மகாணவ, 
மகாணவி்கள ஒவபவகாருவரும் தைமிழ் 
நகாடடில் பி்றந்து வசிபெதைகால் ்கறறுக் 
ப்ககாணட தி்ற்ம்கள மறறும் ெழக்்க 
வழக்்கங்கள ஆகியவற்்ற ெடடியலிடு்க. 
பின் வகுபபில் தைகாக்்கல் பசய்க.

அத்து்்றயில் நிபுணரகா்க பெரும்ெகாலும் 
இருபெதில்்ல.

அரசுக சகாடொடு

பெகாது நல்னே ்மம்ெடுத்தும் ்கருவி்ய 
அரசு என்று சமுதைகாயவகாதைம் கூறுகின்்றது. 
பெகாது நலன் என்்ற ்கருத்து எல்லகா 
சமுதைகாயத்திலும் உளளது. ஒவபவகாரு 
சமுதைகாயமும் ்நகாக்்கங்கள, இலச்சியங்கள, 
நடவடிக்்்க்க்ள எல்்லகாரு்டய அடிபெ்ட 
முன்்னேற்றத்திற்ககா்க உருவகாக்குகின்்றனே. 
பெகாது நல்னே ்மம்ெடுத்துவதைற்ககா்க 
இ்வ்கள ்தைகாறறுவிக்்கபெடுகின்்றனே. அரசு 
பெகாது நல்னே நி்்ற்வறறும் முயறசி்களில் 
ஈடுெடுகின்்றது. பெகாது நல்னே சி்தைக்கும் 
நடவடிக்்்க்க்ள அது தை்ட பசயகின்்றது. 
்மலும் சமுதைகாயவகாதைம் மக்்களகாடசி 
அடிபெ்டயில் ்தைர்ந்பதைடுக்்கபெடட அர்ச 
ஆதைரிக்கின்்றது. சமுதைகாயத்தின் 
்்ககாரிக்்்க்களுக்குச் பசவி சகாயக்கும், 
சமுதைகாயத்தின் மீது பெகாறுபபுணர்வு ப்ககாணட 
அரசு தைகான் நல்ல அரசு என்று சமுதைகாயவகாதைம் 
கூறுகின்்றது.

உரி்மைகள் சகாடொடு

உரி்ம்களும் ்கட்ம்களும் பநருஙகிய 
பதைகாடர்பு்டய்வ என்று சமுதைகாயவகாதைம் 
கூறுகின்்றது. தைகாரளவகாதைத்தின் தைனிநெர் சுய 
ஆடசி மறறும் உரி்ம்கள மீது ப்ககாணடுளள 
அளவு ்கடந்தை ெற்்ற சமுதைகாயவகாதைம் 
விமர்சிக்கின்்றது. மகா்றகா்கச் சமுதைகாயத்தின் 
நலன் தைகான் முக்கியமகாகும் என்று கூறுகி்றது. 

உரி்மைகள் க்ட்மைகள்

ைமுதாயவாதம்
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சமூ்க, பெகாது நலனுக்்ககா்கத் தைனி நெர் 
உரி்ம்க்ளக் ்கடடுபெடுத்தைலகாம் எனே 
சமுதைகாயவகாதைம் வகாதிடுகி்றது. ஒவபவகாரு 
மனிதைனும் தைனேது நலன் ெறறிய சிந்தை்னே்யப 
பெறறிருக்்கலகாம், ஆனேகால் பெகாது நலன் என்்ற 
்கருத்துக்கு அடிெணிந்து இயங்க ்வணடும்.

‘்நர்ம்்ற உரி்ம்கள’ என்்ற புதிய 
்கருத்்தை சமுதைகாயவகாதைம் ஆதைரிக்கின்்றது. அரசு 
மகானியத்துடன் ்கல்வி, வீடு வசதி, ெகாது்ககாபெகானே 
சுறறுச்சூழல், எல்்லகாருக்கும் சு்ககாதைகாரம் 
்ெகான்்ற உரி்ம்க்ள சமுதைகாயத்தில் உளள 
அ்னேவருக்கும் வழஙகுவது அரசின் 
்கட்மயகாகும்.

நீதிக கருத்து

சமுதைகாயவகாதைம் ஜகான் ரகால்ஸின் நீதிக் 
்்ககாடெகாட்ட நிரகா்கரிக்கின்்றது. நீதி என்ெது 
உல்களகாவியது. ஏபனேன்்றகால் அது மனிதைனில் 
ெகுத்தைறிவில் உருவகாகி்றது என்்ற ஜகான் 

பையல்ொடு 

உறுப்பினர் ஆகவும்

உன்னு்டய ெகுதியில் ெல சமுதைகாய 
நிறுவனேங்கள பசயல்ெடுகின்்றனே. 
இ்ளஞர் நறெணிமன்்றம் ஒரு நல்ல 
எடுத்துக்்ககாடடு ஆகும். இது்ெகான்்ற  
சங்கங்களுக்குச் பசன்று மகாணவர்்கள 
தைங்க்ள உறுபபினேரகாக்கிக் ப்ககாளள 
்வணடும். இ்வ்களின் பசயல்ெகாடு்க்ள 
கூர்ந்து ்கவனிக்்கவும். அ்வ்களில் 
ெங்்கற்கவும். சகாதி, மதை அ்டயகாளம் 
இல்லகாதை இவவ்மபபு்களில் ்ககாணபெடும் 
நடவடிக்்்க்க்ளயும் பசயல்ெகாடு்க்ளயும் 
ெறறி ஆயவு பசயது அறிக்்்க தையகாரிக்்கவும்.

ைமுதாயவாதத்தின் சநர்மை்ற உரி்மைகள்

அரசு உதவி 
கல்வி

அரசு மைானிய 
வீடு வைதி

எல்சலாருககும் 
சுகாதாரம்

சுத்தமைான 
சுற்றுச்சூழல்

ரகால்ஸின் ்கருத்்தை சமுதைகாயவகாதைம் 
ஏற்கவில்்ல. உல்கம் முழுவதும் பெகாருந்தைக் 
கூடிய நீதிக் ்்ககாடெகாடு என்று ஒன்று இல்்ல. 
ஒவபவகாரு சமுதைகாயமும் தைனேக்ப்கனே நீதிக் 
்்ககாடெகாட்ட உருவகாக்கிக் ப்ககாணடுளளது. 
சமுதைகாயத்திறகு சமுதைகாயம் நீதிக் ்்ககாடெகாடு 
மகாறுெடும் என்று சமுதைகாயவகாதைம் கூறுகின்்றது.

சுருக்்கமகா்க கூறினேகால், சமுதைகாயவகாதைம் 
மனிதைனின் வகாழ்க்்்கயில் சமுதைகாயம் 
இன்றிய்மயகாதைது எனே வகாதிடுகின்்றது. 
சமுதைகாயத்தில் ‘பெகாருத்தைபெடட  மறறும் 
அ்மக்்கபெடட மனிதைன்’ (Situated and Embedded 
Man) என்்ற ்கருத்து சமுதைகாயவகாதைத்தின் ஆணி 
்வரகா்க உளளது. அரசு மக்்களுக்கு ்நர்ம்்ற 
உரி்ம்க்ள வழஙகிப பெகாதுநல்னே 
்மம்ெடுத்தை ்வணடும், ெகாது்ககாக்்க ்வணடும். 
ஆனேகால் சமுதைகாயவகாதைம் வருங்ககாலத்தில் சமூ்க 
அல்லது கூடடு சர்வகாதி்ககாரத்திறகு 
வழிவகுக்கும் எனேக்கூறி தைகாரகாளவகாதைம் எதிர் 
விமர்சனேம் பசயகி்றது.

9.4 பின்நவீனத்துவம்

நவீனேத்துவத்்தை எதிர்த்துத் ்தைகான்றிய 
ஒருஙகி்ணந்தை சில ்கருத்துக்்க்ளப பின் 
நவீனேத்துவம் எனே அ்ழக்கின்்்றகாம். பிரடரிக் 
நீட்ச, ஜகாக் படரிடகா, ஃபு்்ககா, லிடகார்ட 
ஆகி்யகார் பின் நவீனேத்துவத்்தை ஆதைரித்தைனேர்.

நவீனேத்துவம் அரசியல் ்்ககாடெகாடடில் 
200 ஆணடு்களுக்கும் ்மலகா்க ஆதிக்்கம் 
பசலுத்தி வந்தைது. ெகுத்தைறிவு, பிரெஞசத்துவம், 
ஒற்்றக் ்ககாரணி உல்க விளக்்கமு்்ற  ஆகிய 
்்ககாடெகாடு்கள நவீனேத்துவத்தின் 
முதுப்கலும்ெகா்க இருக்கின்்றனே.  
இக்்்ககாடெகாடு்க்ள பின்நவீனேத்துவம் 
நிரகா்கரிக்கின்்றது. மகாறறுச் சிந்தை்னே்க்ள 
வழஙகுகின்்றது. ்மற்கத்திய அரசியல் 
்்ககாடெகாடடில் சில ஆணடு்களுக்கு முன்பு பின் 
நவீனேத்துவம் ்தைகான்றி வளர்ந்துளளது 

க்டவுள் இறந்துவிட்டார், 
அவ்ர நாம் பகான்று 

விடச்டாம்.
- பிரடரிக நீடசை
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பிரடரிக் நீட்ச, பின் நவீனேத்துவத்தின் 
தைந்்தையகா்கக் ்கருதைபெடுகி்றகார். “்கடவுள 
இ்றந்துவிடடகார்” என்ெது அவரு்டய 
பு்கழ்பெற்ற கூறறு ஆகும்.

மனிதை வகாழ்க்்்க்ய விளக்குவதைற்ககா்கனே 
உன்னேதை ்ககாரணி்யத் ்தைடும் முயறசி்ய 
மனிதைர்்கள ்்கவிட ்வணடும். மனிதை 
வகாழ்க்்்க்ய விளக்குவது என்ெது அவர்்களது 
சக்திக்கு அபெகாறபெடடது ஆகும்.

நவீனேத்துவம் உல்களகாவியமு்்ற, 
ஒற்்றக்்ககாரணி உல்கவிளக்்கமு்்ற 
ஆகியவற்்ற ஆதைரிக்கின்்றது. பின் 
நவீனேத்துவம் இ்வ்க்ள நிரகா்கரிக்கின்்றது. 
ஒரு ்ககாரணி மூலம் இந்தை உல்கத்்தை நம்மகால் 
விளக்்க முடியகாது. ஒரு உன்னேதை உண்ம 
அல்லது ்ககாரணி உல்கத்்தை இயக்குகி்றது எனே 
நகாம் கூ்ற முடியகாது. நமது வகாழ்க்்்க, ெல 
ெகா்கங்க்ளக் ப்ககாணடது. ஒரு ்ககாரணியகால் 
அதை்னே விளக்்க முடியகாது. ்ககாரல் மகார்க்ஸ், 
பிரடரிக் பஹ்கல் ்ெகான்்ற தைத்துவஞகானி்கள 
கூறியது ஏறபு்டயது அல்ல. ்ககாரல் மகார்க்ஸ் 
மனிதை வகாழ்க்்்கயின் அடிபெ்டக் ்ககாரணி 
பெகாருளகாதைகாரம் என்்றகார்.  
தைனிச்பசகாத்துரி்ம்ய நீக்கி விடடகால் உல்கப 
பிரச்ச்னே்க்ள தீர்த்து விடலகாம் என்று 
மகார்க்ஸ் கூறினேகார். 

பஜர்மகானிய சிந்தை்னேயகாளரகானே பிரடிர்க் 
பஹ்கல் உல்க ஆன்மகாவின் உருவகாக்்க்ம 
உல்கம் என்று கூறினேகார்.  உல்கத்்தை ஆன்மகா 
மூலமகா்க விவரித்தைகார்.  பின்நவீனேத்துவம் இது 
தைவறு என்று கூறுகி்றது. உல்்க 
விளக்குவதைறகு ஒரு ்ககாரணி ்ெகாதைகாது, ெல 
்ககாரணி்களகால் தைகான் உல்கத்்தை விளக்்க 
முடியும்.  ்கலகாச்சகாரம், பமகாழி, மதைம், அரசியல் 
பெகாருளகாதைகாரம் உளளிடட ெல ்ககாரணி்களின் 
உதைவியுடன் தைகான் உல்கத்்தை விளக்்க முடியும்.

உண்ம ஒரு்மயில் இருபெதில்்ல, 
ென்்மயில் இருக்கின்்றது. எந்தை ஒரு 
விஷயத்திலும் உண்ம என்்ற ஒன்று இல்்ல, 
உண்ம்கள தைகான் உளளனே.  எடுத்துக்்ககாடடகா்க, 
ஒரு தை்லவ்ர்யகா, வரலகாறறு 

நி்கழ்ச்சி்ய்யகா நகாம் கூ்றலகாம்.  ஒவபவகாரு 
தை்லவ்ரப ெறறியும் ெலவிதை ்கருத்துக்்கள 
உளளனே. ஒரு சிலர் அந்தைத் தை்லவ்ர 
தீர்க்்கத்தைரிசி என்ெர்.

இன்னும் சிலர் அவ்ர வகார்த்்தை ஜகாலம் 
மடடு்ம உளளவர் என்ெர். ஒ்ர தை்லவர் 
நல்லவர், ப்கடடவர், தூயவர், சுயநலவகாதி எனே 
ெலநி்ல்களில்  விமர்சிக்்கபெடுகி்றகார்.  
ெகார்ெவர் ்கண்களில் தைகான்  உண்ம 
இருக்கின்்றது.  ்கருபபு மறறும் பவள்ள 
என்று இரணடு நி்றங்களில் தைகான் உல்கம் 
உளளது எனேக்கூ்ற முடியகாது.  ஒரு ்்ககாடடில் 
்கருபபும், பவள்ளயும் இரணடு ்க்டசி 
புளளி்கள என்்றகால், இரணடிறகும் இ்டயில் 
இதைர ெல நி்றங்கள உளளனே. இது்ெகாலத் தைகான் 
மனிதை வகாழ்க்்்கயும் உலகில் உளளது.

ஜகாக் படரிடகா என்ெவர் ஒரு பிரகான்சு 
நகாடடின் தைத்துவ ஞகானி ஆவகார்.  இவர் பின் 
நவீனேத்துவத்்தை ஆதைரித்தைகார். தை்கர்பெ்மபபு 

உலகில் உண்ம்கள என்று எதுவும் 
கி்டயகாது. விளக்்கங்கள மடடு்ம உளளனே.

- பிரட்ரிக் நீட்ளச

பினநவீனத்துவம் பொதுவான உண்ம 

கி்டயாது. எனனு்டய, உனனு்டய 

உண்ம்கள மட்டுளம உளேன.

்கடநத ்காெம் கி்டயாது, எதிர்காெம் கி்டயாது.  

நி்கழ்்காெம் மட்டுளம உளேது.

அடிப்ெ்டப் பொருளோ, ளநாக்்களமா கி்டயாது.  

எனனு்டய பொருளும், ளநாக்்கமும் மட்டுளம.
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அல்லது ்கடடு்டத்தைல் என்்ற அணுகுமு்்ற்ய 
உ்ர்களின் பெகாரு்ளப புரிந்து ப்ககாளவதைறகு 
அவர் உருவகாக்கினேகார்.

ஒவபவகாரு உ்ரயிலும், ெல பெகாருள்கள 
உளளனே.  மனிதைனு்டய பமகாழி இன்னும் 
வளர்ச்சி அ்டயவில்்ல.  ஆ்க்வ 
எழுத்தைகாளர்்கள தைங்கள எல்லகாக் 
்கருத்துக்்க்ளயும் உ்ரமூலம் புரிய்வக்்க 
முடியகாது.  உ்ர்யப ெடிபெவர்்கள தைங்களின் 
புரிதைலுக்குத் தைகுந்தைவகாறு உ்ரயின் பெகாரு்ள 
உருவகாக்குகி்றகார்்கள. ஒ்ர உ்ரயில் ெல 
பெகாருள்கள உளளனே. தை்கர்பெ்மபபின் 
மூலமகா்கத்தைகான் உ்ர்யப புரிந்து ப்ககாளள 
முடியும்

நவீனேத்துவத்தின் உல்களகாவிய 
மு்்ற்யப பின்நவீனேத்துவம் 
நிரகா்கரிக்கின்்றது. அதைறகு மகா்றகா்க 
தைனித்துவத்்தை அது ஆதைரிக்கின்்றது.  ஒரு முழு 
அ்மப்ெ விட, அதுனு்டய ெகுதி்க்ள 
முக்கியம் என்று கூறுகின்்றது.  
எடுத்துக்்ககாடடகா்க, நவீனேத்துவம் உல்கம் 
முழுவதைற்ககானே உரி்ம்கள ்்ககாடெகாட்ட 
ஆதைரித்தைது. பின்நவீனேத்துவம் இதை்னே 
மறுக்கின்்றது.  பெண்கள, ெழஙகுடி மக்்கள 
்ெகான்்ற வஞசிக்்கபெடட, தைனித்துவமகானே 
குழுக்்களின், மக்்களின் உரி்ம்களுக்கு 
முக்கியத்துவம் தைருகின்்றது.

நவீனேத்துவம் அ்மபபு ரீதியகானே 
மகாற்றங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தைருகின்்றது.  
பின்நவீனேத்துவம் குறிபபிடட சமூ்கக் 
குழுக்்களின் மகாற்றத்திறகும், வளர்ச்சிக்கும் 
முக்கியத்துவம் வழஙகுகின்்றது.

தகர்ப்ெ்மைப்பு என்றால் 
என்ன?

“வகாசிபெதைறகும், 
விளக்குவதைறகும், 

எழுதுவதைறகும் ஆனே 
விதி்கள“.

ஜாக ப்டரி்டா

பின்நவீனேத்துவம் அ்டயகாள 
அரசிய்ல ஆதைரிக்கின்்றது. குறிபபிடட 
நலிவ்டந்தை எளி்மயகானே சமூ்க்க குழுக்்கள 
ஆதிக்்க மு்்றக்கு எதிரகா்க தைங்களது ஜகாதி, 
இனேம், ெகாலினேம் அடிபெ்டயில் 
ஒருஙகி்ணந்து ்மறப்ககாளளும் 
நடவடிக்்்க்களுக்கு அ்டயகாள அரசியல் 
என்ெது பெயரகாகும். இந்தை குழுக்்களின் 
உறுபபினேர்்கள தைங்க்ள ெகாசத்துடன் “நகாம்” 
என்று அ்ழக்கி்றகார்்கள. இவர்்கள 
எதிர்க்கும் குழுக்்களின் உறுபபினேர்்க்ள 
“அவர்்கள” என்று அ்ழக்கி்றகார்்கள. 
குறிபபிடட அ்டயகாளம், இடம் சகார்ந்தை 
மக்்களின் சக்தி ஏற்றலுக்கு அ்டயகாள 
அரசியல் முயறசிக்கின்்றது.

பின்நவீனேத்துவத்்தை ெல்்வறு 
சிந்தை்னேயகாளர்்களும், அறிஞர்்களும் 
விமர்சித்து உளளனேர். ஆலன் கிர்பி என்்ற 
பிரிடடகானிய ்கலகாச்சகார விமர்ச்கர் பின் 

பையல்ொடு 

உண்்மைக்ளச் சைகரித்தல்.

அரு்ம மகாணவ, மகாணவி்க்ள, 
விளக்்கங்க்ளப பெகாறுத்துதைகான் உண்ம 
நி்ல உளளது என்ெ்தை நீங்கள 
தைறபெகாழுது அறிந்திருபபீர்.

உங்களது வகுப்ெ நகான்கு 
குழுக்்களகா்கப பிரிக்்கவும், ஒரு முக்கியமகானே 
தை்லவ்ரத் ்தைர்வு பசயயவும்.  
பவவ்வ்றகானே ெகார்்வ்கள, குழுக்்கள 
மறறும் ப்ககாள்்க்கள எவவகாறு அந்தை 
தை்லவரின் தை்ல்மப ெணபு, சிந்தை்னே்கள 
மற்றம் ெங்களிப்ெ ெகார்க்கின்்றனேர் என்று 
பசயதி்க்ளச் ்ச்கரிக்்கவும்.

அரசியல் அல்லது வரலகாறு அல்லது 
சர்வ்தைச அரசியல் ்ெகான்்றவறறில் உளள 
ஒரு முக்கிய நி்கழ்்வ எடுத்துக் 
ப்ககாளளவும்.  அதை்னேப ெறறிய ெலவிதைமகானே 
விளக்்கங்க்ள மகாணவர்்கள ்ச்கரிக்்கவும்.
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நவீனேத்துவம் முடிந்துவிடடது என்று கூறினேகார்.  
ஏபனேன்்றகால், பின் நவீனேத்துவத்தின் ்கலகாச்சகார 
்ககாலம் முடிந்து எணமின் (Digital) நவீனேத்துவம் 
உருவகாகி உளளது என்று ஆலன் கிர்பி 
கூறினேகார்.

9.5 சுற்றுச்சூழலியம்

நவீனே அறிவியல் மறறும் பதைகாழில் 
நுடெம் ப்ககாணடு வந்தை முன்்னேற்றம் நமது 
பூமியின் சுறறுச்

 

ழ்ல அழித்து வருகி்றது.  
ஓ்சகான் அழிதைல், ெருவ நி்ல மகாற்றம், அமில 
ம்ழ ்ெகான்்ற சுறறுச்

 \

ழல் பிரச்ச்னே்கள 
நம்்ம அச்சுறுத்துகின்்றனே. இயற்்க்ய 
அழிக்கும், முன்்னேற்றத்திறகு எதிரகானே 
இயக்்கம் மறறும் ப்ககாள்்கக்கு  
சுறறுச்

 

ழலியம் என்ெது பெயரகாகும். அ்கணட 
பிரெஞசத்தில் பூமியில் மடடு்ம நகாம் வசிக்்க 
முடியும்.  ஆ்க்வ, பூமி்யக் ்ககாபெகாறறுவது 
அவசியமகாகி்றது.

அபமைரிககாவில் கருப்பு இன 
மைககள் சொராட்டம்.

ஆழச் சூழலியல் மைற்றும் சமைசலட்டமைான 
சூழலியல்

தத்துவ விவாதம்

மனிதைனுக்கும், 
 

ழலுக்கும், 
வளர்ச்சிக்கும், 

 

ழ்நி்லக்கும் இ்டயில் 
உளள பதைகாடர்பு்க்ளப ெறறி விரிவகானே 
விவகாதைம் உளளது. ஆழச் 

  

ழலியல் - 
்ம்லகாடடமகானே 

 

ழலியல் என்்ற விவகாதைம் 
உளளது.

சமைசலாட்டமைான சூழலியல்

மனிதை்னே முன்னிறுத்தி, ெயனுளள 
்கருவியகா்க இயற்்க்ய அணுகும் 
ப்ககாள்்கக்கு ்ம்லகாடடமகானே 

 

ழலியல் 
என்ெது பெயரகாகும். அபமரிக்்கத் தைத்துவ 
ஞகானியகானே அந்்தைகாணி பவஸ்டன் 
இக்்்ககாடெகாட்டத் தீவிரமகா்க ஆதைரித்தைகார்.   

-இயற்்க்ய 
மைனிதமையாககுதல்

மைனிதர்க்ள 
இயற்்கயாககுதல்

எல்்லகாரு்டய ்தை்வ்க்ளயும் 
இயற்்கயகால் பூர்த்திச் பசயய முடியும்.  
ஒருவரு்டய ்ெரகா்ச்யயும் அதைனேகால் 
பூர்த்தி பசயய முடியகாது. - ம்ககாத்மகா ்ககாந்தி
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மனிதைனுக்கு இந்தை உலகில் முதைன்்மயகானே 
இடத்்தை இக்்்ககாடெகாடு வழஙகுகி்றது. 
இயற்்க மனிதை நலனுக்்ககா்க 
உருவகாக்்கபெடடுளளது.  எல்லகா உயிர்்களும் 
இயற்்கச் பசல்வங்களும் மனிதை வகாழ்விற்ககா்க 
உளளனே.

மைனித முன்னிறுத்தல் 
(Anthroprocentricism)

சுறறுச்
 

ழல் பிரச்ச்னே்களுக்கு பதைகாழில் 
நுடெத் தீர்வு்க்ள இக்்்ககாடெகாடு 
ஆதைரிக்கின்்றது. இயற்்க மகாசுெடுவ்தைத் 
தைடுபெதைறகு மகாறறு எரிசக்தி்க்ள உருவகாக்்க 
்வணடும்.  இவவணுகுமு்்ற மூன்று  
்கருத்து்க்ள(R-்க்ள) ஆதைரிக்கின்்றது. அ்வ 
i) ெயன்ெகாட்டக் கு்்றத்தைல் (Reduce), ii) 
மறுெயன்ெகாடு (Reuse), iii) மறுசுழறசி (Recycle) 
ஆகிய்வ்களகாகும். இயற்்கச் பசல்வங்க்ள 
சிக்்கனேமகா்க மறுசுழறசி அடிபெ்டயில் 
ெயன்ெடுத்தை ்வணடும். 

ெயன்ொட்்டக 
கு்றத்தல் (Reduce)

மைறுெயன்ொடு (Reuse)

மைறுசுழற்சி (Recycle)

ஆழச் சூழலியல்

நகார்்வ நகாடடின் இயற்்கத் தைத்துவ 
ஞகானியகானே ஆர்ன் ்நயஸ்(Arne Naess) 1973 
ஆம் ஆணடு இக்்கருத்்தை உருவகாக்கினேகார். 
ம்ககாத்மகா ்ககாந்தி, ர்ேல் ்ககார்ேன் 
ஆகி்யகாரிடமிருந்து இவர் ஊக்்கம் பெற்றகார்.  
புவிக்்்ககாள மூன்று அங்கங்க்ளப பெறறு 
இருக்கின்்றது. அ்வ்கள i) மனிதைர்்கள, ii) 
மற்ற உயரினேங்கள, iii) உயிரற்ற பெகாருட்களும் 
வி்ச்களும் ஆகும். பூமியில் வகாழும் 
்்ககாடிக்்கணக்்ககானே உயிர்்களில் மனிதை இனேமும் 
ஒன்று. மனிதை இனேத்்தை முன்னிறுத்துவ்தை 
நகாம் ்்கவிட ்வணடும்.

மனிதைர் அல்லகா உயிரினேங்களுக்கும் 
அடிபெ்ட மதிபபு, அ்டயகாளம் ஆகிய்வ 
உளளனே. எல்லகா உயரினேங்களும் சமமகானே 
முக்கியத்துவத்்தை (Bio Centric Equality)
பெறறிருக்கின்்றனே. இயற்்க்ய ்கவனேத்துடன் 
ெயன்ெடுத்தி மனிதைர்்கள வகாழ ்வணடும்.  
ெல்லுயிர்்க்ளப ெகாது்ககாக்்க ்வணடும்.  
்ெரகா்சயகால் மனிதை இனேம் ெல உயிர்்க்ள 
அழித்து வருகி்றது. உடனேடியகா்க மக்்கள 
பதைகா்்க்ய இபபூமியில் ்கடடுபெடுத்தை 
்வணடும். மக்்கள பதைகா்்கப பெருக்்கம் 
சுறறுச்சூழ்ல அழிக்கின்்றது.

தவ்றான ொர்வ  
மனித முனனிறுத்தல்  

மனித அ்கந்த

சரியான ொர்வ  
உயிர முதன்ம சமத்துவம் 

சூழல் முதன்ம

EGO ECO

“மைனிதர்கள் சுற்றுச்சூழலின் 
ெகுதிகளாவர். பவற்றியாளர்கள் 

கி்்டயாது”

-ஆல்ளடா பெளொல்ட்
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சுறறுச்
 

ழல் பிரச்ச்னே்க்ளத் 
தீர்பெதைறகு நகாம் நமது பதைகாழல் நுடெத் 
தைத்துவம், பெகாருளகாதைகாரம், அரசியல் 
ஆகியவற்்ற உடனேடியகா்க மகாற்ற ்வணடும்.  
மனிதைர்்கள ”இயற்்கயகானே நெர்்கள” ஆவர்.  
நமது நு்கர்வுக் ்கலகாச்சகாரத்்தை மகாற்ற 
்வணடும்.  நமது “

 

ழலியல் தைடம்” 
கு்்றக்்கபெட ்வணடும்.  இயற்்க்ய 
மி்கவும் சிக்்கனேமகா்க ெயன்ெடுத்தை ்வணடும்.  

சுறறுச்
 

ழல் மீது மனிதைர்்களின் தைகாக்்கத்்தை 
ஆழமகா்க, தைத்துவமகா்க விவகாதிபெதைகால் இந்தைக் 
ப்ககாள்்கக்கு ஆழச்

 

ழலியல் எனேப 
பெயரிடபெடடது. 

புவி நமைககுச் பைாந்தமைானது கி்்டயாது.  
நாம் தான் புவிககு பைாந்தமைானவர்கள்.

ஆழச் சூழலியல் - சமைசலாட்டமைான சூழலியல் கருத்து முரண்ொடுகள்

ஆழச் சுழலியலின் எடடு முககிய 
கருத்துகளின் சுருககம்

சமைசலாட்டமைான சுழலியலின் எடடு முககிய 
கருத்துகளின் சுருககம்

1.  புவியில் உளள எல்லகா உயிரினேங்களும் 
அடிபெ்ட மதிப்ெ பெறறு இருக்கின்்றனே.

1.  புவியில் உளள அ்னேத் உயிரினேங்களும் 
மனிதைனின் ்தை்வக்்ககா்க உளளனே.

2.  இவவுலகில் உளள எல்லகா உயிரினேங்களும் 
(சிறிய்வ்யகா, பெரிய்வ்யகா) புவியின் 
சி்றபபு தைன்்மக்கு முக்கிய ெங்்க 
ஆறறுகின்்றனே.

2.  சிறிய உயிரினேங்க்ள விட மனிதைன்  
்ெகான்்ற பெரிய உயிரினேங்களதைகான் 
முக்கியமகானே்வ்கள ஆகும்.

3.  மனிதைர்்கள தைங்களது அடிபெ்ட ்தை்வக்கு 
மடடு்ம மற்ற உயிரினேங்க்ளப ெயன்ெடுத்தை 
்வணடும்.

3.  மனிதைர்்கள எல்லகா இயற்்க வளங்க்ளயும், 
உயிரினேங்க்ளயும் தைங்களது பெகாருளகாதைகார 
நலனுக்்ககா்க ெயன்ெடுத்தைலகாம்.

4.  உலகில் மனிதை மக்்கள பதைகா்்க்ய 
கு்்றபெது மற்ற உயிரினேங்களின்  
நலனுக்கு நல்லது ஆகும்.

4.  மனிதை மக்்கள பதைகா்்க ்கடடுபெகாடு இன்றி 
வளரலகாம்.

5.  உலகில் மனிதைனின் தை்லயீடு அதி்கமகா்கவும், 
்மகாசமகா்கவும் உளளது.

5.  பதைகாழில் நுடெ வளர்ச்சி எல்லகா 
சிக்்கல்்க்ளயும் நீக்கும்.

6.  பெகாருளகாதைகாரம், பதைகாழில்நுடெம்,  
ப்ககாள்்க ஆகிய து்்ற்களில் மனிதைனின் 
ப்ககாள்்க்கள உடனேடியகா்க, தீவிரமகா்க 
மகாற்றபெட ்வணடும்.

6.  பெகாருளியல் வகாதைமும், நு்கர் ்கலகாச்சகாரமும் 
மனிதை சமு்கத்்தை ஆள ்வணடும்.

7.  வகாழ்க்்்கயின் நி்ல்ய விட வகாழ்க்்்க 
தைரம் முக்கியமகானேது.

7.  மனிதைனின் வகாழ்க்்்க நி்ல உயர்ந்து 
ப்ககாண்ட இருக்்க ்வணடும்.

8.  ் மற்கணட உண்ம்க்ள உணர்ந்தை 
அ்னேவரும் மகாற்றத்்தை ப்ககாணடு வர 
முயறசிக்்க ்வணடும்.

8.  சுறறுச்
 

ழல் பிரச்ச்னே்க்ள நிபுணர்்களிடம் 
விடடுவிட ்வணடும். அவர்்கள தீர்வு்க்ள 
வழஙகுவகார்்கள. மற்றவர்்கள 

 

ழலியப 
பிரச்ச்னே்களில் தை்லயிட கூடகாது.
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சூழலியலும் அரசியல் சகாடொடும் 

ஆணடரு ்ஹவுட என்்ற பு்கழ் பெற்ற 
அரசியல் அறிஞர் அரசியல் ்்ககாடெகாடடியலில் 

 ழலிய்ல மூன்று வ்்கயகா்க பிரித்தைகார்.

(அ) சமூ்கச்  ழலியல் 
(ஆ) நவீனேச்  ழலியல் 

(இ) ஆழச்  ழலியல் 

(அ) ைமூகச் சூழலியல்

அபமரிக்்க தைத்துவ ஞகானி மு்ர புக்சின் 
சமூ்க 

 

ழலியல்  என்்ற ்கருத்்தை 
உருவகாக்கினேகார். சமூ்க 

 

ழலியலில் மூன்று 
விதை அணுகுமு்்ற்கள உளளனே.

1. 
 

ழலிய சமதைர்மவகாதைம்

2. 
 

ழலிய அ்மபபெதிர்வகாதைம்

3. 
 

ழலியப பெணணியம்

1. சூழலிய ைமைதர்மைவாதம்

யூடகால்ப ெ்ரகா 
 

ழலிய ்சகாசலிசத்்தை 
‘சிவபபில் இருந்து ெசு்மக்கு’ (From Red to 
Green) என்்ற நூலில் விவரித்தைகார். 
முதைலகாளித்துவத்்தை இயற்்கயின் எதிரியகா்க 
இந்தை அணுகுமு்்ற ெகார்க்கின்்றது. நு்கர் 
்கலகாச்சகாரத்தின் மூலமகா்க முதைலகாளித்துவம் 
இயற்்க்ய சீரழித்துவிடடது. ்கடடுெகாடு 
இல்லகாதை பசகாத்துரி்ம புவிக் ்்ககாளின் 
நலத்்தையும் வளத்்தையும் ப்கடுத்துவிடடது. 

ைமூகச் 
சூழலியல்

நவீனச் 
சூழலியல் 

ஆழச் 
சூழலியல்

சூழலிய 
ைமைதர்மைவாதம் 
சூழலியலின 
சமதரமவாதம்

சூழலிய 
அ்மைப்பெதிர்வாதம் 
அதி்காரம் சூழலியலின 
எதிரி

சூழலியப் 
பெண்ணியம் 
ஆணாதிக்்கம் சமதரம 
சூழலியலின எதிரி

அரசியல் சகாடொடடியலில் சூழலியல்

அரசியலில் புதிய அணுகுமு்்ற ்வணடும். 
சமதைர்மவகாதைமும், 

 

ழலியிலும் ஒன்று ்சர  
்வணடும். சமதைர்மவகாதைம் மடடு்ம 
சுறறுச்

 

ழ்லக் ்ககாபெகாறறும். அரசுக்குச் 
சமதைர்மவகாதை தி்ச்யயும், தைன்்ம்யயும் 
வழஙகி இயற்்க்யக் ்ககாபெகாற்ற ்வணடும்.

2. சூழலிய அ்மைப்பெதிர்வாதம்

மு்ர புக்சின் இந்தை அணுகுமு்்ற்ய 
ஆதைரித்தைகார். அதி்ககாரம் 

 

ழலியலின் எதிரி 
என்று கூறினேகார். அரசு, மதைம், குடும்ெம் 
்ெகான்்ற ் ெகார்்வயில் அதி்ககாரம் மனிதைர்்க்ள 
வகாடடிவ்தைக்கின்்றது. மனிதைனு்டய ெரஸ்ெர 
ஒத்து்ழபபு உணர்்வ அதி்ககாரம் தை்ட 
பசயதுளளது. இயற்்கயகா்க்வ மனிதைன் 
ெரஸ்ெர ஒத்து்ழபபுடன் வகாழ்ெவன் ஆவகான். 
ஆ்க்வ அதி்ககாரத்்தை நீக்கி விடடு ெரஸ்ெர 
ஒத்து்ழபபுடன் புதிய்தைகார் சமூ்கத்்தை 
உருவகாக்கி மனிதை்னேயும் இயற்்க்யயும் 
்ககாபெகாற்ற ்வணடும்.

3. சூழலியப் பெண்ணியம்

்க்ரகாலின் பமர்சன்ட ‘இயற்்கயின் 
மரணம்’ (The Death of Nature) என்்ற நூலில்

 

ழலியப பெணணியத்்தை விவரித்தைகார். 
ஆணகாதிக்்கம் இயற்்கயின் எதிரியகாகும். 
பெணணியம் இயற்்கயின் ்தைகாழி ஆகும். 
ஆணகாதிக்்கம் பெண்கள மீது மடடும் அல்ல, 
இயற்்கயின் மீதும் ஆணின் ஆதிக்்கத்்தை 
உருவகாக்குகின்்றது. பெண்க்ளயும், 
இயற்்க்யயும் ெயன்ெகாடடு பெகாருளகா்க 
ெகாவிக்கின்்றது. பெண்களுக்கும் இயற்்கக்கும் 
உளள அ்டயகாளம், மதிபபு, உயிர் தைன்்ம 
ஆகியவற்்ற ஆணகாதிக்்கம் மதிபெதில்்ல. 
ஆ்க்வ ெகாலினேச் சமத்துவம் மறறும் இயற்்க 
சகார்ந்தை புதிய அரசிய்ல நகாம் உருவகாக்்க 
்வணடும்.

(ஆ) நவீனச் சூழலியல்

்ம்லகாடடமகானே 
 

ழலியல் அரசியல் 
அறிவியலில் நவீனே 

 

ழலியலகா்க 
அ்ழக்்கபெடுகி்றது. தைகாரகாளவகாதைத்திறகும், 
இயற்்கக்கும் இ்டயில் சுறறுச்

 

ழ்லக் 
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்ககாபெதைற்ககா்க தைகாரகாளவகாதைத்்தைத் சிறிது 
திருத்தி அ்மக்்க ்வணடும் என்று நவீனே

 

ழலியல் கூறுகின்்றது. “அறிபவகாளி மனிதை 
முன்னிறுத்தைல்” என்்ற ்கருத்்தை ஆதைரிக்கின்்றது. 
அதைகாவது இந்தை புவியின் எதிர்்ககாலத்்தையும் 
மனிதை குலத்தின் எதிர்்ககாலத்்தையும் மனேதில் 
்வத்து மனிதைன் பசயல்ெட ்வணடும். 
“தை்லமு்்ற்களுக்கு இ்டயிலகானே நீதி” என்்ற 
்கருத்்தையும் நவீனேச் 

 

ழலியல் ஆதைரிக்கின்்றது. 
அதைகாவது இந்தை புவி்ய வருங்ககால 
தை்லமு்்ற்களிடம் இருந்து ்கடனேகா்கப பெறறு 
உள்ளகாம். ஆ்க்வ புவி்ய ெகாது்ககாத்து 
வருங்ககாலத்தில் அவர்்களிடம் ஒபெ்டக்்க 
்வணடும். “நி்லயகானே முன்்னேற்றம்” என்்ற 
்கருத்்தையும் நவீனேச் 

 

ழலியல் ஆதைரிக்கின்்றது. 
சீக்கிரமகா்க ெணக்்ககாரர் ஆ்க ்வணடும் 
என்ெ்தை விட நிதைகானேமகா்க ெணக்்ககாரர் ஆ்க 
்வணடும். இதைற்ககா்க இயற்்க்ய நிதைகானேமகா்க 
ெயன்ெடுத்தை ்வணடும் என்று நவீனேச்

 

ழலியல் கூறுகின்்றது.

நவீனேச் 
 

ழலியல் ஒற்்ற தைன்்ம 
தைத்துவம் கி்டயகாது. மகா்றகா்கப ென்மு்கத் 
தைன்்ம உ்டயது ஆகும். சில நவீனே 

  

ழலியல் ஆதைரவகாளர்்கள இயற்்க்ய 
்ககாபெகாறறுவதைற்ககா்க “ெசு்ம சர்வ அதி்ககார 
அர்ச” உருவகாக்்க ்வணடும் என்று 
கூறுகின்்றனேர். ்மலும் சிலர் “ெசு்ம 
முதைலகாளித்துவம்” ்வணடும் என்று 
கூறுகி்றகார்்கள. பெரும்ெகான்்மயகானே நவீனேச் 

 

ழலியல் ஆதைரவகாளர்்கள இயற்்க்ய 
்ககாபெகாறறுவதைறகும், நமது ்தை்வ்ய பூர்த்தி 
பசயவதைறகும் சந்்தை பெகாருளகாதைகாரத்்தை அரசு 
ஒழுஙகு ெடுத்தை ்வணடும் என்று 
கூறுகி்றகார்்கள.

ெசு்மையாக 
வாழசவாம்

(இ) ஆழச் சூழலியல் 

இயற்்கக்கு சகாதை்கமகானே புது அரசியல் 
திடடம் மறறும் அரசியல் அனுகுமு்்ற்ய 
ஆழச் 

 

ழலியல் வலியுறுத்துகி்றது.  
அரசியலுக்கும், இயற்்கக்கும் இ்டயிலகானே 
உ்றவில் அடிபெ்ட மகாற்றத்்தை உருவகாக்்க 
்வணடும். மனிதைர்்கள, பி்ற உயிரினேங்கள 
மறறும் உயரற்ற பெகாருட்கள 
ஆகிய்வ்களி்ட்ய உளள பதைகாடர்்ெ 
மதிக்கும், புரிந்துப்ககாளளும், ்ககாபெகாறறும் 
அரசியல் ்வணடும்.

இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் இயககஙகள்

நவீனே முன்்னேற்றம் இயற்்க்யச் 
சீரழிபெதைகால் ெல்்வறு எதிர்பபு ் ெகாரகாடடங்கள 
உல்கம் முழுவதும் ்தைகான்றியுளளனே.  நமது 
நகாடடிலும் 

 

ழ்லயும் ெல்லுயிர் 
அ்மப்ெயும் ்ககாபெகாறறுவதைற்ககா்கப ெல 
சுறறுச்

 

ழல் ெகாது்ககாபபு இயக்்கங்கள 
்தைகான்றினே.  அ்வ்களில் முக்கியமகானே நகான்கு 
இயங்கங்க்ள நகாம் இஙகு ்ககாணலகாம்.

அ. பீஸ்நவ இயக்்கம்
ஆ. சிப்்ககா இயக்்கம்
இ. அபபிக்்்ககா இயக்்கம்

ஈ.  அ்மதி ெளளத்தைகாக்கு ெகாது்ககாபபு இயக்்கம்

பையல்ொடு 

தன்னுணர்சவற்றம்

மகாணவ, மகாணவி்க்ள, உங்களு்டய 
கிரகாமம், ந்கரம், மகாந்கரம் மறறும் இதைர 
ெகுதி்கள ஆகியவற்்றக் கூர்ந்து 
்நகாக்குங்கள. தைன்னேகார்வ நிறுவனேங்களும், 
உன்னேதை வழி்ககாடடி்களும் சுறறுச்சுழல் 
ெகாது்ககாபபிற்ககா்க அர்பெணிபபுடன் 
பசயல்ெடுவ்தை ்ககாணலகாம்.  அவர்்களுடன் 
நீங்களும் இ்ணந்து ெணியகாறறுங்கள, 
உங்கள ெளளியில் ெசு்மக் குழுக்்க்ள 
உருவகாக்குங்கள. மரம் நடுதைல், குளத்்தைத் 
தூர்வகாருதைல், அடிெடட விலஙகு்களுக்கு 
சிகிச்்ச அளித்தைல் ்ெகான்்ற சுறறுச்

 

ழல் 
சகார்ந்தை நடவடிக்்்க்களில் ஈடுெடுங்கள.
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அ. பீஸநவ் இயககம் (Bisnau Movement): 

ெதிபனேடடகாவது நூற்றகாணடில் 
ரகாஜஸ்தைகானில் உருவகானே பவறறி்கரமகானே 
சுறறுச்

 

ழல் இயக்்க்ம பீஸ்நவ இயக்்கமகாகும்.  
தைகார் ெகா்லவனேத்தில் குரு ஜம்்ெஸ்வர் என்்ற 
ஞகானி பீஸ்நவ என்்ற மதைக் குழு்வ இ்டக்்ககால 
வரலகாறறில் உருவகாக்கினேகார். ‘பீஸ்நவ’ என்்ற 
இந்தி பமகாழிச் பசகால்லிறகு ‘29’ என்ெது 
பெகாருளகாகும்.  இயற்்கயுடன் ஒன்றி வகாழ 
்வணடிய வகாழ்க்்்க்ய தைனேது 29 
்்ககாடெகாடு்கள மூலமகா்க இம்மதை உடகுழு 
விவரிபெதைகால் பீஸ்நவ என்று அ்ழக்்கபெடடது.

்ஜகாத்பூர் ம்ககாரகாஜகா ெதிபனேடடகாவது 
நூற்றகாணடில் ஒரு புதிய அரணம்னே்ய 
்கடடினேகார்.  ்்கஜர்லி கிரகாமத்தில் அரக்்க மரம் 
நி்்றந்தை ்ககாடு உளளது.  தைனேது 
அரணம்னேக்்ககா்க மரங்க்ள பவடடி 
வருமகாறு இரகாணுவத்்தை அனுபபினேகார்.  
அம்ரிதைகா ்தைவி என்்ற பெணமணி மரங்க்ள 
பவடடக்கூடகாது என்று ்ெகாரகாடடம் பசயதைகார்.  
மரத்்தை பவடடுவதைறகு ெதிலகா்க தைனேது 
தை்ல்ய பவடடுங்கள என்று கூறினேகார்.  
இரகாணுவம் அவரது தை்ல்ய துணடித்தைது.  
கிரகாம மக்்கள அ்னேவரும் வனேத்்தை 
்ககாபெகாறறுவதைற்ககா்க தைங்களது உயி்ரக் 
ப்ககாடுத்தைனேர்.  பமகாத்தைம் 363 கிரகாம 
உறுபபினேர்்கள உயிர்த் தியகா்கம் பசயதைனேர்.  
இச்சம்ெவத்்தைக் ்்களவிபெடட ம்ககாரகாஜகா 
உடனேடியகா்க தைனேது இரகாணுவத்்தைத் திரும்ெ 
பெற்றகார். அபெகுதி்யப ெகாது்ககாக்்கபெடட 
வனேம் என்று அறிவித்தைகார்.  பீஸ்நவ ்்கஜர்லி 
இயக்்கம் நவீனே இந்தியகாவின் முதைல் 
பவறறி்கரமகானே சுறறுச்

 

ழல் இயக்்கமகாகும்.

ஆ. சிப்சகா இயககம் (Chipko Movement):

உத்தைர்கணட மகாநிலத்தில் 1973-ஆம் 
ஆணடு ந்டபெற்ற அ்மதியகானே  
சுறறுச்

 

ழல் ெகாது்ககாபபு இயக்்க்ம சிப்்ககா 
இயக்்கமகாகும்.  இந்தியில் ‘சிப்்ககா’ என்்றகால் 
‘்கடடிபபிடி’ என்று பெகாருளெடும். வி்ளயகாடடு 
பெகாருட்கள தையகாரிக்கும் ்கம்பெனி, அலக்நந்தைகா 
ெளளத்தைகாக்கில் மரங்க்ள பவடடுவதைற்ககா்க 
அரசு அனுமதி பெறறு வந்தைது.  மரங்க்ள 
பவடடக்கூடகாது என்று அபெகுதி மக்்கள, 
முக்்கயமகா்க பெண்கள அ்மதியகா்க 
்ெகாரகாடினேகார்்கள.  ‘தை்ேகாலி கிரகாம ஸ்வரகாஜய 
மணடல்’ (DGSM)  என்்ற அரசு சகாரகா அ்மபபும் 
அதைன் தை்லவர் சந்திபிரசகாத் ெட அவர்்களும் 
்ெகாரகாடினேகார்்கள.

பு்கழ் பெற்ற சுறறுச் 
 

ழல் வகாதியகானே 
சுந்தைர்லகால் ெகுகுணகா ்ெகாரகாடடத்தில் 
குதித்தைகார்.  பெரும் அளவில் பெண்கள 
்ெகாரகாடடத்தில் ெங்்கற்றனேர்.  தூம்சிங பநகி, 
ெச்னி ்தைவி ்ெகான்்ற பெண தை்லவர்்கள 
மக்்களின் வனே உரி்மக்்ககா்க ் ெகாரகாடினேகார்்கள.  
1980-ஆம் ஆணடு முதைல் இமயம்ல 
வனேபெகுதியில் மரங்க்ள பவடடுவதைறகு 
மத்திய அரசு தை்டவிதித்து.  பெணணியம், 
்ககாந்தியம், சுறறுச் 

 

ழலியம் ஆகிய மூன்று 
ப்ககாள்்க்க்ள சிப்்ககா இயக்்கத்தில் நகாம் 
்ககாணலகாம்.

பவடடபெடட மரத்்தைவிட பவடடுணட 
மனிதை உயிர் முக்கியமகானேது அல்ல.

குறிப்பி்டத்தகக சமைற்சகாள்

சுற்றுச்சூழல் தான் நிரந்தர பொருளாதாரம் 
ஆகும்.

- சுந்தர்லால் ெகுகுணா
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இ. அப்பிகசகா இயககம் (Appiko Movement):

்மறகுத் பதைகாடர்ச்சி ம்லயில், 
்கர்நகாட்ககாவின் உத்திர ்கன்னேட மகாவடடத்தில் 
ந்டபெற்ற இயக்்க்ம அபபிக்்்ககா 
இயக்்கமகாகும்.  அபபிக்்்ககா என்்றகால் ்கன்னேட 
பமகாழியில் ‘்கடடிக்்்ககா’ என்று பெகாருளகாகும்.  
இம்மகாவடடத்தில் பதைகாழிறசகா்ல்கள 
பெருகியதைகால் 1950-ஆம் ஆணடு 81% இருந்தை 
வனேபெரபபு 1980-ஆம் ஆணடு 24% ஆ்க 
கு்்றந்தைது.  சூறறுச்

 

ழல் ஆர்வமுளள மக்்கள 
மரங்க்ள ்கடடி அ்ணத்து ்ெகாரகாடடம் 
நடத்தினேர். எஞசிய ்ககாடு்க்ளக் ்ககாபெகாறறுதைல், 
அழிக்்கபெடட ்ககாடு்க்ள உருவகாக்குதைல், நல்ல 
மு்்றயில் வளங்க்ளப ெயன்ெடுத்தும் 
விழிபபுணர்்வ உருவகாக்குதைல் ஆகிய மூன்று 
்நகாக்்கங்க்ள அபபிக்்்ககா இயக்்கம் 
ஆதைரித்தைது. மரங்க்ள ்கடடி அ்ணத்துக் 
்ககாபெகாறறியதைகால் அபபிக்்்ககா இயக்்கம் என்று 
பெயர் வந்தைது.

ஈ.  அ்மைதி ெள்ளத்தாககு ொதுகாப்பு 
இயககம்

அ்மதிப ெளளத்தைகாக்கு என்ெது 
்்கரளகாவின் ெகாலக்்ககாடு மகாவடடத்தில் ்மறகு 
பதைகாடர்ச்சி ம்லயில் உளளது.  ெசு்ம மகா்றகாக் 
்ககாடு்கள இஙகு உளளனே.  ஆஙகிலத்தில் Silent 
Valley (அ்மதிப ெளளத்தைகாக்கு) என்று 
அ ் ழ க் ்க ப ெ டு கி ்ற து .  ம ்க கா ெ கா ர தை த் தி ல் 
ெகாணடவர்்களின் ம்னேவியகானே திபரௌெதிக்கு 
‘்சரந்திரி’ என்று மறப்றகாரு பெயர் உளளது.  
இவவனேபெகுதி அவர்்களின் நி்னேவகா்க 
்சரந்திரி வனேம் என்று அ்ழக்்கபெடடது.  
்ககாலனிய ஆடசியில் அந்தை வனேபெகுதிக்கு 
ஆஙகி்லயர்்கள பசன்்ற்ெகாது அ்மதியகானே 
வனேமகா்க அது இருந்தைது.  வனேத்தில் சத்தைத்்தை 
பதைகாடர்ச்சியகா்க உருவகாக்கும் சி்ககாடஸ் 
பூச்சி்கள அஙகு இல்லகாதைதைகால் வனேம் 
அ்மதியகா்க இருந்தைது என்று ஆஙகி்லயர் 
அதைறகு அ்மதிப ெளளத்தைகாக்கு என்று 
பெயரிடடனேர்.

அந்தைப ெளளத்தைகாக்கில் ெல்லுயிர்்கள 
அதி்கம் உளளனே.  சிங்கவகால் குரஙகு்கள 
அதி்கம் ்ககாணபெடுகின்்றனே.  சிங்கவகால் 

குரஙகின் அறிவியல் பெயர் ‘ம்ககா்ககா 
்ச்லனேஸ்’ என்ெதைகாகும்.  இதைனேகால் தைகான் அது 
‘்சலணட ்வலி’ என்று அ்ழக்்கபெடுகி்றது 
என்ெதும் ஒரு வகாதைமகாகும். ்்கரள மகாநில 
மின்சகாரத்து்்ற 1970-்களில் மின்சகாரம் 
தையகாரிபெதைற்ககா்க அவவனேத்தில் உளள 
குந்திபபுழகா என்்ற நதியில் அ்ண்கடடத் 
பதைகாடஙகியது.

KSSP என்்ற ‘்்கரள சகாஸ்திர சகாகித்ய 
ெரிசத்’ அ்மபபுச் சுறறுச்

 

ழல் ் ெகாரகாடடத்்தை 
இந்தை அ்ணக்கு எதிரகா்க நடத்தியது.  
அ்ண்கடடினேகால் அ்மதிப ெளளத்தைகாக்கு 
அழிந்துவிடும் என்்ற பெரிய ்ெகாரகாடடம் 
ந்டபெற்றது.  ெல்்வறு தைரபபினேரும் 
்ெகாரகாடடத்தில் குதித்தைனேர்.  ஆ்க்வ 1980-ஆம் 
ஆணடு ்்கரளகா மகாநில அரசகாங்கம் 
அ்ண்கடடும் திடடத்்தைக் ்்கவிடடது.  1985-
ஆம் ஆணடு மத்திய அரசகாங்கம் இபெகுதி்ய 
்தைசிய பூங்ககாவகா்க அறிவித்தைது. பின்னேர் 
இபெகுதி ‘நீலகிரி உயிர்க்்்ககால இருபெகா்க’ 
அறிவிக்்கபெடடுளளது.  அ்மதிப 
ெளளத்தைகாக்கு ெகாது்ககாபபுப ்ெகாரகாடடம் 20-
வது நூற்றகாணடின் மி்கச்சி்றந்தை இந்திய 
சுறறுச்

 

ழல் இயக்்கமகா்க ்கருதைபெடுகி்றது.

அ்மைதிப் ெள்ளத்தாககு    சிஙகவால் குரஙகு

ொ்டச்சுருககம்

அ்மபபெதிர்வகாதைம் ப்ககாள்்க 
அதி்ககாரத்்தை ஒழித்து விடடு அரசு, தைனி 
பசகாத்துக்்கள மு்்ற, மதைம் ஆகிய்வ்களின் 
பிடியிலிருந்து மனிதை்னே விடுவிக்்க 
முயறச்சிக்கின்்றது.  அரசு ஒரு ்தை்வயற்ற 
தீ்ம.  ஆ்க்வ உடனேடியகா்க அதை்னே 
அழிக்்க ்வணடும்.  
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அ்மபபெதிர்வகாதைம் - எவவிதை அதி்ககாரமும் 
இல்லகாமல் உறுபபினேர்்களுக்கு இ்டயிலகானே 
ெரஸ்ெர ஒத்து்ழபபின் மூலம் இயஙகும் 
அ்மபபு

பெணணியம் - பெண்களின் சக்தி 
ஏற்றத்்தையும், ெகாலினே சமத்துவத்்தையும் 
ஆதைரிக்கும் ப்ககாள்்க.

ஆணகாதிக்்க மு்்ற - குடும்ெம், அரசியல், 
பெகாருளகாதைகாரம், ்கலகாச்சகாரம், மதைம், பி்ற 
தைளங்களில் பெண்கள மீது ஆண்கள ஆதிக்்கம் 
பசலுத்தும் மு்்ற.

மனிதைர்்களின் ெரஸ்ெர ஒத்து்ழபபு உணர்வுடன் புதிய மு்்ற்ய உருவகாக்்க 
்வணடுபமன்று அ்மபபெதிர்வகாதைம் கூறுகி்றது.

ஆண ஆதிக்்கத்திலிருந்து பெண்க்ள விடுவிபெதைற்ககா்கப பெணணியம் ்ெகாரகாடுகின்்றது.  
தைகாரகாளவகாதைப பெணணியம், மகார்க்கியப பெணணியம், தீவிரப பெணணியம், சுறறு

 

ழல் 
பெணணியம், பின் ்ககாலனி ஆதிக்்கப பெணணியம் எனே ெல வ்்க்கள உளளனே.  ஆண ஆதிக்்கம்,  
தைனிச்பசகாத்துரி்ம, அதி்ககாரம் ஆகிய்வ்களில் இருந்து பெண்க்ளப ெகாது்ககாபெ்தை 
இ்வ்களின் ்நகாக்்கமகாகும்.

மனிதைனின் வகாழ்க்்்கயில் சமுதைகாயம் தைகான் முக்கியமகானேது என்று சமுதைகாயவகாதைம் 
கூறுகின்்றது.  மனிதைன் அணு்வப ்ெகான்று தைனியகா்க இருபெதில்்ல.  சமுதைகாயத்தில் இருந்து 
முறறிலும் விடுெடடு இயஙகுவதும் இல்்ல.  மகா்றகா்க, சமுதைகாயத்தில் அவன் ்வரூன்றி 
இருக்கின்்றகான்.  சமுதைகாயவகாதைம் பெகாது நல்னேயும், ் நர்ம்்ற உரி்ம்க்ளயும் ஆதைரிக்கின்்றது.

நவீனேத்திறகு எதிரகா்கத் ்தைகான்றிய ப்ககாள்்க பின்நவீனேத்துவம் ஆகும்.  உல்களகாவிய 
மு்்ற, ஒற்்ற்ககாரணி உல்க விளக்்க மு்்ற ஆகிய நவீனே ்கருத்துக்்க்ளப பின்நவீனேத்துவம் 
நிரகா்கரிக்கின்்றது.  உலகில் உண்ம என்று எதுவும் கி்டயகாது.  விளக்்கங்கள மடடு்ம 
உளளனே.  சமூ்கத்தில் நலிவ்டந்தை, குறிபபிடட சமூ்க குழுக்்களின் முன்்னேற்றத்்தை பின் 
நவீனேத்துவம் ஆதைரிக்கின்்றது.

இயற்்க்ய ்ெணுவதைற்ககா்க சுறறுச்
 

ழலியம் முயறசிக்கின்்றது.  ஆழச் 
 

ழவியல் 
மறறும் ்ம்லகாடடமகானே 

 

ழவியல் என்்ற இரணடு வ்்க்கள உளளனே.

்ம்லகாடடமகானே 
 

ழலியல் மனிதை முன்னிறுத்தைல் ்்ககாடெகாட்ட ஆதைரிக்கின்்றது.  மனிதை 
இனேம் தைகான் உலகின் முதைன்்ம இனேம் என்று கூறுகி்றது. இதைறகு மகா்றகா்க ஆழச் 

 

ழலியல் உயிர் 
முதைன்்ம சமத்துவக் ் ்ககாடெகாட்ட ஆதைரிக்கின்்றது. மனிதைன் உளளிடட எல்லகா உயிரினேங்களும் 
சமம் என்று கூறுகின்றுது.  அரசியல் ்்ககாடெகாடடியலில் சமூ்கச் 

 

ழலியல், நவீனேச் 
 

ழலியல், 
ஆழச் 

 

ழலியல் என்று மூன்று வ்்க்கள உளளனே.  சுறறுச்
 

ழல் - வளர்ச்சி விவகாதைத்தில் 
இம்மூன்று சிந்தை்னே்களும் தைங்களின் வகாதைங்க்ள முன் ்வக்கின்்றனே.

அருஞபைாற்பொருள்   

பின் ்ககாலனி ஆதிக்்கம் - ்ககாலனி ஆதிக்்கத்தில் 
இருந்து விடுதை்ல பெற்ற பின் நகாடு்கள 
இருக்கும் நி்ல (எடுத்துக்்ககாடடு 1947க்கு 
பி்றகு இந்தியகா)

்ககாலனி ஆதிக்்கம் - ஐ்ரகாபபிய நகாடு்கள ஆசிய 
ஆபபிரிக்்க நகாடு்க்ள அடி்மபெடுத்தி 
சுரணடிய மு்்ற.

விஷகா்ககா வழிமு்்ற்கள - உச்ச நீதிமன்்றம் 
ெணி இடங்களில் ெகாலினே பதைகாந்தைரவு்களில் 
இருந்து பெண்க்ள ்ககாபெகாறறுவதைற்ககா்க 
தைனேது தீர்பபில் வழஙகிய வழிமு்்ற்கள.

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 9_25_09_2018.indd   58 29-09-2018   12:40:48
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



59

ெகாலினேச் சமத்துவம் - ஆண பெண 
இ்டயிலகானே ெகாலினேச் சமத்துவம்

பெகாது நலம் - மக்்களின் பெகாதுவகானே நலன் 
அல்லது விருபெம்

தைனியகானே நெர் அல்ல - மனிதைர்்கள தைனியகானே 
நெர்்கள அல்ல. மற்ற மனிதைர்்களுடன் 
இ்ணந்து வகாழ்கி்றகார்்கள. ஆ்க்வ சமூ்கத்தில் 
இருந்து பதைகாடர்பு இல்லகாமல் அவர்்கள 
வகாழ்வதில்்ல.

அ்மந்துளள நெர் - மனிதைர்்கள சமூ்கத்தில் 
்வர் ஊன்றி அமர்ந்து, அ்மந்து  
இருக்கி்றகார்்கள.

கு்்றபபு வகாதைம் - இந்தை உல்கத்தில் உளள 
அ்னேத்்தையும் ஒரு குறிபபிடட ்ககாரணியகா்க 
கு்்றத்து விளக்கும்வகாதைம்.

பிரெஞச வகாதைம் - ஒரு குறிபபிடட ்ககாரணி 
பிரெஞசம் முழுவதைறகும் பெகாருந்தும் என்்ற 
ப்ககாள்்க.

தைனிபெடட வகாதைம் - ஒவபவகாரு மதைமும், 
பமகாழியும், இனேமும் தைனித்துவமகானேது, 
முக்கியமகானேது என்னும் வகாதைம்.

தை்கர்பெ்மபபு(்கடடு்டத்தைல்) மு்்ற - உடபு்ற 
மறறும் ம்்றக்்கபெடட உண்ம்க்ள புரிந்து 
ப்ககாளளுதைல். ஒரு குறிபபிடட எழுத்துப 
ெ்டப்ெ ெடிக்கும் ்ெகாது ்ம்லகாடடமகானே 
பெகாரு்ள விடடுவிடடு உடபு்ற, ம்்றந்து 
இருக்கும் பெகாரு்ள புரிந்து ப்ககாளவது.

அ்டயகாள அரசியல் - குறிபபிடட நலிவ்டந்தை 
சமூ்க குழுக்்கள ஆதிக்்க மு்்றக்கு எதிரகா்க 
தைங்களது சகாதி, இனேம், ெகாலினேம் அடிபெ்டயில் 
ஒருஙகி்ணந்து ்மறப்ககாளளும் அரசியல் 
நடவடிக்்்க்கள.

மனிதை முன்னிறுத்துதைல் - மற்ற உயிரினேங்க்ள 
விட மனிதை இனேம் முதைன்்மயகானே மறறும் 
உயர்ந்தைது என்்ற அணுகுமு்்ற. மனிதைனின் 
வகாழ்விறகும், இன்ெத்திறகும் தைகான் மற்ற 
உயிரினேங்கள இவவுலகில் உளளனே.

உயிர் முதைன்்மச் சமத்துவம் - இவவுலகில் 
உளள எல்லகா உயிரினேங்களும் சமம், மற்ற 
உயிரினேங்க்ள விட மனிதைன் எந்தை விதைத்திலும் 
உயர்ந்தைவன் கி்டயகாது.

தை்லமு்்ற்கள இ்டயிலகானே நீதி - புவி்ய 
நகாம் வருங்ககால சந்தைதியிடம் இருந்து ்கடன் 
வகாஙகி உள்ளகாம். இயற்்க்ய அழிக்்ககாமல் 
மீணடும் நகாம் வருங்ககால சந்தைதியிடம் 
ஒபெ்டக்்க ்வணடும்.

நி்லயகானே முன்்னேற்றம் - இயற்்கச் 
பசல்வங்க்ள நகாம் ெயன்ெடுத்தும் ்ெகாது 
வருங்ககால ்தை்வ்க்ளயும் நமது நி்னேவில் 
்வத்துக் ப்ககாளள ்வணடும். நி்லத்தை, நீடிய 
முன்்னேற்றத்்தை நகாம் சகாத்தியபெடுத்தை 
்வணடும்.

ஆழச் சூழலியல் - முன்்னேற்றம் என்்ற 
பெயரில் சுறறுச் 

 

ழ்ல ெகாதிக்கும் நமது 
நடவடிக்்்க்க்ள ஆழமகா்க உணர்ந்து ்்களவி 
்்கட்க ்வணடும்.

சிப்்ககா இயக்்கம் - இந்தி பமகாழியில் சிப்்ககா 
என்்றகால் ்கடடிபபிடி என்ெது பெகாருளகாகும். 
மக்்கள மரங்க்ள ்கடடிபபிடித்து அவற்்ற 
பவடடபெடுவதில் இருந்து ்ககாபெகாறறிய 
இயக்்கம்.

அபபிக்்்ககா இயக்்கம் - ்கன்னேட பமகாழியில் 
அபபிக்்்ககா என்்றகால் ்கடடிபபிடி என்ெது 
பெகாருள ஆகும். ்கர்நகாட்க மகாநிலத்தில் 
மரங்க்ள ்கடடிபபிடித்து ்ககாபெகாறறிய 
இயக்்க்ம அபபிக்்்ககா இயக்்கம் ஆகும்.
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I. ைரியான ெதி்ல சதர்வு பையயவும்

1. அ்மபபெதிர்வகாதைக் ப்ககாள்்க கீழ்க்்கணடவறறில் எதை்னே ஆதைரிக்்கவில்்ல?

a) அரகாஜ்கத்்தை ஆதைரிக்்க ்வணடும் 
b) இக்ப்ககாள்்க ஒழுங்்க ஆதைரிக்கின்்றது 
c) மனிதைர்்கள ெரஸ்ெர ஒத்து்ழபபுடன் நன்்றகா்க வகாழ்வகார்்கள 
d) அர்ச எதிர்க்கின்்றது

2. கீழ்க்்கணடவறறில் அதி்ககாரமில்லகாக்  ப்ககாள்்க்ய ஆதைரித்தைவர் யகார்?

a) ்ககாரல் மகார்க்ஸ் b) ்ஜகாசப பிபரௌதைகான் 
c) ஆதைம் ஸ்மித் d) ஜகான் லகாக்

3. அ்மபபெதிர்வகாதைக் ப்ககாள்்க எந்தை அ்மப்ெ சுரணடல் தைன்்ம உளளது எனே எதிர்த்தைது?

a) அரசு b) தைனிச் பசகாத்துக்்கள 
c) மதைம் d) ்மற்கணட அ்னேத்தும்

4. பெணணியம் யகாரு்டய தி்றன், சக்தி ஏற்றத்்தை ஆதைரிக்கின்்றது?

a) பெண்கள b) குழந்்தை்கள 
c) சிறுெகான்்மயினேர் d) ெழஙகுடி மக்்கள

5. தைனிபெடட வகாழ்விலும் அரசியல் என்ெதைன் பெகாருள

a) நகாம் அரசியலில் தை்லவர்்களின் தைனிபெடட வகாழ்க்்்க்ய விவகாதிக்்க ்வணடும்  
b) நகாம் அரசியலில் ்நர்்ம்ய எதிர்பெகார்க்்க ்வணடும் 
c)  நகாம் குடும்ெத்திலும், அரசியலிலும் பெண்களுக்்ககானே அரசியல் உரி்ம்க்ளப ெறறி ்ெச 

்வணடும்
d) நகாம் அரசியல் வகாதி்களின் தைனிபெடட வகாழ்க்்்க்யப பு்றக்்கணிக்்க ்வணடும்

6. பின்நவீனேத்துவத்தின் தைந்்தை யகார்?

a) ஜகாக் படரிடகா (Jacques Derrida) b) மிசல் பூக்்்ககா (Michel Foucault) 
c) பிரீடரிக் நீட்ச(Friedrich Nietzsche) d) ்ககாரல் மகார்க்ஸ்(Karl Marks)

7. ஆழச் சூழலியல் என்்ற ்கருத்்தை உருவகாக்கியவர் யகார்?

a) மிசல் பூக்்்ககா (Michel Foucault) b) இரகாெர்ட டி புடநம் (Robert D Putnam) 
c) ஆடரி லகார்ட (Audre Lorde) d) ஆர்்னே நி்யஸ் (Arne Naess)

8. பின்நவீனேத்துவம் ெறறிய தைவ்றகானே ்கருத்து எது?

a) நவீனேத்்தை நிரகா்கரிக்கின்்றது 
b) உண்ம என்று ஒன்று இல்்ல. உண்ம்கள என்ெது தைகான் சரி 
c) சர்வ்தைச வகாதைத்்தை எதிர்க்கின்்றது 
d) தைனித்துவ வகாதைத்்தை நிரகா்கரிக்கின்்றது.

மைதிப்பிடுதல்
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9. பின்நவீனேத்துவம் எதைனுடன் பதைகாடர்பு உளளது?

a) அ்டயகாள அரசியல் b) ்தைசிய அரசியல் 
c) சர்வ்தைச அரசியல் d) வர்க்்க அரசியல்

10. சமுதைகாயவகாதைம் எதை்னே நம்புகி்றது?

a) மதைம் b) சமுதைகாயம் 
c) வர்க்்கம் d) பமகாழி

11. சமுதைகாயவகாதைத்தின் ெடி மனிதைன்

a) அணு்வப ்ெகான்று தைனி்மயகானேவன் 
b) சுயநலமகானேவன் 
c) மதைவகாதி 
d) ்நர்ம்்ற உரி்ம்கள உளளவன்

12. சமுதைகாயவகாதைம் ஆதைரிபெது

a) இயற்்க உரி்ம்கள b) தைகார்மீ்க உரி்ம்கள 
c) ்நர்ம்்ற உரி்ம்கள d) பெகாருளகாதைகார உரி்ம்கள

13. பெகாருத்து்க

1. நவீனேச் 
 

ழலியல் a) உயிர் முதைன்்ம சமத்துவம் 
2. ஆழச் 

 

ழலியல் b) மறுசூழறசி 
3. ்ம்லகாடடமகானே 

 

ழலியல் c) மரத்்தை ்கடடிபபிடி இயக்்கம் 
4. சிப்்ககா இயக்்கம் d) நீடிய முன்்னேற்றம்

14. அபபிக்்்ககா இயக்்கம் என்ெது

a) ்ககாபெகாறறுவதைற்ககா்க மரங்க்ளக் ்கடடிபபிடிங்கள 
b) ஏ்ழ மக்்களுக்கு உணவு ப்ககாடுங்கள 
c) எளி்யகாருக்குக் ்கல்வி்ய ்கறறுத் தைகாருங்கள 
d) மக்்களின் ்நகாய்க்ளச் சரியகாக்குங்கள

15. இந்தியகா, நமிபியகா ்ெகான்்ற நகாடு்களுக்கு பெகாருத்தைமகானே பெணணியம் எது?

a) பின்்ககாலனியப பெணணியம் b) தைகாரகாளவகாதைப பெணணியம் 
c) தீவிரப பெணணியம் d) மகார்க்சியப பெணணியம்

II. கீழககண்்ட சகள்விகளுககு மிகவும் சுருககமைாக ெதில் வழஙகவும்

16. ஆந்தைர்ெகா பசன்ரிசம் (மனிதை முன்னிருத்தைல்) என்ெ்தை விளக்்கவும்

17. அ்டயகாள அரசியல் என்்றகால் என்னே?

18. ‘அ்மந்துளள சுயம்’ (Situated Self) என்ெதைன் பெகாரு்ள ்ககாண்க

19. ‘விசகா்ககா வழிமு்்ற்கள’ என்்றகால் என்னே?

20. பெணணியம் என்ெதைன் பெகாரு்ளத் தைரு்க.
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21. ‘அரசு ஒரு ்தை்வயற்ற தீ்ம’ எனே ஏன் அதி்ககாரமில்லகாக் ப்ககாள்்க கூறுகி்றது?

22. அதி்ககாரமில்லகாக் ப்ககாள்்க (Anarchism) என்ெதைன் பசகால் வரலகாற்்றத் தைரு்க.

III. கீழககண்்ட சகள்விகளுககு சுருககமைாக ெதில் தருக

23.  தீவிரப பெணணியத்தின் முழக்்கம் ‘தைனிபெடட வகாழ்விலும் அரசியல்’ என்ெ்தைப ெறறி 
்கருத்து பதைரிவிக்்கவும்.

24. ‘ஆழச் 
 

ழலியல்’ ்கருத்்தைப ெறறி எழுது்க.

25.  உண்ம என்ெது ஒறு்மயில் இல்்ல. உண்ம்கள எனே ென்்மயில் தைகான் உளளனே 
என்்ற பின் நவீனேத்துவ ்கருத்்தை நியகாயபெடுத்து்க.

26. சமுதைகாயவகாதைத்தின் ்நர்ம்்ற உரி்ம்கள என்்ற ்கருத்்தை விரிவகா்க விளக்்கவும்.

27.  அரசுக்கு ெதிலகா்க அதி்ககாரமில்லகாக் ப்ககாள்்க ெரிந்து்ரக்கும் அ்மபபு என்னே? அது 
சகாத்தியமகானேதைகா எனே விளக்்கவும்.

28.  சுறறுச் 
 

ழல் பெணணியம் என்்றகால் என்னே? பெண்களும் இயற்்கயும் ஆணகாதிக்்கத்தைகால் 
ெகாதிக்்கபெடட இரட்டயர்்கள என்்ற அதைனு்டய கூற்்ற நீ ஏறறுக் ப்ககாளகி்றகாயகா?

29.  ் ம்லகாடடமகானே (ஆழமற்ற) 
 

ழலியல் சுறறுச் சூழ்லக் ்ககாபெதைறகுப ெரிந்து்ரத்தை 
தீர்வு்க்ளக் ்கணடு எழுது்க.

IV. கீழககண்்ட சகள்விகளுககு விரிவான ெதில்க்ள தருக.

30. அதி்ககாரமில்லகாக் ப்ககாள்்கயின் முக்கிய தைன்்ம்க்ள மதிபபிடு்க.

31. பெணணியத்தின் ெல்்வறு வ்்க்க்ள விவகாதிக்்கவும்.

32. இந்தியகாவின் முக்கிய சுறறுச் சூழல் இயக்்கங்க்ள விவரிக்்கவும்.

33. சுறறுச்
 

ழல் அரசியல் ்்ககாடெகாடடின் வ்்க்க்ள ஆயவு பசயயவும்.

34.  மனிதைன், சமுதைகாயம், உரி்ம்கள மறறும் நீதி ெறறிய சமுதைகாயவகாதைத்தின் நி்லபெகாட்ட 
விவகாதிக்்கவும்.

1.  Gauba, O.P.(2009) An Introduction to Political Theory, New Delhi: Macmillan 
Publishers India Ltd.

2.  Heywood, Andrew (2003) Political Ideologies: An Introduction, London: 
Macmillan

3.  Naess, A. (1973) ‘The shallow and the deep, long-range ecology movement: a 
summary’. Inquiry, vol. 16

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

5.  Ramasamy, Sushila  (2009) “Political Theory – Ideas and Concepts, Chennai: 
Macmillan India Ltd.

6. IGNOU Political Science Study Materials, B.A and M.A

சமைற்சகாள் நூல்கள் (Reference books)
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அறிமுகம்

இந்்த அலகு உலகின் ்பல்்வறு நாடுகளில் பின்்பற்ைப்்படும் கடசி 
முரைகளின் ச்பாருள் ைற்றும் அ்தன் ்பரிணாை வ்ளர்ச்சியிரை ்பற்றி கவைம் 
செலுத்துகிைது. நவீை ைக்க்ளாடசியில் கடசி முரைகளின் ்்தாற்ைத்ர்த 
ஆைாய்வதுடன், அைசியல் கடசிகளின் இயல்பு, ்பணபுகள், வரககள் ைற்றும் 
குறிப்்பாக ைக்க்ளாடசியில் அ்தன் செயல்்பாடுகர்ள வி்ளக்க முயல்கிைது.  
இந்்த ச்பாது பின்ைணியில் இருந்து குறிப்்பாக ்தமிழ்நாடரட கவைத்தில் 
சகாணடு, ்்தசிய ைற்றும் ைாநில அ்ளவில் உள்்ள கடசி முரைகளின் 
்பரிணாை வ்ளர்ச்சிரய ்பற்றி கவைம் செலுத்துகிைது.  ்ைலும் இந்்த 
அலகில் ச்பாதுக்கருத்தின் ச்பாருள், அ்தன் முக்கியத்துவம் ைற்றும் 
ஓர் ைக்க்ளாடசியின் திைன்மிக்க செயல்்பாடடில் அ்தன் ்பங்கிரை 
்பற்றி வி்ளக்குகிைது.

10.1 மபாதுககருததிறன ்வறரயறுத்தல்

ச்பாதுக்கருத்து ஓர் உ்ளவியல் ைற்றும் 
ெமூகத்தில் உள்்ள அரைவரின் 
நம்பிக்ரகக்கும், இரெவாை ்தனிந்பரின் 
நடத்ர்த ொர்ந்்த ெமூக செயல்முரையாகும். 
சுருக்கைாக, இது ைக்களின் கூடடு ்பார்ரவ, 

அவர்களுரடய அணுகுமுரை ைற்றும் 
கருத்துக்கள் ஆகும்.

இது அைொங்கம், அைசியல் குறித்்த 
முன்னுரிரைகள் ொர்ந்்த ைக்களின் கூடடு 
விருப்்பைாகும்.  ைக்க்ளாடசி என்்பது 
அரைவரின் ஒன்றிரணந்்த ்தனிகருத்துகளும், 
ச்பாதுக்கருத்துகளும், ்தனி ந்பர்க் கருத்துகர்ள 
விட முக்கியத்துவம் வாய்ந்்தது என்ை கூற்றின் 
அடிப்்பரடயில் அரைந்துள்்ளது.  
ஒன்றிரணந்்த குழுக்கள், அைொங்க 
்தரலவர்கள், ஊடக உயர்குடியிைர் ஆகி்யார் 
ச்பாதுக்கருத்தின் மீது ்தாக்கத்ர்த 
ஏற்்படுத்்தவும், கடடுப்்படுத்்தவும் முடியும் 
என்று ்வறு சிலர் கூறுகின்ைைர்.

10 மபாதுககருதது ேறறும் கட்சி முறை
அலகு

  கடசி முரையின் ச்பாருர்ள 
வரையறுத்்தல்.

  ைக்க்ளாடசியில் கடசி முரையின் ்பங்கு, 
செயல்்பாடு ைற்றும் அ்தன் வரககர்ள 
அரடயா்ளம் காணு்தல்.

  நவீை காலத்தில் கடசி முரையின் 
வைலாற்று ்பரிணாைத்ர்த கணடறி்தல்.

  ்்தசிய ைற்றும் ைாநில அ்ளவில் 
இந்தியாவில் உள்்ள கடசி முரையின் 
கடடரைப்ர்ப ்காடிடடுக் காடடு்தல்.

  ைக்க்ளாடசி திைம்்பட செயல்்பட ச்பாது 
கருத்தின் முக்கியத்துவத்ர்த ைதிப்பீடு 
செய்்தல்.

  கடசி முரையின் ்தாக்கம் ைற்றும் 
வைம்புகர்ள ைதிப்பிடு்தல்.

கறைலின மநாககங்கள் சாந்தமான

கருத்து
பத்திரிக்ைகயாளர்

ம
க்க

ள் லி
ப்ே

ம
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அறிவுஇரண்டு ெசய்திகள்

கட்டுப்பாடு

ெப
ாது
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ச்பாதுக்கருத்து என்்பது ஒரு ச்பாது 
விவகாைத்தில் ஒன்்ைா அல்லது ்பல பிரிவு 
ைக்க்்ளா ஒருங்கிரணந்்த, ஏற்றுக் 
சகாள்்ளக்கூடிய கருத்்தாகும். இது 
உணரையில் ச்பாதுக்கருத்்தாகும்.

மபாதுககருததின பங்கு

ைக்க்ளாடசி சவற்றிகைைாக 
செயல்்படுவ்தற்கு ச்பாதுக்கருத்து என்்பது ஓர் 
அத்தியாவசிய கூைாகும். அங்்க குடிைக்களின் 

ச்பாதுைக்களின் கருத்துகளின் மீது 
ஊடகங்களின் ்தாக்கம் உள்்ளது. உணரையில், 
ைக்க்ளாடசி அ்தன் அதிகாைத்துவத்ர்த 
ைக்களிடமிருந்து ச்பறுகின்ைது.  ச்பாதுக்கருத்து 
என்்பது ஒரு ்தனிந்பரின் கருத்து அல்ல, அந்ந்பர் 
மிகவும் ைதிக்கப்்படும் ந்பைாகவும் இருக்கலாம். 
இது ஒரு ்தனிப்்படட கருத்தும் அல்ல. அவர் 
எத்்தரகய நிபுணத்துவத்ர்தப் ச்பற்றிருப்பினும், 

மபாதுககருதது

மூத்்த அைசியல் ்தரலவர்களில் ஒருவைாை ைது ்தணடவ்்தயின் கடடுரைரய 
கவைைாக ்படித்து ்கள்விகளுக்கு ்பதிலளிக்க.

ம்தசததுடனான காந்தியின உறரயாடல்

ைகாத்ைா காந்திக்கு ்தணடியாத்திரை என்்பது வன்முரையற்ை ஒரு ்்பாைாடட 
ஆயு்தம் ைடடும் அல்ல, அது செல்லும் வழியிலுள்்ள ைக்களுடன் ்்பசுவ்தற்கும், ச்தாடர்பு 
சகாள்வ்தற்குைாை ஒரு வழி முரையாக இருந்்தது.

லாகூரில் ைாவி ஆற்றின் கரையில் 1929 ஆம் ஆணடு டிெம்்பர் 31ல் நரடச்பற்ை இந்திய ் ்தசிய 
காங்கிைசின் 44-வது ைாநாடடில் முழு சு்தந்திைத்திற்காை ்காரிக்ரக விடுக்கப்்படடு 
சு்தந்திைத்திற்காை தீர்ைாைம் நிரை்வற்ைப்்படடது. ைாநாடடிற்கு ெவஹர்லால் ்நரு ்தரலரை 
்தாங்கிைார். ைாநாடடில் ைகாத்ைா காந்தி தீர்ைாைத்ர்த நிரை்வற்றும்ச்பாழுது ைைக்க முடியா்த 
ஒரு சொற்ச்பாழிவாற்றிைார். காந்தி சவறுை்ை அந்்த உரைரய வழங்குவதுடன் இல்லாைல், 
ைார்ச் 12, 1930 அன்று ெ்பர்ைதி ஆசிைைத்திலிருந்து புகழ்ச்பற்ை ்தணடி யாத்திரைரய துவக்கிைார். 
ஏப்ைல் 6, 1930 அன்று குெைாத்தின் கட்லாை கிைாைைாை ்தணடியில் உப்பு ெத்தியாகிைகப் 
்்பாைாடடம் உச்ெ நிரலரய அரடந்்தது.

காந்திக்கு ்தணடி யாத்திரை மீதும், உப்பு ெத்தியாகிைகத்தின் மீதும் ஒரு ச்தளிவாை 
எணணமும், செயல்திடடமும் இருந்்தது. அவர் அந்்த யாத்திரை கடடுப்்பாடடிற்குள் இருக்க 
்வணடும் என்்ப்தற்காக அதிக எணணிக்ரகரயயும் விரும்்பவில்ரல.  அ்்தெையம் எந்்தவி்தைாை 
்தாக்கத்ர்தயும் ஏற்்படுத்்தா்த சிறிய எணணிக்ரகரயயும் ஆ்தரிக்கவில்ரல.  இ்தைால் வல்ல்பாய் 
்பட்டலின் ைாச்பரும் எணணிக்ரகயிலாை ்்பைணி டில்லிரய ்நாக்கி அணிவகுக்கும் 
்பரிந்துரைரய நிைாகரித்்தார்.  அ்்த ெையம் இரண அைொங்கத்ர்த அரைக்க ்வணடும் என்ை 
்நருவின் அன்்பாை கருத்ர்தயும் அவர் ஏற்கவில்ரல. ைாைாக 78 அர்்பணிப்பு நிரைந்்த ஒழுக்கைாை 
ெத்தியாகிைகிகளுடன் ெ்பர்ைதியிலிருந்து ்தணடி கிைாைத்திற்கு உப்பு ெத்தியாகிைகத்ர்த 
நடத்துவ்தற்காை யாத்திரைரய முன்சைாழிந்்தார்.

காந்தி ெத்தியாகிைகத்தின் சின்ைைாக உப்ர்பத் ்்தர்ந்ச்தடுத்்தார். ஏசைன்ைால் அது நாடடின் 
உணவு நுகர்வில் மிகவும் ச்பாதுவாை அ்ளவில் இருந்்தது. செல்வந்்தர்களுக்கு உப்பு சுரவக்கு 
்்தரவப்்படடது. ்பைை ஏரழ உப்ர்பத் ்தணணீரில் கலந்து சகாள்வ்தன் மூலம் அவர்க்ளது உலர்ந்்த 
சைாடடிரய அந்்த உப்புநீர் கலரவயில் நரைத்து உணவாக்கிக் சகாள்்ள முடியும். இது 
செல்வந்்தர்களின் சுரவயாை காைக்குழம்பிற்கு ைாற்ைாக ஏரழகளுக்கு இருந்்தது. 

மசயல்பாடு 

மபாதுககருதது

மூத்்த அைசியல் ்தரலவர்களில் ஒருவைாை ைது ்தணடவ்்தயின் கடடுரைரய 
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கருத்துகளுக்கு ைதிப்்பளிக்கப்்படுகிைது. 
ைக்களின் கருத்துகர்ளப் புைக்கணித்து எந்்த 
ஒரு அைொங்கமும் நிரலத்திருக்க முடியாது.

10.2 ஓர உணறேயான மபாதுககருதற்த 
உரு்வாககு்வ்தறகுத ்தறடயாக இருப்பற்வ:

ைக்களின் கருத்துக்கள் ைற்றும்  
சிந்்தரைகளின் உணரையாை பிைதி்பலிப்்பாக 
ச்பாதுக்கருத்து இருக்க ்வணடும். 
இருப்பினும் உணரையாை ச்பாதுக்கருத்திற்கு 
சில ்தரடகள் உள்்ளை.

்தணடியாத்திரையின் ் ்பாது சில உற்ொகமிகு அபிைானிகள் 
காந்திக்கும் அவைது ெக ெத்தியாகிைககிகளுக்கும் அதிக 
எணணிக்ரகயில் ்பழம், ்பால் ்்பான்ைரவகர்ள சகாணடு 
வந்்தைர்.  இருப்பினும் காந்தி ்தங்கள் யாத்திரையில்  
ஏரழகளுக்காக ்்பாைாடுவ்தற்காை உன்ை்தைாை ்நாக்கில் 
ஈடு்படடுள்்ளவர்கள் இத்்தரகய ஆடம்்பை விருந்்்தாம்்பலில் 
்தங்கர்ளத் ்தாங்க்்ள ஈடு்படுத்திக்சகாள்்ளக்கூடாது என்ை 
அடிப்்பரடயில் அவற்ரை ஏற்றுக்சகாள்்ள ைறுத்துவிடடார்.  
காந்தி ்தணடியாத்திரைரய அநீதிக்கு எதிைாை வன்முரையற்ை 
ஒரு ்்பாைாடட ஆயு்தைாக ைடடுைல்லாைல், அணிவகுப்பு வழியிலாை ைக்களுடன் 
உரையாடலுக்கும் ச்தாடர்புக்குைாை வழியாகவும் ்பார்த்்தார்.  ்தணடிக்கு செல்லும் வழியில், 
காந்தி ைற்றும் அவருடன் வந்்த ெத்தியாகிைகிகள் ்பல்்வறு கிைாைங்களில் இைவில் ஓய்சவடுத்்தைர்.  
ெத்தியாகிைகிகள், கிைாைங்களில் வசிப்்பவர்கள் உடன் வந்்த ்பத்திரிரகயா்ளர்கள், ஆகி்யாருடன் 
ெத்தியாகிைகத்தின் பின்ைணி ைற்றும் ்்தசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்்த ்பல பிைச்ெரைகள் ்பற்றி 
்்பசுவ்தற்கு இந்்த இரடப்்படட காலத்ர்த அவர் ்பயன்்படுத்திைார். அவர் இந்்த ்தணடி 
யாத்திரைரய விழிப்புணர்வு ்ைற்சகாள்ளும் முரையாக ்பார்த்்தார்.  யாத்திரை நடந்்த 25 
நாடகளில் ைக்களுடன் இந்்த வரகயாை உரையாடரல நிகழ்த்திக் சகாணடிருந்்தார்.  
யாத்திரையிைால் ஈர்க்கப்்படட ்பத்திரிரகயா்ளர்கள் ஒவசவாரு நாளும் விரிவாை அறிக்ரகரய 
அனுப்பிைர்.  இரவ ்பத்திரிரககள் ைற்றும் இ்தழ்களில் சவளியிடப்்படடை. இவவாறு ்தணடி 
யாத்திரையில் காந்தி ்்பசியது ்்தெத்துடைாை உரையாடலாக ைாறியது.

நன்றி: தி இந்து ைது ்தணடவ்்தயின் கடடுரை – 06.04.2005.
மேமல உள்ள கட்டுறரயின ்வாசிப்பு ேறறும் புரி்தலின அடிப்பறடயில் பின்வரும் 
மகள்விகளுககு சுருககோக பதிலளிப்மபாம்.

1.  1929 லாகூர் காங்கிைசு ைாநாடடின் முக்கியத்துவம் என்ை?
2.  காந்தி ஏன் ெத்தியாகிைகத்தின் சின்ைைாக ‘உப்ர்ப’ ்்தர்ந்ச்தடுத்்தார்?
3.  காந்தியின் கருத்துப்்படி, ஆங்கி்லய ஆடசியின் அடக்குமுரையினுரடய சவளிப்்பாடாக 

ச்தரிவது என்ை?
4.  ெடடைறுப்பு இயக்கம் எ்த்ைாடு ச்தாடர்புரடயது?
5.   ைகாத்ைா காந்தியின் “உப்பு யாத்திரை” ்பற்றி சுருக்கைாக விவரிக்கவும்.

சுயநல விருப்பங்கள் (ம்தசதற்த விட 
மேலானது எனது நலன)

ைக்கள் ்தங்களின் சுயநலத்திரை 
முன்னிறுத்தி ்தங்கள் நாடடினுரடய 
விவகாைங்கர்ளக் காடடிலும் ்தனிப்்படட  
விவகாைங்களில் முன்்ைற்ைத்ர்த காண்ப்தற்கு 
நகைச்செய்கிைது.  ஒற்றுரை, அர்ப்்பணிப்பு, 
ஒருரைப்்பாடு ைற்றும் ் ்தெத்தின் முன்்ைற்ைம் 
ச்தாடர்்பாை முக்கிய பிைச்ெரைகர்ள ைக்கள் 
உணருைாறு செய்ய ்வணடும்.
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எழுத்தறிவினறே: கல்வியறிவு உரடய 
ச்பாறுப்புள்்ள ச்பாதுைக்கள், ்பய்ைா அல்லது 
்தய்வா இல்லாைல் ்தங்கள் உரிரைரயக் 
ரகயாள்வ்தன் மூலம் நல்ல குடிைக்கர்ள 
உருவாக்குகின்ைைர் என்று 
எதிர்்பார்க்கப்்படுகிைது.  கல்வியறிவற்ை ைக்கள் 
ச்பரும்்பாலும் கடசித் ச்தாணடர்க்ளால் 
்தவைாக வழிநடத்்தப்்படடு உணர்வுகள், 
ஆ்தாயங்கள் ைற்றும் வாக்குவன்ரை 
(்்பச்ொற்ைல்) ஆகியவற்ைால் 
ஏைாற்ைப்்படுகிைார்கள். ஓர் ்தைைாை 
ச்பாதுக்கருத்து என்்பது அறிவும் கருத்துச் 
சு்தந்திைம் இருக்கும் சூழலில் ்தான் உருவாக 
முடியும்.

அ) ்வறுறே: எந்்தசவாரு நாடடிலும் ஏரழகள் 
அைசியல் ்தரலவர்களின் ச்பாய்யாை 
வாக்குறுதியால் எளிதில் கவைப்்படடு, ்தங்க்ளது 
வாக்குகர்ள அவர்களுக்கு 
அளித்துவிடுகின்ைைர்.  வறுரைரய 
ஒழிப்்ப்தன் மூலம் ைடடு்ை ஓர் ்தைைாை 
குறிக்்காளுரடய ச்பாதுக்கருத்து என்்பது 
ொத்தியைாகும்.

ஆ) இன்வா்த ேறறும் சாதி அடிப்பறடயிலான 
பாகுபாடு: ொதி, ெையம் ைற்றும் ை்தம் 
ஆகியவற்றின் அடிப்்பரடயிலாை 
்பாகு்பாடரடத் தூணடும் விவா்தங்கள் 
ைக்களிரட்ய பி்ளவுகர்ள உருவாக்குகின்ைை.  
அரவ ச்பரும்்பாலும் அைசியல் கடசிக்ளால் 
்தங்களின் நன்ரைக்காக ரகயா்ளப்்படுகின்ைை.  
நாடடில் ்பயனுள்்ள வரகயில் செயலாற்றிக் 
சகாணடிருக்கும் ைக்க்ளாடசிரய ெமூக 
நல்லிணக்கமின்ரை சீைழிக்கின்ைது.

இ) மபச்சு ேறறும் ஊடக சு்தந்திரம்: 

நடுநிரலயாை, குறிக்்காள்மிக்க 
ைற்றும் சு்தந்திைமிக்க ஊடகமும், ்தனிைனி்த 
்்பச்சுரிரைக்கு ைதிப்்பளிக்கின்ை 
ெடடைன்ைமும் ஆ்ைாக்கியைாை கருத்துக்கர்ள 
உருவாக்குவதில் மிகவும் முக்கிய ்பங்கு 
வகிக்கின்ைை.  ைக்களின் சு்தந்திைத்ர்த ைதித்து 
செய்தி அறிக்ரககர்ள ச்பாறுப்புடன் 
சவளியிடுகின்ை ஊடகங்கள் ச்பாதுைக்களின் 
கருத்ர்த  முதிர்வுடன் உருவாக்குவ்தற்காை 
முக்கியைாை அடிப்்பரட ஆகும். 

10.3 அரசியல் கட்சிகளின ்வறரயறை

அைசியல் கடசிகள் ைக்க்ளாடசி முரை 
அரைப்புக்கு இன்றியரையா்த கருவியாகும்.  
அரவகள் திடடவடடைாை லடசியங்கள் 
ைற்றும் செயல்திடடத்துடன் 
உருவாக்கப்்படுகின்ைை.  அரவ ச்பாது 
ைக்களிடம், ெமு்தாயம் ைற்றும் அைசுக்கு 
உள்்ள பிைச்ெரைகர்ளப் ்பற்றி 
விழிப்பூடடுவதுடன் ைாற்றுத் திடடங்கர்ளயும் 
்பரிந்துரைக்கின்ைை.  ்பைப்புரையின் மூலம் 
ைக்கள் அைசியல் பிைச்சிரைகர்ள அறியும்்படி 
செய்வதுடன் ்தங்களின் சகாள்ரககள் ைற்றும் 
செயல்திடடங்களுக்காை ஆ்தைரவயும் 
ச்பறுகின்ைை.

ெடடைன்ைங்களில் வாக்கா்ளர்களின் 
பிைதிநிதிக்ளாக ஒருங்கிரணக்கப்்படட 
கருத்துகர்ள எடுத்துரைக்கின்ைைர்.  
நாடாளுைன்ை ைக்க்ளாடசியில் ெடடைன்ைத்தில் 
ச்பரும்்பான்ரை இடங்கர்ள சவன்ை கடசி 
அல்லது கடசிகளின் கூடடணி 
அரைச்ெைரவரய உருவாக்குகிைது. (எ.கா) 
இங்கிலாந்து, இந்தியா. குடியைசு்தரலவர் முரை 
ைக்க்ளாடசி நாடுகளில் ்தரலரை நிர்வாகிகள் 
(அதி்பர்) கடசி அடிப்்பரடயில் 
்்தர்ந்ச்தடுக்கப்்படுகின்ைைர் (எ.கா. அசைரிக்கா, 
பிைான்ஸ்). எந்்தசவாரு முரைரையிலும் 
அைசியல் கடசிகள் அைொங்கத்திற்கும், 
ைக்களுக்கும் இரடயில் ்பாலைாக 
செயல்்படுகின்ைைர்.  ைக்க்ளாடசியில் 
ச்பாதுக்கருத்துக்கள் அைசியல் கடசிக்ளால் 
கடடுப்்படுத்்தப்்படுகின்ைை.

இ) மபச்சு ேறறும் ஊடக சு்தந்திரம்: 
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்பல்்வறு அைசியல் கடசிகளுக்கு 
இரட்ய ச்தாடர்ச்சியாை ் ்பாடடி உள்்ளதுடன் 
இந்்த ்்பாடடி ைக்க்ளாடசியிரை முதிர்ந்்த 
செயல்்பாடரட உறுதி செய்கிைது.

10.4 அரசியல் கட்சிகளின பணிகள்

ஒரு ைக்க்ளாடசியில் அைசியல் கடசிகள், 
அைொங்கம் ைற்றும் ச்பாதுைக்கள் ச்தாடர்பு 
சகாள்்ள ஒரு ஒருங்கிரணந்்த இரணப்்பாக 
செயல்்படுகின்ைை.

ஓர் ைக்க்ளாடசியில் அைசியல் கடசிகளின் 
மூலைாக்வ ச்பாதுக்கருத்துக்கள் 

வழிநடத்்தப்்படுகின்ைை.

குறிப்பிடத்தகக மேறமகாள்

ைக்க்ளாடசியில் அைசியல் கடசிகளின் 
்பல்்வறு செயல்்பாடுகளின் ்படடியல் 
பின்வருைாறு உள்்ளை.

  கடசிகள் ்்தர்்தல்களில் ்்பாடடியிடும்.
  கடசிகள் ்வறு்படட சகாள்ரககர்ளயும் 

திடடங்கர்ளயும் முன்ரவக்கும்.
  கடசிகள் நாடடிற்காை ெடடங்கர்ள 

உருவாக்குகின்ைை.
  கடசிகள் அைொங்கத்ர்த அரைத்து 

செயல்்படுகின்ைை.
  எதிர்க்கடசிக்ளாகவும் கடசிகள் ்பங்கு 

வகிக்கின்ைை.
  கடசிகள் ச்பாதுக்கருத்துகர்ள 

வடிவரைக்கின்ைை.
  அைொங்கத்தின் நலத் திடடங்கர்ள 

ைக்கள் ச்பறுவ்தற்கு கடசிகள் 
உ்தவுகின்ைை.

ஒரு ைா்தத்திற்கு செய்தித்்தாள்கர்ளப் 
்படித்து, அைசியல் கடசிகளின் ்பல்்வறு 
செயல்்பாடுகள் ச்தாடர்்பாை செய்திகர்ள 
்ெகரிக்கவும்.

மசயல்பாடு அைசியல் கடசிகள் ைக்கர்ள அைசியல் 
முன்முயற்சிகள் ைற்றும் ச்பாது 
அனு்பவங்கர்ள ்நாக்கி நகர்த்தும் 
அடித்்த்ளைாக செயல்்படுகின்ைை. அைசியல் 
கடசிகள் வாக்குகர்ள அணிதிைடடும் 
்நாக்கத்துடன் ைக்களின் அைசியல் சிந்்தரை 
ைற்றும் கருத்துக்களின் மீது ்தாக்கத்ர்த 
எற்்படுத்துகின்ைை.

அைசியல் ச்பாரு்ளா்தாை ைற்றும் ெமூக 
செயல்்பாடடிற்காை ஓர் ்த்ளத்ர்த வழங்குவ்தன் 
மூலம் எதிர்கால ைாநில ைற்றும் ்்தசிய 
்தரலரைகளுக்கு ்பயிற்சிக் க்ளைாக 
செயல்்படுகின்ைை.  நீணட காலைாக அவர்கள் 
கடசிக்குள்்்ளயும், எதிர்க்கடசிகளிலிருந்தும் 
கடுரையாை விவா்தம் ைற்றும் விைா 
எழுப்புவ்தன் மூலம் ்தங்களின் 
நடவடிக்ரககளுக்குத் கடசித்்தரலவர்கள் 
ச்பாறுப்புணர்வுடன் இருக்கிைார்கள். இவவாறு 
ைக்களுக்கு ்பல்தைப்்படட ்வட்பா்ளர்கர்ளயும், 
சகாள்ரககர்ளயும், ்்தெத்தில் நிலவுகின்ை 
்பல்்வறு பிைச்ெரைகளுக்காை 
அணுகுமுரைகர்ளயும் கடசிகள் 
வழங்கியுள்்ளை.

ைக்க்ளாடசியில் அவர்களுரடய 
நம்பிக்ரகயாைது ைாற்ைம் ைற்றும் 
ைாற்ைத்ர்தக் சகாணடுவருவ்தற்காை அறிரவ 
வலுவூடடுகின்ைது. இ்தன்மூலம் ைக்களில் 
ச்பரும்்பான்ரையிைர் அவர்களின் ஆடசி 
வழிவரகயில் ்தாங்கள் விரும்பும் ஓர் 
ைாற்ைத்ர்த எற்்படுத்துகின்ைைர்.

கட்சி முறை:

கடசி முரை என்்பது அைொங்கங்கர்ள 
நடத்துவ்தற்கும், நிரலநிறுத்துவ்தற்கும் 
உ்தவுகிைது. ்ைலும் அரவ ைக்க்ளாடசியின் 
திைன் வாய்ந்்த செயல்்பாடடிற்கும் 
்்தரவயாை்தாக இருக்கின்ைை. கடசிமுரை 
என்்பது அைொங்கத்தின் சகாள்ரககளுக்கு 
எதிைாை கடடுப்்பாடுகள் ைற்றும் அதிகாைச் 
ெைநிரலரய வழங்கும் முரையாகும். ச்பாது 
ைக்களிரட்ய ஆ்தைரவக் ச்பறுவ்தன் முலம் 
கடசிக்குள்்்ள்ய ்தரலரைத்துவத்திற்கும்,  
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கலந்துரையாடலுக்கும் ஓர் கடடரைப்பிரை 
அந்்தந்்த கடசிகளின் குறிக்்காள் ைற்றும் 
செயல்திடடப்்படி வழங்குவ்தன் மூலம் அது 
நிரலயாை ைற்றும் நல் ஆடசிக்கு உ்தவும். 

கட்சி முறைகளின்வறககள்:

்பல்்வறு வரகயாை கடசி முரைகள் 
உலசகங்கிலும் உள்்ள ்பல்்வறு ்பகுதிகளிலும் 
நரடமுரையில் உள்்ள குறிப்பிடட கூறுகர்ள 
ச்பாறுத்து ்பரிணாைவ்ளர்ச்சியில் 
உருவாகியுள்்ளை.  ஓர் ைக்க்ளாடசியின் 
்தைைாைது எப்்படி அைொங்கம் அ்தன் ைக்கர்ள 
பிைதிநிதித்துவம் செய்கிைது. எப்்படி அைொங்கம் 
அ்தன் ைக்களுக்கு ச்பாறுப்புடன் இருக்கிைது, 
எப்்படி ைனி்த உரிரைகள் ைற்றும் அரைத்து 
குடிைக்களுக்கும் ெமூக நிரலயிலும், 
வாய்ப்புக்களிலும் ெைத்துவத்ர்த உறுதி 
செய்வதுடன். அைசியல் ்பங்்கற்பில் 

ஓர் அைசியல் கடசி என்்பது ைக்களின் 
ஒன்றிரணந்்த ஒரு குழுவாக ்்தர்்தலில் 
்்பாடடியிடடு அைொங்கத்தில் 
அதிகாைத்ர்தக் ரகப்்பற்றுகிைது.  அவர்கள் 
ெமு்தாயத்திற்காை கூடடு நலரை 
ஊக்குவிப்்ப்தற்காை சில 
சகாள்ரககர்ளயும், திடடங்கர்ளயும் 
ஒப்புக்சகாள்கிைார்கள். (சின்ைங்கள் 
அல்லது ்பல்்வறு அைசியல் கடசிகளின் 
சகாடி) ஓர் அைசியல் கடசியின் மூன்று 
கூறுகள் – ்தரலவர் – செயல் 
உறுப்பிைர்கள் ைற்றும் ச்தாணடர்கள்.

ஒரு கட்சி 
முறை

இரு கட்சி 
முறை

பல கட்சி 
முறை

ை க் க ளு க் கு  ெ ை ை ா ை  வ ா ய் ப் பு க ர ்ள யு ம் 
எற்்படுத்துகிைது. ்பல வி்தைாை கடசி முரைகள்  
இந்்த சிக்கல்கர்ள ்பல்்வறு வழிகளில் 
அணுகுவ்தன் மூலைாக பின்்பற்ை்படும் 
ைக்க்ளாடசியின் ்தைம் நிர்ணயிக்கப்்படுகிைது.

அ. ஒரு கட்சி முறை:

ஒரு கடசி முரையில் ஓர் அைசியல் கடசி 
அைொங்கத்ர்த உருவாக்கும் உரிரைரய 
ச்பறுகிைது.  இது எழு்தப்்படட அல்லது 
எழு்தப்்படா்த அைெரைப்பிலிருந்து 
ச்பரும்்பாலும் ச்பைப்்படுகிைது.  ஒரு கடசி 
முரையின் கீழ்  ச்பரும்்பாலாை ெந்்தர்ப்்பங்களில் 
குரைவாை ்பங்்கற்பு ைற்றும் ்பலவீைைாை 
ச்பாறுப்புரடரை உள்்ளது.  (எ.கா) சிங்கப்பூர், 
(வடசகாரியா), சகாரிய ச்தாழிலா்ளர் கடசி, 
வியடநாம் கம்யூனிஸ்ட கடசி (வியடநாம்), 
கியூ்பாவின் கம்யூனிஸ்ட கடசி (கியூ்பா), 
கம்யூனிஸ்ட கடசி (சீைா).  ஒரு கடசி 
முரையாைது ைக்க்ளாடசியிலாை 
சவளிப்்பாடுகளுக்கு ் ்பாதுைாை வாய்ப்புகர்ள 
வழங்கா்ததுடன் ைாற்ைத்திற்காை ்பைவலாை 
வரைசயல்ரலரயயும் வழங்கவில்ரல.  
உ்தாைணத்திற்கு 1920-களில் ்்தசியவா்த 
இைாணுவத்ர்த ஆ்தரித்து ்பாசிெ இயக்கங்கள் 
ஹிடலரின் ்தரலரையில் செர்ைனியிலும், 
மு்ொலினியின் கீழ் இத்்தாலியிலும், செைைல் 
பிைாங்்காவின் கீழ் ஸ்ச்பயினிலும் 
அதிகாைத்ர்த ரகப்்பற்றியதுடன் அைசியல் 
கடசிகள் உருவாவர்தத் ்தரடசெய்்தை.

ஆ. இரு கட்சி முறை:

இரு கடசி முரையில், இைணடு அைசியல் 
கடசிகள் ்வறு்படட நலன்களுடன், 
ச்பரும்்பான்ரைரய ச்பற்று அைொங்கத்ர்த 
அரைப்்ப்தற்காை ெை வாய்ப்ர்பக் 
சகாணடுள்்ளை. இரு கடசி முரையில் 
ச்பரும்்பான்ரை ச்பறும் கடசி ஆளும் 
கடசியாகவும் சிறு்பான்ரை கடசி, 
எதிர்கடசியாகவும் உருவாக்குகின்ைை. இரு 
கடசி முரையில் அைசியல் ்தரலவர்களிடம், 
மிக அதிக ச்பாறுப்புணர்வும், அதிக அைசியல் 
்பங்்கற்பும் உள்்ளது. எதிர் கடசிகள் 
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நம்பிக்ரகயில்லா வாக்சகடுப்பின் முலைாக 
்தங்கர்ள நீக்கும் அச்சுறுத்்தல் ்தரலக்கு ்ைல் 
ச்தாங்கும் கத்தியாக இருப்்ப்தைால் ஆடசியில் 
இருப்்பவர்கள் அதிக அ்ளவிலாை ச்பாறுப்்பாை 
நடத்ர்த ைற்றும் செயல்்பாடடிரை 
்ைற்சகாள்கின்ைைர்.

அைசியல் சூழ்நிரல ச்பரிதும் 
துருவப்்படுத்்தப்்படுவ்தால், ஓர் கடசி 
அதிகாைத்ர்த இழந்்தபின் ் ்தசிய நலன்களுக்கு 
தீங்கு விர்ளவிக்கக்கூடிய கடுரையாை 
ைாற்ைங்கள் எற்்படலாம். இருகடசி முரையின் 
எடுத்துக்காடடாக  அசைரிக்கா (ைக்க்ளாடசி 
வாதிகள் / குடியைசுவாதிகள்) ைற்றும் 
இங்கிலாந்து – (்பழரைவாதிகள் ைற்றும் 
்தாைா்ளவாதிகள்). 

எவவாைாயினும், எந்்தசவாரு நாடடிலும், 
கடசிகளின் எணணிக்ரகயில் எந்்த அைெரைப்பு 
ொர்ந்்த கடடுப்்பாடும் இல்ரல.  அைெரைப்பு 
நரடமுரைகள் ைற்றும் ைக்களின் அைசியல் 
முதிர்ச்சி்ய இரு கடசி முரையின் 
்்தாற்ைத்திற்கு வழிவகுக்கின்ைது.

இ. பல கட்சி முறை:

்பல கடசி முரையில், ்பல அைசியல் 
கடசிகள் இருப்்பதுடன் ச்பரும்்பான்ரை ச்பற்ை 
கடசி அல்லது ச்பரும்்பான்ரை ச்பைா்த ஒ்ை 
்நாக்கமுரடய ்பல கடசிகளுடைாை 
கூடடணியின் மூலைாகவும் ைக்கள் ஆ்தைரவ 
ச வ ன் ச ை டு த் து  அ ை ெ ா ங் க த் ர ்த 
உருவாக்குகின்ைை. இந்்த முரையில் அைசியல் 
்தரலவர்கள் ச்தாடர்ந்து ்தங்கள் கூடடணிக் 
கடசிகளின் ்தரலவர்க்ளால் 
உற்று்நாக்கப்்படுவதுடன் அைசியல் 
ெைநிரலரயயும் நிரல நாடடுகின்ைைர்.  
அவர்கள் ைக்களுக்கு அதிக ச்பாறுப்பு 
உள்்ளவர்க்ளாகின்ைைர். ்பல கடசிமுரை 
வாக்கா்ளர்களுக்கு அைசியல் ்பங்்கற்பில் 
்பல்்வறு வழிகர்ளயும், ச்பரிய அ்ளவிலாை 
்்தசிய ்ைம்்பாடடிற்குரிய அைசியல் 
ைாற்ைங்கர்ளக் சகாணடு வரும் 
திைரைரயயும் வழங்குகிைது.

பிைான்ஸ் ைற்றும் இத்்தாலியில் உள்்ள 
விகி்தாச்ொை பிைதிநிதித்துவ முரை ்பல கடசி 
முரையிலும் கூடடணி அரைச்ெைரவகளிலும் 
முடிவரடகிைது.  கைடா, பிைான்ஸ், செர்ைனி, 
இந்தியா, சுவீடன் ஆகிய நாடுகள் ்பல கடசி 
முரையிலாை நாடுகளின் எடுத்துக்காடடுகள் 
ஆகும்.

10.5  ேககளாட்சியில் அரசியல் கட்சிகளின 
பங்கு

ைக்க்ளாடசியின் ்தைம் ைற்றும் 
செயல்திைரை உறுதி செய்கின்ை வி்தைாக 
அைசியல் கடசிகளின் இருப்பு இருக்கின்ைை. 
அசைரிக்கா ைற்றும் இந்தியா ்்பான்ை 
கூடடாடசிகளில் உள்்ள ்பன்முக ்பண்பாடு 
ைற்றும் ்பன்ரை ெமூகங்களில் அரைதி 
ஒற்றுரை ைற்றும் ெமூக நல்லிணக்கம் 
ஆகியவற்ரை ெமூக-ச்பாரு்ளா்தாை 
்ைம்்பாடடிற்காக ்பைாைரிப்்பது அவசியம் 
ஆகின்ைது. ஒரு கடசி முரையில் விரைந்து 
முடிசவடுக்கவும், ஒத்திரெவு 
நடவடிக்ரககளுக்கு அதிக சநழிழ்வுத் 
்தன்ரைரயக் சகாணடிருக்கும்்்பாது இந்்த 
முடிவுகள் ்பைந்து்படட ைக்களின் கருத்துக்கர்ள 
பிைதிநிதித்துவப்்படுத்்தாது. இ்தைால் 

�ன்பபு (இனண-1): ஒரு கடசி முரை ஏன் ஓர் 
நல்ல வாய்ப்பு என்று கரு்தவில்ரல?
�ன்பபு (இனண-2): ஓர் ைக்க்ளாடசி 
அரைப்பில் நைக்கு குரைந்்தது இரு கடசிகள் 
ஏன் ்்தரவப்்படுகின்ைை?
�ன்பபு (இனண-3): ஓர் அைசியல் கடசியின் 
அரைத்து முடிவுகளும் ஒ்ை 
குடும்்பத்திைைால் செய்யப்்படடுவிடடால், 
ைற்ை அரைத்து உறுப்பிைர்களும் 
புைக்கணிக்கப்்படுவதுடன், அந்்த கடசி 
எவவரகயாை ெவாரல எதிர்சகாள்கிைது?
�ன்பபு (இனண-4): குடும்்ப அைசியலாைது 
சில ைாநிலங்கள் அல்லது சில கடசிகள் 
என்ை எல்ரலக்குள் நின்று விடுவ்தாக 
நீங்கள் நிரைக்கிறீர்க்ளா?

மசயல்பாடு 
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அைொங்கத்திற்கு எதிைாை அதிக எதிர்ப்ர்பயும் 
்்ப்தங்கர்ளயும் அது உருவாக்கும்.

கடசியின் கடடரைப்பு ைற்றும் 
்தரலரையின் இயல்பு காைணைாக இரு கடசி 
முரைரையில், ச்பாதுவாக ச்பாது 
சகாள்ரககளிலும், முடிவுகளிலும், 
ஒத்துரழப்புக்கு ைாைாக அைசியல் 
துருவப்்படுத்்தப்்படுகிைது. ்பலகடசி முரையில் 
கூடடணி கடசிகளிரட்ய கவைைாக கருத்தில் 
சகாணட ்்பச்சுவார்த்ர்தயின் அடிப்்பரடயில் 
அ்தன் செயல்திைன் உள்்ளது.  ்ைலும் 
விவா்தங்களிைால் ்பைஸ்்பை அடிப்்பரடயிலாை 

10.6 நவீன கட்சி முறை

அ. இங்கிலாந்தில் கட்சி முறை

இங்கிலாந்தில் முடியாடசியின் நிரல 
ைற்றும் அ்தன் ்பங்கிரை ்பற்றிய பிைச்ெரைகள், 
கருத்துக்கள் துருவப்்படுத்்தப்்படுவது இைணடு 
கடசிகளின் ்்தாற்ைத்திற்கு வழிவகுத்்தது.

அைசியல் கடசிக்்ள ைக்க்ளாடசியின் உந்து 
ெக்திகள் ஆகும்.

ச்பாதுக்கருத்திரை உருவாக்குவ்தற்கு 
அைசியல்வாதிகள் ்தங்க்ளது ்்பச்ொற்ைல் 
ைற்றும் ்தரலரைத் திைன்கர்ளப்  
்பயன்்படுத்துகின்ைைர்.

குறிப்பிடத்தகக மேறமகாள்
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ஒருமித்்த கருத்ர்த அரடவ்தன் மூலமும் 
ச்பரும்்பாலும் பிைச்ெரைகள் 
தீர்க்கப்்படுகின்ைை.  எை்வ அைசியல் 
கடசிகள் ைக்களுரடய உரிரைகர்ளயும், 
சு்தந்திைங்கர்ளயும் காப்்பாற்ை ்வணடியது 
முக்கியைாை ஒரு ைக்க்ளாடசியின் உந்து 
ெக்திகள் ஆகும்.  ்பயனுள்்ள குடியுரிரை 
்பயிற்சி ைற்றும் அதிக குடிைக்கள் ்பங்்கற்பு 
மூலம் ைக்க்ளாடசி நாடுகளில் உள்்ள 
இர்ளஞர்கள் அைசியல் கடசிகளிள் ச்பரிய 
்பங்கிரை வகிக்க முடியும்.  இ்தைால் உலக 
நாடுகளில் முதிர்ச்சியரடந்்த ைற்றும் ்பைந்்த  
ைக்க்ளாடசிையைாக்கரல வ்ளர்க்க முடியும்.

   அைசியல் கடசிகள் என்ைால் என்ை?

   அைசியல் கடசியின் ச்பாதுப்்ப்தவிகளுக்காக  
்வட்பா்ளர்கர்ள ்்தர்ந்ச்தடுத்து 
்்தர்்தலில் நிறுத்துகின்ைை.

   அரவ கடசியின் ச்பயரில் அைொங்க 
அதிகாரிகளின் நடவடிக்ரககர்ள 
ஒருங்கிரணத்து, ஒரு்தைப்்படுத்்த முயற்சி 
செய்கின்ைை.

ேககளாட்சியில் அரசியல் கட்சிகளின பங்கு

   ்பல அைசியல் அறிஞர்கள் கடசிகள் 
ைக்க்ளாடசிக்கு அவசியம் என்று 
நம்புகிைார்கள்.

   அைசியல் கடசி என்்பது ைக்க்ளது 
இரையாணரை ைற்றும் ச்பரும்்பான்ரை 
ஆடசியின் பிை்தாை கருவியாக ஒரு 
சிலைால் கரு்தப்்படுகிைது.

   அைசியல் கடசிகள் ஒழுங்காக ்வரல 
செய்யும் ச்பாழுது, ைக்களின் 
இரையாணரைக்காை அவசியைாை 
கருவிக்ளாக அரவ இருக்கலாம்.
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அரவயாவை:
1. ்டாரீஸ் அல்லது ்பழரைவாதிகள்
2. விக்ஸ் அல்லது ்தாைா்ளவாதிகள்
20 ஆம் நூற்ைாணடில் ச்தாழிலா்ளர் 

கடசி ்தாைா்ளவாதிகர்ள விட ச்பரிய ெக்தியாக 
ைாறியது.

ஆ.  ஐககிய அமேரிகக நாடுகளின கட்சி 
முறை

ஐக்கிய அசைரிக்க நாடுகளின் நிறுவைத் 
்தரலவர், அைசியல் கடசிகள் ைற்றும் 
அவற்றுக்கு இரட்யயாை பிரிவிரைவா்த 

இரு கட்சி முறை 
எவ்வாறு ்தானாக 
நீடிததிருககிைது?

வெற்றி வெற்்றெர் 
அனைத்து விதிகனையும் 

னககவகொளெர்

ஒரே ஒரு வெற்றியொைர் 
(ர�ொல்வியனைந�ெருககு 

எதுவும் கினைககொது)

நுடெமொை 
ெொககுமுன்ற மற்றும்  

“வீணொககபெடை ெொககு” 
ரகொடெொடு

ெொககொைர்கள 
வெற்றிவெ்ற சொத்தியமில்்ொ� 

கடசிகனை ஆ�ரிகக ரெணைொம் 
என்று முடிவு வசய்கி்றொர்கள

ெொககொைர் ஆ�ேவு இல்்ொ�து 
சிறிய கடசிகளின் 
உருெொககத்ன� 

ஊககமிழககசவசய்கி்றது

சி் கடசிகரை 
வசழித்ர�ொங்குகின்்றை

�ற்வெொழுது அதிகொேத்தில் 
உளை கடசிகள �ங்கள 

அதிகொேத்ன� நின் 
நிறுத்துெ�ற்கொக விதிகனை 

உருெொககுகின்்றை

இரு கடசி முன்ற

  உலகம் முழுவதும் அரி்தாைது அகும்.

  ் ்தசிய ைற்றும் உள்்ளாடசி அ்ளவில் 
ெைைாை நிரலயில் உள்்ளது.

   ் ்தர்்தல் அரைப்பு (முரைரை).

   சவற்றி ச்பற்ைவர் அரைத்ர்தயும் 
எடுத்துக் சகாள்வர்.

   வீணாக்கப்்படட வாக்கு.

   முன்னுரிரை அடிப்்பரடயிலாை 
அரைப்பு.

   ் ்தர்்தலுக்கு முன் ்பைந்்த கூடடணிகள் 
அரைக்கப்்படுகின்ைை.

   வாக்கா்ளர்களின் கருத்து.

   மூன்ைாவது கடசியிைருக்கு வாக்குச் 
சீடடில் இடம்ச்பறுவது கடிைைாக 
உள்்ளது.
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்ைா்தல்கர்ளத் துரடத்ச்தறிய விரும்பிைர்.  
இருப்பினும் அசைரிக்க சு்தந்திைத்திற்குப் 
பின்ைர், ொர்ஜ் வாஷிங்டனின் 
்ப்தவிக்காலத்தில் புதி்தாக உருவாக்கப்்படட 
அசைரிக்க ்்தெத்தில் மு்தலில் உருவாை  
கடசிகளில் வலுவாை ்்தசிய அைொங்கத்ர்த 
ஆ்தரிக்கும் கூடடாடசிக் கடசியும், ைாநில 
்தன்ைாடசி உரிரைரய ஆ்தரிக்கும் கடசியாக 
குடியைசுக் கடசியும் இருந்்தை.  1828-ல் 
ைக்க்ளாடசியிலாை குடியைசுக் கடசி என்ை 
ச்பயர் ைக்க்ளாடசிக் கடசியாக ைாற்ைப்்படடது.  
இது அைசின் உரிரைகர்ள சவன்ைது. 1854-ல் 
குடியைசுக் கடசி சகாத்்தடிரை முரைக்கு 
எதிைாக ்தைது ்்பாைாடடக் க்ளத்ர்த 
அரைத்துக் சகாணடதுடன் அசைரிக்க 
குடியைசுத் ்தரலவைாக ஆபிைகாம் லிங்கன் 
்ப்தவிவகித்்த்தால் அதிக முன்னுரிரைரயப் 
ச்பற்ைது. அசைரிக்காவில் இரு கடசி முரை  
எை தீர்வு காணப்்படடதிலிருந்து, குடியைசு 
கடசி ைற்றும் ைக்க்ளாடசிக் கடசிகள் 
அசைரிக்க அைசியல் க்ளத்தில் ஆதிக்கம் 
செலுத்தியுள்்ளை.  இருப்பினும் மூன்ைாவது 
கடசி ்வட்பா்ளர்கள் அவவப்்்பாது 
சவளிப்்படடு ைரைந்்தைர்.

இ. ஐமராப்பாவில் கட்சி முறை

பிசைஞ்சு புைடசிக்குப் பின்ைர் (1789), 
ஐ்ைாப்பிய நாடுகளில் ைக்க்ளாடசி ெக்திகள் 
்பலம் ச்பற்று அைசியல் கடசிகள் ்்தான்றிை.  
ஐ்ைாப்பிய கணடத்தில் அைசியல் கடசிகள், 
்பழரைவாதிகள், ்தாைா்ளவாதிகள் ைற்றும் 
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கிறிஸ்துவ ைக்க்ளாடசிவாதிக்ளாகப் 
பிரிக்கப்்படடுள்்ளைர். 19ஆம் நூற்ைாணடில் 
ெை்தர்ை இயக்கங்கள் பிை்பலைரடந்து ெமூக 
ைக்க்ளாடசி அல்லது ச்தாழிலா்ளர் கடசிகள் 
உருவாயிை. அரவ பிை்பலைரடந்து 
ச்தாழிற்ெங்க ஆ்தைரவப் ச்பற்ைை.  ்ொவியத் 
ைஷயாவில், ்்பால்ஷிவிக் கடசி 1917-ல் நடந்்த 
ச்பாதுவுரடரைப் புைடசியிரை நடத்தி ் ொவியத் 
யூனியன் என்ை பிை்பலைாை ் ொவியத் ் ொெலிெ 
குடியைசுகர்ள உருவாக்கியது.  COMINTERN 
(கம்யூனிஸ்ட இன்டர்்நஷைல்) அரைப்பு பிை 
நாடுகளில் ச்பாதுவுரடரைப் கடசிகர்ள 
ஆ்தரிப்்ப்தன் மூலம் உலக ச்பாது உடரைப் 
புைடசிரய ஊக்குவிக்கும் ்பணிரயக் 
்ைற்சகாள்்ள நிறுவப்்படடது. ்பனிப்்்பார் 
முடிவுக்கு பின் ச்பாதுவுரடரைப் கடசி 
ைஷயாவில் அ்தன் புகரழ இழந்்தது. இருப்பினும், 
சில ச்பாது உடரைக் கடசிகள் இன்னும் 
ைக்க்ளாடசி அைசுகளுக்குள் அைொங்கக் 
சகாள்ரககளில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ைை. 
ச்பாதுவுரடரைப் கடசிகள் இன்றும் ச்தாடர்ந்து 
சீைா ைற்றும் வட சகாரியாவில் எ்்தச்ெதிகாை 
அைொங்கங்கர்ள கடடுப்்படுத்துகின்ைை.

ைக்க்ளாடசி அைசியல் முரைரைகள் 
்தங்கள் குடிைக்களின் அடிப்்பரடயை ெமூக – 
ச்பாரு்ளா்தாை விழுமியங்கர்ள 
பிைதி்பலிப்்ப்தாகவும், ச்பரும்்பாலும் ்பரிவும் 
எதிர்செயலுைாக இருக்கின்ைை.  எப்்்பாதும் 
ைதிப்புகளில் குறிப்பிடத்்தக்க ைாற்ைங்கள் 
நிகழ்வதுடன் அரவ அைசியல் கடசிகளின் 
ைாறு்படட ்நாக்கங்கள் மூலம் ைக்களின் 
அைசியல் கருத்துக்களில் பிைதி்பலிக்கின்ைை.  20 
ஆம் நூற்ைாணடின் பிற்்பகுதியில் ஐ்ைாப்்பாவில் 
்தாக்கத்ர்த எற்்படுத்திய ்பாதிக்கும் ெமூக 
ச்பாரு்ளா்தாை காைணிகள் ்்தசியவா்த ைற்றும் 
குறுகிய ைைப்்பான்ரை சகாணட கடசிகளின் 
எழுச்சி மூலம் பிைதி்பலிக்கப்்படடை.  அரவ 
புலம்ச்பயர்ந்்்தாருக்கு எதிைாக அவர்களின் 
உணர்வுகளுக்காக குைல் சகாடுத்்தல் ைற்றும் 
அகதிகளின் வருரக என்்ப்தரை ஐ்ைாப்பிய 
கலாச்ொைம், ்பாதுகாப்பு ைற்றும் 
ச்பாரு்ளா்தாைத்திற்கு அச்சுறுத்்தலாக 
்பார்த்்தைர்.
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ஈ. ம்தனனாப்பிரிககாவின கட்சி முறை

ஆப்பிரிக்க நாடுகளில், அைசியல் 
கடசிகள் மு்தலில் காலனித்துவத்துக்கு 
எதிைாக ்்பாைாடுவ்தற்காக உருவாக்கப்்படடது. 
காலனித்துவத்திலிருந்து விடு்தரல அரடந்்த 
ஆப்பிரிக்க நாடுகளில், அைசியல் கடசிகள் 
இைாணுவவா்தத்திற்கு எதிைாக கடுரையாக 
்்பாைாடுகின்ைை.
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ம்தனனாப்பிரிககாவின அரசறேப்பு

   18 வயதில் அரைவருக்கும் வாக்குரிரை

   ச்பாதுவாை வாக்க்ளர் ்படடியல்

   வழக்கைாை ்்தர்்தல்

   ச்பாறுப்புணர்வு, ்பதிலுரைத்்தல் ைற்றும் 
சவளிப்்பரடயாை அைொங்கத்ர்த 
உறுதிப்்படுத்்த ்பல கடசி முரை 
ைக்க்ளாடசி அவசியம்.

குழுெொகக க்நதுனேயொடு�ல்

நைது நாடடில் அைசியல் கடசிகள் எதிர்சகாள்ளும் ெவால்கள் பின்வருைாறு.

   உடகடசியில் ைக்க்ளாடசி அம்ெங்கள் இல்லாரை.

   வம்ெம் / ்பைம்்பரையின் ச்தாடர்ச்சியாை ஆடசி.

   ்பணம் ைற்றும் ஆள் ்பலம் ஆகியவற்றின் அதிகரிக்கும் ்தாக்கம். 

   ்பல கடசிகள் வாக்கா்ளர்களுக்கு அர்த்்தமுள்்ள (ெரியாை) வாய்ப்ர்ப வழங்குவ்தாக 
ச்தரியவில்ரல.

மசயல்பாடு 

இந்தியாவில் கட்சி முறை

ஆங்கி்லய ஆடசிக்கு எதிைாை சு்தந்திை 
்்பாைாடடத்திைாலும், ்்தசியவா்தத்தின் 
எழுச்சியிைாலும் இந்தியாவில் கடசி முரைகள் 
சவளிப்்படடை.  இந்திய அைசியல் இன்று ்பல 
கடசி முரைரய சகாணட்தாக இருப்பினும் 
இந்திய வைலாற்றில் நீணட காலைாக, ஒ்ை 
கடசி அைசியல் அைங்கில் ஆதிக்கம் 
செலுத்தியுள்்ளது.  இந்திய ்்தசிய காங்கிைசு 
(INC) 1885 ஆம் ஆணடில் ஆலன் ஆக்்டவியன் 
ஹியூம் (A.O.Hume) என்்பவைால் நிறுவப்்படடது. 
இது ெடடைன்ை ைற்றும் 
அைசியல் பிரிவுகளில் 
இந்தியர்களின் அைசியல் 
்பங்்கற்பிற்காை அடித்்த்ளைாக 
இருந்்தது. இது ்படிப்்படியாக 
்பல்்வறு நிரலகளில் அைசியல் 
சீர்திருத்்தங்கர்ளக் ் காரியது. ஒத்துரழயாரை 
இயக்கத்திற்கு (1921-23) பின்ைர், இந்திய 
்்தசிய காங்கிைசு (INC) முழுரையாை அைசியல் 
சு்தந்திைத்ர்த ்காரியது.

20-ஆம் நூற்ைாணடில், வகுப்புவா்தத்ர்த 
செயல்திடடைாக சகாணட கடசிகள், அ்தாவது 
1906 ஆம் ஆணடு இந்தியாவில் முஸ்லிம் லீக் 
ைற்றும் 1916-இல் இந்து ைகாெர்ப ்்பான்ை 
கடசிகள் உருவாகிை. சென்ரை ைாகாணத்தில், 
ச்தன்னிந்திய சு்தந்திைவா்தச் கூடடரைப்பு 
(நீதிக்கடசி) பிைாைணைல்லா்்தாரின் 
(திைாவிடர்கள்)  நலன்கர்ள பிைதி்பலிக்க 
உருவாக்கப்்படடது.  எனினும் இந்திய ்்தசிய 
காங்கிைசில் நகர்ப்புை, உயர்குடி ொதியிைர், 
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1906-ஆம் ஆணடில் முஸ்லிம் லீக்கின் 
உருவாக்கம் முைண்பாடாை அைசியல் ்்பைம் 
்்பசும் சவளிப்்பரடயாை காலைாக 
உருவாை்்தாடு, இந்திய கடசி முரையின் 
உணரையாை ச்தாடக்கத்ர்த பிைதி்பலித்்தது.  

அைசியல் அைங்கில் ைகாத்ைா காந்தியின் 
வருரகரய ச்தாடர்ந்து, அவரின் அகிம்ரெயின் 
மீ்தாை ்தார்மீக – சநறிமுரைக் கவைமுடன் 
கூடிய, அைசியல் லடசியங்கள் ைற்றும் வழி 
முரைகளில் இந்திய ்்தசிய காங்கிைசு (INC) 
என்்பது அரைத்து பிரிவுகர்ளயும் ்ெர்ந்்த 
ஏரழ விவொயிகள் ைற்றும் பின்்தங்கிய 
பிரிவிைர்கர்ளயும், பீைதிநிதித்துவப்்படுத்தியது

சித்்தைஞ்ென் ்தாஸ் 1922-இல் ச்தாடங்கிய 
சுயைாஜ்ய கடசி, 1934-இல் ஆச்ொர்யா 
ந்ைந்திை ்்தவ ச்தாடங்கிய காங்கிைசு 
்ொெலிஸ்ட கடசி ைற்றும் 1920-இல் எம்.என். 
ைாயின் (M.N. Roy) முயற்சியால் ச்தாடங்கப்்படட 
கம்யூனிஸ்ட கடசி ஆகியரவகள் இ்தை முக்கிய 
அைசியல் கடசிகள் ஆகும். அைசியல் 
்பைப்புரைகளில் ஈடு்படும் ்பல அைசியல் 
கடசிகள் ்்தர்்தல்களில் ்்பாடடியிடாைல் 
இருந்்தை.  இத்்தரகயரவ அழுத்்த 
குழுக்க்ளாகச் செயல்்படடை.

ச்பரும்்பாலும் ்ைற்கத்திய கல்வி 
கற்ைவர்கர்ள்ய பிைதிநிதித்துவப்்படுத்தியதுடன். 
ஆங்கி்லய அைொங்கத்துடன் 
்்பச்சுவார்த்ர்தகளுக்காை ஒரு ்த்ளத்ர்த 
வழங்கியது. ்படிப்்படியாக இந்திய ்்தசிய 
காங்கிைசு இந்தியாவின் அைசியல் கடசியின் 
முரையின் வ்ளர்ச்சியில் ஒரு முக்கிய ்பங்கிரை 
வகித்்தது. 1905-இல் வங்கப் பிரிவிரைக்குப் பிைகு, 
இந்திய ்்தசிய காங்கிைசில் மி்தவாதிகள் 
(ைனுக்களின் சகாள்ரக) ைற்றும் தீவிைவாதிகள் 
(ஆக்கிைமிப்பு உத்தி) எை பிரிவிரை எற்்படடது. 

இங்கு உள்ளவர்களில் எத்தைன ேபர் 
புதிய ெகாள்ைகக்கு எதிராக உள்ளீர்கள். 

உங்கள் ைககைள உயர்த்தவும்.

   இந்தியாவில் ்பல கடசி அரைப்பு ஏன் 
நைக்கு உள்்ளது?

   ்பல கடசி அரைப்புகளின் நன்ரைகள் 
ைற்றும் தீரைகள் என்ை?

   வகுப்ர்ப மூன்று அல்லது நான்கு 
குழுக்க்ளாக பிரிக்கவும், குழு 
கலந்துரையாடரல நடத்்தவும்.  
ஏ்்தனும் ஓர் அணிரய ் ்தர்ந்ச்தடுத்து 
அவர்களின் கருத்துக்கர்ள 
ைற்ைவர்களுக்கு ச்தரிவிக்கவும்.

(நன்றி: இநது நனகசசுனெ சித்திேம் (அ) 
ரகலிசசித்திேம்)

மசயல்பாடு 
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1977-ஆம் ஆணடு வரை ச்பாதுவுடரை 
கடசி, ்ொெலிஸ்ட கடசிகள் ைற்றும் வலதுொரி 
ெைெங்கம் ஆகியரவ ்்தசிய அ்ளவில் 
குறிப்பிடத்்தக்க எதிர்கடசிக்ளாக இருந்்தை.  
1977 வரை, எந்்த ஒரு கடசியும் ்்தசிய அ்ளவில் 
இந்திய ்்தசிய காங்கிைசுக்கு ைாற்ைாக வை 
இயலவில்ரல. எை்வ, செயப்பிைகாஷ 
நாைாயணனின் ்தரலரையின் கீழ் ்பல ்்தசிய 
கடசிகள், ஓர் ச்பரிய ்்தசிய அ்ளவிலாை 
ைாற்றுக் கடசிரய உருவாக்க இரணந்்தை.  
1977-ஆம் ஆணடில் ெை்தா கடசி ைத்தியில்  
ஆடசி அதிகாைத்ர்த ரகப்்பற்றியது. 1980-க்குப் 
பிைகு, இந்்த கடசிகள் ஒன்றியிருக்கும் 
திைரையும், ஒற்றுரைரயயும் இழந்து விடடை. 
்பாைதீய ெை்தா கடசி என்ை புதிய ச்பயருடன் 
ெைெங்கம் புத்துயிர் ச்பற்ைது.  இ்தற்கிரடயில் 
கன்ஷிைாமின் ்பகுென் ெைாஜ் கடசி ெமூக 
நீதிரய பிை்தாை திடடைாக சகாணட ஒரு 
்்தசியக் கடசியாக உருவாகியது.  ்கை்ளா, 
்ைற்கு வங்கா்ளம் ைற்றும் திரிபுைா ்்பான்ை சில 
ைாநிலங்களில் ச்பாதுவுடரை கடசி 
(ைார்க்சிஸ்ட) மிகவும் ெக்திவாய்ந்்த்தாக ஆைது.

1990-களில் இந்திய அைசியல் கூடடணி 
அைொங்கங்களுக்காை காலைாக இருந்்தது.  
இந்திய அைசியல் முரைரை என்்பது ெைகால 
இந்தியாவில் காணப்்படட ்பல்தைப்்படட 
்பண்பாடடு ெமூக உைவு, ்பன்முகத்்தன்ரை, 
அதிக ்்பாடடித்திை்ைாடு அதிக அ்ளவில் 
ைக்க்ளாடசி ையைாக்கப்்படட பிைதிநிதித்துவம் 
ச்பற்ைது.  ்பரழய கடசிகள் வழக்கற்று 
செயலற்ை்தாகவும் ைாறிவிடடை.  ்ைலும் புதிய 
கடசிகள் ைாறிவரும் ெவால்கர்ள 
எதிர்சகாள்்ள முயற்சித்்தை.

1990-களில் இருந்து கூடடாடசி அைசியல் 
முரைரய நாம் காண்பதுடன் பிைாந்தியக் 
கடசிகள் ச்பரிய செல்வாக்ரகப் 
ச்பற்றுள்்ளர்தயும் ைத்திய அைசின் 
ஆதிக்கத்திற்கு எதிைாக பிை்்தெ உணர்வுகர்ள 
பிைதிநிதிப்்படுத்துவர்தயும் நாம் காணகி்ைாம்.  
்தற்்்பார்தய காலத்தில், பிைாந்திய அ்ளவிலாை 
கூடடணிகள் கூடடாடசி அைசியலுக்கு 
ஆ்தைவாகப் குைல் சகாடுக்கும் ்்பாக்கு 

இருப்்பர்தக் காணலாம். இ்தற்கு காைணைாக 
அைசியலில் பிை்்தெையைாக்கலும், குறிப்பிடட 
்பகுதிகளில் அதிக ஆ்தைரவக் சகாணடிருக்கும் 
கடசிகளும் உள்்ளை.

ேணடலக கட்சிகள்

்பஞ்ொப்பில் சி்ைாைணி அகாலி ்த்ளம், 
உத்்தைப்பிை்்தெத்தில் ெைாஜ்வாதிக் கடசி, 
ஆந்திை பிை்்தெத்தில் ச்தலுங்கு ்்தெம் கடசி, 
பீகாரில் ைாஷடிரிய ெை்தா ்த்ளம், ்ைற்கு 
வங்கா்ளத்தில் அகில இந்திய திரிணாமுல் 
காங்கிைசு, ச்தலுங்காைாவில் ச்தலுங்காைா 
ைாஷடிரிய ெமிதி, அொமில் அொம் கண ்பரிெத், 
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ைகாைாஷடிைாவில் சிவ்ெைா, ெம்மு 
காஷமீரில் ்்தசிய ைாநாடடுக்கடசி, ைக்கள் 
ெைநாயக கடசி, ்தமிழகத்தில் திைாவிட 
முன்்ைற்ை கழகம் ைற்றும் அரைத்திந்திய 
அணணா திைாவிட முன்்ைற்ைக் கழகம் 
ஆகியரவ முக்கிய பிைாந்தியக் கடசிக்ளாக 
உள்்ளை.

வாக்கா்ளர்களிரட்ய அைசியல் 
விழிப்புணர்வு அதிகரிக்ரகயில், பிை்்தெ, ெமூக 
ைற்றும் ை்த அரடயா்ளங்களுடன் அதிக அணி 
திைடடலும் உள்்ளது. அைசியல்குழுக்களின் 
அரைப்பில் ்பார்க்கும்்்பாது ஒரு 
பிைாந்தியத்திற்கும் இன்சைான்றிற்கும் 
இரடயில் உள்்ள அைசியல் ைற்றும் ெமூக 
குழுக்களின் ்பணபுகள் ்்பான்ைவற்றில் ்பைந்்த 
்வறு்பாடு உள்்ளது.

2009 ம்தர்தலில் நாடாளுேனைததில் 
இடங்கறள மபறை கட்சிகள்

2014 ம்தர்தலில் நாடாளுேனைததில் 
இடங்கறள மபறை கட்சிகள்

இந்திய ம்தசிய காங்கிரசு பாரதிய ஜன்தா கட்சி

பாரதிய ஜன்தா கட்சி இந்திய ம்தசிய காங்கிரசு

இந்திய மபாதுவுறடறே கட்சி (ோரகசிஸ்ட்)
அறனததிந்திய அண்ா திராவிட 
முனமனறைக கழகம்

சோஜ்வாதி கட்சி அகில இந்திய திரி்ாமுல் காங்கிரசு

பகுஜன சோஜ கட்சி பிஜூ ஜன்தா ்தளம்

திராவிட முனமனறைக கழகம் சி்வமசனா

சி்வமசனா ம்தலுங்கு ம்தசம் கட்சி

ராஷ்டிரிய ஜன்தா்தளம் ம்தலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி

அகில இந்திய திரி்ாமுல் காங்கிரசு யு்வஜன ஸ்ரமிக ருது காங்கிரசு கட்சி

அறனததிந்திய அண்ா திராவிட 
முனமனறைக கழகம்

ம்தசிய்வா்த காங்கிரசு கட்சி

்தமிழநாட்டில் கட்சி முறை

்தமிழ்நாடடில், ச்பரும்்பாலாை இந்திய 
ைாநிலங்கர்ளப் ்்பால்வ ச்தாடக்கத்தில் 
சு்தந்திை ்்பாைடட காலத்தில் காங்கிைசு கடசி 
ஆதிக்கம் செலுத்தியது.  இருப்பினும் ொதி 
அடுக்குமுரையில் சிக்கல்கள் ைற்றும் 

அதிகரிக்கும் வடக்கு, ச்தற்கு பிரிவிரையின் 
எழுச்சி ஆகியரவ ைாநிலத்தில் 
காங்கிைசினுரடய புகரழக் குரலத்்தை.  
திைாவிட இயக்கம் ச்பரியார், 
ஈ.்வ.ைாைொமியின் கீழ் ்தமிழ்நாடடில் 
புத்துயிர் ச்பற்று திைாவிட உரிரைகள், 
சுயைரியார்த, கணணியம் ஆகியவற்றின் 
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வலியுறுத்்தல் ைற்றும் வடக்கு எதிர்ப்பு, இந்தி 
எதிர்ப்பு, பிைாைணர் ஆதிக்கத்திைன் எதிைாை 
ெமூக சகாணடு ஆகியவற்றிைால் 
பிை்பலைரடந்்தது. 

்தமிழ்நாடடில் கடசி அரைப்பு 
முரையாைது சு்தந்திை இந்தியாவின் 
அைசியலில் ைாநில கடசிகளின் ஒப்புயர்வற்ை 
நிரலக்கு முன் ைாதிரியாக உள்்ளது. இந்்த 
்ைம்்பாடடிற்கு மிகவும் ச்தளிவாை ெமூக-
ச்பாரு்ளா்தாை, ்பண்பாடு ைற்றும் வைலாற்று 
காைணங்கள் உள்்ளை.  காலனித்துவ 
காலம்மு்தல் ்பகுத்்தறிவு ைற்றும் ெமூக நீதி 
இயக்கங்களின் நீணட வைலாறு ைற்றும் 20-ம் 
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நூற்ைாணடின் ச்தாடக்கத்தில் இருந்து திைாவிட 
சிந்்தரைரய அணி திைடடு்தல் ்்பான்ைரவ 
்தமிழக அைசியலின் ்தன்ரைரயயும், ைாநில 
அைசியலில் அைசியல் கடசி முரையின் 
எதிர்காலத்ர்தயும் தீர்ைானித்்தது எைலாம். 

10.7  ேககளாட்சியில் அரசியல் கட்சிகளின 
பங்கு

ஓர் ைக்க்ளாடசியின் திைன்மிக்க 
செயல்்பாடடிற்கு, முைண்பாடாை 
விருப்்பங்கர்ளப் பிைதி்பலிப்பு செய்யும் அைசியல் 
கடசிகளின் இருப்்பது கடடாயைாகும். ்பல்்வறு 
விருப்்பங்கர்ளயும், சகாள்ரககர்ளயும் 
்பரிந்துரைக்ரகயில் ச்பரும்்பாலாை அைசியல் 
கடசிகள், வலதுொரி (்பழரைவா்தம், 
்பாைம்்பரியம் ைற்றும் மு்தலாளித்துவம்) 
அல்லது இடதுொரி சிந்்தரைரய (ெைத்துவ-
ொர்பு, ்தாைா்ளவா்தம் ைற்றும் ச்தாழிலா்ளர் 
நலரை) பின்்பற்றுகின்ைை. ைக்க்ளாடசிக்காை 
லடசியத்ர்த அரடவ்தற்கு அைசியல் கடசிகள் 
அவசியைாைரவ என்்பது உணரை்ய 
என்ைாலும், ைக்க்ளாடசி ்காட்பாடற்ை, 
்தனிப்்படட கடசிகளின் வ்ளர்ச்சி ைற்றும் 
ெர்வாதிகாை ்தரலரையின் கீழ் ்தனிப்்படட 

அன்பு, குைைன், ைாஜ்குைார் ைற்றும் 
அமு்தன் ஆகி்யார் நண்பர்கள்.  அவர்கள் 
ஒரு நாள் திரைப்்படம் ்பார்க்க சென்ைைர்.  
அத்திரைப்்படத்தில் க்தாநாயகன் ஒரு நாள் 
ைடடும் மு்தலரைச்ெர் ஆகிைார்.  ச்பரிய 
ைாற்ைத்ர்த ைாநிலத்தில் செய்கிைார்.  
இது்தான் நாடடிற்கு ்்தரவ என்று அன்பு 
சொன்ைான்.  இது குறித்து குைைன் 
கூறுரகயில், இந்்த வரகயாை ்தனிப்்படட 
அைசியல் நிறுவைைற்ை ஆடசி ஆ்பத்்தாைது 
என்ைான்.  ைாஜ்குைார், “இது ஒரு 
கற்்பரையாைது, எந்்த ஒரு அரைச்ெரும் ஒரு 
நாளில் எதுவும் செய்ய முடியாது” என்ைான்.  

அத்்தரகய ஓர் ்படத்திரை ்பற்றிய 
உங்கள் கருத்து என்ைசவன்று நான்காவது 
ந்பைாக நீங்கள் கற்்பரை செய்து ்பாருங்கள்?

மசயல்பாடு 
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கடசிகளின் எழுச்சி என்்பது ைக்க்ளாடசிக்கு 
ஒரு முக்கியைாை ெவால் ஆகும்.  இந்தியா 
்்பான்ை ்பல ்பன்முக ்பண்பாடு, சைாழி, ை்த 
ைற்றும் ச்பாரு்ளா்தாை ்வற்றுரை சகாணட 
நாடுகளில், நாடடின் ஒவசவாரு 
மூரலயிலிருந்தும் ைக்களின் ்பல்்வறு்படட 
நலன்கர்ள அைசியல் கடசிகள் ைடடு்ை 
பிைதி்பலிக்கின்ைை. இத்்தரகய 
முதிர்ச்சியரடந்்த, ை்தச்ொர்்பற்ை நிரலப்்பாடரட 
்ைற்சகாள்வது இந்தியா ்்பான்ை ைக்க்ளாடசி 
நாடுகளுக்குப் ச்பாருத்்தைாைது. 
இல்ரலசயனில், இந்தியாவின் ைதிப்புயர்வாை 
ஒற்றுரை ைற்றும் நிரலத்்தன்ரைரய 
்பாதுக்காக்க முடியாது. நாடடின் நலனிற்காக 
ச்பாறுப்புணர்வு ைற்றும் சகாள்ரக ரீதியாை 
கடசிகள், ைக்க்ளாடசி அரைப்புகளின் 
நிரல்தன்ரைக்காக ்தங்கள் கடரைரயயும், 
செயல்்பாடரடயும் ரகயாளுவதில் முதிர்ச்சி 
ைற்றும் ச்பாறுப்புணர்ரவ காடடுகின்ைை.

ேககளாட்சியில் எதிரகட்சிகளின பங்கு

கடசி முரை ைற்றும் ைக்க்ளாடசி 
ஆகியவற்றிக்கு இரடயிலாை உைவு, 
ைக்க்ளாடசியில் எதிர்கடசிகளின் ்பங்கு ்பற்றிய 
விவா்தம் இல்லாைல் முழுரையரடயாது.  
நாடடில் ஓர் ெக்தி வாய்ந்்த எதிர்கடசி அல்லது 
கடசிகள் இல்லாைல் ைக்க்ளாடசிக்கு எந்்த 
அர்த்்தமும் இல்ரல.  ைக்க்ளாடசியின் ்தன்ரை 
ஆளும் கடசியின் வலிரையிைால் ைடடு்ை 
நிர்ணயிக்கப்்படுவது அல்ல, எதிர்க்கடசியின் 
்பங்கு ைற்றும் அ்தன் செயல்்பாடடிலும் 
உள்்ளது.

உணரையில் எதிர்க்கடசித் ்தரலவர் 
என்்பவர் அரைச்ெர் ்ப்தவிக்காை ்தகுதிரயயும், 
ெலுரககர்ளயும் ச்பறுகிைார்.  ஓர் ்பலவீைைாை 
எதிர்க்கடசி ச்பாறுப்புணர்வற்ை 
அைொங்கத்திற்கு அல்லது ச்பரும்்பான்ரையின் 
சகாடுங்்காணரைக்கு வழிவிடுகிைது.

அழுத்்தக்குழுக்கள் அல்லது 
்தன்ைலக்குழுக்கள் ஆகியரவ முக்கியப் 
பிைச்ெரைகள் ைற்றும் நிகழ்வுகளில் ஓர் 
முக்கியப் ்பங்கு வகிக்கின்ைை.  இரவ 
ச்பாதுவாை அைசியல் ைற்றும் ெமூக 
நலன்கர்ளக் சகாணட குழுக்க்ளாக 
ஒழுங்கு்படுத்்தப்்படடுள்்ளை.  அரவ 
சவளியிலிருந்து வரும் முடிவுகளின் மீது 
செல்வாக்கு செலுத்துகின்ைை.  அழுத்்தக் 
குழுக்கள் குறிப்பிடட நலன்களுக்காக 
்தன்ைார்வ உறுப்பிைர்கள் மூலம் ஆ்தைவு 
திைடடுகின்ைை.  அைசியல் கடசிகள் ்்பாலன்றி, 
அழுத்்தக்குழுக்கள் ்்தர்்தலில் 
்்பாடடியிடுவதில்ரல. 

அழுத்்தக்குழுக்கள் ்பல ச்பாதுக் 
சகாள்ரக சிக்கல்க்ளால் ்பல்்வறு 
வழிமுரைகர்ள பின்்பற்றி அைொங்கத்தின் மீது 
்தாக்கத்ர்த ஏற்்படுத்துகின்ைை. எை்வ அரவ 
அழுத்்தக் குழுக்கள் என்று 
அரழக்கப்்படுகின்ைை. ச்தாழில் ொர்ந்்த 
அழுத்்தக் குழுக்கள் என்்பரவ வணிக 
நலன்கர்ள, ச்தாழிற் ெங்கங்கள், விவொயிகள், 
ஆசிரியர்கள் ைற்றும் ைாணவர்கள், 

மசயல்பாடு 

்்தர்்தலுக்கு பிந்ர்தய 
கருத்துக்கணிப்புகள் அரைத்து்ை ்தவறு 
எை நிரூ்பணைாகும் என்று ஓர் ்ொதிடர் 
என்னிடம் கூறிைார்.

்ைற்குறிப்பிடடுள்்ள ்கலிச் 
சித்திைத்ர்தப் ்பற்றிய கருத்துக்கள் ைற்றும் 
வி்ளக்கங்கள் வை்வற்கப்்படுவதுடன் இதில் 
உைது கருத்து என்ை என்்ப்தரை 
வகுப்்பரையில் பிை ைாணவர்களிடம் ்பகிைவும்.

 நன்றி: தி ஹிந்து, 5.5.2004.
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ைருத்துவர்கள், ்பண்பாடடு குழுக்கள் ைற்றும் 
நிறுவை குழுக்கள் ஆகியவற்ரை 
உள்்ளடக்கியிருக்கலாம். ைக்களுக்கும் 
அைசியல் கடசிகளுக்கிரடயிலாை ச்தாடர்பு 
ைற்றும் ச்தாடர்புக்காை ஆ்தாைைாக 
செயல்்படுவ்தன் மூலம் இந்திய அைசியல் 
முரைரையில் அழுத்்தக் குழுக்கள் முக்கிய 
்பங்கு வகிக்கின்ைை.  அவர்கள் ச்பாதுைக்களின் 
ெமூக, ச்பாரு்ளா்தாை சிக்கல்களுக்கு 
முக்கியத்துவம் அளிப்்ப்்தாடு, அைொங்கத்தின் 
நிர்வாகக் சகாள்ரககள் மீது செல்வாக்கு 
செலுத்துகிைார்கள்.

ம்தர்தலியல்

்்தர்்தல் ்பற்றிய ஆய்வு ைற்றும் 
புள்ளிவிவை ்பகுப்்பாய்்வ ்்தர்்தலியல் ஆகும். 
ச்பாது கருத்துக் கணிப்புகள், ்்தர்்தலியலில் 
ஓர் முக்கியப் ்பங்கிரை வகிக்கின்ைை.  
்்தர்்தலுக்கு முந்ர்தய  கருத்து கணிப்புகள், 
்்தர்்தலுக்கு பிந்ர்தய கருத்து கணிப்புகள் 
ைற்றும் ்்தர்்தல் முடிவுகள் ஆகியரவ இதில் 
்ப கு ப் ்ப ா ய் வு  ச ெ ய் ய ப் ்ப டு ன் ை ை .  
கருத்துக்கணிப்புகள் ைற்றும் ்்தர்்தலுக்குப் 
பிந்ர்தய கருத்துக் கணிப்புகள் ஆகியரவ 
்்தர்்தல்களில் வாக்கா்ளர் விருப்்பத்தின் 
முக்கிய குறியீடாக இருக்கின்ைை.

�ன்னமப ெணபும், கற்்றலும் 

ஒன்ர்றொடு ஒன்று 

இன்றியனமயொ�னெ

-ஜொன். எஃப. வகன்ைடி

இைணடுக்கும் இரட்யயாை பிை்தாை 
்வறு்பாடு, வாக்கா்ளர் வாக்களிக்கும் முன் 
நடத்்தப்்படும் கருத்துக்கணிப்பு ைற்றும் 
வாக்குப்்பதிவு நரடச்பறுரகயில் வாக்கா்ளர் 
வாக்களித்்த பின் வாக்குச்ொவடிக்கு சவளி்ய 
நடத்்தப்்படும் கருத்துக்கணிப்பு என்்ப்தாகும். 
்்தர்்தலுக்குப் பின் சவளிவரும் 
கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் ்்தர்்தலுக்கு  
முந்ர்தய கருத்துக்கணிப்புகர்ள விட 
நம்்பகைாை்தாகக் கரு்தப்்படுகிைது.  
கருத்துக்கணிப்புகளின் முடிவு உணரையில் 
்்தர்்தல் முடிவுகர்ள ஒத்திருக்கலாம் அல்லது 
்தவைாகலாம். இருப்பினும், அரவ உறுதியற்ை 
யாருக்கு வாக்களிப்்பது என்்ப்தரை 
தீர்ைானிக்கா்த வாக்கா்ளர்களுக்கு மிகவும் 
முக்கியைாை்தாக இருப்்பதுடன் அரைத்து 
கடசிகளுக்கும் வாக்களிப்பு நரடமுரைகளிள் 
ெைநிரலரய உருவாக்குவ்தற்கு 
முக்கியைாை்தாக இருக்கிைது.

அைசியல் கடசி : ்தன் உறுப்பிைர்கர்ள, ச்பாது 
அலுவலகத்திற்கு ்்தர்ந்ச்தடுப்்ப்தன் மூலம் 
அைசியல் அதிகாைத்ர்த ச்பறும் ஓர் அரைப்பு.

ஒரு கடசி முரை : அைெரைப்ர்ப அடிப்்பரடயாக 
சகாணடு அைொங்கம் அரைக்கும் உரிரைரய 
ச்பற்ை ஓர் அைசியல் கடசி அல்லது அைசியல் 
அதிகாைத்தின் மீது ்தனிப்்படட கடடுப்்பாரடக் 
சகாணடிருக்கும் ஒ்ை ஒரு அைசியல் கடசி.

இரு கடசி முரை : இந்்த அரைப்பில் இைணடு 
கடசிகள் ைடடுசை அைசியலில் இருக்கும்.  

அருஞ்மசாற மபாருள்
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இவற்றுள் ஒன்று ஆளும் கடசியாகவும் 
ைற்சைான்று எதிர்க்கடசியாகவும் இருக்கும்.  
இந்்த முரையில் ச்பறும்்பான்ரைரய 
ச்பறுவ்தற்கு மிகுந்்த வாய்ப்பு உள்்ளது.  ைற்ை 
கடசிகள் மிக சிறிய கடசிக்ளாக்வா அல்லது 
நாடடின் ஒரு ்பகுதியில் ைடடும் இயங்கும் 
கடசிக்ளாக்வா இருக்கும்.

்பல கடசி முரை : ்பல அைசியல் கடசிகள் 
அைொங்க ்ப்தவிகர்ள ்தனித்்தனியாக்வா 
அல்லது கூடடணியி்லா கடடுப்்படுத்தும் 
திைரைக் சகாணடுள்்ள ஒரு அரைப்பு.

வாக்குச்சீடடு : ்வட்பாளின் ச்பயர், சின்ைம், 
்்பான்ை விவைங்கர்ளக் சகாணட துணடுச் 
சீடடு.

இரடத்்்தர்்தல் : இைணடு ெடடைன்ை 
ச்பாதுத்்்தர்்தல்களுக்கிரட்ய ஒரு ெடடைன்ை 
ச்தாகுதி காலியாைா்லா அந்்த ெடடைன்ை 
உறுப்பிைர் ைாஜிைாைா செய்்தா்லா, ்வறு 
கடசிக்கு ைாறுவதிைால் ்ப்தவி நீக்கம் 
செய்யப்்படடா்லா அல்லது இைந்து விடடா்லா 
அந்்த ச்தாகுதியில் நரடச்பறும் ்்தர்்தல் 
இரடத்்்தர்்தல் எைப்்படும்.  2010-ம் 
ஆணடிலிருந்து இதுவரை 21 
இரடத்்்தர்்தல்கள் நடந்துள்்ளை.

்்தர்்தல் : ்தகுதி வாய்ந்்த ந்பர்கர்ள ஆடசி 
அதிகாைத்திற்கு வாக்சகடுப்பின் மூலம் ைக்கள் 
்்தர்ந்ச்தடுக்கும் முரை.

வாக்கா்ளர் : வாக்கா்ளர் ்படடியலில் 
்ெர்க்கப்்படடுள்்ள ஒருவர்.

்்தர்்தல் ஆரணயம் : ்்தர்்தல் ஆரணயம் 
்தன்ைாடசி ச்பற்ை ஒரு அரைப்பு. ைாநில 
ெடடப்்்பைரவகள், ைற்றும் நாடாளுைன்ைத் 
்்தர்்தல்கர்ள நடத்்தவும், ்ைற்்பார்ரவயிடவும்  
உருவாக்கப்்படடுள்்ள அரைப்பு.

வாக்குச் சீடடு ச்படடி : வாக்குச் ொவடியில் 
உள்்ள வாக்குப் ச்படடியில் அல்லது 
வாக்களிப்புத் ்தாள் வாக்கா்ளைால் குறியிடடு 
முடிக்கப்்படட பிைகு செருகப்்படும், 
வாக்குப்்பதிவு துவங்குவ்தற்கு முன் வாக்குப் 
ச்படடகம் முத்திரையிடப்்படடு, எணணிக்ரக 
துவங்கும் வரை திைக்கப்்படாது.

கூடடணி அைொங்கம்: ்்தர்்தல் முடிவுகளில் 
எந்்த ஒரு கடசிக்கும் அறுதிச்பரும்்பான்ரை 
கிரடக்கவில்ரலசயனில் ஒன்றிக்கும் 
்ைற்்படட கடசிகள் ஒன்றிரைந்து அரைக்கும் 
அைொகும்.

்்தர்்தலியல் : ்்தர்்தல் அ்தன் முடிவுகள், அது 
ச்தாடர்்பாை புள்ளி விவைங்கள் ்பற்றிய ்படிப்பு..

்்தர்்தல் முரைரை : ்்தர்்தல்கர்ளப் ்பற்றிய 
அரைத்து விதிகளுக்காை ச்பாது ச்பயர், 
அ்தாவது வாக்களிப்பு முரை, எல்ரலகள், 
வாக்கா்ளர்களின் ்பதிவு, ்வட்பா்ளர், பிைச்ொை 
செலவு, ஒளி்பைப்பு மு்தலியை.

ச்பரும்்பான்ரை அைொங்கம் : ெடடைன்ைம் 
அல்லது நாடாளுைன்ைத்தில் ஐம்்பது ெ்தவிகி்த 
இடங்களுக்கு ்ைல் சகாணடு அரைக்கும் 
அைொங்கம்..

ைக்க்ளாடசி : ைக்க்ளால் ைக்களுக்காக ைக்க்்ள 
நடத்தும் ஆடசி ைக்க்ளாடசியாகும்
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I. சரியான பதிறல ம்தரவு மசயயவும்

1.  அைசியல் அதிகாைத்ர்த அரடவ்்த ச்பாது ்நாக்கைாக சகாணட ைக்கள் குழு 
என்்பது

அ. அைசியல் கடசி ஆ. ்தன்ைலக் குழு 
இ. பிரிவிரைக் குழு ஈ. அைசியல் ்தரலரைத்துவம்

2. கீழ்க்கணடவற்றில் அைசியல் கடசியின் முக்கிய அங்கம் எது?

அ. ்தரலவர்கள் ஆ. ச்தாணடர்கள் 
இ. செயல் உறுப்பிைர்கள் ஈ. இரவ அரைத்தும்

3. கீழ்க்கணடவற்றில் அைசியல் கடசியின் செயல்்பாடு எது?

அ. ்்தர்்தலில் ்்பாடடியிடுவது 
ஆ. அைொங்கத்ர்த அரைப்்பதும், இயக்குவதும் 
இ. ச்பாதுக் கருத்துக்கர்ள உருவாக்கு்தல் 
ஈ. இரவ அரைத்தும்

4. அைொங்கத்ர்த இயக்கும் அைசியல் கடசி என்்பது

அ. ஆளும் கடசி ஆ. ்தன்ைலக் குழு 
இ. எதிர்க்கடசி ஈ. பிரிவிரைக் குழு

5. அைசியல் கடசிகளின் எழுச்சியுடன் ்நைடியாக இரணக்கப்்படடுள்்ளது........

அ. பிைதிநிதித்துவ ைக்க்ளாடசிகளின் ்்தாற்ைம் 
ஆ. ச்பரிய அ்ளவிலாை ெமு்தாயங்கள் 
இ. அைொங்கத்ர்த ்தடுத்து நிறுத்்தவ்தற்கும், ஆ்தைவு ்தருவ்தற்குைாை வழிமுரை 
ஈ. இரவ அரைத்தும்

6. ஒரு கடசி சகாணட அரைப்பு முரை சகாணட நாடு.

அ. சீைா ஆ. இங்கிலாந்து 
இ. அசைரிக்கா ஈ. பிைான்சு

7. இரு கடசி முரை சகாணட நாடு

அ. ்பாகிஸ்்தான் ஆ. இந்தியா 
இ. இங்கிலாந்து ஈ. இரவ எதுவும் இல்ரல

8. கீழ்க்கணடவற்றில் ஒரு கடசி முரைரயக் சகாணட நாடு எது?

அ. சீைா ஆ. வடசகாரியா 
இ. கியூ்பா ஈ. இரவ அரைத்தும்

9. கீழ்க்கணடவற்றில் ்பல கடசி முரைரயக் சகாணட நாடு எது?

அ. இந்தியா ஆ. ்பாகிஸ்்தான் 
இ. பிைான்ஸ் ஈ. இரவ அரைத்தும்

ேதிப்பிடு்தல் 
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10. காங்கிைசு கடசியின் ்்தர்்தல் சின்ைம் என்ை?

அ. ்தாைரை சின்ைம் ஆ. ரக சின்ைம் 
இ. யாரை சின்ைம் ஈ. கடிகாை சின்ைம்

12. ”்தாைரை” எந்்த கடசியின் அைசியல் சின்ைைாக உள்்ளது?

அ. இந்திய ்்தசிய காங்கிைசு ஆ. ்பகுென் ெைாஜ் கடசி 
இ. ்பாைதிய ெை்தா கடசி ஈ. சி.பி.ஐ (எம்)

13. ச்பாதுக்கருத்து என்்பது முக்கிய ்பங்கு வகிப்்பது........

அ. ைக்க்ளாடசி முரையில் 
ஆ. ெர்வாதிகாை முரையில் 
இ. ைக்க்ளாடசி ைற்றும் ெர்வாதிகாை முரை ஆகிய இைணடிலும் 
ஈ. சுமூகைாக செயல்்படும் அரைத்து வரகயாை அைசியல் முரைரைகளிளும்

14. ஐக்கிய அசைரிக்க நாடுகளின் முக்கிய அைசியல் கடசிகள் எரவ?

அ. சு்தந்திை ைற்றும் ைக்க்ளாடசிவாதிகள் 
ஆ. குடியைசு ைற்றும் ைக்க்ளாடசிவாதிகள் 
இ. ைக்க்ளாடசி ைற்றும் ெை்தர்ைவாதிகள் 
ஈ. குடியைசு ைற்றும் ச்பாதுவுரடரைவாதிகள்

15. ்்தர்்தலியல் எர்த ்பற்றி ரகயாள்கிைது?

அ. ்்தர்்தல் ைற்றும் ்்தர்்தல் குறித்்த புள்ளிவிவை ்பகுப்்பாய்வு 
ஆ. கருத்து கணிப்புகள் ைற்றும் ்்தர்்தலுக்கு பிந்ர்தய வாக்சகடுப்புகள் 
இ. ச்பாதுக் கருத்து 
ஈ. ்ை்ல உள்்ள அரைத்தும்

16.  கூறறு(A): அைசியல் கடசிகள் ச்பாதுக்கருத்திரை ஒன்றிரணக்கின்ைை 
கார்ம் (R): ச்பாதுக்கருத்து ்்தர்்தல் முடிவுகளில் ்தாக்கத்ர்த ஏற்்படுத்கிைது. 

்ைற்கூறிய இைணடு வாக்கியங்களுள் ஒன்று கூற்ைாகவும் (கூ) ைற்சைான்று காைணைாகவும் 
(கா) உள்்ளது.  இந்்த சூழலில் கீழ்க் கணடரவகளுள் எது ெரியாைது என்று கூறுக.

அ) கூ ற்று (கூ) காைணம் (கா) இைணடு்ை ெரி, கூற்றுக்காை ெரியாை வி்ளக்கைாை காைணம் 
உள்்ளது.

ஆ)  கூற்று ைற்றும் காைணம் இைணடு்ை ெரி ஆைால் கூற்றுக்காை ெரியாை வி்ளக்கைாை 
காைணம் இல்ரல.

இ) கூற்று ெரி ஆைால் காைணம் ்தவறு
ஈ) கூற்று ்தவறு ஆைால் காைணம் ெரி.

II. பின்வரும் மகள்விகளுககு மிக சுருககோக பதிலளிககவும்

17. அைசியல் கடசிரய வரையறுக்கவும்
18. ஒரு கடசி முரைரய வி்ளக்குக.
19. ்பல கடசி முரை ்பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக
20. பிைாந்திய அைசியல் கடசிரய ்பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக
21. இந்தியாவிலுள்்ள முக்கிய அைசியல் கடசிகர்ளப் ்படடியலிடுக
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1.  Boix, C. Emergence of Parties and Party systems.Oxford handbook of comparative 
politics. July 2009.

2.  Kothari,R. Politics in India. New Delhi. Orient Longman.2003

3.  Mehta, A.K. Political parties and party systems. New Delhi. Sage Publications. 2003

4.  Palmobara, J.L & Weiner,M. Eds. Origin and development of political parties. 
Princeton, 1972

5.  Pandian, M.S.S., Brahmin and Non-Brahmin: Genealogies of the Tamil Political 
Present. Manohar: New Delhi, 2007.

மேறமகாள் நூல்கள் (Reference books)

22. ச்பாது கருத்துத்திரை வரையறுக்கவும்
23. இந்தியாவில் எதிர்க்கடசிகளின் ்பங்கிரை வி்ளக்குக.

III. பின்வரும் மகள்விகளுககு சுருககோக பதிலளிககவும்

24. ைக்க்ளாடசியில் அைசியல் கடசிகளின் ்பங்கிரை வி்ளக்குக.
25. அைசியல் கடசிகளின் ்பணிகர்ளப் ்படடியலிடுக.
26. கடசி முரையின் வரககர்ள ்பற்றி எழுதுக.
27. ்பல கடசி முரையின் நிரைகள் ைற்றும் குரைகர்ளப் ்பற்றி விவாதிக்கவும்
28. இங்கிலாந்தின் கடசி முரைரயப் ்பற்றி விவரிக்கவும்

IV. பின்வரும் மகள்விகளுககு விரி்வாக பதிலளிககவும்

29.  ்பல்்வறு வரகயாை அைசியல் கடசி முரைகர்ளப் ்பகுப்்பாய்ந்து, எவவரக 
ைக்க்ளாடசிக்குப் ச்பாருத்்தைாைது என்்பர்த குறிப்பிடுக.

30. இரு கடசி முரையின் நிரைகள் ைற்றும் குரைகர்ள ச்தளிவு்படுத்துக.
31. இந்தியாவில் உள்்ள அைசியல் கடசிகர்ளப் ்பற்றி வி்ளக்குக.
32. ச்தன் ஆப்பிரிக்காவில் உள்்ள கடசி முரைரய ைதிப்பீடு செய்க.
33. இந்தியாவில் உள்்ள ச்பாதுக் கருத்து ்பற்றி ஓர் கடடுரைரய எழுதுக.
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ோநில அளவில் கட்சி முறைகளின கட்டறேப்பு

உரலி :

*்படங்கள் அரடயா்ளத்திற்கு ைடடும்.
இப்்பக்கத்திற்கு  ்்தரவப்்படடால் Flash Player or Java Script ஐ 
அனுைதிக்கவும்

mocomi.com/how-does-state-government-work/

இந்்த செயல்்பாடடின் 
மூலைாகைாநில அ்ளவில் கடசி 
முரைகளின் கடடரைப்பு ்பற்றி 

அறிந்து சகாள்்ளலாம்.

படி
 1

படி
 2

படி
 3

படி
 4

படிகள்

்படி 1:  கீழ்க்காணும் உைலி / விரைவுக் குறியீடரடப் ்பயன்்படுத்தி ைாநில அைசு எவவாறு 
செயல்்படுகிைது  எை அறிக.

்படி 2: செயல்்பாடடின் ொ்ளைத்தில் வலப்்பக்கம் கீ்ழ உள்்ள ச்பாத்்தாரை சொடுக்கவும், 
்படி 3:  சிறிய கர்தக்கு பின், ைாநில அைசு ்பற்றி வி்ளக்கப்்படும். 
்படி 4: ்ைலும் ைாநில அைசு ்பற்றி விவைம் அறிய முன்்ைாக்கு ச்பாத்்தாரை சொடுக்குக..

அலகு10 மபாதுககருதது ேறறும் கட்சி முறை

ICT CORNER
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11.1.  வாக்குரிமை ைற்றும் 
பி ர தி நி தி த் து வ த் தி ன் 
ப�ாருள் ைற்றும் 
தன்மை

வாக்குரிமை ைற்றும் ததரதல் என்்ால் 
என்்ன?

இது ப�ொதுத் தேரேல்களில 
வொக்களிப�ேற்கொன ஒரு உரிமையொகும். 
‘வொககுரிமை’ எனும் ப�ொல, ‘சுேந்திரம்’ என்று 
ப�ொருள் �டககூடிய ‘பிரொங்க’ என்்ற 
ஆங்கித�ொ-பிபரஞ்சு ்க�மவச் 
ப�ொலலிலிருந்து ப�்றப�டடேொகும்.

தேரேல என்�து ேங்்களின் �ொர�ொ்க 
யொதரனும் ஒருவமர அரசியல ேம�வரொ்கதவொ 
அல�து பிரதிநிதியொ்கதவொ அர�ொங்்கத்தில 
�ங்குப�்ற பேரந்பேடுப�ேற்கொ்க வொக்களிககும் 
நமடமும்றயொகும்.

பிரதிநிதித்துவம் என்்ால் என்்ன?

பிரதிநிதித்துவம் என்�து பி்றருக்கொ்க 
த�சும் நடவடிகம்க அல�து பி்றருக்கொ்க 
ப�யல�டுேல அல�து பிரதிநிதித்துவம் 
ப�றும் நிம�யொகும்.

இந்திய அரசமைப்பின் �குதி 
XV, உறுப்புகள் 324-329 
ததரதமைப் �ற்றியதாகும்.

ைக்களமவககும், ைொநி� 
�டடபத�ரமவ்களுககும் வயது 
வந்தேொர வொககுரிமையின் 
அடிப�மடயில தேரேல்கள் 

நடத்ேப�ட தவண்டும் என இந்திய 
அர�மைபபின் உறுபபு 326 விளககுகி்றது.

11 ததரதல் ைற்றும் பிரதிநிதித்துவம்
அைகு

இந்திய அர�மைபபில ‘தேரேல்கள்’ 
என்னும் ேம�பபி�ொன �குதி XV மி்கவும் 
முககியத்துவம் வொயந்ேேொகும். நைது 
அர�மைபபிமன உருவொககியவர்கள் இதில 
உள்ள அரசியல உரிமை்கமளப 
�ொது்கொப�ேற்கொ்க இமே அர�மைபபின் ஓர 
�குதியொ்க இமைத்ேனர. இம்முககிய 
்கொரைத்தினொல ேொன் ‘தேரேல’ என்னும் 
்கருபப�ொருளுககு நைது நொடடில 
அர�மைபபி�ொன அங்கீ்கொரம் 
வழங்்கப�டடுள்ளது.

முன்னதர ’தேரேல்கள்’ என்�மவ 
�ண்மடய ஏபேன்ஸ், தரொைொபுரி 
ஆகியவறறிலும் த�ொப ஆண்டவர ைறறும் 
தரொைொனியப த�ரர�ர்கள் தேரவு 
ஆகியவறறிலும் �யன்�டுத்ேப�டடுள்ளது.  

கற்்லின் த�ாக்கஙகள்

   தேரேல ைறறும் பிரதிநிதித்துவம் �றறி 
ைொைவர்கள் புரிந்து ப்கொள்ளுைொறு 
ப�யேல

   ‘தேரேலியல’ என்னும் ப�ொலம� 
விளககுேல.

   தேரேலின் �லதவறு மும்ற்கமள 
ைொைவர்கள் புரிந்து ப்கொள்ளுைொறு 
ப�யேல.

   இந்திய தேரேல ஆமையத்மேப �றறி 
விழிபபுைரவு ப�றுேல.

   ்கடசித்ேொவல ேமடச் �டடத்தின் 
முககியத்துவத்திமன அறிேல.

   சுேந்திரைொன ைறறும் தநரமையொன 
தேரேல்களின் தேமவமய �றறி 
அறிவுறுத்துேல.

   அரசியலில இமளஞர்களின் �ங்ம்க 
பவளிகப்கொைரேல.
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ேற்கொ� தேரேல்களின் தேொற்றம் என்�து 17-ம் 
நூற்றொண்டில ஐதரொப�ொவில �டிப�டியொ்க 
எழுச்சி ்கண்ட பிரதிநிதித்துவ அர�ொங்்கங்்கள் 
மூ�ைொ்கவும் பின்னர வட அபைரிக்கொவிலும் 
தேொன்றியது.  பிரதிநிதித்துவ ைக்களொடசியில 
தேரேல்கள் மி்கவும் முககியைொனமவயொகும். 
உங்்களது குரல ஒங்கி ஒலிப�ேறகு தேரேலில 
வொக்களிப�தே சி்றந்ே வழியொகும். 
�டடங்்களின் மூ�ைொ்க அரசியல ்கடசி்கள் 
ைக்கமள வொக்களிக்க விடொைல ப�யயும் 
த�ொது தேரேல்கள் மிகுந்ே முககியத்துவம் 
ப�றுகின்்றன என்�து உண்மையொகும். 
தேரேல்கள் ைறறும் பிரதிநிதித்துவம் 
ஆகியமவ அர�ொங்்கத்மே உருவொககுவேன் 
அடிப�மடயொகும்.

ைக்களாடசியின் வாக்காளர மும்மை

ஓர ைக்களொடசியின் வொக்கொளர 
மும்றமையின் மி்கவும் அடிப�மடயொன 
இயலபு்கமளப �றறி நொம் ்கறறுகப்கொள்தவொம். 
ஓர ைக்களொடசியின் வொக்கொளர மும்றமை 
என்�து பின்வருைொறு உள்ளேொகும்.

ைக்களாடசியின் வாக்காளர
மும்மையின் இயல்புகள்

ததரதல்கள் ஏன் �ைக்கு 
ததமவப்�டுகின்்்ன?

தேரேல்கள் இல�ொே ஓர ைக்களொடசிமய 
நொம் ்கற�மன ப�யது �ொரபத�ொம். தேரேல்கதள 
இல�ொே ைக்களொடசி என்�து ஒருதவமள 
�ொத்தியைொவேறகு ைக்கள் அமனவரும் 
ஒவபவொரு நொளும் ஒன்று கூடி அமனத்து 
முடிவு்கமளயும் எடுக்க தவண்டும். ஓர  
மி்கபப�ரிய �மூ்கத்தில இது �ொத்தியைொ்கொது.  
தைலும் அமனத்து விவ்கொரங்்களிலும் 
முடிபவடுப�ேற்கொன தநரமும், அறிவுத்தி்றனும் 
அமனவருககும் இருப�து �ொத்தியமிலம�. 
இபபிரச்�மன்கமள ைக்கள் தீரப�ேொ்க நொம் 
்கருதுதவொம் எனில அங்கு தேரேல்கள் 
தேமவப�டொது. அேமன நொம் ைக்களொடசி என 
அமழக்க�ொைொ?

 ைக்கள் ேங்்களின் பிரதிநிதி்கமள 
விரும்புகின்்றனரொ? இலம�யொ? என நொம் 
எவவொறு அறிந்து ப்கொள்ள�ொம்? ைக்களின் 
விருப�ங்்களுககுத் ேகுந்ேவொறு பிரதிநிதி்கள் 
ஆடசி ப�யகி்றொர்களொ என்�ேமன நொம் 
எவவொறு உறுதிப�டுத்ே�ொம்? ைக்கள் 
விரும்�ொே பிரதிநிதி்கள் �ேவியில 
இருககி்றொர்களொ என்�ேமன நொம் எவவொறு 
உறுதிப�டுத்ே�ொம்? இேற்கொ்க குறிபபிடட 
இமடபவளி்களில ைக்கள் ேங்்களின் 
பிரதிநிதி்கமளத் தேரந்பேடுப�ேறகும், 
விருப�ப�டி  அவர்கமள ைொறறுவேறகும்  
ேகுந்ே வழிமும்ற்கள் தேமவப�டுகின்்றன. 
அதுதவ தேரே�ொகும் ஆ்கதவ ேற்கொ�த்தில 
எவவம்கயொன பிரதிநிதித்துவ 
அர�ொங்்கத்திறகும் தேரேல 
அடிப�மடயொனேொகும். ஆம்கயொல 
ப�ரும்�ொ�ொன ைக்களொடசி்களில ைக்கள் 
ேங்்களின் பிரதிநிதி்கள் மூ�ைொ்கதவ ஆடசி 
ப�யகின்்றனர.

ஓர ததரதலில் வாக்காளர �ல்தவறு 
ததரவுகமள தைற்பகாள்கி்ார. 
அமவயாவ்ன

   ேங்்களுக்கொன �டடங்்கமள 
உருவொககு�வமர தேரவு ப�யவர.
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   அர�ொங்்கத்மே அமைத்து ப�ரும்�ொன்மை 
முடிவு்கமள எடுபத�ொமரத் தேரவு 
ப�யவர.

   அர�ொங்்கம் ைறறும் �டடமியறறுேலில 
வழி்கொடடக கூடிய ப்கொள்ம்க்கமளக 
ப்கொண்ட ்கடசிமயத் தேரவு ப�யவர.

சிந்தம்ன – இமைக்கவும் - தசரத்தல் - 
விவாதிக்கவும்

குற்றபபின்னணி உள்ள தவட�ொளர்கமள 
்கடசி்கள் முன்நிறுத்தும் த�ொது அேன் 
விமளவொ்க ப�ரும்�ொ�ொன ைக்கள் அரசியல 
வரக்கத்திலிருந்தும், ஏன் அரசியலில 
இருந்துதை அந்நியப�டுகின்்றனர.

பசயல்�ாடு 

எது ததரதமை ைக்களாடசியிைா்னதாக
ஆக்குகி்து?
   அமனவருககும் தேரவு ப�யயும் வொயபபு 

இருக்க தவண்டும். ஒருவருககு ஒரு வொககு 
ைறறும் ஒவபவொரு வொககிறகும் �ைைைொன 
ைதிபபு என்�து இேன் ப�ொருளொகும்.

   அரசியல ்கடசி்களொல தேரந்பேடுக்கப�டும் 
தவட�ொளர்கள் சுேந்திரைொ்கத் தேரேலில 
த�ொடடியிடுவதுடன் வொக்கொளர்களுககுத் 

பசயல்�ாடு 

�ன்றி: இந்து �ாளிதழ, 27.12.2012
ைொைவர்கள் மூன்று அல�து நொன்கு 

நிமிடங்்களுககுத் ேனித்து சிந்திக்கவும். 
பின்னர ேனது நண்�ருடன் விவொதித்து, 
�தில்கமள ஒபபீடு ப�யவதுடன் பின்னர 
வகுப�ம்றயில ்கருத்துக்கமள �கிரவும்.

ப�ாது ைக்கள் சட்டப்த�ரமவ 
உறுப்பி்னரகள்

மூன்றில் ஒரு பங்கு சட்டப் 
ேபரைவ உறுப்பினர்கள் 
குற்றவியல் வழக்குகைள 
தம்மீது ெகாண்டவர்கள்

ேகுந்ேவொறு உண்மையொன 
தேரவு்களுக்கொன வொயபபு்கள் வழங்்கப�ட 
தவண்டும்.

   அத்தேரவு்கள் ேகுந்ே இமடபவளி்களில 
வழங்்கப�ட தவண்டும். ஒருசி� 
ஆண்டு்களுககு ஒருமும்ற ேகுந்ே 
இமடபவளியில தேரேல்கள் நடத்ேப�ட 
தவண்டும்.

   ைக்களொல விரும்�ப�டும் தவட�ொளர்கள் 
தேரந்பேடுக்கப�ட தவண்டும்.

   ைக்கள் ேங்்களின் விருப�ங்்களுககுத் 
ேகுந்ேவொறு தேரந்பேடுககும் வம்கயில 
சுேந்திரைொன ைறறும் தநரமையொன 
தேரேல்கள் நடத்ேப�ட தவண்டும்.

தேரேல என்�து ஓர மும்றயொன 
முடிவொக்க நமடமும்றயொகும். அதில ைக்கள் 
ப�ொதுப�ேவி வகிப�வர்கமளத் 
தேரந்பேடுககின்்றனர. தேரேலின் மூ�ைொ்க 
�டடைன்்றங்்களில உள்ள �ேவி்கள் 
ைடடுைல�ொைல ஆடசித்தும்ற, நீதித்தும்ற 
ைறறும் வடடொர,  உள்ளொடசி அர�ொங்்கங்்களில 
உள்ள �ேவி்களும் நிரப�ப�டுகின்்றன.

11.2    பிரதிநிதித்துவத்தின் வமககள் / 
பதாகுதிகளுக்கா்ன இ்டஒதுக்கீடு

ததரதல் மும்மை- �ன்மைத்துவம் / 
ப�ரும்�ான்மை மும்மைகள்

�ன்மைத்துவம் / ப�ரும்�ொன்மை 
மும்றமை்களின் ப்கொள்ம்க்கள் மி்கவும் 
எளிமையொனமவயொகும். ைக்கள் 
வொக்களித்ேபி்றகு வொககு்கள் எண்ைப�டடு 
அதி்க வொககு்கமளப ப�ற்ற பவட�ொளர 
அல�து ்கடசி்கள் பவறறி ப�ற்றமவயொ்க 
அறிவிக்கப�டுகின்்றன. இருபபினும் இேன் 
நமடமும்ற்கள் ைொறு�டுகின்்றனது. ஆம்கயொல 

தேரேல்கள் பேொடர�ொன 
புள்ளி வி�ரங்்கள் ைறறும் 
முடிவு்கமள ்கற்றறியும் 
்கலவிதய தேரேலியல ஆகும். 

�தவிதயற்பு 
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ஐந்து வம்கயொன �ன்மைத்துவ / 
ப�ரும்�ொன்மை மும்றமை்கமள 
அமடயொளப�டுத்ே�ொம்.

அ)   முேலில நிம�மயக ்கடந்து 
ப�லலுேல (FPTP)

ஆ)  பேொகுதி வொககு  (BV)

இ)  ்கடசித் பேொகுதி வொககு (PBV)

ஈ)  ைொறறு வொககு (AV)

உ)  இரு சுறறு மும்ற  (TRS)

அ. முதலில் நிமைமயக் க்டந்து பசல்லுதல் 
(FPTP)

முேலில நிம�மயக ்கடந்து ப�லலுேல 
என்�து �ன்மைத்துவம் / ப�ரும்�ொன்மை 
மும்றயின் எளிமையொன வடிவைொகும். இது 
ஓர உறுபபினர பேொகுதி்கள் ைறறும் 
தவட�ொளமர மையப�டுத்ேதுவதுடன் 
வொக்களித்ேலும் �யன்�டுத்ேப�டுகி்றது. எப.
பி.டி.பி. மும்ற்கள் அடிப�மடயில 
இங்கி�ொந்தில ்கொைப�டடன. அது ேவிர 
இங்கி�ொந்தின் வர�ொறறு அடிப�மடயி�ொன 

உனது ைொநி�த்தில ்கடந்ே �டடைன்்றத் 
தேரேல எபப�ொழுது நமடப�ற்றது என 
உனககுத் பேரியுைொ? ்கடந்ே ஐந்து 
ஆண்டு்களில உனது �குதியில தவறு 
ஏதேனும் தேரேல்கள் நமடப�ற்றனவொ? 
அத்தேரேல்கமளப �றறி எழுது்க. (தேசிய, 
ைொநி�, உள்ளொடசி ைறறும் பி்ற). அமவ 
எபப�ொழுது நமடப�ற்றன? உனது 
�குதியிலிருந்து தேரந்பேடுக்கப�டட 
�டடைன்்ற / நொடொளுைன்்ற உறுபபினரின் 
விவரங்்கமளக ்கண்டறி்க.

பசயல்�ாடு 

நிம�மய முேலில ்கடந்ேவதர பவன்்றவர 
என்்ற மும்றமய இந்திய தேரேல்களில 
பின்�ற்ற�டுகி்றது. இன்ம்றய இந்திய சூழலில 
இந்ே மும்றயின் நன்மை ைறறும் தீமை்கமள கூறு.

பசயல்�ாடு 

ஆதிக்கத்தில இருந்ே நொடு்களிலும் 
்கொைப�டுகின்்றன. இங்கி�ொந்து ேவிர 
அபைரிக்கொ, ்கரீபிய நொடு்கள், வங்்கதே�ம், 
மியொன்ைர, இந்தியொ, ைத�சியொ, தந�ொளம் 
ைறறும் பேறகு �சிபிக �குதியில உள்ள சி� 
நொடு்களிலும் இம்மும்ற ்கொைப�டுகி்றது.

ஆ. பதாகுதி வாக்கு (BV)

பேொகுதி வொககு என்�து அரசியல 
்கடசி்கதள இல�ொே அல�து ��வீனைொ்க 
உள்ள நொடு்களில ்கொைப�டுவேொகும். த்கைன் 
தீவு்கள், �ொக�ொந்து தீவு்கள், ்கரன்த�, குமவத், 
�ொதவொஸ், ப��னொன், ைொ�த்தீவு்கள், 
�ொ�ஸ்தீனம், சிரிய அரபுக குடியரசு ஆகியமவ 
பேொகுதிவொககு மும்றயி�ொன வொக்கொளர 
மும்றமை்கமளப பின்�றறுகின்்றன.

ேனிப�டட தவட�ொளர்களுககு 
வொக்களிககும் தி்றமன வொக்கொளர்கள் 
ேக்கமவத்துக ப்கொள்வேொல பேொகுதிவொககு 
மும்ற �ொரொடடப�டுகி்றது. அத்துடன் ேகுந்ே 
மும்றயில நி� அமைபபின் அமைக்கப�டட 
ைொவடடங்்களும் அனுைதிக்கப�டுகின்்றன. 
அதே தநரத்தில எப.பி.டி.பியுடன் ஒபபிடும்கயில 
அரசியல ்கடசி்களின் �ங்கு அதி்கரிப�துடன் 

  FPTP (எப.பி.டி.பி) 
என்�து �ன்மைவொே/
ப � ரு ம் � ொ ன் ம ை வ ொ ே 

வொக்கொளர மும்றயில எளிமையொன 
வடிவைொகும். இதில ஒரு தவட�ொளர 
ப�ல�த் ேகுந்ே வொககு்களில பி்ற 
தவட�ொளர்கமள விட அதி்க வொககு்கமள 
ப�றறிருந்ேொத� பவறறி ப�ற்றவர ஆவொர. 
அறுதிப ப�ரும்�ொன்மை ப�்ற தவண்டிய 
அவசியமிலம�. இந்ே மும்ற ஒரு 
உறுபபின் பேொகுதி்களில 
�யன்�டுத்ேப�டுகி்றது. இதில 
வொக்கொளர்கள் ்கடசிக்கொ்க அல�ொைல 
தவட�ொளருக்கொ்கதவ வொக்களிககின்த்றொம். 

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 11_22-09-18.indd   88 29-09-2018   12:41:44
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



89

அதி்க இைக்கம் ைறறும் அமைபபு ரீதியொன 
்கடசி்கமள வலுப�டுத்துவேொ்க உள்ளது.

இ. கடசித் பதாகுதி வாக்கு (PBV)

பி.பி.வி என்�து �யன்�டுத்துவேறகு 
எளிேொனேொகும். இது வலுவொன ்கடசி 
தவட�ொளர்களில  சிறு�ொன்மையினர 
பிரதிநிதித்துவம் ப�ரும் வம்கயில ்க�மவயொ்க 
அமைந்துள்ளது. இது �ைநிம�யி�ொன இன 
அடிப�மட பிரதிநிதித்துவத்திறகும் 
உேவுகி்றது. டிஜிப�ௗடி, சிங்்கபபூர, ப�ன்கல, 
துனீசியொ த�ொன்்ற நொடு்கள் பி.பி.வி.  மும்றமயப 
�யன்�டுத்துகின்்றன.

ஈ. ைாற்று வாக்கு (AV)

இம்மும்றயில வொக்கொளர்கள் ேங்்களின் 
முேல விருப�த்தேரமவ விட 
தவட�ொளர்களுககு இமடதய முன்னுரிமை 
அளிககின்்றனர. இேனொல இது ‘முன்னுரிமை 
வொககு’ எனவும் அமழக்கப�டுகி்றது. 
ைொறறுவொககு மும்ற ஆஸ்திதரலியொ, பிஜி, 
�ொபபுவொ கினியொ ஆகிய நொடு்களில 
பின்�ற்றப�டுகி்றது. �� தவட�ொளர்கள் 
பைொத்ேைொ்கப ப�ற்ற வொககு்கமள ைொறறுவேன் 
மூ�ம் ஒடடுபைொத்ே விருப�மும் 
இமைக்கப�டடு பிரதிநிதித்துவப 
�டுத்ேப�டுகி்றது.

பேொகுதி வொககு என்�து ஓர 
�ன்மைத்துவ/ப�ரும்�ொன்மை 
மும்றமையில �லஉறுபபினர 

ைொவடடங்்களில �யன்�டுத்ேப�டுவேொகும். 
இதில தேரந்பேடுக்கப�ட தவண்டிய 
தவட�ொளர்களுககுத் ேகுந்ே வொககு்கள் 
வொக்கொளர்களுககு இருககும். அதி்க�ட� 
எண்ணிகம்கயி�ொன வொககு்கமளப ப�ற்ற 
தவட�ொளர பவறறி ப�றுகி்றொர. ப�ொதுவொ்க 
்கடசி்கமளக ்கொடடிலும் தவட�ொளருக்கொ்க 
ைக்கள் வொக்களித்ேொலும் ப�ரும்�ொ�ொன 
மும்றமை்களில ைக்கள் ேங்்களின் 
விருப�த்திறகுத்  ேக்கவொறு வொக்களிககின்்றனர.

இருசுறறு மும்ற என்�து ஓர 
�ன்மைத்துவ / ப�ரும்�ொன்மை 
மும்றயொகும். இதில முேல சுறறில 
எக்கடசி அல�து தவட�ொளருககும் 
அறுதிபப�ரும்�ொன்மை (50 �ேவீேத்திறகு 
தைல ஒரு �ேவீேதைனும் ப�றறிருத்ேல) 
ப�்றொே நிம�யில இரண்டொவது சுறறு 
தேரேல நமடப�றும். இரு சுறறு மும்ற 
எபத�ொது ப�ரும்�ொன்மை, �ன்மைத்துவ 
வடிவம் எடுககுபைனில, ஒருதவமள 
இரண்டொம் சுறறில இரண்டு 
தவட�ொளர்களுககு தைல த�ொடடியிடும் 
நிம�யில அதி்க வொககு்கள் ப�றறு 
பவறறி ப�று�வர தேரந்பேடுக்கப�டுவொர. 
இதில அவர்கள் அறுதிபப�ரும்�ொன்மை 
ப�றறிருந்ேொலும் ்கைககில எடுத்துக 
ப்கொள்ளப�டுவதிலம�.

உ. இரு சுற்று மும் (டி.ஆர.எஸ்).

இரு சுறறு மும்றயின் முககிய இயலத� 
அேன் ப�யரில குறிபபிடப�டடுள்ளது. அது 
ஒதர தேரே�ொ்க அல�ொைல ஒரு வொரம் 
அல�து �திமனந்து நொட்கள் இமடபவளியில 
இரு சுறறு்களொ்க நமடப�றுகி்றது. இது தேசிய 
�டடைன்்ற உறுபபினர தேரவிறகும், குடியரசுத் 
ேம�வருக்கொன தநரடி தேரேலுககும் உ�்கம் 
முழுவதும் �யன்�டுத்ேப�டுகி்றது. இம்மும்ற 
ைத்திய ஆபபிரிக்கக குடியரசு, ்கொங்த்கொ, 
்கத�ொன், ைொலி பைௗரிடொனியொ, மஹதி, ஈரொன், 
வியடநொம், ேஜிகிஸ்ேொன், உஸ்ப�கிஸ்ேொன் 
த�ொன்்ற நொடு்களில பின்�ற்றப�டுகி்றது.

ைொறறு வொககு என்�து 
முன்னுரிமையொன �ன்மை மும்றயொகும். 
இது வொக்கொளர்களின் ஓர உறுபபினர 
ைொவடடங்்கமளக ப்கொண்டேொகும். 
வொக்கொளர்கள் ேைது வொககுச் சீடடில 
உள்ள  எண்மைப �யன்�டுத்தி ேைது 
முன்னுரிமைமயக குறிககின்்றனர.

பசயல்�ாடு 
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சிறு�ான்மையி்னர பிரதிநிதித்துவத்தின் 
�ல்தவறு மும்கள்

அரசியலில் த�ாடடி இருப்�து 
�ன்மையா்னதா?

தேரேல்கள் என்�மவ அரசியல த�ொடடி 
பேொடர�ொனமவயொகும். இபத�ொடடி �லதவறு 
வடிவங்்கமள எடுககி்றது. இதில அரசியல 
்கடசி்களுககு இமடதயயொன த�ொடடி மி்கவும் 
பவளிப�மடயொன வடிவைொகும். பேொகுதி 
அளவில �லதவறு தவட�ொளர்களுககு 
இமடதயயொன த�ொடடி எனும் அளவில 
உள்ளது. த�ொடடி்கள் இலம�பயனில 
தேரேல்கள் அரத்ேைற்றமவயொகின்்றன. 
தேரேலில ஏற�டும் த�ொடடியொல ஒவபவொரு 
�குதியிலும் ஒறறுமையின்மை ைறறும் 
பிரிவிமனவொே உைரவு்கள் தேொன்றினொலும், 
சீரொன தேரேல த�ொடடி்கள் அரசியல ்கடசி்கள் 
ைறறும் ேம�வர்களுககு ஊக்கத்மே 
அளிககி்றது. ைக்கள் எழுப� விரும்பும் 
பிரச்�மன்கமளத் ேொங்்கள் எழுபபினொல, 
ேொங்்கள் பிர��ைமடவதுடன் வரககூடிய 
தேரேலில ேங்்களின் பவறறி வொயபபு 
பிர்கொ�ைொகும்  என்�மே அரசியல 
ேம�வர்கள் அறிவர. இருபபினும் ேங்்களது 
�ணியின் மூ�ைொ்க வொக்கொளர்கமள 
திருபதி�டுத்ேவிலம�பயனில மீண்டும் 
அவர்களொல பவறறிப�்ற இய�ொது.

�ைது ததரதல் மும் என்்ன?
இந்திய  தேரேல்கள் ைக்களொடசி 

மும்றயி�ொனது என நொம் கூ்ற�ொைொ? 
இகத்கள்விககு �தில கூறுவேறகு நொம் ஐந்து 
ஆண்டு்களுககு ஒரு மும்ற தேரேல்கள் 

எவவொறு நமடப�றுகின்்றன என்�மேப 
�ொரக்க தவண்டும். ஐந்து ஆண்டு்களுககுப 
பின்னர அமனத்து தேரந்பேடுக்கப�டட 
பிரதிநிதி்களின் �ேவிக்கொ�மும் முடிவுககு 
வருகி்றது. பின்னர ைக்களமவ ைறறும் ைொநி� 
�டடபத�ரமவ ்கம�க்கப�டுகி்றது. அமனத்து 
பேொகுதி்களுககும் ஒதர தநரத்தித�ொ, அேொவது 
ஒதர நொளித�ொ அல�து ஒருசி� நொட்களித�ொ 
தேரேல நமடப�றுகி்றது. இதுதவ ப�ொதுத் 
தேரேல எனப�டுகி்றது. சி� தநரங்்களில ஒரு 
பேொகுதியில உள்ள உறுபபினரின் ைரைம் 
அல�து �ேவி வி�்க�ொல ஏற�டும் 
்கொலியிடத்மே நிரப� தேரேல நமடப�றுகி்றது. 
இது இமடத்தேரேல என அமழக்கப�டுகி்றது.

ததரதலுக்கா்ன பதாகுதிகள்

நீங்்கள் ேமிழ்க ைக்கள் 39 நொடொளுைன்்ற 
உறுபபினர்கமளத் தேரந்பேடுப�மேப �றறி 
த்கள்விப�டடிருபபீர்கள். இேமன எவவொறு 
ப�யகி்றொர்கள் என நீங்்கள் வியந்திருக்க�ொம். 
ேமிழ்கத்திலிருந்து தேரந்பேடுக்கப�டும் 39 
நொடொளுைன்்ற உறுபபினர்கமளயும் ைக்கள் 
ஒவபவொருவரும் வொக்களித்து 
தேரந்பேடுககி்றொர்களொ? நைது நொடடில இடம் 
�ொரந்ே பிரதிநிதித்துவ மும்றமய நொம் 
பின்�றறுகித்றொம் . தேரேலுக்கொ்க நம் நொடு �� 
�குதி்களொ்கப பிரிக்கப�டடுள்ளது. 
இப�குதி்கமள நொம் தேரேலுக்கொன 
பேொகுதி்கள் என அமழககித்றொம். ஓர 
�குதியில வசிககும் ைக்கள் வொக்களித்து 
ேங்்களுக்கொ்க ஓர பிரதிநிதிமயத் 
தேரந்பேடுககின்்றனர.

ைக்களமவத் தேரேலுக்கொ்க நைது நொடு 
543 பேொகுதி்களொ்கப பிரிக்கப�டடுள்ளது. 
ஒவபவொரு பேொகுதியிலிருந்தும் 

ஆ்கொ! 
தேரேல்கள் என்�மவ 

தேரமவப த�ொ�வொ? 
அரசியலவொதி்களுககும், அரசியல 

்கடசி்களுககும் ேொங்்கள் பவறறியமடயதவொைொ? 
அல�து தேொலவியுறுதவொைொ? என்�து 
பேரிந்திருககி்றதே! இருபபினும் தேரமவ 
நடத்து�வர யொர? !!!

வமரயறுக்கப�டட வமரயறுக்கப�டட வமரயறுக்கப�டட வமரயறுக்கப�டட வமரயறுக்கப�டட வமரயறுக்கப�டட 
வொக்கொளர வொக்கொளர வொக்கொளர வொக்கொளர வொக்கொளர வொக்கொளர 
மும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமை

திரளொன திரளொன திரளொன திரளொன திரளொன திரளொன 
வொககுமும்றமைவொககுமும்றமைவொககுமும்றமைவொககுமும்றமைவொககுமும்றமைவொககுமும்றமைவொககுமும்றமைவொககுமும்றமைவொககுமும்றமைவொககுமும்றமைவொககுமும்றமைவொககுமும்றமை

ேனித்பேொகுதி ேனித்பேொகுதி ேனித்பேொகுதி ேனித்பேொகுதி ேனித்பேொகுதி ேனித்பேொகுதி 
வொக்கொளர வொக்கொளர வொக்கொளர வொக்கொளர வொக்கொளர வொக்கொளர 
மும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமை

இடஒதுககீடடுடனொன இடஒதுககீடடுடனொன இடஒதுககீடடுடனொன இடஒதுககீடடுடனொன இடஒதுககீடடுடனொன இடஒதுககீடடுடனொன 
கூடடு வொக்கொளர கூடடு வொக்கொளர கூடடு வொக்கொளர கூடடு வொக்கொளர கூடடு வொக்கொளர கூடடு வொக்கொளர 

மும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமைமும்றமை

விகிேொச்�ொர விகிேொச்�ொர விகிேொச்�ொர விகிேொச்�ொர விகிேொச்�ொர விகிேொச்�ொர 
பிரதிநிதித்துவம்பிரதிநிதித்துவம்பிரதிநிதித்துவம்பிரதிநிதித்துவம்பிரதிநிதித்துவம்பிரதிநிதித்துவம்
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தேரந்பேடுக்கப�டும் பிரதிநிதி நொடொளுைன்்ற 
உறுபபினர என அமழக்கப�டுகி்றொர. 
ஒவபவொரு வொககிறகும் �ைதிபபு என்�து 
ைக்களொடசியி�ொன தேரேலின் இயலபு்களில 
ஒன்்றொகும். இேனொல ேொன் ஒவபவொரு 
பேொகுதியும் கிடடத்ேடட �ைைொன ைக்கள் 
பேொம்க உள்ளேொ்க இருக்க  தவண்டும் என 
அர�மைபபு கூறுகி்றது. அதேத�ொ� ஒவபவொரு 
ைொநி�மும் குறிபபிடட எண்ணிகம்கயி�ொன 
பேொகுதி்களொ்கப பிரிக்கப�டடுள்ளது. 
அந்நிம�யில, ைக்களொல தேரந்பேடுக்கப�டும் 
பிரதிநிதி �டடபத�ரமவ உறுபபினர அல�து 
எம்.எல.ஏ (M.L.A) என அமழக்கப�டுகின்்றொர. 
அதே ப்கொள்ம்க �ஞ்�ொயத்து ைறறும் ந்கரபு்ற 
உள்ளொடசி தேரேல்களில பின்�ற்றப�டுகி்றது. 
ஒவபவொரு கிரொைம் அல�து ந்கரமும் 
பேொகுதி்கமளப த�ொன்று வொரடு்களொ்கப 
பிரிக்கப�டடுள்ளது. ஒவபவொரு வொரடும் 
கிரொைம் அல�து ந்கரபபு்ற உள்ளொடசி 
அமைபபிறகு ஓர உறுபபினமரத் 
தேரந்பேடுககி்றது. சி� �ையங்்களில 
இத்பேொகுதி்கள் ஓர இடைொ்கக 
்கருேப�டடு, ஒவபவொரு பேொகுதியும் 
அமவயில ஓர இடத்தின் மூ�ம் 
பிரதிநிதித்துவப�டுத்ேப�டுகி்றது.

தனித்பதாகுதி

ஓர குடிை்கனுககு ேனது பிரதிநிதிமயத் 
தேரந்பேடுப�ேறகும், ேொன் பிரதிநிதியொ்கத் 
தேரந்பேடுக்கப�டுவேறகும் உள்ள 
உரிமைமய அர�மைபபு வழங்குகி்றது. 
பவளிப�மடயொன தேரேல த�ொடடியில சி� 
நலிந்ே பிரிவினருககு ைக்களமவ ைறறும் 
ைொநி� �டடபத�ரமவ்களுககு வொயபபு்கள் 
சி்றப�ொ்க அமைவதிலம�. அவர்களுககு 
பி்றருககு எதிரொ்கத் தேரேலில 
த�ொடடியிடுவேற்கொன வளங்்கள், ்கலவியறிவு 
ைறறும் த�ொடடியிடுவேறகுத் தேமவயொன 
பேொடரபு்கள் இருப�திலம�.  இவவொறு 
இருபபின் நைது ைக்கள் பேொம்கயில 
குறிபபிடத்ேகுந்ே பிரிவினருககு நைது 
நொடொளுைன்்றம் ைறறும் �டடபத�ரமவ்களில 
அமனவருககும் இடமில�ொே நிம� 

ஏற�டுகி்றது.  இது நைது ைக்களொடசிமய 
பிரதிநிதித்துவம் வழங்்கொேேொ்கவும், கும்றந்ே 
ைக்களொடசித் ேன்மையுமடயேொ்கவும் 
ைொறறுகி்றது.

தைறகூறியவற்றொல நைது அர�மைபபிமன 
உருவொககியவர்கள் நலிந்ே பிரிவினருககு சி்றபபு 
அமைப�ொ்க ேனித்பேொகுதி்கமளப �றறி 
சிந்தித்ேனர.  சி� பேொகுதி்கள் �டடியல 
இனத்ேவர ைறறும் �ழங்குடியினருககு 
ஒதுக்கப�டடுள்ளது.  இவவம்க இடஒதுககீடு 
மும்ற பின்னர பி்ற நலிந்ே பிரிவினருககும் 
ைொவடட ைறறும் உள்ளொடசி அமைபபு்களில 
நீடடிக்கப�டடுள்ளது.

வமரயம்

ைக்கள் பேொம்கக ்கைகப்கடுபபின் 
அடிப�மடயித�தய ைக்களமவ ைறறும் 
ைொநி� �டடபத�ரமவக்கொன பேொகுதி்கள் 
வமரயறுக்கப�டுகின்்றன.  பேொகுதி்கமள 
வமரயம்ற ப�யயும் த�ொது அேன் புவியமைபபு, 
இயறம்கயொன இயலபு்கள், நிரவொ்க 
அமைபபு்களின் எலம�்கள், ே்கவல பேொடரபு 
ைறறும் ப�ொதுைக்களின் வ�தி ஆகியமவ 
்கைககில எடுத்துக ப்கொள்ளப�டுகின்்றன.

பதாகுதி வமரயம் சட்டஙகள்

முேல வமரயம்ற ஆமையச் �டடம், 1952.
இரண்டொவது வமரயம்ற ஆமையச்
�டடம், 1963.
மூன்்றொவது வமரயம்ற �டடம், 1973.
நொன்்கொவது வமரயம்ற �டடம், 2002.

வாக்காளர �டடியல்
பேொகுதி்கள் முடிவு ப�யயப�டட 

பின்னர,அடுத்ே ்கடட நடவடிகம்கயொ்க யொர 
வொக்களிக்க�ொம், யொபரல�ொம் வொக்களிக்க 

இந்திய நொடொளுைன்்றத்தில உள்ள 
ப�ண்்கள் இட ஒதுககீடடு ைத�ொேொவின் 
நிம� என்ன?

பசயல்�ாடு 
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முடியொது என்�ேமன முடிவு ப�யய தவண்டும்.  
இம்முடிவிமன யொதரனும் எடுப�ேறகு ்கமடசி 
நொள் வமர ்கொத்திருக்க இய�ொது.  ஆ்கதவ 
ைக்களொடசி தேரேலில ேகுதிவொயந்ே 
வொக்கொளர்களின் �டடியல தேரேலுககு 
பநடுநொள் முன்னதர ேயொரிக்கப�டடு 
அமனவருககும் வழங்்கப�டுகி்றது.  இதுதவ 
அதி்கொரபபூரவைொ்க ‘வொக்கொளர �டடியல’ என 
அமழக்கப�டுகி்றது.

எவவம்கயொன தவறு�ொடு்கமளயும் 
ேொண்டி ேங்்களின் பிரதிநிதி்கமளத் 
தேரந்பேடுப�ேற்கொன �ைவொயபபு 
அமனவருககும் வழங்்கப�ட தவண்டும் 
என்�தே ைக்களொடசியி�ொன தேரேலின் முேல 
நி�ந்ேமனயொகும்.  நைது நொடடில �திபனடடு 
வயது நிரம்பிய குடிைக்கள் அமனவரும் 
தேரேலில வொக்களிக்க�ொம்.  ஒருவரின் �ொதி, 

�ஞ்�ொயத்து்கமளப த�ொன்று 
மூன்றில ஒரு �ங்கு இட ஒதுககீடு 
ப�ண்்களுககு நொடொளுைன்்றத்திலும் 
இருக்க தவண்டொைொ?

ைேம் ைறறும் �ொலின �ொகு�ொடின்றி அமனத்து 
குடிைக்களுககும் வொக்களிககும் உரிமை 
உள்ளது.

அமனத்து குடிைக்களின் ப�யர்கமளயும் 
த்கடடுப ப�றுவது, அவர்கமள வொக்கொளர 
�டடியலில த�ரப�து ஓர அர�ொங்்கத்தின் 
ப�ொறுப�ொகும். இடம் ப�யரந்தேொர ைறறும் 
இ்றந்ே வொக்கொளர்களின் ப�யர்கள் 
நீக்கப�டுகின்்றன.  ஐந்து ஆண்டு்களுககு ஒரு 
மும்ற வொக்கொளர �டடியல 
திருத்தியமைக்கப�டுகி்றது.  ்கடந்ே சி� 
ஆண்டு்களொ்க வொக்கொளர பும்கப�ட 
அமடயொள அடமட (EPIC) 
அறிமு்கப�டுத்ேப�டடுள்ளது.  வொக்கொளர்கள் 
இேமன ேொங்்கள் வொக்களிக்கச் ப�லலும்த�ொது 
எடுத்துச் ப�ல� தவண்டும்.  இருபபினும் 
வொக்கொளர அமடயொள அடமட என்�து 
்கடடொய ஆவைைல�.  இேமனத் ேவிர ஆேொர 
அடமட, குடிமை வழங்்கல அடமட ைறறும் 
ஓடடுநர உரிைம் ஆகியவறறின் அ�ல �ொன்று 
ஆகியவறறிமன வொக்களிப�ேற்கொன 
ஆவைைொ்க ்கொடட�ொம்.

பசயல்�ாடு 

காைவரிமச மும்
இக் காை வரிமச மும்யின் இ்டது பு்ம் தரப்�டடுள்ள ததரதல் பதா்டர�ா்ன பசயல்�ாடுகமள, 
முதல் பசயல்�ாடடிலிருந்து கம்டசி பசயல்�ாடு வமர வரிமசப்�டுத்தவும்.  அமவ பின்வருைாறு

ஒழுங்்கற்ற வரிம� ஒழுங்்கொன வரிம�
தேரேல அறிகம்க பவளியீடுேல

வொக்கொளர �டடியல ேயொரித்ேல.

வொககு எண்ணிகம்க.

தேரேல �ரபபுமர.

தேரேல முடிவு்கள் பவளியீடு .

தவடபுைனு ேொக்கல .

ைறுதேரேலுககு  உத்ேரவிடுேல.

வொக்களித்ேல.

தேரேல அடடவமை பவளியீடு.
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இந்தியாவில் ததரதல் �ம்டமும்

   பேொகுதி்கமள ைறுவமரயம்ற ப�யேல.

   தேரேல அறிவிபபு.

   தவடபு ைனுவிமன ேொக்கல ப�யேல 
ைறறும் திரும்�ப ப�றுேம�ப �றறிய 
தேரேல. ஆமையத்தின் அறிவிபபு.

   த�ொடடியிட விரும்பும் தவட�ொளர்கள் 

இந்தியாவில் �்டக்கும் ததரதல்கள் �ற்றிய அம்சஙகள்.

எந்ே அர�மைபபுச் 
�டடதிருத்ேத்தின் மூ�ைொ்க இந்திய 
குடிைக்களின் வொக்களிககும் வயது 
இரு�த்தி ஒன்றிலிருந்து �திபனடடொ்கக 
கும்றக்கப�டடது?

கீழக்கண்்டவற்றின் 
முக்கியத்துவத்திம்ன கண்்டறிக

ைக்கள் பிரதிநிதித்துவச் �டடம், 1950 
ைறறும் 1951.

ைக்கள் பிரதிநிதித்துவச் �டடம், 1966.
வமரயம்ற ஆமையச் �டடங்்கள், 

1962 ைறறும் 1972.

பசயல்�ாடு 

தவடபுைனு ேொக்கல ப�யேல.

   தவடபு ைனுக்கமள �ரி�ொரத்து ஏற்றல 
அல�து நிரொ்கரித்ேல.

   தேரேல �ரபபுமர.

   வொக்களித்ேல நமடமும்ற.

   வொககு எண்ணிகம்க ைறறும் தேரேல 
முடிவு்கமள அறிவித்ேல.

தவட�ாளரகள் நியை்னம்

ஓர ைக்களொடசி அடிப�மடயி�ொன 
தேரேலில உண்மையொன விருப�த் தேரமவ 
தைறப்கொள்ள ைக்களுககு வொயப�ளிக்க 
தவண்டும்.  எவரும் தேரேலில த�ொடடியிடுவேறகு 
எவவிேத் ேமடயும் இல�ொே சூழலில இது 
நி்கழும்.  இேமனதய நைது அமைபபும் 
வழங்குகி்றது.  வொக்கொளரொ்க இருப�ேற்கொ்க 
ேகுதியுமடய எவரும் தேரேலில 
தவட�ொளரொ்க�ொம். தேரேலில 
வொக்களிப�ேற்கொன கும்றந்ே�ட� வயது 
�திபனடடு எனில, தவட�ொளரொவேற்கொன 
கும்றந்ே�ட� வயது இரு�த்து ஐந்து என்�தே 
இதிலுள்ள ஒதர வித்தியொ�ைொகும்.  அரசியல 
்கடசி்கள் தவட�ொளமர நியமிககும் த�ொது அவர 
்கடசியின் சின்னம் ைறறும் ஆேரவிமனப 
ப�றுகி்றொர. ்கடசியின் தவட�ொளர நியைனத்திமன 
‘்கடசியின் நியைனச்சீடடு’ என அமழககின்்றனர.
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 தவடபு ைனு ேொக்கல ப�யய விரும்பும் 
ஒவபவொருவரும் பிமைத்பேொம்கயொ்கக 
குறிபபிடட பேொம்கயிமன ப�லுத்ே தவண்டும்.  
உச்�நீதிைன்்றத்தின் வழி்கொடடுேல�டி 
கீழ்க்கண்ட முழு வி�ரங்்கமளக ப்கொண்ட 
�டடபபூரவ பிர்கடனத்திமன ஒவபவொரு 
தவட�ொளரும் தைறப்கொள்ள தவண்டும்.

   தவட�ொளருககு எதிரொ்க நிலுமவயில 
உள்ள ்கடுமையொன குற்றவியல 
வழககு்கள் ஏதேனும் இருந்ேொல 
அவறறின் வி�ரங்்கமளத் ேருேல.

   தவட�ொளர்கள் ேங்்களுமடய அல�து 
ேங்்களது குடும்�த்ேொருமடய 
ப�ொத்துக்கள் ைறறும் ்கடன்்கள் 
�றறிய விளக்கங்்கள் ேருேல.

   தவட�ொளரின் ்கலவித் ேகுதி்கள்.

இத்ே்கவல்கள் ைக்களுககு 
பவளிப�மடயொ்க அறிவிக்கப�ட தவண்டும்.  
இவவொறு தவட�ொளர்களொல ேரப�டும் 
ே்கவல்களின் அடிப�மடயில வொக்கொளர்கள் 
ேங்்களின் முடிவு்கமள எடுப�ேறகு வொயபபு 
ஏற�டுகி்றது.

ததரதல் �ரப்புமர
தேரேலின் முககிய தநொக்கதை ைக்கள் 

ேங்்களுககு விருப�ைொன பிரதிநிதி்கள், 
அர�ொங்்கம் ைறறும் ப்கொள்ம்க்கமள 
தேரந்பேடுப�ேற்கொன வொயப�ளிப�ேொகும்.  
ஆ்கதவ யொர சி்றந்ே பிரதிநிதியொ்க இருப�ர, 
எக்கடசி சி்றந்ே அர�ொங்்கத்மே அமைககும் 
அல�து எது சி்றந்ே ப்கொள்ம்க 

�ம்மும்டய பிரதிநிதிகள் அவரகளின் ப�ாறுப்புகள்:
மும்ம�மயச் த�ரந்ே ஓர அரசு �ொரொ அமைபபு, வரககூடிய 

தேரேலில தவட�ொளர்களிடம் வொக்கொளர்கள் கீழ்க்கண்ட 
த்கள்வி்கமளக த்கடகுைொறு கூறியுள்ளது.

  உங்்களது ேகுதி்கள் யொமவ?
  உங்்களது பேொழில என்ன?
  உங்்களது வருவொய ஆேொரங்்கள் யொமவ?
  உங்்களது வருைொன வரிமய தநரமையொ்கச் 

ப�லுத்துகிறீர்களொ?
  நீங்்கள் ்கடந்ே ஐந்து ஆண்டு்களில எத்ேமன மும்ற 

்கடசி ைொறிச் ப�ன்றீர்கள்?  ஏன் அவவொறு ப�ன்றீர்கள்?
  உங்்களின் மூன்று சி்றந்ே ேகுதி்கமள குறிபபிட முடியுைொ?
  அரசியலில உங்்களது ேனிப�டட �ொேமன என்ன?
  ஏதேனும் குற்றவியல வழககில உங்்கள் மீது 

குற்றப�த்திரிகம்க ேொக்கல ப�யயப�டடுள்ளேொ?  
உங்்களுககு எதிரொ்க ஏதேனும் வழககு நிலுமவயில 
உள்ளேொ?  அவறறின் வி�ரங்்கள் என்ன?

  உங்்களது ப�யர ்கொவல தும்றயினரின் த�ொககிரி்கள் �டடியலில இடம் ப�றறுள்ளேொ?
  குற்றப பின்னணி உள்ளவர்கள் தேரேலில த�ொடடியிடக கூடொது எனும்  
    வொேத்திமனப �றறிய உங்்களின் ்கருத்து என்ன?
  தேரேல ஆமையத்தினொல வமரயறுக்கப�டட ப��வினத்திறகுள் உங்்களது 

ப��வு்கள் இருககுைொ?
இந்த வி்னாப்�டடியல் �ற்றிய உ்னது கருத்து என்்ன? வகுப்பில் �கிரந்து பகாள்.

Keshan

பசயல்�ாடு 

வம்பு ேவண்டாம்... நாம் ஏக மனதாக ஓர் 
தீர்மானத்திைன நிைறேவற்றி 
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கட்சி 
ேமம்பாட்டு நிதியிைன நிறுவலாம். இதன் 
மூலமாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் 
ெதாகுதி ேமம்பாட்டு நிதி தவறாகப் 
பயன்படுத்தப்படுவைதப் தடுக்கலாம்.
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ஆகியவறறிமனப �றறிய சுேந்திரைொன ைறறும் 
பவளிப�மடயொன விவொேம் அவசியைொகும்.  
இதுதவ தேரேல �ரபபுமரயின் த�ொது 
நி்கழ்கி்றது.

நைது நொடடில இத்ேம்கய �ரபபுமர்கள் 
இறுதி தவட�ொளர �டடியல அறிவிக்கப�டட 
நொளிலிருந்து தேரேல நடககும் நொள் வமர 
இரு வொர்கொ�த்திறகு நமடப�றுகி்றது.  
இக்கொ� ்கடடத்தில தவட�ொளர்கள் 
வொக்கொளர்களிடம் ப�ன்று வொககு த�்கரித்ேல, 
அரசியல ேம�வர்கள் தேரேல 
ப�ொதுககூடடங்்களில உமரயொறறுேல ைறறும் 
அரசியல ்கடசி்கள் ேங்்களின் 
ஆேரவொளர்கமளத் திரடடுேல ஆகியமவ 
நி்கழும்.  இக்கொ�்கடடத்தில ேொன் நொதளடு்கள், 
�மூ்க ஊட்கங்்கள் ைறறும் 
பேொம�க்கொடசி்களில தேரேல பேொடர�ொன 
ப�யதி்கள் ைறறும் விவொேங்்கள் இடம் 
ப�றுகின்்றன.  தேரேல �ரபபுமர என்�து இந்ே 
இரு வொரங்்களுடன் நிம்றவு ப�றுவதிலம�.  
அரசியல ்கடசி்கள் தேரேல்கள் 
நமடப�றுவேறகு �� ைொேங்்களுககு 
முன்பிருந்தே ேங்்கமள ேயொர ப�யகின்்றன.

தேரேல �ரபபுமரயின் த�ொது அரசியல 
்கடசி்கள் முககியப பிரச்�மன்களின் மீது 
ப�ொது ைக்களின் ்கவனத்மேத் திருபபுகின்்றன.  
அவர்கள் ைக்களிடம் அபபிரச்�மன்கமளப 
�றறி த�சுவேன் மூ�ம் அவர்கமள ஈரத்து 
அேனடிப�மடயில ேங்்கள் ்கடசிககு 
வொக்களிககுைொறு ப�யவர.  ஓர ைக்களொடசியில 
அரசியல ்கடசி்கள் ைறறும் தவட�ொளர்கள் 
விரும்பும் வம்கயில தேரேல �ரபபுமரமய 
சுேந்திரைொ்க தைறப்கொள்ள அனுைதிக்க 

உங்்களது பேொகுதியில ்கடந்ே 
தேரேல �ரபபுமரயின் த�ொது அரசியல 
்கடசி்கள் ைறறும் தவட�ொளர்கள் 
உறுதியளித்ேமவ ைறறும் ப�யேவறறிமன 
ஓர �டடிய�ொ்க ேயொர ப�யயவும்.

பசயல்�ாடு 

தவண்டும்.  இருபபினும் சி� தநரங்்களில 
ஒவபவொரு அரசியல ்கடசியும், தவட�ொளரும் 
த�ொடடியிடுவேறகு ஏற்ற நியொயைொன ைறறும் 
�ைைொன வொயபபிமன உறுதி ப�யயும் 
வம்கயில �ரபபுமர்கமள 
ஒழுங்குமும்றப�டுத்ே தவண்டும்.

நைது தேரேல �டடங்்களின் �டி ஓர ்கடசி 
அல�து தவட�ொளர கீழ்க்கண்டவறறிமன 
ப�யய முடியொது

��வொக்கொளர்களுககு ம்கயூடடு அளித்ேல 
அல�து அச்சுறுத்துேல.

   �ொதி ைறறும் ைேத்தின் ப�யரொல 
வொக்களிககும்�டி தவண்டுேல.

   தேரேல �ரபபுமர்களுககு அர�ொங்்கத்தின் 
வளங்்கமள �யன்�டுத்துேல.

இவவொறு ஒருதவமள அவர்கள் 
ப�யயும்த�ொது, அவர்கள் தேரபேடுக்கப�டடு 
அறிவிக்கப�டட பின்னரும் நீதிைன்்றம் 
அத்தேரேம� நிரொ்கரித்து உத்ேரவிட�ொம்.  
�டடங்்களுடன் தைலும் கூடுே�ொ்க, நைது 
நொடடிலுள்ள அரசியல ்கடசி்கள் தேரேல 
�ரபபுமர்களுக்கொன நன்னடத்மே 
விதிமும்ற்கமள ஏறறுக ப்கொண்டுள்ளன.

அேன்�டி கீழ்க்கண்டவறறிமன ஓர ்கடசி 
அல�து தவட�ொளர ப�யய முடியொது.

   தேரேல �ரபபுமரக்கொ்க ைேவழி�ொடடுத் 
ே�ங்்கமளப �யன்�டுத்துேல.

   தேரேலுக்கொ்க அரசு வொ்கனங்்கள், 
விைொனங்்கள் ைறறும் அரசு 
அலுவ�ர்கமளப �யன்�டுத்துேல.

   தேரேல தேதி அறிவிக்கப�டட பின்னர 
அமைச்�ர்கள் எவவம்கத் 
திடடங்்களுககும் அடிக்கல நொடடுேல, 
முககிய ப்கொள்ம்க முடிவு்கமள 
எடுத்ேல, ப�ொது த�மவ வ�தி்களுக்கொன 
வொககுறுதி அறிவித்ேல 
த�ொன்்றவறறிமன ப�யய கூடொது.
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11.3 சுதந்திரைா்ன ைற்றும் த�ரமையா்ன 
ததரதல்கள்

சுேந்திரைொன ைறறும் தநரமையொன 
தேரேல நமடமும்றமய உறுதிப�டுத்துவதே 
ஓர அரசியல மும்றமையின் உண்மையொன 
த�ொேமனயொகும்.  நொம் ைக்களொடசிமய 
நமடமும்றப�டுத்ே விரும்பினொல அேறகு 
தேரேல மும்றயொனது நடுநிம�யொ்கவும், 
பவளிப�மடயொனேொ்கவும் இருத்ேல 
முககியைொனேொகும்.  வொக்கொளர்களின் 
விருப�ங்்கள் தேரேல முடிவு்களின் மூ�ம் 
�டடபூரவைொ்க பவளிப�டுவேறகுத் தேரேல 
மும்ற அனுைதிக்க தவண்டும்.  இந்தியொவில 
நமடப�றும் தேரேல்கள் அடிப�மடயில 
சுேந்திரைொ்கவும், நியொயைொ்கவும் 
நமடப�றுகின்்றன. தேரேலில பவறறிப�றும் 
்கடசி ஆடசி அமைககி்றது.  இேறகு எதிரக 
்கடசி்கமள விட இக்கடசியிமன ைக்கள் 
தேரந்பேடுத்ேதே அேறகுக ்கொரைைொகும்.  
ஒவபவொரு பேொகுதியிலும் இது உண்மையொ்க 
இருக்கொது.  ஒரு சி� தவட�ொளர்கள் �ை 
��ம் ைறறும் நியொயைற்ற வழிமும்ற்களின் 
மூ�ைொ்க பவறறி ப�றுகின்்றனர.  இருபபினும் 
ப�ொதுைக்களின் விருப�த்மே 
பிரதி�லிப�ேொ்கதவ ஒடடுபைொத்ே 
ப�ொதுத்தேரேல முடிவு்கள் இதுவமர 
இருந்துள்ளன.  இருபபினும் தைலும் ஆழைொன 
வினொக்கள் எழுப�ப�டின், அக்கொடசி தவறு 
ைொதிரியொ்க உள்ளது.  உண்மையொன 
அறிவுத்தி்றன் அடிப�மடயில ைக்களின் 
முன்னுரிமை்கள் உள்ளனவொ?  வொக்கொளர்கள் 
உண்மையொ்கதவ தேரந்பேடுககும் 
வொயபபு்கமளப ப�றுகின்்றனரொ?  தேரேல 
என்�து உண்மையில அமனவருககும் 
�ைைொன ்களைொ்க உள்ளேொ?  ஓர �ொேொரை 
குடிை்கன் தேரேலில ேொன் பவறறி ப�றுதவொம் 
என நம்��ொைொ?

சுேந்திரைொன அமைபபு என்்றொல 
என்ன?

அர�மைபபில உள்ள பி்ற சுேந்திரைொன 
அமைபபுக்கமள ்கண்டுபிடிக்கவும்.

பசயல்�ாடு

இவ்வமகயா்ன வி்னாக்கள் இந்திய 
ததரதல்களில் உள்ள கும்�ாடுகமளயும், 
சவால்கமளயும் �ைது கவ்னத்திற்கு 
பகாண்டு வருகின்்்ன.  அமவயாவ்ன:

   அதி்க �ை��முள்ள தவட�ொளர்கள் 
ைறறும் ்கடசி்கள் ேங்்களின் பவறறிமயப 
�றறி உறுதியற்ற நிம�யில இருபபினும் 
சிறிய ்கடசி்கள் ைறறும் சுதயடம�்கமள 
விட மி்கபப�ரிய ைறறும் நியொயைற்ற 
�ொே்கைொன நிம�யில இருப�ர.

   குற்றபபின்னணி ப்கொண்ட தவட�ொளர்கள் 
தேரேல த�ொடடியில பி்றமரப பின்னுககுத் 
ேள்ளிவிடடு ப�ரிய ்கடசி்களின் �ொர�ொ்கப 
த�ொடடியிடும் வொயபபிமனப 
ப�றுகின்்றனர.

   சி� குடும்�ங்்கள் அரசில ்கடசி்களில 
ஆதிக்கம் ப�லுத்துகின்்றன.  இேனொல 
அக்கடசியின் �ொர�ொ்கப த�ொடடியிடும் 
வொயபபு்கள் அவர்களின் குடும்� 
உறுபபினர்களுககும், உ்றவினர்களுககும் 
வழங்்கப�டுகின்்றன.

இந்தியொவின் முே�ொவது ப�ொதுத் 
தேரேல்கள் �றறி நீங்்கள் அறிந்துப்கொள்ள 
தவண்டியமவ.

 இந்தியொ சுேந்திரைமடந்ே பின்னர 
1951-52ம் ஆண்டில ப�ொதுத்தேரேல்கள் 
நமடப�றறு முே�ொவது ைக்களமவ 
தேரந்பேடுக்கப�டடது.  பைொத்ேமுள்ள 489 
ைக்களமவ இடங்்களில ்கொங்கிரஸ் ்கடசி 364 
இடங்்களில பவறறி ப�ற்றது.  இது பைொத்ே 
வொககுப�திவில 45 �ேவீேைொகும்.  இந்திய 
்கம்யூனிஸ்ட ்கடசி 16 இடங்்களில பவறறி 
ப�றறு இரண்டொமிடம் ப�ற்றது.  சுேந்திர 
இந்தியொவின் முேல பிரேைரொ்க 
ஜவஹர�ொல தநரு �ேவிதயற்றொர.  
இத்தேரேலில 67.6 �ேவீே வொககுப�திவு 
நமடப�ற்றது.  54 ்கடசி்கள் தேரேலில 
த�ொடடியிடடன.  ஏ்றத்ேொழ நொன்கு 
ைொேங்்கள் தேரேல நமடப�ற்றது.  
அகதடொ�ர 25, 1951, முேல பிபரவரி 21, 1952 
வமர இத்தேரேல்கள் நடந்ேன.  26 இந்திய 
ைொநி�ங்்கள் ைறறும் 401 பேொகுதி்களில 
தேரேல நமடப�ற்றது  குறிபபிடத்ேக்கேொகும்.
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   �ொேொரை குடிைக்களுககுத் தேரேல்கள் 
கும்றவொன வொயபபு்கமளதய வழங்குகி்றது.  
ஏபனனில ப�ரும்�ொன்மையொன ்கடசி்கள் 
ஏ்றத்ேொழ ஒதரைொதிரியொன ப்கொள்ம்க்கள் 
ைறறும் நமடமும்ற்கமளக 
ப்கொண்டுள்ளன.

   ப�ரிய ்கடசி்கமள ஒபபிடும்கயில சிறிய 
்கடசி்களும், சுதயடம� தவட�ொளர்களும் 
ப�ரும் பின்னமடமவச் �ந்திககின்்றனர.

இத்ேம்கய �வொல்கள் இந்தியொவில 
ைடடுைல�ொைல �� வலுவொன 
ைக்கொளடசி்களிலும் ்கொைப�டுகின்்றன.  
இவவொ்றொன ஆழைொன பிரச்�மன்கள் �றறி 
ைக்களொடசியின் மீது நம்பிகம்கயுள்ளவர்கள் 
்கவனம் ப�லுத்துகின்்றனர.  இேனொல ேொன் 
குடிைக்கள், �மூ்க ப�யற�ொடடொளர்கள் ைறறும் 
�லதவறு அமைபபுக்கள் நைது தேரேல 
மும்றமையில சீரத்திருத்ேங்்கள் தைறப்கொள்ள 
த்கொரிகம்க மவககின்்றன.  ஓர ைக்களொடசியில, 
தேரேல நமடமும்ற என்�து யுகதி 
அடிப�மடயில �ங்்கொறறுகி்றது.  ஓர �ொேொரை 
ைனிேனுககு ேனது பிரதிநிதியொ்க 
நொடொளுைன்்றத்திறகுச் ப�ன்று ேனது சுேந்திரம் 

ைறறும் ப�ொத்துக்கமள ்கடடுப�டுத்ேககூடிய 
வம்கயி�ொன �டடங்்கமள இயறறு�வமரப 
�றறிய முழுமையொன ே்கவல்கமள அறிந்து 
ப்கொள்ளும் அடிப�மடயொன உரிமை உள்ளது.

ைக்களொடசியில ே்கவல்கமளப ப�றும் 
உரிமை என்�து முழுவதுைொ்க 
அங்கீ்கரிக்கப�டடுள்ளதுடன் அது ைக்களொடசி 
எனும் ்கருத்ேொக்கத்திலிருந்து பவளிப�டகூடிய 
இயறம்க உரிமையொகும்.

இந்திய அர�மைபபின் உறுபபு 19(1) (அ) 
த�ச்சு ைறறும் ்கருத்மே பவளிப�டுத்தும் 
சுேந்திரத்திற்கொன உரிமையிமன வழங்குகி்றது. 
வொக்கொளர்களின் த�ச்சு ைறறும் ்கருத்மே 
பவளிப�டுத்தும் சுேத்திரைொனது 
வொக்களித்ேலின் மூ�ைொ்க பவளிப�டுகி்றது.  
அேொவது வொக்கொளர்கள் ேங்்கள் வொககிமன 
ப�லுத்துவேன் மூ�ைொ்க ேங்்களின் 
எண்ைங்்கமள பவளிப�டுத்துகின்்றனர.  
இேற்கொ்க தேரந்பேடுக்கப�டும் தவட�ொளமரப 
�றறிய ே்கவல்கள் அவசியைொகும்.  ப�ொதுைக்கள் 
ேங்்களின் பிரதிநிதியொ்க �டடத்திமன 
மீறு�வர்கமள �டடத்திமன 
உருவொககு�வர்களொ்க தேரந்பேடுப�ேறகு முன் 
சிந்தித்து ப�யல�ட தவண்டும்.

விவாதம்

சமூக ஊ்டகஙகள்-ஓர சி்ந்த ததரதல் கருவியா ?
�மூ்க ஊட்கங்்கள் ைக்களின் சிந்ேமன, 

எழுத்து ைறறும் ப�யல�டும் வழிமும்ற்கமள 
ைொறறியிருககி்றது.  இருபபினும் இது ைக்களின் 
வொக்களிககும் மும்றயிலும் ேொக்கத்மே 
எற�டுத்தியிருப�ேொ்க அரசியலவொதி்கள் 
நம்புகின்்றனர.  ப�ரும்�ொ�ொன தேசிய ைறறும் 
ைொநி� ்கடசி்கள் தேரேலில �மூ்க ஊட்கங்்களின் 
ேொக்கத்திமன அறிந்திருககின்்றன.  தேரேலில 
�ரபபுமர தைறப்கொள்�வர்கள் மின்னணு பேொழில 
நுட�ங்்கமளப �யன்�டுத்தி வியூ்கங்்கமள 
வகுப�ேன் மூ�ைொ்க வொக்கொளர்கள், ேங்்களின் இ�க்கொன குறிபபிடட ைக்கள், ைக்கள் 
பேொம்கயியல அடிப�மடயில ஆேரவு திரடடுேல, ைக்கள் �ங்த்கறபு ைறறும் ேங்்களுககு 
ஆேரவளிககுைொறு த்கொருேல ஆகியமவ நி்கழ்கின்்றன.  தைலும் த�ொன்மி(Memes), �ண்�ம� 
வொபனொலி, பேொம�க்கொடசி, ம்கத�சி்கள் ைறறும் �மூ்க ஊட்கங்்கள் ஆகியமவ வொக்கொளர்களிடம் 
அரசியல �ரபபுமர தைறப்கொள்வேறகு முககியைொன ்கருவி்கள் ஆகும்.

தேரேல �ரபபுமரயில �மூ்க ஊட்கங்்களின் தநரைம்ற ைறறும் எதிரைம்ற அம்�ங்்கமளப 
�றறி ஓர விவொேத்திமன வகுப�ம்றயில ஆசிரியர நடத்ே�ொம்.

�மூ்க ஊட்கங்்கள் ைக்களின் சிந்ேமன, 
எழுத்து ைறறும் ப�யல�டும் வழிமும்ற்கமள 
ைொறறியிருககி்றது.  இருபபினும் இது ைக்களின் 
வொக்களிககும் மும்றயிலும் ேொக்கத்மே 
எற�டுத்தியிருப�ேொ்க அரசியலவொதி்கள் 
நம்புகின்்றனர.  ப�ரும்�ொ�ொன தேசிய ைறறும் 
ைொநி� ்கடசி்கள் தேரேலில �மூ்க ஊட்கங்்களின் 
ேொக்கத்திமன அறிந்திருககின்்றன.  தேரேலில 

சமூக
ஊ்டகம்
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11.4  இந்திய ததரதல் ஆமையம்

இந்திய அர�மைபபின் உறுபபு 324 ஓர 
தேரேல ஆமையத்திமன அமைப�மே �றறி 
விளககுகி்றது.  இது சுேந்திரைொ்கவும், 
நடுநிம�யொ்கவும், ஒழுங்்கொன மும்றயிலும் 
தேரேல்கமள நடத்துகி்றது.  
இவவொமையைொனது நொடொளுைன்்றம், 
�டடைன்்றம், குடியரசுத் ேம�வர, துமைக 
குடியரசுத் ேம�வர தேரேல்கமள 
தைற�ொரமவயிடடு, வழி்கொடடுவதுடன் 
தேரேம�யும் நடத்துகி்றது.

ததரதல் ஆமையம்-ஓர சுதந்திரைா்ன அமைப்பு

இந்திய தேரேல ஆமையம் 
அமைக்கப�டடேன் தநொக்கதை ஒர 
நிரந்ேரைொன ைறறும் சுேந்திரைொன தேரேல 
அமைபபு அவசியம் என்�துடன் 
ஆடசியொளர்கள் ைறறும் ஆளுங்்கடசியின் 
அரசியல அழுத்ேத்திலிருந்து விடு�டடு 
சுேந்திரைொ்கத் தேரேம� நடத்துவேற்கொகும்.  
அத்துடன் நொடொளுைன்்றம், �டடைன்்றம், 
குடியரசுத்ேம�வர ைறறும் துமைககுடியரசுத் 
ேம�வர தேரேல்கமள நடத்தும் ப�ொறுபபும் 
தேரேல ஆமையத்திறகு வழங்்கப�டடுள்ளது. 

இந்திய தேரேல ஆமையத்திறகு 
தைலும் கூடுே�ொ்க ேண்டமன 
அதி்கொரங்்கள் வழங்குவேற்கொன 
�ொத்தியககூறு்கள் ைறறும் விமளவு்கமளப 
�றறி விவொதிக்கவும்.

விவாதம்

இந்திய ததரதல் ஆமையத்தின் அமைப்பு

ேம�மைத் தேரேல ஆமையொளரின் 
நியைனம், அதி்கொரங்்கள் ைற்றம் �ணி்கமளப 
�றறிய அர�மைபபு உறுபபு யொது ?

பசயல்�ாடு 

��
உறுபபினர்கமளக 

ப்கொண்ட
அமைபபு.

நியைனம் 
ைறறும் 

�ேவிக்கொ�ம்.

�ேவி நீக்கம்

  ேம�மைத் தேரேல ஆமையொளர.
  இரண்டு தேரேல ஆமையொளர்கள்.

   குடியரசுத் ேம�வரொல 
நியைனம்.

   ஆறுவருடங்்கள் அல�து 65 
வயது(இதில முந்மேயது).

   ேம�மைத் தேரேல ஆமையொளர்கள்-
�ேவி நீக்க நமடமும்ற.

   பி்ற தேரேல ஆமையொளர்கள்-
ேம�மைத் தேரேல ஆமையொளரின் 
�ரிந்துமர.

இந்திய ேதர்தல்
ஆைணயத்தின் அைமப்பு

2014 ஆம் ஆண்டு நமடப�ற்ற 16வது 
ைக்களமவத் தேரேலில 9,30,000 வொககுச் 
�ொவடி்களில 553 மிலலியன் 
வொக்கொளர்களுககு தைல வொக்களித்ேனர.  
இந்தியொவிலுள்ள பைொத்ே 
வொக்கொளர்களின் எண்ணிகம்கயொனது 
அபைரிக்க ஐககிய நொடு்கள் ைறறும் 
தைறகு ஐதரொப�ொவின் கூடடு ைக்கள் 
பேொம்கயிமன விட அதி்கைொகும். 
இந்தியொவில 30 வருடங்்களுககுப பின்னர 
முேன் மும்றயொ்க ஒரு ்கடசி 
ப�ரும்�ொன்மைமயப ப�றறுள்ளது. 
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ேமிழ்கத்தில நமடப�ற்ற �டடைன்்றத் தேரேல விவரங்்கள்

தேரேலின் 
எண்ணிகம்க

�ம�யின் 
�ேவிக்கொ�ம் தேரேல தேதி்கள்

1 1952-1957 1952 ஜனவரி 2, 5, 8, 9, 11, 12, 16, 21 ைறறும் 25 (9 நொட்கள்)

2 1957-1962 1957 ைொரச் 1, 4, 6, 8 ைறறும் 11 (5 நொட்கள்)

3 1962-1967 1962 பிபரவரி 17, 19, 21 ைறறும் 24 (4 நொட்கள்)

4 1967-1971 1967 பிபரவரி 5, 16 ைறறும் 21 (3 நொட்கள்)

5 1971-1976 1971 ைொரச் 1, 4 ைறறும் 7 (3 நொட்கள்)

6 1977-1980 1977 ஜூன்  12 ைறறும் 14 (2 நொட்கள்)

7 1980-1984 1980 தை 20 ைறறும் 31 (2 நொட்கள்)

8 1985-1986 1984 டி�ம்�ர  24 (1 நொள் ைடடும்)

9 1989-1991 1969 ஜனவரி 21 (1 நொள் ைடடும்)

10 1991-1996 1991 ஜூன் 16 (1 நொள் ைடடும்)

11 1996-2001 1996 ஏபரல  27 ைறறும் தை 2 (2 நொட்கள்)

12 2001-2006 2001 தை 10 (1 நொள் ைடடும்)

13 2006-2011 2006 தை 8 (1 நொள் ைடடும்)

14 2011-2016 2011 ஏபரல 13 (1 நொள் ைடடும்)

15 2016 - ேறத�ொதுவமர 2016 தை 16 (1 நொள் ைடடும்)

இந்திய ததரதல் ஆமையத்தின் 
அதிகாரஙகள் ைற்றும் �ணிகள்
   வொக்கொளர �டடியல ேயொரித்ேல.
   வொக்கொளர �டடியம� திருத்துேல.
   பேொகுதிக்கொன இடங்்கமள ஒதுககீடு ப�யேல.
   தேரேல நடத்துேல.
   தேரேம� தைற�ொரமவயிடடு 

வழி்கொடடுவதுடன் அது பேொடர�ொன 
அமனத்து விவ்கொரங்்கமளயும் 
்கடடுப�டுத்துேல.

   அரசியல ்கடசி்களுககு அங்கீ்கொரம் அளித்ேல.
   ்கடசி்களுக்கொன சின்னங்்கமள ஒதுககீடு 

ப�யேல
   சுேந்திரைொன ைறறும் தநரமையொன 

தேரேம� உறுதி ப�யேல.

  தேரேல விவ்கொரங்்கள் பேொடர�ொன 
அமனத்து த்கள்வி்களுககும்  
குடியரசுத்ேம�வர ைறறும் �ம்�ந்ேப�டட 
ைொநி� ஆளுநர்களுககுத் தேரேல 
ஆமையம் அறிவுமர வழங்குேல.

  நொடொளுைன்்ற ைறறும் �டடைன்்ற 
உறுபபினர்களின் ேகுதியிழபபிமன முடிவு 
ப�யேல.

  இந்திய குடியரசுத் ேம�வர அல�து 
ைொநி� ஆளுநரொல  �ரிசீ�மனககு 
அனுப�ப�டும் ைனுக்கள் ைறறும் 
பிரச்�மன்கமளத் தீரத்ேல.

  ஓர அரசியல ்கடசியில பிளவு ஏற�டடொல 
எழும் தேரேல சின்னம் பேொடர�ொன 
�ச்�ரவு்களில முடிபவடுத்ேல .
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  தேரேல ப��வினக ்கைககிமன ஓர 
தவட�ொளர தேரேல ஆமையத்திடம் 
�ைரபபிக்கவிலம�பயனில அவமர 
ேகுதியிழபபு ப�யயும் அதி்கொரமும், 
்கடமையும். 

  தேரேல முடிந்ே பின்னர மும்றப�டி 
அமவ அமைக்கப�டடேற்கொன 
அறிவிபபிமன பவளியிடுேல

தமைமைத் ததரதல் அதிகாரி (CEO)
 ஓர ைொநி�ம்/ஒன்றிய பிரதே�த்தின் 

ேம�மைத் தேரேல அதி்கொரி அம்ைொநி� / 
ஒன்றியப பிரதே�த்தின் தேரேல �ணி்கமள 
தைற�ொரமவயிடும் அதி்கொரத்துடன் தேரேல 
ஆமையத்தின் தைற�ொரமவ, வழி்கொடடுேல 
ைறறும் ்கடடுப�ொடடில ப�யல�டுகி்றொர.  
இந்தியத் தேரேல ஆமையதை ஓர ைொநி�ம்/
ஒன்றியப பிரதே�த்தின் ேம�மைத் தேரேல 
அதி்கொரிமய நியமிககி்றது.  அந்நியைனத்தின் 
த�ொது ைொநி�/ஒன்றியப பிரதே� 
அர�ொங்்கத்துடன் ்க�ந்ேொத�ொசித்ே பின்னதர 
தேரேல ஆமையம் இறுதி முடிபவடுத்து 
ப�யல�டுத்துகி்றது.  

ைாவட்ட ததரதல் அதிகாரி (DEO)
 ேம�மைத் தேரேல அதி்கொரியின் 

தைற�ொரமவ, வழி்கொடடுேல ைறறும் 
்கடடுப�ொடடின் கீழ் ைொவடட தேரேல அதி்கொரி 
ப�யல�டுவதுடன் ைொவடடத்தின் தேரேல 
�ணி்கமள தைற�ொரமவயிடுகி்றொர.  ைொநி� 
அர�ொங்்கத்துடன் ்க�ந்ேொத�ொசித்ே பின்னர 
ஓர ைொநி� அரசு அதி்கொரிமய ைொவடட 
தேரேல அதி்கொரியொ்க நியமிக்கதவொ அல�து 
�ேவியளிக்கதவொ தேரேல ஆமையத்திறகு 
அதி்கொரம் உண்டு. 
ததரதல் �்டத்தும் அலுவைர (RO)

 ஓர நொடொளுைன்்ற அல�து �டடைன்்ற 
பேொகுதியின் தேரேல நடத்தும் அலுவ�ருககு 
அககுறிபபிடட நொடொளுைன்்ற அல�து 
�டடைன்்ற பேொகுதியில தேரேம� நடத்தும் 
ப�ொறுபபு உள்ளது.  இந்தியத் தேரேல 
ஆமையம் �ம்�ந்ேப�டட ைொநி�/ஒன்றிய 
பிரதே� அர�ொங்்கங்்களுடன் ்க�ந்ேொத�ொசித்து 
ஒவபவொரு நொடொளுைன்்ற/�டடைன்்றத் 
பேொகுதியின் தேரேல நடத்தும் அலுவ�மர 
நியமிககி்றது.  அவர அர�ொங்்க அதி்கொரியொ்கதவொ 
அல�து உள்ளொடசி அதி்கொரியொ்கதவொ 
இருக்க�ொம். தைலும் கூடுே�ொ்க அவருககு 
தேரேல �ணி்களில உேவுவேறகு ஒன்று 

  தேரேலில த�ொடடியிடும் தவட�ொளர்களின் தேரேல ப��வினங்்களின் உச்�வரம்பிமன இறுதி 
ப�யயும் அதி்கொரம்.  

  தேரேலில த�ொடடியிடும் தவட�ொளர்களின் ப�ொத்துக்கள் பேொடர�ொன ஆவைப �த்திரங்்கமள 
த்கடடுப ப�றும் �ணி.

அரசியம�த் தூயமைப�டுத்துவேற்கொன உச்�நீதிைன்்றத்தின் வர�ொறறுச் 
சி்றபபுமிக்க தீரபபு

ஜூம� 11, 2013 ல உச்�நீதிைன்்றம் பவளியிடட 
ஓர வர�ொறறுச் சி்றபபு மிக்க தீரபபில சிம்ற அல�து  

்கொவல தும்றயினரின் வி�ொரமையில இருககும் ஒருவர �டடைன்்றம் 
அல�து நொடொளுைன்்றத் தேரேலில த�ொடடியிட முடியொது என 
தீரப�ளித்துள்ளது.  ஒரு நொள் முன்னேொ்க, ஜூம� 10, 2013-ல அதே 
அைரவு வழங்கிய தீரபபில ேங்்களின் மீது குற்றப�த்திரிகம்க ேொக்கல 
ப�யயப�டடிருபபின், நொடொளுைன்்ற, �டடபத�ரமவ அல�து 
�டடைன்்ற தை�மவ உறுபபினர்கள் குற்றங்்களுக்கொன ேண்டமன 
�றறிய தீரபபு வழங்்கப�டடவுடன் அபப�ொதுப �ேவி்கமள 
வகிப�திலிருந்து  ேகுதி நீக்கம் ப�யயப�டுவர.  

 இபபிரிவு நொடொளுைன்்ற ைறறும் �டடைன்்ற உறுபபினர்கள் 
ேம்மீது குற்றம் நிரூபிக்கப�டடு ேண்டமனக்கொன தீரபபு 
வழங்்கப�டடொல உயரநீதிைன்்றத்தில தைல மும்றயீடு ப�யவேறகு மூன்று ைொே ்கொ� அவ்கொ�ம் 
வழங்கும். ைக்கள் பிரதிநிதித்துவச் �டடத்தின் பிரிவு 8(4) ஐ இந்ே அைரவு நிரொ்கரிபபு.

நன்றி : தி இந்து நொளிேழ், ப�டடிச் ப�யதி 3.5.2004

Ravi Lalanth
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11.5 ததரதல் சீரதிருத்தஙகள், கடசித்தாவல் 
தம்டச் சட்டம்

ததரதல் சீரதிருத்தஙகள் பதா்டர�ா்ன 
குழுக்கள்
தைற்கண்்ட குழுக்கள் ைற்றும் 
ஆமையஙகள் அளித்த �ரிந்துமரயின் 
அடிப்�ம்டயில் �ைது ததரதல் மும்மையில் 
அவ்வப்த�ாது �ல்தவறு சீரதிருத்தஙகள் 
அ றி மு க ப் � டு த் த ப் � ட டு ள் ள ்ன .  
அவற்றிம்னப் �ாரக்கைாைா ?
  61 வது அர�மைபபுச்  �டடத்திருத்ேம், 

1988-ன் மூ�ைொ்க வொக்களிககும் வயது  
இரு�த்தி ஒன்றிலிருந்து �திபனடடு 
ஆ்க கும்றக்கப�டடது.  

  வொக்கொளர �டடியல ேயொரித்ேல, 
திருத்தியமைத்ேல த�ொன்்ற தேரேல 
பேொடர�ொன �ணி்கமள 
தைறப்கொள்ளும் அதி்கொரி்கள் ைறறும் 
�ணியொளர்கள் அயற�ணியில ப�ன்று 
தேரேல ஆமையத்தின் கீழ் 
�ணிபுரிேல.

  ஓர பேொகுதியில தவட�ொளர்கமள 
முன்பைொழியும் ந�ர்களின் 
எண்ணிகம்கமய உயரத்தும் வம்கயில 
�த்து �ேவீேம் அல�து �த்து 
வொக்கொளர்கள் இதில எது 
கும்றவொனதேொ அேமன அதி்கரித்ேல.

  1989-ம் ஆண்டு மின்னணு 
வொககுப�திவு எந்திரம் தேரேலில 
�யன்�டுத்ேப�டும் வம்கயில 
அம்�ங்்கள் ஏற�டுத்ேப�டடன. 

  1989-ம் ஆண்டு வொககுச்�ொவடிமயக 
ம்கப�றறுவேமனத் ேடுப�ேறகு 
தேரேம� ஒத்திமவககும் நமடமும்ற 

அல�து இரண்டு உேவி தேரேல நடத்தும் 
அலுவ�ர்கள்  தேரேல ஆமையத்ேொல 
நியமிக்கப�டுகின்்றனர.   இவர்கள் ஒவபவொரு 
நொடொளுைன்்ற ைறறும் �டடைன்்றத் 
பேொகுதி்களிலும் நியமிக்கப�டுவதுடன் 
தேரேல நடத்தும் அலுவ�ரின் �ணி்கமள 
ப�யல�டுத்துவதில த�ருேவியொ்க இருப�ர.
வாக்காளர �திவு அலுவைர (ERO)

ஓர நொடொளுைன்்ற/�டடைன்்ற 
பேொகுதியின் வொக்கொளர �டடியம�த் 
ேயொரிககும் �ணி வொக்கொளர �திவு 
அலுவ�ருமடயேொகும்.  இந்திய தேரேல 
ஆமையம் ைொநி�/ஒன்றியப பிரதே� 
அர�ொங்்கங்்களுடன் ்க�ந்ேொத�ொசித்ே பின்னர 
வொக்கொளர �திவு அலுவ�மர நியமிககி்றது.  
இவர அர�ொங்்க அல�து உள்ளொடசி 
அதி்கொரியொ்க இருக்க�ொம்.  ஒன்று அல�து 
அேறகு தைற�டட உேவி வொக்கொளர �திவு 
அலுவ�ர்கள் இவருககு உேவி ப�யவேற்கொ்க 
இந்திய தேரேல ஆமையத்ேொல 
நியமிக்கப�டுகின்்றனர.
வாக்குச் சாவடி தமைமை அலுவைர (PO)

வொககுச் �ொவடி ேம�மை அலுவ�ர பி்ற 
வொககுப�திவு அலுவ�ர்களின் உேவியுடன் 
வொககுச் �ொவடியில தேரேம� நடத்துகி்றொர.   
ைொவடட தேரேல அதி்கொரிதய வொககுச்�ொவடி 
ேம�மை அலுவ�ர ைறறும் வொககுப�திவு 
அலுவ�ர்கமள நியமிககி்றொர.  ஒன்றியப 
பிரதே�ங்்கமளப ப�ொறுத்ேவமர 
அந்தியைனங்்கமள தேரேல நடத்தும் 
அலுவ�ர (RO) தைறப்கொள்கி்றொர. 
ததரதல் �ாரமவயாளரகள் (EO)

இந்திய தேரேல ஆமையம் அர�ொங்்க 
அதி்கொரி்கமளத் தேரேல �ொரமவயொளர்களொ்க 
நியமிககி்றது.  (ப�ொதுப�ொரமவயொளர்கள் 
ைறறும் தேரேல ப��விமனப 
�ொரமவயொளர்கள்).  இவர்கள் நொடொளுைன்்ற 
ைறறும் �டடைன்்றத் பேொகுதி்களுககுத் தேரேல 
�ொரமவயொளர்களொ்க நியமிக்கப�டுகின்்றனர.  
இவர்கள் தேரேல ஆமையத்ேொல ேங்்களுககு 
ேரப�டட �ணி்கமள நிம்றதவறறுகின்்றனர.  
இவர்கள் ஆமையத்திறகு தநரடி 
ப�ொறுப�ொகின்்றனர.
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ப்கொண்டு வரப�டடது.
  அங்கீ்கரிக்கப�டட ்கடசி்கள், �திவு 

ப�யயப�டட ைறறும் 
அங்கீ்கரிக்கப�டொே ்கடசி்களின் 
தவட�ொளர்கள் ைறறும் சுதயடம� என 
வம்கப�டுத்தி தவட�ொளர்கமள 
�டடியலிடுேல

  வொககுப�திவு நமடப�றுவேறகு 48 
ைணிதநரம் முன்பிருந்து அப�குதியில 
ைது�ொன விற�மனயிமனத் 
ேமடப�யேல

  தேரேலில த�ொடடியிடும் ஓர 
தவட�ொளர எதிர�ொரொைல 
ைரைைமடந்ேொல �ம்�ந்ேப�டட 
்கடசிககு ைொறறு தவட�ொளமர 
�ரிந்துமரப�ேற்கொன வொயபபுடன் ஏழு 
நொட்கள் அவ்கொ�ம்.

  தேரேல தினத்ேன்று �திவு ப�யயப�டட 
வொக்கொளர்களுககு ஊதியத்துடனொன 
விடுமும்ற.

  ஆயுேங்்கள் ேமட.
  1998-இல ஓர அம்�ம் ஏற�டுத்ேப�டடு 

அேன் மூ�ைொ்க உள்ளொடசி 
அதி்கொரி்கள், தேசியையைொக்கப�டட 
வங்கி்களின் �ணியொளர்கள், 
�ல்கம�க்கழ்க ஊழியர்கள், இந்திய 
ஆயுள் ்கொபபீடடு நிறுவன ஊழியர்கள், 
அரசு நிறுவனங்்களின் �ணியொளர்கள் 
ைறறும் அரசு உேவி ப�றும் 
நிறுவனங்்களின் ஊழியர்கள் 
ஆகிதயொர தேரேல தினத்ேன்று 
�ணியில ஈடு�டுத்ேப�ட 
�ணிக்கப�டடனர.

  1999-இல வொக்கொளர்களில ஓர 
பிரிவினர ே�ொல வொககிமனப (Postal 
Ballot) �யன்�டுத்தி வொக்களிக்க 
வொயபபு ஏற�டுத்ேப�டடது. 

  2003-இல இரொணுவத்தில 
�ணிபுரி�வர்கள் ேங்்களின் �ொர�ொ்க 
�திலி வொககு(Proxy vote) அளிககும் 
மும்ற ப்கொண்டு வரப�டடு இரொணுவச் 
�டடத்திறகு இம�வொன வம்கயில 
ப�யல�டுத்ேப�டடுள்ளது. 

  2003-இல தேரேல ஆமையம் 
தவட�ொளர்களின் முந்மேய குற்ற 
�ம்�வங்்கள் ைறறும் ப�ொத்துக்கள் �றறிய 
வி�ரங்்கமள பிர்கடனப�டுத்துைொறு 
உத்ேரவிடடுள்ளது.

  2003-இல ைொநி�ங்்களமவத் தேரேல 
சீரதிருத்ேங்்கள் தைறப்கொள்ளப�டடு 
தவட�ொளரின் வசிபபிடம் பேொடர�ொன 
்கடடுப�ொடு்கள் நீக்கப�டடன.  தைலும் 
பவளிப�மடயொன வொகப்கடுபபு மும்ற 
அறிமு்கப�டுத்ேப�டடது.

  2003-இல தவட�ொளரின் தேரேல 
ப��வுக ்கைககில 
�யைச்ப��வினங்்களுககு விதிவி�ககு 
அளிக்கப�டடது.

   அர�ொங்்கதை இ�வ�ைொ்க வொக்கொளர 
�டடியம� வழங்குேல

  2009-இல தேரேலுககுப பிந்மேய 
்கருத்துக்கணிபபு்கமள நடத்தி 
முடிவு்கமள அறிவிப�ேறகுக 
்கடடுப�ொடு்கள் விதிக்கப�டடன. 

  2009-இல தேரேலின் த�ொது ேவ்றொன 
நடவடிகம்க்களில ஈடு�டும் ந�ர்கமள 
ேகுதியிழபபு ப�யவதுடன் மூன்று ைொே 
்கொ�த்திறகுள் குற்றம் 
�ொடடப�டடவரின் மீேொன வி�ரங்்கமள 
குறிபபிடட அதி்கொரி �ைரபபிக்க 
தவண்டும்.

  ேவ்றொன நடவடிகம்க்களில ஈடு�டும் 
அமனத்து அதி்கொரி்கள் மிதும் 
நடவடிகம்க எடுக்க தவண்டும்.

  பிமைத்பேொம்க அதி்கரிக்கப�டடது.
  ைொவடடத்தினுள் தைல மும்றயிடடு 

அதி்கொரி்கமள நியமித்ேல.
  2010-இல பவளிநொடு வொழ் இந்தியக 

குடிைக்களுககும் வொககுரிமை 
வழங்்கப�டடது.

  2011-இல தேரேல 
ப��வினங்்களுககுக்கொன உச்��வரம்பு 
அதி்கொரிக்கப�டடது.
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கடசித் தாவல் தம்டச் சட்டம்
52வது அர�மைபபுச் �டடதிருத்ேம், 

1985-ன் மூ�ைொ்க ஒரு ்கடசியிலிருந்து 
ைறப்றொரு ்கடசிககு ைொறும் நொடொளுைன்்ற 
அல�து �டடைன்்ற உறுபபினமரத் 
ேகுதியிழபபு ப�யயும் நமடமும்ற ப்கொண்டு 
வரப�டடது.  இேற்கொ்க இந்திய அர�மைபபில 
�த்ேொவது அடடவமை இமைக்கப�டடது.  
இச்�டடதை ‘்கடசித் ேொவல ேமடச் �டடம்‘ என 
அமழக்கப�டுகி்றது.  பின்னர 91வது 
அர�மைபபுச் �டடதிருத்ேம், 2003ன் மூ�ைொ்க 
ஓர சிறுதிருத்ேம் ப�யயப�டடது.  அேொவது 
்கடசி பிளவுறும் சூழலில ்கடசித் ேொவலின் 
அடிப�மட்கள் ப�ொருந்ேொது என்�ேொகும்.
இச்சட்டத்தின் அம்சஙகள்
அ. தகுதியிழப்பு

 எக்கடசியிமனச் �ொரந்ேவரொ்க 
இருபபினும் அமவயின் ஓர உறுபபினர ேனது 
விருப�த்தின் அடிப�மடயில உறுபபினர 
�ேவிமய விடடு வி�குேல அல�து ேொன் 
�ொரந்ே ்கடசியின் வழி்கொடடுேலுககு எதிரொ்க 
வொக்களித்ேல அல�து வொக்களிபபிலிருந்து 
்கடசியின் முன் அனுைதியின்றி வி�கியிருத்ேல 
ஆகியவற்றொல ேகுதியிழபபு ப�யயப�ட�ொம்.  

 ஓர சுதயடம� தவட�ொளர ேொன் 
தேரந்பேடுக்கப�டட பின்னர ைறப்றொரு 
அரசியல ்கடசியில த�ரந்ேொல அமவயிலிருந்து  
அவர ேகுதியிழபபு ப�யயப�டுவொர.

 ஓர நியைன உறுபபினர ேொன் 
�ேவிதயற்ற நொளிலிருந்து ஆறு ைொே 
்கொ�த்திறகுள் ஏதேனும் அரசியல ்கடசியில 
த�ரந்ேொல அமவயின் உறுபபினர 
�ேவியிலிருந்து நீக்கப�டுவொர.
ஆ. விதிவிைக்குகள்

 ஓர ்கடசி ைறப்றொரு ்கடசியுடன் 
இமைக்கப�டும் த�ொது ்கடசித்ேொவலின் 
அடிப�மடயில ஓர உறுபபினரின் மீது 
நடவடிகம்க எடுப�திலிருந்து விதிவி�ககு 
அளிக்கப�டுகி்றது.  �ம�மய வழிநடத்தும் 
ப�ொறுபபிறகு ஓர உறுபபினர 
தேரந்பேடுக்கப�டட பின்னர ேனது ்கடசி 
உறுபபினர ப�ொறுபபிலிருந்து சுயவிருப�த்தின் 
அடிப�மடயில பவளிதயறினொலும் அப 
�ேவியிலிருந்து விடு�டட நிம�யில மீண்டும் 

்கடசியில த�ர�ொம் என்�து ைறப்றொரு 
விதிவி�க்கொகும்.
இ. தீரைானிக்கும் அதிகாரம்

 அமவமய நடத்தும் ப�ொறுபபில 
உள்ளவதர ்கடசித் ேொவல பேொடர�ொன 
ேகுதியிழபபு பிரச்�மன்கமள இறுதி ப�யவொர.
ஈ. விதிமய உருவாக்கும் அதிகாரம்

 இந்திய அர�மைபபின் �த்ேொவது 
அடடவமையில உள்ள அம்�ங்்கமள 
ப�யல�ொடடிறகு ப்கொண்டு வரும் 
விதிமும்ற்கமள உருவொககும் அதி்கொரம் 
அமவமய நடத்து�வருகத்க உள்ளது.  
அத்ேம்கய விதி்கள் 30 நொட்களுககுள் அமவயில 
ேொக்கல ப�யயப�ட தவண்டும்.  அவறறிமன 
குறிபபிடட அமவ ஏறறுகப்கொள்ளதவொ அல�து 
நிரொ்கரிக்கதவொ ப�யய�ொம்.  தைலும் ஓர 
உறுபபினர  ேனது விருப�த்தின் அடிப�மடயில 
அவவிதி்கமள மீறுவது என்�ேமன அமவயின் 
ைரபு்கமள மீறிய ப�ய�ொ்கக ்கருதி நடவடிகம்க 
எடுககும் அதி்கொரம் அமவமய நடத்து�வருககு 
உள்ளது.

சட்டத்திம்னத் தி்்னாய்வு பசய்தல்
அ) �ேவி்கள் அல�து ப�ொருள் �ொரந்ே 

ஆேொயங்்களுக்கொ்க அரசியலில ்கடசித்ேொவம� 
தைறப்கொள்ளும் ப�யல்கமளத் ேடுககும் 
வம்கயில அர�மைபபின் �த்ேொவது 
அடடவமை வடிவமைக்கப�டடுள்ளது.

ஆ) ப்கொள்ம்கயற்ற ைறறும் அ்றபநறிககுப 
பு்றம்�ொன வம்கயில தைறப்கொள்ளும் 
்கடசித்ேொவல்கமளக ்கடடுப�டுத்துவேன் 
மூ�ைொ்க இந்திய நொடொளுைன்்ற 
ைக்களொடசியின் ைொண்பிமன இது 
வலுப�டுத்துகி்றது.

இ) �டடைன்்ற உறுபபினர்களின் 
்கடசிைொறும் ைனப�ொங்கிமனக ்கடடுப�டுத்தும் 
வம்கயில அரசியல ்கடடமைபபிமன 
உறுதியொ்க வலுப�டுத்துகி்றது

ஈ) ்கடசி்கமள இமைப�ேன் மூ�ம் 
�டடைன்்றத்தில உள்ள ்கடசி்கமள 
ைறுசீரமைபபு ப�யய வொயபபு ஏற�டுத்துகி்றது.

உ) ேறத�ொதுள்ள அரசியல ்கடசி்களுககு 
அர�மைபபு அடிப�மடயில பேளிவொ்க 
அங்கீ்கொரம் வழங்குகி்றது.
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ைாநிைஙகளமவத் ததரதமைப் �ற்றி �ாம் 
அறிந்து பகாள்தவாைா?

 நைது ைொநி�ங்்களமவத் தேரேலில 
ைொறறித்ேரககூடிய வொககு மும்ற 
பின்�ற்றப�டுகி்றது. ைொநி�ங்்களமவயில 
ஒவபவொரு ைொநி�த்திறகும் குறிபபிடட ஒதுககீடு 
உள்ளது. ைொநி�ங்்களமவயின் உறுபபினர்கள் 
ைொநி� �டடபத�ரமவயின் உறுபபினர்களொல 
தேரந்பேடுக்கப�டுகின்்றனர. �ம்�ந்ேப�டட 
ைொநி�த்தின் �டடபத�ரமவ உறுபபினர்கதள 
வொக்கொளர்களொவர. ஒவபவொரு வொக்கொளரும் 
ேங்்களுககு விருப�ைொன தவட�ொளமர 
வரிம�ப�டுத்ே தவண்டும். பவறறி ப�றுவேறகு 
ஒவபவொரு தவட�ொளரும் குறிபபிடட  
அளவி�ொன வொககு்கமளப ப�்ற தவண்டும். 
இதற்ெகன வகுக்கப்பட்ட விதிமுைற 
பின்வருமாறு:-

உேொரைைொ்க ேமிழ்கத்தின் 200 
�டடபத�ரமவ உறுபபினர்களொல 4 
ைொநி�ங்்களமவ உறுபபினர்கள் 
தேரந்பேடுக்கப�டதவண்டுபைனில அவர்கள் 
(200 / 4+1=40+1) 41 வொககு்கமளப ப�்ற 
தவண்டும். வொககு எண்ணிகம்கயின் த�ொது 
ஒவபவொரு தவட�ொளரும் ப�ற்ற முேல 
முன்னுரிமை வொககு்கள் (First Preference votes) 
எண்ைப�டுகின்்றன. இவவொறு  முேல 
முன்னுரிமை வொககு்கள் எண்ைப�டட 

பின்னரும் சி� தவட�ொளர்கள் குறிபபிடட 
அளவி�ொன வொககு்கமளப  
ப�்றவிலம�பயனில கும்றவொன முேல 
முன்னுரிமை வொககு்கமளப ப�ற்ற தவட�ொளர 
நீக்கம் ப�யயப�டடு அவர்கள் ப�ற்ற 
வொககு்களில, அேொவது வொககுச் சீடடில  
குறிபபிடப�டடுள்ள இரண்டொவது  
முன்னுரிமை தவட�ொளருககு அந்ே வொககு்கள் 
ைொற்றப�டுகின்்றன. இந்நமடமும்ற ஓர 
தவட�ொளர பவறறி ப�ற்றவரொ்க 
அறிவிக்கப�டும் வமர பேொடரகி்றது.  
ததரதலில் முதலில் நிமைமய க்டந்தவதர 
பவற்றி ப�ற்்வர என்் மும்மய இந்தியா 
பின்�ற்றியது?

  இேற்கொன �திம� சிந்திப�து மி்கவும் 
்கடினைொகும். ைொநி�ங்்களமவ உறுபபினர 
தேரேல மும்றமய நீங்்கள் �டிககும் த�ொது 
அம்மும்ற எவவளவு ்கடினைொனது என்றும், 
அது சிறிய நொடு்களில �ொத்தியைொகுதை  ேவிர 
இந்தியொமவப த�ொன்்ற துமைக்கண்ட 
நொடு்களில ப�யல�டுத்துவது மி்கவும் 
்கடினைொன �ணியொகும். ஆனொல முேலில 
நிம�மயக ்கடத்ேல மும்ற (FPTP) என்�து 
மி்கவும் பிர��ைொ்கவும், பவறறி்கரைொ்கவும் 
இருப�ேறகு அேன் எளிமைதய ்கொரைைொகும். 
இத்தேரேல மும்ற முழுவமேயும் புரிந்து  
ப்கொள்வேறகு மி்கவும் எளிமையொ்கவும்,  தேரேல 
ைறறும் அரசியம�ப �றறி பேரியொே ப�ொதுவொன 
வொக்கொளர்களும் எளிதில புரிந்து ப்கொள்ளும் 
வம்கயிலும் அமைந்துள்ளது. தேரேலின் த�ொது 
வொக்கொளர்களுககு பேளிவொன வொயபபு்கள் 
வழங்்கப�டுகின்்றன தேரேலின் த�ொது 
வொக்கொளர்கள் ஓர தவட�ொளர அல�து 
்கடசிமய அங்கீ்கரிக்க தவண்டும் அபத�ொமேய 
அரசியலின் ேன்மைககுத் ேக்கவொறு 
வொக்கொளர்கள் ்கடசி அல�து தவட�ொளருகத்கொ 
அல�து இரண்டிறகும் �ைைொ்கதவொ 
முககியத்துவம் ேர�ொம்.

 முேலில நிம�மயக ்கடந்து ப�லலுேல  
என்னும் மும்றயொனது ்கடசி்களுககிமடதய 
தேரவு ப�யயும் மும்றயொ்க இல�ொைல குறிபபிடட 
தவட�ொளர்கமளத்  தேரவு ப�யயும் மும்றயொகும். 
ஆனொல பி்ற தேரேல மும்ற்களில குறிப�ொ்க 
விகிேொச்�ொர பிரதிநிதித்துவ மும்றயில 

�திவொன பைொத்ே வொககுள்
தேரந்பேடுக்கப�ட தவண்டிய பைொத்ே 

தவட�ொளர்கள் +1

{ }+1

நைது நொடொளுைன்்றம் / 
�டடைன்்றங்்களில உள்ள 
தேரந்பேடுக்கப�டட பிரதிநிதி்களின் 
சுேந்திரம் ்கடசித்ேொவல 
ேமடச்�டடத்தினொல கும்றக்கப�டடுள்ளது 
என சி�ர கூறுகி்றொர்கள்? அமேப �றறி 
உங்்களது வகுப�ம்றயில விவொதிக்கவும்

விவாதம்
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வொக்கொளர்கள் ஓர ஆடசிமயத் தேரந்பேடுககுைொறு 
த்கடடுகப்கொள்ளப�டுவதுடன் பிரதிநிதி்களும் 
்கடசியின் �டடியலில இருந்தே 
தேரந்தேடுக்கப�டுகின்்றனர. இேன் விமளவொ்க, 
ஓர குறிபபிடட �குதிமயப பிரதிநிதித்துவப 
�டுத்ேககூடிய ைறறும் ப�ொறுப�ொன ஓர பிரதிநிதி 
இல�ொே நிம� ஏற�டுகி்றது. ஆனொல முேலில 
நிம�மயக ்கடந்து ப�லலுேல மும்றமயப 
த�ொன்த்ற பேொகுதி அடிப�மடயி�ொன மும்றயிலும் 
வொக்கொளர்களுககுத் ேங்்களின் பிரதிநிதி யொர என 
பேரிவதுடன் அவர்கள் வொக்கொளர்களுககுப �தில 
ப�ொல� ்கடமையும், ப�ொறுபபும் ப்கொண்டுள்ளனர. 
முேலில நிம�மயக ்கடந்து ப�லலுேல மும்றயில 
ப�ொதுவொ்க ேனிபப�ரும் ்கடசிககு அல�து 
கூடடணிககு சி� இடங்்கள் அதி்கைொ்கக 
கிமடககின்்றன. இது அவர்களின் �ங்்கொன 
வொககு்கமள விட அதி்கைொ்க இருககும்.

இங்்ஙனம் இம்மும்றயொனது நிம�யொன 
அர�ொங்்கத்மே உருவொக்க வம்க ப�யவதுடன் 
நொடொளுைன்்ற அர�ொங்்கம் அமைதியொ்கவும், 
தி்றம்�ட ப�ய�ொற்றவும் வொயப�ளிககி்றது. 
முேலில நிம�மய ்கடந்து ப�லலுேல (FPTP) 
மும்றயொனது ஓர �குதியில உள்ள �மூ்கக 
குழுக்கமளச் த�ரந்ே வொக்கொளர்கமள 
ஒன்றிமைத்து பவறறி ப�்ற மவககி்றது. 
ஆ்கதவ முேலில நிம�மயக ்கடந்து ப�லலுேல 
(FPTP) மும்றயொனது எளியேொ்கவும், �ொேொரை 
வொக்கொளர்களுககு அறிமு்கைொனேொ்கவும் 
நிரூபிக்கப�டடுள்ளது.
11.6 அரசின் நிதியுதவியு்ட்னா்ன ததரதல்கள்.
அரசின் நிதியுதவி என்்ால் என்்ன?
  அரசின் நிதியுேவியுடனொன தேரேல்கள் 

என்னும் ்கருத்ேொக்கதை ஊழம�க 
கும்றப�ேற்கொ்க வடிவமைக்கப�டடேொகும். 
இதில ேனிந�ர நிதியளிபபு்களுககு 
ைொற்றொ்க அர�ொங்்கதை தேரேல்களுககு நிதி 
ஒதுககீடு ப�யகி்றது.

�அரசியல ்கடசி்களின் நிதியில 
பவளிப�மடத் ேன்மைமய எடடுவேறகுச் 
சி்றந்ே வழியொ்க அரசின் நிதியுேவியுடனொன 
தேரேல்கள் �ரிந்துமரக்கப�டுகின்்றன. 
அரசின் நிதியுேவி என்�து 
இயறம்கயொனேொ்கவும், ைக்களொடசிக்கொ்க 
ப�யயும் ப��வினைொ்கவும் நம்�ப�டுகி்றது. 

இேன் மூ�ைொ்க புதிய ைறறும் வளரும் 
்கடசி்களுககு ஆேரவளிக்கப�டுவதுடன் 
தேரேல்களும் தநரமையொன மும்றயில 
நடககின்்றன.
  ்கடசி்கள் ைறறும் தவட�ொளர்களுககு 

ேனியொர நிதியுேவி இருககுபைனில 
�முேொயத்தில உள்ள ப�ொருளொேொர 
�ைத்துவமின்மை என்�து அர�ொங்்கத்தில 
அரசியல �ைத்துவமின்மையொ்க 
உருைொறுகி்றது.

அரசின் நிதியுதவியு்ட்னா்ன  ததரதல்கள் 
குறித்த இந்திரஜித் குப்தா குழு, 1998

அரசின் நிதியுேவியுடனொன தேரேல்கள் 
�றறி ஆரொயவேற்கொ்க இந்திரஜித் குபேொ 
ேம�மையி�ொன குழு 1998-ல 
நியமிக்கப�டடது. அககுழுவொனது அரசியல 
்கடசி்களுககு அரசின் நிதியுேவியுடனொன 
தேரேல்கமள நடத்துவேற்கொன அர�மைபபு 
அம்�ங்்கள், �டடக கூறு்கள், ப�ொது விருப�ம் 
த�ொன்்றவறறிமன ப்கொள்ம்க அடிப�மடயில 
ஆரொயும் அதி்கொர வரம்பிமனக 
ப்கொண்டிருந்ேது.  இேன் மூ�ம் கும்றவொன 
நிதி ஆேொரங்்கமளக ப்கொண்ட ்கடசி்களும் 
மிகுதியொன நிதி ஆேொரங்்கமளக ப்கொண்ட 
்கடசியுடன் தேரேலில த�ொடடியிடும் சூழம� 
நிறுவுவேொகும்.
இரண்டு கூடுதல் வமரயம்கள்

அ) அரசின் தேரேல நிதி 
சுதயடச்ம� தவட�ொளர்களுககு 
வழங்்கப�டைொடடது. வொக்கொளர்கள் ைத்தியில 
பிர��ைொ்க இருப�துடன் ேங்்களுகப்கன 

     பவளிப�மடயொ்க வொக்களிககும் 
மும்ற என்�து  ம்க்கமள உயரத்துவேன் 
மூ�ம் பிரதிநிதி்கமளத் தேரந்பேடுககும் 
மும்றயொகும்.

      ர்கசிய வொகப்கடுபபு மும்றயில 
ஓர வொக்கொளர ேனது வொககிமனப பி்றர 
அறியொேவொறு வொககுபப�டடி அல�து 
மின்னணு வொககுப�திவு எந்திரத்தில 
அளிககி்றொர.
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தேரேல ஆமையத்ேொல சின்னம் 
ஒதுக்கப�டடுள்ள தேசிய அல�து ைொநி�க 
்கடசி்களின் தவட�ொளர்களுககு ைடடுதை 
அரசின் தேரேல நிதியுேவி வழங்்கப�டும்.

ஆ) அங்கீ்கரிக்கப�டட அரசியல ்கடசி்கள் 
ைறறும் அவறறின் தவட�ொளர்களுககு சி� 
வம்கயினங்்களில ைடடுதை குறுகிய 
்கொ�த்திறகு நிதியுேவி வழங்்கப�டும்.

தைலும் இககுழு ேனியொ்க தேரேல 
நிதிமய உருவொக்க �ரிந்துமரத்ேது. இேறகு 
ைத்திய அரசின் �ொர�ொ்க வருடத்திறகு 600 
த்கொடி ரூ�ொயும், அமனத்து ைொநி� அரசு்களும் 
அேறகு நி்கரொன �ங்்களிபபிமன ஒடடு 
பைொத்ேைொ்க தைறப்கொள்ளதவண்டும் எனவும் 
�ரிந்துமரக்கப�டடது. தைலும் இககுழுவின் 
�ரிந்துமரயில அரசியல ்கடசி்கள் ைறறும் 
தவட�ொளர்கள் அரசிடமிருந்து தேரேல 
நிதிமயப ப�றும் ேகுதியுள்ளவர்களொவேறகு 
்கடந்ே நிதியொண்டில வருைொன வரி 
ப�லுத்தியிருக்க தவண்டியது அவசியைொகும் 
என பேரிவிக்கப�டடுள்ளது.
11.7 அரசியலில் இமளஞரகளின் �ஙகு

தேரேலில  பவறறி ப�்ற நிமனககும் 
அமனத்து அரசியல ேம�வர்களும் சிந்திக்கக 
கூடியேொ்க இத்ேம�பபு உள்ளது. ஒவபவொரு 
ஆண்டிலும் வொக்கொளர �டடியலில 
�ன்ைடங்கி�ொன முேல ேம�மும்ற 
வொக்கொளர்கள் த�ரக்கப�டுகின்்றனர. இந்ே  
இமளய �முேொயத்தினரின் வொககு என்�து 
தேரேல முடிவு்கமள ப�ருைளவில 
ைொறறியமைககி்றது.

இன்ம்றய இமளய ேம�மும்றயினருககு 
நைது தே�த்திமன ைொறறும் வலிமை 
உள்ளதுடன் அது நி்கழும்  என்�தும் 
நிேர�னைொகும். ஆ்கதவ ைொற்றம் முன்தனற்றம் 
ைறறும் புதுமைமயப புகுத்ேல  ஆகியமவ 

இமளஞர்கள் ேங்்களின் தேொளில சுைககும் 
ப�ொறுப�ொகும்.
இமளஞரகள் ஏன் வாக்களிக்க தவண்டும்?
  பிரதிநிதித்துவ ைக்களொடசி மும்றயில 

தேரேல்கள் முககியப 
�ங்்கொறறுகின்்றன. இத்தேரேல 
நமடமும்றயில �ங்குப�றும் 
இமளஞர்கள் அவர்கள் ஆேரவிமன 
வழங்குவேன் மூ�ம் அரசியல ைறறும்  
ப்கொள்ம்க்களில ேொக்கத்மே ஏற�டுத்தி 
�ொரொடடுககுரியவர்கள் ஆகின்்றனர.

  ‘ஒரு ந�ர ஒரு வொககு’ என்்ற 
அமடப�மடயில வொக்களிப�ேன் 
மூ�ைொ்க ஒவபவொரு குடிை்கனும் 
�ைவொயபபுடன் தேரேலில 
�ங்த்கறகின்்றனர. வொக்களிப�ேன் 
மூ�ைொ்க இமளஞர்களும் பி்றமரப 
த�ொன்த்ற அரசியல ப�லவொககு 
ைறறும் அழுத்ேத்மேக ேரும் தி்றமனப 
ப�றுகின்்றனர.

  தேரேல்களில அமனவரும் �ங்த்கற�ேன் 
மூ�ைொ்க ‘ைக்கள் விருப�ம்’ 
பிரதிநிதித்துவப�டுத்ேப�டுவது உறுதி 
ப�யயப�டுகி்றது.

  இமளஞர்கள் ஆரம்�த்திலிருந்தே 
தேரேலில வொக்களிககும் �ழக்கத்மே 
்கமடபிடிப�ேன் மூ�ம் அதி்க 
வொககுப�திவிமன உறுதிப�யய�ொம். 

அரசின் நிதியுேவியுடனொன தேரேல்கள் 
பேொடர�ொ்க அண்மைக்கொ�த்தில 
அர�ொங்்கம் எடுத்துள்ள நடவடிகம்க்கள் 
யொமவ?

ப�யல�ொடு

எவபனொருவன் 
இமளஞர்கமளத் 
ேன்�க்கம் ஈரககி்றொதனொ, 
எதிர்கொ�ம் அவன் 
வ�ைொகி்றது.-

அடொலஃப ஹிட�ர

்கடடுமர எழுது்க 
ேம�பபு:-  நீங்்கள் ஒருதவமள நம்நொடடின் 
பிரேைரொனொல, 2035-ல இந்தியொ வல�ர�ொ்க 
உருவொவேறகு என்ன ப�யவீர்கள்?

ப�யல�ொடு
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  இமளஞர்கள் ைறறும் வயேொன 
வொக்கொளர்களின் அரசியல விருப�ங்்கள் 
ைொறு�டுகின்்றன. இமளஞர்கள் 
தேரேலில வொக்களிக்கவிலம� என்்றொல 
அவர்களின் ேனிப�டட விருப�ங்்கள்,  
ப்கொள்ம்கமய உருவொககு�வர்களொல  
பு்றந்ேள்ளப�டுகி்றது.

த�ாட்டா என்்ால் என்்ன?
தைற்கண்்டவரகளுள் எவருமில்மை 
தேரேலில த�ொடடியிடும் அமனத்து 
தவட�ொளர்கமளயும் நிரொ்கரிககும் 
வொக்களரின் உரிமை.

நைது அரசியல மும்றமைமயத் 
தூயமைப�டுத்தும் தநொககில உச்�நீதிைன்்றம் 
கூறியது என்னபவனில தேரேலில 
த�ொடடியிடும் அமனத்து தவட�ொளர்கமளயும் 
நிரொ்கரிககும் உரிமை வொக்கொளர்களுககு 
உள்ளது என்�ேொகும். இேனொல 

உச்�நீதிைன்்றம் தேரேல ஆமையத்திறகு 
வழி்கொடடும் வம்கயில மின்னணு 
வொககுப�திவு எந்திரங்்களில ‘தைற்கண்ட 
எவருமிலம�’ (NOTA) எனும் வொயபபிமன 
வொக்கொளர்களுககு வழங்கும்�டி உத்ேரவிடடது.

‘தநொடடொ’ அறிமு்கப�டுத்ேப�டுவேறகு 
முன்புவமர எதிரைம்ற வொககிமன ப�லுத்ே 
விரும்பும் வொக்கொளர்களுககு ேனி வொககுச் 
சீடடு ேரப�டுவதுடன் ஓர �திதவடடில 
அவர்களின் ப�யரும் �திவு ப�யயப�டும்.

தேரேல நடத்மே விதிமும்ற்கள் 1961 –ன் 
பிரிவு 49(0) கூறுவது என்னபவனில ஓர 
வொக்கொளர ேனது வொக்கொளர வரிம� 
எண்மை 17A �டிவத்தில �திவு ப�யே பின்னர 
எதிரைம்ற வொககிமனச் ப�லுத்ே�ொம்.

மின்னணு வொககுப�திவு 
எந்திரத்தில ேரப�டடுள்ள 
தவட�ொளர்கள் �டடியலின் 

இறுதியில தநொடடொ வொயபபு ேரப�டடள்ளது. 

தேரேலின் த�ொது இமளஞர்கள் தேரேல 
நடத்தும் அலுவ�ரொல (RO) எந்பேந்ே 
வழி்களில �யன்�டுத்ேப�ட�ொம் என்�ேமன 
விவொதிக்கவும்

ப�யல�ொடு

தகலிச்சித்திரத்தின் விளக்கம்

 

�ன்றி: தி இந்து �ாளிதழ 28,9,2013
 இச் ழம� அமடயொளம் ்கொண்்க. 

இகத்கலிச்சித்திரம் எமேப�றறியது என  
உங்்களொல விளக்க முடியுைொ?

ப�யல�ொடு

‘தநொடடொமவப‘ த�ொன்று 
முன்னதர தவப்றொரு அம்�ம்  
இருந்ேமே நீங்்கள் அறிவீர்களொ?

 அது ‘எதிரைம்ற வொக்களித்ேல’ 
(Negative Voting) என அமழக்கப�டுகி்றது.
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வொககுச்சீடடில ஒருவமரக குறிப�ொ்க 
தேரந்பேடுக்க குறியிடுேல.
ததரதல் மும்மை: இது வொககு்கமள 
பிரிதிநிதி்களொ்க ைொறறும் மும்றயொகும்.
ததரதலியல் : இது தேரேல்கள் ைறறும் 
வொககுப�திவின் த�ொககிமன �றறி புள்ளி 
வி�ர அடிப�மடயில ்கற�ேொகும்.
�ன்மைத்துவம்:  ஓர தவட�ொளர பி்றமர விட 
வொககு்கமள அதி்கைொ்கப ப�றறிருந்து அறுதிப 
ப�ரும்�ொன்மைமய ப�்றொேேொகும்.
�ஞசாயத்து: இந்தியொவிலுள்ள ஊரொடசிக 
குழுவொகும்.
சிறு�ான்மையி்னர பிரதிநிதித்துவம்: 
சிறு�ொன்மை �மு்கங்்கமள �ொரந்ே 
தேரந்பேடுப�ேன் மு�ம் அவர்களுககு  
பிரநிதித்துவம் ேருேல.
பிரிவிம்னவாதம் : ஓர ப�ரிய குழுவினுள் 
உள்ள இரண்டு அல�து அேறகும் தை�ொன 
சிறிய குழுக்களுககிமடதய ஏற�டும் 
விவொேங்்கள் ைறறும் �ச்�ரவு்கள்.
ைக்களாடசி: ஒடடுபைொத்ே ைக்களொலும், 
குறிப�ொ்கத் தேரந்பேடுக்கப�டட 
பிரதிநிதி்களொல நமடப�றும் அர�ொங்்க 
மும்றயொகும்.
எல்மை வகுத்தல்: �டடமியறறும் 
அமைபபிமனக ப்கொண்ட ஓர நொடு அல�து 
ைொ்கொைத்தில உள்ள நி� அடிப�மடயொன 
பேொகுதி்களின் வமரயம்ற்கள் அல�து 
நிரையம் ப�யயும் ப�யல அல�து 
நமடமும்ற.
வாக்காளர �டடியல் : தேரேலில வொக்களிக்கத் 
ேகுதியுள்ளவர்களின் �டடியல.
நியை்னம் : ஓர �ேவிககு  யொமரதயனும் 
அதி்கொரபபூரவைொ்கப �ரிந்துமரத்ேல.
ததரதல் �ரப்புமர : இக்கொ�்கடடத்தில ஓர 
அரசியலவொதிதயொ அல�து ்கடசிதயொ 
ைக்கமளத் ேங்்களுககு வொக்களிககுைொறு 
இைங்்க மவத்ேல.
கடசித்தாவல் தம்டச் சட்டம் : இச்�டடம்  
1985-ம் ஆண்டு நிம்றதவற்றப�டடது. 
இச்�டடத்தின் மூ�ைொ்க ைறப்றொரு ்கடசிககுத் 
ேொவும் தேரந்பேடுக்கப�டட உறுபபினர்கள் 
ேகுதியிழபபு ப�யயப�டுகின்்றனர.
பதாகுதி:  ஓர குறிபபிடட �குதியிலுள்ள 
வொக்கொளர்கள் �டடமியறறும் அமைபபிற்கொன 
ேங்்களின் பிரதிநிதிமயத் தேரந்பேடுத்ேல.
வாக்குப்�திவு  : ஓர தேரேலில வொக்களித்ே 
ேகுதிவொயந்ே வொக்களர்களின் �ேவீேம்

ததரதல் : ஓர அர�ொங்்க �ேவி அல�து 
நிம�க்கொ்க மும்றயொ்கவும், அமைபபு 
ரீதியிலும் ஓர ந�மர வொக்களிப�ேன் மூ�ம் 
தேரந்பேடுத்ேல.
பிரதிநிதித்துவம் : ைறப்றொருவரின் �ொர�ொ்க  
ப�யல�டுேல அல�து த�சுேல.
வாக்குரிமை : ப�ொதுத்  தேரேலில 
வொக்களிககும் உரிமை.
வாக்களித்தல் : வொக்களிக்கச் ப�லவதுடன் 

தநொடடொமவ அனுைதிககும் நொடு்கமள 
அறிவீர்களொ?

 ப்கொ�ம்பியொ, உகமரன், பிதரசில, 
வங்்கதே�ம், பின்�ொந்து, ஸ்ப�யின், 
ஸ்வீடன், சிலி, பிரொன்ஸ், ப�லஜியம் 
ைறறும் கிரீஸ் ஆகிய நொடு்கள் 
தநொடடொமவப பின்�றறின. சி� 
�ையங்்களில அபைரிக்கொவும் இேமன 
அனுைதித்ேது. 1975-ம் ஆண்டு முேல 
படக�ொஸ் ைொ்கொைம் இந்ே அம்�ங்்கமளப 
பின்�றறி வருகி்றது.

அருஞ்ப�ொறப�ொருள்

த ை ற ்க ண் ட வ ர ்க ளு ள் 
எவருமிலம� (None of the above-
NOTA)-தேரேலில த�ொடடியிடும் 

அமனத்து தவட�ொளர்கமளயும் 
நிரொ்கரிககும் வொக்களரின் உரிமை.
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I சரியா்ன �திமை ததரவுபசய்யவும்
1 .‘வொககுரிமை’ என்னும் ப�ொல _____ ஆகியவறறிலிருந்து தேொன்றியேொகும். 
(அ) ஆங்கித�ொ-பிபரஞ்சு     (ஆ) ஆங்கித�ொ –இந்தியன்
(இ) ஆங்கித�ொ –பஜரைன்    (ஈ)ஆங்கித�ொ–இத்ேொலியன்

2. இந்திய அர�மைபபின் �குதி XV __________ �றறியேொகும்.
(அ) தேரேல்கள்      (ஆ) குடியுரிமை
(இ) அடிப�மட உரிமை்கள்    (ஈ)அரசுவழி்கொடடி பநறிமும்ற்கள்

3. ”தேரேலியல” என்�து __________ �றறிய ்கலவியொகும்.
(அ) தேரேல்கள்     (ஆ) அர�மைபபு
(இ) அரசு      (ஈ) உரிமை்கள்

4. __________ என்�து �ன்மைத்துவ/ப�ரும்�ொன்மை தேரேல மும்ற்களின் 
எளிமையொன வடிவைொகும்.

(அ) முேலில நிம�மயக ்கடந்து ப�லலுேல (ஆ) பேொகுபபு வொககு
(இ) ்கடசி பேொகுபபு வொககு    (ஈ) வமரயறுக்கப�டட வொககு மும்ற

5. முே�ொவது வமரயம்ற ஆமையச் �டடம் நிம்றதவற்றப�டட ஆண்டு __________ ஆகும். 
(அ) 1952      (ஆ) 1963
(இ) 1973      (ஈ) 2002

6. ேகுதியுள்ள வொக்களொர்களின் �டடியல__________ என அமழக்கப�டுகி்றது
(அ) வொக்கொளர �டடியல    (ஆ) �ரபபுமர �டடியல
(இ) வொக்களிபபு �டடியல    (ஈ ) நியைனப �டடியல

7. இந்திய குடிைக்களின் வொக்களிககும் வயதிமன 21 லிருந்து 18 ஆ்க கும்றந்ே அர�மைபபு 
�டடத்திருத்ேம் எது?

(அ) 61      (ஆ) 42
(இ) 91      (ஈ) 73

8. இந்தியொவிறகு ஒதர தேரேல ஆமையம் தவண்டும் எனககூறும் அர�மைபபு உறுபபு எது?
(அ) உறுபபு 324      (ஆ) உறுபபு 256
(இ) உறுபபு 370     (ஈ) உறுபபு 360

9. 52வது அர�மைபபுச் �டடத்திருத்ேம், 1985 __________ �றறியேொகும்.
(அ) ்கடசித்ேொவல ேமடச்�டடம்   (ஆ) தேரேல மும்ற்கள்
(இ) தேரேல சீரத்திருத்ேங்்கள்   (ஈ) தேரேல �ரபபுமர

10. ஓர உறுபபினரின் ைம்றவு அல�து �ேவி வி�்க�ொல வரும் தேரேல __________ என 
அமழக்கப�டுகி்றது,

ைதிப்பிடுதல்
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(அ) இமடத்தேரேல     (ஆ) ைறுதேரேல
(இ) தேரேல ரத்து     (ஈ) வொரடு தேரேல

11. �ஞ்�ொயத்து அமைபபு்களில ப�ண்்களுககு __________ இடங்்கள் ஒதுககீடு 
ப�யயப�டடுள்ளன.

(அ) 1/3      (ஆ) ¼
(இ) 2/3      (ஈ) ¾

12. இந்தியொவின் ேம�மைத் தேரேல ஆமையொளமர __________ நியமிககி்றொர
(அ) இந்தியக குடியரசுத் ேம�வர   (ஆ) உச்�நீதிைன்்ற ேம�மை நீதி�தி
(இ) பிரேைர      (ஈ) ேம�மைச் ப�ய�ொளர

13.இந்திரஜித் குபேொ குழு, 1998 __________ பேொடர�ொனேொகும்.
(அ) தேரேல சீரத்திருத்ேங்்கள்   (ஆ) ்கடசித்ேொவல
(இ) FPTP மும்ற     (ஈ) ர்கசிய வொகப்கடுபபு

14. இந்தியொவில முே�ொவது ப�ொதுத் தேரேல்கள் __________ ஆண்டு நமடப�ற்றது.
(அ) 1952      (ஆ) 1951
(இ) 1950      (ஈ) 1947

15. அரசின் நிதியுேவியுடனொன தேரேல்கமள__________ குழு ஆேரித்ேது.
(அ) இந்திரஜித் குபேொ குழு    (ஆ) தவொரொ குழு
(இ) ேொரகுந்த் குழு     (ஈ) டங்்கொ குழு

16, கூறறு (A)-இந்திய நொடொளுைன்்றம் ஈரமவ்கமளக ப்கொண்டேொகும்.
்கொரைம் (R)- கீழமவயொ்க ைக்களமவயும், தை�மவயொ்க ைொநி�ங்்கமளயும் உள்ளன.
(அ) (A) ைறறும் (R) இரண்டு உண்மையொகும். (R) என்�து (A) என்�ேன் �ரியொன விளக்கைொகும்.
(ஆ) (A) ைறறும் (R) இரண்டும் உண்மையொகும். (R) என்�து (A) யின் �ரியொன விளக்கம் அல�.
(இ) (A) என்�து உண்மையொகும். (R) என்�து ேவ்றொகும்.
(ஈ) (A) என்�து ேவ்றொகும்.  (R) என்�து உண்மையொகும்.

II கீழக்காணும் வி்னாக்களுக்கு மிக சுருக்கைாக விம்டயளிக்கவும்
16. வொககுரிமை என்்றொல என்ன?
17. தேரேலியல-வமரயறு
18. FPTP என்�ேமன விரிவொக்கம் ப�ய்க.
19. ‘தேரேலுக்கொன பேொகுதி்கள்’ என்்றொல என்ன?
20. வொக்கொளர �டடியல என்்றொல என்ன?.
21. ‘தேரேல �ரபபுமர’ என்்றொல என்ன?
22. ்கடசித்ேொவல ேமடச் �டடம் என்்றொல என்ன?

III. கீழக்காணும் வி்னாக்களுக்கு சுருக்கைாக விம்டயளிக்கவும்.
23. ஒரு ைக்களொடசியில உள்ள தேரேல மும்றயின் சி்றபபியலபு்கள் எமவ?
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ேமற்ேகாள் நூல்கள்

1. J.C. Johari, Indian Polity, Lotus Press, New Delhi.

2. R.C. Agarwal, Political Theory, S. Chand and Company, New Delhi.

3. B.S. Raman, Indian Constitution, United Publishers, Mangalore.

4. Subash  C Kashyap, Our Constitution, National Book Trust , India.

5. The New International IDEA Handbook

6. Democratic Politics-II, Class X Political Science Textbook.

7. Democratic Politics-I, class IX Political Science Textbook

8. Lakshmikant, Indian Polity, Tata Mcgraw and Hills.

 www.britannica.com

 www.quora.com

 Search.my.way.com

 Hindustan times.com.India

 India.seminar.com

இைணயதள வளங்கள்

24. சிறு�ொன்மையினர பிரதிநிதித்துவத்திற்கொன �லதவறு மும்ற்கமளக குறிபபிடு்க
25. ‘எலம�்கமள வமரயறுத்ேல’ என்்றொல என்ன?
26. தேரேல சீரதிருத்ேங்்கள் பேொடர�ொன குழுக்கள் யொமவ?
27. இந்தியொ ஏன் FPTP மும்றமய ஏறறுக ப்கொண்டுள்ளது?
28. இந்தியொவில நமடப�ற்ற முே�ொவது ப�ொதுத்தேரேம�ப �றறி எழுது்க?
29. பவளிப�மடயொன வொககு ைறறும் ர்கசிய வொககிமன விளககு்க.

IV.  கீழக்காணும் வி்னாக்களுக்கு விரிவாக விம்டயளிக்கவும்.
30. இந்திய அர�மைபபின் �குதி XV எேமனப �றறி கூறுகி்றது?
31. பிரதிநிதித்துவத்தின் �லதவறு வம்க்கமள விளககு்க
32. சுேந்திரைொன ைறறும் தநரமையொன தேரேல்களின் தேமவமய விளககு்க.
33. இந்திய தேரேல ஆமையத்தின் அதி்கொரங்்கள் ைறறும் �ணி்கமள பவளிகப்கொைர்க.
34. இந்தியொவின் �லதவறு தேரேல சீரதிருத்ேங்்கமள பவளிகப்கொைர்க. 
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அைகு-11 ததரதல் ைற்றும் பிரதிநிதித்துவம்

உரலி :

*�டங்்கள் அமடயொளத்திறகு ைடடும்.
 இப�க்கத்திறகு  தேமவப�டடொல Flash Player or Java Script ஐ அனுைதிக்கவும்

URL : http://www.indiavotes.com/

யொர  நம்முமடய 
பிரதிநிதி்களொ்க 

இருககி்றொர்கள்.... அறிந்து 
ப்கொள்தவொைொ

ICT CORNER

�டிகள்

�டி 1:  கீழ்க்கொணும் உரலி / விமரவுக குறியீடமடப �யன்�டுத்தி “indiavotes” �க்கத்திறகுச் 
ப�ல்க.

�டி 2:  நாடாளுமன்றத்திற்கு  “year”, “states” and Click “GO”ஆகியவறம்ற தேரவு ப�ய்க. : 
சட்டமன்றம் (மாநில ேதர்தல்) பற்றி விவரம் அறிய   “year”, “states” and Click 
“GO”ஆகியவறம்ற தேரவு ப�ய்க.

�டி 3:  �ரியொன விவரம் அறிந்ே பின், “Advanced search” ஐ தேரவுப�யது  தைலும் விவரங்்கமள 
அறி்க.

�டி 4:  முகப்பு பக்கத்தில் உள்ள “Election Maps”  ஐ  ப�ொடுககி தேமவயொன ேரவு்கமள 
ப்கொடுத்து வமர�டத்துடன் �ரி �ொரக்க.

�டி
 1

�டி
 2

�டி
 3

�டி
 4
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12.1 உள்ைாடசி அரசாஙகததின்  பபாருள், 
்தன்மை ைற்றும் முககியததுவம்

உள்ளாட்சி அரசளாங்கம் என்்பது, 
நம்மும்டை கிரளாமங்கள, ந்கரங்கள மற்றும் 
மளாந்கரங்களில் மக்களுக்களான வசமவ்கள 
மற்றும் வசதி்கம் அளிப்பதற்கும், உளளூர் 
பிரசசமன்கம் நிர்வகிப்பதற்கும் 
ஏற்்படுத்தப்பட்்ட ஓர் அமமப்பளாகும். உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள கிரளாமம், ந்கரம், ச்பருந்கரங்கள 
மற்றும் மளாந்கரங்கள என ஒரு குறிபபிட்்ட 
எல்மலககுள சசைல்்படு்பமவ ஆகும். ஒரு 
கிரளாமம் அல்லது ந்கரத்தில் உள் 
மக்கம்யும் அரசளாங்கத்மதயும் இமணககும்  
விதமளா்க உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள 
சசைல்்படுகின்்றன. மக்களுககு சளாமல ்பழுது, 
சளாமலயில் நீர் வதஙகியிருத்தல், சதரு 
வி்ககு்கள எரிைளாமம வ்பளான்்ற அடிப்பம்ட 
பிரசசமன்களின்வ்பளாதும், கு்ங்கம் 
உருவளாககுதல், பூங்களாக்கம் அமமத்தல் 
வ்பளான்்ற அடிப்பம்ட வதமவ்களின்வ்பளாதும், 

உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள அவற்ம்ற 
வமற்ச்களாளகின்்றன. அவசர ்களாலங்களின் 
வ்பளாதும், உளளுரில் பி்றபபு மற்றும் இ்றபபு 
நி்கழும்வ்பளாதும் அவற்ம்ற ம்கைளாளும் 
ச்பளாறுபபும் உள்ளாட்சி அரசளாங்களுககு 
உண்டு. ஒரு ்பகுதியில் இருபபி்ட சளான்றிதழ 
மற்றும் பி்றபபு, இ்றபபு, வருமளான 
சளான்றிதழ்கம் வைஙகும் ஓர் அமமப்பளா்கவும் 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள சசைல்்படுகின்்றன. 

மக்களின் அன்்றளா்ட வதமவ்கம் 
ம்கைளாளும் ச்பளாறுபபும்டை ஒரு முழுமமைளான 
அமமப்பளா்க உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள 
உள்ன. நம் அரசளாங்க நிர்வளா்க ்கட்்டமமபபில் 
இறுதி நிமல அல்களா்க உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள உள்ன. உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கமளானது ஒரு சம்பமை 
ச்களாண்டுள்து. அதில் உள் உறுபபினர்்கள 
அதன் கிரளாமம் அல்லது ந்கரத்தின் மக்க்ளால் 
வதர்்நசதடுக்கப்பட்்டவர் ஆவர். அவர்்கள 
மக்களின் பிரசசமன்கம் மக்கள சளார்்பளா்க 

  இப்பளா்டத்தில் இ்நதிைளா மற்றும் தமிழநளாட்டில் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள ்பற்றிை ஒரு உட்்பளார்மவமை மளாணவர்்கள அறிைலளாம்.

  உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களின் முககிைத்துவம் ்பற்றி இப்பகுதியில் 
அறிைலளாம்.

  இப்பளா்டம், உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களின் இன்ம்றை ்பரபச்பல்மலமை வி்ககுகி்றது.

  உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களின் வரலளாற்று ரீதியிலளான வ்ர்சசி, அதன் ்பணி்கள மற்றும் 
அதி்களாரங்களில் சுத்நதிரத்திற்கு பின்பு ஏற்்பட்்ட மளாற்்றங்கள வ்பளான்்றவற்ம்ற இப்பளா்டம் 
வி்ககுகி்றது.

  இ்நதிைளாவில் உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களின் அமமபபு, 
்பணி்கள, அதன் வதர்தல் மும்ற, வருவளாய ஆதளாரம் மற்றும் 
அதிலுள் பிரசசமன்கள குறித்து இப்பளா்டத்தில் 
மளாணவர்்கள ்கற்்கலளாம்.

12 உள்ைாடசி அரசாஙகஙகள்
அலகு

கற்ைலின் ்ோககஙகள்
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மக்களின் வரிப்பணம் வீணடிக்கப்பட்டு, அது 
மக்களின் சுமமமை மீண்டும் அதி்கரிககும். 

எனவவ, உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள 
என்்பமவ மக்களின் உளளூர் பிரசசமன்கம் 
தீர்ப்பதற்கும், உளளூர் வதமவ்கம் பூர்த்தி 
சசயவதற்கும் ஏற்்படுத்தப்பட்்ட ஓர் 
அமமப்பளாகும். உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள 
ச்பளாதுவளா்க, வதர்்நசதடுக்கப்பட்்ட மக்கள 
பிரதிநிதி்கம் ச்களாண்டுள்ன. அவர்்கள 
உளளூர் மக்க்ளால் 
வதர்்நசதடுக்கப்பட்்டவர்்கள ஆவர்.  அவர்்கள   
உளளூர் பிரசசமன்கம் சம்பயில் 
விவளாதித்து அதற்கு தீர்வு ்களாண்கின்்றனர். 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள, அரசின் 
திட்்டங்களும் வ்ங்களும் அடித்தட்டு 
மக்கம் சசன்்றம்டை முககிை வழி்க்ளா்க 
வி்ககுகின்்றன. இன்று எ்நதசவளாரு நளாடும் 

ஆதிலட்சுமியும், ்பளாலளாவும் 
விருதுந்கர் மளாவட்்டம், 
சிவ்களாசியில் வளா்கனசமளான்றில் 
்பைணிககின்்றனர். அவர்்கள 
அ்நந்கமர சுற்றி வரும்கயில், 
கீழக்கண்்ட பிரசசமன்கம் 

்களாண்கின்்றனர்.

   குடிநீர் ்பற்்றளாககும்ற.

   மி்கவும் வசதமுற்றுள் ந்கரின்  
உளசளாமல்கள.

   ்பரளாமரிக்கப்ப்டளாத நீர்நிமல்கள.

   சரிைளா்க அமல்்படுத்தப்ப்டளாத மமை நீர் 
வச்கரிபபு திட்்டம்.

   வடி்களால் வசதி்கள வ்பளாதளாமம.

வமற்்கண்்ட ஐ்நது பிரசசமன்கம் 
்கண்்டதன் அடிப்பம்டயில் உனது சசளா்நத 
கிரளாமம் அல்லது ந்கரத்மதப ்பற்றிை உனது 
்கருத்மத கூறு?

உனது ்பகுதியில் உள் ச்பளாது 
மக்களுக்களான வசதி்கள குறித்து ஒரு ்பத்தி 
எழுதவும். (200 வளார்த்மத்களுககு மி்களாமல்)

நிகழ் 
ஆய்வு

நிகழ் ஆய்வு

சம்பயில் விவளாதித்து தீர்வு்கம் ்களாண 
வவண்டிை ச்பளாறுபபும்டைவர்்கள ஆவர். அ்நத 
சம்பயின் உறுபபினர்்கள ஐ்நது ஆண்டு்கள 
அல்லது நளான்கு ஆண்டு்களுககு ஒரு மும்ற, 
அ்நத்நத நளாட்டு சட்்டப்படி, மக்க்ளால் 
வதர்்நசதடுக்கப்படுகின்்றனர்.

உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள என்்பமவ 
பிரதிநிதித்துவ  அமமபபு்கள, அமவ சம்பயில் 
மக்கம் பிரதிநிதிப்படுத்துகின்்றன. 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள அமவ்களின் 
்பகுதிககுட்்பட்்ட மக்களின் பிரசசமன்கள 
சதளா்டர்்பளா்க விவளாதிக்கவும், அவற்றிற்்களான 
தீர்வு்கம் ்களாணவும், வமலும் 
அபபிரசசமன்கம் மளாநில அரசின் 
்கவனத்திற்கு ச்களாண்டு சசல்லவும் 
சட்்டப்படிைளான உரிமம ச்பற்்ற 
அமமபபு்க்ளாகும். உள்ளாட்சி  அரசளாங்கங்கள 
மக்க்ளாட்சி நம்டமும்றயின் அடிப்பம்டயில் 
ஏற்்படுத்தப்பட்டுள்தளால், சம்பயில் ச்களாண்டு 
வரப்படும் அமனத்து பிரசசமன்களுககும் 
விவளாதம், வ்பசசுவளார்த்மத மூலவம 
அமனவரும் ஏற்்கத்தக்க வம்கயில் தீர்வு 
எட்்டப்ப்ட வவண்டும். சம்ப உறுபபினர்்கள 
இ்நதிைளாவின் அரசமமபபிற்கு உட்்பட்டு 
விவளாதிக்கவும் முடிசவடுக்கவும் முழு 
சுத்நதிரம் அளிக்கப்பட்டுள்னர்.

உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களின் 
முககிைத்துவவம, அது ம்கைளாளுகின்்ற 
பிரசசமன்களின் தன்மமயில் உள்து. 
இபபிரசசமன்கள அமனத்துவம உளளூர் 
பிரசசமன்க்ளாகும். உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள ம்கைளாளுகின்்ற 
பிரசசமன்களின் உளளூர் தன்மமயும், 
அவற்றின் ்பல்வவறு வம்க்களும் மத்திை, 
மளாநில அரசளாங்கங்களினளால் ம்கைளா் 
முடிைளாதமவ ஆகும். ஏசனனில் உளளூர் 
பிரசசமன்கள முழுமமைளா்க, 
அப்பகுதிகவ்கயுரிை தனித்தன்மமயு்டன் 
இருககும். அவற்ம்ற உளளூர் மக்கம் 
ச்களாண்்ட அமமபபின் மூலவம சி்றப்பளா்க 
ம்கைளாண்டு ச்பளாருத்தமளான தீர்மவ 
எட்்டமுடியும். அவவளாறு இல்லளாமல் 
ச்பளாருத்தமற்்ற தீர்வு  எட்்டப்படுமளானளால் 
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உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கம் பு்றக்கணிக்க 
முடிைளாது, ஏசனனில் உளளுர் பிரசசமன்கவ் 
இபவ்பளாது சர்வவதச பிரசசமன்க்ளா்க 
மளாறுகின்்றன. த்கவல் சதளாழில் நுட்்ப 
வ்ர்சசியினளால் உல்கவம ஒரு கிரளாமமளா்க 
மளாறிவிட்்டது.

12.2  உள்ைாடசி அரசாஙகஙகளின் 
வமககள்
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள கிரளாமங்கள 

மற்றும் ந்கரங்கள அடிப்பம்டயில் 
வம்கப்படுத்தப்பட்டுள்ன.  இ்நத 
வம்கப்பளா்டளானது  அப்பகுதி மக்களின் சதளாழில் 
(விவசளாைம் சளார்்நத அல்லது விவசளாைம் 
சளாரளாத) அடிப்பம்டயில் 
வமற்ச்களாள்ப்பட்டுள்து. விவசளாைம் சளார்்நத 
சதளாழிமல அடிப்பம்டைளா்க ச்களாண்்ட ்பகுதி 
என்்பது, அப்பகுதியின் ச்பரும்்பளான்மம 
மக்கவ்ளா, அல்லது அமனத்து மக்களுவமளா 
விவசளாைம் மற்றும் விவசளாைம் சளார்்நத 
சதளாழில்்க்ளான ்களால்நம்ட வ்ர்பபு, ்பளால் 
்பண்மண வ்பளான்்ற சதளாழில்்கம் சசயவர். 
ஆனளால் ந்கர ்பகுதி்களில் மக்கள வர்த்த்கம் 
மற்றும் அதுசளார்்நத சதளாழில்்களில் ஈடு்படுவர். 
ந்கரப ்பகுதி்களில் மக்களின் 
வளாழவளாதளாரமளானது வர்த்த்கம் மற்றும் அது  
சளார்்நத நிறுவனங்கம்யும் தனிைளார் மற்றும் 
அரசளாங்கத்தின் நிர்வளா்க அலுவலங்களில் 
உள் வவமலவளாயபம்பயும் அடிப்பம்டைளா்க  
ச்களாண்டுள்து.  ந்கரப ்பகுதி்கள என்்பமவ 
சவளி உல்கத்திற்கும் கிரளாமப்பகுதி்களுககும் 
இம்டவை ஒரு ்பளாலமளா்க சசைல்்படுகின்்றன. 
கிரளாமப்பகுதி்களில் ஏற்்படுத்தப்படும் 
அரசளாங்கங்கள ஊர்க உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள என்றும் ந்கர ்பகுதி்களில் 
உருவளாக்கப்படும் அரசளாங்கங்கள ந்கர்பபு்ற 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள என்றும் 
அமைக்கப்படுகின்்றன.

.   உள்ைாடசி அரசாஙகஙகள்

ேகரம் கிராைப்புைம்

இ்நதிைளாவில், கிரளாம உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள ‘்பஞ்சளாைத்து ரளாஜ்’ என்்ற ச்பளாது 
ச்பைரில் அமைக்கப்படுகின்்றன. 
அரசளாங்கங்கள ்பஞ்சளாைத்து சசயகி்ற (ஆழ்நது 
விவளாதித்தல் மற்றும் வ்பசசு வளார்த்மத 
ந்டத்துதல்) இ்டமளா்க ்கருதப்படுவதளால் 
இவவளாறு அமைக்கப்படுகின்்றன. இ்நதிைளாவில் 
ந்கர்பு்ற உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள 
அமவ்களின் ச்பளாரு்ளாதளார மற்றும் அரசிைல் 
அடிப்பம்டமை ச்களாண்டு  ந்கரளாட்சி்கள, 
மளாந்கரளாட்சி்கள, ந்கரிைம், ்பளாம்ைவளாரிைம் 
என வம்கப்படுத்தப்பட்டுள்ன.

இ்நதிை ந்கரங்கள ந்கரளாட்சி்க்ளா்கவும் 
ச்பரு ந்கரங்கள மளாந்கரளாட்சி்கள எனவும், 
சதளாழில் ந்கரங்கள ந்கரிைங்கள எனவும், 
ரளாணுவ அமமபபு்கள உள் இ்டங்கள 
்ப ளா ம ் ை  வ ளா ரி ை ங ்க ள  எ ன வு ம் 
வம்கப்படுத்தப்பட்டுள்ன.

   இ்நதிைளாவின் கிரளாம மற்றும் 
ந்கர்பு்றங்களில் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்களின் வதமவ குறித்து 
விவளாதி.

   இ்நதிைளாவில் குடிமக்களுககு 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களில் உள் 
ச்பளாறுபபு குறித்து விவளாதி

விவா்தம் 

 மளாந்கரளாட்சி்கள

 ந்கரளாட்சி்கள

 ந்கரிைங்கள

 வ்பரூரளாட்சி்கள

 ்பளாம்ை வளாரிைங்கள

ேகர்ப்புை உள்ைாடசி 
அமைப்புகளின் வமககள்
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மளாந்கரளாட்சி்கள என்்பமவ, ்பத்து 
லட்சத்திற்கும் அதி்கமளான மக்கள சதளாம்கமை 
ச்களாண்்ட, வசமவ்கம்யும், வசதி்கம்யும் 
வைங்க விரிவளான நிர்வளா்க அமமபபு 
வதமவப்படுகி்ற ச்பரு ந்கரங்களில் 
ஏற்்படுத்தப்படுகின்்றன.

கிரளாமங்கள மற்றும் சிறு ந்கரங்களில்   
இரு்நது ்பல ஆண்டு்க்ளா்க சதளா்டர்்நது 
நம்டச்பறும் மக்களின் இ்டபச்பைர்சசி ஒரு 
ந்கரத்மத, ஒரு ச்பருந்கரமளா்க மளாற்றுகி்றது.

பசயல்பாடு

மளாணவர்்கள தங்களுககுள இரண்டு அல்லது மூன்று குழுக்கம் ஏற்்படுத்திகச்களாண்டு 
தங்க்து ்பகுதியில் எதிர்்பளாரளாத விதமளா்க ்பரவிை வநளாய்கள, ச்பருமமையின் வ்பளாது உம்டபச்படுத்த 
நீர் நிமல்கள அல்லது வைதுவ்நவதளார் ்கல்வி வ்பளான்்ற உளளூர் பிரசசமன்கள குறித்து 
விவளாதிக்கவும்.

ஒன்றிமண்நத உ்சசளான்றினளால் ச்பளாது இ்டங்களில் தூயமம 
வலியுறுத்தப்படும்வ்பளாது மட்டுவம ஒன்று்பட்்ட தூயமம உறுதிப்படும். 
ம்களாத்மளா ்களா்நதி பி்ற்நத அகவ்டளா்பர் 2, அன்று நம் வதசத்த்நமதககு அஞ்சலி 
சசலுத்துகி்ற அவத வவம்யில், அமனத்து ஏமை மக்களுககும் அடிப்பம்ட 
சு்களாதளார வசதி்கம் ஏற்்படுத்துதல் என்்ற அவரின் ்கனமவ நிம்றவவற்்ற நளாம் 
்பளாடு்ப்டவவண்டும்.

ஒன்றிமண்நத உ்சசளான்றினளால் ச்பளாது இ்டங்களில் தூயமம 
வலியுறுத்தப்படும்வ்பளாது மட்டுவம ஒன்று்பட்்ட தூயமம உறுதிப்படும். 
ம்களாத்மளா ்களா்நதி பி்ற்நத அகவ்டளா்பர் 2, அன்று நம் வதசத்த்நமதககு அஞ்சலி 
சசலுத்துகி்ற அவத வவம்யில், அமனத்து ஏமை மக்களுககும் அடிப்பம்ட 
சு்களாதளார வசதி்கம் ஏற்்படுத்துதல் என்்ற அவரின் ்கனமவ நிம்றவவற்்ற நளாம் 

  ஒன்றிமண்நத கும்ற்நத சசலவினத்திலளான சு்களாதளார திட்்டத்தின் திருத்தப்பட்்ட 
வழி்களாட்டுதல்்கள மூலம் மனித ்கழிவு்கம் மனிதர்்கவ் அ்கற்றும்  மும்றமை 2010–ம் 
ஆண்டுககுள நீககும் வநளாக்கத்தில் உலர் ்கழிவம்ற்கம் அமமக்க மளானிைங்கம் 
உைர்த்தி வைஙகுதல்

  ைவஹர்லளால் வநரு வதசிை ந்கர்பபு்ற புதுபபித்தல் திட்்டத்தின் கீழ அமனத்து 
குடிமசப்பகுதி்களுககும் அடிப்பம்ட வதமவ்கம் (குடிநீர், துபபுரவு, ்கழிவு நீர்கற்்றல், 
மின்சளாரம், ஆவரளாககிைம், சமூ்க ்பளாது்களாபபு மற்றும் வீடு வைஙகுதல்). (ந்கர்பு்ற ஏமை 
மக்களுககு அடிப்பம்ட வசதி்கம் வைஙகுதல் வமலும் ஒருஙகிமண்நத வீட்டு வசதி 
மற்றும் வ்ர்சசி திட்்டம்) வமலும் ‘ரளாஜீவ ஆவளாஸ் வைளாைனளா’ திட்்டம் மூலம் தண்ணீர் 
வசதியு்டன் கூடிை ்கழிப்பம்ற ஒவசவளாரு வீட்டுககும் வைஙகுதல்.

  ைவஹர்லளால் வநரு வதசிை ந்கர்பபு்ற புதுபபித்தல் திட்்டத்தின் கீழ வடி்களால், சு்களாதளாரம் 
மற்றும் உலர் ்கழிவு வமலளாண்மம வசதி்கம் வமம்்படுத்துதல் (சிறு மற்றும் நடுத்தர 
ந்கரங்களுக்களான ்கட்்டமமபபு, ஆளும்க மற்றும் ந்கர்பபு்ற ்கட்்டமமபபு வ்ர்சசி திட்்டம்).

  முழுமமைளான சு்களாதளார ச்களாளம்க அரசளாங்கத்தளால் அறிவிக்கப்பட்்டது.

முழுமையான சுகா்தாரதம்த ்ோககி

ந்கரளாட்சி்கள என்்பமவ மக்கள சதளாம்க 
்பத்து லட்சத்திற்கும் கும்றவளா்க உள் சிறு 
ந்கரப்பகுதி்களில் ஏற்்படுத்தப்படுகின்்றன.   
ந்கரளாட்சி்களும் வம்க-1, வம்க-2 என 
வம்கப்படுத்தப்பட்டுள்ன. இ்நத 
வம்கப்பளா்டளானது குறிபபிட்்ட ்களால 
இம்டசவளி்களில் ஆயவு சசயைப்பட்டு அதன் 
அடிப்பம்டயில் ந்கரளாட்சி்களின் தர நிர்ணைம் 
சசயைப்படுகின்்றது.

பசயல்பாடு
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புதிை சதளாழிற்சளாமல்கள அமமகின்்ற 
இ்டங்களில் ந்கரிைங்கள ஏற்்படுத்தப்படுகின்்றன. 
அஙகுள் குடிமக்கள விவசளாைம் சளார்்நத 
சதளாழில்்களிலிரு்நது விவசளாைம் சளாரளா 
சதளாழில்்களுககு மளாறுகின்்றனர். இரளாணுவ,  
்பயிற்சி மமைங்கள அமம்நதிருக்க கூடிை 
இ்டங்களில், இரளாணுவ த்வளா்டங்கள உற்்பத்தி  
சதளாழிற்சளாமல்கள அமம்நதிருககும் இ்டங்களில் 
்பளாம்ை வளாரிைங்கள ஏற்்படுத்தப்படுகின்்றன. 
கிரளாமபபு்ற உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களும், 
ந்கர்பபு்ற அரசளாங்கங்களும், அரசளாங்க 
்படிநிமலயில் இறுதி நிமலயில் உள்மவ 
ஆகும்.

உலகின் ்பல்வவறு நளாடு்களில் ஊர்க 
மற்றும் ந்கர்பபு்ற அரசளாங்கங்கள 
சவவவவறு விதங்களில் ஏற்்படுத்தப
்பட்டுள்ன. ஆனளால் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள எற்்படுத்தப்பட்்டதன் வநளாக்கம் 
எல்லளா நளாடு்களிலும் ஒன்வ்ற.  உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள  என்்பமவ உளளூர் 
மக்களுக்களா்க, உளளூரிலிரு்நது கிம்டககும்  
வருவளாமைவை பிரதளானமளா்க ச்களாண்டு 
ஏற்்படுத்தப்பட்்டமவ.

பசயல்பாடு

உனது ்பகுதியில் குடிநீர், மின்சளாரம், 
சளாமல ச்பளாது வ்பளாககுவரத்து, துபபுரவு 
வ்பளான்்ற ச்பளாது வசமவ்கள வ்பளாதுமளான 
அ்விலும், நிைளாைமளா்கவும் உள்தளா? 
உனது சசளா்நத உதளாரணம் ஒன்ம்றக கூறு.

பசயல்பாடு

சசளாத்து வரி, குடிநீர் வரி, சதளாழில் 
வரி வ்பளான்்ற ்பல்வவறு வரி்கம் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள விதிககின்்றன. அவவரி்கள 
்பற்றி ஒரு மளாத ஊதிைம் ச்பறும் ந்பர், 
சதளாழிற்சளாமல ந்டத்தும் ஒருவர் மற்றும் 
ஒரு விைளா்பளாரி வ்பளான்வ்றளாரி்டம் நீ வ்கட்டு 
வநரிம்டைளா்க சதரி்நது ச்களாள. 
நீ அறி்நதவற்ம்ற வகுப்பம்றயில் ்பகிர்்நது 
ச்களாள.

அரசளாங்க ்படி நிமலயில், வமல் நிமலயில் 
உள் அரசளாங்கம் உள்ளாட்சி அமமபபு்கம் 
்கண்்களாணித்தல் மற்றும் வமற்்பளார்மவயிடுதல்  
்பணிமை வமற்ச்களாளகி்றது.

12.3 பல்்வறு ோடுகளில் உள்ைாடசி 
அரசாஙகஙகள்

உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள மனித  
நளா்கரி்கம் வதளான்றிை ்களாலத்திலிரு்நது 
்களாணப்படும் ்பைமமைளான ஒன்்றளாகும்.  ்பல்வவறு 
உல்க நளாடு்களில் அவர்்களின் நவீன அரசு்கவ் 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களின் அடிப்பம்டயில்  
அமம்நதுள்ன. ்பல்வவறு நளாடு்களில் 
அமம்நதுள் உள்ளாட்சி அரசளாங்கள 
சதளா்டர்்பளா்க அறிை சதளா்டஙகினளால், அமனத்து 
நளாடு்களிலும், அமவ சிறிை நளாவ்டளா அல்லது 
ச்பரிை நளாவ்டளா, வ்ர்சசிைம்ட்நத நளாவ்டளா அல்லது 
வ்ர்சியு்றளா நளாவ்டளா ஏவதளா ஒரு வம்கயில் 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள சசைல்்படுவதும் 
அதன் மூலம் ச்பளாது வசமவ்கள மற்றும் வசதி்கள 
அடித்தட்டு மக்கள வமர  சசன்்றம்டவமதயும் 
்களாணலளாம்.

ஆனளால், ்கட்்டமமபபு, அதி்களாரம், ்பணி 
வரம்பு, நிதி ஆதளாரங்கள வ்பளான்்றவற்றில் அமவ 
ச்பரும்வு வவறு்படுகின்்றன.  ்பல்வவறு 
ஐவரளாபபிை நளாடு்களின் அரசளாங்கங்கவ் 
தங்களின் முைற்சிைளால் மமைப்படுத்தப்பட்டு 
இரு்நத அதி்களாரத்மத ்பரவலளாக்கம்  சசயகின்்றன.  
வ்ர்சசி அம்ட்நத நளாடு்களில் நிதி ்பகிர்வு, ்களாவல் 
்பணி வரம்பு, வ்பளாககுவரத்து, 
மளாநிலங்களுககிம்டவைைளான வர்த்த்கம் 
வ்பளான்்றமவ இன்னமும் தீர்க்கப்ப்டளாத 
பிரசசமன்க்ளா்கவவ உள்ன.  ஆனளால் வ்ரும் 
நளாடு்களில் மத்திை அரசளாங்கங்கள 
அதி்களாரத்மதயும், நிதி ஆதளாரங்கம்யும் 
மமைப்படுத்தும் முைற்சிமை வமற்ச்களாளகின்்றன. 
இ்நதிைளாவில், மளாநில மற்றும் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்களுககு நிர்வளா்க மற்றும் நிதி 
சதளா்டர்்பளான அதி்களாரங்கம் வமலும் 
்பகிர்்நதளிக்க மத்திை அரசளாங்கத்திற்கு அழுத்தம் 
எபவ்பளாதுவம இரு்நது வருகி்றது. 
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பசயல்பாடு

ஒரு சுவபராடடிமய வடிவமைககவும்

உனது கிரளாமத்தில் அல்லது ந்கரத்தில் நம் அலட்சிைம் ்களாரணமளா்க சநகிழி குபம்ப்கள 
மற்றும் ்கழிவு்க்ளால் நிரம்பியிருககும் ஆறு்கள,  ஏரி்கள, கு்ங்கள ்பற்றி குறிபபிடு.

நம் நளாட்டில் முககிைமளான சில வளாழவி்டங்கள வவ்கமளா்க அழி்நது வருகின்்றன.  இை்நது 
வ்பளான வளாழவி்டங்கம் மீட்ச்டடுக்கவும் எஞ்சியுள்வற்ம்ற ்பளாது்களாககும் ச்பளாருட்டும் ஒரு 
விழிபபுணர்வு நி்கழசசிமை ஏற்்பளாடு சசய.  அவற்றின் மூலமளா்க ஏரி்கள மற்றும் கு்ங்கம் 
தூயமமப்படுத்தி, சுத்தமளான குபம்ப்க்ற்்ற இைற்ம்க சூைமல எல்லளா உயிரினங்களுககும் 
ஏற்்றதளா்க உருவளாக்க முைற்சிக்கவும்.

நீ பசய்ய ்வண்டியமவ என்ன?

  ஒரு சுவசரளாட்டிமை வடிவமமத்து அதில் ச்பளாருத்தமளான சசளாற்ச்றளா்டமர வடிவமமக்கவும்.  
உங்கள ஊரின் ்பல்வவறு தரபபு மக்கம்யும் நீர் நிமல்களின் ்கழிவு்கம் அ்கற்்ற 
அமைக்கவும். 

  சசளாற்ச்றளா்டர்: “குபம்ப்கம் அ்கற்றுவவளாம். நீர்நிமல்கம் ்களாபவ்பளாம்”

  நீ எடுககும் எ்நத ஒரு முைற்சியும் எதிர்்களாலத்திற்கு மி்கவும் அவசிைம் என்்பமத நிமனவில் 
ச்களாள.

பசயல்பாடு

உங்கள ்பகுதியில் உள் குடிநீர், மின்சளாரம், துபபுரவு வடி்களால் வ்பளான்்ற சில ச்பளாது 
வசதி்கள எவவளாறு உள்து என்று ்பளார். அவற்ம்ற வமம்்படுத்த ஏதளாவது வளாயபபுள்தளா?  
என்ன சசயைப்ப்டவவண்டும் என்று நீ ்கருதுகி்றளாய? கீவை உள் அட்்டவமணமை பூர்த்தி 
சசயைவும்.

வசதிகள் உஙகள் ஊரில் உள்ை்தா?
அது எவ்வாறு 

்ைம்படுத்தப்ப்ட ்வண்டும்?

குடிநீர்

வடி்களால்

துபபுரவு

மின்சளாரம்

சளாமல

ச்பளாது வ்பளாககுவரத்து மும்ற

12.4 இந்தியாவில் உள்ைாடசி 
அரசாஙகஙகளின் ்்தாற்ைம் ைற்றும் வைர்ச்சி

இ்நதிைளாவில் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்களின் வதளாற்்றத்மத ்பற்றி 
ஆரளாய்நதளால், அமவ கிறித்து பி்றப்பதற்கு 

முன்வ்ப (ச்பளா.ஆ.மு.) இரு்நதமத அறிைலளாம். 
கி.மு. (ச்பளா.ஆ.மு.) 600 முதல் கி.பி. (ச்பளா.ஆ.) 
600 வமர உலகில் ்பல குடிைரசு்கள 
வதளான்றுவதும் மம்றவதுமளா்க இரு்நதன. இ்நத 
்களாலத்தில் தளான் மைன மதத்மத வதளாற்றுவித்த 
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ம்களாவீரர், புத்த மதத்மத வதளாற்றுவித்த ச்கௌதம 
புத்தர் வ்பளான்வ்றளார் வதளான்றினர்.  புத்த மற்றும்  
மைன இலககிைங்களில் கிரளாமங்கள  
அ்வு மற்றும் வளாழும் மும்றைளால் 
வம்கப்படுத்தப்பட்டுள்ன.

புத்தர் மற்றும் ம்களாவீரர் ஏற்்படுத்திை மத 
அமமபபு்களில் மக்க்ளாட்சி நம்டமும்றயில் 
முடிவு்கள எடுக்கப்பட்்டன.  ச்கௌடில்ைரின் 
அர்த்தசளாஸ்திரத்தில் அபவ்பளாமதை கிரளாம 
நிர்வளா்கம் ்பற்றி விரிவளா்க வி்க்கப்படுள்து.  
சமௌரிைர்்களின் ஆட்சி ்களாலத்தில் கிரளாமமும், 
மளாவட்்டமுவம நிர்வளா்க அலகு்க்ளா்க இரு்நதன.  

சதன்னி்நதிை தீ்ப்கற்்பத்தில் கிறித்துவின் 
்களாலத்திற்கு முன்வ்ப உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள சசைல்்பட்டு வ்நதுள்ன.  
இ்நத வரலளாற்று ்களாலம் மு்நமதை வசளாைர் 
்களாலம், ்க்பபிரர்்கள ்களாலம் மற்றும் பி்நமதை 
வசளாைர் ்களாலம், விைை ந்கர வ்பரரசின் வதளாற்்றம், 
இஸ்லளாமிைர்்கள, சமளா்கலளாைர்்கள மற்றும் 
ஆஙகிவலைர்்களின் வரும்க என 
வம்கப்படுத்தப்பட்டுள்து.  மு்நமதை வசளாைர் 
்களாலத்திலும், ்க்பபிரர்்கள ்களாலத்திலும் 
இரு்நத உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள ்பற்றி 
சிறித்வவ ஆதளாரங்கள கிம்டத்துள்ன.  
ஆனளால், சதன்னி்நதிைளாவின் ்கம்டகவ்களாடியில் 
ஆட்சி புரி்நத ்பளாண்டிைர்்கள ்களாலத்திலும், 
சதன் மத்திை இ்நதிைளாவில் ஆட்சி புரி்நத 
்பல்லவர் ்களாலத்திலும் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள சசைல்்பட்்டமமக்களான 
ஆதளாரங்கள கிம்டத்துள்ன.  வமலும் 
வசளாைர்்கள ்களாலத்தில் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள நன்கு வமம்்பட்்ட நிமலயில் 
சசைல்்பட்டு வ்நதுள்ன.  ்களாஞ்சிபுரம் 
மளாவட்்டம் உத்திரவமரூரில் ்கண்ச்டடுக்கப்பட்்ட, 
முதலளாம் ்பரளா்நத்க வசளாைன் ்களால ்கல்சவட்டு்கள 
(கி.பி. (ச்பளா.ஆ) 919 - கி.பி. (ச்பளா.ஆ) 922) 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள ்பற்றி விரிவளா்க 
வி்ககுகின்்றன.  ஒவவவளார் ஊரிலும் ஒரு 
சம்ப இரு்நததளா்கவும், அதில் அவவூரின் 
அமனத்து ஆண்்களும் உறுபபினரளா்க 
இரு்நதமதயும், அவர்்கள அமனத்து 
ச ்ப ளா து ப பி ர ச ச ம ன ்க ளி லு ம் 

முடிசவடுத்தமதயும் இக்கல்சவட்டு்கள 
மூலமளா்க அறிை முடிகி்றது.  இ்நத சம்ப்கள 
”ஊர்” மற்றும் ”ம்களா சம்ப” என்று இரண்டு 
விதங்க்ளா்க அமைக்கப்பட்்டன.  வமலும் 
மூன்்றளாவது வம்கைளா்க ந்கரம் என்று விைளா்பளார 
மமைங்களும், நளான்்களாவது நளாடு என்றும் 
அமைக்கப்பட்்டன.  இவற்றில் நளாடு என்்பது 
கிரளாமங்கள மற்றும் மற்்ற ்பகுதி்கம் 
உள்்டககிை அமமப்பளா்கவும், ந்கரம் என்்பது 
ந்கரப்பகுதி்கம் உள்்டககிை ஓர் 
அமமப்பளா்கவும் இரு்நதன.   ச்பளாதுவளா்க 
்பளார்த்வதளாவமைளானளால், 9-ஆம் நூற்்றளாண்டுககு 
மு்நமதை ்களாலங்களில் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்கள சசைல்்பட்்டமமக்களான 
சளான்று்கள கும்றவளா்கவவ கிம்டத்துள்ன.  
“நளாடு“ மற்றும் ”ந்கரம்” என்்ற இரு 
அமமபபு்களுவம, நிலங்கள சதளா்டர்்பளான 
்கட்டுப்பளாடு்கள, வ்களாவில்்கள மற்றும்  
நீர்்பளாசனங்கம் நிர்வகித்தல், வரி வசூலித்தல், 
ச்பரிை மூலதனம் வதமவப்படுகின்்ற 
்பணி்களுககு ்க்டன் வைஙகுதல் மற்றும் 
சதளாண்டு நிறுவனங்கம் நிர்வகித்தல் 
வ்பளான்்ற ்பணி்கம் சசயகின்்றன.  “ஊர்” 
மற்றும் “ம்களாசம்ப” என்்ற இரு அமமபபு்களும் 
அரசனின் ்கட்்டம்்கம் அமல்்படுத்தும் 
அதி்களாரி்களுககு துமணபுரி்நதன.

முதளாலளாம் ரளாைரளாை வசளாைன், வீர 
நளாரளாைண சதுர்வவதி மங்கலம் என்்ற ஊரின் 
ம்களாசம்பககு நளாட்டுககு துவரளா்கமிமைத்த 
துவரளாகி்களின் சசளாத்துக்கம் ்பறிமுதல் சசயை 
உத்தரவிட்்டமத அறிை முடிகி்றது.  சர் சளார்லஸ் 
சமட்வ்கப, சர் ைளார்ஜ் வ்பர்டு வுட் மற்றும் 
எல்பின்ஸ்வ்டளான் வ்பளான்்ற ்பல 
வரலளாற்்றளாசிரிைர்்கள ்பண்ம்டை மற்றும் 
இம்டக்களாலத்தில் சதன்னி்நதிைளாவில் 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள வ்மமயு்டன் 
சசைல்்பட்டு வ்நதமத குறிபபிடுகின்்றனர்.  
ஆனளால் மி்க விரிவளான மும்றயில் அமனத்து 
்பகுதி்களிலும் சசைல்்பட்டு வ்நதது என்்பதில் சில 
வரலளாற்்றளாசிரிைர்்களுககு ச்நவத்கம் உள்து. 

சமளா்கலளாைர்்கள ்களாலத்தில் (கி.பி. 
(ச்பளா.ஆ) 1500 முதல் கி.பி. (ச்பளா.ஆ) 1777) 

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 12.indd   119 29-09-2018   12:42:21
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



120

அரசு்கள மளாறினளாலும், மத்திை அரசுககும் 
உளளுர் நிர்வளா்கத்துககுமிம்டவைைளான 
உ்றவில் அடிப்பம்ட விதி்கள மளா்றவில்மல.  
சமளா்கலளாை வ்பரரசு அதன் உசசத்தில் 
இரு்நதவ்பளாது, அது ்பல மளா்களாணங்க்ளா்க 
(்பரளாகனளாஸ்) பிரிக்கப்பட்டிரு்நதது, 
மளா்களாணங்களில் உட்பிரிவு்கள (சர்க்களார்) 
ஏற்்படுத்தப்பட்டிரு்நதன.  சர்க்களார்்கள ்பல 
கிரளாமங்கம் ச்களாண்்ட சதளாகுதி்க்ளா்க 
(்பரளாக்களாஸ்) பிரிக்கப்பட்டிரு்நதன.  ஒவசவளாரு 
்படிநிமலயிலும் அரசளாங்கங்கள 
அமமக்கப்பட்டிரு்நதன.  அதற்ச்கன 
அதி்களாரி்கள வ்பரரசளால் 
நிைமிக்கப்பட்டிரு்நதனர்.  கிரளாமப்பகுதி்களில் 
சமளா்கலளாை வ்பரரசின் இறுதிக ்களாலங்களில், 
உள்ளாட்சி அமமபபு்கள வீழசசிைம்டைத் 
சதளா்டஙகின. ஆனளால் அமவ ்பற்்பல 
தளாககுதல்்கம் ்கண்்டளாலும், சதளா்டர்்நது 
இைஙகின.  பி்ளாசிபவ்பளாருககு பின் (கி.பி. 
(ச்பளா.ஆ) 1757), ஆஙகிவலை கிைககி்நதிை 
்கம்ச்பனி, வங்களா் நவளாபி்டமிரு்நது நில வரி 
வசூல் உரிமம்கம் ச்பற்்றது.  இதுவவ, 
இ்நதிைளாவில் ஆஙகிவலவை ஆட்சிககு 
வழிவ்களாலிைது.  ஆஙகிவலைர் ஆட்சி ்களாலத்தில் 
மளா்களாண தமல ந்கரங்க்ளான ்கல்்கத்தளா, 
்பம்்பளாய மற்றும் சசன்மன தவிர மற்்ற கிரளாம 
மற்றும் ந்கர விைளா்பளார மமைங்கள எ்நத ஒரு 
்கட்டுப்பளாட்டின் கீழும், வமற்்பளார்மவயின் கீழும் 
இைங்கவில்மல.  மளாவட்்ட நிர்வளா்கமளானது 
மளாவட்்ட ஆட்சிைரின் கீழ இைஙகிைது.  
ஆஙகிவலைர் ஆட்சியில் மளாவட்்ட நிர்வளா்கம் 
முககிைமளானசதளாரு நிர்வளா்க அமமப்பளா்கவும், 
நளாட்டின் ஊர்க ்பகுதி்கள அமனத்தும் அதன் 
்கட்டுப்பளாட்டிலும் இரு்நதன.

்கல்்கத்தளா (ச்களால்்கத்தளா) ்பம்்பளாய 
(மும்்பளாய) மற்றும் சமட்ரளாஸ் (சசன்மன) 
ந்கரங்களில், மளாந்கரளாட்சி நிர்வளா்கத்மத 
ஏற்்படுத்திைது ஆஙகிவலைர் ஆட்சியின் ஒரு 
முககிைமளான நி்கழவளா்க ்கருதப்படுகி்றது.  
1882-ஆம் ஆண்டு ரிப்பன் பிரபு ஒரு 
தீர்மளானத்மத முன் சமளாழி்நதளார்.  அதன்்படி 
ஊர்க உள்ளாட்சி அமமபபு்கம் ஏற்்படுத்தவும் 
அமத வமற்்பளார்மவயி்ட மளாவட்்ட அ்வில் 

வளாரிைங்கம் ஏற்்படுத்தவும் ந்டவடிகம்க 
எடுத்தளார்.

ரிப்பன் பிரபுவின் தீர்மளானம், உள்ளாட்சி 
அமமபபு்களில் ச்பரும்்பளாலும் 
அதி்களாரி்க்ல்லளாவதளாமர ச்களாண்டிருக்க 
வவண்டும் எனவும், அவர்்கள முடி்நதவமர 
வதர்்நசதடுக்கப்பட்்டவர்்க்ளா்க இருக்க 
வவண்டும் எனவும் கூறிைது.  ஏ்றத்தளாை 500 
உள்ளாட்சி அமமபபு்கள மூன்றில் இரண்டு 
்பஙகு அதி்களாரி்க்ல்லளாவதளாமர ச்களாண்டு 
சதளா்டங்கப்பட்்டன.  அவர்்களின் ச்பைர்்கம் 
மளாவட்்ட ஆட்சிைர் ்பரி்நதுமரத்தளார்.  மளாவட்்ட 
வளாரிைங்களின் ்பணி்கள 1909-ஆம் ஆண்டு 
வமர ்களாவல், ்கல்வி மற்றும் கிரளாம துபபுரவு 
முதலிைமவைளா்க மட்டுவம இரு்நதன.

ரிப்பன் பிரபுவளால் ஏற்்படுத்தப்பட்்ட 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள ்பலரளால் 
விமர்சிக்கப்பட்்டன.  ஆஙகிவலை அரசளாங்கம் 
1907-ஆம் ஆண்டு மத்திை அரசிற்கும், மளா்களாண 
ம ற் று ம்  அ த ன்  கீ ழ  உ ள ் 
அமமபபு்களுககுமிம்டவை நிர்வளா்க மற்றும் 
நிதி உ்றவு்கம்ப ்பற்றி விசளாரிப்பதற்கு ஒரு 
விசளாரமண ஆமணைத்மத அமமத்தது.  
அபவ்பளாமதை நிர்வளா்க அமமபம்ப நிர்வளா்க 
்பகிர்வின் மூலம் வமம்்படுத்தும் வநளாக்கத்து்டன் 
அமமக்கப்பட்்டது. இ்நத ஆமணைம் இ்நதிை 
அரசளாங்க சட்்டம் 1919-ன் ்படி மளா்களாண 
அரசளாங்கங்களில் வதர்்நசதடுக்கப்பட்்ட 
உறுபபினர் எனும் அம்சம் அரசின் இரட்ம்ட 
ஆட்சி மும்றயின் கீழ ஏற்்படுத்தப்பட்்டது.

தமிழநளாட்டின் கிரளாம  உள்ளாட்சி 
அமமபபு்களின் எண்ணிகம்க 1926-ஆம் 
ஆண்டில் 1417 ஆ்கவும், 1937-ஆம் ஆண்டில் 
6250 ஆ்கவும் அதி்கரித்தது. இஙகு மூன்்றடுககு 
உள்ளாட்சி அமமபபு்கள உள்ன. அமவ 
மளாவட்்ட வட்்டளார மற்றும் கிரளாம அ்வில் 
உள்ன. மளாவட்்ட மற்றும் வட்்டளார 
அமமபபு்களில் 1923—ம் ஆண்டு மளாற்்றங்கள 
ஏற்்படுத்தப்பட்்டன. மளா்களாணங்களில்  இரு்நத 
அலுவலரல்லளாத தமலவர்்கள மளாற்்றப்பட்டு 
அலுவலர்்கள தமலவர்்க்ளா்க 
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நிைமிக்கப்பட்்டனர். தமிழநளாட்டில் 
ச்பரும்்பளாலளான மளாவட்்ட நிர்வளா்க 
அமமபபு்களில் நீதிக்கட்சியின் உறுபபினர்்கள  
1927 ஆம் ஆண்டில் 545 வ்பர்்கள 
நிைமிக்கப்பட்்டனர். 1937-ல் முதல் 1947 ஆம் 
ஆண்டு வமர வதச சுத்நதிர பிரசசமன உட்்ப்ட 
்பல பிரசசமன்கம் உள்ளாட்சி அமமபபின் 
உறுபபினர்்கள ச்நதித்தனர்.

இரட்ம்ட ஆட்சி மும்ற மூலமளா்க 
நிர்வளா்க தும்ற்கள மத்திை அரசுககு 
ஒதுக்கப்பட்்ட தும்ற்கள எனவும், மளா்களாண 
அரசு்களுககு மளாற்றி தரப்பட்்ட தும்ற்கள 
எனவும் இரு பிரிவு்க்ளா்க பிரிக்கப்பட்்டது.  
்களாவல், சட்்டம் ஒழுஙகு, நிதி வ்பளான்்ற 
தும்ற்கள ஒதுக்கப்பட்்ட தும்ற்கள 
எனப்படும்.  அமவ ஆளுநரின் வசம் 
இருககும்.  ்கல்வி மற்றும் பி்ற தும்ற்கள 
மளாற்றித் தரப்பட்்ட தும்ற்க்ளாகும். அமவ  
வதர்்நசதடுக்கப்பட்்ட பிரதிநிதி்களி்டம் 
இருககும்.

இ்நதிைளா 1947-ஆம் ஆண்டு  
சுத்நதிரமம்ட்நத பின்பு, உள்ளாட்சி 
அரசளாங்களுககு புத்துயிரூட்்ட ்பல்வவறு 
முைற்சி்கள வமற்ச்களாள்ப்பட்்டன. 
இ்நதிைளாவில் ்பரவலளாக்கப்பட்்ட அதி்களார 
அமமபபு இருத்தல் வவண்டும், கிரளாமபு்ற 
்பஞ்சளாைத்துககு ஆளும்கயில் ச்பளாறுபபு்கள 
அளிக்கப்ப்ட வவண்டும் (தன்னிம்றவு ச்பற்்ற 
கிரளாம சுைரளாஜ்ஜிைம்) என்று ம்களாத்மளா ்களா்நதி 
வலியுறுத்தினளார்.

ஷர்மளா நளாரளாைணன் என்்பவர் சுத்நதிர 
இ்நதிைளாவுக்களான ்களா்நதிை அரசிைலமமபபு 
சதளா்டர்்பளான ஒரு திட்்ட வமர்ப்டத்மத 
தைளாரித்தளார்.  அதில் குடிமக்களின் சமூ்க, 
ச்பளாரு்ளாதளார அரசிைல் ந்டவடிகம்க்களுக்களான 
அடிப்பம்ட அமமப்பளா்க ்பஞ்சளாைத்து்கள 
இருககும்்படி அமமத்தளார்.

கிரளாம ்பஞ்சளாைத்து்கள குடிமம, அரசிைல் 
மற்றும் நிர்வளா்கப்பணி்கம்ப வ்பளால் 

உற்்பத்திமை ஒருஙகிமணத்தல் மற்றும் 
வ்ங்களின் விநிவைளா்கம் சதளா்டர்்பளான 
ச்பளாரு்ளாதளார ்பணி்கம்யும் வமற்ச்களாள் 
வவண்டியுள்து.  இ்நத ச்பளாரு்ளாதளார 
ந்டவடிகம்கயின் மூலவம கிரளாம சமூ்கங்கள 
தன்னிம்றவு அம்டவது்டன் தங்க்து 
அடிப்பம்ட வதமவ்கம்யும் பூர்த்தி சசயது 
ச்களாள் முடியும்.

இதனளால், நவம்்பர் 26, 1949-ஆம் நளாள 
இ்நதிை அரசளால் ஏற்றுக ச்களாள்ப்பட்்ட 
இ்நதிை அரசமமபபின் ்பகுதி நளான்கில் 
அமம்நதுள் அரசின் வழி்களாட்டு 
சநறிமும்ற்களில், விதி 40 ஏற்்படுத்தப்பட்்டது. 
“அரசு கிரளாம ்பஞ்சளாைத்து்கம் ஏற்்படுத்த 
ந்டவடிகம்க எடுக்க வவண்டும்.  அமவ்கள 
சுை ஆட்சியின் அலகு்க்ளா்க ்பணிபுரிை 
வதமவைளான அதி்களாரங்கம்யும், தி்றமனயும் 
வைங்க வவண்டும்” என அரசிைலமமபபு பிரிவு 
40 கூறுகி்றது.  

அரசின் வழி்களாட்டு சநறிமும்ற்களின் 
விதி்களின் ்படி சசைல்்படுவற்்களா்க 1952-ஆம் 
ஆண்டு வ்பரளார்வத்து்டன் சமூ்க வமம்்பளாட்டு 
திட்்டம் சதளா்டங்கப்பட்்டது.  இதன் முககிை 
வநளாக்கமளா்க மக்களின் கூட்டு முைற்சியின் 
மூலம் கிரளாமங்களின் சமூ்க ச்பளாரு்ளாதளார 
மளாற்்றத்மத உறுதி சசயவதளாகும்.  இதற்கு 
சதளாழில் நுட்்ப ஒத்துமைபம்பயும், நிதி 
்பங்களிபம்பயும் அரசு சசயயும்.  இ்நத 
திட்்டமளானது, வதசிை விரிவளாக்க ்பணிைளா்க 
்பல்வவறு ஊர்க ்பகுதி்களுககு  விரிவளாக்கம் 
சசயைப்பட்்டது.  அறிவிைல் மற்றும் சதளாழில் 
நுட்்ப அறிமவ விவசளாைம், ்களால்நம்ட வ்ர்பபு 
மற்றும் ஊர்க ம்கவிமன சதளாழில்்களில் 
புகுத்துவது இதன் வநளாக்கமளா்க இரு்நதது.  
இரண்்டளாவது ஐ்நதளாண்டு திட்்ட ்களாலமளான 1956-
ல் (1956-61) கிரளாம ்பஞ்சளாைத்து்கள அமமபபு 
ரீதிைளா்க உைர்நிமல்களில் உள் மக்கள 
நிர்வளா்க அமமபபு்களு்டன் இமணக்கப்ப்ட 
வவண்டும் என்று ்பரி்நதுமரக்கப்பட்்டது. 1957-
ஆம் ஆண்டு, திட்்ட வடிவமமபபு குழு ஒன்ம்ற, 
்பல்வ்நத்ரளாய வமத்தளா தமலமமயில் மத்திை 
அரசளாங்கம் அமமத்தது.  வமத்தளா குழு 
முககிைமளான இரண்டு ்பரி்நதுமர்கம் கூறிைது 
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அமவ: நிர்வளா்கம் ்பரவலளாக்கப்ப்ட வவண்டும் 
மற்றும் நிர்வளா்கம் உள்ளாட்சி அமமபபு்களின் 
்கட்டுப்பளாட்டில் இருக்க வவண்டும்.  
இரண்்டளாவதளா்க, ஊர்க வ்ர்சசி வட்்டங்கள 
மக்க்ளாட்சி நிர்வளா்க அலகு்க்ளா்க மளாற்்றப்ப்ட 
வவண்டும்.  அஙகு வதர்்நசதடுக்கப்பட்்ட 
பிரதிநிதி்கம் ச்களாண்்ட ஊரளாட்சி ஒன்றிைம் 
மூலம் அப்பகுதியில் வமம்்பளாட்டு திட்்டங்கம் 
சசைல்்படுத்த வவண்டும்.  வமலும் மளாவட்்ட 
அ்வில் ஊரளாட்சி ஒன்றிை தமலவர்்கள, சட்்ட 
மன்்ற உறுபபினர்்கள, நளா்டளாளுமன்்ற 
உறுபபினர்்கள, மளாவட்்ட அ்விலளான 
சு்களாதளாரம், விவசளாைம், ்களால்நம்ட, ்கல்வி 
அலுவலர்்கள மற்றும் மளாவட்்ட ஆட்சிைமர 
உறுபபினர்்க்ளா்க ச்களாண்்ட மளாவட்்ட வமம்்பளாட்டு 
குழு ஏற்்படுத்தப்ப்ட வவண்டும் என்றும் இககுழு 
்பரி்நதுமரத்தது.  இ்நத மளாவட்்ட அமமபபு ஒரு 
ஆவலளாசமன வைஙகும் அமமப்பளா்க மட்டுவம 
சசைல்்படும்.  வமத்தளா குழுவின் ்பரி்நதுமர்கள 
ச்பரும்்பளாலும் அமனவரளாலும் 
வரவவற்்கப்பட்்டன.  ்பல்வவறு மளாநிலங்களில் 
்பஞ்சளாைத்து ரளாஜ் சட்்டங்கள இைற்்றப்பட்்டன.  
ஏ்றத்தளாை 90 சதவீத இ்நதிை மக்கள 1960 
வளாககில் ்பஞ்சளாைத்து ரளாஜ் அமமபபுககுள 
ச்களாண்டுவரப்பட்்டனர்.

்பஞ்சளாைத்து அமமபபு்களின் 
சசைல்்பளாடு்கம் ்பற்றி ஆரளாைவும், அதமன 
சசம்மமப்படுத்தவும் இ்நதிை அரசளாங்கம், 1977-
ஆம் ஆண்டு அவசளாக வமத்தளா தமலமமயில் ஒரு 
குழுமவ அமமத்தது.  இககுழு, ்பஞ்சளாைத் ரளாஜ் 
அமமபபு மக்க்ளாட்சி ்பண்பு்கம் ச்களாண்்ட ஒரு 
உள்ளாட்சி அரசளாங்க அமமப்பளா்க 
மளா்றவவண்டும், வமம்்பளாட்டு திட்்டங்கம் 
சசைல்்படுத்த வவண்டும்.  வமலும், அமனத்து 
்பணி்கம்யும் ஒருஙகிமணத்து தனது 
்கட்டுப்பளாட்டில் மவத்திருக்க வவண்டும் என்்றது.  
எனவவ, இது தனது முதல் ்பரி்நதுமரைளா்க 
மளாவட்்ட ்பஞ்சளாைத்து வநரிம்டைளா்க மக்க்ளால் 
வதர்்நசதடுக்கப்பட்்ட அமமப்பளா்க இருக்க 
வவண்டும் என்்றது.  ஒரு தற்்களால தீர்வளா்க, 
வட்்டளார அ்வில் ்பஞ்சளாைத்து ஒன்றிைம் நீடிக்க 
்பரி்நதுமரத்தது.  இது உள்ளாட்சி அரசளாங்கத்தின் 
ஒரு அல்களா்க இல்லளாமல், மளாவட்்ட 

்பஞ்சளாைத்திற்கு ஒரு இம்டநிமல ஆதரவு ்கரமளா்க 
சசைல்்ப்ட வவண்டும் என்்றது.  அவசளாக வமத்தளா 
குழு, 1978-ஆம் ஆண்டு தனது ்பரி்நதுமரமை 
சமர்பித்தது.  இதன் எதிசரளாலிைளா்க ்கர்நளா்ட்களா, 
ம்களாரளாஷ்டிரளா, ஆ்நதிர பிரவதசம், வமற்கு 
வங்களா்ம் மற்றும் குைரளாத் வ்பளான்்ற 
மளாநிலங்கள தங்கள மளாநில ்பஞ்சளாைத்து 
சட்்டங்களில் திருத்தங்கம் ச்களாண்டு வ்நதன. 

உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கம் வலுப்படுத்த 
1978 முதல் 1986 வமர, சி.எச. அனும்நத்ரளாவ 
குழு, ஜி.வி.வ்க. ரளாவ குழு மற்றும் எல்.எம். சிஙவி 
குழு வ்பளான்்ற ்பல குழுக்கள ஏற்்படுத்தப்பட்்டன.  
இமவைளாவுவம அவசளாக வமத்தளா குழுவின் 
்பரி்நதுமர்களில் சிறுசிறு மளாற்்றங்கம்வை 
்பரி்நதுமரத்தன.  ரளாஜீவ ்களா்நதி அரசளாங்கத்தளால் 
1989-ஆம் ஆண்டு ச்களாண்டுவரப்பட்்ட 64-வது 
மற்றும் 65-வது சட்்ட திருத்தம் மி்க முககிைமளான 
ஒரு நி்கழவளாகும்.  ஆனளால், இது 
மளாநிலங்க்மவயில் நிம்றவவற்்றப்ப்டவில்மல.

பின்பு, ்பல்வவறு முைற்சி்களின் விம்வளா்க 
1992-ஆம் ஆண்டு, மு்நமதை ்பல முைற்சி்களின் 
சி்றப்பம்சங்கம்யும் உள்்டககி, அரசளாங்கம் 
73-வது மற்றும் 74-வது சட்்டத்திருத்த 
மவசளாதளாமவ 1992-ல் நளா்டளாளுமன்்றத்தில் 
அறிமு்கப்படுத்தி இறுதியில் அது 1993-ஆம் 
ஆண்டு இரு அமவ்களிலும் நிம்றவவற்றிைது.

இ்நத 73-வது சட்்ட திருத்தமும் 74-வது 
சட்்ட திருத்தமும் இ்நதிை அரசமமபபில் ்பகுதி 
IX மற்றும் IX(A) என்்ற இரு ்பகுதி்கம் 
இமணத்தது.  அதில் அரசிைல் சட்்ட பிரிவு்கள 
243 முதல் 243(ZG) வமர உள்து.

 12.5  73-வது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தம் 
–  அைலாககம் ைற்றும் அ்தன் 
விமைவுகள்

மக்களசதளாம்க இரு்பது லட்சத்துககும் 
மி்களாமல் உள் மளாநிலங்கள மற்றும் யூனிைன் 
பிரவதசங்கள கிரளாமம், ஒன்றிைம் மற்றும் 
மளாவட்்டத்மதக ச்களாண்்ட மூன்்றடுககு 
்பஞ்சளாைத்து அமமபபு ஒன்ம்ற ஏற்்படுத்த 
வவண்டும் என 73-வது அரசமமபபு சட்்ட 

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 12.indd   122 29-09-2018   12:42:22
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



123

திருத்தத்தின் மூலம் வசர்க்கப்பட்்ட அரசமமபபு 
சட்்ட பிரிவு 243(B) கூறுகி்றது.  மளாவட்்டம் 
என்்பது சளாதளாரணமளா்க வைககில் உள் ஒரு 
மளாநிலத்தின் மளாவட்்டத்மத குறித்தளாலும், 
கிரளாம மற்றும் ஒன்றிை ்பஞ்சளாைத்து்களின் 
எல்மல ்பற்றி இ்நத சட்்ட திருத்தம் 
குறிபபி்டவில்மல.  ஒரு கிரளாம ்பஞ்சளாைத்தின் 
எல்மலமை மளாநில ஆளுநர் ஒரு அறிகம்க 
மூலமளா்க தீர்மளானிக்கலளாம்.  அது ஒன்றுககு 
வமற்்பட்்ட கிரளாமங்கம் உள்்டககிைதளா்க 
இருக்கலளாம்.  இமதப வ்பளாலவவ 
இம்டநிமலயில் உள் ்பஞ்சளாைத்தளான 
ஒன்றிை ்பஞ்சளாைத்மதயும் ஆளுநர் தன் 
அறிகம்க மூலம் தீர்மளானிககி்றளார்.  இது மளாநில 
அரசுககு ்பஞ்சளாைத்து்கம் அமமப்பதிலும், 
்பஞ்சளாைத்து ஒன்றிைங்கம் அமமப்பதிலும் 
முழு சுத்நதிரத்மத வைஙகுகி்றது. 

அரசமமபபில் ஒரு புதிை  
அட்்டவமணைளா்க 11-வது அட்்டவமண  
வசர்க்கப்பட்்டது.  அது ்கட்்டளாை ்பணி்கள 
மற்றும் விருப்ப ்பணி்கம் ்பஞ்சளாைத்தின் 
மூன்்றடுககு்களுககும் தருகி்றது.

(அ)  கிரளாம அ்வில் கிரளாம ்பஞ்சளாைத்து 
உள்து.

(ஆ)  மளாவட்்ட அ்வில் மளாவட்்ட 
்பஞ்சளாைத்து உள்து. 

(இ) 20 லட்சத்துககு வமல் மக்கள 
சதளாம்கமைக ச்களாண்்ட மளாநிலங்களில் கிரளாம 
மற்றும் மளாவட்்ட ்பஞ்சளாைத்து்களுககு இம்டப்பட்்ட 
அ்வில் இம்டநிமல ்பஞ்சளாைத்துக்கள உள்ன . 

ஒரு ்பஞ்சளாைத்தில் உள் அமனத்து 
இ்டங்களும், சதளாகுதி மக்களின் வநரிம்டைளான 
வதர்தல் மூலம் நிரப்பப்ப்ட வவண்டும். ஒரு 
கிரளாம ்பஞ்சளாைத்தின் வளாக்களா்ர்்கம் 
ச்களாண்்ட அமமபபு “கிரளாம சம்ப” என்று 
அமைக்கப்படுகி்றது.  ஒரு கிரளாம ்பஞ்சளாைத்தின் 
வளாக்களா்ர் ்பட்டிைலில் உள் அமனவரும் 
கிரளாம சம்ப உறுபபினர்்கள ஆவர்.

ஒவசவளாரு ்பஞ்சளாைத்திலும், ்பஞ்சளாைத்து 
தமலவர் அம்மளாநில சட்்டப்படி 
வதர்்நசதடுக்கப்படுகி்றளார். அ்நத சட்்டப்படிவை 
கிரளாம ்பஞ்சளாைத்தின் தமலவருககும், ஒன்றிை 
்பஞ்சளாைத்தின் தமலவருககும் மளாவட்்ட 
்பஞ்சளாைத்தில் பிரதிநிதித்துவம் 

அக்்டாபர் 02, 1959, பண்டி்த ஜவஹர்லால் ்ேரு ராஜஸ்தான் ைாநிலம் ேகவுரில் 
பஞசாயதது ராஜ்-ககான அடிககல்மல ோடடினார்.

ஊரக இந்தியாமவ ஆள்வம்த பபாறுத்தவமர மிகப் புரடசிகரைான மு்தல்படி
கிராைஙகளில் முழுமையான வைர்ச்சி ைற்றும் ைககளின் மகயில் 

அதிகாரதம்த அளித்தல்.

 50-ஆண்டுகள் நிமைவு  இந்்த பபான்னான ்ேரததில் எஙகளு்டன் இமையுஙகள் 

பஞசாயதது ராஜ் பபான் விழா நிகழ்ச்சிகள்
அக்்டாபர் 02, 2009

நல்வாழ்த்துகள்
இந்தியாவின் கிராைப்புை ைககளுககும் ்ைலும் பஞசாயதது ராஜ்-உ்டன் ப்தா்டர்பும்டயவர்களுககும். 

பஞ்வாயத்து ரவாஜ்

பபவான்விழவா ஆண்டு
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அளிக்கப்படுகி்றது.  அது வ்பளாலவவ சட்்டமன்்ற 
உறுபபினர்்களும், நளா்டளாளுமன்்ற 
உறுபபினர்்களும் கிரளாம ்பஞ்சளாைத்துககு வமல் 
உள் ்பஞ்சளாைத்து்களில் உறுபபினர்்க்ளா்க 
உள்னர். இ்நத சட்்ட திருத்தம் சட்்டமன்்ற 
உறுபபினர்்களுககும், நளா்டளாளுமன்்ற 
உறுபபினர்்களுககும் ஒன்றிை ்பஞ்சளாைத்திலும், 
மளாவட்்ட ்பஞ்சளாைத்திலும் ்பஙகு ச்பறுகி்ற 
வளாயபம்ப வைஙகுகி்றது.  வமலும், ்பஞ்சளாைத்தின் 
மூன்்றடுககு்களிலும் தளாழத்தப்பட்வ்டளார் மற்றும் 
்பைஙகுடியினருககு இ்டஒதுககீடு அளிககி்றது.  
வமலும், ச்பண்்களுககு சமளாத்த இ்டங்களில் 
மூன்றில் ஒரு ்பஙகுககு மி்களாமல் இ்டஒதுககீடு 
வைங்கப்படுகி்றது.  ்பஞ்சளாைத்து்களின் 
்பதவிக்களாலம் ஐ்நது ஆண்டு்கள. 

இ்நதிைளாவின் 2011-ஆம் ஆண்டு 
்கணகச்கடுபபின்்படி ஏ்றத்தளாை 2,50,000 
கிரளாம ்பஞ்சளாைத்து்கள உள்ன.

மளாநில சட்்டமன்்றத்திற்கு 
வதர்்நசதடுக்கப்ப்ட என்ன தகுதி்கள 
வதமவவைளா, அவத தகுதி்கள தளான் ஒருவர் 
்பஞ்சளாைத்து வதர்தலில் வ்பளாட்டியி்ட 
வதமவப்படும் தகுதி்கள ஆகும். ்பஞ்சளாைத்தின் 
ச்பளாறுபபு்கள எமவ என்று சதளிவளா்கவும் 
விரிவளா்கவும் அரசமமபபின் ்பதிவனளாரளாவது 
அட்்டவமணயில் ச்களாடுக்கப்பட்டுள்து. 
வதசிை நிதிககுழு வ்பளாலவவ, மளாநில நிதிககுழு 

  விவசளாைம் மற்றும் விவசளாை விரிவளாக்க 
்பணி்கள 

  நில வமம்்பளாடு, நிலசசீர்த்திருத்தங்கம் 
அமல்்படுத்துதல், நிலங்கம் 
ஒருஙகிமணத்தல்  மற்றும் வ்பணுதல்.

  சிறிை நீர் ்பளாசனங்கம் நிர்வகித்தல், நீர் 
ஆதளாரங்கம் வமம்்படுத்துதல்

  ்களால்நம்ட வ்ர்பபு, வ்களாழி வ்ர்பபு 
மற்றும் ்பளால் ்பண்மண 

  மீன் வ்ம்
  சமூ்க ்களாடு்கள மற்றும்  ்பண்மண 

்களாடு்கள
  சிறு ்களாடு்களின் மூலமளான உற்்பத்தி
  சிறு சதளாழில்்கள, உணவு ்பதப்படுத்தும் 

சதளாழில்்கள உட்்ப்ட.
  ்களாதி, கிரளாமம் மற்றும் குடிமசத் 

சதளாழில்்கள
  ஊர்க வீட்டு வசதி
  குடிநீர்
  எரிச்பளாருள மற்றும் ்களால்நம்ட தீவனம்
  சளாமல்கள, சிறு்பளாலங்கள, ச்பரிை 

்பளாலங்கள, ்ப்டகு, நீர்வழி்கள.
  ஊர்க மின்மைமளாக்கல் மற்றும் மின் 

விநிவைளா்கம்

பதி்னாராவது அட்டவமை (பிரிவு  243G)  

  மரபு சளாரளா எரிசகதி ஆதளாரங்கள
  வறுமம ஒழிபபு திட்்டங்கள
  சதளா்டக்க ்கல்வி மற்றும் வமல் நிமலக 

்கல்வி
  சதளாழில்நுட்்ப ்பயிற்சி மற்றும் சதளாழில் 

்கல்வி
  நூல்கங்கள
  ்கலளாசசளார ந்டவடிகம்க்கள
  சு்களாதளாரம் மற்றும் துபபுரவு; 

மருத்துவமமன்கள, ஆரம்்ப சு்களாதளார 
மமைங்கள மற்றும் மரு்நத்கங்கள 
உட்்ப்ட

  குடும்்ப நலன்
  ச்பண்்கள மற்றும் குை்நமத்கள 

வமம்்பளாடு
  சமூ்க நலம்; மளாற்றுத்தி்றனளாளி்கள 

மற்றும் மன நலம் குன்றிவைளார் நலம் 
உட்்ப்ட 

  நலிவம்ட்நத பிரிவினரின் நலம் 
குறிப்பளா்க ்பட்டிைலினத்தவர் மற்றும் 
்பைஙகுடியினர்.

  ச்பளாது விநிவைளா்க மும்ற
  சமுதளாை சசளாத்துக்கம் நிர்வகித்தல்
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ஒன்று உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களுககு மளாநில 
நிதிமை ்பகிர்்நது ச்களாடுப்பதற்கும், அதில் 
்பரி்நதுமர்கம் ச்களாடுப்பதற்கும் அரசமமபபு 
சட்்டத் திருத்தத்தினளால் ஏற்்படுத்தப்பட்்டது.

73-வது சட்்டத்திருத்தத்தின் விம்வளா்க 
உசச நீதிமன்்றம் அமனத்து உள்ளாட்சி 
அதி்களாரி்களும் அரசளா்கவவளா அல்லது 
அரசளாங்கமளா்கவவளா தளான் ்கருதப்பட்டு அவவளாவ்ற 
ந்டத்தப்ப்ட வவண்டும் என்று கூறிைது.  இதன் 
விம்வளா்க ்பஞ்சளாைத்து்கள சட்்டபபூர்வ தன்மம 
ச்பறுகின்்றன. அமவ அரசின் ்கருவிைளா்க 
அஙகீ்கரிக்கப்பட்டு மக்களின் ்பங்களிபபு 
அமமபபு்கம் கீழநிமல்களில் 
உருவளாககுகின்்றன. அரசமமபபில் 
குறிபபி்டப்பட்டுள் அமமபபு்க்ளான மளாநில  
வதர்தல் ஆமணைம், மளாநில நிதிககுழு  
வ்பளான்்றமவ ்பஞ்சளாைத்து்களுககு 
நிமலத்தன்மமமையும், நிர்நதர தன்மமமையும் 
அளிககின்்றன. அடிப்பம்ட வசமவ்க்ளான 
குடிநீர், ஊர்க துபபுரவு, சு்களாதளாரம், சதளா்டக்க 
்கல்வி வ்பளான்்றமவ உள்ளாட்சி அமமபபு்களின் 
பிரதளான ்பணிைளா்க இரு்நத வ்பளாதிலும் 
ச்பரும்்பளாலளான ்பஞ்சளாைத்து்கள, மளாநில அரசின் 
திட்்டங்கம் அமல்்படுத்தும் 
நிறுவனங்க்ளா்கவவ ந்டத்தப்படுகின்்றன.   

மளாவட்்ட ஆட்சிைரின் கீழ சசைல்்படும்  
மளாவட்்ட நிர்வளா்கமளானது, உத்தரவு்கம் 
நிம்றவவற்றும் நிர்வளா்க அமமப்பளா்க உள்து. 

்பஞ்சளாைத்து ரளாஜ் (1959-2009)

ச்பளான் விைளா ஆண்டு- அகவ்டளா்பர் 
02,1959 ஆம் நளாள ்பண்டித ைவஹர்லளால் 
வநரு அவர்்கள ரளாைஸ்தளான் மளாநிலம் 
ந்கவுரில் ்பஞ்சளாைத்து ரளாஜ்-ககு அடிக்கல் 
நளாட்டினர். ஊர்க இ்நதிைளாமவ ஆளவதில் 
இது ஒரு புரட்சி்கரமளான ்படிைளாகும். 
கிரளாமங்களின் முழுமமைளான வ்ர்சசி 
மற்றும் மக்களின் ம்க்களில் அதி்களாரத்மத 
அளித்தல் என்்ற வநளாககு்டனளான இ்நத 
்பைணம் அன்று சதளா்டஙகிைது.

இதில், கிம்டமட்்ட ஒருஙகிமணபபு 
கீழநிமலயில் இல்லளாமல் இைஙகும் ்படிைளா்க 
நம்மும்டை மக்க்ளாட்சி ்கட்்டமமபபு உள்து.

உள்ளாட்சி நிர்வளா்கமளானது வமலும் 
ச்பளாறுபபு்டனும், சவளிப்பம்ட தன்மமயு்டனும்  
மற்றும் மக்களுககு ்பதிலளிககும் ்க்டமம 
உணர்வு்டனும் சசைல்்ப்ட மத்திை மற்றும் 
மளாநில அரசு்களில் மட்டுமல்லளாது மளாவட்்ட 
மற்றும் கிரளாம அ்விலும் பிரதிநிதித்துவ 
அரசளாங்கங்கள ஏற்்படுத்தப்ப்ட வவண்டும். 
அமவ்களுககுள நிைளாைமளான வம்கயில் 
்பணி்கள பிரிக்கப்பட்டிருக்க வவண்டும். 

  மளாவட்்ட ்பஞ்சளாைத்து்கள 
(வதர்்நசதடுக்கப்பட்வ்டளார் மற்றும் 
நிைமிக்கப்பட்வ்டளார்)

  ஊரளாட்சி ஒன்றிை குழு 
(வதர்்நசதடுக்கப்பட்வ்டளார்)

  கிரளாம ்பஞ்சளாைத்து 
(வதர்்நசதடுக்கப்பட்வ்டளார்)

  கிரளாம சம்ப (ஒரு கிரளாமத்தின் அமனத்து 
வளாக்க்ளார்்களும்) (ஆவலளாசமன அமமபபு)

73-வது அரசமைப்பு சட்ட 
திருத்தததினால் (1991) ஏற்படுத்தப்பட்ட 

மூன்ைடுககு பஞசாயத ராஜ் அமைப்பு

12.6   74-வது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தம் 
–  அைலாககம் ைற்றும் அ்தன் விமைவுகள்

74-வது அரசமமபபு சட்்ட திருத்தத்தின் ்படி 
ந்கர ்பகுதி்கள என்்பமவ சவவவவறு விதமளான 
அ்வு்கள, குணம் மற்றும் முககிைத்துவம் 
ச்களாண்்ட ந்கரங்கம்யும் ச்பரு ந்கரங்கம்யும் 
உள்்டககிைமவ. மளாந்கரளாட்சி்கள, ந்கரளாட்சி்கள, 
வ்பருரளாட்சி்கள, ந்கரிைங்கள மற்றும் ்பளாம்ை 
வளாரிைங்கள என்்பமவ ச்பளாதுவளான ந்கர்பபு்ற 
உள்ளாட்சி அரசளாங்க வம்க்க்ளா்க உள்ன. 
இதில் முதல் நளான்கு வம்க்களும் மளாநில 
ந்கரளாட்சி சட்்டங்களின் அடிப்பம்டயிலும், 
்பளாம்ை வளாரிைம் மட்டும் மத்திை சட்்டமளான, 
்பளாம்ை வளாரிைங்கள சட்்டம், 1924-ன் 
அடிப்பம்டயிலும் சசைல்்படுகின்்றன.
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அரசமமபபின் 74-வது அரசமமபபு சட்்ட 
திருத்தம் 1922-ஆம் ஆண்டு நிம்றவவற்்றப்பட்டு, 
ைூன் 1993-ஆம் ஆண்டு அரசிதழில் 
சவளியி்டப்பட்்டது. இ்நத 1992ம் ஆண்டு சட்்டம் 
அமனத்து மளாநிலங்களுககும் ஓர் ஆண்டு ்களாலம் 
்களால அவ்களாசம் வைஙகிைது. அதற்குள 
ஒவசவளாரு மளாநிலமும், யூனிைன் பிரவதசமும் 
தங்கள சட்்டங்கம் வதமவைளான அ்வு 
திருத்துவதன் மூலவமளா மளாற்றுவதன் மூலவம 
மத்திை சட்்டத்தின் விதி்கம் தங்கள 
சட்்டங்களில் ஏற்்படுத்தி அதன் மூலம் ந்கர 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கம் அமமத்தி்ட 
வவண்டும் என இசசட்்டம் கூறுகி்றது. 
உதளாரணமளா்க ்பஞ்சளாப ந்கரளாட்சி்கள சட்்டம் 1911 
மளாற்்றப்பட்டு ்பஞ்சளாப ந்கரளாட்சி்கள மவசளாதளா 1998 
ச்களாண்டு வரப்பட்்டமத கூ்றலளாம்.

74-வது அரசமமபபு சட்்ட திருத்தத்தில் ந்கர 
உள்ளாட்சி அமமபபு்களில் மூன்்றடுககு  மும்ற 
்பரி்நதுமரக்கப்பட்்டது. அமவ வ்பரூரளாட்சி்கள, 
ந்கரளாட்சி்கள மற்றும் மளாந்கரளாட்சி்கள. இவற்ம்றப 
்பற்றி விரிவளா்க ்களாணலளாம்.

்பரூராடசிகள்

ஒரு ்பகுதி, ஊர்க ்பகுதியிலிரு்நது ந்கர 
்பகுதிைளா்க உைரககூடிை நிமலயில் இரு்நதளால், 
அப்பகுதி வ்பரூரளாட்சி என அமைக்கப்படும். இது 
ந்கரளாட்சிககும், ஊரளாட்சிககும் இம்டப்பட்்ட ஓர் 
நிமலைளாகும். இதன் மக்கள சதளாம்க 5,000-ககு 
வமலும் 15,000-ககு மி்களாமலும் இருககும். அதன் 
வருவளாய ஈட்்டலும் வருவளாய ஆதளாரங்களும் 
ஊரளாட்சிகச்கன்று அரசு நிர்மணயித்துள் 
வரம்ம்ப வி்ட அதி்கரித்து இருககும். ஒரு 
வ்பரூரளாட்சியின் உறுபபினர்்கள எண்ணிகம்க 
3ககு கும்றைளாமலும் அவத சமைத்தில் 15-ஐ வி்ட 

கிரளாம சம்ப கூட்்டங்கள ஆண்டிற்கு 
நளான்கு மும்ற ைனவரி 26 குடிைரசு தினம், 
வம 1 உமைப்பளா்ர் தினம், ஆ்கஸ்ட் 15 
சுத்நதிர தினம் மற்றும் அகவ்டளா்பர் 2 ்களா்நதி 
சைை்நதி ஆகிை நளாட்்களில் 
ந்டத்தப்படுகி்றது.

மி்களாமலும் அம்மளாநில சட்்டம் கூறும் 
எண்ணிகம்கயில் இருககும். இ்நத வ்பரூரளாட்சி 
எ்நத சட்்டமன்்ற சதளாகுதியின் எல்மலககுள 
வருகி்றவதளா அ்நத  சட்்டமன்்ற உறுபபினர் மற்றும் 
மளாநில அரசளால் நிைமிக்கப்படும் ந்கரளாட்சி 
நிர்வளா்கத்தில் அனு்பவம் ச்பற்்ற அல்லது சி்றபபு 
நிபுணத்துவமும்டை இரண்டு உறுபபினர்்கள 
வ்பரூரளாட்சியின் வதர்்நசதடுக்கப்ப்டளாத 
உறுபபினர்்க்ளா்க இருப்பர். இ்நத நிைமிக்கப்பட்்ட 
உறுபபினர்்கள வ்பரூரளாட்சி கூட்்டங்களில் ்கல்நது 
ச்களாண்்டளாலும் வளாக்களிககும் உரிமம கிம்டைளாது. 
ஒரு வ்பரூரளாட்சியின் ்பதவிக்களாலம் ஐ்நது 
ஆண்டு்க்ளா்க இருககும். 

இ்நத வ்பரூரளாட்சியின் ்பகுதி்கள ்பல சிறு 
சதளாகுதி்க்ளா்க பிரிக்கப்பட்டு, அமவ வளார்டு்கள 
என அமைக்கப்படுகி்றது. ஒவசவளாரு வளார்டும் 
ஒரு வளார்டு உறுபபினமர வதர்்நசதடுககும்.  
அ்நத வ்பரூரளாட்சியின் ்பட்டிைலினத்தவர் மற்றும் 
்பைஙகுடியினர் எண்ணிகம்கககும் ஒட்டு 
சமளாத்த மக்கள சதளாம்க எண்ணிகம்கககும் 
உள் விகிதளாசளாரத்தின் அடிப்பம்டயில் 
்பட்டிைலினத்தவருககும் ்பைஙகுடியினருககும் 
வளார்டு்கள இ்ட ஒதுககீடு அடிப்பம்டயில் 
ஒதுக்கப்படுகி்றது. வமலும் ஒட்டு சமளாத்த 
வளார்டு்கள எண்ணிகம்கயில் மூன்றில் ஒரு 
்பஙகு ச்பண்்களுககு இ்ட ஒதுககீடு 
அடிப்பம்டயில் ஒதுக்கப்படுகி்றது.

வ்பரூரளாட்சியில் வதர்்நசதடுக்கப்பட்்ட 
உறுபபினர்்கள ஒருவமர தமலவரளா்கவும், 
மற்ச்றளாருவமர துமணத்தமலவரளா்கவும் 
வ்பரூரளாட்சியின் கூட்்டத்தில் வதர்்நசதடுககின்்றனர். 
இ்நத கூட்்டத்மத துமண ஆமணைர் கூட்டுகி்றளார். 
ஒவசவளாரு வ்பரூரளாட்சிககும் ்கட்்டளாைம் சசயை 
வவண்டிை ்பணி்க்ளா்க குடிநீர் வைங்கல், வடி்களால், 
தூயமம வ்பளான்்றமவ உள்ன. ஒவசவளாரு 
வ்பரூரளாட்சி்களுககும் அரசு ஒரு சசைல் 
அதி்களாரிமை நிைமிககி்றது.

ேகராடசி
மக்கள சதளாம்க 15,000-ககு வமலும் மூன்று 

இலட்சத்திற்கு கீழும் உள்  
சிறு ந்கரப ்பகுதி்களில் ந்கரளாட்சி்கள 
ஏற்்படுத்தப்படுகின்்றன. அவத வ்பளால் அதன் வரி 
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வருவளாய, மற்்ற வருவளாய்கள அரசு நிர்ணயித்த 
அ்வுககுள இருத்தல் வவண்டும். இமத 
அவவபவ்பளாது அ்நத்நத மளாநிலங்கள தீர்மளானிககும்.

ேகராடசி நிமல ைககள் ப்தாமக

வமகயினம் அ
ஒரு லட்சமும் 

அதற்கு வமலும்

வமகயினம் ஆ
50,000 முதல் 1 
லட்சம் வமர

வமகயினம் இ 50,000 ககு கீழ

ந்கரளாட்சியின் வம்கயினம் அ-ல் 20 
எண்ணிகம்கககு கும்றைளாமலும், 50  
எண்ணிகம்கககு மி்களாமலும் வதர்்நசதடுக்கப 
்பட்்ட உறுபபினர்்கள இருப்பர். அவதவ்பளால் 
வம்கயினம் ஆ-ல் 15 முதல் 30 வமர, வம்கயினம் 
இ-ல் 10 முதல் 15 வமர வதர்்நசதடுக்கப்பட்்ட 
உறுபபினர் இருப்பர். சட்்ட மன்்ற சதளாகுதி 
எல்மலககுள வருகின்்ற ந்கரளாட்சி்களில், அ்நத 
சதளாகுதியின் சட்்டமன்்ற உறுபபினர் ்பதவி வழி 
உறுபபினரளா்க ந்கரளாட்சியில் இருப்பளார். மூன்று 
உறுபபினர்்கள வமர அரசளாங்கம் ந்கர சம்பககு 
நிைமிக்கலளாம். தமலவர் மற்றும் துமணத் 
தமலவர் வதர்தலில் நிைமிக்கப்பட்்ட 
உறுபபினர்்கள ்பஙகு ச்பற்று வளாக்களிக்க 
முடிைளாது. ந்கரளாட்சி உறுபபினர்்கள மக்க்ளால் 
ர்கசிை வளாகச்கடுபபு மும்ற மூலம் 
வதர்்நசதடுக்கப்படுகின்்றனர்.

ஒட்டுசமளாத்த ந்கரளாட்சி ்பகுதியும், எத்தமன 
உறுபபினர்்கள வதர்்நசதடுக்கப்ப்ட வவண்டுவமளா 
அத்தமன வளார்டு்க்ளா்க பிரிக்கப்பட்டுள்து. 
சட்்டமன்்ற சதளாகுதியின் வளாக்களா்ர் ்பட்டிைலில் 
ந்கரளாட்சி எல்மலககுள உள்வர்்கவ் 
ச்பளாதுவளா்க ந்கரளாட்சியின் வளாக்களா்ர்்க்ளா்க 
எடுத்துக ச்களாள்ப்படுவர். வதர்தலில் 
வ்பளாட்டியிடும் வவட்்பளா்ர்்களுககு சின்னங்கள 
ஒதுக்கப்படுகின்்றன. அஙகீ்கரிக்கப்பட்்ட 
அரசிைல் ்கட்சி்களின் சின்னங்கள அக்கட்சியின் 
வவட்்பளா்ருககு வைங்கப்படும்.

வதர்தல் முடிவு்கள சவளிைளான 14 
நளாட்்களுககுள துமண ஆமணைர் 
வதர்்நசதடுக்கப்பட்்ட உறுபபினர்்களின் கூட்்டத்மத 

கூட்டி அவர்்களுககு ்பதவி பிரமளாணம் சசயது 
மவத்து தமலவர் மற்றும் துமணத் தமலவமர 
வதர்்நசதடுக்க வம்க சசயை வவண்டும். ந்கர 
்பஞ்சளாைத்து்கம்ப ச்பளாறுத்தவமரயிலும் ஓர் 
ந்கரப ்பகுதியில் உள் ்பட்டிைல் இனத்தவர் 
மற்றும் ்பைஙகுடியினரின் மக்கள சதளாம்கககு 
ஏற்்ற விகிதளாசசளாரத்தில் அடிப்பம்டயிவல தனி 
சதளாகுதி்கள ந்கர ்பஞ்சளாைத்து்களில் ஒதுககீடு 
சசயைப்படுகின்்றன. வமலும் கூடுதலளா்க ்பட்டிைல் 
இனத்தவர் மற்றும் ்பைஙகுடியினப ச்பண்்கள 
உட்்ப்ட சமளாத்த இ்டங்களில் 30 சதவிகிதம் 
ச்பண்்களுக்களா்க ஒதுககீடு சசயைப்பட்டுள்து. 
மக்கள சதளாம்க மூன்று லட்சத்திற்கு கும்றவளா்க 
உள் ந்கரளாட்சி்களில் ஒன்றுககும் வமற்்பட்்ட 
வளார்டு்கம் இமணத்து வளார்டு குழுக்கள 
ஏற்்படுத்தப்படும். அ்நத்நத வளார்டு்களில் இரு்நது 
வதர்்நசதடுக்கப்பட்்டவர்்கள, வளார்டு குழு 
உறுபபினர்்க்ளா்க இருப்பர். ஒவசவளாரு 
ந்கரளாட்சியிலும் நிமலககுழுக்கள 
ஏற்்படுத்தப்படும். இதில் ந்கரளாட்சியின் தமலவர் 
மற்றும் துமண தமலவர், வமலும் வம்கயினம் 
அ-வளா்க இரு்நதளால் நளான்கு உறுபபினர்்கம்யும் 
வம்கயினம் ஆ-வளா்க இரு்நதளால் இரண்டு 
உறுபபினர்்கம்யும் ந்கரளாட்சி உறுபபினர்்கள 
தங்களுககுள வதர்்நசதடுப்பர். இ்நத 
நிமலககுழுவின் ்பதவிக்களாலம் இரண்்டமர 
ஆண்டு்க்ளாகும்.  ந்கரளாட்சியின் ்பதவிக ்களாலம் 
ஐ்நது ஆண்டு்கள. வதர்்நசதடுக்கப்பட்்ட ந்கரளாட்சி, 
சட்்டப்படி சசைல்்ப்டளாத வ்பளாது, அது ்பதவியிலிரு்நது 
அ்கற்்றப்ப்டலளாம்.

ந்கர சம்ப ஆண்டுககு ஒரு மும்றைளாவது 
கூ்ட வவண்டும். அககூட்்டத்திற்கு ந்கர சம்ப 
தமலவர், அவர் இல்மலசைனில் ந்கர சம்ப 
துமணத் தமலவர் தமலமம ஏற்்பர். ந்கர சம்ப தன் 
்பணி்கம்  சசயை ்பல்வவறு துமண குழுக்கம் 
அமமககி்றது. இதில் ந்கர்மன்்ற உறுபபினர்்கள 
உறுபபினர்்க்ளா்க இருப்பர். அவர்்கள 
பிரசசமன்கம் ஆரளாய்நது, தீர்வுக்களான 
்பரி்நதுமர்கம் அளிப்பர். இ்நத குழுக்கள 
இரண்டு வம்கப்படும். அமவ சட்்ட பூர்வ குழுக்கள, 
சட்்ட பூர்வமற்்ற குழுக்கள என இரு வம்கப்படும். 
சி்றபபு வதமவ்களுக்களா்க ந்கரளாட்சி அமமபபு்கள 
சில துமணக குழுக்கம் ஏற்்படுத்தலளாம் .
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ேகர் ைன்ைம்
ந்கர்மன்்ற சட்்டத்தின்்படி வதர்வு 

சசயைப்பட்்ட ந்கர்மன்்ற உறுபபினர்்களில் 
ஒருவர் ந்கர்மன்்றத் தமலவரளா்க ஒரு 
மளாதத்திற்குள வதர்வு சசயைப்படுகின்்றளார்.  ந்கர் 
மன்்றம் வதர்தல் முடி்நதவு்டன் 
உருவளாக்கப்படுகின்்றது.  இ்நத ந்கர்மன்்ற 
தமலவரின் ்பதவிக்களாலம் ஐ்நது ஆண்டு்க்ளா்க 
இருககி்றது. ந்கர்மன்்றம் ஒன்று அல்லது 
இரண்டு துமண தமலவமரயும் வதர்வு 
சசயகின்்றது.  இ்நதிைளாவில் ்பல்வவறு 
மளாநிலங்களில் உள் ந்கர்மன்்றத் தமலவர்்கள 
்பைணப்படி மற்றும் மளாத ஊதிைம் ச்பறுகின்்றனர்.  

ந்கர் மன்்ற கூட்்டங்கம் கூட்டுவதும், 
அதற்கு தமலமம வகிப்பதும் ந்கர் 
மன்்றத்தமலவரின் ்பணிைளாகும். வமலும் தவறு 
சசயயும் ந்கர்மன்்ற உறுபபினர் வமல் ஒழுஙகு 
ந்டவடிகம்கமையும் எடுககி்றளார். ந்கர் 
மன்்றத்தின் முதன்மம வ்பசசளா்ர்  ந்கர்மன்்றத் 
தமலவர் ஆவர், அரசு்டன் த்கவல் சதளா்டர்பும் 
மற்றும் அரசு விைளாக்களில் ்பஙகு ச்களாளவதும் 
இவரும்டை ்பணிைளாகும்.

ஒவசவளாரு ந்கர்மன்்றத்திற்கும் ஒரு 
நிர்வளா்க அலுவலர் உள்ளார். அவமர மளாநில 
நிர்வளா்கம் நிைமனம் சசயகின்்றது. ந்கர்மன்்ற 
அலுவலர்்கள அ்நத நிர்வளா்க அலுவலரின் கீழ 
்பணிபுரி்பவர்்க்ளா்க உள்னர்.

ந்கர்மன்்றத்மத ஆளுகின்்ற அமமபபு 
ந்கர்மன்்ற குழு ஆகும். இது ந்கர நிர்வளா்கத்திற்கு 
ச்பளாறுபபுள்து.  வமலும் சட்்டம் இைற்றுவது, 
ந்கர்மன்்ற கூட்்டத்தின் வநரம், கூட்்டத்மத 
ந்டத்துவது வ்பளான்்ற முடிவு்கம் நிர்வளா்க 
அலுவலர் வமற்ச்களாளகி்றளார்.

ந்கர்மன்்ற உறுபபினர்்கள குடிமக்களின் 
கும்ற்கம் வ்கட்்டறிை வவண்டும், 
ச்பளாதுமக்களு்டன் சதளா்டர்பில் இருத்தல், 
ந்கரளாட்சி அலுவலர்்கள மீதளான ச்பளாதுமக்களின் 
பு்களார்்கம் உரிை நிர்வளா்க தமலமமயி்டம் 
மும்றயி்டல், ந்கர்மன்்ற கூட்்டத் சதளா்டரில் 
மக்களின் கும்ற்கம் எடுத்துமரப்பதும் 
இவர்்களின் ்பணிைளாகும்.

ந்கர்மன்்றத்தின் ்பணி்கள, ச்பளாறுபபு்கள 
இ்நதிை அரசமமபபில் 12-வது அட்்டவமணயில் 
கூ்றப்பட்டுள்து. 74-வது அரசமமபபு 
சட்்டத்திருத்தம், ஒரு மளாவட்்டம் முழுமமககும் 
ஒரு வ்ர்சசி திட்்ட வமரமவ ஏற்்படுத்தும் 
வநளாககில் மளாவட்்ட திட்்டகுழுமவ ஏற்்படுத்திைது. 
இதன் மூலம் மளாவட்்டத்திற்கு திட்்ட அறிகம்க 
தைளார் சசயைப்படுகி்றது.  உள்ளாட்சி மற்றும் 
ந்கரளாட்சியில் உருவளாக்கப்படும் திட்்டத்திமன 
ஒன்று வசர்ப்பது குழுவின் ்பணி.

1992-ஆம் ஆண்டு சட்்டத்தின் ்படி மளாவட்்ட 
திட்்டககுழுவில் சமளாத்த உறுபபினர்்களில் ஐ்நதில் 
நளான்கு ்பஙகிற்கு கும்றைளாமல் இருத்தல் 
வவண்டும். இ்நத உறுபபினர்்கம் மளாவட்்ட 
்பஞ்சளாைத்து உறுபபினர்்கள மற்றும் அ்நத 
மளாவட்்டத்தில் உள் ந்கர்மன்்ற உறுபபினர்்கள 
தங்களுககுள வதர்்நசதடுககின்்றனர். இ்நத 
எண்ணிகம்க அ்நத மளாவட்்டத்தின் ந்கர்பபு்ற 
மக்கள சதளாம்க மற்றும் கிரளாமபபு்ற மக்கள 
சதளாம்கயின் விகிதளாசசளார அடிப்பம்டயில் 
அமம்நதிருககும். 

ந்கரளாட்சி அமமபபு்கள தனது ்பணி்கம் 
வமற்ச்களாளவதற்்களான சசலவினங்களுககு வரி, 
்கட்்டணம் மூலம் வருவளாய ஆதளாரங்கள 
வைங்கப்பட்டுள்து. ந்கரளாட்சி அமமபபு்கள 
தனது நிதி ஆதளாரங்கம் உைர்த்திச்களாள் ்பல 
வம்க வரி விதிபபு்கள ச்களாடுக்கப்பட்டுள்ன 
(உதளாரணம் – நிலவரி, ்கட்்ட்ட வரி, வி்ம்்பரத்தின் 
மீதளான வரி, சநடுசசளாமல சுங்க வரி, சளாமலவரி 
முதலளானமவ). 74-வது சட்்ட திருத்தத்தின் ்படி, 
மளாநில அரசு்கள இ்நத சட்்ட திருத்தத்மத தங்கள 
மளாநிலை சட்்டத்தில் இமனத்துக ச்களாண்்ட ஒரு 
வரு்ட ்களாலத்திற்குள, மளாநில நிதிக குழுமவ 
அமமத்தி்டல் வவண்டும்.

பசயல்பாடு

அரசமமபபு 11-வது மற்றும் 12-வது 
அட்்டவமணயின் ்படி உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கங்களுககு ஏன் முககிை 
ச்பளாறுபபு்கள வைங்கப்பட்டுள்து என 
ஆரளாைவும்.
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ைாநில நிதிககுழு கீழ்கண்்டவற்றில் 
பரிந்துமரகமை அளிககலாம்

அ.  ம ளா நி ல  அ ர ச ளா ங ்க த் தி ற் கு ம் 
மளாந்கரளாட்சிககுமிம்டவை வரி, சுங்க 
சட்்டங்கள வ்பளான்்றவற்றின் மூலமளா்க வரும் 
வருவளாமை ்பகிர்்நதளித்தல்.

ஆ.  அ்நத வருவளாமை மளாநிலத்திலுள் 
ந்கரளாட்சியின் ்பல நிமல்களுககும் ஒதுககீடு 
சசயதல்.

இ.  ந்கரளாட்சி்களின் வரி வம்க்கள, சுங்க 
்கட்்டணங்கள வ்பளான்்றவற்ம்ற நிர்ணைம் 
சசயதல்.

அரசமைப்பின் 12-வது அட்டவமை:  
ேகராடசியின் அதிகாரமும் – பபாறுப்புகளும்.

 

  ந்கரத் திட்்டங்கள, ந்கரத்மத 
வடிவமமத்தல்.

  ்கட்்ட்டங்கம் ்கட்டுதல், நிலத்மத 
்ப ை ன் ்ப டு த் து த ம ல 
ஒழுஙகுமும்ற்படுத்துதல்.

  ச்பளாரு்ளாதளார மற்றும் சமூ்க 
வமம்்பளாட்டிற்கு திட்்டமி்டல்

  சளாமல்கள மற்றும் ்பளாலங்கம் 
்பரளாமரித்தல்.

  வீட்டு உ்பவைளா்கத்திற்கு குடிநீர் 
விநிவைளா்கம் சசயதல்.

  ச்பளாதுசசு்களாதளாரம் மற்றும் துபபுரவு 
்பணி்கம் வமற்ச்களாளளுதல்.

  தீைமணபபு ்பணி்கள.

  ந்கர்பு்ற ்களாடு மற்றும் 
சுற்றுபபு்றசசூைமல ்பளாது்களாத்தல்.

  சமூ்கத்தில் நலிவம்ட்நவதளார், 
ஊனமுற்வ்றளார், மனநிமல 
குன்றிைவர்்கள நலன்்கம் 
்பளாது்களாத்தல்.

  குடிமசப்பகுதி்கம் வமம்்படுத்துதல், 
தரத்மத உைர்த்துதல்.

  ந்கர்பு்ற வறுமம ஒழிபபு.

  பூங்களாக்கள, வதளாட்்டங்கள, விம்ைளாட்டு 
மமதளானங்கள வ்பளான்்ற ந்கர்பு்ற 
வசதி்களுககு ஏற்்பளாடு சசயதல்.

  ்கல்வி மற்றும் ்கலளாசசளார அம்சங்களின் 
வ்ர்சசிமை ஊககுவித்தல்.

  இடு்களாடு மற்றும் சுடு்களாடு 
மமதளானங்கம் ்பரளாமரித்தல்.

  ்களால்நம்டக்களான குடிநீர் குட்ம்ட்கள 
அமமத்தல் மிரு்கவமதமை 
தம்டசசயதல்.

  பி்றபபு, இ்றபபு ஆகிைவற்றின் ்பதிவு்டன் 
கூடிை மி்க முககிைமளான புளளி 
விவரங்கம்த் வச்கரித்தல்.

  வ்பரு்நது நிறுத்துமி்டங்கள, ்கழிவம்ற, 
சளாமல வி்ககு வ்பளான்்ற ச்பளாது 
வசதி்கம் சசயது ச்களாடுத்தல்.

  வமதகூ்டங்கள மற்றும் வதளால் 
்பதனிடும் சதளாழில்்கம் 
ஒழுஙகு்படுத்துதல்.

ஈ.   மளாநிலங்களுககு நிதி வைங்க உதவும் 
மளானிைங்கள.

உ.  ந்கரளாட்சியின் நிதி நிமலமமமை 
வமம்்படுத்த வதமவப்படும் ந்டவடிகம்க்கள.

ஆனளால், ைதளார்த்தத்தில், மளாநில சட்்டம் 
எ்நசத்நத ்பணி்கம் ந்கரளாட்சி்கள சசயைலளாம் 
என வமரைறுத்திருககி்றவதளா, அ்நத ்பணி்கம் 
மட்டுவம ந்கரளாட்சி்கள சசயகின்்றன.  மளாறி 
வரும் அரசிைல் சூழநிமல்கள மற்றும் 
நளாட்டின் வதமவ்களின் வழிவை ்களாணும் வ்பளாது 
ந்கரளாட்சியின் ்பணி்கள மீதளான அ்நத 
்கட்டுப்பளாடு சரிைளான ஒரு சசைல்்பளா்டளா்க ்கருத 
முடிைவில்மல.  சி்றபபு வதமவ 
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மளாந்கரளாட்சி மன்்றம் மற்றும் 
நிமலககுழுக்கள இரண்டும் விவளாதிககும் 
அமமப்பளா்கவும் சசைலளாக்க அமமப்பளா்கவும் 
உள்ன.  

நிமலககுழுவின் ்பணிைளானது 
மளாந்கரளாட்சிககு துமணைளா்க சசைல்்படுவது.  
ந்கரளாட்சி ஆமணயின் ்பரி்நதுமரயின் 
அடிப்பம்டயில் தளான் அமனத்து திட்்டங்களும் 
ந்கரளாட்சி குழுவில் நிம்றவவற்்றப்படுகின்்றன.  
ஆமணைர் மளாந்கரளாட்சியின் தமலமம நிர்வளாகி 
ஆவளார்.  மளாந்கரளாட்சி மன்்றத்தளால் இைற்்றப்படும் 
ச்களாளம்க்கம் சசைல்்படுத்துவது 
அவரும்டை தமலைளாைப ச்பளாறுப்பளாகும்.

இ்நதிைளாவில் உள் மளாந்கரளாட்சி 
அமமபபு்கள மும்ம்பயில் அமம்நத 
மளாந்கரளாட்சி அமமபம்ப வ்பளான்்றமவ,  
மளாந்கரளாட்சி அமமபபின் ்பதவி்களாலம் 5 
ஆண்டு்கள ஆகும். 74-வது சட்்டத்திருத்தம் 
வளார்டு குழுக்கம் ஏற்்படுத்திைது. 
மளாந்கரளாட்சியின் ஒன்று அல்லது ஒன்றுககு 
வமற்்பட்்ட வளார்டு்களுககு அமவ ச்பளாறுப்பளா்க 
இருககும். இதன் தமலவர் ஒரளாண்டுககு 
வதர்்நசதடுக்கப்படுகின்்றளார். அவர் மீண்டும் 
தமலவர் வதர்தலில் வ்பளாட்டியி்டலளாம். 
மளாந்கரளாட்சியில் உள் வளார்டு உறுபபினர்்கள 
்கண்்களாணிபபில் தளான் குடிநீர் விநிவைளா்கம், 
துப்பரவு்பணி, சளாக்கம்ட இமணபபு, 
சதருக்களில் நிம்ற்நதுள் நீமர 
சவளிவைற்றுவது மற்றும் தி்டக்கழிவு்கள 
வசமிப்பதும், அ்கற்றுவதும் சதருவி்ககு 
அமமத்தல், பூங்களாக்கள அமமத்தலும் 
வ்பளான்்றமவ நம்டச்பறுகின்்றன.

மளாந்கரளாட்சியில் நிமலககுழு 
உருவளாக்கப்பட்டு அதில் வமைர், துமண வமைர், 
வளார்டு உறுபபினர்்கள இ்டம்ச்பறுவர்.  
மளாந்கரளாட்சி மன்்ற உறுபபினர்்கள  
தமககுளளிரு்நது ஒருவமர துமண வமைரளா்க 
வதர்்நசதடுககின்்றனர்.  வமைர் நிமலககுழுவின் 
தமலவர் ஆவளார்.  மளாந்கரளாட்சி குடிநீர் 
விநிவைளா்கம், ்கழிவு நீர்கற்்றல் 
வ்பளான்்றவற்றிற்்களா்கவும்  குழுக்கம் 
அமமககி்றது. ஒவசவளாரு குழுவிலும் 3-ககு 
கும்றைளாமலும் 5-ககு மி்களாமலும் இருப்பர். 

பசயல்பாடு

ந்கர்பபு்ற உள்ளாட்சி அமமபபில் புவன முதல் இ்டத்திலும் ச்பங்களூர் ்கம்டசி இ்டத்திலும் 
உள்து.   முதல் ஐ்நது ந்கரங்கள மற்றும் ்கம்டசி நிமலயில் உள் ஐ்நது ந்கரங்கள.

மு்தல் 5 ேகரஙகள் ்தரவரிமச கம்டசி 5 ேகரஙகள் ்தரம்

புவன 5.1 சசன்மன 3.3
ச்களால்்கத்தளா 4.6 ்பளாட்னளா 3.3
திருவன்நதபுரம் 4.6 வ்டரளாடூன் 3.1
புவவனஸ்வர் 4.6 சண்டி்களார் 3.1
சூரத் 4.5 ச்பங்களூர் 3.0

ேகரஙகள் எதிர்பகாள்ளும் ஐந்து வமக சவால்கள்

(அ)  மளாந்கரளாட்சி்களில் உள் ச்பளாதுப ்பைன்்பளாடு வசதி்க்ளான சளாமல்கள, நம்ட்பளாமத்கள, 
வ்பரு்நது நிறுத்தங்கள மற்றும் ்பளாதளா் சளாக்கம்ட திட்்டங்கள வ்பளான்்றவற்றில் நவீன 
்களாலத்திற்கு ஏற்்றவளாறு திட்்டமிடுதலில் கும்ற்பளாடு்கள.

(ஆ) நிதிசளார் ச்பளாறுபபும்டமம மற்றும் நிதி ஆதளாரங்கள வலுவற்று இருத்தல்.

(இ)  ்பணிைளா்ர் எண்ணிகம்க, தி்றமம மற்றும் வ்பளாட்டியிடும் தன்மம, நிர்வளா்க வடிவமமபபு 
வ்பளான்்ற மனிதவ் வமலளாண்மம சதளா்டர்பும்டைமவ்கள ்பலவீனமளா்க இருத்தல்.

(ஈ)  அதி்களாரமற்்ற வமைர்்கள மற்றும் மளாந்கரளாட்சி மன்்றங்கள, ந்கரளாட்சி்கள மற்றும் மளாநில 
அரசின் தும்ற்களில் ஆளும்க்கள ஒன்றுகச்களான்று சதளா்டர்பில்லளாமல் இருத்தல்.

(உ)  குடிமக்களின் மும்றைளான ்பஙவ்கற்பிற்கு வழியின்மம மற்றும் சவளிப்பம்ட தன்மமைற்்ற 
நிதி சசைல்்பளாடு.

ஆதவாரம்: இ்நதிை ந்கர அமமபபு்கள ்பற்றிை வரு்டளா்நதிர ்கணகச்கடுபபு (ASICS)

நன்றி: தி நியு இ்நதிைன் எகஸ்பிரஸ், 15.03.2018

சசைலளாண்மம்கம் ஏற்்படுத்துவதன் மூலம் 
வநரிம்டைளா்கவவளா அல்லது மம்றமு்கமளா்கவவளா 
உள்ளாட்சியின் ்பணி்கம் தனதளாககி 
ச்களாளளும் மளாநில அரசளாங்கத்தின் வ்பளாககு 
அதி்கரித்து வருகி்றது.

பசயல்பாடு

ஒரு ந்கரத்தின் வணி்க மமைத்மத 
்கற்்பமன சசய, அஙவ்க சளாமலயின் இரு 
பு்றங்களிலும் உள் நம்ட்பளாமதயில் 
மரங்கள, மின்சளார ்கம்்பங்கள, விைளா்பளாரி்கள, 
நிறுத்தப்பட்டுள் வளா்கனங்கள 
நிம்ற்நதிருப்பதளா்க ்கற்்பமன சசயைவும். 
அபவ்பளாது நம்ட்பளாமதயில் இ்டமில்லளாததளால், 
மக்கள சளாமல்களில் இ்றஙகி ந்டக்க 
சதளா்டஙகினளால் என்னவளாகும்? இது 
சதளா்டர்்பளா்க உள்ளாட்சி அமமபபு்களுககு 
அல்லது ந்கரளாட்சிககு உனது ஆவலளாசமன 
என்ன? ச்பளாது வசதி்கள அமனவருககும் 
கிம்டக்க என்ன சசயை வவண்டும்? 200 
வளார்த்மத்களுககு மி்களாமல் எழுதவும்.

ைாேகராடசி
இ்நதிைளாவில் உள் ந்கர உள்ளாட்சி 

அமமபபின் உசச அமமபபு மளாந்கரளாட்சி ஆகும்.  
்பளாரளாளுமன்்ற சட்்டத்தின் மூலமளா்கவும், மளாநில 
சட்்டமன்்ற மற்றும் யூனிைன் பிரவதசத்தின் 
சட்்டம் மூலம் ச்பரிை ந்கரங்களில் 
மளாந்கரளாட்சி்கள நிறுவப்படுகின்்றன.  
மக்களசதளாம்க அடிப்பம்ட, மற்றும் வருமளான 
அடிப்பம்டயில் ந்கரங்கள 
தீர்மளானிக்கப்படுகின்்றன. ஆரம்்ப ்களாலத்தில் 
மளாந்கரளாட்சி அமமபபு்கள மும்ம்ப, சசன்மன 
மற்றும் ச்களால்்கத்தளாவில் உருவளாக்கப்பட்்டன.

மளாந்கரளாட்சி அமமபபு மக்களசதளாம்கயின் 
அ்வு வதர்்நசதடுக்கப்பட்்ட பிரதிநிதிமைக 
ச்களாண்டு ந்கரத்மத நிர்வகிககும் தன்மம மற்றும் 
வைதுவ்நவதளார் வளாககு ச்பண்்கள மற்றும் 
்பட்டிைலினத்தவர் / ்பைஙகுடியினர் (SC/ST)  
மக்களுககு இ்ட ஒதுககீடு்டன் விகிதளாசசளார 
அ டி ப ்ப ம ்ட யி ல்  பி ர தி நி தி ்க ள 
வதர்சதடுக்கப்படுகின்்றனர்.  மளாந்கரளாட்சி அமமபபு 
ஓர் சட்்டபபூர்வமளான நிர்வளா்க அமமபபு ஆகும்.
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இ்நதககுழுவின் ்பதவிக்களாலம் 
ஓரளாண்டு்கள ஆகும். 74-வது சட்்டத்தித்தின் 
மூலம் நிதி ஆதளாரங்கள மளாந்கரளாட்சிககு 
ச்களாடுக்கப்பட்டுள்ன. இ்நதிை அரச 
மமபபின் 12-வது  அட்்டவமண மளாந்கரளாட்சி 
வமற்ச்களாள் வவண்டிை 18 ்பணி்கம் 
்பட்டிைலிட்டுள்து. 73-வது சட்்டத்திருத்மத 
வ்பளால 74-வது சட்்டதிருத்தத்திலும் ந்கர 
திட்்டமி்டலுககு குழு உருவளாக்கப்பட்டுள்து.

ந்கரளாட்சியின் வதர்்நசதடுக்கப்பட்்ட 
உறுபபினர்்கள மற்றும் ச்பருந்கர எல்மலககுள 
உள் ்பஞ்சளாைத்து தமலவர்்களின் சமளாத்த 
எண்ணிகம்கயில் இரண்டில் மூன்று ்பஙகிற்கு 
கும்றைளாத எண்ணிகம்கயில், தங்களுககுள 
இககுழுவின் உறுபபினர்்கம் இவர்்கவ் 
வதர்்நசதடுககின்்றனர்.

மளாந்கரளாட்சி மன்்றம் மற்றும் 
நிமலககுழுக்கள இரண்டும் விவளாதிககும் 
அமமப்பளா்கவும் சசைலளாக்க அமமப்பளா்கவும் 
உள்ன.  

நிமலககுழுவின் ்பணிைளானது 
மளாந்கரளாட்சிககு துமணைளா்க சசைல்்படுவது.  
ந்கரளாட்சி ஆமணயின் ்பரி்நதுமரயின் 
அடிப்பம்டயில் தளான் அமனத்து திட்்டங்களும் 
ந்கரளாட்சி குழுவில் நிம்றவவற்்றப்படுகின்்றன.  
ஆமணைர் மளாந்கரளாட்சியின் தமலமம நிர்வளாகி 
ஆவளார்.  மளாந்கரளாட்சி மன்்றத்தளால் இைற்்றப்படும் 
ச்களாளம்க்கம் சசைல்்படுத்துவது 
அவரும்டை தமலைளாைப ச்பளாறுப்பளாகும்.

இ்நதிைளாவில் உள் மளாந்கரளாட்சி 
அமமபபு்கள மும்ம்பயில் அமம்நத 
மளாந்கரளாட்சி அமமபம்ப வ்பளான்்றமவ,  
மளாந்கரளாட்சி அமமபபின் ்பதவி்களாலம் 5 
ஆண்டு்கள ஆகும். 74-வது சட்்டத்திருத்தம் 
வளார்டு குழுக்கம் ஏற்்படுத்திைது. 
மளாந்கரளாட்சியின் ஒன்று அல்லது ஒன்றுககு 
வமற்்பட்்ட வளார்டு்களுககு அமவ ச்பளாறுப்பளா்க 
இருககும். இதன் தமலவர் ஒரளாண்டுககு 
வதர்்நசதடுக்கப்படுகின்்றளார். அவர் மீண்டும் 
தமலவர் வதர்தலில் வ்பளாட்டியி்டலளாம். 
மளாந்கரளாட்சியில் உள் வளார்டு உறுபபினர்்கள 
்கண்்களாணிபபில் தளான் குடிநீர் விநிவைளா்கம், 
துப்பரவு்பணி, சளாக்கம்ட இமணபபு, 
சதருக்களில் நிம்ற்நதுள் நீமர 
சவளிவைற்றுவது மற்றும் தி்டக்கழிவு்கள 
வசமிப்பதும், அ்கற்றுவதும் சதருவி்ககு 
அமமத்தல், பூங்களாக்கள அமமத்தலும் 
வ்பளான்்றமவ நம்டச்பறுகின்்றன.

மளாந்கரளாட்சியில் நிமலககுழு 
உருவளாக்கப்பட்டு அதில் வமைர், துமண வமைர், 
வளார்டு உறுபபினர்்கள இ்டம்ச்பறுவர்.  
மளாந்கரளாட்சி மன்்ற உறுபபினர்்கள  
தமககுளளிரு்நது ஒருவமர துமண வமைரளா்க 
வதர்்நசதடுககின்்றனர்.  வமைர் நிமலககுழுவின் 
தமலவர் ஆவளார்.  மளாந்கரளாட்சி குடிநீர் 
விநிவைளா்கம், ்கழிவு நீர்கற்்றல் 
வ்பளான்்றவற்றிற்்களா்கவும்  குழுக்கம் 
அமமககி்றது. ஒவசவளாரு குழுவிலும் 3-ககு 
கும்றைளாமலும் 5-ககு மி்களாமலும் இருப்பர். 

பசயல்பாடு

ந்கர்பபு்ற உள்ளாட்சி அமமபபில் புவன முதல் இ்டத்திலும் ச்பங்களூர் ்கம்டசி இ்டத்திலும் 
உள்து.   முதல் ஐ்நது ந்கரங்கள மற்றும் ்கம்டசி நிமலயில் உள் ஐ்நது ந்கரங்கள.

மு்தல் 5 ேகரஙகள் ்தரவரிமச கம்டசி 5 ேகரஙகள் ்தரம்

புவன 5.1 சசன்மன 3.3
ச்களால்்கத்தளா 4.6 ்பளாட்னளா 3.3
திருவன்நதபுரம் 4.6 வ்டரளாடூன் 3.1
புவவனஸ்வர் 4.6 சண்டி்களார் 3.1
சூரத் 4.5 ச்பங்களூர் 3.0

ேகரஙகள் எதிர்பகாள்ளும் ஐந்து வமக சவால்கள்

(அ)  மளாந்கரளாட்சி்களில் உள் ச்பளாதுப ்பைன்்பளாடு வசதி்க்ளான சளாமல்கள, நம்ட்பளாமத்கள, 
வ்பரு்நது நிறுத்தங்கள மற்றும் ்பளாதளா் சளாக்கம்ட திட்்டங்கள வ்பளான்்றவற்றில் நவீன 
்களாலத்திற்கு ஏற்்றவளாறு திட்்டமிடுதலில் கும்ற்பளாடு்கள.

(ஆ) நிதிசளார் ச்பளாறுபபும்டமம மற்றும் நிதி ஆதளாரங்கள வலுவற்று இருத்தல்.

(இ)  ்பணிைளா்ர் எண்ணிகம்க, தி்றமம மற்றும் வ்பளாட்டியிடும் தன்மம, நிர்வளா்க வடிவமமபபு 
வ்பளான்்ற மனிதவ் வமலளாண்மம சதளா்டர்பும்டைமவ்கள ்பலவீனமளா்க இருத்தல்.

(ஈ)  அதி்களாரமற்்ற வமைர்்கள மற்றும் மளாந்கரளாட்சி மன்்றங்கள, ந்கரளாட்சி்கள மற்றும் மளாநில 
அரசின் தும்ற்களில் ஆளும்க்கள ஒன்றுகச்களான்று சதளா்டர்பில்லளாமல் இருத்தல்.

(உ)  குடிமக்களின் மும்றைளான ்பஙவ்கற்பிற்கு வழியின்மம மற்றும் சவளிப்பம்ட தன்மமைற்்ற 
நிதி சசைல்்பளாடு.

ஆதவாரம்: இ்நதிை ந்கர அமமபபு்கள ்பற்றிை வரு்டளா்நதிர ்கணகச்கடுபபு (ASICS)

நன்றி: தி நியு இ்நதிைன் எகஸ்பிரஸ், 15.03.2018
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 அமனத்து மளாந்கரளாட்சியிலும் வமைர் 
மற்றும் துமணவமைர் இ்டம் ச்பற்றிருப்பளார்்கள. 
சில மளாநிலங்களில் வமைர் மக்க்ளால் 
வநரிம்டைளா்க வதர்்நசதடுக்கப்படுவர். 
மளாந்கரளாட்சி வமைர் மன்்ற கூட்்டத்திற்கு 
தமலமம தளாஙகுகி்றளார். அமமதிமையும், 
ஒழுங்கமமபம்பயும் நிமல நளாட்டுகி்றளார். மன்்ற 
கூட்்டங்களில் தவ்றளா்க ந்டககும் 
உறுபபினர்்கம் நீக்கம் சசயயும் 
அதி்களாரத்மதயும் வமைர் ச்பற்றுள்ளார். மன்்ற 
கூட்்டங்களில் சமமளான வளாககு்கள 
ச்பற்றிருககும்  நிமலயில் வமைர் தீர்மளான 
வளாகம்க அளிக்கமுடியும். ஆமணைர் 
மளாந்கரளாட்சியின் தமலமம நிர்வளாகி ஆவளார். 
மளாந்கரளாட்சி ஆமணைர் இ்நதிை நிர்வளா்க 
்பணிமை (IAS) சளார்்நதவர் ஆவளார். மளாந்கரளாட்சி 
ஆமணைமர நிைமிககும் அதி்களாரம் மளாநில 
அரசி்டம் இருப்பது மிகு்நத சர்சமசககுரிை 
ஒன்்றளா்கவவ உள்து. மளாந்கரளாட்சி 
ஆமணைரின் ்பதவிக்களாலம் மூன்்றளாண்டு்கள. 
இ்நத ்களால அ்மவ மளாநில அரசளாங்கம் 
விரும்பினளால் நீடிக்கலளாம். மளாந்கரளாட்சி 
சட்்டத்மத நம்டமும்றப்படுத்துவதில் அரசின் 
முழு அதி்களாரம் நிம்ற்நதவர் ஆமணைர் ஆவளார்.

12.7 ்தமிழகததில் உள்ைாடசி அமைப்புகள்

73-வது மற்றும் 74-வது 
சட்்டத்திருத்தத்தின் மூலம் தமிை்கத்தில் 
வதர்தல் ஆமணைம் உருவளாக்கப்பட்்டது, 
தமிை்கத்தின் உள்ளாட்சி அரசளாங்கம் ்பற்றி 
சுருக்கமளா்க ்பளார்க்கலளாம்.

73-வது சட்்டத்திருத்தத்தின் மூலம் தமிை்க 
அரசளாங்கத்தின் அரசமமபபு ்க்டமம்க்ளா்க, 
அதி்களாரத்து்டன் கூடிை கிரளாம சம்ப்கம் 
அமனத்து கிரளாமங்களிலும் உருவளாககுதல். 
ச்பளாதுவளான வமற்்பளார்மவ மற்றும் ்பஞ்சளாைத்தின் 
வரு்டளா்நதிர திட்்டங்களுககு ஒபபுதல் வைஙகுதல் 
முதலளான அதி்களாரங்கள ்பஞ்சளாைத்து, மூன்று 
அடுககு்கம் ச்களாண்்ட உள்ளாட்சி அமமபம்ப 
உருவளாககுதல் மளாவட்்ட ்பஞ்சளாைத்து, ஊரளாட்சி 
ஒன்றிைம், கிரளாம ்பஞ்சளாைத்து வ்பளான்்றமவ 
உள்ன.

இ்நத உள்ளாட்சி அமமபபில் ச்பண்்கள, 
(்பட்டிைலினத்தவர்/்பைஙகுடியினர்) மற்றும் 

நலிவம்ட்நத பிரிவினருககு இ்டஒதுககீடும், வரி 
விதிககும் அதி்களாரமும், நிதி ஆதளாரம் ச்ப்றவும் 
வழிவம்க சசயைப்பட்்டன. வமலும் மளாநில 
அரசி்டமிரு்நது நிதிமைப ச்பற்று 
்பைன்்படுத்துவதற்கு மளாநில நிதி ஆமணைம் 
ஏற்்படுத்தப்பட்்டது

74-வது சட்்டத்திருத்தத்தின் மூலம் 
அதி்களார ்பகிர்வு உருவளாக்கப்பட்டு வரி விதிககும் 
அதி்களாரம், மளாநில அரசு்டன் வருமளான ்பகிர்வு, 
சீரளான வதர்தல் ந்டத்துதல், ச்பண்்கள மற்றும் 
்பட்டிைலினத்தவர்/்பைஙகுடியினர் இ்டஒதுககீடு 
உருவளாகின. வமலும் நளாடு முழுவதும் ஒவர 
மளாதிரிைளான ந்கர அமமபபு உருவளா்கவும் வழி 
சசயதன.

73-வது சட்்ட திருத்தம் ்படி, மளாற்்றங்கள 
ச்களாண்டு வருவதற்்களா்க, தமிழநளாட்டில் 
ஏற்்கனவவ அமலில் இரு்நத தமிழநளாடு 
்பஞ்சளாைத்து்கள சட்்டம், 1958 மளாற்்றப்பட்டு 
தமிழநளாடு ்பஞ்சளாைத்து்கள சட்்டம், 1994 புதிதளா்க 
இைற்்றப்பட்்டது. பின்பு இது 1996-ஆம் ஆண்டு 
திருத்தப்பட்்டது. இ்நத திருத்தத்தின் மூலம் 
வ்ர்சசிக்களான திட்்டங்கம் ஏற்்படுத்த, 
மளாவட்்ட திட்்டககுழு, மளாநில வதர்தல் ஆமணைம் 
மற்றும் மளாநில நிதி ஆமணைம் வ்பளான்்றமவ 
உருவளாக்கப்பட்்டன.

பசயல்பாடு

மளாணவர்்கள ்பல குழுக்க்ளா்க 
பிரிக்கப்பட்டு அவர்்கம் அருகில் 
உள் உள்ளாட்சி அமமபம்ப சசன்று 
்பளார்க்க சசல்லவும். அதில் உள் 
பிரசசமன்கம் புரி்நதுச்களாள் 
சசயைவும்.

தமிழநளாட்டில் 12,564 கிரளாம 
்பஞ்சளாைத்தும், 388 ஊரளாட்சி ஒன்றிைமும், 
31 மளாவட்்ட ்பஞ்சளாைத்தும் உள்து.
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பசயல்பாடு

  உனது ்பகுதியின் வ்ர்சசிக்களான 
வழி்க்ளா்க உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்கள 
உள்ன என நீ எண்ணுகி்றளாைளா?

  உங்கள ்பகுதியில் இருககும் 
உள்ளாட்சி அரசளாங்கத்தின் 
சசைல்்பளாடு ்பற்றிை உனது மதிபபீடு 
என்ன? உனது ஆசிரிைரி்டம் இது 
சதளா்டர்்பளான ஓர் அறிகம்கமை 
அளிக்கவும்.

இ்நத 1994 சட்்டத்தின் ்படி தமிழநளாட்டில் 
முதலில் நம்டச்பற்்ற உள்ளாட்சி வதர்தலில் 
சமளாத்தமளா்க 1,17,000 பிரதிநிதி்கள 
்பஞ்சளாைத்தின் மூன்்றடுககு்களுககும் 
வதர்்நசதடுக்கப்பட்்டனர்.

ேகர உள்ைாடசி அரசாஙகம்

74-வது சட்்டத்திருத்தம் ்பல்வவறு 
மளாநிலங்களில் ந்கர உள்ளாட்சி அமமபபு்கம் 
உருவளாக்க வழி சசயதது. தமிை்கத்தில் ந்கர 
உள்ளாட்சி அமமபபுக்களான வதர்தல் 1996, 
2001, மற்றும் 2011-ஆம் ஆண்டு்களில் 
நம்டச்பற்்றது.

12.8 ்தற்கால பிரச்சமனகள்

உள்ளாட்சி அமமபபில் உள் ்பல 
பிரசசமன்கம் நிபுணர்்கள அவவபவ்பளாது 
சுட்டிக்களாட்டியுள்ளார். நிபுணர்்கள 
சுட்டிக்களாட்டிை பிரசசமன்கம் பின்வரும் 
்பகுதி்களில் ்களாணலளாம். முதலில் உள்ளாட்சி 
அமமபபு்களுககு குறிபபி்டத்தக்க  அ்வுககு 
ச்பளாறுபபு்கம் அதி்கப்படுத்தப்ப்டவவண்டும். 
இதற்கு  முன் அமவ மளாநில அரசின் 
ச்பளாறுபபு்க்ளா்க இரு்நதது.

 ்பல்வவறு நிமல்களில் உள் 
அரசளாங்கங்களின் தி்றன் மற்றும் அவர்்களின் 
்கட்டுப்பளாட்டு எல்மல வ்பளான்்றவற்ம்ற ்கருத்தில் 
ச்களாண்டு முழு அரசு இை்நதிரம் 
வம்கப்படுத்தப்ப்ட வவண்டும். இரண்்டளாவதளா்க, 
கிரளாம நீதிமன்்றங்கள, ்களாவல் தும்றைளானது 

முழுமமைளா்க மளாநில அரசின் ்கட்டுப்பளாட்டில் 
உள் நிமலமமயில் இது சளாத்திைப்ப்டளாது. 
மூன்்றளாவதளா்க, உள்ளாட்சி அமமபபு்களுககு 
்பல விதமளான ்பணி்கள ச்களாடுக்கப்பட்டுள்ன, 
அவற்றில் ்பல மளாநில அரசின் தும்ற்கவ்ளாடு 
சதளா்டர்பும்டைமவ.

சுருக்கமளா்க, சசளான்னளால் 73-மற்றும் 74-
வது சட்்டத்திருத்தம் ்பல சீர்த்திருத்தங்கம் 
உ ள ் ளா ட் சி  அ ர ச ளா ங ்க த் தி ல் 
ச்களாண்டுவ்நதுள்து. ஊர்க மற்றும் ந்கர்பபு்ற 
உள்ளாட்சி அமமபபு்கள, சீர்திருத்தங்களுககு 
முன்பு ஆஙகிவலைர்்கள உருவளாககிை விதத்தில் 
இரு்நதன.  ்பல புதுமமைளான மளாற்்றங்கள இ்நத 
சட்்ட திருத்தங்களினளால் ச்களாண்டு வரப்பட்்டன.
இ்நதிைளாவில் இதுவமர 18 மளாநிலங்களில் 
மட்டும் தளான் தங்க்து சட்்டசம்பயில் 
உள்ளாட்சி அமமபபு்கம் ஏற்்படுத்த  இமசவு 
த்நதுள்ன. வமலும் சில மளாநில 
அரசளாங்கங்கள சட்்டத்திருத்தத்திற்கு பி்றகும், 
உள்ளாட்சி அமமபபு உருவளாக்க சட்்டம் 
இைற்றிை பின்னும் ்பல பிரிவு்கம்  சரிவர 
சசைல்்படுத்தவில்மல, வமற்கூறிை 
்களாரணங்க்ளால் உள்ளாட்சி அமமபபில் 
உள் சிக்கல்்கள உள்ன.  அமவ 
அ்கற்்ற்ப்டளாவிட்்டளால் 73-வது மற்றும்  74-வது  
சட்்டத்திருத்தத்தின் வநளாக்கங்கம் 
நிம்றவவற்்ற முடிைளாது.

பஞசாயதது ராஜ்(1959-2018)

தமிழநளாடு ந்கர்பபு்ற சட்்டங்கள 
(நன்்களாவது சட்்டத்திருத்தம்) மவசளாதளா 2018 
மற்றும் தமிழநளாடு ்பஞ்சளாைத்து்கள 
(இரண்்டளாவது சட்்டத்திருத்தம்) மவசளாதளா 
2018 இரண்டும் ஊர்க மற்றும் ந்கர்பு்ற 
உள்ளாட்சி அமமபபு்களின் சி்றபபு 
அதி்களாரங்களின் ்பதவிக்களாலத்மத வமலும் 
ஆறு மளாதங்களுககு நீட்டித்தது.
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12 மளாந்கரளாட்சி்களும், 148 
ந்கரளாட்சி்களும், 561 வ்பரூரளாட்சி்களும் 
தமிை்கத்தின் ந்கர உள்ளாட்சி 
அமமபபு்க்ளா்க உள்ன.

பசயல்பாடு

சில முன்னணி சசயதி தளாள்கம் 
எடுத்துகச்களாள்வும், அவற்றில் 
பிரசுரிக்கப்பட்டுள் உளளுர் 
பிரசசமன்கம் ்பற்றிை த்கவல்்கம் 
வச்கரிக்கவும். அது ்பற்றி வகுபபின் மற்்ற 
மளாணவர்்களு்டன் விவளாதித்து தீர்வு்கம் 
்களாண முைற்சிக்கவும்.

அருஞபசாற்பபாருள்

மளாந்கரளாட்சி: மளாந்கரளாட்சி என்்பது 
ச்பருந்கரத்தில் இைஙகும் உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கத்துக்களான சட்்டப்படிைளான சசளாற்்பதம் 
ஆகும். ்பத்து லட்சத்திற்கு அதி்கமளான மக்கள 
சதளாம்க ச்களாண்்ட ச்பருந்கரங்களில், 
இவவம்கைளான உள்ளாட்சி அரசளாங்கம் 
சசைல்்படும்.

ந்கரளாட்சி: ந்கரளாட்சி  என்்பது ந்கரங்களில் 
இைஙகும் உள்ளாட்சி அரசளாங்கத்துக்களான 
சட்்டப்படிைளான சசளாற்்பதம் ஆகும். இதன் 
அதி்களார எல்மலமையும், அதி்களார வரம்ம்பயும் 
மளாநில மற்றும் மத்திை அரசின் சட்்டங்கள 
தீர்மளானிககின்்றன. 

்பளாம்ை  வளாரிைங்கள: ்பளாம்ை  மத்திை 
அரசின் நிர்வளா்கத்திற்கு உட்்பட்்ட ரளாணுவ 
்பகுதி்க்ளாகும். அமவ ்பளாது்களாபபு 
அமமசசத்தின் வநரடி நிர்வளா்கக  
்கட்டுப்பளாட்டின் கீழ மவக்கப்பட்டுள்ன. 

இதன் நிர்வளா்க அமமபபில் வதர்்நசதடுக்கப்பட்்ட 
உறுபபினர்்கள, நிைமன உறுபபினர்்கள 
மற்றும் ்பதவி வழி தமலவர்்கள இ்டம் 
ச்பறுவர். இதமன ்பளாம்ை வளாரிைச சட்்டம் 
2006-ஆம் தீர்மளானிககி்றது.

வ்பரூரளாட்சி: ஒரு வ்பரூரளாட்சி 20000 முதல் 25000 
வமரயிலளான மக்கள சதளாம்கமை ச்களாண்்ட 
சிறிை ந்கரமளாகும். ்பஞ்சளாைத்துரளாஜ் நிர்வளா்க 
அமமபபின் மூலம் இ்நத அமமபபு 
உருவளாக்கப்படுகி்றது.

்பஞ்சளாைத்து ரளாஜ்: ்பஞ்சளாைத்து  ரளாஜ் என்்பது 
1992-ஆம் ஆண்டின் சட்்டத்திருத்தத்தின் 
மூலம் ச்களாண்டு வரப்பட்்ட உள்ளாட்சி 
அரசளாங்கத்மத குறிககும் சசளாற்்பதமளாகும்.

கிரளாம சம்ப: கிரளாம சம்ப என்்பது கிரளாம 
்பஞ்சளாைத்தின் வளாக்களா்ர் ்பட்டிைலில் ச்பைர் 
இ ்ட ம் ச ்ப ற் று ள ்  அ ம ன வ ம ர யு ம் 
உள்்டககிை அமமபபு

வமைர்: ஒரு ச்பருந்கரத்மத ஆளகின்்ற குழுவின் 
வதர்்நசதடுக்கப்பட்்ட தமலவர்.

வளார்டு: ஒரு உள்ளாட்சி அமமபபின் நில 
்பகுதி்கள வளார்டு்க்ளா்க பிரிக்கப்பட்டிருககும். 
ஒவசவளாரு வளார்டும் ஒரு உறுபபினமர 
ச்களாண்டிருககும். அவர் அ்நத வளார்டின் 
பிரதிநிதிைளாவளார்.

்கவுன்சிலர்: சம்பயின் உறுபபினர் 

ந்கர்்பளாலி்களா: இ்நதிைளாவில் ந்கர்்பளாலி்களா 
என்்பது 1,00,000 மக்கள சதளாம்கககு வமல் 
உள் ந்கர உள்ளாட்சிமை நிர்வகிககும் 
அமமபபு.

இரட்ம்டைளாட்சி: சுத்நதிரமளான இரு அதி்களாரம் 
ச்பற்்ற அமமபபு்க்ளால் ந்டத்தப்படும் 
அரசளாங்கம். (இ்நதிைளாவில் 1919-ஆம் ஆண்டு 
முதல் 1935-ஆம் ஆண்டு வமர நம்டபச்பற்்றது)
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சரியான பதிமல ்்தர்ந்ப்தடுககவும்

1.  எபச்பளாழுது சசன்மன மளாந்கரளாட்சி உருவளாக்கப்பட்்டது?

அ) 1870   ஆ) 1882 
இ) 1687   ஈ) 1992

2.  எபவ்பளாது ரிப்பன் பிரபு தீர்மளானம் ஏற்்கப்பட்்டது?

அ) 1992   ஆ) 1858 
இ) 1882   ஈ) 1870

3.  எதன்மூலம் இரட்ம்ட ஆட்சி முதலில் ஏற்்படுத்தப்பட்்டது

அ) இ்நதிை அரசளாங்க சட்்டம்1909 ஆ) இ்நதிை அரசளாங்க சட்்டம் 1919 
இ) இ்நதிை அரசளாங்க சட்்டம் 1935 ஈ) இ்நதிை அரசளாங்க சட்்டம் 1958

4.  ந்கர்்பளாலி்களா சட்்டம் ச்களாண்டுவரப்பட்்ட ஆண்டு

அ) 1989   ஆ) 1990 
இ) 1991   ஈ) 1992

5)  73, மற்றும் 74 வது சட்்டத்திருத்தத்தில் உள்ளாட்சி அமமபபில் ச்பண்்களுககு எவவ்வு 
இ்டஒதுககீடு வைங்கப்பட்்டது?

அ) 45
ஆ) 50 
இ)  சதளாகுதியில் ச்பண்்களின் மக்கள சதளாம்கயின் அடிப்பம்டயில் வைங்கப்பட்்டது
ஈ) 20

6.  மளாநில நிதி ஆமணைத்தின் ச்பளாறுபபு்கள

அ)  வரி வருவளாய மளாநில அரசுககும், உள்ளாட்சி அமமபபுககும் ்பகிர்தல் சதளா்டர்்பளான ்பரி்நதுமர
ஆ)  வதர்தல் குறித்த பிரசசமனயில் மளாநில அரசுககு ்பரி்நதுமர்கள
இ) நிதி சநருக்கடி நிமல பிர்க்டணம் குறித்து இ்நதிை குடிைரசு தமலவருககு ்பரி்நதுமரத்தல்
ஈ)  மளாநில அரசின் சட்்டம் ஒழுஙகு நிதிநிமல குறித்து முதல்வருககு ்பரி்நதுமரத்தல்

7.  மளாவட்்ட திட்்டககுழு கீழவருவனவற்்றளால் உருவளாக்கப்பட்்டது

அ) 73-வது அரசமமபபு சட்்டத் திருத்தம்
ஆ) 73-வது அரசமமபபு சட்்டத் திருத்தம்
இ) 89-வது அரசமமபபு சட்்டத் திருத்தம்
ஈ) 94-வது அரசமமபபு சட்்டத் திருத்தம்

8. ைவ்கர் வரளாஜ்்கர் வைளாஜ்னளா

அ)  வவமலவளாயபபுககு உத்திரவளாதமளித்தல் அழித்தல்
ஆ) ச்பளாதுத்தும்ற வஙகியில் ்க்டன் ச்பறுதல் 
இ) வீடு ்கட்டுதல்
ஈ)  சவளிநளாட்டில் வவமல ச்பறுதல்

ைதிப்பிடு்தல்
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9. எவவளாறு ச்டல்லி வ்ர்சசி அமமபபு 1957 டிசம்்பர் 30-ல் உருவளாக்கப்பட்்டது

அ) டில்லி சட்்டமன்்றத்தின் மூலம்
ஆ) இ்நதிை குடிைரசு தமலவரின் நிர்வளா்க  உத்தரவின் வ்பரில்
இ) ்பளாரளாளுமன்்ற சட்்டத்தின் மூலம்
ஈ) டில்லியின் துமணநிமல ஆளுநர் மூலம்

10) கீழ வரும் எ்நத வதர்்நதலில் அரசியில் ்கட்சி்களுககு ்பஙகு இல்மல?

அ) மளாந்கரளாட்சி வமைர் வதர்தல்
ஆ) ந்கரளாட்சி  வதர்தல்
இ) ்பஞ்சளாைத்துதமலவர் மற்றும் வளார்டு உறுபபினர் வதர்தல்
ஈ) மளாவட்்ட வளார்டு உறுபபினர் வதர்தல்

11)  உள்ளாட்சி அமமபபின் த்நமத என ்கருதப்படுவர் ைளார்?

அ) வமவைளா பிரபு   ஆ) ரளா்பர்ட் கிம்வ
இ) வளாரன் சஹஸ்டிங  ஈ) ரிப்பன் பிரபு

12)  மளாநிலங்களில் உள்ளாட்சி வதர்தமல ந்டத்துவது

அ) மளாநில வதர்தல் ஆமணைம் ஆ) இ்நதிை வதர்தல் ஆமணைம்
இ) தமலமம வதர்தல் அதி்களாரி ஈ) மளாநில அரசளாங்கம்

13)   இ்நதிைளா அரசமமபபில் உள்ளாட்சி அரசளாங்கம் குறித்த சட்்டவிதிமும்ற்கள ைளாமவ?

அ) உறுபபு 40, உறுபபு 243 முதல் 243(O). உறுபபு 243(P) முதல் 243 ZG
ஆ) உறுபபு 300 உறுபபு 300 A
இ) உறுபபு 3 A,  உறுபபு 43A
ஈ) உறுபபு 32, உறுபபு 117(1)

14)  அரசமமபபு சட்்டத்தின்்படி மூன்று அடுககு்கம் ச்களாண்்ட ்பஞ்சளாைத் ரளாஜ் அமமபபிமன 
ச்பளாருத்து்க.

அ) கிரளாம ்பஞ்சளாைத்து- இம்டநிமல ்பஞ்சளாைத்து-மளாவட்்ட  ்பஞ்சளாைத்து
ஆ)  ஊரளாட்சி ஒன்றிைம்- மளாவட்்ட ்பஞ்சளாைத்து- கிரளாம ்பஞ்சளாைத்து
இ) மளாவட்்ட ்பஞ்சளாைத்து- கிரளாம ்பஞ்சளாைத்து- இம்டநிமல ்பஞ்சளாைத்து
ஈ) கிரளாம ்பஞ்சளாைத்து- ந்கர ்பஞ்சளாைத்து-மளாவட்்ட ்பஞ்சளாைத்து இம்டநிமல ்பஞ்சளாைத்து

15) அ)  கூற்று: 73 –வது திருத்தத்தின் மூலம் உள்ளாட்சி அமமபபு்கள ஏற்்படுததப்பட்்டன..

 ஆ)  காரணம்: மக்க்ளாட்சிைளானது உள்ளாட்சி அரசளாங்கங்களின் மூலம் அடித்தட்டு மக்கம் 
சசன்்றம்ட்நதது

அமமபபு வி்க்கம் (அ) என்றும் ்களாரணம் (ஆ) எனவும் பின்  வருவனவற்றுள எது 
சரிைளானமவ?

அ) (அ) மற்றும்   (ஆ)  இரண்டு சரிைளானது
ஆ) (அ) மற்றும்   (ஆ) இரண்டு சரிைளானது, ஆனளால்  (ஆ) சரிைளான வி்க்கம் இல்மல.
இ) (அ) என்்பது சரி ஆனளால்   (ஆ) சரிைளானது
ஈ) (அ) சரியில்மல ஆனளால்    (ஆ) சரிைளானது
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II  பின்வரும் ்கள்விகளுககு குறுகிய விம்டயளி

16)  ்பஞ்சளாைத்து ரளாஜ் அமமபபின் ்படிநிமலயில் குறுகிை நிமலயில் உள் அமமபபு எது?
17)  கிரளாம சம்ப கூட்்டம் வரு்டத்திற்கு எத்தமன மும்ற கூடுகி்றது?
18)  மளாந்கரளாட்சி வமைரின் ்பதவி ்களாலம் என்ன?‘
19)  மளாநில நிதி ஆமணைத்தின் அதி்களாரம் மற்றும் ்பணியிமன வி்ககு்க.
20)  ரஷ்ைளாவில் உள் உள்ளாட்சி அமமபபுககு நிர்வளா்க அதி்களாரம் எதும் இருககின்்றதளா?
21)  ்பஞ்சளாைத்து ரளாஜ் அமமபபு உருவளாக்க எ்நத குழு ்பரி்நதுமர சசயதது?
22)  கிரளாம ்பஞ்சளாைத்தின் நிதி ஆதளாரங்கள எமவ?
23)  இ்நதிைளாவில் ்பஞ்சளாைத் ரளாஜ் அமமபபு வதமவ என்்பதற்்களான இரண்டு ்களாரணங்கம் கூறு-
24)  தமிழ நளாட்டில் எத்தமன மளாந்கரளாட்சி்கள உள்ன?
25)  வ்களிகம்க வரி விதிப்பதும், வசூலிப்பதும் ைளார்?

III பின்வரும் ்கள்விகளுககு சிறு குறிப்பு வமரக

26)  ்பஞ்சளாைத் ரளாஜ் அமமபபின் மூன்று சி்றபபு தன்மம்கள கூறு
27)  ந்கர ்பகுதிமை வமரைறு
28)  உள்ளாட்சி அமமபபின் ்கருத்தளாக்கத்மத வி்ககு்க
29)  இ்நதிைளாவின் ச்பரு  ந்கரங்களில் உள் முககிை பிரசசமன்கள என்ன?
30)  ம்களாச்பளாவின் அமமபபிமன வி்ககு்க
31)  உள்ளாட்சி நிர்வளா்கத்தில் ஆஙகில ஆட்சியில் ச்களாண்டுவரப்பட்்ட மளாற்்றங்கள என்ன?
32)  ச்பருந்கர வ்ர்சசிக குழுவின் ்பணி்கம் வி்ககு்க.

IV  பின்வரும் ்கள்விகளுககு விரிவான விம்ட எழுது

33)  இ்நதிைளாவின் ்பஞ்சளாைத் ரளாஜ் அமமபபு ்பற்றி வி்ககு்க
34)  மளாந்கரளாட்சி வமைரின் அதி்களாரம் மற்றும் ்பணியிமன வி்ககு்க
35)  மளாநில வதர்தல் ஆமணைம் குறித்து ்கட்டுமர எழுது்க
36)  73 மற்றும் 74-வது சட்்டத்திருத்தத்திற்கு பின் இ்நதிை உள்ளாட்சி அமமபபின் வ்ர்சசியிமன 

்கண்்டறி்க

37)  இ்நதிைளாவின் உள்ளாட்சி அரசளாங்கத்தின் வ்ர்சசியிமன ்கண்்டறி்க 
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தமிழநளாட்டில் உள் 
கிரளாமங்கள ்பற்றி ்கற்று 

ச்களாள்லளாம் வளாருங்கள

உள்ைாடசி அரசாஙகஙகள்

ICT CORNER

அலகு12 உள்ைாடசி அரசாஙகஙகள்

படிகள்

்படி 1:  கீழக்களாணும் உரலி / விமரவுக குறியீட்ம்டப ்பைன்்படுத்தி “Village maps”.  
்பக்கத்திற்குச சசல்்க. 

 ்படி 2:  ஏவதனும் மளாவட்்டம் ்பற்றி அறிை “district” ஐ சசளாடுககி (உதளாரணமளா்க ்க்டலூர்) 
துமண மளாவட்்டங்கள மற்றும் கிரளாமங்களின் எண்ணிகம்க அறி்க.  வலது 
்பக்கத்தில் உள் “Map” ஐ சசளாடுககி சசைற்ம்க வ்களாள ்பதிமவ ்களாண்்க.

்படி 3:  “Sub-District” ஐ சசளாடுககி (உதளாரணமளா்க விருத்தளாசசலம்) இத்துமண மளாவட்்டத்தில் 
உள்  கிரளாமங்களின் எண்ணிகம்கமை அறி்நது, சதரி்நதுச்களாள்க.  வலது 
்பக்கத்தில் உள் ‘map’ஐ சசளாடுககி சதரி்நதுச்களாள்க.  

்படி 4:  ஏவதனும் கிரளாமத்மத ஐ சசளாடுககி கிரளாமத்தின்  வமர ்ப்டத்மத  அறி்க. 

உரலி :

*்ப்டங்கள அம்டைளா்த்திற்கு மட்டும்.
இப்பக்கத்திற்கு வதமவப்பட்்டளால் Flash Player or Java Script ஐ 
அனுமதிக்கவும்

http://villagemap.in/tamil-nadu.html

படி
 1

படி
 2

படி
 3

படி
 4
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அறிமுகம்

சமத்துவம், நீதி குறித்து சமூகஙகள் இடையிலான  விவாதஙகள் 
இருபதாம் நூற்ாண்டு பிறபகுதிவடைகூை நடைபப்விலடல. அதறகு சில 
வைம்புகள் பினபற்பபட்டு, ஒரு சமூகத்துக்குள் மட்டும் நிகழ்நதன. 
உதாைணமாக ஜான ைாலஸ் அவரகளின நீதிக்்காட்பாடு கூை 
முழுடமயானதாக அடம்நதிருக்கவிலடல. சமூகஙகள் இடை்யயான பசலவப பகிரவு குறித்து 
அவர ஆய்வு பசய்யவிலடல. 1990களின ்பாதுதான, பதாழிலமய நாடுகளுக்கும் வளரும் 
நாடுகளுக்கும் அதாவது பணக்காை நாடுகளுக்கும் ஏடை நாடுகளுக்கும் இடையில ஏறபட்டுள்ள 
இடைபவளிகளால உருவாகியுள்ள அ் பநறிப பாதிபபுகள் குறித்து தத்துவவியலாளரகள் 
எண்ணிபபாரக்கத் பதாைஙகினர.  வளரும் நாடுகளில வறுடம அதிகரித்து வருவதறகு வளர்நத 
நாடுக்ள பபாறுப்பறக ் வண்டும் எனறு கூறும் பஜரமன தத்துவவியலாளர தாமஸ் ் பாக்்க, 
இதன காைணமாக லட்சக்கணக்கான மக்கள் மடி்நது வருவடதச் 
சுட்டிக்காட்டுகி்ார.

அ்த்பால ஒரு நாட்டுக்குள் காலம் காலமாக பினபற்பபட்டு 
வரும் அநீதியான பாகுபாட்ைால பதாைர்நது பாதிபபுக்குள்ளான 
பிரிவினருக்கும் சமத்துவ ஆட்சியில முனனுரிடம தருவதன 
அவசியமும் உணைபபட்டுள்ளது. இது்வ சமூக நீதியின அடிபபடைக் 
்காட்பாைாகும். உறுதிபபடுத்தும் நைவடிக்டக, ்நரமட் பாகுபாடு 
எனறும் அடைக்கபபடுகி்து. இவவாறு சமத்துவம், நீதி குறித்து 
மாறிவரும் கருத்தாக்கஙகடளயும் சமூக நீதியின வைலாறு குறித்தும் 
இபபாைத்தில காணலாம். 

13 சமூக நீதி
அலகு

  சமூக நீதி என் கருத்தாக்கத்தின 
பல்வறு பரிணாமஙகள்

  சமூக நீதியின முக்கியத்துவம்
  பகிர்நதளிபபு நீதியின பபாருள் மறறும் 

முக்கியத்துவமும் – சமூக படிநிடலயில 
இதன தாக்கமும்.

  ஜான ைாலசின நியாயமான மறறும் 
்நரடமயான சமுதாயம்

  தமிைகத்தில சமூக நீதி இயக்கஙகள்
  உறுதியான நைவடிக்டக ்நரமட் 

பாகுபாடு பறறிய கருத்தாக்கம் / அைசியல 
பகாள்டக

  சாதிபபாகுபாடுகளும் அதன பின 
விடளவுகளும் 

  சமத்துவ சமுதாயம்
  இை ஒதுக்கீட்டுக் பகாள்டகயும் அதன 

்தடவயும் 
  வாழக்டகத் தைத்டத உயரத்துவதில 

அைசாஙகத்தின பஙகு
  சலுடககளும் அதன தாக்கமும்

கற்றலின் ந�ோககஙகள்
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அதிகாை அடமபபுகடளக் டகபபறறிக் பகாள்ள 
எண்ணுகின்னர.  ‘பனடமத்துவ’மான சமூக 
அடமபபில தனித்த ஒரு குழுவினர மட்டும் 
சமூக்மலாதிக்கம் பபற்வரகளாக 
உருபவடுபபது அநீதியான ்பாக்காகும்.

சமூக்மலாதிக்க உணரவிடனப பபற் 
இன, மத, பமாழி, சாதி மறறும் பண்பாட்டுக் 
குழுவினர மற் குழுவினரின சமூக 
உரிடமகடளப பறித்பதடுக்க முயலும்்பாது 
அலலது தடுக்கும்்பாது சமூகப படக 
முைண்கள் உருவாகின்ன. தஙகள் மீதான 
்மலாதிக்கத்டத மறுத்துத் தஙகளுக்கு உரிய 
உரிடமகடளச் சமமாகப பபறறிை நைத்துகி் 
்பாைாட்ை உணரவிடன்ய சமூக நீதி 
எனகி்்ாம்.

சமூகப்படிநிமலகளின் பின்புலம்

இ்நதியாவில, புைாதன 
காலத்து மைபுசார்நத 
சி்நதடனயால உருவான 
வருணாசிைம தரமா 
சமூகபபடிநிடல, ்மல–கீழ 

எனனும் பாகுபாட்டைக் பகாண்டிருக்கின்து. 
வருண படிநிடல அடமபபு ‘சதுர வருண 
அடமபபு’ (நானகு வருண அடமபபு – 
அ்நதணர, சத்திரியர, டவசியர, சூத்திைர) 
எனறு அடைக்கபபடுகி்து. பி்பபின 
அடிபபடையில ்பணபபடும் இப பாகுபாடு, 
தடலமுட்களாகத் பதாைரவதால 
சமூகத்தில ஆைமான ஏற்த்தாழவுகள் 
உருவாயின. 

இன, மத, ெமாழி சிறுபான்ைமயினருக்கான ஐ.நா. பிரகடனம் –– டிசம்பர் 18, 1992

பிைகைனத்தின முக்கிய அம்சஙகள்:

  சிறுபானடம மக்கள் தனிபபட்ை முட்யிலும் பபாதுவாழவிலும் எ்நத வடகயான பாகுபாடும் 
குறுக்கீடும் இனறி சுத்நதிைமாக தஙகள் பண்பாட்டைப பினபற்வும், 
மதத்டதக்கடைபபிடிக்கவும், பிைச்சாைம் பசய்யவும், பமாழிடயப பயனபடுத்தவும் உரிடம 
பபற்வரகள் ஆவர.

  சிறுபானடம மக்கள் தஙகளுக்கான அடமபபுகடள உருவாக்கவும் பைாமரிக்கவும் உரிடம 
உண்டு.

13.1  சமூகநீதி என்்றோல் என்ன?

சமூகம் உருவாக்கும் எதிரமட் 
மதிபபீடுகள் சமத்துவமினடமடய, 
ஏற்த்தாழடவ உருவாக்குகி்து. சட்பைனறு 
பாரக்கும் ்பாது சிலருக்கு ஆண்-பபண் 
ஏற்த்தாழவு இயறடகயானதாக்வ பதரியும். 
ஆம், பல நூற்ாண்டுகளாக வாய்பபுகள் 
மறுக்கபபட்ைதால பபண்களின “பலவீனமான’ 
நிடல பலருக்கு இயறடகயானதாகவும் 
இ ய ல ப ா ன த ா க வு ம்  ் த ா ன ் ல ா ம் . 
ஆபபிரிக்காவின கருபபு இனமக்கள் மீதான 
காழபபுணரச்சியும் இ்த வடகடயச் 
்சர்நத்த.  கருபபின மக்கள் அறிவுலகில 
பபரும் பஙகளிபடபச் பசய்ய முடியாது என்் 
திரும்பத் திரும்பச் பசாலலபபட்ைது.  பல 
காலமாகத் பதாைர்நத இ்நத அவலம் நமக்கு 
இயலபானதாக மாற்பபட்டிருக்கி்து.  நமது 
நாட்டிலும் இ்த நிடலதான. சாதியின 
பபயைால வாய்பபு மறுக்கபபட்ை பலைது நிடல 
“இயறடகயானது’ எனபது ்பால நமக்குச் 
பசாலலபபடுகி்து. ஆனால, இடவ 
அடனத்து்ம பசயறடகயானது; நம் 
கண்களுக்குப புலபபைாத அ்தசமயம் பபரும் 
உருவம் பகாண்ை ‘அதிகாைம்’ அஙகு 
ஊடுருவியிருக்கி்து எனபடத இனட்ய 
அறிஞரகள் திட்ைவட்ைமாக அறிவிக்கின்னர.

சமூக அதிகாைத்டதக் டகக்பகாள்வதில 
ஏறபடும் ்பாட்டிக்ள ஒடுக்குமுட்கள் 
்தானறிைக் காைணஙகளாகும். தஙகளுக்பகன 
உருவாக்கிக் பகாண்ை இயலபான அடையாளக் 
கூறுகடளத் தறகாத்துக் பகாள்வதறகு 
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இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம் 1949: 
பிரிவு 15(4)

சமூக மறறும் கலவியில பிறபடுத்தபபட்ை 
வகுபபினர அலலது பட்டியல சாதி மறறும் 
பைஙகுடியினரின முன்னற்த்திறகான 
சி்பபுத் திட்ைஙகள் உருவாக்குவதறகு 
அைசடமபபுச் சட்ை விதி 29(2) தடையாக 
இருக்காது.

இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம் 1949:  
பிரிவு 16(4)

அைசுபபணியில ்பாதிய அளவு 
பிைதிநிதித்துவம்பப்ாத அடனத்து 
பிறபடுத்தபபட்ை வகுபபினருக்கான 
பணிநியமனஙகளில இை ஒதுக்கீடு வைஙக 
்மறபகாள்ளபபடும் பசயலகளுக்கு இவவிதி 
தடையாக இருக்காது

இ்நதியா பல்வறு தட்ப, பவட்ப புவிசார 
நிலவியல அடமபபு பகாண்ை பனடமத்துவ 
நாைாகும். பல்வறு பமாழிகள் ்பசும் ்தசிய 
இனஙகள் பவவ்வறு பண்பாட்டுைன வாழ்நது 
வருகின்னர. எனினும், இ்நதிய சமூக 
வளரச்சிப ்பாக்கில ஏற்த்தாழவுகள் வரண 
அடமபபின அடிபபடையில அடம்நத 
படிநிடலகளால உருவாகியுள்ளன. இத்தடகய 
ஏற்த்தாழவுகளால நலிவுற் பிரிவினரின 
வாழக்டக ்மம்பை, அவரகடளயும் 
அைவடணத்து வளரச்சிபபறறிை, நமது 
அைசடமபபுச் சட்ைம் பல்வறு விதமான 
வழிகாட்டு பநறிமுட்கடள முன 
பமாழிகி்து.

இயறடக வளஙக்ளா பதாழில 
வளரச்சி்யா இலலாத பகுதிகளுக்கு ஏறப 
சி்பபுத் திட்ைஙகடள மாநில அைசு உருவாக்கிக் 

பகாள்ள அைசடமபபுச் சட்ைம் அனுமதி 
வைஙகியுள்ளது. அதனடிபபடையில 
சமூகத்தில கலவி, பபாருளாதாைத்தில 
பினதஙகியுள்ள நலி்நத பிரிவினருக்குச் 
சி்பபுச் சட்ைஙகள் மறறும் சலுடககடளயும் 
அைசடமபபுச் சட்ை வழிகாட்டுதலினபடி்ய 
அைசு வைஙகியுள்ளது. அடனத்துத் 
தைபபினடையும் உள்ளைக்கிய வளரச்சி 
மறறும் தனனிட்வு பபற் சமூக வளரச்சிக்கு 
எனறு சமூகநீதிடய அடித்தளமாகக் பகாண்ை 
சி்பபு ஏறபாடுகள் இனறியடமயாத 
்தடவயாக உள்ளன. 

நமது நாட்டின சமூக மக்களாட்சி  
த ட ை த் தி ை வு ம் ,  ப ன ட ம த் து வ ம் 
வலிடமபப்வும் இன, மத பிரிவினரகள் 
குழுக்கள் தஙகள் அடையாளஙகளுைனும், 
அதிகாைப பகிரவுைனும், சகிபபுத்தனடம 
உணரவுைனும் வாழவதறகான சமூக ஏறபா்ை 
சம வாய்பபு எனபதாகும்.

பதாழில புைட்சிடயத் பதாைர்நத ்மடல 
ஐ்ைாபபிய சமூக அடமபபில ஏறபட்ை 
பிரிவிடன உணரவிறகு பபாருளாதாைம் 
அடிபபடை காைணமாகும். இ்நதிய சமூக 
அடமபபில ஏறபட்டுள்ள பாகுபாடுகள் டவதீக 
புைாணஙகள் அடிபபடையில நாலவருண 
அடமபபாக பாகுபடுத்தபபட்டிருக்கி்து. 

சமூகத்தின உறபத்திக் கருவிகளான 
நிலம் மறறும் இயறடக வளஙகடள 
உடைடமயாக்கிக்பகாள்ளும் வாய்படபப 
பபறுகி்வர முதலாளியாகவும் அத்தடகய 
உறபத்திக் கருவிகடளப பப் முடியாமல 
தடுக்கபபட்டு ஏழடம நிடலடய 
அடை்நதவரகள் பதாழிலாளிகளும் ஆவார. 
நிலம் மறறும் வளஙகடளப பபறும் வாய்பபு 
ஏறபடுகி்்பாது அவரின வரக்கமும் மாற்ம் 

  சிறுபானடமயினர தஙகள் வைலாறு, மைபுகள், பமாழி மறறும் பண்பாடு பறறிய அறிடவ 
வளரத்துக் பகாள்ளவும் ஒட்டுபமாத்த சமுதாயம் பறறி அறி்நது பகாள்வதறகும் சிறுபானடம 
மக்களுக்கு உரிய வாய்பபுகள் அளிக்கபபை ்வண்டும்.

  ஏறகன்வ உள்ள மனித உரிடமகள் மறறும் அடிபபடை சுத்நதிைத்திறகு இ்நதப பிைகைனம் 
எ்நத வடகயிலும் ஊறு விடளவிபபதாக அடமயக்கூைாது.
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அடைகி்து. என்வ, பபாருளாதாை 
அடிபபடையில முதலாளி பதாழிலாளி என 
சமூகப பிரிவிடன ஏறபட்ை ்மடல ஐ்ைாபபிய 
நாடுகளில பதாழிலாளி முதலாளி ஆவதறகுச் 
சமூகத்தில நிை்நதைத்தடைகள் ஏதும் இலடல. 
ஆனால, புைாதண நூலகளின அடிபபடையில 
உருவான நாலவருணப பாகுபாட்டுமுட்யில 
யாரும் தத்தம் வருணஙகடள மாறறிக்பகாள்ள 
முடியாது. பி்பபு முதல இ்பபு வடை ஒ்ை 
வருணத்தில மட்டு்ம இருக்க ்வண்டிய 
சமூகத்தடை உள்ளது.

வருண அடமபபு தனிமனித 
மாண்புகடளயும் உரிடமகடளயும் 
மறுக்கி்து. ஆனால, இ்நதிய அைசடமபபுச் 
சட்ைம் சரியான சமூகக் கண்காணிபபு 
முட்கடளயும், சட்ைப பூரவமான நீதி 
வைஙகும் முட்யிடனயும் கடைபிடித்து 
வருகின்து. அவவாறு வைஙகபபபறும் நீதி 
வருண, வரக்க ் வறுபாடுகடளக் கடளவதுைன 
ச ம த் து வ க்  க ண் ் ண ா ட் ை த் து ை னு ம் 
அடம்நதிருக்கி்து எனலாம்.

இ்நதிய அைசடமபபுச் சட்ைம் மக்களாட்சி 
பநறிமுட்களினபடி பாதிக்கபட்ை 
அடனவருக்கும் அதிகாைத்டதப பகிர்நதளித்து 

மக்களாட்சி எனபது எண்ணிக்டக 
சார்நது பபரும்பானடமயினரின விருபபம் 
அலலது எண்ணப பிைதிபலிபபு எனறு 
புரி்நது பகாள்ளபபடுகி்து. 
எல்லாருக்குமான பிைதிநிதித்துவம் 
எனப்த உண்டமயான மக்களாட்சி 
எனப்த வளர்நது வரும் புதிய 
கண்்ணாட்ைமாகும். எல்லாடையும் 
உள்ளைக்கிய அடமபபு முட்யில 
மக்களாட்சி பசழிபபடையும். அவவாறு 
உருவாகும் மக்களாட்சி அடமபபு 
முட்க்குள் ”பனடமத்துவ உணரவு” 
ஏறபடும். பனடமத்துவமான 
சி்நதடனகளும், பிைதிநிதித்துவமும்தான 
நமது இ்நதிய ஜனநாயத்தின ் வரகளாகும்.

விைோேம்

அவரகளின சமூக, பபாருளாதாை 
வாழக்டகயிடனப பாதுகாக்கி்து. இத்தடகய 
சமூக வளரச்சிக்கான மாறறு 
பசயலமுட்கடளக் கடைபிடிபபதன மூலம் 
சமூக விடுதடலயும் சமூக நீதியும் 
உறுதிபபடுத்தபபடுகின்ன. என்வ, 
உயி்ைாட்ைமான சமூகநீதி இ்நதியாவின 
ஒறறுடமடயயும் ஒருடமபபாட்டு 
உணரடவயும் ்பணிக்காத்து 
நீதிபபகிரவிடனயும் மக்களாட்சி 
மாண்பிடனயும் உறுதிபசய்கி்து.

13.2 சைத்துைம்  நிலை சமூக நீதி அைசியம்

சமத்துவம் ்வண்டும் எனறு 
அடனவரு்ம ஏறறுக்பகாள்ளும் அ்த ்நைம், 
ஏற்த்தாழவுகளும், பாகுபாடுகளும் நம்டம 
நிடலகுடலய டவக்கின்ன. வசதிகளில, 
வாய்பபுகளில, பணிச் சூைலில எனறு பல 
தளஙகளில நிலவும் சமத்துவமினடம பறறி 
நாம் எனன பசாலலப்பாகி்்ாம்.? இது 
்பான் ஏற்த்தாழவுகளும் பாகுபாடுகளும் 
நமது வாழவில தவிரக்கமுடியாத மறறும் 
நிை்நதைமான அம்சஙகள் எனறு கருதமுடியுமா? 
இவவாறு வாய்பபுகள் இனறித் தவிக்கும் 
மக்கள் நமது நாட்டின வளரச்சிக்கும் 
முன்னற்த்திறகும் பஙகளிபபு பசய்ய நாம் 
கூடுதலாக எனன பசய்ய ்வண்டும்? இது 
்பான் சமத்துவமினடமக்கு  நமது 
சமூகத்தில நிலவும் பண்பாட்டு மதிபபீடுகள் 
எ்நத அளவிறகு காைணமாக இருக்கின்ன? 
இது மாதிரியான ்கள்விகள் பல 
ஆண்டுகளாக்வ நம் நாட்டினடை மட்டுமலல 
உலபகஙகிலும் பபரும் அதிரவுகடள 
உருவாக்கி வ்நதிருக்கின்ன. அதனாலதான, 
சமத்துவம் எனபது சமூக, அைசியல 
்காட்பாட்டில முதனடமயான இைத்டதப 
பிடித்திருக்கி்து என்ால அது மிடகயிலடல.  
முதலில, சமத்துவம் என் ்காட்பாடு எடத 
சுட்டிக்காட்டுகி்து? நாம் அடனவரும் சமம் 
என்ால அதன உண்டமயான பபாருள் 
எனன? சமத்துவத்டத உறுதிபசய்வது எபபடி? 
அவவாறு உறுதி பசய்வதன வழியாக நாம் 
சாதிக்க நிடனபபது எனன? வருமானத்தில 
இருக்கும் ஏற்த்தாழவுகடள மட்டு்ம நாம் 
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சரிபசய்ய நிடனக்கி்்ாமா? எ்நத மாதிரியான 
சமத்துவத்டத நாம் நிடலநாட்ை 
முயலகி்்ாம்? நாம் எத்தனிக்கும் சமத்துவம் 
யாருக்கானது?

சி்றப்பு முன்னுரிமைககோன நேமைகள்

ஏடைக்குடும்பத்தில குடிடசயில பி்்நத 
காைணத்தினால ஒரு குை்நடதக்கு தைமான 
கலவி, மருத்துவம் மறுக்கபபட்ைால அதறகு 
எதிைாக நாம் குைல பகாடுக்கி்்ாம்.

காைணம், அது அநீதி எனறு 
கருதுகி்்ாம். ஆக, நாம் எடத ஏறகி்்ாம், 
எடத மறுக்கி்்ாம் எனபடத 
புரி்நதுபகாள்்வாம். ஒருவர பபரும் 
மரியாடத்யாடு நைத்தபபடுவதறகு அவைது 
மதம், சாதி, பமாழி, இனம் மட்டு்ம காைணம் 
என்ால அ்நத மரியாடதடய ஏறபதிலடல. 
அ்தசமயம், இடச ்பான் ஒரு துட்யில 
ஆரவம் பகாண்ை ஒருவர அவைது துட்யில 
சாதிக்க முயலும் ்பாது, அவைது மதம், சாதி, 
பாலினம், இனம் ்பான் சமூக 
அடையாளஙகளினால அவருக்கு வாய்பபு 
மறுக்கபபடும் ்பாது அது அநீதிக்கு 
வித்திடுகி்து.  மனிதரகளிைம் இருக்கும் 
்வறுபாடுகள் எனன? பாகுபாடுகள் எனன? 
எனபடதப புரி்நதுபகாள்வது மிக அவசியம். 
சமூக அடையாளஙகடள முனனிறுத்தி 
ஒருவருக்கு வாய்பபு மறுக்கபபடுவது அநீதி; 
அது்வ சமத்துவமினடமடய உருவாக 
வழி்காலுகி்து. 

இனம், பமாழி, சாதி, பாலினம், மதம் 
்பான் ்வறுபாடுகள் இரு்நதாலும், 
மனிதரகள் அடனவரும் தஙகளது 
தனித்துவமான தி்டமயிடன முனபனடுத்துச் 
பசனறு வாழவில பவறறி பப் வாய்பபுகள் சம 
அளவில வைஙகபபை ்வண்டும்.

சமூக, அைசியல ்காட்பாடுகளில, மிக 
முக்கியமான அம்சமாகக் கருதபபடுவது 
இயறடகயாக்வ மனிதரகளிைம் நிலவும் 
்வறுபாடுகளுக்கும் சமூக, கலாச்சாை ரீதியாக 
இருக்கும் பாகுபாடுகளுக்குமான ்வறுபாடு 
்பால, தனிநபர விருபபஙகள், தி்டமகள் 
இயலபானடவ, தனித்துவமானடவ. 
ஒருவருக்கான அஙகீகாைமும், மதிபபும் தனி 
நபரகளின சாதடனகள், தனி நபரின 
தி்டமக்குமாக இருக்க்வண்டும்; ஆனால, 
ஒரு சமூகம் உருவாக்கி டவத்திருக்கும் 
கலாச்சாை, அைசியல, பபாருளாதாை 
ஏற்த்தாழவுகள் பசயறடகயானடவ.  
இவறட் பாகுபாடுகள் எனலாம்.

மக்களாட்சி நிலவும் நாடுகளில அைசியல 
ச ம த் து வ த் ட த  எ ளி த ா க ப 
புரி்நதுபகாள்ளமுடியும். மக்களாட்சி அைசுகள் 
தனது நாட்டு மக்கள் அடனவருக்கும் ஒ்ை 
மாதிரியான குடியுரிடமடய வைஙகி 
வருகின்ன. குடியுரிடம எனபது வாக்குரிடம, 
கருத்துரிடம, இடண்நது பசயலபடும் உரிடம, 
சஙகம் அடமக்கும் உரிடம, வழிபாட்டுரிடம 
என பல அம்சஙகடளத் தனனகத்்த 
பகாண்ைது. இடவ அடனத்து்ம மக்களாட்சி 
சி்பபாகச் பசயலபை அவசியமாகும்.  
அப்பாதுதான, குடிமக்கள் அடனவரின 
பஙகளிபபுைன அைசு பசயலபைமுடியும்.  
்மலும், அைசடமபபுச் சட்ைம் அடனத்து 
குடிமக்களுக்கும் சட்ை உரிடமகடளயும் 
வைஙகியுள்ளது.  மக்களாட்சி நிலவும் பல 
நாடுகளில குடியுரிடம உறுதி  பசய்யபபட்டு 
இரு்நதாலும், சமத்துவமினடமயும், 
ஏற்த்தாழவுகளும் நிலவத்தான பசய்கின்ன.
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13.3  நியோயைோன விநிநயோகம் (Justice 
Distribution)

ஒரு சமுதாயத்தில உள்ள பல்வறு 
மக்கள் மாறுபட்ை விதத்தில நைத்தபபை 
்வண்டும் எனபடத நாம் ஏறறுக்பகாண்ை 
்பாது, யார, எபபடி நியாயத்டத உறுதிபபடுத்த 
முடியும் என் ்கள்வி எழுகின்ன.  
சமூகத்தில அடனவருக்கும் பசலவம், வாய்பபு 
்பான்டவ சம அளவாகப பகிர்நதளிக்கபபை 
அைசாஙகம் சட்ைம் இயற் ்வண்டும்.  
நியாயமாக வளஙகடள அடனவருக்கும் 
வைஙகுவதறகு சட்ைம் வழிபசய்கின்ன.  
சட்ைத்டத பசயலபடுத்தும் அடமபபுகள் 
வளஙகடள விநி்யாகிபபடத கண்காணிக்க 
்வண்டும்.  இதில எ்நதவிதமான அநீதிகளும் 
இைம்பப்க்கூைாது.

நம்டம ்பான் நாடுகளில சமூக 
கலாச்சாை ஏற்த்தாழவுகள் நனகு 
ஊனறியுள்ளது.  சமூகத்தின அடனத்து 
பிரிவிறகும் சுத்நதிைம், வாய்பபு, பசலவம் 
மறறும் சுய பகௗைவத்தின அடிபபடைகள் 
்பான்டவ, சம அளவாகப பகிர்நதளிக்கபபை 
்வண்டும்.  இதில எ்நதவிதமான அநீதிகளும் 
இைம்பப்க்கூைாது.

பசயல்போடு 

விரிைோககப்பட்ட கல்வி

ஃபைனட் டலன என் மாத இதழின 
இடணயதளத்திறகு பசனறு அங்க ் நாபல 
பரிசு பபற் பபாருளாதாை ் மடத அமரதியா 
பசன எழுதிய பாலின பாகுபாட்டின 
பல்வறு முகஙகள்  என் தடலபபிலான 
சி்நதடனடயத் தூண்டும் கட்டுடைடய 
வாசிக்கவும்.   அதில அவர ஏழுவிதமான 
பாகுபாடுகடள பட்டியலிடுகி்ார.

  இ்பபில பாகுபாடு
  பி்பபில பாகுபாடு
  அடிபபடை வசதிகளில பாகுபாடு
  சி்பபு வாய்பபுகளில பாகுபாடு
  பதாழிலில பாகுபாடு
  உடைடம பகாள்வதில பாகுபாடு
  இலலத்தில பாகுபாடு

ஹாரவரட் பலகடலக்கைகத்தில ்ைட் 
சினிப கலவி நிறுவனத்தில  ஆறறிய 
பதாைக்க உடையின அடிபபடையில 
எழுதபபட்ைது இ்நதக் கட்டுடை.  அதில 
பாலின  பாகுபாட்டின பல்வறு முகஙகள்  
பறறி விரிவாக கூறியுள்ளார.  இ்நத 
கட்டுடைடய படித்த பினபு உனது 
கருத்துக்கடள  வகுபபட்யில 
விவாதிக்கவும்.

அதனபடி பினதஙகிய வகுபபினருள் 
உள்ள பபாருளாதாை ்மம்பாடு 
அடை்நதவரகளுக்கு இை ஒதுக்கீட்டில 
இரு்நது விலக்கு அளிக்கபபட்ைது.

பசயல்போடு 

அரு்க நடைபபறும் கட்டுமானப 
பணிகடள பசனறு பாரடவயிைவும்.   
பணியின தனடம ஒன்ாக இரு்நதும் ஆண் 
மறறும் பபண் பதாழிலாளரகளிடை்ய 
ஊதிய ்வறுபாடு அங்க இருக்கி்தா 
எனறு கண்ைறி.
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சட்ைமானது மக்கள் அடனவடையும் 
ஒனறு ்சரபபதறகு முனன்ை, மக்கள் சில 
அடிபபடை சமத்துவஙகடள பபறறு வாழவில 
தனது ்நாக்கஙகடள பதாைை ்தடவயான 
சூழநிடலகள் அடமய ்வண்டும்.  அைசும், 
சட்ைமியறறும் அடமபபுகளும் தீண்ைாடம 
மறறும் பி்சாதி பாகுபாடு நைவடிக்டக அகறறி 
சமூகத்தில நீதிடய முட்பபடுத்துகின்து.

சமூகத்தில சமத்துவத்டத 
உருவாக்குவதும் அடத அடனவருக்கும் 
உறுதிபபடுத்துவதும் அைசடமபபின 
தடலயாய கைடமயாகும்.

வைலாறறுரீதியாக அடிபபடை 
உரிடமகள் மறுக்கபபட்ைவரகளுக்கு 
சட்ைரீதியாகவும், தாரமீகரீதியாகவும் உரிடம 
கிடைக்க அைசாஙகம் முக்கிய பஙகாற் 
்வண்டும். சமத்துவத்டத உருவாக்குவதில  
பை்நத மனபபானடம எனறும் பதாண்டு 
எனவும் அைசாஙகம் நிடனக்கக் கூைாது.  
சமூதாயத்தில சமூக நீதிடய நிடலநாட்ை 
மக்கடள மாறுபட்ை விதத்தில நைத்துவது 
அைசின கைடமயாகும், ்மலும் நலிவடை்நத 
பிரிவினரின அடிபபடை உரிடமயாகவும், 
இதடனக்பகாண்டு சட்ைரீதியாகவும் 
அைசடமபபில தீரவு காண முடியும்.  
நலிவடை்நத பிரிவினருக்கு சம வாய்பபும் 

  விடளயாட்டுகளில அடனவருக்கும் 
சமமான வாய்பபு வைஙகபபை 
்வண்டும்.   அைசாஙகத்டத, மக்கள் 
்கட்க முடியுமா?

  தனியார துட் மறறும் இைாணுவத்தில 
சம வாய்பபு வைஙகுவதில 
அைசாஙகத்தின தடலயீட்டை நாம் 
எதிரபாரக்கலாமா?

  நம் குற்வியல நடைமுட் சட்ைம் 
அடனவடையும் ஒன்ாக நைத்தாமல,  
்வறுபடுத்தி நைத்துமாறு நாம் ்காை 
முடியுமா?

விைோேம்

்வடலவாய்பபிலும், கலவியிலும் 
ஏறபடுத்துவதில அைசு முக்கிய 
பஙகாறறுகி்து.  அைசு ்வடலவாய்பபிலும் 
வாழவாதாைத்டத உறுதி பசய்வதிலும் நவீன 
கலவி முக்கிய பஙகாறறுகி்து.  இதடன 
நிடலநிறுத்துவதறகு சமூகத்தில 
சமத்துவத்டத ஏறபடுத்தவும், சமவாய்பபிடன 
ஏறபடுத்துவதும் அைசடமபபின முக்கிய 
்நாக்கமாகவும் அஙகமாகவும் இருக்கின்து.

இதடனப பறறி பல கருத்துகள் 
சமூகத்தில நிலவுகி்து.  நலிவடை்நத 
பிரிவினருக்கு வளஙகடளயும், 
சமவாய்பபுகடளயும் எவவாறு அளிபபது என 
்கள்வி எழுகின்து.  ்மலதட்டு மக்கள் 
அைசின மாறுபட்ை பசயலபாடு பாகுபாட்டை 
ஏறபடுத்தும் என கருதினர.  கலவி மறறும் 
்வடலவாய்பபில சமவாய்பபு 
நலிவடை்ந்தாருக்கு கிடைக்காது என் 
அச்சத்தில இை ஒதுக்கீடு முட்டய அைசு 
உருவாக்குவதன மூலம் சமூகத்தில 
சமவாய்பபிடன ஏறபடுத்த முடியும் எனறு 
நம்பினர.

இை ஒதுக்கீட்டு முட்யினால 
நலிவடை்நத பிரிவினருக்கு வாய்பபுகள் 
ஏறபடுத்தும் ்பாது தகுதி பாதிக்கபபடுவதாக 
சிலர கருதினர.  ஆடகயால பதாழிறதுட்யில, 
பணியாளரகளின தி்டமடய பாதிக்கும் என 
கூ்பபடுகி்து.

அைசியல அறிவியல மாணவரகளான 
நாம் எவவித தயக்கமுமினறி நீதியில உள்ள 
பிைச்சிடனகடள ஆைாய்வண்டும்.  முதலில 
நீஙகள் நலிவடை்நது, முன்னற்மடையாத 
மக்களுக்கு உதவ சில தடலயீடு ்தடவ 
எனபடத ஒத்துக்பகாள்கிறீரகளா?

நாம்  சுத்நதிைம் அடை்நது குடியைசு ஆன 
பினனும் கலவி, ்வடலவாய்பபு மறறும் 
வளஙகள் அடனத்தும் ்மலதட்டு மக்கள் 
வச்ம இரு்நதால அது எனன விடளடவ 
ஏறபடுத்தும்? நாம் அடனவடையும் 
உள்ளைக்கிய நாட்டையா அலலது குறிபபிட்ை 
சிலருக்கான நாட்டையா? எடத 
அடைய்வண்டும் எவவடகயான சமூக 
நீதிடய நாம் இறுதியில பினபற் ்வண்டும்? 
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13.4  பகிரந்ேளிககும் நீதி, ைறறும் 
ேண்டிககும் நீதி

நீதி என் ்காட்பாட்டை படிக்கும் ்பாது 
வளஙகடள எவவாறு சமூகத்தில உள்ள 
அடனவருக்கும் வைஙக்வண்டும் என் 
பபாருள் விளஙகும். நீதி பறறிய கருத்டத 
முழுடமயாக புரி்நது பகாள்வதறகு இதில 
உள்ள முக்கியமான கருத்துக்கள் மறறும் 
பிைச்சடனகடள அறிய ்வண்டும். அைசியல 
பதாைரபானவறறில மைபு ரீதியான புரிதலில 
பல நீதி பறறிய முதனடமயான ்காட்பாடுகள் 
நீண்ை விவாதத்திறகுட்பட்டுள்ளது. 
அடனவருக்கும் சமமான  வளஙகள் 
பபறுவதறகு பபாது உரிடமயாளர ்காட்பாடு, 
உரிடம ்காட்பாடு ்பான்டவகள் நீதி என் 
விவாதத்தில குறிபபிைபபட்டுள்ளது.

அ) ைளஙகளில் சைத்துைம்

இது வளஙகளின விநி்யாகம் 
நியாயமான முட்யில இருக்க்வண்டும் என 
கூறுகி்து. ஒவபவாரு மனிதனும் சமமான 
வளஙகடள பகாண்டிரு்நதால அது நீதியாகும். 
வைஙகபபட்ை ஒரு பணிக்கு அடனவரும் 
சமமான ஊதியத்டத்யா அலலது 
பவகுமதிடய்யா பபறுவ்த நீதிடய பபறும் 
வழியாகும். சமத்துவமினடமக்கு தனிமனித 
பசயலபாடுக்ள காைணமாகின்ன. ஒருவன 
உடைபடப ் தர்நபதடுபப்தா? அலலது ஓய்டவ 
்தர்நபதடுபப்தா அவனது ்தரவாகும்.

இது சுய உைடமத்துவத்டதயும் 
வளஙகளின உைடமத்துவத்டதயும் 
நிைாகரிக்கின்து. அ்த ்வடளயில  
கைடமகடளயும் பபாறுபபுகடளயும் 
வலியுறுத்துகி்து.

ஆ) பபோது உரிமையோளர நகோடபோடு

ஆைம்ப நிடலயில ஒவபவாரு மனிதனும் 
ஒ்ை அளவிலான நிலஙகள் மறறும் 
வளஙகடள நியாயமான விநி்யாகத்தின 
மூலம் பபறறிருக்க்வண்டும். இது தனி மனித 
முனனுரிடமயிலும் மறறும் தி்டமயிலும் 

்வறுபாடினறியும் இருக்க்வண்டும் எனபடத 
பதளிவாகக் கூறுகின்து. சமூகத்தில உள்ள 
அடனத்து தனிமனிதனும் சமமான தி்டமடய 
பபறறுள்ளனர. ஆடகயால, வளஙகள் 
அடனத்துக்கும் அடனவரும் உரிடமயாளர 
என் நிடலடமடய உறுதிபசய்வ்த நீதிடய 
உருவாக்குவதறகான ஒ்ை வழி,

இ) உரிமை அளித்ேல் நகோடபோடு

நிலம் மறறும் பி் வளஙகள் 
வைஙகபபடுவடத வைலாறறு ரீதியாக 
நியாயபபடுத்த ்வண்டும், என நியாயமான 
விநி்யாகம் விளக்குகி்து. தனிமனிதன 
நிலம், மறறும் பி் வளஙகளுக்கு ஒரு்பாதும் 
உரிடமயாளைாக இலலாத ்பாது தானாக்வ 
வளஙகளும், நிலஙகளும் அவரகளுக்கு 
மா்்வண்டும். அவவாறு வளஙகள் 
அவரகளுக்கு மாறுவது முறறிலும் தானாக்வ 
அடமய்வண்டும்.  மனிதனின தி்டமயும், 
வளஙகள் இ்நத இைண்டு்ம முக்கிய 
கண்்ணாட்ைத்தில பாரக்கபபடுகின்ன.  
வளஙகள் என்ால  உதாைணமாக நிலமும், 
மனிதனின அறிவு எனவும், ்காட்பாடுகளில 
மனிதனின தி்டம முக்கிய பஙகாறறுகி்து.

சமூகத்தில நீதி நிடலக்க 
்வண்டுமானால நீதி தண்டிபடப விை 
நியாயமான நீதி விநி்யாகம் இரு்நதால 
மட்டு்ம தீரவு என் பபரும் கருத்பதாறறுடம 
உருவானது, நாம் எவவாறு தண்டிக்கும் 
நீதிடய விளக்கப்பாகின்்ாம் ? 

ஈ) ேண்டிககும் நீதி

 தண்டிக்கும் நீதி எனும் கருத்தாக்கம் 
ஆனது பல சூழநிடலகளில 
குறிபபிைபபட்டுள்ளது.  இ்நத வடக நீதியின 
கட்ைடமபடப சில விதிகடள பினபறறுவதன 
மூலம் ஒருவர அறி்நது பகாள்ளலாம்.

  தவ்ான பசயலகடள பசய்தவரகள், கடும் 
குற்ம் இடைத்தவரகள், அவரகளின 
குற்த்திறகான சரியான தண்ைடன பப் 
்வண்டும்.
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  சட்ைபபடி தண்டிக்கும் அதிகாைம் 
பபறறுள்ள ஒருவைால குற்வாளிக்கு, 
அவரின குற்த்திறகு ஏற் தண்ைடனடய 
வைஙகுவ்த தாரமீக அடிபபடையில 
சரியானதாகும்.   ஒவபவாரு 
குற்வாளிக்கும் தண்ைடன வைஙகும் 
பசயலானது,  தண்டிக்கபபடுபவரகளுள் 
ஒபபு ்நாக்கபபடுகி்்தா அலலது ஒபபு 
்நாக்கபபைவிலடல்யா, ஆனால 
தண்டிபபது எனபது அவசியம். அது்வ 
சமூக நனடமக்கு அவசியமாகி்து.

  இது ்வண்டுபமன்் அபபாவிகடள 
தண்டிபபடத ஊக்குவிபபதிலடல.  ்மலும் 
குற்வாளிகளுக்கு அவரகள் இடைத்த 
குற்த்டத விை அதிகமான தண்ைடன 
வைஙகுவடதயும் இது கண்டிக்கி்து.

தண்டிக்கும் நீதி எனும் கருத்தாக்கமானது 
நீதி மறறும் தண்ைடன ்காட்பாட்டை 
உண்ைாக்குவதில முக்கிய பஙகாறறினாலும், 
இதன முக்கிய அம்சஙகளான விகிதாச்சாை 
தண்ைடன, துனபத்தின இயலபு நிடல மறறும் 
தண்ைடனடய நியாயபபடுத்துதல ்பான்டவ 
சரச்டசக்குரியதாக்வ உள்ளன.

இ்நதியா ்பான் நாடுகளில,  சிலர 
தண்டிக்கும் நீதியினபடி வனமுட்யின 
மூலமாக தவறிடைபபவரகடள தண்டித்து 
அதனமூலம் நீதிடய நிடல நாட்ைலாம் 
எனகின்னர.   இனட்ய நவீன காலத்தில 
அடத நாம் ஏறறுக்பகாள்ள முடியாது.   
நம்முடைய அைசடமபபு தண்டிக்கும் நீதிடய 
முறறிலுமாக நிைாகரித்துள்ளது. நம் 
அைசடமபபு சிறபிகள் வனமுட் வழிகள் 
அ ட ம தி ட ய ் ய ா  அ ல ல து 
பிைச்சடனகளுக்கான தீரடவ்யா பகாண்டு 
வைாது, நிடலயான நீதிடய வைஙகாது எனறு 
உறுதியாக நம்பினர.

இபபாைத்தின ்நாக்க்ம, நீதி பறறிய 
பல்வறு கண்்ணாட்ைஙகடள உஙகளுக்கு 
அறிமுகபபடுத்துவதுதான.   அடவகடள 
கறறுணரும்்பாது,  நீதி பறறிய எ்நத 
கண்்ணாட்ைம் நம் இ்நதிய சூழநிடலயில 

நீதிடய நிடலநாட்ை பபாருத்தமானதாக 
இருக்கும் எனபடத நாம் அறியலாம்.  இ்நத 
கண்்ணாட்ைஙகளுள்  நீதி பறறிய ஜான 
ைாலசின  கருத்துக்கள் முக்கியமானடவயாக 
உள்ளன.   நீதி பறறிய அவர ்காட்பாட்டின 
முக்கிய அம்சஙகடள படிக்கலாம்.

13.5 ஜோன் ரோல்சின்  நீதி நகோடபோடு

இருபதாம் நூற்ாண்டின தடலசி்்நத 
சி்நதடனயாளரகளுள்  ஒருவைாக ஜான 
ைாலசன கருதபபடுகி்ார.   ்நரடமயான நீதி 
என் கருத்தியலின அடிபபடையில ஓர நீதி 
்காட்பாட்டை அவர உருவாக்கியுள்ளார.   

அவைது கட்ைடமபபு அடனத்து  
தனிமனித பண்புகடளயும்  ஒழுக்க  ரீதியில 
தனனிச்டசயானடவ எனகி்து.   இவைது நீதி 
சமத்துவத்டத  ்காருகி்து.  இவடைப 
பபாறுத்தவடை சுத்நதிைம், வாய்பபு, வருவாய், 
வளம் மறறும்  சுயமரியாடத என அடனத்தும் 
சமமாக  பகிர்நதளிக்கபபை ்வண்டும்.   

இடத்ய ்வறு வாரத்டதகளில 
கூறினால சமத்துவமினடம்ய அநீதி ஆகும்.   
தனிமனிதன எ்நத ஒரு பசய்லா  அலலது 
பண்்பா மற்வருக்கு பயனளிக்காத வடகயில 
இருக்குமாயின அது அ்நத சமூகத்தின 
அநீதியான பண்டப  காட்டுவதாக அடமயும்.   

இ்நத கண்்ணாட்ைமானது நீதிடய 
பறறிய நமது புரிதடல  விரிவாக்குகி்து.   
ைாலஸ் நீதிடயப பறறி  எனன கூறுகி்ார 
எனறு பாரப்பாம்.

தண்டிக்கும் நீதி எனும் கருத்தாக்கமானது 
நீதி மறறும் தண்ைடன ்காட்பாட்டை 

ஜோன் ரோல்ஸ் சி்றந்ே பம்டப்புகள்

  நீதி  ்காட்பாடு -  1971

  ்நரடமயான நீதி -  1985

  அைசியலதாைாளாவியல– 1993

  மக்களின சட்ைம் -  1993
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உண்ைாக்குவதில முக்கிய பஙகாறறினாலும், 
இதன முக்கிய அம்சஙகளான விகிதாச்சாை 
தண்ைடன, துனபத்தின இயலபு நிடல மறறும் 
தண்ைடனடய நியாயபபடுத்துதல ் பான்டவ 
சரச்டசக்குரியதாக்வ உள்ளன.

இ்நதியா ்பான் நாடுகளில,  சிலர 
தண்டிக்கும் நீதியினபடி வனமுட்யின 
மூலமாக தவறிடைபபவரகடள தண்டித்து 
அதனமூலம் நீதிடய நிடல நாட்ைலாம் 
எனகின்னர. இனட்ய நவீன காலத்தில 
அடத நாம் ஏறறுக்பகாள்ள முடியாது.   
நம்முடைய அைசடமபபு தண்டிக்கும் நீதிடய 
முறறிலுமாக நிைாகரித்துள்ளது.   நம் 
அைசடமபபு சிறபிகள் வனமுட் வழிகள் 
அ ட ம தி ட ய ் ய ா  அ ல ல து 
பிைச்சடனகளுக்கான தீரடவ்யா பகாண்டு 
வைாது, நிடலயான நீதிடய வைஙகாது எனறு 
உறுதியாக நம்பினர.

இபபாைத்தின ்நாக்க்ம, நீதி பறறிய 
பல்வறு கண்்ணாட்ைஙகடள உஙகளுக்கு 
அறிமுகபபடுத்துவதுதான.   அடவகடள 
கறறுணரும்்பாது,  நீதி பறறிய எ்நத 
கண்்ணாட்ைம் நம் இ்நதிய சூழநிடலயில 
நீதிடய நிடலநாட்ை பபாருத்தமானதாக 
இருக்கும் எனபடத நாம் அறியலாம்.  இ்நத 
கண்்ணாட்ைஙகளுள்  நீதி பறறிய ஜான 
ைாலசின  கருத்துக்கள் முக்கியமானடவயாக 
உள்ளன.   நீதி பறறிய அவர ்காட்பாட்டின 
முக்கிய அம்சஙகடள படிக்கலாம்.

ஜான ைாலசின இ்நதக் ்கள்விக்கான 
பதிடல கண்ைறிய முயறசித்தார.   ஒரு கறபடன 
சூழநிடலடய நம்முடைய சி்நதடனக்கு அவர 
தருகி்ார. ஆம்,  ஒரு சமுதாயத்தில இ்நத படி 
நிடலயில நாம் இருக்கி்்ாம் எனறு 
பதரியவிலடல. ஆனால அ்நத சமுதாயம் 
எவவாறு கட்ைடமக்கபபை ்வண்டும் என் 
முடிவு எடுக்கும் ஒரு முக்கிய நிடலயில நாம் 
இருபபதாக கறபடன பசய்து பகாள்்வாம்.   
நாம் எ்நதக் குடும்பத்தில பி்்நது இருப்பாம் 
எனறு பதரியாது.   அடதப்பால நமது சாதி 
இனம் மதம் பாலினம் மறறும் எ்நத இைம் 
என் எடதப பறறியும் நமக்குத் பதரியாது.   

இபபடிபபட்ை ஒரு சூழநிடலயில அ்நத 
எதிரகால கறபடன சமுதாயத்தில நாம் 
உருவாக்கும் விதிகள் மறறும் சட்ைஙகள் 
அடனவருக்கும்  பபாதுவானதாகவும்   
நியாயமானடவயாகவும் மட்டு்ம இருக்கும் 
எனறு ’ஜான ைாலஸ்’ கூறுகி்ார.   நமது 
எதிரகாலம் நிச்சயமற்தாக இருக்கும்்பாது 
நாம் ஏறபடுத்தும் அடமபபில அடனவருக்கும் 
நியாயமான வழியில அடனத்தும் கிடைபபதாக 
இருக்கும்.

இ்நத தருணத்தில ஜான ைாலஸ் 
“அறியாடம  திடை” யின  கீழ சி்நதிபபது 
பதாைரபாக விவரிக்கி்ார.   நாம் சமுதாயத்தில 
நம்முடைய நிடல எனனபவனறு 
அறி்நதிருக்கவிலடல புதிய சமுதாயத்தில 
அவைவர தஙகளுக்கு உக்நத அளவில சுயநல 
விருபபஙகடள பகாண்டிருபபர.   ஆனால, 
ஆச்சரியபபைத்தக்க வடகயில எவரு்ம  
தாஙகள் தயாைாக இருப்பாம்  என்்ா   இது 
தஙகளுக்குப பயனளிக்கும் என்்ா 
அறி்நதிருக்க மாட்ைாரகள்.

மிக ்மாசமான நிடலயின வழி்ய தான 
நாம் ஒவபவாருவரும் எதிரகாலத்டதப பறறி 
கறபடன பசய்கி்்ாம்.   நாம் நம்டம எலலா 
சி்பபுகடளயும் எலலா உரிடமகடளயும்  
ப க ா ண் டி ரு க் கு ம்  ஒ ரு வ ை ா க த் த ா ன 
நிடனப்பாம். இ்நத புதிய கறபடன உலகத்தில 
நாம் எங்க எவவாறு இருப்பாம்  எனபடத 
நாம் அறி்நதிருக்கவிலடல. அபபடி ஓர 
சூழநிடலயில நாம் எதிரபாைாத விதமாக   
சமூகத்தின பினதஙகிய வகுபபில  வாய்பபு 
வசதிகள் அற்  ஒரு இைத்தில பி்்நதால 
எனனவாகும்?   இ்நநிடலயில உை்ன 
சமூகத்தில நலி்நத பிரிவினருக்கும் வாய்பபுகள் 
மறறும் வளஙகள்  கிடைக்கும் படியான ஓர 
அடமபடப உருவாக்க  முயறசிக்கி்்ாம்.

நாம் பிரியும் தருணம் வ்நதாலும் 
நம்மால நம் அடையாளஙகடள எளிதில  
அழிக்க முடியாது.   அறியாடம எனும் 
திடையின  கீழ இருபபதாக கறபடன பசய்யவும் 
முடியாது.   இடதப்பால்வ மக்கள் முனபின 
அறிமுகமிலலாத  ஒருவருக்கு  தியாகம் 
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பசய்வதாக்வா அலலது தஙகளின நலல 
எதிரகாலத்டத பஙகு ்பாடுவாரகள் எனறு 
எதிரபாரக்க்வா முடியாது.

இரு்நத்பாதிலும் அறியாடம திடையின  
பலன எனனபவனில இது மக்கடள 
அவரகளின இயலபான பகுத்தறிவுைன 
இருக்கச்பசாலகி்து.   அவரகள் தஙகளுக்காக 
சி்நதிக்க ்வண்டும் எனறு எதிரபாரக்கப 
படுகி்ாரகள்.   அவரகளின விருபபத்தில எது 
உயரவாக உள்ள்தா அடதத் ்தர்நபதடுக்க 
்கட்டுக்பகாள்ளபபடுகி்ாரகள்.

கறபடனயான அறியாடம திடைடய 
அணி்நதுபகாள்வது ்நரடமயான சட்ைஙகள் 
மறறும் பகாள்டககள் பகாண்ை அடமபடப 
ஏறபடுத்துவதறகான முதல படி. இது்வ 
அவசியமானதுமாகும். இ்நத நவீன காலத்தில 
பகுத்தறிவு பகாண்ை மக்களிைம் இது நம்பிக்டக 
பகாண்டுள்ளது. அ்பநறியின அடிபபடையிலான 
பகுத்தறிவு ஒரு புதிய அைசியல கட்ைடமபடப 
உருவாக்கும். அதில மக்கள் தஙகள் சுயநல 
விரும்பிகளின படி இலலாமல ஒட்டுபமாத்த 
சமுதாய விருபபஙகளின படியான 
பகாள்டககடளப பறறி சி்நதிபபாரகள் எனறு 
ைாலஸ் கூறுகி்ார. இ்நத முழுடமயான 
அடனவடையும் உள்ளைக்கிய கண்்ணாட்ைம் 
ஜான ைாலசின கட்ைடமபபில காணபபடுகி்து. 
இடத பதளிவாக கூறினால சட்ைஙகள் மறறும் 
பகாள்டககள் சமூகத்தின அடனத்து தைபபு 
மக்களுக்கும் பயன அளிக்கும்படி இருத்தல 
்வண்டும். குறிபபிட்ை ஒரு பிரிவினருக்கானதாக 
இருக்கக்கூைாது. இ்நத நியாயமானது 
இ ை க் க த் தி ன ா ் ல ா  அ ல ல து 
பபரு்நதனடமயினா்லா இலலாமல காைண 
அறிவின பவளிபபாைாக இருத்தல ்வண்டும். 
ஜான ைாலசின ்காட்பாைானது நவீன காலத்தின 
மிகச் சி்்நத பகுத்தறிவு மனிதரகள் நம் 
சமூகத்தில நீதியின சக்திடய உணை ்வண்டும் 
எனகி்து. நம் ்பான் சமூகஙகளில காைண 
அறிவுக்கு பபாரு்நதாத அடையாளஙகள் மறறும் 
உணரச்சி கருத்துக்கள் முக்கிய பஙகாறறுகின்ன. 
அவறட் விடுத்து ஜான ைாலசின வழி்ய 
அணுகும்்பாது நீதியின உண்டமயான 
ஆற்டல கண்டு பகாள்ள முடியும்.

்வறு நாடுகளில இரு்நது புலம் 
பபயர்நது வ்நத மக்களுக்கும் சில 
அடிபபடை உரிடமகடள பல நாடுகள் 
உறுதி பசய்துள்ளன. புகலிைம் ்காரிய 
மக்கள், தஞசம் அடை்நத மக்கள், 
அகதிகளாக குடி்யறி்யார என 
பலதைபபட்ை மக்களுக்கும் உரிடமகள் 
உள்ளன. ஐக்கிய நாடுகள் மன்த்தின 
உறுபபு நாடுகள் பலரும் 
அஙகீகரித்துள்ளனர.

13.6 சமூக, பண்போடடு சைத்துைம்

சமூகத்தின பல பிரிவினரும் தஙகளது 
பண்பாட்டு அம்சஙகடளப பினபற்வும் 
தஙகளது தனித் தி்டமகளுக்கு ஏற் 
வாழக்டகமுட்டய அடமத்துக்பகாள்ளவும் 
சமூகத்தில சமத்துவம் நிலவுவது 
அவசியமாகும்.  ஒவபவாரு நபருக்கும் 
நியாயமான வாய்பபுகள் உறுதி பசய்யபபை 
்வண்டும். அதறகு, சமூகத்தில நிலவும் 
ஏற்த்தாழவுகடள எவவளவு முடியு்மா அ்நத 
அளவிறகு நீக்கிை முயல்வண்டும்; அலலது 
அதன தாக்கத்டத குட்த்திை நைவடிக்டக 
எடுபபது ்மறபகாள்வது மிக அவசியம். 
உதாைணமாக, தைமான மருத்துவ வசதிகள், 
கலவி, சத்தான உணவுகள், குட்்நதபட்ச 
ஊதியம் எனபது ்பான் அம்சஙகள் 
அடனவருக்கும் பாைபட்சமினறி கிடைத்திைச் 
பசய்வது அவசியம்.  இடவ இலலாத 
நிடலயில, சமூகத்தில அடனவரும் சமம் 
என்்ா அலலது சம வாய்பபு பபற்வரகள் 
என்்ா கருதமுடியாது. 

�ைது �ோடடின் பிரச்சிமன என்ன?

சாதி – மதம் பபயைால நீண்ைகாலமாகப 
பினபற்பபடும் நம்பிக்டககள் பபரும் 
தடையாகிவிடுகி்து.  உதாைணமாக, நாட்டில 
பல பகுதிகளில, பபண்களின நிடல கவடல 
தருவதாக்வ உள்ளது. கலவி, ்வடலவாய்பபு, 
பசாத்துரிடம என பல உரிடமகள் 
மறுக்கபபட்ை நிடலயி்ல்ய பபண்களின 

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 13.indd   150 29-09-2018   12:42:52
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



151

நிடல உள்ளது. இவவாறு நைத்தபபடுவதுதான 
எஙகளது பண்பாடு என பசாலலத் 
பதாைஙகினால, அதன விடளவுகள் பபரும் 
அபாயத்டத விடளவிக்கக் கூடியடவ. 
அதாவது, ஏற்த்தாழவுதான எஙகளது 
பண்பாடு எனறு பசானனால, அலலது 
பாகுபாடுதான எஙகள் பண்பாடு என்ால அது 
சமத்துவத்திறகான நமது பயணம். 

பபோருளோேோர சைத்துைம் 

ஒரு சமூகத்தில தனி நபரகளிைம் நிலவும் 
பசாத்து மதிபபு, வருமானம் குறித்த 
ஏற்த்தாழவுகடள டவத்து, அ்நத சமூகத்தில 
பபாருளாதாை சமத்துவம் இருக்கி்தா 
எனபடத ஓைளவிறகு நம்மால அறுதியிட்டுக் 
கூ்முடியும். அலலது பணம் 
படைத்தவரகளுக்கும் ஏடைமக்களுக்கும் 
இடையில இருக்கும் இடைபவளி அ்நத 
சமூகத்தின பபாருளாதாை நிடலயிடன 
நமக்குத் பதளிவுபடுத்தும்.  நாட்டில வறுடமக் 
்காட்டிறகுக் கீ்ை வாழ்வாரின 
எண்ணிக்டகயிடன டவத்து சில தீரமானமான 
முடிவுகளுக்கு நம்மால வைமுடியும் - இது 
பைவலாக பினபற்க்கூடிய வழிமுட்.

ஆனால, சில பாகுபாடுகள் பண்பாட்டு 
ரீதியாக நியாயபபடுத்தபபடும் ்பாதுதான, 
பிைச்சிடன பபரிதாகி்து. இத்தடகய 
பினனடைவுகடள மக்கள் கவனத்துக்குக் 
பகாண்டு விழிபபுணரவு ஏறபடுத்துவதில   
காலத்தின ்தடவக்்கறப சீரதிருத்தவாதிகள்  
ஈடுபட்ைனர. 

”மனிதடன மனிதனாகக் 
கருதமுடியாமல, அவைது சாதிடய மட்டு்ம 
டவத்து எடை்பாை முயலும் சி்நதடன 
காட்டுமிைாண்டித்தனமானது” எனறு 

தடையற் வாணிபத்தில அைசின 
குறுக்கீடுகள் பறறிய விவாதத்டத 
்மறபகாள்ளவும்.

விைோேம்

வலியுறுத்திய த்நடத பபரியார, பண்பாடு, 
கலாச்சாைம், நாகரீகம் என் பபயரில 
சமத்துவத்டத மறுக்கும் அத்தடன 
அம்சஙகடளயும் கடுடமயாக நிைாகரித்தார. 
பபண்கடள அடிடமபபடுத்த நாம் உருவாக்கி 
டவத்திருக்கும் அத்தடன சமூக 
அடமபபுகடளயும் வனடமயாகக் கண்டிக்கும் 
பபரியார, சாதி, மத, பாலின ் பதமற் சமூக்ம 
உயரிய சமூகம் எனறு அறிவித்தார. பமாழி 
்மல பவறியும், தஙகளது பண்பாடு ் மல தீவிை 
பறறும் பகாண்டுள்ள நபரகளால நவீன 
சமூகத்டத உருவாக்க முடியாது எனறு 
திட்ைவட்ைமாக வாதாடினார. இவவாறு 
சமத்துவதின பல்வறு பரிமாணஙகடள 
நமக்கு பலரும் முனடவத்துள்ளனர.

இதுவடை சமூகத்தில தஙகளது குடும்ப 
மைபு, பி்பபு இவறறின அடிபபடையில உயர 
இைத்டதயும் பபரும் அஙகீகாைத்டதயும் பபற் 
நபரகளின சி்பபுநிடல முடிவுக்கு 
வை்வண்டும். பி்பபின அடிபபடையில 
சமூகத்தில ஒருவரின தகுதி 
நிரணயிக்கபபடுவது சமத்துவமினடமயில 
முதனடமயான அம்சம் எனலாம். இடத 
நிைாகரித்து அடனவரும் சமம்; என்வ எ்நத 
ஒரு தகுதிக்கும் அஙகீகைத்திறகும் பபாதுவான 
்தரவு முட்யிடனப பினபறறிை முயலவது 
சமத்துவத்திறகான முதலபடி. இதுவடை, 
உலகின பல நாடுகளில ஏடை மக்களுக்கு 
வாக்களிக்கும் உரிடம மறுக்கபபட்டு 
இருக்கி்து; பபண்கடள கலவி கறகவும் பபாது 
இைஙகளில பணி பசய்யவும் தடை 
பசய்திருக்கும் நாடுகள் பல. நமது நாட்டில, 
ஒருசில கடை நிடலப பணிகடளத் தவிை, சாதி 
ரீதியாக பிறபடுத்தபபட்ை மக்களுக்கு உயர 
பதவிகடளப பபறுவதில இருக்கும் பபரும் 
தடைகள் நாமறி்நத்த. 

இது மாதிரியான பாகுபாடுகடளக் 
கடள்நதிை காலம் காலமாகத் பதாைரும் பல 
சி்பபு தகுதிகள் முடிவுக்குக் பகாண்டுவைபபை 
்வண்டும்.  சில ்நைஙகளில, குறிபபிட்ை 
சமூகப பிரிவினருக்கு பதாைர பு்க்கணிபபுகள் 
காைணமாக சி்பபான அலலது கூடுதல 
கவனம் ்தடவபபடுகி்து. அப்பாதுமட்டு்ம, 
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உண்டமயான சமத்துவத்டத நாம் 
பநருஙகுகி்்ாம் எனறு பபாருள். என்வ, 
வைலாறறு ரீதியாக நிகழ்நதிருக்கும் 
அநீதிகடள இனம் கண்ைால மட்டு்ம, 
சமத்துவம் எனபதன முழுபபபாருடளயும் 
நாம் எட்ைமுடியும். 

அைசின சமச்சீர நைவடிக்டககளில 
முக்கியமானது இைஒதுக்கீடு. கலவி, ்வடல 
வாய்பபில குறிபபிட்ை அளவு இைஙகடள 
ஒதுக்கீடு பசய்து, இதுவடை வாய்பபு 
மறுக்கபபட்ை பிரிவினருக்கு முனனுரிடம 
வைஙகுவ்த இதன அடிபபடை ்நாக்கம்.  
ஆனால, இது பாகுபாடின மறுவடிவ்ம எனறு 
வாதிடும் சிலரும் உண்டு. இைஒதுக்கிட்டின 
மூலம் தி்டமயினடம புதிய அஙகீகாைம் 
பபறறுவிடும் எனவும், சாதிரீதியான பாகுபாடு 
கடளயபபைாமல உறுதிபபட்டுவிடும் எனறும் 
இைஒதுக்கீட்டின எதிரபபாளரகள் 
வாதிடுகின்னர. 

பனபனடுஙகாலமாகத் பதாைர்நதுவ்நத 
சாதி, மத பாலின ஏற்த்தாழவுகடள மிக 
விடைவாக நம்மால கடளயமுடி்நதால அது 
வை்வறகத்தக்க்த. அபபடிபபட்ை சமூக, 
பண்பாட்டு மாற்ம் ஓரிரு 
தடலமுட்களுக்குள்ளாக்வ ஏறபட்டுவிடும் 
எனறு எதிரபாரபபது நடைமுட் 
சாத்தியஙகளுக்குப பபாரு்நதாதது என்் 
ஆய்வாளரகள் பதரிவிக்கின்னர.

சமூக நீதியும் சைத்துைமும்

உலபகஙகும் உள்ள சமூகஙகள் 
அடனத்து்ம தஙகளுக்பகனறு நீதி எனபது 
பறறி வடையட் வ்நதிருக்கின்ன. சரி-தவறு 
என் பதளிவு இலலாத சமூகம் வைலாறறில 
இரு்நததாகத் தகவல இலடல. சமூகம் ஏறறுக் 
பகாண்ை நலல பசயலகள், சமூகம் மறுக்கும் 
அலலது நிைாகரிக்கும் பசயலகள் அ்நத 
சமூகத்தின ‘தரமம்’ எனறு 
வைஙகபபைலாயிறறு.  இ்நத தரமத்டத மீறும் 
நபரகள் மீது தயவுதாட்சனயமினறி 
நைவடிக்டக எடுக்கவும் தண்ைடன வைஙகவும் 
அைசன தவ்க்கூைாது எனப்த முக்கியமான 

தரமம் எனறு நமது நாட்டில மட்டுமலல பல 
நாடுகளிலும் நிலவிய நியதியாக 
இரு்நதிருக்கி்து. கி்ைக்கத் தத்துவ அறிஞர 
பிளாட்்ைா தனது மாணவரக்ளாடு நைத்திய 
பல உடையாைலகளில நீதி என்ால எனன 
அடத நாம் ஏன பினபற் ்வண்டும் எனபது 
குறித்து விரிவாக்வ ்பசியிருக்கி்ார. 

அறிஞர சாக்ைடீஸ் தமது குறிபபில, ஒரு 
சமூகத்தில சில நபரகள் கூை நியாயத்திறகு 
எதிைாக இரு்நதால, அது ஒட்டுபமாத்த 
சமூகத்டதயும் எவவாறு பாதிக்கும் எனபது 
பறறி விளக்குகி்ார. நீதி எனபது ஒட்டுபமாத்த 
சமூகத்திறகும் நனடம பயக்கும் பசயலாக 
மட்டு்ம இருக்கமுடியும் எனறு 
பதளிவுபடுத்துகி்ார. தனி நபருக்கு மட்டும் 
நனடம்யா, பலடன்யா தரும் பசயடல நீதி 
எனறு கருதக்கூைாது எனப்த அவைது 
கருத்தின சாைாம்சம். ஆம், ஒட்டுபமாத்த 
சமூகத்தின வளரச்சி, ்மம்பாடு ஆகியவறட் 
கருத்தில  பகாள்ளாமல நீதி பறறிப 
்பசமுடியாது; நியாயம் எனபது முழு 
சமூகத்திறகும் மட்டுமானதாக்வ இருக்க 
முடியும் அலலது இருக்க ்வண்டும் எனப்த 
சாக்ைடீஸ் பசாலலும் தத்துவத்தின 
டமயக்கருத்தாகும். இதனபடி, நமது நாட்டில 
காலம் காலமாக வைஙகபபட்டு வ்நத அநீதி, 
பாகுபாடுகடள அகறறுவதறகாக அ்நத 
சமூகஙகளுக்கு வைஙகபபட்ை நீதி்ய 
இைஒதுக்கீடு எனும் சமூகநீதியாகும். 

விகிேோச்சோர நீதி

பாகுபாடு நிட்்நத சமூகத்தில நீதிடய 
நிடலநாட்டுவதில நமது அைசடமபபுச் சட்ைம் 
முனடவக்கும் சமூக நீதி எனபது வைலாறறு 
ரீதியாக வாய்பபுகள் மறுக்கபபட்ை 
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சமூகத்தினரின முன்னற்த்திறகான 
உதவிக்கைம் எனலாம். அதில யாருக்கு 
எவவளவு வைஙகபபை்வண்டும் எனபதில 
கருத்து ்வறுபாடுகளும் விவாதஙகளும் 
பதாைர்நதன. சாதியப படிநிடல்ய 
ஏற்த்தாழவுக்கான முதனடமயான கூ்ாக 
இருக்கும் நமது நாட்டில, 
அதனடிபபடையி்ல்ய சமூகநீதி 
நிடலநாட்ைபபை ்வண்டும். ஆக்வதான, 
பிறபடுத்தபபட்்ைார, மிகவும் 
பிறபடுத்தபபட்்ைார, பட்டியல பிரிவினர, 
பைஙகுடியினர என பலதைபபாக 
ஒவபவாருவரின சமூக நிடலக்கு ஏறப, அைசின 
திட்ைஙகள் அடம்நதிருக்கின்ன. 

13.7  போகுபோடு – சமூக அடிப்பம்டக 
நகோடபோடு

மனிதரகள் தாஙகள் சார்நதுள்ள 
குழுவின உறுபபாகத் தம்டம அடையாளம் 
காண்கின்னர.  தமது குழுடவச் சார்நதவரகள் 
எவவளவுதான புகழ்நதாலும் தமது குழுடவச் 
சார்நது இருபபடத்ய கவுைவமாகவும் ஆற்ல 
மிக்கதாகவும் கருதுவர. பாகுபாடு எனபது 
ஒருவர தாம் சார்நத குழுவின உறுபபினர என் 
அடிபபடைடய இலலாமலாக்குவது அலலது 
இயறடக மூல வளஙகடள அணுகுவதில 
இரு்நது தடுபபது. ்மலும், இதில பசலவம் 
முக்கியப பஙகு வகிக்கி்து. ஒரு குழுவில 
ஒருவரின தகுதி அலலது சுய – மரியாடதடய 
உருவாக்குவதில மட்முகமான ஊக்கம் 
அவைது பசலவத்தால ஏறபடுகி்து  எனறு 
பாகுபாடு எனும் பு்க்கணிபபு அலலது ஒதுக்கல 
குறித்து சமூக – உளவியலாளரகள் 
மதிபபிடுகி்ாரகள். இடத சமூக – அடையாளக் 
்காட்பாடு எனலாம். 

நாட்டில இருக்கும் பிறபடுத்தபபட்ை 
பிரிவினரின ்மம்பாட்டிறகாக முதல 
ஆடணயம் 1953 ஆம் ஆண்டு 
அடமக்கபபட்ைது. காகா கா்லலகர 
அவரகளின  தடலடமயில அடமயபபபற் 
இது்வ சுத்நதிை இ்நதியாவின முதல 
பிறபடுத்தபபட்்ைார ஆடணயம்.

குட்வான சமூக ஏறபு அளிக்கபபடும் 
மனிதரகள் பவளிக்குழுவினர ்பால 
மதிபபிைபபதாகவும் சமத்துவமினடம 
அடிபபடையில அத்தடகய மனிதரகள் 
எ தி ரி க ள ா க ப  ப ா ர க் க ப ப டு வ த ா க வு ம் 
ப த ா ை க் க் க ட் ை  ஆ ய் வு க ள் 
உறிதிபபடுத்துகின்ன. ்வறுபட்ை குழுவினர 
(இன, மத சிறுபானடமயினர, பபண்கள், 
இயலாடமயில இருபபவரகள், வீைற்வரகள்)  
மீது காட்ைபபடும் எதிரமட் அணுகுமுட்கள் 
ஒனறுைன ஒனறு வலுவான பதாைரபுகடளக் 
பகாண்டுள்ளன. 

13.8 உறுதிப்படுத்தும் �்டைடிகமக 

சமூக – பபாருளாதாை அடிபபடையில 
பின தஙகிய மக்களுக்கு முனனுரிடம 
அளிபபதன வழியாக சமூக சமத்துவத்திடன 
உருவாக்குவது உறுதிபபடுத்தும் நைவடிக்டக 
எனபபடுகி்து. இ்நத மக்கள் காலம் காலமாக 
வைலாறறுபபூரவமாக அடிடமகளாகவும் 
ஒடுக்கபபட்ைவரகளாகவும் வாை 
நிரப்நதிக்கபபட்ைவரகள். இதனால 
உருவாகியுள்ள சமுதாய, பபாருளாதாை 
இடைபவளிகடள இடணக்க 
்வடலவாய்பபுகள் மறறும் ஊதியஙகளில 
நிலவும் ஏற்த்தாழவுகடள அகறறுதல, கலவி 
வாய்பபுகடள அதிகரித்தல, கை்நத காலஙகளில 
ஏறபட்ை வலி, காயஙகள் மறறும் தவறுகளுக்கு 
நிவாைணம் காணுதல, குறிபபாக அடிடம 
மறறும் அடிடம சட்ைஙகளால கை்நத 
காலஙகளில ஏறபட்ை சமூக 
ஏற்த்தாழவுகளுக்கு முனனுரிடம அளித்தல 
ஆகியன உறுதிபடுத்தும் நைவடிக்டககளில 
அைஙகும். 

உதாைணமாக, அபமரிக்காவில ஐ்நது 
ஆண்டுகளில அமலான உறுதிபபடுத்தும் 
நைவடிக்டககள் மீது 2017-இல 
்மறபகாள்ளபபட்ை ஆய்வில “ கருபபினத்தவர 
்வடலவாய்பபு பபறுவது அதாவது பணிகளில 
கருபபினத்தவர பஙகு குறிபபிைத்தக்க அளவு 
(0.8%) அதிகரித்துள்ளது என பதரியவ்நதது. 
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அபைரிகக  ஐககிய ைோநிலஙகள் (யு. எஸ். ஏ) 

சுத்நதிைம், பபாருளாதாைம், 
பதாழிலநுட்பம் ்பான் துட்களில 
அபமரிக்க ஐக்கிய மாநிலஙகள் முன்னறி 
வ்நத்பாதும் அஙகு நி்த்தின அடிபபடையில 
பாகுபாடு காட்டுவது இருபதாம் நுற்ாண்டின 
பிறபகுதி வடை நீடித்தது. இடத எதிரத்து அஙகு 
குடிடம உரிடமப ்பாைாட்ைஙகள் நை்நதன.

இடதத்பதாைர்நது உறுதிபபடுத்தும் 
நைவடிக்டககள் 1960களில அபமரிக்க ஐக்கிய 
மாநிலஙகளில அறிமுகபபடுத்தபபட்ைது. 
முதல உறுதிபபடுத்தும் ஆடண குடியைசு 
தடலவர ஜான எஃப பகனனடி அவரகளால 
1961 இல பவளியிைபபட்ட்து. இது நிரவாக 
ஆடண 10925 எனறு அடைக்கபபடுகி்து. 
இதனபடி ்வடல வாய்பபுகளில எ்நத 
பதாழிலாளரும் அலலது விண்ணபபதாைரும் 
நி்ம், பமாழி, இனம், ்தசிய பூரவிகம், 
அடிபபடையில பாகுபாடு காட்ைக்கூைாது என 
அைசு ்கட்டுக்பகாண்ைது. 

1965 இல மறப்ாரு ஆடணயால (11246) 
இது மாற்பபட்ைது. இதனபடி தனியான 
நிரவாகத் துட் மூலம் பதாைரச்சியான 
்நரமட் பசயலபாடுகடள ்மறபகாண்டு 
்வடல வாய்பபுகளில சமத்துவத்டத 
ஏறபடுத்துவதில டமய கூட்ைாட்சி அைசின 
கைடம உறுதிபடுத்தபபட்ைது. இதனபடி 
பாலினம் பாதுக்காக்கபபட்ை இனஙகளில கீழ 
ப க ா ண் டு வ ை ப ப ட் ை து .  1 9 6 4 ல 
நிட்்வற்பபட்ை சிவில உரிடம சட்ைத்தில  
நிறுவனஙகளில பாகுபாைற் நிடலடய 
உருவாக்க அழுத்தம் பகாடுபபது என் 
உ று தி ப ப டு த் து ம்  ் ந ா க் க ம் 
ச ட் ை ப பூ ர வ ம ா க் க ப ப ட் ை து .  1 9 6 7 ல 
பபண்களுக்கு உறுதிபபடுத்தும் நைவடிக்டக 
விரிவுபடுத்தபபட்ைது. 

ஐககிய �ோடுகள்

அடனத்து வடகயான இனப 
பாகுபாடுகடள ஒழிக்கும் உலகளாவிய சி்பபு 
கருத்தைஙகம் அடமபபு ரீதியாக பாகுபாட்டுக்கு 
உள்ளான சமூகஙகளுக்கு நிவாைணம் அளிக்க 
உறுதிபபடுத்தும் நைவடிக்டக அவசியத் 

்தடவ என டகபயாபபமிட்ை உறுபபு 
நாடுகடளக் ்கட்டுக்பகாண்ைது. இ்நத 
நைவடிக்டக அமலாக்கம் பசய்யபபட்ை பினனர 
எ்நத ஒரு இனக்குழுக்கள் இடையிலும் 
சமத்துவமினடம நிகைாத வடகயில 
திட்ைஙகடள உருவாக்குமாறு அக் 
கருத்தைஙகம் வலியுறுத்தியது. 

சில அைசுகளால கடைபபிடிக்கபபட்ை 
ப ா கு ப ா ட் டு க்  ப க ா ள் ட க க ள ா ல 
பாதிபபுக்குள்ளான சமுதாயஙகளுக்கு 
உறுதிபபடுத்தும் நைவடிக்டககள் அமலாக்கம் 
பசய்வது அ்நநாடுகளின சமத்துவக் 
பகாள்டகயில ்தடவபபடுகி்து எனறு 
ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிடம குழு 
வலியுறுத்தி ்கட்டுக்பகாண்டுள்ளது. 

பேன்னோப்பிரிகோவில் சமூக நீதி சட்டம்

1994-ல பதன ஆபபிரிகா சமூகம் 
மக்களாட்சிக்கு மாறியடதத் பதாைர்நது 
முனனர நிலவிய இன ஒதுக்கல ஆட்சியின 
பாதிபபுகடள அகறறி சமூகஙகள் இடை்ய 
சமத்துவம் ஏறபடும்  வழிவடககடள ஆய்வு 
பசய்து பாதிக்கபபட்ை சமூகஙகளுக்கு 
ஆதைவாக உறுதிபபடுத்தும் நைவடிக்டககள் 
்மறபகாள்ள முடிவு பசய்யபபட்ைது. இதனபடி 
முனனர சட்ைத்தின அடிபபடையில இன 
ஒதுக்கல பசய்யபபட்ை பூரவீக கருபபினத்த 
வரகள், இ்நதியரகள், பழுபபு நி்த்தவரகள் 
ஆகி்யாருக்கும்  பவள்டள இனத்தவர 
உ ள் ளி ட் ை  ப ப ண் க ள் , 
மாறறுத்தி்னாளிகளுக்கும் முனனுரிடம 
அளித்து ் வடலவாய்பபில சமத்துவம் அளிக்க  
சட்ைம் இயற்பபட்ைது.  இதனபடி 50 ்பருக்கு 
அதிகமாகப பணியாறறும் நிறுவனஙகளில 
்மறகூரிய பாதிக்கபபட்ை வகுபபினரக்கு 
பிைதிநிதித்துவம் அளிக்கும் வடகயில தமக்குத் 
தா்ம திட்ைம் வகுத்து அைசுக்கு அளித்து 
ஒபபுதல அளிக்க ்வண்டும். இது 
கருபபினத்தவரகளுக்கு  பபாருளாதாை ஆற்ல 
அளிக்கும் சட்ைத்தின ஒரு உறுபபாக 
வகுக்கபபட்டிரு்நதது. இது குறித்த வைக்கில 
கருபபினத்தவருக்கு முனனுரிடம 
வைஙகுவதில தவறிலடல  எனறு பதன 
ஆபபிரிக்க உச்ச நீதிமன்ம்  உத்தைவிட்டுள்ளது. 
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சீனோ

சீனாவில வாழும் சிறுபானடம ்தசிய 
இனஙகளுக்கு கலவியில முனனுரிடம 
வைஙகுவடத உறுதிபபடுத்தும் 
நைவடிக்டககள் அமலில உள்ளன.  

ரஷயோ

்சாவியத் ஒனறியம் இரு்நத்பாது 
இனக்குழு சிறுபானடமயினருக்கும், 
பபண்களுக்கும் பதாழிறசாடல 
பதாழிலாளரகளுக்கும் பலகடலக்கைக 
நுடைவு மறறும் அைசு பதவிகளில ஒதுக்கீடு 
வைஙகபபட்டிரு்நதது. 

புதிய கல்வியும் புதிய நேமைகளும்

பண்டைக்காலத்தில நமது நாட்டில 
நிலவிவ்நத கலவிமுட் சமத்துவ கலவி முட் 
அலல. அவைவர வரணம் / சாதி சார்நத 
பதாழிலகடள மட்டு்ம கறக 
அனுமதிக்கபபட்ைனர. பிறகாலத்தில நவீன 
கலவிமுட் அறிமுகபபடுத்தபபட்ை ்பாதும் 
அஙகும் அவரகள் அனுமதிக்கபபைவிலடல. 

இ்நதியாவில, குறிபபாக 
பதனனி்நதியாவில நவீன கலவி, ஐ்ைாபபிய 
நாடுகடளச் ்சர்நத கிறித்துவ மிஷனரி 
அடமபபுகளால அறிமுகபபடுத்தபபட்ைது. 19 
ஆம் நூற்ாண்டின பதாைக்கத்தில 
இ்நதியாவின பபரும்பாலான  பகுதிகள் 
ஆஙகி்லய காலனி ஆட்சியின கீழ வ்நத 
பினனர இஙகிலா்நது நாட்டின கிறித்துவ  
மிஷனரிகள் பல இைஙகளில பள்ளிகள் 
பதாைஙகினர. கலவி மறுக்கபபட்டு வ்நத பல 
சமுதாயஙகளுக்கு இடவ நல வாய்பபாக 
அடம்நதன. 

13.9  பசன்மன ைோகோணத்தில் சமூகநீதி 

இ்த காலகட்ைத்தில அனட்ய 
பசனடன மாகாணத்தில இஙகிலா்நது அைசின 
்நைடி நிரவாகம் விரிவடை்நதது. ையத்துவாரி 
்பான் சட்ைஙகள் இயற்பபட்ைன. வரி வசூல 
பசய்யும் நிரவாக அடமபபுகள் உருவாயின. 
பசனடனயில ைாணுவ அடமபபுகள் 
உருவாயின. 1835 இல இ்நதியா முழுவதும் 

அைசு நிரவாக பமாழியாக ஆஙகிலம் மட்டு்ம 
பினபற்பபடும் எனறு அறிவிக்கபபட்ைது. 

அஙகி்லயைால எறபடுத்தபபட்ை  இ்நதிய 
ைாணுவத்தில இ்நதியரகள் ்சரக்கபபட்ைனர. 
பபரும்பாலும் பிைாமணைலலாதவரகள்,, 
தாழத்தபபட்ை வகுபபின்ை ைாணுவத்தில 
்சர்நதனர. ைாணுவத்தில அடனவடையும் 
்சரத்துக்பகாண்ை காலனி அைசு பள்ளிகளில 
இ்நதிய பமாழிகடள அனுமதிக்கவிலடல. 19 
ஆம் நூற்ாண்டின இறுதிவடை இ்நநிடல 
நீடித்தது. 

நவீன கலவிமுட்யின கீழ ஆஙகிலம் 
கற்வரகள் இப பணிகளில அமரத்தபபட்ைனர. 
ஐ்ைாபபியரகள் தவிை இ்நதிய – 
ஆஙகி்லயரகள், பிைாமணரகள் ஆகி்யா்ை 
அைசு பணிகளில நிட்்நதிரு்நதனர. 

இ்த்பால, 19 ஆம் நூற்ாண்டின 
பதாைக்கத்தில ஜமீனதாரி, ைாயத்துவாரி 
முட்கள் அமலாக்கம் பசய்யபபட்ைடதத் 
பதாைர்நது ஜமீனதாரகள், மிைாசுதாைரகள், 
நிலச்சுவா்நதாரகள் உருவாயினர. இவரகள் 
அடனவரும் உயரசாதியினர எனபது 
குறிபபிைத்தக்கது.  இது கிைாம நில உ்வுகளில 
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பபரும் தாக்கத்திடன ஏறபடுத்தியது. குறிபபாக, 
தாழத்தபபட்ை மக்கள் நிலத்தின மீது எ்நத 
உரிடம ஆனாரகள். 

இடதத் பதாைர்நது ைாயத்துவாரி முட் 
மீது ஆய்வு பசய்யுமாறு அனட்ய ஆஙகி்லய 
அதிகாரி பிைானஸிஸ் எலலீஸ் பணிக்கபபட்ைார. 
இ்த்பால தாமஸ் மன்்ா எனும் அதிகாரியும் 
ைாயத்துவாரி முட் மீது ஆய்வு பசய்து அறிக்டக 
தாக்கல பசய்தார. 

அவரகள் அறிக்டககளில ‘காலம் 
காலமாக நிலத்துைன பதாைரபு பகாண்டிரு்நத 
மக்களிைமிரு்நது நிலம் பறிக்கபபட்டு ் மலதட்டு 
வகுபபுகடளச் ்சர்நத ஜமீனதாரகள், 
மிைாசுதாைரகளிைம் நிலம் அளிக்கபபட்ைதால 
்வளாண்டமயின தைமும் விடளச்சலும் 
குட்்நதுவிட்ைதாகவும் இதனால நில வரி 
வருவாய் பாதிக்கபபட்டுள்ளதாகவும் 
கூறியிரு்நதனர. ்மலும், ஏைாளமான 
நிலஙகடள தரிசாகப ்பாட்டுள்ளதாகவும் 
குறிபபிட்ை அவரகள் தாழத்தபபட்ை 
வகுபபினருக்கு உதவிகள் பசய்ய ்வண்டும் 
எனறு ்காரினர.

இவவாறு காலனிஆட்சியில நிலஙகளில 
இரு்நது விைட்ைபபட்டு கலவியும் மறுக்கபபட்ை 
நிடலயில தாழத்தபபட்ை வகுபபாரின 
குை்நடதகள் பள்ளிகளில ்சரவடத உயர 
வகுபபார எதிரத்து தடுத்தனர. பள்ளிகளில 
தாழத்தபபட்ை குை்நடதகள் 
அனுமதிக்கபபடுவடதத் தடுக்கக்கூைாது எனறு 
1854 இல நீதிமன்ம் ஆடணயிட்ைது. நீதிமன் 
ஆடணகளுக்கும் உயரவகுபபார  
பணியவிலடல. 1865 இல இஙகிலா்நதில உள்ள 
இ்நதியாவுக்கான அடமச்ச்ை ஆடணயிட்ைார. 
அப்பாதும் நிடலடமயில மாற்மிலடல.

ேோழத்ேப்படந்டோருககோன 
முன்னுரிமைகள் 

பசனடன மாகாண அைசு தாழத்தபபட்ை 
மக்களுக்கான நிதி உதவித்திட்ைஙகடள 1885 
இல அறிவித்தது. சில இைஙகளில 
தாழத்தபபட்்ைாருக்கான பள்ளிகடள அை்ச 
தி்்நதது.

இதறகிடை்ய, பசஙகலபட்டு மாவட்ை 
ஆட்சியர திரிபமனகீ்ை எனபவர 
பசஙகலபட்டு மாவட்ை தாழத்தபபட்ை மக்கள் 
குறித்து ஒரு அறிக்டக தாக்கல பசய்தார.

அதன சுருக்கம் வருமாறு: தாழத்தபபட்ை 
மக்கள் சமூக, பபாருளாதாை, கலவி ரீதியாக 
மிகவும் ்மாசமடை்நதுள்ளனர. 
அவரகளுக்கு நிலம் மறுக்கபபடுகி்து.  
வீடு கட்டிக்பகாள்ளக்கூை 
அனுமதிக்கபபடுவதிலடல. கலவி 
நிைாகரிக்கபபடுகி்து. தாழத்தபபட்ை மக்கள் 
அடிடமகளாக விறகபபடுகி்ாரகள். 
ஏைாளமான நிலம் ் வண்டுபமன்் தரிசாகப 
்பாைபபட்டுள்ளது. இதனால அைசுக்கு 
வருவாய் குட்கி்து. இ்நத நிலஙகடள 
தாழத்தபபட்ை மக்களுக்கு பிரித்து 
வைஙகலாம். 

அவைது அறிக்டகயில ்மலும் பல 
பரி்நதுடைகளும் இரு்நதன. இ்நத 
அறிக்டகடய பரீசிலித்த அைசு 1892இல 
தாழத்தபபட்ை  மக்களுக்கு 12 லட்சம் ஏக்கர 
நிலத்டத பிரித்து வைஙகியது. இது பஞசமி 
நிலம் என அடைக்கபபட்ைது. இ்த்பால 
தாழத்தபபட்்ைாரின குை்நடதகளுக்கான 
பள்ளிகடள அைசு பஞசமர பள்ளிகள் என 
அடைத்தது.

’பஞசமர’ எனபது, டவதீக மதத்தினபடி 
நானகு வரணஙகளுக்கும் பவளி்ய 
நிறுத்தபபட்ை மக்கடளக் குறிக்கும் பபயர 
ஆகும். என்வ பஞசமர பள்ளிகள் என 
அடைபபடத ஆதிதிைாவிைர பள்ளிகள் என 
அடைக்கபபை்வண்டும் எனறு 
அ்யாத்திதாச பண்டிதர, ம. சிஙகாை்வலர 
்பான்்ார கூறினர.
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இவவாறு, 19ஆம் நூற்ாண்டின 
பிறபகுதியில காலனி ஆட்சியின கீழ சமூகம், 
பபாருளாதாைம், அதிகாைம், ்வடல 
வாய்பபுகள் ஆகிய துட்களில ஒருபக்கம் 
பிைாமணரகள் ஆதிக்கம் பசலுத்திய நிடலயில 
சமூகத்தில பபரும்பானடமயாக இரு்நத 
பிைாமணைலலாதவரகள், சிறுபானடம 
மதத்தினர மிகுதியாகப 
பு்க்கணிக்கபபட்டிரு்நதனர.

இக் காலகட்ைத்தில பதாைஙகபபட்ை 
பள்ளிகள் மூலம் நவீன கலவிகற் 
பிைமணைலலாத வகுபபினம் சிறுபானடம 
மத்தினர மத்தியில இது பபரும் அதிருபதிடய 
ஏறபடுத்தியது.  தஙகளுக்கும் அைசுபபணிகளின 
பிைதித்துவம் ்வண்டும் எனறு ்காரினர.

 

குறிபபாக கலவிகற் அ்யாத்திதாச 
பண்டிதர, ம. சிஙகாை்வலர, இைட்டைமடல 
சீனிவாசன, பிட்டி தியாகைாயர, பனகல அைசர 
்பான்்ார முனனணியில நின்னர.

 இவவாறு எழு்நத ்காரிக்டககடளத் 
பதாைர்நது 1892 ஆம் ஆண்டில பசனடன 
மாவட்ை அடனத்துத் துட்களில வகுபபுவாரி 
பிைதிநிதித்துவம் அளித்து ஆடண 
பவளியிட்ைது. இது 128(2) எனறு 
அடைக்கபபட்ைது. இதடன பசனடன 

மாகாணம் முழுவதும் விரிவுபடுத்த ்வண்டும் 
எனறு அடமக்கபபட்ைது.

தமிைகத்தில ஒடுக்கபபட்்ைார மறறும் 
பிறபடுத்தபபட்்ைார முனபனடுத்த கலவி 
முயறசிகடளப ்பால்வ மகாைாஷ்டிைாவிலும் 
கலவி விழிபபுணரச்சிடய ஏறபடுத்திை 
மகாத்மா ்ஜாதிைாவபூ்ல, அனடன 
சாவித்ரிபாய்பூ்ல ்பான்்ார பபரும் 
முயறசிகடள ்மறபகாண்ைனர. 

நீதிககடசி

1913 ஆம் ஆண்டில 
அபலக்சாண்ைர காரடியூ 
தடலடமயிலான ைாயல 
ஆடணயம் வ்நத்பாது 
அதனிைம் ஏைாளமான 
வி ண் ண ப ப ங க ள் 
அ ளி க் க ப ப ட் ை ன . 

பசனடன மாகாணம் மட்டுமலலாமல ைஙகூன 
திைாவி சஙகம் உள்பை பல அடமபபுகள் 
விண்ணபபஙகடள அளித்தன. அவறறில 
பிறபடுத்தபபட்ைவரகள், தாழத்தபபட்ைவரகள், 
சிறுபானடம மதத்தினருக்கு உரிய 
பிைதிநிதித்துவம் ்வடல வாய்பபுகளில 
வைஙக ்வண்டும் எனறு வலியுறுத்தபபட்ைன.

ைாக்ைர சி. ந்ைசன, சர. பி. தியாகைாயர, 
ைாக்ைர டி. எம். நாயர ஆகி்யார அறிக்டக 
ஒனறிடனத் தயாரித்து பவளியிடும் முயறசியில 
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ஈடுபட்ைனர. சர.பி. தியாகைாயர 
எ ழு தி ப வ ளி யி ட் ை  அ ்ந த  அ றி க் ட க 
‘ பி ை ா ம ண ை ல ல ா த ா ர   அ றி க் ட க ’  எ ன று 
அ ட ை க் க ப ப டு கி ் து .  1 9 1 6 ஆ ம்  ஆ ண் டு 
பி ை ா ம ண ை ல ல ா ் த ா ர  ந ல ன  க ா க் க 
சர.பி. தியாகைாயர, ைாக்ைர டி.எம். நாயர 
ஆகி்யார ‘பதனனி்நதியர சுத்நதிை சஙகம்’ 
(South Indian Liberal Federation) என் இயக்கத்டதத் 
பதாைஙகினர. இவவியக்கத்தின சாரபில 
‘ஜஸ்டிஸ்’ எனனும் இதழ பவளியானது. 
என்வ, இவவியக்கம் மக்களிடை்ய 
‘நீதிக்கட்சி’(Justice Party) என வைஙகபபபற்து. 
இவவியக்கம் பிைாமணைலலாதார மக்கள் 
மத்தியில கலவி, ்வடலவாய்பபு 
பபறுவதறகான ‘வகுபபுவாரி உரிடம’ குறித்த 
விழிபபுணரடவ உருவாக்கியது.

உயரகலவியில ஆஙகிலம், சமஸ்கிருதம் 
மட்டும் அனுமதிக்கபபடுவடதக் கண்டித்தும் 
தமிழ உள்ளிட்ை பைடமயான பமாழிகடளயும் 
அனுமதிக்க ்வண்டும் எனறும் நீதிக்கட்சி 
சாரபில 1915 இல அைசுக்கு மனு 
அளிக்கபபட்ைது.

1917 இல இ்நதியா வ்நத தூதுக்குழுடவ 
பசனடன மாகாணத்டதச் ்சர்நத 54 
அடமபபுகள் ச்நதித்து பிைாமணைலலா்தார 
மறறும் சிறுபானடம மதத்தினருக்கு உரிய 
பிைதிநிதித்துவம் வைஙக ்வண்டும் எனறு 
்காரினர. அதுமட்டுமலலாமல வகுபபுவாரி 
பிைதிநிதித்துவம் ் காரி ஆஙகாஙகு மாநாடுகள் 
நைத்தபபட்ைன.

முேல் ைகுப்புைோரி பிரதிநிதித்துை அரசோமண

பசனடன மாகாண சட்ைமன்த்தில 
நீதிக்கட்சி ஆட்சியின அமர்நதடதத் பதாைர்நது 
இக் ்காரிக்டககள் சட்ைமன்த்திலும் 
எதிபைாலித்தன. பதாைர்நது நீதிக்கட்சி 
உறுபபினரகள் எழுபபிய ்காரிக்டககள் 
மட்டுமலலாமல இவறறுக்கு மக்கள் ஆதைவு 
அதிகரித்ததன காைணமாக ஏறபட்ை 
அழுத்தத்தின காைணமாக அைசு அனுமதி 
அளித்த்தன ்பரில அைசு பணியிைஙகளில 
வகுபபுவாரி இை ஒதுக்கீடு அளித்து 1921 இல 
தீரமானம் நிட்்வறியது. இது வகுபபுவாரி 
பிைதிநிதித்துவ அைசாடண எனறு 
அடைக்கபபடுகி்து.

இ்நதிய வைலாறறில இது குறிபபிைத்தக்க 
வளரச்சி ஆகும். காலம் காலமாக ஒடுக்கபபட்டு 
வ்நத பிரிவினரகள் தாஙகளும் சமூக, 
பபாருளாதாை இழிவுகளில இரு்நது விடுதடல 
ப ப ற று  சு ய ம ரி ய ா ட த யு ை னு ம் 
சமத்துவத்துைனும் எதிரகாலத்தில வாை 
முடியும் என் நம்பிக்டகடய அளித்தது. 

“எலலா அைசு பணிகளிலும் பிைாமணர 
அ ல ல ா த வ ர க ட ள  அ வ ர க ளு க் கு க் 
குட்்நதபட்ச கலவித்தகுதி இரு்நதா்ல 
்பாதும் எனறு கருதி ்வடலவாய்பபு வைஙக 
்வண்டும். கிறிஸ்தவரகள், முகமதியரகள், 
தாழத்தபபட்ைவரகள் என அடனவரும் 
அைசுபபணிகளில அமரத்தப பை்வண்டும். 
இதறகான ஒரு நிடலயான ஆடண பவளியிை 
்வண்டும். நூறுரூபாய்க்கு ்மல சம்பளம் 
வாஙகும் உத்தி்யாகமாக இரு்நதால 75% 
அளவு மக்கடள  அது அடையும்வடை  
ஏைாண்டுகாலம் வடை அமலில இருக்கும் 
வண்ணமும் இவவாடண அமலில இருக்க 
்வண்டும்” எனும் தீரமானத்திடன 
சட்ைசடபயின உறுபபினைான முனுசாமி 
பகாண்டுவ்நதார. 

இத்தீரமானத்டத முனபமாழி்நது ்பசிய 
சர. ஆர. ்க. சண்முகம் “இ்நத வைலாறறு 
முக்கியத்துவம் வாய்்நத தீரமானத்டத நாம் 
நிட்்வறறினால நம் எதிரகால ச்நததி 
நம்டமபயலலாம் நமது நாட்டுக்கு உரிடம 
வாஙகித் த்நதவபைன்் பகாண்ைாடும்” எனறு 
குறிபபிட்ைார. அத்தீரமானத்டத வழிபமாழி்நத 
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ைாக்ைர சி. ந்ைசனார ‘எஙகள் மக்களுக்கு 
்வடலகளில சரியான பிரிதிநிதித்துவம் 
தைபபைாவிட்ைால, நாஙகள் வரி பகாடுக்க 
மாட்்ைாம்’ எனறு ்பசினார. 

காஙகிைஸ் கட்சியில தீவிைமாக இயஙகி 
வ்நத த்நடத பபரியார, ஜஸ்டிஸ் கட்சியினரின 
கருத்துக்கடள ஆதரித்தார.   காஙகிைஸ் 
கட்சிக்குள்ளும், வகுபபுவாரி பிைதிநிதித்துவம் 
்காரிக்டகடய எழுபபினார. 1925ஆம் ஆண்டு 
காஞசிபுைத்தில நடைபபற் காஙகிைஸ் 
மாநாட்டில அைசு கலவி, ்வடலவாய்பபுகளில 
வகுபபுவாரி பிைதிநிதித்துவம் ்காரும் 
தீரமானத்டத பபரியார பகாண்டுவ்நதார. 
இதறகு காஙகிைஸ் தடலடம அனுமதி 
மறுத்தடதத் பதாைர்நது அவர காஙகிைஸில 
இரு்நது பவளி்யறினார. 

1928 வாக்கில இைா. முத்டதயா 
அவரகளின தடலடமயில நீதிக்கட்சி 
ப ச ய ல ப ட் ை ் ப ா து  அ ை சி ன 
எலலாத்துட்களிலும், பணிநியமனஙகள் 
முட்பபடுத்தபபட்டு அைசாடணயின மூலம் 
வ கு ப பு வ ா ரி  பி ை தி நி தி த் து வ ம் 
நிை்நதைமாக்கபபட்ைது.

முேல் சட்டத்திருத்ேம்

இ்நதியா சுத்நதிைம் அடை்நது இ்நதிய 
அைசடமபபுச் சட்ைம் நடைமுட்க்கு வ்நதபின 
அதில குறிபபிைபபட்டிரு்நத சட்ைபபிரிவுகடளக் 
காட்டி, தமிைகத்தில வகுபபுவாரி ஆடண 
பினபற்பபடுவதால, மருத்துவக் கலலூரியில 
தனக்கு இைம் கிடைக்கவிலடல எனக்கூறி 
பசண்பகம் துடைைாஜன எனபவர 1951ஆம் 
ஆண்டு உயரநீதிமன்த்தில வைக்கு 
ஒனறிடனத் பதாைர்நதார. 

இவவைக்கிடன விசாரித்து தீரபபு 
வைஙகிய உயரநீதிமன்ம் தமிைகத்தில 
பினபற்பபடும் வகுபபுவாரி ஆடணயானது 
அைசடமபபுச் சட்ைத்திறகு முைணானது எனறு 
தீரபபளித்தது. உச்சநீதிமன்மும் அத் 
தீரபபிடன உறுதி பசய்தது.  என்வ  
தமிைகத்தில பினபற்பபட்டு வ்நத வகுபபுவாரி 
(இைஒதுக்கீடு) முட் ைத்து பசய்யபபட்ைது.

வகுபபுவாரிமுட் ைத்து பசய்யபபட்ைடத 
எதிரத்து தமிைகத்தில ்பாைாட்ைஙகள் 
எழு்நதன. என்வ, த்நடத பபரியார 
உைனடியாக அைசடமபபுச் சட்ைம் திருத்தம் 
பசய்யபபை ்வண்டும் எனறு ்காரிக்டக 
விடுத்தார. தமிைகத்தில த்நடத பபரியார, 
தமிைக காஙகிைஸ் தடலவைாக இரு்நத 
கு. காமைாஜ், பிைதமர ஜவஹரலால ்நரு, 
இ்நதிய அைசடமபபுச் சட்ை சிறபி 
ைாக்ைர. பி.ஆர. அம்்பத்கர ஆகி்யார 
முயறசியால வகுபபுவாரி பிைதிநிதித்துவம் 
நீடிக்கும் வடகயில அைசடமபபுச் சட்ைத்தில 
திருத்தபபட்ைது. இ்நதிய அைசடமபபுச் 
சட்ைத்தில ் மறபகாள்ளபபட்ை முதல திருத்தம் 
ஆகும்.  இதனமூலம் பிறபடுத்தபபட்ை 
வகுபபினர மீண்டும் இைஒதுக்கீடு பபறும் 
வாய்பபு ஏறபட்ைது.
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அைசடமபபுச் சட்ைம், பிரிவு 15 மறறும் 16 
ஆகிய பிரிவுகள்  “சமூக ரீதியிலும் 
பபாருளாதாை ரீதியிலும் பின 
தஙகியவரகளுக்குச் சில சி்பபுச் சட்ைஙகள் 
மறறும் சலுடககள் வைஙகலாம்” என 
அைசுக்கு அதிகாைம் வைஙகியுள்ளது. அதன 
அடிபபடையில பிைதமர  ்நரு முதலாவது 
சட்ைத் திருத்தத்திடன நாைாளுமன்த்தில 
பகாண்டுவ்நதார. அத் திருத்தத்தினபடி 
அைசடமபபுச் சட்ை பிரிவுகள் 15 (4) & 16(4) 
எனனும் உட்பிரிவுகள் இடணக்கபபட்ைன. 

இ்நதிய அைசடமபபுச் சட்ைத் 
திருத்தத்திறகுப பின தமிழநாட்டில 1951 ஆம் 
ஆண்டு முதல பிறபடுத்தபபட்்ைாருக்கு 25%, 
தாழத்தபபட்்ைாருக்கு 16% என இைஒதுக்கீடு 
நடைமுட்பபடுத்தபட்ைது.

இ்ட ஒதுககீடு விரிைோககம்

மு .  க ரு ண ா நி தி 
மு த ல ட ம ச் ச ை ா க 
இ ரு ்ந த ் ப ா து 
பிறபடுத்தபபட்்ைார நலன 
குறித்து ஆைாய்்நதிை 
சட்ைநாதன தடலடமயில 
ஒரு ஆடணயம் அடமக்கப 

பட்ைது. அ்நத ஆடணயத்தின  
பரி்நதுடைகளின அடிபபடையில 1971 ஆம் 
ஆண்டு பிறபடுத்தபபட்்ைாருக்கு 31%, 
தாழத்தபபட்்ைாருக்கு 18% என இை ஒதுக்கீட்டு 
வைம்பு மாறறியடமக்கபபட்ைது.

1979 ஆம் ஆண்டு தமிழநாடு மாநில 
அைசின சமூக நலத்துட் அைசாடண (G.O. 
M s . N o .  1 1 5 6 ,  0 2 . 0 2 . 1 9 7 9 )  ஒ ன றி ட ன ப 
பி ் ப பி த் த து .  அ வ வ ா ட ண யி ன ப டி 
பிறபடுத்தபபட்ை வகுபபினரின, குடும்ப ஆண்டு 
வருமானம் ` 9000 நிரணயிக்கபபட்ைது. பின 
அ்நத அைசாடண திரும்பப பப்பபட்டு புதிய 
ஆடண பி்பபிக்கபபட்ைது. அபபுதிய 
ஆடணயின படி பிறபடுத்தபபட்ைவரகளுக்கான 
இைஒதுக்கீட்டு வைம்பு 31% லிரு்நது 50% ஆக 
உயரத்தபபட்ைது. என்வ, அனட்ய 
க ா ல க ட் ை த் தி ல  த மி ை க த் தி ல 

பி ற ப டு த் த ப ப ட் ை வ ர க ளு க் கு  5 0 % , 
தாழத்தபபட்ைவரகள்& பைஙகுடியினருக்கு 18%  
எனறு பமாத்த இைஒதுக்கீடு 68% நடைமுட்க்கு 
வ்நதது.

1989 ஆம்ஆண்டு பைஙகுடியினருக்குத் 
தனியிை ஒதுக்கீடு ்காரி பதாைைபபட்ை 
வைக்கில வைஙகபபட்ை உச்சநீதிமன்த் 
தீ ர ப பி ன  அ டி ப ப ட ை யி ல 
பிறபடுத்தபபட்ைவரகளுக்கு 30%, மிகவும் 
பி ற ப டு த் த ப ப ட் ை வ ர க ளு க் கு  2 0 % , 
த ா ழ த் த ப ப ட் ை வ ர க ளு க் கு  1 8 % , 
பைஙகுடியினருக்கு 1% என இைஒதுக்கீட்டு 
வைம்புகள் மாறறியடமக்கபபட்டு இைஒதுக்கீடு 
69% என நடைமுட்க்கு வ்நதது.

ைத்திய அரசில் இ்ட ஒதுககீடு: ைண்்டல் 
ஆமணயம்

வி.பி. சிங ஆட்சியின ்பாது 
மண்ைலஆடணயத்தின பரி்நதுடைகடள 
ஏறறுக் பகாள்வதாக அறிவித்தார. அதன 
அ டி ப ப ட ை யி ல  ம த் தி ய அ ை சி ன 
் வ ட ல வ ா ய் ப பு க ளி ல 
பிறபடுத்தபபட்ைவரகளுக்கு 27% இைஒதுக்கீடு 
வைஙகி மத்திய அைசு ஆடண பி்பபித்தது. 
அதடன எதிரத்து, இ்நதிைா சகானி 
இைஒதுக்கீட்டு முட்யானது, சட்ைத்தின முன 
அடனவரும் சமம் எனனும், அைசடமபபுச் 
சட்ை விதிகடள மீறும் வடகயில 
அடம்நதுள்ளது. என்வ, இைஒதுக்கீட்டு 
முட்யிடன ைத்து பசய்திை ்வண்டும் என 
உச்சநீதிமன்த்தில வைக்குத்பதாடுத்தார.

அவவைக்கிடன விசாரித்த நீதிமன்ம் 
வி.பி.சிங தடலடமயிலான அைசு 
பிறபடுத்தபபட்்ைாருக்கு வைஙகிய 27 சதவீதம் 
இைஒதுக்கீடு பசலலும் எனறு தீரபபளித்தது. 
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்மலும், இைஒதுக்கீட்டின அளவு 50 சதவீதத்திறகு 
மிகாமல பாரத்துக்பகாள்ள ்வண்டும் எனவும், 
தீரபபில குறிபபிட்டிரு்நதது. அைசியல சட்ைத்தில 
உச்ச வைம்பு குறித்துக் குறிபபிைபபைாத நிடலயில 
உச்சநீதிமன்ம் 50 சதவீதம் எனறு 
உச்சவைம்பிடன நிரணயித்தது. எனினும் 
உச்சநீதிமன்ம் தனது தீரபபின ஒரு பகுதியில 
உச்சவைம்பிறகும் விலக்கு உண்டு எனபடதப 
பினவருமாறு குறிபபிட்டிரு்நதது.

”உச்சநீதிமன்த்தில மண்ைல ஆடணய 
உத்தைவு பறறிய தீரபபில“ 50%  எனபது விதியாக 
இரு்நத ்பாதிலும் கூை பலதைபபட்ை மக்கள் 
பல்வறு வடகயில பை்நதுபபட்ை இ்நநாட்டில 
்வரூனறி உள்ள சில அசாதாைணமான 
நிடலடமகடளக் கணக்கில 
எடுத்துக்பகாள்ளக்கூைாது எனபது நமது 
வாதமலல. நாட்டின பதாடல தூைத்தில உள்ள 
பகுதிகளி்லா அலலது தள்ளியிருக்கும் 
பைபபுகளி்லா வாழவதன மூலம் ்தசிய 
நீ்ைாட்ைத்தில தம்டம இடணத்துக்பகாள்ள 
வாய்பபற் மக்களுக்கு அவரகளுக்்க 
உரியதனித்தனடம காைணமாக அவரகளுக்கு 
்வறுவடகயில, விதிகளிலிரு்நது விலக்கு 
எனபது மிகவும் அவசியமாகும்”. 50% இை 
ஒதுக்கீட்டிறகு விலக்கு உண்டு எனத் தீரபபளித்த 
நீதிபதிக்ள ஏறறுக் பகாண்டுள்ளனர, எனபடத 
்மறகண்ைத் தீரபபின ஒருபகுதி உறுதி 
பசய்துள்ளது. எனினும் தமிைகத்தில 
நடைமுட்யிலிரு்நத 69% இைஒதுக்கீடு, 
உச்சநீதிமன் தீரபபுக்கு முைணானது எனறும் 
அதடன ைத்து பசய்திை ்வண்டுபமனறும் 
நுகர்வார அடமபபின அ்க்கட்ைடள 
உறுபபினைான ்க.என.விஜயன 
உச்சநீதிமன்த்தில பதாைர்நத வைக்கில 
மருத்துவம் மறறும் பபாறியியல கலலூரிகளில 
50%்மல இைஒதுக்கீடு அளிக்க உச்சநீதிமன்ம் 
இடைக்காலத் தடைவிதித்தது.

எனினும் 1951 ஆம் ஆண்டு எழு்நதடதப 
்பான் சட்ை பநருக்கடிகள்  எழு்நததால 
அைசியல சட்ைத்தில உள்ள மாநில 
அைசுகளுக்கான அதிகாை வைம்பு எனனும் 
வாய்பபிடனப பயனபடுத்தி அப்பாடதய 
முதலவர பஜ.பஜயலலிதா அவரகளின 

த ட ல ட ம யி ல ா ன 
தமிழநாடு அைசு அைசியல 
சட்ை பிரிவு 31(C) (Directive 
principles of state policy)
-யிடனப பயனபடுத்தித் 
தனிச்சட்ை ம்சாதா 
ஒனறிடன 30.12.1993 
அனறு தமிழநாடு சட்ைமன்த்தில 
நிட்்வறறியது. அதனபின தமிழநாட்டில 
பினபற்பபட்ை 69% இைஒதுக்கீடு குறித்த 
தமிழநாடு அைசின தனிச்சட்ைம்சாதாவிறகு 
19.07.1994 அனறு அனட்ய குடியைசுத் தடலவர 
ஒபபுதல அளித்ததால தமிைகத்தில 
பினபற்பபடும் 69% இைஒதுக்கீடு உரியசட்ைப 
பாதுகாபபிடனப பபறறுவிட்ைது.

தமிைக அைசின இச்சட்ைத்திடன 
எதிரத்தும் வைக்குத்பதாைரும் சூைடலத் தவிரக்க 
இ்நதிய அைசடமபபுச் சட்ைத்தின IX ஆவது 
அட்ைவடணயில ்சரக்க தமிைக அைசு பபரும் 
முயறசி எடுத்தது. நாைாளுமன்த்தில 
்மறபகாள்ளபபபற் 76-வது அைசியல 
சட்ைத்திருத்தத்தின மூலம் தமிைக அைசின 
இைஒதுக்கீட்டுச் சட்ைம் இ்நதிய அைசியல 
சட்ைத்தின IX ஆவது அட்ைவடணயில 
இடணக்கபபபற்து. அத்துைன, 1992 நவம்பர 
16ஆம்்ததி முதல இச்சட்ைம் முன்ததியிட்டு 
நடைமுட்க்கு வ்நததாகவும் அறிவிக்கபபட்ைது. 
இைஒதுக்கீட்டு முட் எனபது அைசு 
அதிகாைஙகடளப பபறுவதறகான தறகாலிக 
முயறசி்ய ஆகும். சமூக மாற்ம் நிகழ்நதிைவும், 
உண்டமயான சமூக நனமதிபபு உருவாகிைவும், 
சாதிய அடுக்கு முட்கள் ஒழி்நது சமத்துவம் 
பி்்நதிை ்வண்டும். அத்தடகய சமத்துவம் 
பி்பபதறகான வழிமுட்களுள் ஒனறு 
‘சாதிக்கலபபு திருமணஙகளாகும்’. 
சாதிகளுக்குள்்ள்ய நடைபபறும் 
திருமணஙக்ள சாதிக்கட்ைடமபடப 
வலிடமபபடுத்தி வருவதுைன சமத்துவம் 
உருவாவதறகானத் தடைக்கலலாகவும் 
இருக்கின்ன. என்வ “சாதிமறுபபுத் 
திருமணஙகளும்” முற்பாக்கான உயர 
எண்ணஙகளு்ம உண்டமயான சமூகமாற்த்டத 
முனபனடுக்கும் கருவிகளாகும்.  
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பிறபடுத்ேப்படந்டோர ஆமணயம்
இ்நதிய அைசியல சட்ைப பிரிவு 340 

இனபடி “சமூக அடிபபடையிலும் கலவி 
அடிபபடையிலும் பிறபடுத்தபபட்ை வகுபபுகள்” 
எடவ என அடையாளம் கண்டிைவும் மறறும் 
அவரகளின நிடல குறித்து  ஆய்வு பசய்து 
அைசுக்குப பரி்நதுடைகடள வைஙகவும் 
பிறபடுத்தபபட்்ைார ஆடணயம் 
அடமத்திைவும் குடியைசுத்தடலவருக்கு 
அதிகாைம் அளிக்கி்து. 

அதனடிபபடையில இ்நதிய அைசு 
பினவரும் இைண்டு பிறபடுத்தபபட்்ைார 
ஆடணயஙகடள இதுவடை அடமத்துள்ளது. 

1. திரு. கோகோ கநலல்கர ஆமணயம்

காகா க்லலகர ஆடணயம் 
என்டைக்கபபடுகி் முதலாவது 
பிறபடுத்தபபட்்ைார ஆடணயம் 29.01.1953 
அனறு அடமக்கபபட்ைது. இவவாடணயத்தில 
காகா க்லலகர உட்பை 11 ்பர இைம் 
பபறறிரு்நதனர. இக்குழுவின அறிக்டகயிடன 
அனட்ய பிைதமர ஜவஹரலால ்நரு 
நாைாளுமன்த்தில தாக்கல பசய்தார.

2. ைண்்டல்  ஆமணயம்

பிைதமர பமாைாரஜி்தசாய் 
தடலடமயிலான மத்திய அைசு பி்ந்தஸ்வரி 
பிைசாத் மண்ைல கமிஷன என்டைக்கபபடுகி் 
மண்ைல ஆடணயத்திடன 1979 ஆம் ஆண்டு 
அடமத்தது. இது பிறபடுத்தபபட்ை 
வ கு ப பி ன ரு க் க ா ன  இ ை ண் ை ா வ து 
ஆ ட ண ய ம ா கு ம் .  இ வ வ ா ட ண ய த் தி ன 
பசயலைாக  எஸ்.எஸ்.கில பசயலபட்ைார.    

பிறபடுத்தபபட்ை வகுபபினர குறித்து 
ஆய்வு பசய்திை 1979 ஆம் ஆண்டு பி.பி. மண்ைல 
தடலடமயிலான குழு ஒனறு 
அடமக்கபபபற்து. அக்குழு இ்நதியா 
முழுவதிலும் சுறறுபபயணம் ்மறபகாண்ைது. 
இவவாடணயம் 11 காைணஙகடள 
அடிபபடையாகக் பகாண்டு சமூக 
அடிபபடையிலும் கலவி அடிபபடையிலும் 3743 
சாதிகள் பிறபடுத்தபபட்ை வகுபபுகளாக 
உள்ளன என அடையாளம் கண்ைது.

மண்ைல தன அறிக்டகயின 
முகபபுடையில “வகுபபு வாரி பிைதிநிதித் 
துவத்திறகு பமட்ைாஸ் முன்னாடியாக 
இருபபதுைன அம்மாநில்ம 
பிறபடுத்தபபட்ை வகுபபாரகளுக்கு பிைதிநிதித் 
துவத்டத வைஙகியுள்ளது” எனறு 
குறிபபிட்டிருபபதன மூலம் தமிழநாடு 
சமூகநீதியின பி்பபிைமாகவும் முகவரி 
ஆகவும் இருபபடத அறியலாம். 

மக்கள்பதாடகயில 52% உள்ள 
பிறபடுத்தபபட்ை வகுபபாரக்கு மத்தியஅைசுப 
பணிகளில 27% வைஙகிை மண்ைல ஆடணயம் 
பரி்நதுடைத்தது. இவவாடணயத்தின  
பரி்நதுடைடய ஏறறுக்பகாண்டு 13.08.1990 ஆம் 
ஆண்டு பிைதமர வி.பி.சிங தடலடமயிலான 
்தசிய முனனணி அைசு மத்திய அைசுப 
பணிகளில மட்டும், பிறபடுத்தபபட்ை 
வகுபபாருக்கு 27% இைஒதுக்கீடு வைஙகி ஆடண 
பி்பபித்தது. இவவாடண 13.08.90 ஆம் ்ததி 
முதல அமல பசய்யபபட்டுள்ளது. இதன மூலம் 
மத்திய அைசுப பணிகளில சமூக அடிபபடையிலும், 
கலவி அடிபபடையிலும் பிறபடுத்தபபட்ை 
வகுபபினர மத்திய அைசுப பணிகளில 
்வடலவாய்பபு பபறும் வாய்பபு ஏறபட்டுள்ளது. 

சமூக நீதிமய நைம்படுத்துேல்

சமூக நீதிடய ஏறபடுத்துவதில இை 
ஒதுக்கீடு முக்கியமான கருவியாக உள்ளது, 
கலவி மறறும் ்வடல வாய்பபுகளில இை 
ஒதுக்கீட்டு முட் சமூக நீதிடய நிடல 
நாட்டுகி்து எனபடத உணை்வண்டும்.  பி்பபின 
அடிபபடையில யாவரும் யாருக்கும் உயர்நதவர 
மறறும் தாழ்நதவரும் இலடல எனபன சமதரம 
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1979-ஆம் ஆண்டு இ்நதிய 
அைசாஙகத்தால பினதஙகிய வகுபபிறகான 
இைண்ைாவது ஆடணயம் பி.பி. மண்ைல 
தடலடமயில உருவாக்கபபட்ைது.  பினதஙகிய 
மக்களின சமூக, கலவியிடன ்மம்படுத்த 
வழிமுட்கள், திட்ைஙகள் பறறிய 
பரி்நதுடைகள் ்கட்கபபட்ைன. இ்நத 
ஆடணயம் அைசு பதவிகளில 27 சதவிகிதம் 
சமூக மறறும் பபாருளாதாைத்தில 
நலிவடை்நத பினதஙகிய வகுபடப ்சர்நத 
மக்களுக்கு அளிக்கபபை ்வண்டும் எனறு 
பரி்நதுடைத்தது.

1980-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர மாதம் 
மண்ைல ஆடணயம் அதன அறிக்டகடய 
உள்துட் அடமச்சைாக இரு்நத 
பஜயில சிஙகிைம் சமரபித்தனர அப்பாது 
பி.பி. மண்ைல “இ்நத அறிக்டகடய தயார 
பசய்வதில அதிகமான உடைபடப 
பகாடுத்துள்்ளாம்.  மிக சரியாக கூறினால 
நாம் உனனதமான சைஙடக பசய்துள்்ளாம்” 
எனறு கூறினார.

அடுத்த பத்தாண்டுகளுக்கு இ்நத 
மண்ைல ஆடணய அறிக்டக உள்துட்  
அலுவலகத்தி்ல்ய இரு்நதது. அடத ்தசிய 
முனனணி அைசில பிைதமைாக இரு்நத
வி.பி. சிங (1938-2001) 1990-ஆம் ஆண்டு 

நடைமுட்பபடுத்தினார.   அ்நத ்நைத்தில 
மண்ைல ஆடணய பரி்நதுடைகள்  பபரும் 
விவாதஙகடள நாடு முழுவதும் 
ஏறபடுத்தியது.   ்தசிய அைசியலில பபரும்  
குைபபஙகள் ஏறபட்ைன. ச்நதரபபவாத 
அைசியடல பசய்வதாக வி.பி.சிங 
குற்ஞசாட்ைபபட்ைார.  எ்நத ஒரு பபரிய 
்தசிய கட்சியும் மண்ைல ஆடணய 
பரி்நதுடைகளுக்கு ஆதைவாக இலடல.

சில அடமபபுகள் மறறும் பிரிவினர 
இ்நத பரி்நதுடைகடள எதிரத்து உச்ச 
நீதிமன்த்தில வைக்கு பதாடுத்தனர.   இரு 
தைபபு வாதஙகடளயும் பதி்னாரு 
நீதிபதிகடளக் பகாண்ை உச்சநீதிமன் 
அமரவு ்கட்ை  பினபு உச்சநீதிமன்ம் இ்நத 
மண்ைல ஆடணயத்தின பரி்நதுடைகள்  
பசலலும் என தீரபபளித்தது.   அ்நத அமரவின 
பபரும்பானடம நீதிபதிகள் இ்நத 1992-ஆம் 
ஆண்டு தீரபடப வைஙகினர.   ஆனால அ்த 
சமயத்தில பரி்நதுடைகளில சில மாற்ஙகடள 
பசய்ய அைடச உச்சநீதிமன்ம் 
்கட்டுக்பகாண்ைது.

1993 ஆம் பசபைம்பர 8 ஆம் ்ததி 
பணியாளர மறறும் பயிறசி துட்யின 
ஒபப்நதம் ்மறபகாள்ளபபட்ைது.  இதனபின 
அறிக்டக பறறிய சரச்டச முடிவிறகு வ்நது, 
திட்ைம் பதாைை ஆைம்பித்தது.

தத்துவத்தின அடிபபடையாகவும் சமூக நீதிக்கு 
இனறியடமயாத ஒன்ாகவும் கருதபபடுகின்ன.  
தன பி்பபின அடிபபடையில பயனபபறுபவரகள் 
அது  இ்நத நவீன உலகத்திறகு  பபாரு்நதாது என 
உணை்வண்டும். சமூகத்தில உள்ள அடனவருைனும் 
உணரவுபூரவமாகவும், சமத்துவத்துைன இருபப்த 
நவீன மனிதனாக இருபபதறகு அவசியமாகும். சமீப 
காலத்தில பசாத்துக்கள் மறறும் ஆைம்பை பபாருள்கடள 
பகாண்டும் ஒருவடை மதிபபிடும் ்பாக்கு  அதிகரித்து 
வருவது வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய ஒன்ாகும்.  
சமீபகால ்நாக்கஙகள் நம்டம நவீனமாக்குகின்ன. 
நவீன இ்நதியாடவ உருவாக்க அடனத்து துட்களிலும் 
முழுடமயான மாற்ம் ்தடவ. ஆடகயாலதான 
நவீன இ்நதியா எனும் கருத்தாக்கம் சமூகநீதிடய 
இயறடகயாக்வ  உள்ளைக்கியதாக இருக்கி்து.

பசயல்போடு 

சிந்தித்து இக்ண கசரந்து பகிரதல்
தகலப்பு: “மதசாரபினடம மறறும் சமூக நீதி” 
ஆகியடவ இ்நதிய அைசியடல  வடையறுக்கும் 
இரு பகாள்டககளாகும். மாணவரகள் 
இத்தடலபபிடன பறறி மூனறு தடலபபு 
உஙகளுக்கு தனித்து சி்நதித்து பினனர தனது 
இடணயுைன கருத்திடனப பகிைவும். பி்கு 
அ்நத இடணயாக இருக்கும் மாணவர தனது 
கருத்துகடள மற் மாணவரகளுைன பகிை 
்வண்டும். ஏ்தனும் மூனறு இடணகடள 
வகுபபட்யில தமது கருத்துகடள பகிருமாறு 
அசிரியர கூ் ்வண்டும்.
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அருஞபசோறபபோருள்: 

இந்திரோ சகோனி V. இந்திய யூனியன் AIR 1993 SC 477

  இது மண்ைல குழு வைக்கு எனவும் அடைக்கபபடும்.  
  பிைதம ம்நதிரி பமாைாரஜி்தசாய் தடலடமயில 1979-ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில பி.பி. மண்ைல தடலடமயில, 

சட்ைபிரிவு 340-ன படி பினதஙகிய வகுபபினருக்கான  இைண்ைாவது ஆடணயம் ஏறபடுத்தபபட்ைது.
  பட்டியல இனத்தவர மறறும் பைஙகுடியினர(SC/ST) மக்கடள தவிரத்து, இதை பிறபட்ை வகுபபினர பமாத்த 

மக்கள் பதாடகயில 52% இைம் பபறறுள்ளனர, அைசு பதவியில 27 சதவிகிதம் இை ஒதுக்கீடு பசய்தாலதான 
அது பட்டியல இனத்தவர மறறும் பைஙகுடியினர(SC/ST) இதை பிறபட்ை வகுபபினருக்கான (OBC) பமாத்த 
50 சதவிகித இை ஒதுக்கீடு ஆகும் என இ்நத ஆடணயம் பரி்நதுடை பசய்தது.

  மண்ைல ஆடணய அறிக்டக சமரபித்த பி்கு எ்நத ஒரு நைவடிக்டகயும் மறறும் பசயலபாடும் இலடல, 
பாைாளுமன்த்தில இருமுட் 1982 மறறும் 1983-ஆம் ஆண்டுகளில மண்ைல ஆடணயம் அறிக்டக மீது 
விவாதம் மட்டு்ம நடைபபற்து.

  1990-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 13-ஆம் ்ததி வி.பி. சிங அைசாஙகம் ஒரு ஆடணயின மூலம் மண்ைல 
ஆடணயம் அறிக்டகயின பரி்நதுடைடய ஏறறுக்பகாண்டு 27 சதவிகித இை ஒதுக்கீடு சமூகத்தில பிறபட்ை 
வகுபபினருக்கு இ்நதிய அைசுப பணிகளில வைஙகியது.

சக�ோதரத்துவம்: சாதி, இன, மதம், பமாழி என் 
்பதஙகளிலலாமல அடனத்து மனிதரகடளயும் 
ச்காதை ச்காதரிகளாக பாவிக்கும் மனபபாஙகு.

சுரண்டல்: வளஙகடள ்தடவக்கதிகமாக 
பயனபடுத்துவதும், குட்்நத ஊதியத்திறகு அதிக 
உடைபடப பணியாளரகளிைம் பபறுவதும்.

சமத்துவ சமுதோயம்: வரக்க, இன, பபாருளாதாை, 
பமாழி, மத ்பதஙகளிலலாமல அடனவடையும் 
சமமாக நைத்தும் சமுதாயம்.

தனிசசலுக��ள்: ஒரு சில குறிபபிட்ை 
நபரகளுக்கு, அவரகளின பதவியின காைணமா்வா, 
சி்பபு தி்டமகளின காைணமாக்வா, சாதியின 
காைணமாக்வா வைஙகபபடும் சி்பபு சலுடககள்.

சமூ� அக்டயோளம்: சமுதாயத்தின ஒரு பிரிவில 
உறுபபினைாக இருபபதன மூலம், ஒரு நபருக்கு 
கிடைக்கும் அடையாளம்.

நிறவவறி: ஒருவடை்யா அலலது ஒரு 
குழுவினடை்யா, அவரகளது நி்த்தின 
அடிபபடையில பாகுபாைாக நைத்துவது.

வர்ண அகமப்பு: பி்பபின அடிபபடையில 
மனிதரகடள வடகபபடுத்திய பைஙகால 
நடைமுட்

சிறுபோனகமயினர: நாட்டின அலலது ஒரு 
பகுதியில உள்ள பமாத்த மக்கள் பதாடகயில மத, 

இன, சாதி அடிபபடையில குட்வான 
எண்ணிக்டகயில உள்்ளார.

இ்டஒதுக்கீடு: அைசின கலவி மறறும் 
்வடலவாய்பபுகளில சமூகத்தின நலி்நத 
பிரிவினருக்கு வாய்பபளிக்கும் வடகயில, 
அைசடமபபால ஏறபடுத்தபபட்ை ஒரு முட்.

பனகம சமூ�ம்: பல்வறு பமாழி, மத, இன 
மறறும் கலாச்சாைஙகடளக் பகாண்ை மக்கள் 
ஒன்ாக வாழும் சமூகம்.

சமூ� மோறறம்: ஒரு சமூகத்தில வாழும் 
பபரும்பானடம மக்களின மன மறறும் 
நைவடிக்டகளில ஏறபடும் மாற்ம்.

குடிகம உரிகம�ள்: ஒரு சமூகத்தில 
கண்ணியத்துைன வாழவதறகாக அைசடமபபினால 
உத்திைவாதமளிக்கபபட்ை உரிடமகள்.

வபோருளோதோர சமத்துவம்: ஏடை, பணக்காைன 
என் ்வறுபாடினறி அடனத்து மக்களும் சமமான 
பபாருளாதாை நிடலயில இருத்தல.

நிலப்பிரபுத்துவம்: அதிக அளவு, நிலஙகடள 
உடைடமயாக பகாண்ைவரகள்.

பஞசமர: வரணாசிைம முட்யில குறிபபிைபபைாத 
வரக்கத்டத ்சர்நத ஒடுக்கபபட்ை மக்கள்.
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I சரியோன விம்டமயத் நேரந்பேடுககவும்

1. தகுதி இருபபடவ  உயிர வாழும் என் ்காட்பாட்டை உருவாக்கியவர.

அ)பைனிம் ஆ) ருஸ்பவலட் இ) ைாரவின ஈ) ்மறகூறிய அடனத்தும்

2. அடிடம வாணிபம் எனபன

அ) பபண்கள் கைத்தல  ஆ) குை்நடதகள் கைத்தல

இ) மனிதரகள் கைத்தல ஈ) அடனத்தும்

3. இனபவறி ஆட்சி எனபன

அ) ஒரு இனம் மறப்ாரு இனத்டத அைக்குதல

ஆ) கருபபர இனம் பவள்டளயர இனத்டத அைக்குதல

இ) சித்ைவடத 

ஈ) உயரகுடி சமூகம்

4. முதலாளித்துவத்திலிரு்நது சமதரமத்துவத்துக்கு மாறும் சமூக இயக்கத்தின மாற்த்டத 
…………………………. எனலாம்.

அ) கட்ைடமபபு மாற்ம் ஆ) நிறுவன அடமபபில மாற்ம்.

இ) அ மறறும் ஆ ஈ) ஏதுமிலடல

5. நம் இைத்தத்டதயும் ்வரடவடயயும் தவிை இைபபதறகு ஏதுமிலடல எனறு கூறியவர

அ) மாரக்ஸ் ஆ) மா்வா 

இ) ஸ்ைாலின ஈ) பலனின

6. நாைாயண குரு எ்நத மாநிலத்டத சார்நதவர?

அ) ஆ்நதிை பிை்தசம் ஆ) ்மறகு வஙகாளம்

இ) மகாைாஷ்டிைா  ஈ) ்கைளா

7.  டவக்கம் இயக்கத்டத தடலடம தாஙகி நைத்தியவர.

அ) பபரியார ஆ) ைாஜாஜி 

இ) ்நரு ஈ) கா்நதியடிகள்

8. ்தசஙகளின வளம் பறறிய ஒர ஆய்வு என் நூடல எழுதியவர

அ) கீனஸ் ஆ) ஆதம் ஸ்மித்

இ) ரூ்சா ஈ) ்பாடின

9. ”்தாட்ைாக்களால அலல வாக்குச் சீட்டினால” என கூறியவர

அ) ்கஸ்ட்்ைா ஆ) மா்வா

இ) சுபாஷ் ச்நதிை ்பாஸ் ஈ) பகத் சிங

ைதிப்பிடுேல்
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10. ”எனக்கு ஒரு கனவு இருக்கி்து” என் புகழபபற் உடைடய ஆறறியவர

அ) லிஙகன ஆ) ்தாரு

இ) கா்நதியடிகள் ஈ) மாரட்டின லூதர கிங

11. இை ஒதுக்கீடு பகாள்டகயின மூலம் 

அ)  உயரத்துதல ஆ)  ்மம்படுத்துதல

இ) நீதி வைஙகுதல ஈ)  அடனத்தும்

12. சாதி அடமபபு மிகப பபரிய அளவில இரு்நத மதம்.

அ) கிறிஸ்துவ மதம் ஆ) இ்நது மதம்

இ) புத்த மதம் ஈ) டஜன மதம்

13. அம்்பத்கர எ்நத மதத்திறகு மாறினார

அ) கிறிஸ்துவ மதம் ஆ) இ்நது மதம்

இ) புத்த மதம் ஈ) டஜன மதம்

14. ஒரு நியாயமான சமூகத்தில

அ) பாகுபாடு இருக்காது ஆ) சாதிகள் இருக்காது  

 இ) மதஙகள் இருக்காது ஈ) ்மறகூறிய அடனத்தும்

15. மண்ைல அடணயம் அடமக்கபபட்ைது

அ) பட்டியலினத்தவருக்காக ஆ) பைஙகுடியினருக்காக

இ) இதை பிறபட்ை வகுபபினருக்காக ஈ) பிறபட்ை வகுபபினருக்காக

16. கூறறு: பிைாமணைலலா்தார, ஆஙகி்லயர காலத்தில அைசு பதவிகளில                          
பணியமரத்தபபட்ைனர.

 �ோர்ணம்:   1921-ம் ஆண்டு வகுபபுவாரி பிைதிநிதித்துவ சட்ைம் இயற்பபட்ைது.

அ) கூறறும்காைணமும் சரி, கூறறுக்கான சரியான விளக்கம்

ஆ) இைண்டு்ம சரி, ஆனால காைணம் சரியான விளக்கம் இலடல

இ) கூறறு சரி ஆனால காைணம் தவறு

ஈ) கூறறு தவறு, காைணம் சரி

II. பின்ைரும் வினோககளுககு குறுகிய விம்டயளி.

17. சமூகம், அைசாஙகம் மறறும் சாதி – வடையறு.

18. சாதிகளற் சமுதாயம் – வடையறு.

19. சாதி பாகுபாடு எனறு நீ கருதுவது எனன?

20. சமத்துவம் என்ால எனன?

21. சுைண்ைல என்ால எனன?
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22. சாதி கலவைம் பறறி வடையறுத்து கூறு?

23. ்காவில நுடைவு ்பாைாட்ைம் பறறி விளக்குக.

III. கீழககோணும் வினோககளுககு சுருககைோக விம்டயளிககவும்.

24. இை ஒதுக்கீடு பகாள்டக பறறி சிறு குறிபபு வடைக.

25. இ்நதிய அைசடமபபில கூ்பபட்டுள்ள சமத்துவம் பறறி கூறு.

26. சாதி அடமபபுகள் பறறி சிறு குறிபபு வடைக.

27. இ்நதியாவில சாதி பாகுபாடு முட்கள் பறறி விவரி.

28. மண்ைல அடணயத்தின பரி்நதுடைகள் பறறி விளக்கு.

IV.  கீழககோணும் வினோககளுககு விரிைோக விம்டயளிககவும்.

29. ஒரு நாட்டிறகு லட்சியவாதத்தின ்தடவ குறித்து விளக்குக.

30. சமத்துவ சமுதாயத்தின அடிபபடை அம்சஙகள் குறித்து விவாதி.

31. பபரியாரின அைசியல கருத்துகள் பறறி விரிவாக கூறு.

32. சமத்துவத்திறகு பல்வறு தடலவரகள் ஆறறிய பஙகிடன பறறி கூறு.

33. தறகால இயக்கஙகள் தடலடமயின அவசியம் குறித்து விவாதி.

34. புதிய சமூக இயக்கஙகள் பறறி விளக்குக.

1. Gauba. O.P, ‘Dimension of Social Justice’, National Publishing Co, New Delhi, 1983.

2. Rawls, John, ‘A Theory of Justice’, Universal Law Publishing Co. Pvt, Ltd, Delhi, 2000.

3. Rao, Priya, ‘Development & Social Justice - A Legal Perspective’; Kalpaz Publications, Delhi, 
2012.

4. Purohit . B.R; ‘Social Justice in India’, Rawat Publications, New Delhi, 2003.

5. Barry, Brain, ‘Why Social Justice Matters’ 1st Edition, Polity Publishers, 2005

நைறநகோள் நூல்கள் (Reference books)
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நிகழ்வுகளின் நாட்குறிப்பு

1914 – திடாவிடர் கழகத்தின் த�ாற்றம்

1916 –  த�ன்னிந்திய விடு�லைக் கூடடலைப்பு உருவாக்கப்்படடது

1917 –  நீதிக் கடசி

1919 –  ைாணதடகு தெம்ஸ் த்பாஃர்டு சீர்திருத்�ஙகள்

1925 –  த்பரியார் சுயைரியால� இயக்கத்ல�த் த�ாறறுவித்�ார்.

1937 –  ராஜாஜியின் �லைலையில் காஙகிரசு அலைசெரலவ உருவாக்கப்்படு�ல்

1937 –  இந்தி எதிர்ப்புப் த்பாராடடம்

1944 –
 தெைம் ைாநாடடில் நீதிக் கடசி திராவிடர் கழகம் என த்பயர் ைாற்றம் 
தெயயப்்படடது

1949 –  திராவிட முன்தனற்றக் கழகம் பி்றந்�து 

1946 –
 தென்லன ைாகாணத்தில் �.பிரகாெம் �லைலையிைான காஙகிரசு 
அரொஙகம் அலைந்�து.

1947 –   ஓ.பி. ராைொமி மு�ைலைசெரானார்.

1949 –   பி. குைாரொமி ராஜா �லைலையிைான அலைசெரலவ அலைந்�து.

1952 –  மு�ல் த்பாதுத் த�ர்�ல் நலடப்த்பற்றது

1956 –  ைாநிை ைறுசீரலைப்புச ெடடம்

1965 –  இந்தி - எதிர்ப்புப் த்பாராடடம்

1967 –  சி.என்.  அணணாதுலர �லைலையின் கீழ் தி.மு.க அரொஙகம்  அலைக்கப்்படடது.

1969 – சி.என்.  அணணாதுலர காைைானார்

1969 –  மு. கருணாநிதி ைாநிைத்தின் மு�ைலைசெரானார்

1972 –  அ.இ. அ.தி.மு.க.,  எம்.ஜி.இராைசெந்திரனால் (எம்.ஜி.ஆர்) நிறுவப்்படடது

1974 –  ைாநிை �ன்னாடசித் தீர்ைானம் ெடடப்த்பரலவயில் நில்றதவற்றப்்படடது.

14 தமிழகத்தில் அரசியல் வளர்ச்சி
அலகு
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14.1 தமிழக அரசியல் வரலாறு

இந்தியாவின் பி்ற ்பகுதிகளுடன் 
ஒப்பிடும்த்பாது, �மிழ்நாடானது, 
ஆதராக்கியைான நிர்வாக ைறறும் அரசியல் 
்பண்பாடும், கிடடத்�டட நிலையான 
த்பாருளா�ார வாழ்வு ைறறும் மிக 
த�ான்லையான காைத்திலிருந்து  �றகாைம் 
வலர த�ாடர்சசியான ைரபுகலளயும் 
தகாணட�ாகும். த�ன்னிந்தியாவின் தென்லன 
ைாகாணம் என்்பது (The Madras presidency) 
ஆஙகிதையரின் அரசியல், நிர்வாக 
த�லவகளுக்காக த�ாறறுவிக்கப்்படடது. 
தென்லன ைாகாணம் கி. பி. (த்பா.ஆ) 1801-இல் 
உருவாக்கப்்படடது. இந்� ைாகாணைானது, 18 
ைறறும் 19ஆம் நூற்றாணடுகளில் 
�றத்பாழுதுள்ள ைாநிைஙகளான ஆந்திரா, 
தகரளாவின் ைை்பார் ்பகுதி, த�றகு கர்நாடகா, 
ஒடிொவின் வட்பகுதி முழுவதும் ைறறும் 
ைடெத்தீவு ஒன்றிய பிரத�ெம் ஆகியலவ 
உள்ளடக்கிய ்பகுதிகளாகும்.

இரு்ப�ாம் நூற்றாணடின் ஆரம்்ப 
காைத்தில் தென்லன ைாகாணத்தின் 

  1900-களில் தென்லன ைாகாணத்தில் நலடத்பற்ற அரசியல் விவா�ஙகளின் �ன்லைலயப் 
்பறறி புரிந்துதகாள்ளு�ல்

  பிராைணரல்ைாத�ார் இயக்கம் எவவாறு த�ான்றியது பின்னர் �மிழ்நாடடில் திராவிட 
கடசிகளின் ஆடசிக்கு எங்ஙனம் வழியலைத்�து என்்பது ்பறறி விளக்கு�ல்

  ைாநிைத்தில் ்பல்தவறு அரசியல் கடசிகளின் ஆடசியின் த்பாழுது ைத்திய-ைாநிை உ்றவுகளின் 
�ன்லை ்பறறி விரிவாக விளக்கு�ல்

  திராவிட கடசிகளின் ைக்கள்நைக்தகாள்லக, அவறறின் முக்கியத்துவம், த்பாது ைக்கள் மீ�ான 
அ�ன் �ாக்கஙகலளப் ்பறறிய அறிலவப் த்பறு�ல்

  ஏத�னும் ைாநிைஙகளின் அரசியல் விருப்்பைானது த�சிய அரசியலின் மீது �ாக்கத்ல� 
ஏற்படுத்தியுள்ள�ா என்்பல� ஆயவு தெய�ல்

  இந்� ்படிப்பின் மு�ன்லையான தநாக்கைானது ைாநிைத்தில் த�ாடர்ந்து வந்� அரொஙகஙகளின் 
ெமூகநைக் தகாள்லககளின் அலனத்து ்பரிணாைஙகலளயும் அறிந்து தகாள்வது.

  ைாநிைத்தில் திராவிட அரசியலில் ஏற்படட ்பல்தவறு பிளவுகள் ைறறும் அ�ன் விலளவுகலள 
கணடறி�ல்.

அரசியைானது பிராைணர் 
-பிராைணரல்ைாத�ாரின் தைா�ல் த�ாடர்்பான 
ஆதிக்கம்  தகாணட�ாக இருந்�து. 
அறிஞர்களும், அரசியல் சிந்�லனயாளர்களும் 
இந்� பிராைணர் – பிராைணரல்ைாத�ார் என்்ற 
இரு பிரிவினரிலடதய உள்ள தைா�ல்கள் ்பறறி 
புரிந்து தகாள்வது என்்பது�ான் 
த�ன்னிந்தியாவின் அரசியல் ைறறும் ெமூக 
வாழ்லவ புரிந்து தகாள்வ�றகு அவசியைானது 
என்று நம்பினார்கள்.

சென்்னை மாகாணம்

அத� தநரத்தில், சிை பிராைணரல்ைா� 
ொதி குழுக்களின் உறுப்பினர்கள் த�ாழிறதுல்ற 
வாணி்பம் நிறுவனஙகளில் தவலை 
வாயப்பிலன தகாரினர். கணிெைான அளவிறகு, 
பிராைணரல்ைா� ொதிபிரிவினர்கள் கிராைப் 
பு்றஙகளில் இருந்து ைாகாணத்தின் 
நகர்பு்றத்திறகு புைம்த்பயர்ந்�னர், 

அவர்கள் �ஙகளின் அலடயாளத்ல� 
உறுதி தெயய விரும்பினார்கள் ைறறும் 

கற்றலின் நநாககஙகள்
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்படிப்்படியாக ெமூகத்தில், அரசியலில், 
நிர்வாகத்தில் பிராைணர்கள் அனு்பவித்� 
ஏகத்பாக அதிகாரம் ைறறும் �னி உரிலை 
ெலுலககலள ெவாைாக நின்று எதிர்த்�னர்.
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“திராவிடன்” என்்ற வார்த்ல�, 
அறிஞர்கள் ைறறும் �மிழரல்ைாத�ார்/
ஆரியரல்ைா� �மிழ் த்பசுதவாலர அலடயாளம் 
கணடுதகாள்ள ்பயன்்படுத்�ப்்படடது. அத� 
தநரத்தில் பிராைணர்கள் ”ஆரியர்கள்” எனவும் 
வடதைாழி நாகரிகத்தின் ்பாதுகாவைர் எனவும்  
அலடயாளப்்படுத்�ப்்படடனர் ைறறும் 
பிராைணரல்ைாத�ார் “திராவிடர்கள்”எனவும் 
அவர்கள் �மிழ்தைாழி, ்பண்பாடு ைறறும் 
நாகரீகத்தின் ்பாதுகாவைர் எனவும் 
கரு�ப்்படடனர்.

14.2. திராவிட இயககத்தின் நதாற்றம்

தென்லன ைாகாணத்தில் 
பிராைணரல்ைாத�ாரின் �மிழ் அலடயாளம், 
ெமூக அரசியல் ைறறும் த்பாருளா�ார 
நைன்கலள ்பாதுகாப்பிறகாக ஓர் 
பிராைணரல்ைா� குழுவால் துவஙகப்்படடத� 
“திராவிட இயக்கைாகும்.”

 திராவிடர்கள் மறறும் பிராமணரல்லாநதார்

1801 ஆம் ஆணடு ்பன்தைாழி தகாணட 
தென்லன ைாகாணைானது (�மிழ், த�லுஙகு, 
ைலையாளம், கன்னடம் ைறறும் துலு) காைனிய 
ஆடசியால் உருவாக்கப்்படடது. 
இந்தியாவினுலடய ்பன்லைத் �ன்லைலய 
தென்லன ைாகாணத்தின் அரசியல் 
வளர்சசியில் காணமுடியும். வஙகாளத்திலும், 
வடஇந்தியாவின் பி்ற ்பகுகளிலும் ெைஸ்கிரு�ம் 
ைறறும்  தவ�ஙகலள லையப்்படுத்திய இந்திய 
்பண்பாடு முன் எடுக்கப்்படடது. இவறத்றாடு 
இந்த�ா-ஆரிய (அ) இந்த�ா- தஜர்ைன் 
தைாழிக் குடும்்பம் அஙகீகரிக்கப்்படடது. 
தவ�ைல்ைா�, ெைஸ்கிரு�ம் அல்ைா� ்பண்பாடு 
அஙகீகரிக்கப்்படவில்லை.  

1837 ஆம் ஆணடு தஜம்ஸ் பிரின்சித்ப 
ைறறும் இ�ர ஆயவாளர்களால் பிராைண மூை 
ஆவணஙகள் ைறறும் த�ன்னிந்திய 
தைாழிகளின் மீ�ான ஆயவுகள் (எல்ஸிஸ் 1816 
ைறறும் கால்டுதவல்- 1856)  த்பான்்றலவகள் 
இந்திய கைாசொரம் என்்பது  ஒதர ைாதிரியானத் 
�ன்லைலயக் தகாணடது அல்ை என்றும், புத்�, 
திராவிட ைரபுகள் கூட இந்தியாவில் இருந்�ன 
என்்பது நிரூபிக்கப்்படடது. த�ன்னிந்தியாவில், 
குறிப்்பாக, ்பன்தைாழி தகாணட தென்லன 
ைாகாணத்தில், பிராைணரல்ைாத�ார் இடத்தில், 

�மிழ் ஆர்வைர்களால்  
எல்லிஸ் �மிலழ 
த ந சி ப் ்ப வ ர ா க வு ம் , 
வள்ளுவரின் கு்றலள 
மிகவும் விரும்புவராகவும் 
்பாராடடப்்படுகி்றார். இவர்  
பி்ற �மிழ்ப் ்பலடப்புகலளயும் 

தநசிப்்பவராக இருப்பினும், எல்லிசின் காைனிய 
ைறறும் ை�ப் பின்னணி அறியப்்படவில்லை.

பிரான்சிஸ் ஒயிட எல்லிஸ்

பிறப்பு:   தை 7, 1814 கிளாடி, 
இஙகிைாந்து.

இறப்பு: ஆகஸ்ட 28, 1891, 
தகாலடக்கானல், இந்தியா. 

ரா்பர்ட கால்டுதவல்
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திராவிட தைாழிக்குழுக்கள் ைறறும் திராவிட 
்பண்பாடடுத் த�ான்லை ஆகியலவ, திராவிட 
அலடயாள எழுசசிக்கு இடடு தென்்றது.

(1) பிராைணர்கள், பிராைணரல்ைாத�ார் 
மீது �ஙகளது தைன்லைலய தகாருவது ைறறும் 
(2) பிராைணர்கள் கல்வி ைறறும் 
தவலைவாயப்புகலள ஏகத்பாகைாக்கியது 
ஆகிய இரணடு திராவிட அலடயாளத்ல� 
பிராைணரல்ைாத�ார் அலடயாளைாக 
ைாறறியலைத்�து. ைகாராஷ்டிராவில்  கூட 
ைகாத்ைா தஜாதி்பா புதை  இத� த்பான்று ஓர் 
பிராைணரல்ைாத�ார் இயக்கத்ல�த் 
துவக்கினார் இவவாறு திராவிடம் என்்பது 
த�ன்னிந்தியாவில்  பிராைணரல்ைாத�ார் 
என்்பல�க் குறிப்்ப�ாயிறறு.

 த ெ ன் ல ன  ை ா க ா ண 
பி ர ா ை ண ர ல் ை ா த � ா ரி ன்  பி ர ச ெ ல ன ல ய 
புதிய�ாக த�சியத் �லைவர்கள் கவனத்தில் 
தகாள்ளவில்லை என்்ப�ாகக் குல்ற்பாடு 
இருந்�து. 1852 ஆம் ஆணடு கஙகாலு ைடசுமி 
நராஷ் என்்பவர் இ�லன தவளிப்்படுத்தி, 
ஆஙகிதைய இந்திய கழகத்திலிருந்து 
தவளிதயறி, தென்லன வாழ் ைக்கள் ெஙகம் 
என்்ற த்பயரில் ஓர் அலைப்ல்ப த�ாடஙகினார். 
சிப்்பாயக் கைகத்திறகு பிந்ல�ய காைஙகளில் 
பிராைணரல்ைா� �லைவர்கள் அரசியல் 
சீர்திருத்�ஙகலளக் காடடிலும் ெமூக 
சீர்திருத்�த்தின் மீது கவனம் தெலுத்தினார். 
1909 ஆம் ஆணடு மிணதடா ைார்லி சீர்திருத்�ம் 
அறிமுகப்்படுத்�ப்்படட பி்றகு, தென்லன 
ை ா க ா ண த் ல � ச  ெ ா ர் ந் � 
பிராைணரல்ைாத�ாருக்குக் கல்வி ைறறும் 
தவலைவாயப்பில் த்பாதிய பிரதிநிதித்துவம் 
இல்லை என்று எதிர்ப்பு காடட துவஙகினர்.

    1913 ஆம் ஆணடு 
ஆளுனரின் தெயறகுழு 
உறுப்பினர், திரு. ெர். 
அ த ை க் ெ ா ண ட ர் 
தஜார்டன் கார்டிவ 
என்்பவர் அளித்� 
பு ள் ளி யி ய ல் 

விவரைானது, ைக்கள் த�ாலகயில் மூன்று 
ெ�வீ�ம் ைடடும் அஙகம் வகிக்கும் 
பிராைணர்கள் வாயப்புகலளயும் எடுத்துக் 
தகாணடார்கள் என்்பல� நிரூபித்�து.

14.3. நீதிக கட்சி

அக்காைத்தில் இருந்� மு�ன்லையான 
அரசியல் கடசியான இந்திய த�சிய காஙகிரொனது 
பிராைணர்களின் ஆதிக்கத்தில் இருந்�து. எனதவ 
பிராைணரல்ைா� உறுப்பினர்களின்  
தகாரிக்லககலள அவர்கள் கருத்தில் 
தகாள்ளவில்லை. எனதவ தென்லன ைாகாணத்தில் 
உள்ள பிராைணர் அல்ைா� �லைவர்கள் 
பிராைணரல்ைாத�ார் அரசியல் அலைப்பு 
ஒன்றிலன துவஙக நிலனத்�னர். மு�ைாவது 
உைகப் த்பாருக்கு பி்றகு ஏற்படட அரசியல் 
சீர்திருத்�ஙகள் ைறறும் நிறுவனஙகளில் 
பிரதிநிதியாகும் வாயப்பு த்பான்்றலவ இவர்களின் 
தெயல்்பாடுகலள ஊக்குவித்�ன.   

1916 ஆம் ஆணடு டாக்டர். டி.எம். நாயர், 
ெர் பிடடி தியாகராயர் ைறறும் டாக்டர். சி. 
நதடெனார் த்பான்த்றார்கள் 
பிராைணரல்ைாத�ாரின் ெமூக அரசியல் 
ைறறும் த்பாருளா�ார நைன்கலள 
முன்தனறறுவ�றகாக த�ன்னிந்திய விடு�லை 
கூடடலைப்ல்ப நிறுவினர். இவவாறு உருவான 
பின்னர் த�ன்னிந்திய விடு�லை கூடடலைப்பு 
(SILF) புகழ் த்பற்ற நீதிக்கடசியானது. 
”நீதிக்கடசி” என்்ற த்பயர் ஆஙகிை இ�ழான 
“நீதி” என்்ப�ன் அடிப்்பலடயில் த்பயரிடப்்படடது.  
இவர்களின் ஓயா� முயறசியால் 
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பிராைணரல்ைாத�ாருக்கு ைாகாண ெடடைன்்ற 
த�ர்�லில் இடஒதுக்கீடு த்பறறுத்�ந்�னர்.

நீதிக கட்சியின் முககிய நநாககஙகள்

அ. த�ன்னிந்தியாவின் அலனத்து 
பிராைணரல்ைாத�ாரின் கல்வி, ெமூக, 
த்பாருளா�ார ைறறும்  தெல்வ 
தைம்்பாடடிலன உருவாக்கி 
முன்தனறறு�ல்.

ஆ. அரெலைப்பிைான அரொஙகத்ல�க் 
தகாணடு பிராைணரல்ைாத�ாரின் 
முன்தனற்றத்திறகுப் ்பாடு்படு�ல்.

இ. அரெலைப்பிைான உணலையான 
பிரதிநிதித்துவ அரொஙகைாக ஆக்கு�ல்

ஈ. பிராைணரல்ைாத�ாரின்   தகாரிக்லககளுக்கு 
ஆ�ரவாக த்பாதுக்கருத்ல� உருவாக்கு�ல். 

1919 ஆம் ஆணடு ைாணதடகு –
தெம்ஸ்த்பாஃர்டு சீர்திருத்�ைானது  

ைாகாணஙகளில் இரடலட ஆடசி முல்றலயக் 
தகாணடு வந்��ன் மூைம் சிை துல்றகள் 
த�ர்ந்த�டுக்கப்்படடு  இந்திய அலைசெருக்கு 
என ஒதுக்கப்்படடது. இரடலட ஆடசியின் கீழ் 
1920 ஆம் ஆணடு நடந்� மு�ல் த�ர்�லில், 
இந்திய த�சிய காஙகிரஸ் கடசி 
ஒத்துலழயாலையின் ஒரு ்பகுதியாக த�ர்�லை 
பு்றக்கணித்�து. ஆனால் ்பல்தவறு 
அலடயாளஙகளில் காஙகிரலெச தெர்ந்� ்பைர் 
த�ர்�லில் த்பாடடியிடடனர்.

நீதிக் கடசி த்பரும்்பான்லை இடஙகளில் 
தவறறி த்பறறு தென்லன ைாகாணத்திறகு
 எ. சுப்்பராயலு மு�ைலைசெரானார், அவரின் 
இ்றப்பிறகு பி்றகு ்பனகல் ராஜா 
மு�ைலைசெரானார்.

14.4. நீதிக கட்சியின் ெஙகளிப்பு

 அடுத்�டுத்� த�ர்�ல்களில் 
நல்வாயப்புகளில் ்பல்தவறு ஏற்ற இ்றக்கம் 
இருந்� த்பாதிலும் நீதிக் கடசி 1921 மு�ல் 1937 
வலர த�ாடர்சசியாக அதிகாரத்தில் இருந்�து. 
அவர்கள் ்பை சீர்திருத்�ஙகலள 
அறிமுகப்்படுத்தினார்கள். வகுப்புவாரி 
அரொலண மூைம் ஒவதவாரு பிராைணரல்ைா� 
பிரிவினருக்கும் அலனத்து துல்றகளிலும் 
த்பாதுைான வாயப்புகள் உறுதிப்்படுத்�ப்்படடது. 

 அவர்கள் சூத்திரர்களுக்கு ைறறும் 
்பஞ்ெைர்களுக்கு எதிராக இருந்� த்பாது வழி, 
த்பாக்குவரத்து, உணவு விடுதிகள் ைறறும் 
த்பாது கிணறுகலளப் ்பயன்்படுத்து�ல்  
த்பான்்றவறறில் இருந்� ்பாகு்பாடுகலள 
நீக்கினர்.  இந்து ெைய அ்றநிலைய வாரியத்ல� 
அலைத்�தின் மூைம் ஆைய விவகாரஙகலள 
ஒழுஙகு்படுத்தினர். ்பஞ்ெைர்களுக்கு நிைத்ல� 
ஒதுக்கீடு தெயது தகாடுத்�னர் 
(்பஞ்ெமி நிைம்). புதிய நகரஙகலளயும், 
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த � ா ழி ற த ்ப ட ல ட க ல ள யு ம் 
அறிமுகப்்படுத்தினர்.  ஒடுக்கப்்படதடாரின் 
குழந்ல�களுக்கு கல்வி வழஙகுவ�றகு சி்றப்பு 
முயறசிகள் எடுத்துக்தகாள்ளப்்படடது. 
அ�னால் சிை ்பள்ளிகளில் “ைதிய உணவு 
திடடத்ல�” ்பரிதொ�லன முல்றயில் 
தகாணடுவந்�னர்.  ைருத்துவ கல்விக்கு 
ெைஸ்கிரு�ம் அறிவு அடிப்்பலடத் �குதி என்்பது 
நீக்கப்்படடு பிராைணரல்ைா� ைாணவர்கள் 
ைருத்துவக் கல்வியில் நுலழவ�றகு வழி 
தெயயப்்படடது. டாக்டர். முத்துைடசுமி 
அவர்களின் முயறசியால் இந்தியாவில் மு�ல் 
முல்றயாக த�வ�ாசி முல்ற ஒழிக்கப்்படடதுடன், 
த்பணகள் வாக்குரிலைலயப் த்பற்றனர்.

கூடடு்றவு ெஙகஙகள் 
த ை ம் ்ப டு த் � ப் ்ப ட ட ன . 
மிராசு�ார் முல்ற 
ஒ ழி க் க ப் ்ப ட ட து ட ன் 
ைறறும் 1923 ஆம் 
ஆணடு நீர்ப் 
்ப ா ெ ன த் தி ட ட ங க ளு ம் 

உருவாக்கப்்படடன. தைலும் இந்� 
ஆடசிக்காைத்தில் �ான் அணணாைலைப் 
்பல்கலைக்கழகம்  ைறறும் ஆந்திரா ்பல்கலைக் 
கழகம்  ஆகியலவ உருவாக்கப்்படடன. சிை 
துல்றகள்  ஒதுக்கப்்படடாலும் நீதிக் கடசி 
ைடடுதை மிகவும் சி்றப்்பான அரொஙகத்ல� 
தகாடுத்�து.

14.5 செரியார் ஈ.சவ.ராமொமி 

ராஜாஜி அரொஙகம் இந்திலயக் கடடாயப்  
்பாடைாக்குவது என முடிதவடுத்�ல� �மிழ் 
தைாழி ைறறும் ்பண்பாடலட அழித்து “வட 
இந்திய ஏகாதி்பத்தியத்ல�” நிறுவும் முயறசி 
என த்பரியார் கருதினார். தைலும் இந்தி 

திணிப்பு என்்பது திராவிடர்கலள 
அடிலைப்்படுத்தி ஆரியர்களின் 
தைைாதிக்கத்ல� நிறுவுவ�றகான முயறசி 
என்று த்பரியார் கூறினார்.

தென்லன ைாகாணத்தில் ைாத்பரும் இந்தி 
எதிர்ப்புப் த்பாராடடம் நலடத்பற்ற�ன் 
விலளவாக ைாகாண அரொஙகத்�ால் த்பரியார் 
சில்றயில் அலடக்கப்்படடார். ்பதிலனந்து 
ஆணடுகளில் இரு்பத்து மூன்று முல்ற சில்ற 
தென்்றார் என்்ப�னால் ‘சில்றப்்ப்றலவ‘ என்றும் 
அலடதைாழியிடடு அலழக்கப்்படடார். 1938 
ஆம் ஆணடு இந்தி எதிர்ப்புப்  
த்பாராடடத்திறகாக சில்றயில் 
அலடக்கப்்படடிருந்� த்பாது அவர் நீதிக் 
கடசியின் �லைவராக த�ர்ந்த�டுக்கப்்படடார். 
அத� ஆணடு நீதிக் கடசியானது ஆஙகிதைய 
அரொஙகத்தின் கீழ் �மிழ்நாடு �னிநாடாக 
தவணடும் என்்ற தீர்ைானத்ல� இயறறியதுடன் 
இது ஆஙகிதைய அரொஙகத்தின் 
இந்தியாவிறகான அலைசெருலடய தநரடி 
கடடுப்்பாடடின் கீழ் இருக்க தவணடும் என்்றது. 
தென்லன ைாகாண காஙகிரசில் த்பரியார் 
முன்தனாடியாக இருந்��ால் அரசியல் 
அரஙகில் பிராைணரல்ைாத�ார் அரசியலில் 
்பஙகுத்பறுவ�றகான விகி�ாசொர 
பிரதிநிதித்துவத்திறகுச ொ�கைாக காஙகிரசில் 
தீர்ைானம் தகாணடு வந்�தில் மிகச சி்றப்்பாக 
�னது முயறசிலய தெய�ார். லவக்கம் 
ெத்தியாகிரக த்பாராடடத்திறகு �னது சி்றப்்பான 
�லைலைலய அளித்�துடன்  காஙகிரஸ் கடசி 
நிறுவிய தெரன்ைா த�வி குருகுைத்தில் நடந்� 
ொதிப்்பாகு்பாடடிறகு எதிராக பிரசொரம் 
தெய�ார்.

த்பரியார் �ன்னுலடய திடடஙகலள 
காஙகிரசு கடசி ஏறறுக்தகாள்ளச தெயவதில் 
எடுத்� முயறசிகள் அலனத்தும் த�ால்வி 
அலடந்�த்பாது காஙகிரலெ விடடு விைகி 1925 
ஆம் ஆணடு சுயைரியால� இயக்கத்ல� 
த�ாடஙகினார். இவவியக்கம் த�ர்�ல் 
அரசியலை �விர்த்�துடன் ெமூக சீர்திருத்�ம், 
ொதிமுல்றலய ஒழிப்்பது, ைாண்பற்ற 
�ன்லைலய நீக்குவது, த்பணகள் மீ�ான 
்பாலின அடிப்்பலடயிைான �லட நீக்கம், 
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்பரம்்பலர அர்செகர் உரிலைலய எதிர்ப்்பது 
த்பான்்றவறறிறகாக பிரசொரம் தெய�து. 
சுயைரியால� இயக்கம் மிக தீவிரைான 
பிரசொரத்ல� தைறதகாணடு ்பழஙகாைம் 
மு�ைான மூடநம்பிக்லககலளயும், 
்பழக்கவழக்கஙகலளயும் எதிர்த்�துடன் 
்பகுத்�றிவற்ற ைரபுகள் ைறறும் ெைத்துவைற்ற 
�ன்லைகள் நீடித்திருப்்பல� நியாயப்்படுத்திக் 
தகாணடிருக்கும் ை�த்தின் ்பஙகுப்்பறறியும் 
வினா எழுப்பியது. இந்� சுயைரியால� 
இயக்கம், ்பகுத்�றிவு ைாணபு ைறுப்பிலன 
எதிர்த்�ல் ைறறும் �னிைனி� ெைத்துவம் 
(த்பணகள் உட்பட) த்பான்்றலவ ைரபு ைறறும் 
ை�த்தின்  தகாரப்பிடியின் கீழ் இருப்்பல� 
எதிர்த்து பிரசொரம் தெய�து.

சுயைரியால� இயக்கம் அ�ன் இயக்க 
உறுப்பினர்களுக்கு ொதி துலணப்த்பயர்கலள 
து்றப்்பதுடன், ொதி-ை� அலடயாளஙகலளயும் 
லகவிட ஆலணயிடடது. அது ொதியற்ற, 
புதராகி�ர்அற்ற �விர ெம்பிர�ாய ெடஙகுகள் 
அற்ற ஒப்்பந்�த் திருைணஙகலள அறிமுகம் 
தெய�து. இது சுயைரியால�த் திருைணம் 
எனப்்படடது. இவவியக்கம் தீணடாலைக்கு 
எதிராக ைடடும் த்பாராடவில்லை, ைா்றாக 
ொதிமுல்ற அலைப்பு ைறறும் ொதி 
அடிப்்பலடயிைான ்பைவீனஙகள், 
�னிைனி�ர்கள் மீது திணிக்கப்்படும் ைாணபு 
குல்றவு நடவடிக்லககள் ஆகியவறறிலனயும்  
எதிர்த்து த்பாராடியது.

சுயைரியால� இயக்கம் தவறும் 
த்பயருக்காக ைடடும் த்பணணுரிலை ்பறறி 
த்பெவில்லை. அது த்பணகளின் ெை உரிலை, 
ெைநிலை ைறறும்  ெை வாயப்புக்காக பிரசொரம் 

தெய�து. த்பண விடு�லையில் சுயைரியால� 
இயக்கத்தின் ்பஙகுப்்பணி ஓர் ஈடு 
இலணயில்ைா�து, என்்ப�ால் அ�ன் 
காரணைாகதவ த்பணகள் ைாநாடடில் 
ஈ.தவ. ராைொமிக்கு “த்பரியார்” என்்ற ்படடம் 
வழஙகப்்படடது. த்பரியாரின் நாதளடுகளான 
“குடியரசு,”  “ புரடசி”, பின்பு ‘விடு�லை’ 
த்பான்்றலவ சுயைரியால�க் கருத்துக்கலள 
சி்றப்்பான முல்றயில் பிரசொரம் தெய�ன.

14.6 சுயமரியா்த இயககம் 

1929 ஆம் ஆணடு தெஙகல்்படடில் 
மு�ைாவது சுயைரியால� ைாநாடு நடந்�து. 
1937ஆம் ஆணடு ராஜாஜி என்று புகழ்த்பற்ற 
C.ராஜதகா்பாைாசொரியின் �லைலையில் 
வழிநடத்�ப்்படட காஙகிரசு கடசி  ஓரிடத்ல� 
�விர அலனத்து இடஙகளிலும் தவறறிப் 
த்பற்றது. ஆனால் காஙகிரசு கடசியின் 
தவறறியானது நீதிக்கடசியின் வீழ்சசினால் 
கிலடத்��ாகும். காஙகிரசு அரொஙகம் 
அலைக்கப்்படடு, தென்லன ைாகாணத்தின் 
மு�ன்லை அலைசெராக ராஜாஜி ஆனார்.

அதிகாரத்திறகு வந்� உடதன காஙகிரசு 
அரொஙகம் ்பள்ளிக் கூடஙகளில் இந்தியிலன 
கடடாயப்்பாடைாக அறிமுகப்்படுத்தியது. 
த்பரியார் இந்தி எதிர்ப்பு த்பாராடடத்திலன 
த�ாடஙகினார். 

இக்காை கடடத்தில் த்பாதுவுலடலைக் 
கடசி (முன்ன�ாக 1925-இல் உருவாக்கப்்படடது) 
ெை�ர்ைத் திடடஙகளுக்காக த�ாழிைாளர் 
இயக்கஙகலள ஒன்றிலணத்து தீவிரைாக 
்பரப்புலர தெயது தகாணடிருந்�து. 
M. சிஙகாரதவைர் ைறறும் அவரின் உடன் 
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இருந்த�ார் சுயைரியால� இயக்கத்தின் ெமூக 
சீர்திருத்� திடடஙகளால் கவரப்்படடனர். 
இ�ன்்படி ெமூகஙகளின் த்பாருளா�ார 
திடடஙகளுக்கான ஆ�ரலவ 
விரிவு்படுத்து்படுவதுடன், ஓர் த்பாதுத் 
திடடத்தின் அடிப்்பலடயில் தெயைாற்ற 
ஒத்துக்தகாணடனர். (ஈதராடு திடடம்).

சுயமரியா்த இயககத்தின் நநாககஙகள்

அ.  திராவிட ெமு�ாயத்ல� சீர்திருத்துவது 
ைறறும் அ�லன உணலையான 
்பகுத்�றிவுலடய�ாக்கு�ல்.

ஆ.  திராவிடர்களின்  ்பணலடய �மிழ் 
்பண்பாடடிலன அவர்களுக்குக் கறபித்�ல்.

இ.  ஆரிய ்பண்பாடடின் ஆதிக்கத்தில் இருந்து 
திராவிட ெமூகத்ல�க் காப்்பாறறு�ல்

ஈ.  மூடநம்பிக்லகயான நடவடிக்லககலள 
நீக்குவ�ன் மூைம் இந்து ை�த்ல� 
சீர்திருத்துவதுடன் பிராைணர்களின் 
தெல்வாக்கிலனக் குல்றத்�ல்.

த ்ப ரி ய ா ர்  த ்ப ா து வ ா க 
பிராைணரல்ைா�வர்களிடம் குறிப்்பாக 
இலளஞர்களிடம் ெமூக விழிப்புணர்லவ 
ஏற்படுத்துவ�ன் மூைம் த�ான்லையான 
திராவிட ்பண்பாடடின் புகலழ மீடதடடுக்க 
விரும்பினார்.  பிராைண புதராகி�ர்கள் 
இல்ைா� சுயைரியால�த் திருைணத்ல� 
தைறதகாள்ள ஆ�ரவு த�ரிவித்�ார்.  அவர் ை� 
விழாக்கலள ைக்கள் பின்்பறறுவல� 
ஆ�ரிக்கவில்லை. எந்� ஒரு ெமூக 
நிகழ்வுகளிலும் பிராைணர்களின் தெலவகலள 
்பயன்்படுத்�ாைல் இருக்கச தெய�ார்.

நீதிக கட்சியின் வீழ்ச்சி

1929-ஆம் ஆணடு வலர சுயைரியால� 
இயக்கைானது தென்லன ைாகாணத்தில் ஓர் 
முன்தனாடி இயக்கைாக இருந்�து. 1930 ஆம் 
ஆணடுகளில் தென்லன ைாகாணத்தில் அ�ன் 
புகழ் ைஙகத்த�ாடஙகியது. இந்� வீழ்சசிக்கு 
மூன்று முக்கிய காரணஙகள் இருந்�ன.  ஒன்று, 
இந்� இயக்கைானது ஒடுக்கப்்படட ைறறும் 

சிறு்பான்லை பிரிவு ைக்களிலடதய ஆ�ரலவ 
இழந்�து.  இரணடாவ�ாக, த்பரியார் 
�லைலையில் இருந்� சுயைரியால� இயக்கம் 
மிகவும் புரடசிகரைான சீர்திருத்� 
இயக்கைானது. இறுதியாக உயர்குடியின 
ைறறும் ஆஙகிை ஆ�ரவு கணதணாடடம் 
ஆகியலவ த்பருைளவு அ�ன் வீழ்சசிக்கு 
குறிப்பிடத்�க்க ்பஙகளித்�ன.

14.7. இந்தி எதிர்ப்பு நொராட்டம்

நீதிக் கடசியின் வீழ்சசியும், த�ர்�ல் 
அரசியலில் நுலழய த்பரியார் ைறுத்�தும்,  
வளர்ந்து வந்� ைகாத்ைா காந்தியின் புகழும், 
இந்திய த�சிய காஙகிரலெ 1937 ஆம் ஆணடு 
தென்லன ைாகாண த�ர்�லில் தவறறித்ப்ற 
தெய�து. ராஜாஜி மு�ல் அலைசெரானார்.

அவர் முழுலையான ைது விைக்கு (ைது 
விறகத் �லட) ைறறும் ஜமீன்�ாரி முல்ற 
ஒழிப்ல்ப நலடமுல்றப்்படுத்தினார். தைலும் 
ஒடுக்கப்்படதடார் ஆைய நுலழவுக்கு இருக்கும் 
�லடலய நீக்குவ�றகு ெடடம் தகாணடுவந்�ார். 
இருந்�த்பாதிலும், இந்தி தைாழிலய 
கடடாயைாக ்பள்ளியில் அறிமுகப்்படுத்திய 
நடவடிக்லகயானது ்பை ்பள்ளிக் கூடஙகலள  
மூடுவ�றகு காரணைானது. இது 
சுயைரியால�க்காரர்கள் ைறறும் 
த�சியவாதிகளான ைல்றைலை அடிகள் 
த்பான்த்றாலர ஆத்திரைலடயச தெய�து. 
இ�னால் 1937 ஆம் ஆணடு இந்தி எதிர்ப்பு 
த்பாராடடத்திறகு அலனவரும் ஒன்று 
தெர்ந்�னர். த்பரியார் உள்ளிடட ஆயிரக் 
கணக்காண த்பாராடடக்காரர்கள்  
லக�ானார்கள், தைலும் ்பை த்பர் சில்றயிதைதய 
இ்றந்�னர்.
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வ.எண். சென்்னை மாகாணம் முதல்மச்ெர்கள் ஆண்டு
1 அ. சுப்்பராயலு 1920 – 1921

2 ்பனகல் ராஜா 1921-1926

3 பி. சுப்புராயன் 1926 1930

4 பி. முனுொமி 1930 1932

5 த்பாப்பிலி ராஜா 1932 -1937

6 பி.டி. இராென் 1936

7 தக.வி. தரடடி 1937

8 சி. இராஜாஜி 1937 - 1939

(குறிப்பு: தமிழ் நாடு அரசு மாநில ஆளுநரின் கட்டுப்ொட்டின் கீழ் செயல்ெட்ட வருடம் 1946 அகநடாெர் 20 முதல் ஏப்ரல் 30)

9 �. பிரகாெம் 1946 -1947

10 ஓ.பி. இராைொமி 1947  – 1949

முதல்மச்ெர்கள் (நதர்தல் ந்டமு்்றககுப் பி்றகு)

11 பி.எஸ். குைாரொமி ராஜா 1949-1952

12 சி. இராஜாஜி 1952 - 1954

13 கு. காைராஜ் 1954-1957

14 கு. காைராஜ் 1957-1962

15 கு. காைராஜ் 1962-1963

16 எம். ்பக்�வசெைம் 1963-1967

17 சி.என். அணணாதுலர 1967-1969

18 மு. கருணாநிதி 1969-1971

19 மு. கருணாநிதி 1971-1976

20 எம்.ஜி. இராைசெந்திரன் 1977-1980

21 எம்.ஜி. இராைசெந்திரன் 1980-1984

22 எம்.ஜி. இராைசெந்திரன் 1985-1987

23 ஜானகி இராைசெந்திரன் 1988

24 மு. கருணாநிதி 1989-1991

25 தஜ. தஜயைலி�ா 1991-1996

26 மு. கருணாநிதி 1996-2001

27 தஜ. தஜயைலி�ா 2001-2001

28 ஓ. ்பன்னீர்தெல்வம் 2001-2002

29 தஜ. தஜயைலி�ா 2002 -2006

30 மு. கருணாநிதி 2006 - 2011

31 தஜ. தஜயைலி�ா 2011

32 ஓ. ்பன்னீர்தெல்வம் 2012 (இலடக்காை)

33 தஜ. தஜயைலி�ா தை 16, 2016 – டிெம்்பர் 5 2016

34 ஓ. ்பன்னீர்தெல்வம் டிெம்்பர் 2016 – பிப்ரவரி 2017

35 க. ்பழனிொமி பிப்ரவரி 2017 - த�ாடர்கி்றார்
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1944 -நெலம் மாநாடு 

1944-ஆம் ஆணடு  த்பரியார் 
�லைலையில் நலடத்பற்ற தெைம் ைாநாடடில், 
ஏறதகனதவ த்பரியாரின் �ள்பதியாகிவிடட 
தி ்ற ல ை ய ா ன  த ெ ா ற த ்ப ா ழி வ ா ள ர ா ன 
சி.என். அணணாதுலர நீதிக் கடசியின் த்பயலர 
திராவிடர் கழகம் (தி.க) என்று  வரைாறறுச 
சி்றப்புமிக்க தீர்ைானத்ல� தகாணடுவந்�ார். 
த்பரியார் “திராவிட நாடு” ைாநாடலடக் கூடடி 
திராவிடர்களுக்குத் �னி “திராவிட நாடு” 
தகாரினார். தைலும் அவரின் புகழ் த்பற்ற 
வாெகைான “திராவிட நாடு திரவிடர்களுக்தக” 
எனவும் முழக்கமிடடார்.

�னித் “திராவிட நாடு” தகாரிக்லகலயத் 
�விர திராவிடர் கழகைானது ொதியற்ற 
ெமூகத்ல� ஏற்படுத்து�ல், ை�ச ெடஙகுகலளக் 
கணடித்�ல், ்பழலை ைறறும் மூடநம்பிக்லககள் 
அற்ற ெமூகத்ல� அலைத்�ல்  ஆகியவறல்ற 
விரும்பியது.

திராவிடர் கழகைானது கிராை ைறறும் 
நகர் பு்றஙகளில் குறிப்்பாக ைாணவர்களிடத்தில் 
மிகவும் புகழ்த்பற்றது,  ்பை பிராைணர் அல்ைா� 
�லைவர்கள் ைறறும் ைாணவர்கள் 
�ஙகளுலடய த்பயர்கலள தூய �மிழில் ைாறறி 
தகாணடனர். 

இந்தி எதிர்ப்புப் நொராட்டம் – 1965

1965 ஆம் ஆணடு ஜனவரி ைா�ம் 26ஆம் 
நாள் இந்திய அரசு அலைப்புச ெடடத்தின் 
உறுப்பு 313-ன் ்படி இந்தி தைாழி இந்திய 
நாடடின் அலுவைக தைாழியாக ஆக்கப்்படடது. 
ைத்திய அரொஙகத்தின் இந்� முடிலவ எதிர்த்து 
1965 ஆம் ஆணடு ஜனவரி 26ஆம் நாலள 
தி.மு.க. துக்க தினைாக  அனுெரிக்கத் 
தீர்ைானித்�து. அ�ன் ்பை �லைவர்கள் ைறறும் 
த�ாணடர்கள் லகது தெயயப்்படடார்கள்.  

�மிழ்நாடு த்பருைளவிைான இந்தி 
எதிர்ப்பு த்பாராடடஙகலள ெந்தித்�து. இந்� 
கிளர்சசியால் தி.மு.க. ைாணவர் ெமூகத்திடம் 
இருந்து த்பருைளவு ஆ�ரலவ த்பற்றது. இ�ன் 
ைறத்றாரு ்பக்கம் காஙகிரசு கடசி �மிழ்நாடடில் 
�னது ஆ�ரலவயும், �ளத்ல�யும் இழந்�து. 
இ�றகிலடயில் தி.மு.க. “திராவிட நாடு” 
தகாரிக்லகலய திரும்்ப த்பறறுக்தகாணடு 
�மிழ் நாடடின் அரசியல் அதிகாரத்ல�க் 
லகப்்பற்ற த�ர்�ல் அரசியலில் ஊக்கத்துடன் 
்பஙதகடுத்�து.

14.8.  திராவிட இயககம்: இரண்டாம் 
உலகப்நொர் காலத்திலும் அதன் 
பின்னைரும் 

1939ஆம் ஆணடு இந்தியா இரணடாம் 
உைகப்த்பாரில் ஆஙகிதைய  அரொஙகத்�ால் 
ஈடு்படுத்�ப்்படுவல� விரும்்பா� காஙகிரசு 
அலைசெரலவ ்ப�விலய து்றந்�து.  த்பரியார் 
திராவிட நாடு தகாரிக்லகலய  எழுப்பினார்.  
1944 ஆம் ஆணடு நீதிக்கடசி த்பரியார் 
�லைலையிைான தெைம் ைாநாடடில் அ�ன் 
த்பயலர “திராவிடர் கழகம்” என ைாறறியும், 
திராவிட நாடு அலடவத� �னது ைடசியம் 
என்றும் அறிவித்து, ெமூக ்பண்பாடடு 
ெைத்துவத்திறகு முன்்பாக விடு�லை அலடவது 
�மிழர்களின் நைன்களுக்குத் தீஙகு 
விலளவிக்கும் என்று கூறினார். 1949 ஆம் 
ஆணடில்,  திராவிட கழகத்ல� விடடு பிரிந்து 
திராவிட முன்தனற்றக் கழகம் 
அணணாதுலரயால் ஆரம்பிக்கப்்படடது. 

1951 ஆம் ஆணடில் உசெ நீதி ைன்்றைானது 
உயர்கல்வியில் ொதிவாரி இடஒதுக்கீடலட 
உலடத்து எறிந்�து. உடனடியாக த்பரியாரின் 

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 14.indd   177 29-09-2018   12:43:28
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



178

திராவிடர் கழகம் மீணடும் ொதிவாரி 
இடஒதுக்கீடலடத் திரும்்ப த்ப்ற த்பாராடடத்ல� 
துவக்கியது. 

திராவிட முன்தனற்ற கழகமும் கூட இந்� 
த்பாராடட இயக்கத்தில் தெர்ந்து தகாணடது. 
காஙகிரசு �லைவர் காைராஜர் இந்� சிக்கலை 
ைத்தியில் இருக்கும் �லைவர்களின் 
கவனத்திறகு தகாணடு தென்்றார். இ�லனத் 
த�ாடர்ந்து ெமூக ைறறும் கல்வி அடிப்்பலடயில் 
பின்�ஙகிய பிற்படுத்�ப்்படட வகுப்பினருக்குச 
ொ�கைாக இடஒதுக்கீடு அளிக்கும் மு�ைாவது 
நாடாளுைன்்ற ெடடத் திருத்�ம் இயற்றப்்படடது.

14.9. ராஜாஜி ஆட்சி:- (1952-54)

தென்லன ைாகாண 
அரசியைானது குடியரசு 
இந்தியாவில் ்பழலை
ைா்றா ெக்திகளுக்கும், 
சீ ர் தி ரு த் � வ ா தி க ளு க் கு ம் 
இலடதய த�ாடர்ந்து நடக்கும் 
த்பாராடடத்தின் ொடசியாகதவ 

இருந்�து.  தென்லன ைாகாணத்தின் மு�ல் 
த�ர்ந்த�டுக்கப்்படட அலைசெரலவலய 
வழிநடத்திய திரு. சி.  ராஜதகா்பாைாசொரி, 
மீணடும் குடியரசினுலடய அரெலைப்பின் கீழ் 

ெட்டமும் விதிமு்்றகளும் 
மககளுககாகநவ  ஏறெட்ட்வ. 

ெட்டத்துககாகவும், 
விதிமு்்றககளுககாகவும் மககள் 

இல்்ல.
-செருந்த்லவர் காமராஜ்.

்பள்ளிக்கூடஙகளின் எணணிக்லகலய 
குல்றத்�ார். ்பள்ளிகளில் இந்திய தைாழிலய 
திணித்�ார், புதிய ்பள்ளிக் கூடஙகளில் ்பகுதி 
தநரைாக கற்ப�றகு ்பரம்்பலரத் த�ாழில் 
எனப்்படும் (குைக்கல்வி) புதிய த�ாடக்க கல்வி 
திடடத்ல� அறிமுகப்்படுத்தினார். 

ராஜாஜியின் இந்� நடவடிக்லககலள 
எதிர்த்து திராவிடத் �லைவர்கள் ைாநிைம் 
முழுவதும் த்பாராடத் த�ாடஙகினார். காஙகிரசு 
�லைவர்களின் ஒரு ்பகுதியினரும் ராஜாஜியின் 
திடடத்�ால் தகா்பம் அலடந்�னர். இதுதவ ராஜாஜி 
்ப�வி விைகுவ�றகு காரணைாக அலைந்�து. 
அவலரத் த�ாடர்ந்து  காைராஜர் மு�ைலைசெரானார்.

�ணடி யாத்திலர ்பறறிய அருந்�தி 
ராயின் கருத்து……

அரசியல் களத்தின் 
வழிதய எதிர்ப்புகள் 
பிரதி்பலிக்கப்்படுவ�றகு ஒர் 
வரைாறு இருக்கி்றது.  1930-
இல் �ணடிக்கு காந்தி 
தைறதகாணட உப்பு 

யாத்திலர மிகவும் சி்றப்்பான உ�ாரணைாகும்.  
ஆனால், உப்பு யாத்திலர என்்பது ஓர் களம் 
ைடடுைல்ை.  அது உணலையில் ெடடைறுப்பு 
தெயல்்பாடடிலனப் த்பருைளவில் 
உணர்த்துவ�ாகும்.  காந்தியின் �லைலையில் 
்பை சு�ந்திரப் த்பாரடட வீரர்கள் குஜராத் 
கடறகலரக்கு நடந்து தென்று கடல் நீரிலிருந்து 
உப்த்படுக்க முலனயும் த்பாது 
ஆயிரக்கணக்கான இந்தியர்கள் நாடு 
முழுவதும் ஆஙகிதையரின் உப்பு வரிச 
ெடடஙகளுக்கு எதிராக �ாஙகதள ெடடத்திலன 
மீறி உப்த்படுக்கும் தெயலை தைறதகாணடனர்.  
ஆஙகிதைய ஏகாதி்பத்ய உப்புச ெடடத்தினால் 
உள்நாடடு உற்பத்தி �லட்படுவதுடன் 
ஆஙகிதைய இ்றக்குைதிகளுக்கும் ஆ�ரவாக 
அலைந்�து.  இசதெயல் ஆஙகிதைய த்பரரசின் 
த்பாருள�ார அடித்�ளத்தின் மீ�ான தநரடித் 
�ாக்கு�ைாக இது அலைந்�து. 

(அருந்�தி ராய, த்பரரசிறகான ஓர் 
ொைானியனின் வழிகாடடி, ்பக்கம் 307)
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14.10 காமராஜர் காலம் (1954-1963)

காைராஜர் த�ாடக்கக் கல்வித்திடடத்தில் 
ை ா ற ்ற ங க ல ள க்  த க ா ண டு வ ந் � து ட ன் 
குைக்கல்வித் திடடத்ல� ஒழித்�ார். 
்பள்ளிகளின் எணணிக்லகலய ்பன்ைடஙகு 
உயர்த்தினார், ்பை அலணகலளக் கடடி 
நீர்்பாென வெதிலய உயர்த்தினார். நில்றய  
த�ாழிறத்படலடகலள (Industrial Estates) 
அலைத்�ார். அ�ன் மூைம் ைாநிைத்தில் 
வியக்கத்�க்க அளவிறகு த�ாழில்வளர்சசிலய 
உறுதி தெய�ார். ஏலழ கிராைபு்ற குழந்ல�களும் 
கல்வி த்ப்றச தெய�ார்.  அவர் குழந்ல�களுக்கு 
ைதிய உணவுத் திடடத்ல� அறிமுகப்்படுத்தினார். 

திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சி

1967-ஆம் ஆணடு த்பாது த�ர்�லில் 
காஙகிரசு கடசி த�ாறகடிக்க்படடது. தி.மு.க. 
தவறறி த்பறறு சி.என்.அணணாதுலர 
மு�ைலைசெரானார்.

அலனத்து ஏலழகளுக்குைான  வீடடு 
வெதி, ்படியரிசி திடடத்தின் மூைம் உணவு 
்பாதுகாப்பிறகு முன்தனாடியாக இருந்�து 
ைறறும் குடிலெ ைாறறுவாரியம் அலைத்�து 
த்பான்்றவற்றால் நகர்பு்ற ஏலழ ைக்களிடம் 
த்பாதுைான அளவு அணணாவிறகு ஆ�ரவு 
த்பருகியது. மிகவும் முக்கியைாக 1969 ஆம் 
ஆணடு சி.என். அணணாதுலரயின் 
�லைலையிைான அரொஙகம் “தைடராஸ்” 
ைாநிைத்தின் த்பயலர “�மிழ்நாடு” என 
த்பயர்ைாற்றம் தெய�து. அக்கடசியின் இ�ர 
முக்கிய ொ�லனகள்.
1. 75 லைல் த�ாலைவிறகு தைல் உள்ள 

த்பருந்து �டஙகலள த�சியையைாக்கியது.
2. அலனத்து ொதி ஏலழ ைாணவர்களும் 

்பல்கலைக்கழகத்திறகு முந்ல�ய கல்வி 
ைறறும் த�ாழிறகல்விக்கு முந்ல�ய 
்படிப்புகளுக்கு கல்வி கடடண விதிவிைக்கு  
அளிக்கப்்படடது.

3. இரணடாவது உைக �மிழ் ைாநாடு 
நடத்�ப்்படடது.

4. �மிழக ஏலழ ைக்களுக்கு ைானிய 
விலையில் அரிசி வழஙகப்்படடது.

  1956-இல் ைாநிை ைறுசீரலைப்புச 
ெடடத்தின் மூைைாக தென்லன 
ைாகாணத்தில் இருந்து ைலையாளப் 
்பகுதிகள் தகரளாவிறகும், த�லுஙகு 
்பகுதிகள் ஆந்திரப் பிரத�ெத்திறகும், 
கன்னடப் ்பகுதிகள் லைசூர் 
ைாநிைத்திறகும் �ரப்்படடது.  இங்ஙனம் 
தென்லன ைாகாணம் �மிழர்களின் 
ைாநிைைாக உருவானது.

காைராஜர் ஓர் நிலையான 
ஆடசிலயத் �ந்�ார்.
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14.11.  தமிழ்நாட்டில் சுதந்திரத்திறகுப் பி்றகு 
திராவிட ஆட்சி

கடந்� 62 ஆணடுகளாக �மிழகத்ல� 
திராவிட கடசிகள் ஆடசி தெயது வருகின்்றன. 
1957-ஆம் ஆணடு தி.மு.க. த�ர்�ல் அரசியலில் 
நுலழய தீர்ைானித்�து. இந்திய ்பகுதிகலள 
சீனா ஆக்கிரமிப்பு தெய�தின் விலளவாகவும், 
புதி�ாக திருத்�ம் தெயயப்்படட த�ர்�ல் 
விதிகலள கடந்து வரவும், �னது “திராவிட 
நாடு” தகாரிக்லகலயக் லகவிடடது. 1967-ஆம் 
ஆணடு த�ர்�லில் த்பரும்்பான்லையுடன் 
தவறறி த்பற்றது. அணணாதுலர சிறிது காைதை 
ஆடசி புரிந்�ார். (1967-1969), இருந்� த்பாதிலும், 
தென்லன ைாநிைத்ல� �மிழ்நாடு என்றும், 
திருைணச ெடடத்ல� இயறறியது, ைத்திய 
அரொஙகத்தின் மும்தைாழிக் தகாள்லகலய 
எதிர்த்�து. �மிழகத்தில் இரு தைாழி 
தகாள்லகலய (ஆஙகிைம் ைறறும் �மிழ்) 
நலடமுல்றப்்படுத்தியது ஆகியலவ அவரின் 
குறிப்பிடத்�க்க ொ�லனகள் ஆகும்.

சி.என். அணணாதுலர மு�ன்முல்றயாக, 
ைலிவு விலை அரிசி திடடத்ல� 
அறிமுகப்்படுத்தினார். (்படி அரிசி, ஒரு ரூ்பாய) 
அவருக்கு பின் வந்� திரு. மு. கருணாநிதி 
அம்ைரபிலனத் த�ாடர்ந்�ார்.

1972 ஆம் ஆணடு எம்.ஜி. ராைசெந்திரன் 
�ன்னுலடய திராவிட கடசிலய த�ாடஙகினார். 
(அலனத்திந்திய அணணா திராவிட 
முன்தனற்றக் கழகம் -அ.இ.அ.தி.மு.க) 1977-
ஆம் ஆணடு நடந்� த�ர்�லில் ஆடசிலயக் 
லகப்்பறறினார். இ�லன 1987-இல் �னது இ்றப்பு 
வலர �க்கலவத்துக் தகாணடார். அ�ன்பி்றகு 
மு.கருணாநிதி �லைலையில் தி.மு.கவும் தெல்வி. 
தஜ. தஜயைலி�ா �லைலையில் அ.இ.அ.தி.மு.க-
வும் அடுத்�டுத்� த�ர்�ல்களில் ைாறிைாறி 
தவறறி த்பறறு அலைசெரலவலய ஏற்படுத்தினர். 
தைலும், இலவ இரணதடாடு,  ைறுைைர்சசி 
திராவிட முன்தனற்ற கழகம் த்பான்்ற  உலடப்பின் 
வழி திராவிட கடசிகளும் சிை இருக்கின்்றன.

அறு்பது வருடஙகளுக்கும் தைைாக 
�மிழ்நாடடின் வளர்சசிக்கு குறிப்பிடடுச 
தொல்லும் அளவிறகு திராவிட ஆடசி 
்பஙகளித்துள்ளது. அவர்கள் �மிழ் தைாழியின் 
நைன், �மிழக ைக்கள், �மிழ்நாடு ஆகியவறறின் 

நைலன உறுதியுடன் ்பாதுகாத்�னர். ொ�ாரண 
ைக்களின் துன்்பஙகலள த்பாக்குவ�றகாக 
்பல்தவறு ெமூக நைத்திடடஙகள் 
அறிமுகப்்படுத்�ப்்படடன. அலவ ைலிவு 
விலையில் உணவுப் ்பாதுகாப்ல்ப உறுதி 
தெய�து. பின்னர் இைவெ அரிசித்திடடம், 
ெத்துணவுத் திடடம், ்படட்படிப்பு வலர இைவெ 
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கல்வி, விவொயத்திறகு இைவெ மின்ொரம், 
”லெக்கிள் ரிக்க்ா ஒழிப்பு”, ”லகயால் ைைம் 
அள்ளுவது ஒழிப்பு”, லகவிடப்்படட 
குழந்ல�களுக்கான ”த�ாடடில் குழந்ல� 
திடடம்”, அலைப்பு ொர ்பணியாளர்களுக்கு 
்பல்தவறு நைவாரியஙகள், இன்னும் கூறினால் 
ைாறறுப்்பாலினத்�வர் நைன் த்பான்்றவறல்ற 
உறுதி தெய�ன. ஒருவலர ஒருவர் அழிக்கும் 
ொதி ெணலடக்கும் “ெைத்துவபுரமும்”, ”உழவர் 
ெந்ல�யும்” உருவாக்கப்்படடன. 

குடிலெகளுக்கு இைவெ மின்ொரம் 
தகாடுக்கப்்படடது. குடிலெவாசிகளின் 
குடியிருப்புத் த�லவக்கு குடிலெ ைாறறு 
வாரியம் ஏற்படுத்�ப்்படடது. இலளஞர்களின் 
தவலை வாயப்பிறகாக வியக்கத்�க்க அளவு 
த�ாழில் வளர்சசி அதிகரிக்கப்்படடது. இந்� 
வளர்சசியின் விலளவாக �மிழ்நாடு ைனி� 
வள தைம்்பாடடுக் குறியீடடில் (HDI) உயர்ந்� 
ைதிப்ல்பப் ்பதிவு தெய�து. இன்று �மிழ்நாடு 
தைாடடார் வாகனத்த�ாழில், (�ானியஙகி), 
மின்னணு, ைறறும் ைருந்து உற்பத்தி 
துல்றகளில் முன்னணி நிலையில் இருக்கி்றது. 
அ�ன் புதிய த்பாருளா�ார ைணடைஙகள் 
த்பருைளவு மு�லீடுகலள ஈர்த்துள்ளன. 
�மிழ்நாடடின் உள்கடடலைப்பு தைம்்பாடடின் 
ொ�லனகள் அலனவராலும் புகழ்ந்து 
த்பெப்்படுகி்றது. ொலைகள், துல்றமுகஙகள், 
மின்ொரவெதி, தி்றன் த்பற்ற த�ாழிைாளர்கள் 
கிலடப்்பது த்பான்்றலவகள் த�ாழில் 
வளர்சசிலய எளிலைப்்படுத்தியுள்ளன. 

்பல்தவறு வலககளில் ்பன்ைடஙகு 
்பள்ளிக்கூடஙகளின் எணணிக்லககள் 
உயர்ந்துள்ளன. இஙகு ்பல்கலைக் 
கழகஙகளின் எணணிக்லகயும் ்பைைடஙகு 
அதிகரித்துள்ளது. இவறறுள் 
�னித்�ன்லையான ்பல்கலைக் கழகஙகளும் 
உள்ளன. �மிழ்நாடடில் த்பணகளுக்தகன்று 
�னியாகப் த்பணகள் ்பல்கலைக் கழகம் 
உள்ளதுடன் த்பாறியியல் ைறறும் 
த�ாழில்நுட்பம், ெடடம், ைருத்துவம், சித்� 
ைருத்துவம், விலளயாடடு த்பான்்றவறறிறகும் 
�னியாகப் ்பல்கலைக்கழகம் உள்ளன. 

�மிழ்்பல்கலைக்கழகம் மூைம் �மிழ்தைாழி 
தைம்்பாடு, �மிழ் ஆராயசசி நிறுவனம், உைகத் 
�மிழ்ைாநாடு, தெம்தைாழி ைாநாடு, எழுத்து 
சீர்திருத்�ம் என �மிழ்தைாழிலய அலனத்து 
வலகயிலும்  முன்தனறறுவ�றகு 
நடிவடிக்லககள் எடுக்கப்்படடது.

திராவிட கடசிகள், அணணாதுலரயின் 
காைத்தில் இருந்து  ை�சொர்்பற்ற �ன்லை  
ைாநிை �ன்னாடசி த்பான்்றவறறிறகாகப் 
்பாடு்படடிருக்கி்றது. திராவிடக் கடசிகள் த�சிய 
அரசியலின் நீடித்� �ன்லைக்குக் கூட 
்பஙகாறறியிருக்கின்்றன. �மிழகத்தில் திராவிட 
அரசியல் தெல்வாக்கு த�ாடர்ந்து வல்ைலை 
த்பற்ற�ாக இருக்கி்றது.

 

கூட்டணி: அரசியல் கடசிகள், குறிப்்பாக 
த�ர்�ல் தநரத்தின் த்பாழுது உருவாக்கி 
தகாள்ளும் �றகாலிக உடன்்படிக்லக ஆகும்.

ப�ொதுவுட்டடை: ஓர் ெமூக நிறுவனம், அஙகு 
அலனத்து தொத்துக்களும் ெமூகத்திறகு 
தொந்�ைாக இருக்கும். தைலும், ஒவதவாரு 
ைனி�னும் �ஙகளின் தி்றலைகளுக்கு ஏற்ப 
்பஙகளிப்்பர், த�லவகளுக்கு ஏற்ப த்பறுவர்.

திரொவி்டர்: த�ன்னிந்திய ்பகுதிகளில் 
த்பெப்்படும் குடும்்ப தைாழிகளின் ்ப�த்திலன 
குறிக்கும். குறிப்்பாக �மிழ்நாடு, கர்நாடகா, 
தகரளா, ஆந்திரா பிரத�ெம் ைறறும் இைஙலக 
ஆகிய ்பகுதிகளில் வாழும் திராவிடதைாழி 
த்பசும் ைக்கள்.

மின்ஆளுடை: மின்-ஆளுலக  என்்பது 
த்பாதுைக்களுக்கு �கவல் த�ாடர்பு ைறறும் 
த�ாழில்நுட்பத்தின் ்பயன்்பாடடின் மூைம் 
தெலவ வழஙகு�ல் ஆகும் (ICT).

கூட்டொடசி: இது ஓர் அரொஙக முல்றயாகும். 
இஙகு அதிகாரஙகள் அரொஙகத்தில் ்பல்தவறு 
அைகுகளுக்குப் பிரித்துக் 
தகாடுக்கப்்படடிருக்கும்.

அரசியல் கூட்டணி: அரசியல் கூடடணிகள் 
என்்பது பி்ற கடசிகள் ஆடசிக்கு வராைல் 
�டுப்்ப�றகாக ஏற்படுத்�ப்்படுவ�ாகும்.

அருஞசொறசொருள்: 
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ைகைள் ஈர்ப்புவொதம்: த்பாதுைக்களுக்கு 
நைகத் திடடஙகலள வழஙக அவர்களின் 
ஆ�ரலவ த்பறும் தநாக்கத்துடன் தெயயப்்படும் 
அரசியல் நடவடிக்லக ஆகும்.

முற்�ொககுவொதம்: �ஙகள் தகாள்லககலள, 
திடடஙகலள மிகவும் தீவிரைான வழிகளில் 
ஆ�ரித்து த்பசுதவார்.

பிரொந்தியவொதம்: இது ஒரு அரசியல் 
தகாள்லக. இது ஒரு குறிப்பிடட ்பகுதி அல்ைது 
ைாநிைத்தின் நைனில் குறிப்்பாக ஆவணம் 
தெலுத்தும், த�ெத்திறகாக அல்ை.

இ்டஒதுககீடு: இது முக்கியைாக, ஒதுக்கி 
லவக்கப்்படட ெமூகத்தினலர ெமூக-அரசியல்-
த்பாருளா�ார அரஙகில் அதிகாரைளிப்்பல�க் 
குறிக்கும். தநர்முக ்பாகு்பாடு என்்பது இ�ன் 
த்பாருளாகும்.

சமூைநீதி: இது ஒரு அரசியல் கருத்து எல்ைா 
ைக்களும் தெல்வம் சுகா�ாரம் நைம், நீதி 
வாயப்பு, ஆகியவறல்ற ெைைாக த்பறும்்படியாக 
தெயய தவணடும் என்்பல� �ாஙகிப் பிடிக்கி்றது.

சமூை நலம்: ஏலழகள், த�லவ உலடதயார், 
ஒதுக்கப்்படட ைக்கள் ஆகிதயாருக்கு 
அரொஙகத்�ால் வழஙகப்்படும் உ�வி, 
தெலவகலளக் குறிக்கும்.

சைதர்ைம்: உற்பத்தியானது அரொல் 
கடடு்படுத்�ப்்பட தவணடும். �னியார்கள் 
அல்ை என்று கூறும் முக்கியைான அரசியல் 
தகாட்பாடாகும்.

ைொநில சுயொடசி: ைாநிை சுயாடசி என்்பது 
அரொஙகஙகள் அரசியல் ைறறும் த்பாருளா�ார 
அரஙகில் முழுலையான �ன்னாடசியுடன் 
இருப்்ப�றகான நிலைப்்பாடலடக் தகாணட ஒரு 
தகாட்பாடாகும்

I. ெரியானை வி்ட்ய நதர்ந்சதடுகக

1) எந்� ஆணடில் தென்லன ைாகாணம் ‘�மிழ்நாடு’ என த்பயர் ைாற்றப்்படடது?

அ) 1969 ஆ) 1975 இ) 1950 ஈ) 1965

2) ‘தென்லன வாழ் ைக்கள் ெஙகம்’ நிறுவப்்படட ஆணடு

அ) 1947 ஆ) 1849 இ) 1862 ஈ) 1860

3) �மிழகத்தில் குைக்கல்வித் திடடத்ல� அறிமுகப்்படுத்தியவர் யார்?

அ) ராஜாஜி ஆ) ராைொமி இ) காைராஜ் ஈ) கருணாநிதி

4) தென்லனப் ்பல்கலைக்கழகம் எந்� ஆணடு நிறுவப்்படடது?

அ)1885 ஆ) 1947 இ) 1857 ஈ) 1965

5) ைக்கள் த�ாலக அடிப்்பலடயில் �மிழகம் இந்தியாவின்______________ வது த்பரிய 
ைாநிைைாக உள்ளது?

அ) 15 ஆ) 7

இ) 3 ஈ) 14

மதிப்பிடுதல்
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6) நீதிக்கடசியின் மு�ல் �லைவர் யார்?

அ) சுப்்பராயலு ஆ) தியாகராயர்

இ) பி.டி.ராஜன் ஈ) த்பாப்பிலி ராஜா

7) ‘லவக்கம் வீரர்’ என அலழக்கப்்படும் �லைவர் யார்?

அ) கு.காைராஜ் ஆ) ராஜாஜி

இ) வர�ராஜீலு ஈ) ஈ.தவ.ரா. த்பரியார்

8)  �மிழகத்தில் சுயைரியால� இயக்கத்ல� த�ாறறுவித்�வர்

அ) ராஜாஜி ஆ) திரு.வி.க

இ) காைராஜ் ஈ) ஈ.தவ.ரா. த்பரியர்

9) த்பாருத்துக

அ) இந்தி எதிர்ப்பு த்பாராடடம் - 1949

ஆ) தி,மு.க வின் த�ாற்றம் - 1937

இ) ைாநிை ைறுசீரலைப்புச ெடடம் - 1919

ஈ) இரடலடயாடசி -1956

10) ’பிராைணரல்ைாத�ார் கூடடறிக்லகயிலன’ தவளியிடடவர்

அ) சி. நதடெனார் ஆ) பி. தியாகராயர்

இ)டி.எம். நாயர் ஈ) ்பனகல் ராஜா

11) ’த�ன்னிந்திய விடு�லைக் கூடடலைப்பு’ பிறகாைத்தில் எவவாறு அலழக்கப்்படடது?

அ) நீதிக்கடசி ஆ) திராவிடர்  கழகம்

இ) �மிழ் கழகம் ஈ) திராவிடக் கடசி

12)  கூறறு  : 1957 த்பாதுத்த�ர்�லில் குளித்�லையில் தவறறி த்பறறு �மிழக ெடடைன்்றத்தில் 
உறுப்பினராக கருணாநிதி நுலழந்�ார்.

  ைொரணம்: கருணாநிதி �மிழக மு�ைலைசெரானர்.

அலைப்பு விளக்கம் (அ) என்றும் காரணம் (ஆ) எனவும் பின்  வருவனவறறுள் எது 
ெரியானலவ?

அ) (அ) ைறறும் (ஆ)  இரணடும் ெரியானது

ஆ) (அ) ைறறும் (ஆ) இரணடும் ெரியானது, ஆனால்  (ஆ) ெரியான விளக்கம் இல்லை.

இ) (அ) என்்பது ெரி ஆனால்   (ஆ) ெரியானது அல்ை.

ஈ) (அ) ெரியில்லை ஆனால் (ஆ) ெரியானது

13) கூறறு: ஈ.தவ.ரா. ராைொமி சுயைரியால�  இயக்கத்ல�த் த�ாடஙகினார்.

   ைொரணம்: சுயைரியால� இயக்கம் என்்பது பிராைணர் அல்ைா� ொதிகள் ெைைான ைனி� 
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உரிலைகளால் த்பறும் தநாக்கத்துடன் த�ாடஙகப்்படட இயக்கைாகும்.

அலைப்பு விளக்கம் (அ) என்றும் காரணம் (ஆ) எனவும் பின்  வருவனவறறுள் எது 
ெரியானலவ?

அ) (அ) ைறறும் (ஆ)  இரணடும் ெரியானது
ஆ) (அ) ைறறும் (ஆ) இரணடும் ெரியானது, ஆனால்  (ஆ) ெரியான விளக்கம் இல்லை.
இ) (அ) என்்பது ெரி ஆனால்  (ஆ) ெரியானது அல்ை.
ஈ) (அ) ெரியில்லை ஆனால் (ஆ) ெரியானது

II. கீழ்கண்ட வினைாககளுககு சுருககமாக வி்டயளி 

14. திராவிடர்” என்்ற தொல்லை வலரயறுக்கவும்

15. த�ன்இந்திய விடு�லைக் கூடடலைப்பின் தநாக்கஙகள் யாலவ?

16. சுயைரியால� இயக்கத்ல� ்பறறி சிறுகுறிப்பு வலரக.

17. “திராவிட நாடு” தகாரிக்லகயின் முக்கியத்துவத்ல� தவளிக் தகாணர்க.

18. ைாநிை சுயாடசி என்்ற தொல்லை வலரயறு.

19.  ைாறறுப்்பாலினத்�வர் நைனுக்காக நடவடிக்லககலளப் ்பறறி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

III. கீழ்வரும் வினைாககளுககு சுருககமாக வி்டயளி:-

20. நீதிக் கடசியின் த�ாற்றம் ்பறறி கணக்கிடடு தகாடுக்கவும்

21. “பிராைணரல்ைாத�ார் கூடடறிக்லகயின் முக்கியத்துவத்ல� ஆராயக.

22. 1944 ஆம் ஆணடு தெைம் ைாநாடடின் முக்கிய முடிவுகலள விவாதிக்கவும்

23. “மும்முலனக் கிளர்சசி” என்்பது ்பறறி உைது த்பாருள் என்ன?

24.  எம்.ஜி.ஆர். �லைலையிைான அ.இ.அ.தி.மு.க வின் ெமூக நைக் தகாள்லககலளப் ்பறறி விவரி.

25. ராஜைன்னார் குழு ்பறறி குறிப்பு வலரக.

26.  அ.இ.அ.தி.மு.க அரொஙகத்தின் (1991-1996) ைக்கள் நைன் ொர்ந்� (populism) ெமூக நைக் 
தகாள்லககலள விளக்குக.

IV. கீழ்கண்ட வினைாககளுககு விரிவானை வி்டயளி:-

27.  தென்லன ைாகாணத்தில் பிராைணரல்ைாத�ார் இயக்கம் த�ான்றிய�றகான 
காரணஙகலளக் கணடறிக.

28. இந்தி-எதிர்ப்புப் த்பாராடடம் ்பறறி ஓர் கடடுலர வலரக.

29. அ.இ.அ.தி.மு.க த�ான்றிய�றகான சூழ்நிலைலயப் ்பறறி விவரி.

30.  தி.மு.க. வின் 2006 மு�ல் 2011 வலரயிைான அரொஙகத்தின் ஆணடு ெமூக நைக் 
தகாள்லககலள தவளிக்தகாணர்க.

31.  ைாநிைக் கடசிகளின் த�ாற்றம் ைறறும் �மிழக அரசியலில் அவறறின் �ாக்கம் ்பறறி 
ைதிப்பீடு தெயக.
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நமறநகாள் நூல்கள்
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தமிழ்நாடு அரசு மறறும் அரசியல்

�மிழ்நாடு த�ர்�ல் முடிவுகலள 
அறிந்துதகாள்ளைாம் 

வாருஙகள்....

ெடிகள்

்படி 1:  கீழ்க்காணும் உரலி / விலரவுக் குறியீடலடப் ்பயன்்படுத்தி  “Tamilnadu maps elections”  
்பக்கத்திறகுச தெல்க. 

்படி 2:  வலர்படத்தில் சுடடிலய உருடடி ஒவதவாரு த�ாகுதியின் ெடடைன்்ற உறுப்பினலர 
அறிந்து தகாள்க.  

்படி 3:   இடது ்பக்கம் உள்ள  “Assembly Constituencies of Tamil Nadu”  ஐ தொடுக்கி ஒவதவாரு 
ெடடைன்்ற த�ாகுதியின் எல்லைகலள த�ரிந்து தகாள்க.  

்படி 4:  முகப்பு ்பக்கத்தின்  இடது ்பக்கம் உள்ள  “Chief Ministers of Tamilnadu” தொடுக்கி 
மு�ல் அலைசெரின் காைத்ல� த�ரிந்து தகாள்க

ICT CORNER

அலகு- 14 : தமிழக அரசியல் வளர்ச்சி
ெடி

 1
ெடி

 2
ெடி

 3
ெடி

 4

உரலி :

*்படஙகள் அலடயாளத்திறகு ைடடும்.
இப்்பக்கத்திறகு  த�லவப்்படடால் Flash Player or Java Script ஐ அனுைதிக்கவும்

https://www.mapsofindia.com/assemblypolls/tamil-nadu/election-results.html

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 14.indd   186 29-09-2018   12:43:34
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



187

15 தமிழக அரசியல் சிநதனைகள் 
அலகு

15.1 வரலாற்றுப் பினைனி

அ டி ப ்ப ட ை யி ல் 
ச ெ ம ச ம ொ ழி ய ொ ன 
தமிழின் தொய்ொடு 
(தமிழகம) என்்படத 
தமிழ்ொடு என்று 
அ ட ழ க் கி ன் ் ற ொ ம . 
இதன் அருகில் உள்ள சில ்பகுதிக்ளொக ்கர்ளொ, 
ஆந்திரொ மற்றும கர்ொைகொடை 
உள்ளைக்கியதொக தமிழகம இருந்தது. ஸைரொ்்பொ 
(கி.மு. (ச்பொ.ஆ.) 63-முதல் கி.பி. (ச்பொ.ஆ) 24 
ைடர). ைொழந்த கி்ரக்க ைரலொற்று 
சிந்தடனயொ்ளர மற்றும புவியியலொ்ளரஆைொர.  
இைர தமிழ முடியொட்சியின்  ்பொண்டியரகள 
கொலத்தில் உள்ள இரொஜதந்திர ைரலொற்டற  
உற்று்்ொக்கியிருந்தொர.  கைல் ்பயணஙகளின் 
மூலமொக ்ெொழ, ்ெர மற்றும ்பொண்டியரகள 
கைலருகில் ைொழும மக்களிைம தமிழரின் 
தொக்கத்டத ஏற்்படுத்தினொரகள. இந்தியொ 
மற்றும சதன்கிழக்கு ஆசிய ்ொடுகள, இந்தியொ 

மற்றும மத்தியத்தடரக்கைல் ்பகுதிகளில் 
ைரத்தகத்டத ை்ளரப்பதற்கொக தமிழக 
கடர்யொரஙகளில் இருந்த துடறமுகஙகள 
முக்கிய டமயமொக செயல்்பட்ைன.  குறிப்பொக 
கி.மு. (ச்பொ.ஆ.மு.) 200 முதல் கொலகட்ைத்டதச் 
ெொரந்த கி.பி. (ச்பொ.ஆ.) 300 ைடரயொனது ஆகும. 
்பண்டையகொல துடறமுகஙக்ளொன சகொற்டக, 

கற்்றலின ந�ாககஙகள்

   மொணைரகள எளிதில் தமிழத்தின் 
்பண்டைய அரசியல் கருத்துக்கட்ளக் 
கற்்பர

   திருைளளுைரின் அரசியல் 
கருத்துக்கட்ளத் சதளிைொகப 
புரிந்துசகொளளுதல்.

   ்பொரதியொரின் மூலமொகத் 
்தசியைொதத்டத புரிந்துசகொளளுதல்.

   தமிழ்ொட்டில் ்தொன்றியுள்ள 
ச்பொதுவுடைடமைொத கருத்துக்கள 
்பற்றி சதரிந்து சகொளளுதல். குறிப்பொக 
சிஙகொர்ைலரின் ச்பொதுவுடைடமைொத 
்படைபபுக்கட்ளப ்பற்றித் சதரிந்து 
சகொளளுதல்.

   திரொவிைக் சகொளடகடயப ்பற்றி 
புரிந்துசகொண்டு மற்றும 
தமிழ்ொட்டின் அரசியல், ெமுதொயம 
மற்றும ச்பொரு்ளொதொரத்தில் 
ஏற்்படுத்தியுள்ளதொக்கத்டத ்பற்றி 
அறிந்துசகொளளுதல். குறிப்பொக 
ஈ.சை.ரொ. ச்பரியொரின் ்பஙகளிபபின் 
மூலமொக ெமூகநீதி, ெமத்துைம 
மற்றும உயர ெொதியினரின் 
ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுதடல 
்்பொன்றைற்டற புரிந்துசகொளளுதல்.

   தமிழ இயக்கம மற்றும திரொவிை 
இயக்கத்தின் முக்கிய 
வி்ளக்கஙகட்ளத் சதளிைொக 
விைரித்தல் மற்றும இைற்றின் 
அரசியல் ்்பொக்கிடன விைரித்தல்.
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பூமபுகொர, ைெைெமுத்திரம, ச்பரிமு்ளொ, 
அரிக்க்மடு, அழகன்கு்ளம, மொமல்லபுரம 
்்பொன்றடை சிறந்தமுடறயில் செயல்்பட்ைன.  
குறிப்பொக ைரத்தகம, ைொணி்பம மற்றும 
்பண்்பொட்டுப ்பரிமொற்றஙகள சதன்கிழக்கு ஆசிய 
்ொடுகள, இலஙடக, சீனொ எகிபது, கி்ரக்க 
மற்றும ்ரொமொபுரி ்்பொன்ற ்ொடுகளுைன் 
திறம்பை ்மற்சகொள்ளப்பட்ைது.  கப்பல் 
கட்டுதலில் ்பொரம்பரியமிக்க தமிழரகள  சிறந்த 
கை்லொடிக்ளொன ்மது முன்்னொரகள உலகின் 
அடிப்படை தன்டமகளின் தொக்கஙக்ளொக 
அரசியல், ெமுதொயம, ்பண்்பொடு, ைரத்தகம 
மற்றும ைொணி்பத் சதொைரபுகட்ள உலகின் மற்ற 
்ொடுகளுைன் ஏற்்படுத்தினர. 

ஏறத்தொழ கி.மு. (ச்பொ.ஆ.மு.) 300  முதல் 
கி.பி. (ச்பொ.ஆ.) 300. ைடரயிலொன ெஙக 
இலக்கியஙகளில் முக்கிய ஆதொரஙக்ளொக 
வி்ளஙகுைதுைன் அக்கொல ெமுதொயம, 
ச்பொரு்ளொதொரம, ்பண்்பொடு மற்றும அரசியடல 
பிரதி்பலித்திருக்கின்றன.  ெஙகப்பொைலின் 
ைடகப்பொட்டியலில் அகம (அன்பு ெொரந்து 
இருத்தல்) மற்றும புறம (்்பொர, ்ன்டம மற்றும 
தீடம, ெமூகம, நீதி மற்றும முடியரசு) 
்்பொன்றைற்றொல் தமிழ அரசியல்  முடறடம 
்பற்றி கூறியிருக்கின்றன.  ெஙக இலக்கிய 
புத்தகஙகள (எட்டுத்சதொடக) எட்டு நூல் திரட்டு 
ஆகும. அடையொைன: (1) ்ற்றிடன (2) 
குறுந்சதொடக (3) ஐஙகுறுநூறு (4) ்பதிற்றுப்பற்று 
(5) ்பரி்பொைல் (6) கலித்சதொடக (7) அக்ொனூறு 
மற்றும (8) புற்ொனூறு, இடை தவிர ்மலும 
ஒன்்பதொைது குழுைொக வி்ளஙகும ்பொட்டுக்ளொன 
்பத்துப்பொட்டும கொணப்பட்ைது.  ஆரம்ப கொலத்தில் 
சதொல்கொபபியத்தின் முதல் இரண்டு 
புத்தகஙகளும தமிழ இலக்கணமொகக் 
கருதப்பட்ைதும  இக்கொலக்கட்ைத்தில்தொன் 
என்்பது நிடனவு கூறத்தக்கதொகும.

ெஙக இலக்கியஙகளுக்கு பிறகு 
்ெகரிக்கப்பட்ை பிர்பலமொன நூற்்கொடை/
்பொைல் திரட்டு என்்பது ‘கீழகணக்கு’ என 
அடழக்கப்படுகிறது. இப்பதிசனட்டு நூல்களின் 
ஒரு ்பகுதிதொன் மிகவும பிர்பலமொன 
சிலப்பதிகொரம, மணி்மகடல மற்றும 

்பதிசனட்டு சிறிய நூல்கள (்பதிசணன் 
கீழக்கணக்கு, இது திருக்குறட்ளயும 
உள்ளைக்கியதொகும.) அக்கொலகட்ைத்தில் 
எழுதியதொகும.  பிர்பந்த இலக்கியம ்பல்்ைறு 
ைடகயொன ்பொைல்கட்ளக் சகொண்டிருந்தது 
அடை: ‘்கொடை’, என்்பது குறிபபிட்ை 
கருத்திலொன ைரிகட்ளக் சகொண்டிருப்பதுைன் 
(ச்பொதுைொக அன்ட்பப ்பற்றியதொகும) ‘கலம்பகம’ 
என்்பது ஓர ்பத்தியின் முடிவு என்்பது அடுத்த 
ைரிக்கு ஆரம்பமொக ைழி இருப்பதுைன் 
(ச்பொதுைொக அரென் மற்றும வீரத்டத 
குறிபபிடுதல்) ்மலும ‘்பரணி’ என்்பதற்கும ைழி 
ைகுக்கிறது. இது ்பொரம்பரியத்தின் சிறந்த 
எடுத்துக்கொட்ைொக ்பொண்டிக்்கொடை, 
்ந்திக்கலம்பகம மற்றும கலிஙகத்துப ்பரணி 
ஆகியைற்டறக் குறிபபிைலொம.

்பண்டைய கொல தமிழ இலஙகியஙகட்ள 
திருக்குறள, சிலப்பதிகொரம, மணி்மகடல 
்்பொன்றடை ்பல ெஙக கொல அரசியலின் 
தன்டம, ெமுதொயம மற்றும ்பண்்பொட்டிடனப 
்பற்றிய ஆழந்த நுண்ணறிவுைன் ்படைக்கப்பட்டு 
இருந்தன.  தமிழ சமொழியொனது தமிழ 
அடையொ்ளம, ்பண்்பொடு, ்பொரம்பரியம மற்றும 
மரபுகளின் அடிப்படியொக உள்ளதொகும.  நிலம, 
புவியடமபபு, ஆட்சியொ்ளரகள மற்றும 
தடலைரக்ளொல் ்ைறு்பட்டு இருந்தொலும 
தமிழ ்்பசும ்பகுதிகளில் தமிழரின் ்ொடு 
மற்றும ்தெக் கூட்ைடமவு என்்பது இருந்தது.  
கலிஙக  அரென் கொர்ைலொ கி.மு. (ச்பொ.ஆ.மு.) 
165 கொலத்தின் கல்சைட்டுகளில் 
குறிபபிைப்பட்டுள்ளது.  இைரதொன் 132 
ைருைமொக இருந்த ‘தமிழ கூட்ைடமவு’ என்்படத 
அழித்தொர’ என்று அக்கல்சைட்டில் 
கூறப்பட்டுள்ளது.  இது்்பொன்்ற தமிழ 
அரெரகளின் கூட்ைடமவின் பிற்ொட்டு 
்படைசயடுபபிற்கு எதிரொக ெண்டையிட்ைடத 
ெஙக கொல இலக்கியமொன ‘அக்ொனூறு’ 
விைரித்துள்ளது.  ஆனொல்  தமிழ ்தசியைொதம 
என்்பது கொலனி ஆதிக்கத்தின் விட்ளவினொல் 
்தொன்றியது என்று ெொதொரணமொக 
கூறிவிைமுடியொது.

தமிழ ்தசியத்தின் மூல ஆதொரஙகள 
தமிழ சமொழி மற்றும ்பண்்பொட்டினுடைய 
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கண்ணகியின சி்றப்புகைாக 
எரிகமில்லர் கூறுவது

கண்ணகி என்்பைர ஓர அறிமுகமற்ற 
ஊரில்  ஆதரவிற்கு யொருமற்ற நிடலயில் 
டகச்செலவிற்கு ஏதுமின்றி  இருந்த 
சூழநிடலயிலும அரெடையில் தனது 
ைழக்கிடன உடரத்து   சைற்றி கண்ைது 
அடனைருக்கும உத்்ைகம 
அளிக்கக்கூடியதொகும 

்ொன் அைர உலக்ளொவிய நீதி மற்றும 
தனிமனித மொண்பிற்கும அடையொ்ளமொக 
திகழகிறொர. இந்த கடத அைருடைய 
சிலப்பதிகொரம எனப்படும கொவியத்தின் 
மூலமொக அறியப்படுகிறது. எனக்குத் 
சதரிந்தைடரயிலும ்கொைலன் மற்றும 
கண்ணகிக்கு கிழக்கு கைற்கடர்யொரம 
உள்ள பூமபுகொரில் திருமணம ்டைச்பற்றது. 
சில கொலத்திற்கு பின்னர, ்கொைலன் மொதவி 
எனப்படும ்ொட்டிய மஙடகயுைன் ைொழந்து 
ைரலொனொர. ஒரு ைருைத்திற்கு பிறகு அைர 
வீடு திருமபினொர. அைரும  கண்ணகியும 250 
கி்லொ மீட்ைர சதொடலவில் உள்ள மதுடரக்கு 
சென்றனர. அங்க அைரகள புதிய 
ைொழக்டகடயத் சதொைஙகினர. ்கொைலன் நீதி 
நியொயமற்ற முடறயில் ்பொண்டிய அரெரொல் 
சகொல்லப்படுகிறொர. ்கொைலன் அரசியொரின் 
கொல் சிலமட்பத் திருடியதொக ச்பொயயொன 
முடறயில் குற்றம ெொட்ைப்படுகிறொர. கண்ணகி 
அரெடைக்கு ைந்து தன்னுடைய கணைன் 
நிர்பரொதி  என்்பதுைன் ஒன்றும அறியொதைர 
என்று ைொதிட்டு உண்டமடய நிரூபிக்கிறொர.  
அரெர நீதி தைறியதற்கொக ‘யொ்னொ அரென்; 
யொ்ன களைன்’ என ஓலமிட்ைைொறு தடரயில் 
வீழந்து மடிந்தொர. பின்னர கண்ணகி  மூன்று 
முடற மதுடரடய  ைலமைந்து அரென் நீதி 
தைறியதற்கொக மதுடரடய்ய எரிக்கின்றொர. 
ஆனொல் ்ல்ல மனிதரகள, விலஙகுகள 
்பொதிக்கப்பைொமல் இருக்குமொறு அக்னி 
கைவுட்ள ்ைண்டுகிறொர. அைரும இடத 
ஏற்றுக்சகொளகிறொர. பின்னர ்மற்கு 
சதொைரச்சி மடலகளுக்கு சென்ற 
கண்ணகிடய மக்கள சதயைமொக 
ைழி்படுகின்றனர.

எரிக் மில்லர ்ொட்டுபுறவியலில் 
தன்னுடைய  முடனைர ்பட்ைத்டத 
அசமரிக்கொவில் உள்ள ச்பன்சில்்ைனியொ 
்பல்கடலக்கழகத்தில் ச்பற்றொர. இைருடைய 
ஆய்ைொடு தமிழ குழந்டதகளின் ்பொைல்,  
விட்ளயொட்டு மற்றும சமொழியிடனக் கற்றல் 
்பற்றியதொகும. சிலப்பதிகொரத்திடன  
ஆரொயச்சி செயைதற்கொக இைர கண்ணகியின் 
அடிசயொற்றிய  பூமபுகொரிலிருந்து மதுடர 
ைடர ்டை ்பயணத்திடன, குறிப்பொக 
அதிலும ்மற்குத் சதொைரச்சி மடல ைடர 
்மற்சகொண்ைொர.

ஆர. ்பொரத்தெொரதியின் மூல 
செந்தமிழில்  இருந்து சமொழி மொற்றம 
செயயப்பட்ை இ்ளங்கொைடிகளின் 
சிலப்பதிகொரம; கொற்சிலமபின் கடத 
ச க ொ ல ம பி ய ொ  ்ப ல் க ட ல 
்ப தி ப ்ப க ம , 1 9 9 3 எ ன் னு ம  நூ லி லி ரு ந் து 
்மற்்கொள ச்பறப்பட்ைது.

்ன்றி : தி இந்து 16.06.2006

எரிக் மில்லரின் ஆயவு கட்டுடர

விரிைொக்க கற்றல்

தி இந்து இடணய த்ளத்தில் எரிக் மில்லரின் 
ஆயவு கட்டுடரயிடன ்படிக்கவும. 
ைகுப்படறயில் உஙகள கருத்டதப ்பகிரவும.
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ைரலொற்றுைன் சதொைரபுடைய ்பஙகு 
ைகிப்பதொகும இதனொல் அரசியல் 
ைடரயறுக்கப்பட்டிருப்பதடன ெஙக கொலம 
முதல் கொணலொம.

இங்க அரசு கருத்தொக்கமும, லட்சிய 
அரென் எனும ்பதமும, கி்ரக்கத்தில் நில 
எல்டலகளில் அடிப்படையில் 
பிரிக்கப்பட்டிருந்த ்கர அரடெ ்்பொன்று 
இருந்தது. ்பண்டைய தமிழ்ொடு என்்பது 
தமிழகம என்று அடழக்கப்பட்ைது. இது ் மற்கு 
மடலடயச் ெொரந்த திருப்பதியிலிருந்து 
கன்னியொகுமரியின் நுனிைடர 
உள்ளைக்கியதொகும. இந்த நிலமொனது 
்பொரம்பரியமொக ஐந்து புவியியல் ெொரந்த 
பிரொந்தியமொக (திடண) இயற்டகத் 
தன்டமயுைன் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மடலடய 
ெொரந்த ்பகுதி (குறிஞ்சி), கொடுகட்ள ெொரந்த 
்பகுதி (முல்டல), ையல் ெொரந்த ்பகுதி (மருதம), 
கைல் ெொரந்த ்பகுதி (ச்யதல்), மணல் ெொரந்த 
்பகுதி (்பொடல) ஆகியன ஐந்திடணகள ஆகும.

தமிழ சமொழி ்்பசும ்பகுதிகள 
்ெொழரகள (தடல்கரம உடறயூர), 
்பொண்டியரகள (தடல்கரம மதுடர), ் ெரரகள 
( தற்்்பொடதய சகொஙகு ்ொடு மற்றும ்கர்ளொ), 
்பல்லைரகள (தடல்கரம கொஞ்சிபுரம) என 
்பலைொறு பிரிக்கப்பட்டு இருந்தது. தமிழ்ொடு 
்பல்்ைறு அரெரகள மற்றும குறுநில 
மன்னரக்ளொல் ஆ்ளப்பட்ைது. கடை ஏழு 
ைள்ளல்கள புலைரகளுக்கு ைொரி ைழஙகியடத 
்பற்றி ெஙகபுலைரகள புகழந்து ்பொடியுள்ளனர. 
கபிலர மற்றும ஔடையொர கடை ஏழு 
ைள்ளல்க்ளொன ஆய, ்பொரி, ஓரி, கொரி, 
அதியமொன், ்்பகன் மற்றும ்ல்லிடய ்பற்றி 
குறிபபிடுகின்றனர. ஓர சிறந்த அரெனின்  
குணஙக்ளொக அைன்  ்பொகு்பொைற்ற நீதி 
ைழஙகும அரெனொகவும,  மக்களிைத்தில் அன்பு 
உடையைனொகவும, ்்பொரக்ளத்தில் 
எதிரிகளிைம வீரத்டத 
சைளிப்படுத்து்பைனொகவும இருக்க ்ைண்டும 
என குறிபபிைப்படுகிறது.

 ெட்ப  அல்லது மன்றம மன்றம 
எனப்படுைது அரென் தடலடம்யற்று 

்ைத்தும ்ொட்டின் உயரந்த நீதிமன்றம ஆகும. 
இடத ்்பொல்ை ஒவசைொரு கிரொமத்திற்கும 
ஒரு மன்றம உண்டு. அது அந்த கிரொமத்தின் 
ச்பொது இைத்தில் கூடி அந்த கிரொமத்தில் 
்மற்சகொள்ளப்பை ் ைண்டிய ்பணிகள குறித்து 
விைொதிக்கும. ்்பொர வீரரகள மிகவும 
மதிபபுைன் ்ைத்தப்பட்ைனர. ்்பொரில் அைரகள 
இறக்க ்்ரிட்ைொல் அைரகளின் நிடனைொக, 
நிடனவுத்தூண்  ஒன்று ஊரில் எழுப்படும. 
ஆனொல் ்்பொரில் ஒரு வீரன் தன் பின்புறம 
கொயப்பட்டு அதனொல்  இறந்தொல் ெஙக 
இலக்கிய கொலஙகளில் அது அைமொனமொக 
கருதப்படும.

்்பொரின் ் ல்ல ் டைமுடறகள ்பலைற்டற 
ெஙக இலக்கியஙகள நிடறய சதரிவிக்கின்றன.  
புற்ொனூறு என்்பது ஒரு ெஙக இலக்கியம 
ஆகும.  இது ்பொண்டிய அரெடன புகழகிறது.  
அைன் ச்பண்கள, குழந்டதகள, ்்ொயொளிகள 
மற்றும ை்யொதிக மக்கள, கொல்்டைகள 
இடைகள அடனத்டதயும ்பொதுகொப்பொன 
இைஙகளில் ்்பொரகொலஙகளில் இைம ச்பயரச் 
செயதொன்.  நீதி என்்பது அரசு மற்றும அரெனின் 
மனெொட்சிக்கு உட்்பட்ைதொக இருக்க ்ைண்டும.  
நீதி என்்பது அரெனின் ஆட்சியில் ஒரு 
முக்கியமொன கூறொக இருக்க ்ைண்டும.  ஒரு 
்ல்ல அரென் எந்த சூழநிடலயிலும நீதிடய 
தியொகம செயயக் கூைொது.  அரெனின் 
்ல்லொட்சி மற்றும ் ற்செயல்கள எபச்பொழுதும 
நிடலயொன நீடித்த புகடழ சகொண்டு ைரும.  
இடைகள தொன் முக்கிய அரசியல் 
சகொளடகக்ளொக ெஙக கொலஙகளில் 
குறிபபிைப்பட்டுள்ளது.

 மன்னரொட்சி/முடியொட்சி தன்டமடயக் 
சகொண்டிருந்தொலும அரெனின் ெட்ைப்படியொன 
முடிவுகள மக்களின் ஒபபுதடலச் ெொரந்்த 
இருந்தது.  அரென் மக்களின் ஆதரவு இருக்கும 
ைடர ெட்ைப்படியொன முடிவுகட்ள 
அனு்பவிப்பைரொகவும அ்த ெமயம அைற்டற 
தைறொக ்பயன்்படுத்தினொல் மக்கள ஆதரடை 
இழக்கவும ்்ரிடும.  ெஙக இலக்கியம 
(்பட்டினப்பொடல) ்பல்்ைறு ைடகயொன 
ைரிகட்ளப ்பற்றி கூறுகின்றது.  அடைகள 
சுஙகைரி, ைருமொனைரி, ச்பொருள மீதுள்ள ைரி 
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மற்றும ்பல  ைரிகள அரசின் ைருைொயகட்ள 
ச்பருக்கும ஆதொரமொக கூறப்பட்டுள்ளன.  
எளிடமயொன நிரைொக கட்ைடமபபின்  ைழி்ய 
( அடமச்ெரகள, அதிகொரிகள) தமிழ அரெரகள 
தமிழகத்டத ஆட்சி புரிந்தனர சைளி்ொட்டு 
ைரத்தகம, சுஙக ைரி முதலொனடை அரசின் 
ைருைொயில் ச்பரும ்பஙகு ைகித்தன. ்பொண்டியர 
கல்சைட்டில் முத்துக்குளித்தல் (கலொத்திகர) 
்பற்றியும மற்றும முதன்டம 
எழுத்தர(கணத்திகன்) ்பற்றியும 
கூறப்பட்டுள்ளது.  ்ெொழரகளின் சகொடியிலும 
மற்றும ்ொணயஙகளிலும புலி சின்னத்டத 
ச்பொறித்து இருந்தொரகள, ்ெரரகள வில் 
மற்றும அமபுகட்ளயும, ்பொண்டியரகள மீன் 
சின்னத்டதயும மற்றும ்பல்லைரகள 
சிஙகத்டத சின்னமொக ச்பற்று இருந்தனர.   

ஒற்றரகள மூலம உ்ளவு ்பொரத்தல் 
என்்பது நிறுைனப்படுத்தப்பட்டு ்ொட்டின் 
முக்கியமொனசதொரு அஙகமொக இருந்தது. 
்ொட்டின் நிடலத்தன்டமயும அடமதியும 
இதன் செயல்்பொட்டை ச்பொறுத்்த 
அடமந்திருந்தது. நிறுைனப்படுத்தப்பைொமல்  
இருந்தொலும அடிடமகள இல்லொமலில்டல 
அடிடமகட்ள ்படைசயடுத்தபின் பிடிப்பதும, 
அடிடமகட்ள ைரத்தகத்திற்கு 
்பயன்்படுத்தவும, ்பரிசுக்கொக ்பரிமொற்றம 
செயயவும அரெொட்சியொ்ளரக்ளொல் 
்டைமுடறப்படுத்தப்பட்ைது.  குறிப்பொக 
கட்டுமொனம மற்றும கட்டிை ்ைடலகளுக்கு 
அடிடமகள ்பயன்்படுத்தப்பட்ைனர.

 ்பண்டைய தமிழில் ெொதி முடற  என்்பது 
கொணப்பைவில்டல.  ைரக்க சகொளடக மற்றும 
ைரக்க கருத்து ்ைறு்பொடுகள அைரைரகளின் 
சதொழில் ெொரந்த முடறயில் கொணப்பட்ைன.  
ெஙககொல ெமுதொயத்தில் ெொதிய முடற என்்பது 
சைளியிைத்திற்குரியதொகவும மற்றும 
அறியப்பைொததொகவும இருந்தது.  ெமுதொயப 
பிரிவுகட்ள ைரக்கத்தின் அடிப்படையில் ெஙக 
புலைரகள தரம பிரித்தினர.  

 அடைகள: (குடி) துடியன், ்பொணன் 
மற்றும கைம்பன் அல்லது 
அரெர(ஆட்சிபுரி்பைர), டைசியர(ைரத்தகரகள) 

மற்றும ்ை்ளொ்ளர (விைெொயிகள) என்று 
குறிபபிட்டுள்ளனர.  தகுதிநிடலகளில் 
கொணப்பட்ை வித்தியொெஙகள தவிரக்க 
முடியொததொக ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்ைது.  
ஆனொல் ைரண முடற எனும ெொதி அடமபபு  
ெஙககொல ெமுதொயத்தில் சிறித்ள்ை 
கொணப்பட்ைன. 

 ்பண்டைய தமிழ ெமூக அடமபபுகளில் 
மனுதரமம மூலமொக ெட்ைமொக்கப்பைவில்டல. 
ஆரம்பக்கொல ஆரிய-பிரொமண ெொதிய 
அடமபபுகள ெஙக கொலத்தில் 
குறிபபிைப்பைவில்டல.  இது்்பொன்ற 
அடமபபுகள ெஙக கொலத்திற்கு பிற்க 
்தொன்றின.  ்பண்டைய தமிழ மதஙகள 
்ொட்டுபுற கடலடய ெொரந்்த இருந்தது.  
இயற்டகடய ைழி்படுதல் மற்றும இயற்டக 
கொரணிக்்ள ச்பொதுைொக கொணப்பட்ைன.  
முருகக்கைவுட்ள ைழி்படுை்த தமிழ்ொடு 
்பழஙகுடியினரின் ைழி்பொட்டு மரபு ஆகும.  
முருகக் கைவுட்ள ்்பொரொளிகளின்/மொவீரரகள 
கைவு்ளொக ்ொட்டுபபுற கலொச்ெொரமொக 
செயல்்படுத்தினர.  உலகில் ்பற்றுடைய 
கைவு்ளொக தமிழ-திரொவிை மரபுகளின் 
கட்டுடரகளில் ்ைர ஊன்ற ஆரமபித்தது.    
கி.பி. (ச்பொ.ஆ.) ஆறொம நூற்றொண்டுக்கு பிற்க 
தமிழ மற்றும ெமஸகிருதம ்்பொன்ற 
எழுத்துகள ்தொன்ற ஆரமபித்தது.  

ெமஸகிருதமயமொதல் சமதுைொக ச்பொது 
சைளிக்கு ்பரை ஆரமபித்தது. பிரொமணரகள 
அரெனுக்கு ஆசி ைழஙகு்பைரக்ளொகவும, 
மற்றைரகட்ள விை உயரந்தைரக்ளொகவும 
கருதும மனப்பொஙகு சதொைஙகியது. இக்கொல 
கட்ைத்திற்கு பின் பிரொமணரகளிைம ஆசி 
ச்பறுைது ெட்ைபூரை ைழியொக துைஙகியது. 
ெமஸகிருதமயமொதலுைன் ்ெரந்து, ்ைத 
ெைஙகுகள, மனு சகொண்டு ைந்த ைரணொசிரமம 
அடமபபு ்்பொன்றடை,  ஏற்கன்ை சதொழில் 
ரீதியொக பிரிக்கப்பட்டு இருந்த திரொவிை 
ெமூகத்டத ்மலிருந்து கீழொக ெொதி ரீதியொக 
பிரித்தது.

மரபு ைழி சகொளடகயும இயற்டக 
ைழி்பொடும தமிழ மன்னரகளிைம ச்பொதுைொக 
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கொணப்பட்ைது. முடியொட்சியும கலொச்ெொர 
டமயத்திலிருந்து அதிகொர டமயத்டத ்்ொக்கி 
்கரந்தது. இதனொல், ெஙக கொலத்துக்கு 
பிந்டதய கொலத்தில் அரெனின் அதிகொரஙகள 
அதிகரித்து ்ொட்டின் சமொத்த அதிகொரமும 
ச்பற்ற ஒ்ர அடமப்பொக அரியடன உயரந்தது

அ ர சு ரி ட ம ய ொ ன து  பு னி த த் 
த ன் ட ம யு ட ை ய த ொ க வு ம ,  ம ர பு 
ைழியொனதொகவும ்பல்லைரகள கூறினர. 
்பல்லைர கொலத்தில் ைை இந்தியொவில் இருந்த 
ஆரிய கலொச்ெொரம  தமிழ்ொட்டில் 
ஊடுறுவியது. இரண்டு கலொச்ெொரஙகளிலும 
உள்ள  கருத்துக்கள, அடமபபுகள, சில 
ஒன்றிடணயும முரண்்பட்ை  சில 
ைழக்சகொழிந்து ்்பொகவும இந்த ஊடுறுைல் 
ைழி ைகுத்தது. இந்த கலபபின் விட்ளைொக 
தமிழ ்பக்தி கலொச்ெொரம ்தொன்றியது.

 ச்பண்கள மிகவும உயரிய 
மரியொடதயுைன் ்ைத்தப்பட்ைனர மற்றும 
இைரகள அரெரகளுக்கு ்பொதுகொைல் மற்றும 
்பல்்ைறு ைடகயொன ்பணிகட்ளயும செயதனர. 
ஆனொல்  அதிகொரஙகள அடனத்தும 
ஆண்களிைம மட்டு்ம இருந்தது. ச்பண்கள 
ச்பொது அடையில் ்பங்கற்கலொம. ஆனொல் 
ஆண்க்்ள நிரைொகிக்ளொகவும மற்றும 
ஆட்சியொ்ளரக்ளொகவும இருந்தனர. ச்பண்கள 
ெமூக ெைஙகுகளில் முக்கிய ்பஙகு ைகித்தனர. 
்மலும மரபு ைழி உரிடமகள மற்றும 
அதிகொரஙகள ஆண்களிைம இருந்தொலும, 
குடும்பத்தில் ச்பண்ணின் ்பஙகு 
முக்கியமொனதொக இருந்தது.

தமிழகச் ெமூகத்தில் ச்பண்களின் ்பஙடக 
்பற்றி விைொதிக்டகயில் ஔடையொர ்பற்றி 
குறிபபிடுைது அைசியமொகிறது. (ஔடையொர 
என்றொல் மதிபபுக்குரிய ச்பண் என்று ச்பொருள) 
தமிழ இலக்கியத்திற்கு எந்த 
ச்பண்மணிகச்ளல்லொம முக்கிய 
்பஙகளித்தன்ரொ, அைரகள ஔடையொர என்று 
்பட்ைபச்பயரிட்டு அடழக்கப்பட்ைனர. 
சைவ்ைறு கொலத்தில் ைொழந்த ஆறு ச்பண் 
தமிழ புலைரகளுக்கு இப்பட்ைபச்பயர 
ைழஙகப்பட்ைது.

ெஙக கொலத்தில் ைொழந்த ஔடையொரும 
மற்றும ்ெொழரகளும சிறந்த சிறபபுத்தன்டம 
ைொயந்தைரக்ளொக கருதப்பட்ைனர. இலக்கியம, 
கலொச்ெொரம, உலக்ளொவிய அறச்றி, அரசியல் 
தன்டம, ் ்பொர, அடமதி மற்றும இரொஜதந்திரம 
்்பொன்றைற்றில் இைரகள ச்பரிய தொக்கத்திடன 
ஏற்்படுத்தினர. இந்த ஔடையொர ஒன்றொம 
மற்றும இரண்ைொம நூற்றொண்டு (ச்பொ.ஆ) 
கொலத்தில் ைசித்தைர. இைர அதியமொனின் 
அடையில் இருந்தொர. இைர திருைளளுைர 
மற்றும கபிலரின் ெம கொலத்தைர ஆைொர. 
்ற்றிடன குறுந்சதொடக, அக்ொனூறு, 
புற்ொனூறு இைற்றில் குறிபபிைத்தக் 
்பஙகளிபட்ப செயதுள்ளொர. இைர சிறந்த ஒரு 
தூதரொகவும இருந்தொர. அதியமொனுக்கொக 
்பலமுடற ்பல அரெரகளிைம தூதுைனொக 
சென்றுள்ளொர. அதியமொன் அடையில் 
புலைரொகவும, அதியமொனின் உற்ற 
்தொழரொகவும இருந்தொர. தன் தூது திறடமயின் 
மூலம ் ்பொரகட்ளக்கூை இைர தவிரத்துள்ளொர.

ஒரு முடற கொஞ்சிடய ஆண்ை 
சதொண்டைமொன், அதியமொன் ஆண்ை தகடூடர 
தொக்கி ்்பொரபுரியும எண்ணத்துைன் இருந்தொன் 
இடத அறிந்த ஔடையொர கொஞ்சி சென்று 
சதொண்டைமொடன ெந்தித்து பின் ைருமொறு 
கூறினொர.

“சதொண்டைமொன்  அரெ்ர உஙகளுக்கும 
அதியமொனுக்கும தொன் எவை்ளவு ்ைறு்பொடு 
உஙக்ளது ஆயுதக்கிைஙகில் ஆயுதஙகள 
சுத்தமொகவும ்ப்ள்ப்ளப்பொகவும ச்ய பூெப்பட்டு 
அழகொக அடுக்கி டைக்கப்பட்டுள்ளன. 
ஆனொல் ்பொைம அதியமொனின் ஆயுதஙகள 
உடைந்தும, ரத்தக்கடர ்படிந்தும, 
்பட்ைடறகளில் ்பழுது நீக்கும ்பணியிலும 
உள்ளன” என்றொர. சதொண்டைமொடன 
புகழைது ்்பொல், ஔடையொர அைனது ்்பொர 
அனு்பைமின்டமயும, அதியமொனின் சதொைரந்த 
்்பொரகட்ளயும, ்்பொர திறடனயும சதரிவித்து 
்்பொர ைந்தொல் சதொண்டைமொன் சைற்றி 
ச்பறுைது கடினம  என்்படதயும உணரத்தினொர.

்ெொழர கொலத்தில் ்பத்தொம நூற்றொண்டில் 
இன்சனொரு புகழச்பற்ற ஔடையொர இருந்தொர. 
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இை்ர குழந்டதகளுக்கொன நீதி கடதகட்ளயும 
ஆத்திச்சூடிடயயும சகொன்டற்ைந்தடனயும 
எ ழு தி ய ை ர .  ெ ற் ் ற  ை ்ள ர ந் த 
குழந்டதகளுக்கொக மூதுடர மற்றும  ்ல்ைழி 
என்ற இரண்டு நூல்கட்ள இைர 
எழுதியுள்ளொர.

திருககு்றள்

்ம ்பண்டைய இலக்கியஙகள ்ம 
கலொச்ெொரம மற்றும இலக்கிய மரபுகட்ள ்பற்றி 
குறிபபிடுகிற அ்த ்ைட்ளயில் ்ம தமிழ 
கலொச்ெொரத்தின் ைரலொற்டற குறிப்பொக தமிழ 
ெமூக அடமபபு மற்றும மத ்மபிக்டககள, 
ைொழைொதொரம, விதிமுடறகள, சதொழிற்கல்வி 
மற்றும ச்பண்களின் தகுதிநிடல, திருமணம, 
்பொலினம, ைரக்க கட்ைடமபபு, ெொதி அடமபபின் 
்தொற்றம,  அடமதி, ஆட்சி முடற, கைற்்படை, 
மீன்பிடித்சதொழில்  ்பொரம்பரியம, ைரத்தகம, 
ைணிகம, கப்பல் கட்டும ்பணி, மற்றும 
கைற்்பயணஙகள ச்பொரு்ளொதொரம, நிலம, 
அடமபபு, விைெொயம, கடல, ்ொட்டியம, 
்பொைல்கள, இடெ, கட்ைைக்கடல மற்றும அயல் 
்ொடுகளுைன் உறவு மற்றும சதொடல தூர 
்தெஙகட்ளப ்பற்றியும கூறுகின்றன.

அறிமுகம்

அரசியல் என்்பது ெமுதொயத்தின் 
்டைமுடறச் செயல்்பொடுகட்ள அப்படி்ய 
கிரகித்துக் சகொளைதற்கு மொறொகச் 
ெமுதொயத்தின் விழிபபுணரடை 
மொற்றுைதற்கொன ்ைைடிக்டக ஆகும. 
இத்தடகய ் ைைடிக்டககள எழ ்பல கொரணிகள 
உள்ளன. ெமூக, ச்பொரு்ளொதொர, சதொழில்நுட்்ப 
ை்ளரச்சிக் கட்ைஙகளில் ்படழய 
சிந்தடனக்ளொல் இடையூறுகளுக்கு 
உள்ளொகும.  ெமூகத்தில் புதிய கொரணிகள 
ச்ருக்கடிகட்ள உருைொக்குகின்றன. இடை 
ெமூகத் த்ளத்தில் புதிய சிந்தடனயொ்ளரகட்ள 
்தொற்றுவிக்கின்றன. இைரகளில் நீண்ைகொலத் 
தொக்கஙகட்ள உருைொக்கு்பைரகள அரசியல் 
சிந்தடனயொ்ளரக்ளொக உருைொகிறொரகள.

தமிழரின் 
தத்துை மற்றும

்பண்்பொட்டு 
அடையொ்ளஙகள

கீழகண்ைைொறு ஒரு அட்ைைடணடய உனது 
குறிப்்பட்டில் ைடரந்துசகொள

அ்ரசியல்

எனக்கு 
என்ன 

சதரியும?

்ொன் என்ன 
சதரிந்து
சகொள்ள 

விருமபுகி்றன்?

்ொன் என்ன 
சதரிந்து

சகொண்்ைன்?

இப்�ாைப்புததகததில் பகாடுககப்�டடுள்ைனதப் 
ந�ால மூனறு �ததிகனை உைது குறிப்ந�டடில் 
வனரக.

K-W-L - (என்றால் எனை என�னத அறிநது 
பகாள்ளுஙகள்)

K-W-L பசயல்�ாடு

“பைடகுடி கூழ்அைமசசு நட்புஅ்ரண் ஆறும்
உைடயான் அ்ர்ருள் ஏறு”

(குறள் : 381)
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அரசியல் சிநதனையாைருககாை 
வனரயன்றகைாக கீழ்க காண்�வற்ன்றக 
கூ்றலாம்:  

  ெமூகத்தில் ெமூக மொற்றத்டத ஏற்்படுத்திய 
சகொளடககள, நிகழவுகளுக்குக் 
கொரணியொக இருத்தல்; மக்களின் ச்பொதுப 
புத்தியில் மொற்றத்டத உருைொக்குதல்

  ெமூகத்தில் திருபபுமுடன ஏற்்படுத்திய 
அரசியல் முடிவுகட்ள எடுத்தல் 

  ெமூகத்தின் ்பல பிரிவுகட்ளச் ்ெரந்த 
்பயனொ்ளரகளுக்கும ்பலன்கள அளித்த 
அரசு முடிவுகளுக்குக் கொரணமொக 
இருத்தல் 

  ெமூகத்தின் ்பல பிரிவு மக்களின் 
முன்்னற்றத்துக்குக் கொரணமொன 
அரசியல் கருத்துகட்ள ச்பொதுக் கருத்தொக 
உருைொக்குதல்

அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகளின் 
்ைைடிக்டககள புதிய அரசியல் 
சிந்தடனகளுக்கு ஆதரைொக மக்களின் 
ஈடு்பொட்டிடனயும ்பகுத்தறிவிடனயும 
உருைொக்குகின்றன. ெமகொல அரசியல் 
க்ளஙகளில் அைரகள ஊைொட்ைம சகொளைதொல் 
புதிய ெமூக விழுமியஙகள உருைொகின்றன. 
அடுத்த கொலகட்ைத்துக்கு அடறகூைல் 
விடுக்கும அரசியல் மொற்றத்துக்கொன அரசியல் 
முடிவுகட்ள அைரகள ்மற்சகொளகிறொரகள. 
அைரக்ளது அரசியல் முடிவுகள அ்்க 
மக்களின் அன்றொை ைொழவில் நீண்ைகொல 
மொற்றஙகட்ள உருைொக்குகின்றன. 

உலகம முழுைதிலும இத்தடகய 
அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகள அரசியல், ெமூக 
மொற்றஙகட்ள உருைொக்கியுள்ளனர. 
இந்தியொவிலும தமிழகத்திலும ்பண்டைய 
கொலத்திலிருந்து  இத்தடகய அரசியல் 
சிந்தடனயொ்ளரகள உருைொகியுள்ளனர.

்வீன அரசியல் கருத்தொக்கஙகளின் ்படி 
்தசிய அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகள, 
ச்பொதுவுடைடமைொத் அரசியல் 
சிந்தடனயொ்ளரகள, திரொவிைப ்பண்்பொட்டு 

அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகள, ஒடுக்கப்பட்ை 
மக்கள சிந்தடனயொ்ளரகள என ் ொம ்பகுக்கலொம. 

இதன்்படி தமிழகத்தில் ்தொன்றிய 
அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகள இப்பொைத்தில் 
அறிமுகம செயயப்படுகிறொரகள. 

15.2 �ண்னைய அரசியல் சிநதனைகள்

திருவள்ளுவர்

திருைளளுைர தம நூலின் முதல் 
்பகுதியொகிய அறத்துப ்பொலில் அறத்தின் 
சிறபட்பத் திைமொக எடுத்துடரத்துக் கற்்பைரின் 
ச்ஞ்சில் ்பதியுமொறு செயகிறொர:  இங்க ச்றி 
தைறொத ஓர அற்ைொரொக வி்ளஙகி, உணரச்சி 
ையப்பைொமல், கற்்படனக்கு இைம தரொமல், 
்டுநிடலயில் நின்று தொம உணரந்த 
உண்டமகட்ளத் சதளிைொக வி்ளக்குகிறொர. 
இரண்ைொம ்பகுதியொகிய ச்பொருட்்பொலில் உலக 
ைொழக்டகயின் இயல்புகட்ளயும 
்டைமுடறகட்ளயும அலசி ஆரொயும ஓர 
அனு்பைம நிடறந்த அறிஞரொகத் திகழகிறொர:  
்பல கொலத்தும ்பல துடறகளிலும கண்டும 
்கட்டும அறிந்தைற்டற எல்லொம தம 
சிந்தடனத் திறத்தொல் சதளிைொக உணரந்து 
ைடகப்படுத்திக் கூறுகிறொர. மூன்றொம 
்பகுதியொகிய கொமத்துப ்பொலில் ்படைபபுத் திறன் 
மிக்க ஒரு கவிஞரொக நின்று குறள மணிகட்ள 
இயற்றியுள்ளொர; தொம மடறந்திருந்து, ்ொைகப 
்்பொக்கில் கொதலடனயும கொதலிடயயும ்்பெச் 
செயதுள்ளொர. 
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ப�ாருட�ாலின ஏழு �குதிகள்

“அரசியல் ஐந்து; அடமச்சியல் ஈடரந்து;

உருைைல் இரண்டு; ஒன்று ஒண்கூழ – 
இருவியல்

திண்்படை; ்ட்புப ்பழ்னழ; குடி 
்பதின்மூன்று

எண்ச்பொருள ஏழொம இடை.”

என்்பது ்்பொக்கியொர என்னும புலைர 
ச்பயரொல் அடமந்த ்படழய சைண்்பொ. இதன் 
்படி, ச்பொருட்்பொல் ஏழு ்பகுதிகட்ள உடையது; 
அரசியல் 25,அடமச்சியல் 10, அரண் 2, கூழ 1, 
்படை 2, ்ட்பு 17, குடி 13 ஆக ச்பொருட்்பொலின் 
எழு்பது அதிகொரஙகள ஏழு ்பகுதிக்ளொகப 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

“�னைகுடி கூழ்அனைச்சு �டபுஅரண் ஆறும் 
உனையான அரசருள் ஏறு” (கு்றள் : 381)

என ைரும ச்பொருட்்பொலின் முதல் 
குறட்்பொவி்ல்ய இந்த ்ைறு்பொட்டிற்கொன 
அடிப்படையும கொணப்படுைது 
குறிபபிைத்தக்கது. இக் குறட்்பொவில் உள்ளைொறு 
அரெொஙகம (அரசின் அஙகம) என்்பதன் 
அடமச்சு, அரண், கூழ, ்படை, ்ட்பு, குடி 
என்னும ஆறு அஙகஙகட்ளயும தனித்தனி்ய 
ைகுத்து, இந்த ஆறு அஙகஙகட்ளயும உடைய 
ஆட்சித் தடலைடனப ்பற்றித் தனி்ய சில 
அதிகொரஙகளில் கூறி ஏழு ைடகயொக 
்ைறு்பொடு செயைது திருக்குறளின் அடமபபு 
முடறக்கு ஏற்றதொக உள்ளது.

அரசைது இயல்பு கூறும் இரு�தனதநது 
அதிகாரஙகள்

ச்பொருட்்பொலின் முதலில் அரெனது 
இயல்பு கூறும அரசியடல மிக விரிைொக 
இரு்பத்டதந்து அதிகொரஙகளில் கூறியுள்ளொர 
திருைளளுைர. ‘இடறமொட்சி’     (அதிகொரம 39) 
சதொைஙகி ‘இடுக்கண் அழியொடம’ (அதிகொரம 
63) ைடரயிலொன இரு்பத்டதந்து 
அதிகொரஙகளில் ‘அரெர’, ‘்ைந்தர’, ‘நிலன் 
ஆண்ைைர’, ‘மன்னைர’ முதலொன ச்பயரக்ளொல் 
்ொற்்பத்தொறு முடற அைர ஆட்சித் தடலைடனச் 

சுட்டிக் கூறியிருப்பது ்்ொக்கத்தக்கது. கல்வி 
்ைண்டும (40), ்களவி ்ைண்டும (42), அறிவு 
்ைண்டும (43), குற்றம கடிந்த ைொழவு 
்ைண்டும (44), ச்பரியொடரத் துடணக்சகொள்ள 
்ைண்டும (45), சிற்றினம ்ெரொமல் ைொழ 
்ைண்டும (46), சதரிந்து (ஆரொயந்து) செயயும 
இயல்பு ்ைண்டும (47), ைலியும கொலமும 
இைமும அறிந்து விடன செயயும திறம 
்ைண்டும (48-50), சதரிந்து சதளியும ஆற்றல் 
்ைண்டும (51), சதரிந்து விடனடய ஆளும 
ைன்டம ்ைண்டும (52), சுற்றம தழுை 
்ைண்டும (53), மறதி(்ெொரவு) இல்லொமல் 
கைடமகட்ளச் செயய ்ைண்டும (54), 
செங்கொன்டம (்்ரடம) ்ைண்டும (55), 
சகொடுங்கொன்டமடய சைறுக்க ்ைண்டும 
(56), சைருைந்த (பிறர அஞ்சி ்டுஙகும 
செயல்கள) செயயொடம ்ைண்டும (57), 
கண்்ணொட்ைம (இரக்கம) ்ைண்டும (58), 
ஒற்று (உ்ளவு) ஆளும முடற ்ைண்டும (59), 
ஊக்கம ்ைண்டும (60), ்ெொம்படல ஒழிக்க 
்ைண்டும (61), முயற்சி ்ைண்டும (62), 
இடுக்கடணப (துன்்பத்டதப) ச்பொருட்்படுத்தொத 
உறுதி ்ைண்டும (63): இடைக்்ள அரசியலில் 
ஆட்சித் தடலைரகளுக்குத் திருைளளுைர 
ைலியுறுத்தும இயல்புகள. இடை யொவும 
்ன்மக்கள எல்்லொருக்கும ்ைண்டும 
்பண்புக்்ள என்்பது ச்ற்றித் திலகம.

குடியாடசிக காலததிற்கும் ப�ாருநதி வரும் 
அறிவுனரகள்

அரெடனப ்பற்றியும, அரசியல் 
அடமபபிடனப ்பற்றியும திருைளளுைர 
ச்பொருட்்பொலில் கூறியுள்ள கருத்துக்கள 
இன்றும ச்பொன் ்்பொல் ்்பொற்றத்தக்கனைொக 
வி்ளஙகுகின்றன. திருைளளுைர ைொழந்த கொலம 
முடியொட்சிக் கொலம. எனினும, அந்தக் கொலத்தில் 
அைர அரெனுக்குச் செொன்னடைக்ளொக 
அடமந்த அறிவுடரகள, இன்று குடியொட்சி 
முடறயில் உள்ள தடலைரகளுக்கும 
ச்பொருந்தும ்ன்சமொழிக்ளொக உள்ளன. 
திருைளளுைர, அரசு எப்படி இருக்க ்ைண்டும 
என்று முடியொட்சி எஙகும 
்பரவியிருந்த கொலத்தி்ல்ய அழகொக 
எ டு த் து க் க ொ ட் டி யி ரு க் கி ற ொ ர . 
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 திருைளளுைர கொட்டுகின்ற அரசு எந்தக் 
கொலத்திற்கும, எந்த அடமபபிற்கும 
ச்பொருத்தமொகக் கொணப்படுகிற நிடலயிடன 
்ொம கொண்கின்்றொம. அைருடைய அரசியல் 
கருத்துக்கள எந்தக் கொலத்திற்கும எந்த 
அடமபபும ஏற்றுக்சகொள்ளக் கூடிய 
சிறபபிடனப ச்பற்று வி்ளஙகுகின்றன. 

ைககள் �ல அரசு :  

சுருஙகக் கூறின், திருைளளுைருடைய 
அரசியல் அடமபபு ஒரு ‘மக்கள ்ல அரசு’ 
(Welfare State) அடிப்படையில் அடமந்தது 
எனலொம (திருக்குறளில் அறிவுத் துடறகள, 
்பக்.114; 118).

“முன்றபசய்து காப்�ாற்றும் ைனைவன ைககடகு 
இன்றபயனறு னவககப் �டும்” (கு்றள்: 388)

என்ற குறட்்பொவில், ‘அரெ குடும்பத்தில் 
பிறந்து ை்ளரந்து, அரெனொகப ச்பொறுபபு 
ஏற்றொல் மட்டு்ம ஒருைன் அரெனொகச் சிறக்க 
முடியொது’ என்னும கருத்தியடலத் சதள்ளத் 
சதளிைொகப ்படறெொற்றியுள்ளொர 
திருைளளுைர. ஒரு மன்னன் நீதி ச்றி 
ைழுைொமல் தன் கைடமடயச் ெரிைரச் 
செயதொல் – குடிமக்கட்ளக் கொப்பொற்றினொன் 
என்றொல் – அைன், ‘இடற என்று டைக்கப்படும’ 
– ‘முடற செயது கொப்பொற்றும’ அைடன மக்கள 
கொணும கைவு்ளொக்ை கருதுைொரகள 
என்கிறொர அைர. மன்னடனக் கைவு்ளொக 
நிடனத்த ஒரு கொலக்கட்ைத்தில், ‘நீ ஒன்றும 
கைவுள அல்ல, ்ல்ல ைண்ணம ்ைந்தொல், நீதி 
ச்றி ைழுைொமல் கொப்பொற்றினொல் உன்டன 
மக்கள கைவு்ளொக்ை கருதுைொரகள’ என்று 
ைளளுைர கூறியிருப்பது, ஆழந்து 
சிந்திக்கத்தக்கது. இக்கருத்து, முடியொட்சிக் 
கொலத்திற்கு மட்டுமன்றி, குடியொட்சி 
மலரந்துள்ள இக்கொலக்கட்ைத்திற்கும 
ச்பொருந்தி ைருை்த.

திருைளளுைரின் கண்்ணொட்ைத்தில் 
‘அறம ைழுைொது, தீடமகட்ள  நீக்கி, மறம 
ைழுைொது, மொனம கொப்பது அரசு’ ஆகும.

“அ்றனிழுககா தல்லனவ நீககி ை்றனிழுககா 
ைாைம் உனைய தரசு” (கு்றள் : 384)

என்னும குறட்்பொ இவைடகயில் 
கருத்தில் சகொள்ளத்தக்கது.

‘மன்னர எவைழி; மக்கள அவைழி’. 
்ொைொளும மன்னன் தனது குடிமக்களுக்கு 
ைழிகொட்டியொக இருக்க ்ைண்டியைன் 
ஆைொன். அைன் ஒருைன் தீய ைழியில் 
்ைந்தொல், மற்றைரகளுக்கு அது்ை 
தூண்டு்கொல் ஆகிவிடும. அைன் தடலைனொக 
இருப்பதொல், அைனுடைய ஒழுக்கம மற்றும 
தனிைொழவு ்பற்றிய செயதிகள ்ொசைஙகும 
்பரவுதல் எளிது. ஆக்ை, அைனுக்கு அறச்றி 
கட்ைொயம ்ைண்டும என்று திருைளளுைர 
ைலியுறுத்தியுள்ளொர. மொனம ்ைண்டும 
என்று கூறும ்்பொதும, தனிைொழக்டக ்பற்றிய 
மொன உணரச்சிடயக் குறிபபிைொமல், ‘மறன் 
இழுக்கொ மொனம’ என வீரத்திற்கு ஏற்புடைய 
மொனத்டதக் குறிபபிட்டு, ்ொட்டின் மொன்ம 
தன் மொனமொகக் சகொண்டு மன்னன் ைொழக்டக 
்ைத்த ்ைண்டும என அைர 
அறிவுறுத்தியுள்ளொர.

‘செங்கொன்டம’ அதிகொரத்திலும 
்ல்லொட்சி ்பற்றி எக்கொலத்திற்கும ச்பொருந்தி 
ைருகின்ற அடிப்படையொன கருத்துக்கட்ள 
எடுத்துடரத்துள்ளொர திருைளளுைர. 
உலகத்தில் உள்ள உயிரகள எல்லொம 
மடழடய எதிர்பொரத்து ைொழகின்றன; அது 
்்பொல், குடிமக்கள எல்லொம அரெனுடைய 
செங்கொடல – ்ல்லொட்சிடய – எதிர்பொரத்து 
ைொழகின்றனர என்கிறொர.

“வாநைாககி வாழும் உலபகல்லாம்; ைனைவன 
நகால்ந�ாககி வாழுங குடி” (கு்றள்: 542)

என்ற குறட்்பொவில் ‘மன்னைன் ்கொல்’ 
என்னும முடியொட்சிக் கொலத்திற்கொன 
சதொைரின் இைத்தில், ‘்ல்லொட்சி’ என்ற 
ச்பொதுைொன இன்டறய மக்க்ளொட்சிக்கு ஏற்ற 
சதொைடரப ச்பொருத்திக் சகொளளும ைடகயில் 
்பொடியிருப்பது திருைளளுைரின் 
தனிச்சிறப்பொகும.
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“குடிதழீஇக நகாநலாச்சும் ைாநில ைனைன 
அடிதழீஇ நிற்கும் உலகு” (கு்றள்: 544)

என்னும குறட்்பொவும திருைளளுைரின் 
கொலம கைந்து நிற்கும ச்பொதுடம ் ்ொக்கிடனத் 
சதற்சறனப புலப்படுத்தி நிற்கின்றது. 
‘குடிமக்கட்ள அன்்்பொடு அடணத்துக் 
சகொண்டு ஆட்சி புரியும அரெனுடைய 
அடிகட்ளப ச்பொருந்தி நிற்குமொம உலகம’.

இக் கருத்திடன்ய ‘சகொடுங்கொன்டம’ 
அதிகொரத்தில் ைரும குறட்்பொ ஒன்றில் 
எதிரமடற ைொய்பொட்ைொல் 
சதளிவு்படுத்தியுள்ளொர திருைளளுைர. 
சகொடுடமடயப ச்பொறுத்துக் 
சகொள்ளமுடியொமல் துன்புற்றுக் குடிமக்கள 
அழும கண்ணீருக்கு மிகுந்த ஆற்றல் உண்டு; 
அது்ை ஆற்றல் மிக்க ்படையொகி முடற 
செயயொத மன்னனுடைய அரடெ்ய 
அடி்யொடு அழித்துவிடும.

“அல்லற்�டடு ஆற்்றாது அழுதகண் ணீரனந்ற 
பசல்வதனதத நதய்ககும் �னை.” (கு்றள் : 555)

இங்க அல்லற்்பட்டு ஆற்றொது 
குடிமக்கள அழும ‘கண்ணீடர’, 
சகொடுங்கொல் அரடெ்ய அடி்யொடு ் தயத்து 
அழித்துவிடும ‘்படையொக’ உருைகம 
செயதிருக்கும திருைளளுைரின் சிந்தடன 
புதுைது; இதுைடர யொரும கூறொதது. ஹிட்லர, 
மு்ெொலினி, ஜொர முதலொன உலகின் 
சகொடுங்கொலரகளுக்கு எதிரொகத் 
திருைளளுைர இக்குறட்்பொவில் 
அடித்திருக்கும ெொவுமணி ைலிடமயொனது.

வருவானயப் ப�ருககுவதற்காை �ானகு 
வழிவனககள்

ஒரு மன்னன் தனது அரசின் ைருைொடயப 
ச்பருக்கும துடறயிலும ைரவு-செலவுத் 
திட்ைத்திலும (Budget) ைல்லைனொக வி்ளஙக 
்ைண்டும. இவைடகயில் திருைளளுைர 
‘இடறமொட்சி’ அதிகொரத்தில் கூறியுள்ள ஓர 
அடிப்படையொன அரசியல் சிந்தடன ைருமொறு:

“இயற்்றலும் ஈடைலும் காததலும் காதத 
வகுததலும் வல்ல தரசு.” (கு்றள் : 385)

முதலொைதொக, ஒரு மன்னன் ச்பொருள 
ைரும ைழிைடககட்ளப ச்பருக்க ்ைண்டும; 
இதடன ‘இயற்றல்’ என்ற செொல்லொல் 
குறிபபிடுகிறொர ைளளுைர. அடுத்து, 
அரசுக்குப ்பல ைழிகளி்ல ைந்த ைருைொடயத் 
திரட்டி ஒன்று்ெரக்க ்ைண்டும; இதடன 
‘ஈட்ைல்’ என்கிறொர ைளளுைர. மூன்றொைதொக 
ஒன்று ்ெரத்த ச்பொருட்ள அழிவு ்்ரொமல் 
கொக்க ்ைண்டும; இது ‘கொத்தல்’ ஆகும. மிக 
இன்றியடமயொத ்ொன்கொைது ்படிநிடல, 
இயற்றியும ஈட்டியும கொத்தும 
டைத்துள்ளைற்டறச் செலவிடுைதற்கு உரிய 
துடறகள இடை இடை, அைற்றிற்கொன 
சதொடககள இவை்ளவு இவை்ளவு என்று 
ைகுத்துச் செலவு செயதல் ஆகும. இது்ை 
‘ைகுத்தல்’ எனப்படும. இங்ஙனம இயற்றல், 
ஈட்ைல், கொத்தல், ைகுத்தல் என்னும ்ொன்கு 
ைழிமுடறகளில் அரசின் ைருைொடயச் 
்ெரத்து, ்பகிரந்து, திட்ைமிட்டு, ்பயன்்படுத்திக் 
சகொளைது ஒரு ்தரந்த மன்னனின் 
தடலயொய கைடம ஆகும என்கிறொர 
திருைளளுைர.

இக்கருத்து இன்று அரசியல் மற்றும 
ச்பொருளியல் ெொரந்த அறிஞரக்ளொல் 
ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்டுள்ள ெமதரமம 
அடிப்படைக் கருத்துக்களில் ஒன்றொகும. ஓர 
அரசு தனது ைருைொடய எவைொறு எல்லொம 
சிறந்த முடறயில் திட்ைமிட்டுக் டகயொ்ள 
்ைண்டும என்ற முற்்்பொக்கொன கருத்திடன 
இரண்ைொயிரம ஆண்டுகளுக்கு முன்்்ப 
்றுக்குத் தறித்தொற் ்்பொல் ‘இயற்றல், ஈட்ைல், 
கொத்தல், ைகுத்தல்’ என ்ொன்்க ்ொன்கு 
செொற்களில் ைடித்துத் தந்துள்ள ்பொஙகிடன 
இங்க ்மமொல் கொண முடிகின்றது.

அரெனுக்சகன்று திருைளளுைர 
ச்பொருட்்பொலில் கூறியுள்ள ்ல்லியல்புகள 
்ொட்டு மக்கள எல்்லொருக்கும 
்ைண்டியனைொக, ச்பொருந்தக் கூடியனைொக 
இருக்கின்றன. அதனொல்தொன் அைர 
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அரெனுக்கு என்று கூறத் சதொைஙகிய ‘கல்வி’ 
முதலொக ‘இடுக்கண் அறியொடம’ 
ைடரயிலொன ்பண்பு ்லன்கட்ள ‘ைொழும 
உயிரக்கு’ என்றும ‘மொந்தரக்கு’ என்றும 
்பலரக்கும ச்பொதுைொக்கிக் கூறியுள்ளொர. 
திருைளளுைர ச்பொருட்்பொலில் 
ைலியுறுத்தியுள்ள அரசியல் சிந்தடனகளில் 
அறச்றி்ய முதன்டமயொன இைத்திடனப 
ச்பறுகின்றது, அைரது அரசியல் அடமபபில் 
மக்கள ்ல்ம அடிப்படையொக 
வி்ளஙகுகின்றது. ்ைறு செொற்களில் கூறுைது 
என்றொல், முடியொட்சிக் கொலத்டதச் ெொரந்த 
திருைளளுைரின் ச்பரும்பொலொன அரசியல் 
சிந்தடனகள இன்டறய குடியொட்சிக் 

கொலத்திற்கும ஏற்புடையனைொகத் 
திகழகின்றன.

15.3 நதசியவாதம்

சுப்ரைணிய �ாரதியார்(1882-1921)

சி. சுபரமணிய ்பொரதியொர தமிழகத்தின் 
தடல ச்சிறந்த கவிஞர, சுதந்திரப ் ்பொரொளி மற்றும 
ெமூக சீரதிருத்தைொதி ஆைொர. இைர மகொகவி 
்பொரதியொர என்று மிகவும ்்பொற்றப்படுகிறொர. 
மகொகவி என்றொல் மிகபச்பரிய கவிஞர 
எனபச்பொருள்படும. இைர இந்தியொவின் 
தடலசிறந்த கவிஞரொகக் கருதப்படுகிறொர. 
இைருடைய ்பொைல்கள ்தசிய உணரடைத் 
தூண்டி  ்தெ விடுதடலக்கொக மக்கட்ளத் திரட்ை 
உதவியதுைன் தமிழகத்தில் இந்திய சுதந்திர 
்்பொரொட்ைத்திற்கு ஆதரைொகவும இருந்தன. 

ஜாதி ைதஙகனைப் �ாநராம் - உயர் 
ஜனைம்இத நதசததில் எய்திை ராயின 

நவதிய ராயினும் ஒனந்ற - அனறி 
நவறு குலததிை ராயினும் ஒனந்ற 

்ொம ெொதி  மதஙகட்ளப ்பொரக்க 
்ைண்ைொம, இந்த நிலத்தில் ைொழும 
அடனத்து மனிதரகளும ஒன்்ற அைரகள 
எந்த ெொதியினடர ெொரந்திருந்தொலும 
அல்லது எந்த ்ைதத்டத ்்பொதிப்பைரொக 
இருந்தொலும ் ொம அடனைரும ஒன்்ற அது 
மனிதகுலம ஆகும.
  - சுப்ரமணிய   பா்ரதியார்

திருக்குறள் ஓர் மதச்ார்பறற நூல்

திருக்குறட்ள ்ொம  ்படிக்க ஆரமபித்த 
உை்ன்ய அது ஒரு மதச்ெொர்பற்ற நூல் 
என்ற உண்டமடய ்ொம அறியலொம. 
திருைளளுைர ைொழந்த கொலத்தில் ச்பௌத்த 
மதம, சீக்கிய மதம, டஜன மதம, மற்றும 
இந்து மதம ்்பொன்ற ்பல மதஙகள 
இருந்தன. அடதப்்பொல்ை இடற 
மறுப்பொ்ளரகளும இருந்துள்ளனர. 
ஆனொல் மதச்ெொர்பற்ற தன்டம எனும 
கருத்தொக்கத்டத யொரும 
அறிந்திருக்கவில்டல. ைளளுை்ர மத 
்மபிக்டக உடையைர தொன். கைவுட்ளப 
புகழந்்த ்பத்து குறளகட்ள சகொண்ை ஒரு 
அதிகொரத்டத ்படைத்துள்ளொர. அைரும 
ஒரு மதத்தில் இருந்திருக்கலொம. ஆனொல் 
எந்த ஒரு மதத்துக்கும ஆதொரமொக இந்நூல் 
இல்டல. குறிப்பொக செொல்ைசதன்றொல் 
எந்த மதத்டதப ்பற்றியும 
குறிபபிைக்கூைஇல்டல.
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�ாரதி : ஓர் �ாைலாசிரியர் ைற்றும் ஓர் நதசிய வாதி

தமிழ இலக்கியஙகளின் ஓரபுதிய 
ெகொபத்ம சுபரமணிய ்பொரதியொரிைமிருந்து 
சதொைஙகியுள்ளது எனலொம. இைருடைய 
ச்பரும்பொலொன  ்படைபபுகள ்தெ்பற்று, ்பக்தி 
மற்றும மடறச்பொருள ்பற்றியதொகும. 
்பொரதியொர மிகவும உணரச்சிப ச்பருக்குள்ள 
கவிஞர ஆைொர. ”கண்ணன் ்பொட்டு” ” நிலவும, 
ைொன்மீனும கொற்றும’’ ”்பொஞ்ெொலி ெ்பதம” 
்்பொன்றடை ்பொரதியொரின் மிகச் சிறந்த 
்படைபபுகளின் சைளிப்பொடுக்ளொகும.

்பொரதி ஓர ்தசியக் கவிஞரொக 
கருதப்படுகிறொர. இைருடைய ்பொைல்கள 
்தெப்பற்று மிக்கதொக மக்கள மத்தியில் 
்்பொற்றப்பட்டுள்ளன. இதனொல் மக்கள 
ஈரக்கப்பட்டு சுதந்திரப ்்பொரொட்ைத்தில் மிகுந்த 
ஈடு்பொடுைன் ்பங்கற்று ்ொட்டின் 
சுதந்திரத்திற்கொகப ்பொடு்பட்ைனர. ்பொரதியொர 
்ொட்டின் ச்பருடமடய  மட்டும  கூறொமல் 
சுதந்திர இந்தியொடைப ்பற்றிய 

்பொரதியொரின் ”்பொஞ்ெொலி ெ்பதம” 
என்்பது ஓர தடலசிறந்த ்படைப்பொகும.   
இது இந்தியொடை திசர்ள்பதியொகவும, 
ஆஙகி்லயடர சகௌரைரக்ளொகவும 
சுதந்திர ்்பொரொட்ை வீரரகட்ள 
்பொண்ைைரக்ளொகவும, உருைகப 
்படுத்தியிருந்தொர. திசரௌ்பதியின்  
்்பொரொட்ைம மூலமொக அைர இந்திய தொய 
ஆஙகி்லயர ஆட்சியின் கீழ 
அடிடமப்பட்டுள்ளடத மடறமுகமொக 
சைளிப்படுத்தினொர. 

சதொடல்்ொக்குப ்பொரடைடய ்கொடிட்டுக் 
கொட்டுகிறொர. இைர 1908 ம ஆண்டு ”சு்தெ 
கீதஙகள” எனப்படும உணரச்சிமிக்க ்பொைல் 
சதொகுபபிடன சைளியிட்ைொர.

ஓர் இதழாசிரியராக �ாரதியார்

்பொரதியொர (்பல ைருைஙகட்ளப) 
தன்னுடைய ைொழக்டகயில் 
்பத்திரிக்டகயொ்ளரொக செலவிட்ைொர. ்பொரதி 
இ்ளம ையதில் தன்னுடைய ைொழக்டகடய ஓர 
்பத்திரிக்டகயொ்ளர மற்றும துடண ஆசிரியரொக 
“சு்தெ  மித்திரன்” என்ற ்பத்திரிக்டகயில் 
1904-ஆம ஆண்டு சதொைஙகினர. 1906-ஆம 
ஆண்டு ்ம மொதம ” இந்தியொ” எனப்படும ஓர 
புதிய ்ொளிதழ சதொைஙகப்பட்ைது. இது பிரஞ்சு 
புரட்சியின்  மூன்று முக்கிய முழக்கஙக்ளொன 
சுதந்திரம, ெமத்துைம மற்றும ெ்கொதரத்துைம 
்்பொன்றைற்டற தனது குறிக்்கொ்ளொக 
அறிவித்தது. இது தமிழ ்பத்திரிக்டக துடறயில்  
ஓர புதிய ்பொடதடய ஏற்்படுத்தியது எனலொம. 
இது புரட்சிகரமொன புதிய முயற்சியொக 
்தொன்றியது. தனது புரட்சிகரமொன  
முடனபபுடகட்ள சைளியிடுைதற்கு ்பொரதியொர 
அைரகள ைொர இதடழ சிகபபு தொளில் அச்சிட்டு 
பிரசுரித்தொர. அரசியல் ்கலிச் சித்திரத்துைன் 
சைளியிைப்பட்ை தமிழ ் ொட்டின் முதல் ் ொ்்ளடு 
‘இந்தியொ’ என்்பதொகும. இைர ்மலும விஜயொ 
என்கிற தமிழ தினெரியின் அதன் 
்பதிப்பொசிரியரொகவும இருந்து சைளியிட்ைொர. 
”்பொல ்பொரதொ” என்கிற ஆஙகில மொத 
இதடழயும, ்பொண்டிச்்ெரியில் ”சூர்யொதயம” 
எனும உள்ொட்டு ைொர இதடழ சைளியிட்ைொர.

”சுயரொஜய தினம” 
சகொண்ைொடுைதற்கொக 1908-ஆம ஆண்டு  
சென்டனயில் மிகபச்பரிய ச்பொதுக் 
கூட்ைத்திற்கு இைர ஏற்்பொடு செயதொர. 
“ைந்்த மொதரம” “எந்டதயும தொயும , 
சஜய ்பொரத்”  ்்பொன்ற ்பொரதியொரின் 
கவிடதகள  அச்சிட்டு இலைெமொக 
மக்களுக்கு வினி்யொகிக்கப்பட்ைன.

”்ொம ஆயிரம பிரிவுக்ளொக 
்ைண்டுமொனொலும பிரிந்து இருக்கலொம. 
ஆனொல், எப்படி இருந்தொலும அந்நிய 
்படைசயடுபட்ப நியொயப்படுத்த முடியொது”.
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”இந்தியொ” என்கிற இதழின் 
்பதிப்பொசிரியரொக இருந்து செயல்்பட்ைதனொல் 
்பொரதியொருக்கு டகது  ஆடணப 
பிறபபிக்கப்பட்ைது. இதனொல் நிடலடம 
மிகவும ்மொெமொனதொல் 1908-ஆம ஆண்டு 
்பொண்டிச்்ெரிக்கு செல்ல முடிவு எடுத்து அைர 
அங்க சென்றொர. அந்த கொல கட்ைத்தில் 
்பொண்டிச்்ெரி பிசரஞ்சு ஆதிக்கத்தின் கீழ  
இருந்தது. அஙகு ்பொரதியொரின் ைொழவில் 
்பல்்ைறு ெொதகமொன சூழநிடலகள ஏற்்பட்ைன,  
இதன்மூலம ்பல தடலைரகட்ள ெந்திக்கவும,  
சுதந்திரப்்பொரொட்ைத்தில் ஆயுத்மந்திய  
இயக்கத்தின் தடலைரக்ளொன அரவிந்்தொ, 
லொலொ லஜ்பதிரொய மற்றும வி.வி. சுபரமணியம 
ஆகி்யொடரயும ்பொண்டிச்்ெரியில் தஞ்ெம 

சுபரமணிய ்பொரதியொர (டிெம்பர) ்பதி்னொரொம ்ொளில் 1882-ஆம ஆண்டு எட்ையபுரம 
என்னும கிரொமத்தில் பிறந்தொர. இந்த ஊர தமிழ்ொட்டில் உள்ள திருச்ல்்ைலி மொைட்ைத்தில் 
உள்ளது, இைருடைய குழந்டத ்பருை ச்பயர சுபட்பயொ ஆகும. இைரது தந்டதயொர சின்னெொமி,  
தொயொர லட்சுமி அமமொள ஆைொர.

்பொரதியொர ஏழு ையதில்  தமிழக் கவிடதகட்ள எழுத ஆரமபித்தொர.  தன்னுடைய 
்பதி்னொரொம ையதில் அைருடைய ்படைபபுகள மற்றும திடறடமகள கற்றறிந்த அறிஞரக்ளொல் 
புகழப்பட்ைது.  ்பதி்னொரொம ையதில் சுபட்பயொ அடனத்து ச்பருமக்கள மற்றும அறிஞரகள 
கூடியிருக்கும ெட்பயில் ஓர ெைொல் விட்ைொர.  யொ்ரனும என்னுைன் எந்தவித முன்னறிபபு 
மற்றும ்பயிற்சி இல்லொமல் எந்த தடலபபில் ்ைண்டுமொனொலும ்்பெ தயொரொ? என ெைொல் 
விட்ைொர.  இந்த ்்பொட்டி எட்டையபுர அரெடையில் ஓர சிறபபு அமரைொக  எட்ையபுர அரெரின் 
தடலடமயில் ்டைச்பற்றது.  ெைொலில் ்தரந்சதடுக்கப்பட்ை தடலபபு‘கல்வி‘ ஆகும.  சுபட்பயொ 
்்பச்சுப ்்பொட்டியில் சைன்றொர.  இது சுபட்பயொவின் ைொழக்டகயில் ஓர திருபபு முடனயொக 
அடமந்தது.  இந்த மறக்க முடியொத நிகழவுக்கு பிறகு ‘எட்ையபுர சுபட்பயொ‘  என்று 
அடழக்கப்பட்ை அைர ‘்பொரதி’ என்றும பிற்கொலத்தில் ்பொரதியொர  என்றும மரியொடதயுைன் 
அடழக்கப்பட்ைொர.  ‘்பொரதியொர’ என்ற ச்பயர அடனைரொலும குறிப்பொக ்தெைொதிக்ளொலும 
உலசகஙகிலும உள்ள ்கொைொன ்கொடி தமிழப ்பற்றொ்ளரக்ளொல் மதியொடதயுைனும நிடனவு 
கூறப்படுகிறது. 

ஜூன் 1897-இல் ்பொரதியொருக்கு ்பதிடனந்து ையது நிரமபியிருந்த ் ்பொது செல்லமொளுைன் 
திருமணம ்ைந்தது. இதன்பிறகு ்பொரதியொர கொசிக்கு சென்றொர. அஙகு தனது அத்டத குப்பொள 
மற்றும மொமொ கிருஷணசிைனுைன் இரண்டு ஆண்டுகள இருந்தொர. அஙகிருந்த ்்பொது தொன் 
ெமஸகிருதம, இந்தி மற்றும ஆஙகில சமொழியறிவிடன ச்பற்றொர. அலகொ்பொத் ்பல்கடலக்கழக 
நுடழவுத் ்தரவில் அைர  சைற்றி ச்பற்றொர. கொசியில் தஙகியிருந்தது ்பொரதியின் ஆளுடமயில் 
ச்பரும மொற்றஙகட்ள ஏற்்படுத்தியது. முறுக்கு மீடெ, சீக்கியரகளின் தடலப்பொடக மற்றும 
வீறு சகொண்ை ்டையிடன தனக்்க உரித்தொனதொக்கினொர. இத்தடகய சைளிப்படையொன 
மொற்றஙகளும ்பொரதியொரிைம ஏற்்பட்ைன.
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புகுந்திருக்கும ச்பொழுது ெந்தித்தொர.  மிகவும 
ஆதொயத்திற்குரிய ்பொரதியொரின் ைொழக்டக 
என்்பது ்பொண்டிச்்ெரியில் ்பத்து ைருைம அைர 
தஙகியிருந்த கொலமொகும.  இைர தமிழ 
இட்ளஞரகட்ள ஒன்று திரட்டி ்தசிய 
்பொடதக்கு இட்டுச் சென்றொர.  ்பொரதியொரின் 
்படைபபுகள ஆஙகி்லய அரசுக்கு மிகவும 
எரிச்ெலூட்டின, இைரின் எழுத்துக்கள மூலம 
தொய ்ொட்டுப்பற்டற தமிழ இட்ளஞரகளிைம 
விடதத்தொர.  ்பொரதியொர 1919-ஆம ஆண்டு 
சென்டனயில் ரொஜொஜி வீட்டில் மகொத்மொ 
கொந்திடய ெந்தித்தொர.  ்பொரதியொர  ஆஙகி்லயர 
ஆட்சிக்குட்்பட்டிருந்த இந்தியொவிற்கு அருகில் 
1918-ஆம ஆண்டு கைலூரில் ச்ருஙகினொர.  
அபச்பொழுது அைர டகது செயயப்பட்ைொர.  
இைர சிடறயில் இருக்குமச்பொழுது  
தன்னுடைய ் ்ரத்டத சுதந்திரம, ் தசியைொதம 
மற்றும ்ொட்டின் ்லத்டதப ்பற்றிய கவிடதகள 
எழுதுைதற்கு செலவிட்ைொர.  ்பொரதியொர 
தன்னுடைய இ்ளடமக்கொலத்தில் தமிழ 
்தசியத் தடலைரகளிைம ்ல்ல உறவுகட்ள 
எற்்படுத்தினொர, குறிப்பொக ை.உ. சிதம்பரம, 
சுபரமணிய சிைொ, மண்ையம திருமலச்ெொரியொர 
மற்றும சீனுைொச்ெொரி ்்பொன்றைரகளிைம 
்ல்லுறவுகட்ள ை்ளரத்தொர. இந்த 
தடலைரகளிைம ஆஙகி்லயர ஆட்சியினொல் 
ஏற்்படும பிரச்ெடனகட்ள ்பற்றி விைொதித்தொர.  
்பொரதியொர இந்திய ்தசிய கொஙகிரசின் 
ைருைொந்திர மொ்ொட்டில் கலந்து சகொளளும 
ைழக்கத்டதக் சகொண்டிருந்தொர ்தசிய 
பிரச்ெடனகட்ள தீவிரமொன இந்திய 
்தசியைொதத் தடலைரக்ளொன 
பிபின். ெந்திர்பொல், ்பொலகஙகொதரதிலக் மற்றும 
வி.வி.சுபரமணியம ்்பொன்்றொரிைம 
விைொதித்தொர. ்பொரதியொரின் ்பங்கற்பு மற்றும 
செயல்்பொடுக்ளொல் 1905-ஆண்டு ்பனொரஸ 
மற்றும 1907-ஆம ஆண்டு சூரத் மொ்ொட்டில் 
இந்திய ்தசிய கொஙகிரசு தடலைரகட்ள 
இைரது  ்தெ்பற்று மிகவும கைரந்து 
இழுத்ததுைன்  ்பல தொய ்ொட்டை ்்சிக்கும 
்தெத் தடலைரக்ளொல் மதிக்கப்பட்ைொர. சில 
்தெத்தடலைரகளுைன் ்தெம ்பற்றிய 
சிந்தடனகட்ளப ்பகிரந்து சகொண்ைொர.  
அதுமட்டும இல்லொமல் ்பல்்ைறு முடறயில் 
்தசிய இயக்கத்டத ைலுப்படுத்துைதற்கு அைர 

அறிவுடரகட்ள ைழஙகினொர. ெந்்தக 
மில்லொமல் ்பொரதியொருடைய அறிவுடரகள 
மூலமொகப ்பல ் தசிய தடலைரகள புத்துணரவு 
ச்பற்று ்தசியைொதத்திற்கு ்பஙகொற்றினொர. 
இவைொறு ்பொரதியொர இந்திய சுதந்திரத்திற்கொக 
முக்கிய ்பஙகொற்றினொர என்்படத ்ொம 
அறி்ைொம.

ஓர் சமூக சீர்திருததவாதியாக �ாரதியார்

்பொரதியொர ெொதிய அடமபபுக்கு எதிரொக 
செயல்்பட்ைைர.  இைர உலகில் இரண்டு 
ெொதிகள உள்ளன. ஒன்று ஆண்ெொதி 
மற்சறொன்று ச்பண்ெொதி என்்படதத் தொண்டி 
்ைறு ஒன்றுமில்டல என்று 
பிரகைனப்படுத்தியிருக்கிறொர.  இைற்றிற் 
சகல்லொம இைர தனது பூநூடல அகற்றினொர. 
்மலும அட்ைைடண ெொதியினடரயும பூநூல் 
அணியச்செயது ்ைதம ஓதச் செயதொர. இைர 
முஸலிமகள ்ைத்தும கடையில் ்தநீர 
்பருகினொர.  இைர தன்னுடைய குடும்ப 
உறுபபினரகளுைன் ்தைொலொயத்திற்கு 
அடனத்து  விழொக்களிலும ்பங்கற்றொர.  இைர 
்பட்டியல் இனத்தைடர ்கொயிலுக்கு 
அனுமதிப்படத ஆதரித்தொர.  இைருடைய 
அடனத்து சீரதிருத்தஙகளுக்கும இைருடைய 
அக்கம ்பக்கத்தினரிடை்ய ச்பரிய எதிரபபு 
இருந்தது.  ்பொரதியொர மிகவும திறடமயொனைர. 
இந்தியர, சதளிைொக அடனைரும 
்பொரதத்தொயின் குழந்டதகள என ஒன்று்பட்டு 
செயல்்பட்ைொல் அன்றி இந்திய விடுதடல 
ெொத்தியமொகொது என்று கூறினொர. இைர 
ச்பண்களின் உரிடமகள, ்பொலினச் ெமத்துைம 
மற்றும ச்பண்களின் ஆற்றலொதல்  ஆகியைற்டற 
மிகவும ்மபினொர. இைர குழந்டத திருமணம, 
ைரதட்ெடண முடறடயத் தீவிரமொக  
எதிரத்தொர.  ஆனொல் விதடை திருமணத்டத 
அைர ஆதரித்தொர.

ஆணும ச்பணும ெமமொகக் 
கருதப்பட்ைொல் மட்டு்ம இவவுலகம அறிவு 
மற்றும புத்திக்கூரடமயில் சிறபபுறும.   

- சுப்ரைணிய �ாரதியார்
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ஓர்  பதானலந�ாககுச் சிநதனையாைராகப் 
�ாரதியார்

்பொரதி என்்பைர ஒரு கவிஞர, ்பத்திரிக்டக 
ஏழுத்தொ்ளர, சுதந்திரப ்்பொரொட்ை வீரர மற்றும 
ெமூக சீரத்திருத்தைொதி ஆைொர.   இைர தமிழக 
ெமுதொயத்தில் மிகப ச்பரியத் தொக்கத்டத 
எற்்படுத்தியைர.  இைர செொன்னடதச்  செயதுக் 
கொட்டியைர என்்பது இைரின் உயரடைக் 
கொட்டுகிறது. இைருடைய சதொடல ்்ொக்கொன 
முன்கணிபபு ்்பொல அடுத்த இரு்பத்டதந்து 
ஆண்டுகளில் இந்தியொ சுதந்திரம ச்பற்றது. ஓர 
மக்கத்தொன இந்தியொ ்பற்றிய இைரின் சதொடல 
்்ொக்கு சிந்தடனகள  சுதந்திர இந்தியொவில் 

செயல்்படுத்தப்பட்டுக் சகொண்டிருக்கின்றன. 
்பொரதியொர தனக்கொக ைொழொமல் 
மக்களுக்கொகவும ்தெத்திற்கொகவும 
ைொழந்தைர.  ஆடகயொல்தொன் மரியொடதயுைன் 
இைடரப ்பொரதியொர எனப ்்பொற்றுகின்றனர. 
்பல ஆண்டுகளுக்குப பிறகும சுபரமணிய 
்பொரதியொர இந்திய சுதந்திரத்தின் 
சின்னமொகவும தமிழ ்தசியைொத 
அதிரைடலடய ஏற்்படுத்தியைரொகவும  
வி்ளஙகுகிறொர.

15.4 ப�ாதுவுனைனைவாதம்

ை. சிஙகாரநவலர் (1860-1946)

இரு்பதொம நூற்றொண்டின் சதொைக்கத்தில் 
எழுச்சிச்பற்ற  சு்தசி மற்றும தன்னொட்சி 
இயக்கஙக்ளொல் ்ொடு முழுைதும விடுதடல 
உணரவு ்பரவியது. ெமூகரீதியிலும இந்து 
மதத்திற்குள சில சீரத்திருத்தஙகள சகொண்டு 
ைரப்பட்ைன. அரசியல் ரீதியொக இந்தியத் 
தன்டம அல்லது ்தசிய உணரவு உருைொைதில் 
இந்த இயக்கஙகள முக்கியப ்பஙகு ைகித்தன. 

இருந்த ்்பொதும இடை மதைொதத் 
தன்டமடய சகொண்டிருந்தன. அ்த்்பொல 
இந்த  இயக்கஙகளில் ்பங்கற்றைரகள 
ச்பரும்பொலும ்படித்த ்மல்தட்டு 
ைரக்கத்தினரொக இருந்தனர. அைரகள 
்கொரும விடுதடல மட்டு்ம அரசியல் 
விடுதடலயொக இருந்தது. அடித்தட்டு 
மக்க்ளொன விைெொயிகள, சதொழிலொ்ளரகளின் 
ச்பொரு்ளொதொர ்லன்களுக்கு முக்கியத்துைம 
அளிக்கப்பைவில்டல.  ச்பரும்பொலொன 
விைெொயிகள ஏடழக்ளொக இருந்தனர.   
்மலும, கொஙகிரசு கட்சிக்குள ெொதிப 

வி்ைகொனந்தரின் சீைரொன ெ்கொதரி 
நி்ைதிதொவுைனொன ்பொரதியொரின் ெந்திபபு 
ச்பண்களுக்கொன உரிடமகள ்பற்றி 
சிந்தடனடயப ்பொரதியொரிைம எற்்படுத்தின. 
இது ெொதியப பிரச்ெடனயிலிருந்து 
சுதந்திரம ைடரக்கும மற்றும ஆன்மீகம 
ைடர ்பொடு்பட்ைைர.  இைர தற்கொல 
ச்பண்களுக்கு ெக்தி என்கிற 
அடையொ்ளத்டத ஏற்்படுத்தியைர, 
குறிப்பொக ்வீன ச்பண்களின் அதிகொரம, 
்பலமொன, சுதந்திரமொன மற்றும 
ஆண்களுக்கு ெமமொன ்பஙகுதொரர என்று 
ச்பண்கட்ள குறிபபிடுகிறொர.

்பொரதியொர செபைம்பர ்பதி்னொரொம 
்ொள 1921-ஆம ஆண்டு இயற்டக 
எயதினொர.  ஆனொல் இைரின் இறுதி 
ெைஙகில் ்பதினொன்கு ்்பரகள மட்டு்ம  
்பங்கற்றனர, இதற்கு ெொதிடய விட்டு 
தளளி  டைக்கப்படு்ைொம என்்பதுைன் 
ஆஙகி்லய  அரெொஙகத்தின் அைக்கு 
முடறயினொல் ஏற்்பட்ை ்பய்ம 
கொரணமொகும.
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்பொகு்பொடுகள நிலவின. குறிப்பொக, தமிழகத்தில் 
பிரொமணர, பிரொமணரல்லொதைர என்ற 
்பொகு்பொடு நிலவியது. 

இந்த நிடலடமயில் தமிழக அரசியல் 
இயக்கத்தில் ்பகுத்தறிவு கருத்துகள, அறிவியல் 
்பொரடை ஆகியன உருைொைதிலும விடுதடலப 
்்பொரொட்ைஙகளுக்கு ஒரு ைட்ைொரத் தன்டம 
அளிப்பதிலும, விடுதடலப ்்பொரொட்ைத்தில் 
விைெொயிகள, சதொழிலொ்ளரகள ்லன்கட்ள 
இடணப்பதிலும இந்திய அரசியலில் ெமதரமக் 
கருத்துகள ்பரவியதிலும ம. சிஙகொர்ைலரின் 
அரசியல் சிந்தடனகள முக்கியப ்பஙகொற்றின.

காஙகிரசு அரசியலில்  சிஙகாரநவலருனைய 
சிநதனைகளின தாககம்

சதொைக்கத்தில் இந்தியொவில் இருந்து 
இயற்டக ை்ளஙகட்ளக் சகொளட்ளயடித்து 
மூலபச்பொருட்க்ளொகத் தஙகள ்ொட்டுக்கு 
ஏற்றுமதி செயத ஆஙகி்லய அரசு, தஙகள 
்தடைகள அதிகரித்ததொல் இந்தியொவி்ல்ய 
சதொழிற்ெொடலகட்ளத் சதொைஙகியது. 
ஏற்கன்ை இந்தியொவில் ்பொரம்பரியத் 
சதொழில்கட்ள கொலனியொதிக்க அரசு 
முைக்கிவிட்ைதொல் மக்கள ைொழைொதொரஙகட்ள 
இழந்து ்பசி, ்பட்டினி, ைறுடமயில் ைொடினர. 
இதனொல் மக்களின் ைொழக்டக தரத்திடன 
்மலும ்மொெமொக்கியது. இதனொல கூலி 
்ைடல கிடைத்தொல் ்்பொதும என்ற நிடலக்குத் 
சதொழிலொ்ளரகள தள்ளப்பட்ைனர.

இதனொல்  பின்னர சதொைஙகப்பட்ை 
சதொழிற்ெொடலகள அடனத்திலும 
சதொழிலொ்ளரகள மிகக் குடறைொன கூலிக்கு 
்ைடலயில் அமரத்தப்பட்ைனர.  அடிடமகட்ளப 
்்பொல் உடழத்தனர. ்்பொரொடினொல் 
கடுடமயொன அைக்குமுடறயொல் 
ஒடுக்கப்பட்ைனர. 

இவைொறு ்பொதிக்கப்படும 
சதொழிலொ்ளரகளுக்கொகத் சதொழிலொ்ளர 
அடமபபுகள உருைொகத் சதொைஙகின. 
அன்டறய சென்டன மொகொணத்தில் இந்த 
அடமபபுகளுக்கு திரு. வி. கல்யொணசுந்தரனொர, 
தி. ைரதரொஜுலு ்்பொன்்றொர தடலடம 

தொஙகினர. இந்த சதொழிலொ்ளர அடமபபுகள 
உருைொக முன்முயற்சிகள எடுத்து ்பொடு்பட்ைைர       
ம. சிஙகொர்ைலர ஆைொர என்்பது 
மிடகயில்டல. 

இந்த சதொழிலொ்ளரகட்ள 
அரசியல்மயப்படுத்தி விடுதடல 
இயக்கத்்தொடு இடணக்க ்ைண்டும என்று 
ம. சிஙகொர்ைலர விருமபினொர. ஆனொல் 
கொஙகிரசு கட்சி இதடன விரும்பவில்டல.  
ம. சிஙகொர்ைலர இதடனக் கடுடமயொக 
விமரசித்து 1920ஆம ஆண்டி்ல்ய கொஙகிரசு 
தடலடமக்கு தந்தி அனுபபினொர. சதொைரந்து 
அண்ணல் கொந்திக்குப ்பகிரஙகக் கடிதமும 
எழுதினொர. அத்துைன் ஹிந்து, சு்தெமித்திரன் 
உளளிட்ை முன்னணி ்ொளிதழகளிலும 
்ைெக்தி ்்பொன்ற ்பருை இதழகளிலும 
ஏரொ்ளமொன கட்டுடரகள எழுதினொர. 
கொஙகிரசு சதொண்ைரகள மத்தியிலும 
பிரச்ெொரம செயதொர. இச் ெமயத்தில் 1922-ஆம 
ஆண்டு ்டைச்பற்ற அகில இந்திய கொஙகிரசு 
குழுவின் கூட்ைத்தில் தமிழகப பிரதிநிதியொகக் 
கலந்துசகொண்ை அைர அஙகும விைொதத்டத 
உருைொக்கி தமக்கு ஆதரவு திரட்டினொர. அைரது 
கருத்துக்கள ைருமொறு: 

  இந்திய விடுதடல என்்பது விைெொயிகள, 
சதொழிலொ்ளரகளின் ச்பொரு்ளொதொர 
சுதந்திரத்டத உள்ளைக்கியதொகும.

  சதொழிலொ்ளரகள, விைெொயிகள 
்லன்களுக்கொகவும கொஙகிரசு ்்பரியக்கம 
்்பொரொை ்ைண்டும.

  விடுதடலப ்்பொரொட்ைத்தில் 
சதொழிலொ்ளரகள, விைெொயிகட்ளயும 
இடணத்துக்சகொள்ள்ைண்டும.

  ்பல்்ைறு அடமபபுகளில் உள்ள மக்கட்ள 
ஒன்று திரட்ை கொஙகிரசு தடலைரகள 
உதை ்ைண்டும.

இதன்விட்ளைொக 1922-இல் இந்திய 
்தசிய கொஙகிரசு சதொழிலொ்ளரகட்ள அடமபபு 
ரீதியொக ஒன்று திரட்ைத் தீரமொனம 
நிடற்ைற்றியதுைன் இதற்சகன ஓர 
குழுவிடன அடமத்தது. ஆறு்்பரசகொண்ை 
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அக்குழுவில் சிஙகொர்ைலரும ஒருைர என்்பது 
குறிபபிைத்தக்கது.

்மலும, சதொழிலொ்ளர உரிடமகட்ளப 
்பொதுகொக்க ெட்ைம இயற்ற ்ைண்டும என்று 
்்பொரொடினொர. அதடன ைலியுறுத்தி அன்டறய 
முன்னணி ்ொளிதழகளில் சதொைரந்து 
எழுதினொர. இது்்பொன்ற முயற்சிகளின் 
்பலனொக முதல் முடறயொக 1926-இல் 
சதொழிலொ்ளர ்லன்கட்ளப  ்்பணும ெட்ைம 
இயற்றப்பட்ைது. 

இ்த்்பொல கொஙகிரசு தடலைரகள 
அந்தந்த ைட்ைொர சமொழிகளில் ்்பசினொல்தொன் 
விடுதடலக்கருத்துகள மக்கட்ளச் 
சென்றடையும என்்பதுைன் மக்களுக்கும 
கொஙகிரசு ்்பரியக்கத்துக்கும இடை்ய 
ச்ருக்கம உருைொகும என்றொர. மக்கள 
பிரச்ெடனகட்ளப ச்பொதுமக்களிைம 
்்பசும்்பொது தமிழ சமொழியி்ல்ய ்்பெ 
்ைண்டும என உறுதியொக இருந்தொர. 
இடதசயொட்டி 1918-இல் சென்டன மொகொண 
ெஙகத்தின் மொ்ொட்டில் இது குறித்த தீரமொனம 
நிடற்ைற்றப்பட்ைது. இந்த மொ்ொட்டில் 
சிஙகொர்ைலர மற்றும ஈ.சை.ரொ ச்பரியொர 
ஆகி்யொர கலந்து சகொண்ைனர.

சுயைரியானத, ப�ாதுவுனைனைவாதம் 
இயககஙகளின மீதாை ை. சிஙகாரநவலரின 
தாககம்

பிரொமணர, பிரொமணரல்லொ்தொர 
்பொகு்பொடு கொஙகிரசு கட்சியில் நிலவுைடதக் 
கண்டித்து ச்பரியொர விலகிய்்பொது 
ம. சிஙகொர்ைலர அைடர ஆதரித்தொர. ் ெொவியத் 
ஒன்றியம சென்று ைந்த   ஈ. சை.ரொ ச்பரியொர 
அதன் தொக்கத்தில் ச்பொதுவுடைடமைொத க் 
கருத்துகட்ள ஏற்றுக்சகொண்டு சுயமரியொடத 
இயக்கத்திடன சுயமரியொடத ெமூக நீதிக் கட்சி 
என்று ச்பயர மொற்றினொர. அதற்கொன 
சகொளடகத் திட்ைஙகட்ள ைகுத்தளிப்பதில்  
ம. சிஙகொர்ைலர உறுதுடணயொக நின்றொர. 
இந்த அடமபபு தமிழ்ொடு முழுைதும ்பரை  
ம. சிஙகொர்ைலர அயரொது ்பொடு்பட்ைொர. 

ச்பரியொர ்ைத்திய ‘குடியரசு’ உளளிட்ை 
இதழகளில்  மூை ்மபிக்டககளுக்கு எதிரொக 
ஏரொ்ளமொன கட்டுடரகட்ளயும எழுதினொர. 
அைரது கட்டுடரகள எளிடமயொன ்டையில் 
புரிந்துசகொளளும ைடகயில் இருந்தன. 

ம. சிஙகொர்ைலர ச்பொதுவுடைடமைொதத் 
தத்துைத்தில் ஆழமொன ் மபிக்டக சகொண்ைைர. 
கொஙகிரசு ்்பரியக்கம சதொழிலொ்ளர 
அடமபபுகட்ள ஆதரிக்க ்ைண்டும என்று   
1920-இல் தடலடமக்குத் தந்தி அனுபபினொர. 
அது சென்டன ெமதரமைொதிகள ெொரபில் 
அனுப்பப்படுைதொக அதில் சதரிவித்திருந்தொர. 
அகில இந்திய கொஙகிரசு குழுவின் 
கூட்ைஙகளிலும, மொ்ொடுகளிலும 
ச்பொதுவுடைடமைொதப பிரதிநிதியொக்ை 
ைொதிட்ைொர. 

சதொழிலொ்ளரகள ்பலமொகத் திகழந்த 
சென்டன ்கரில் இந்தியொவின் முதல் 
உடழப்பொ்ளர தினத்டத 1923 ்ம முதல் 
்ொ்ளன்று ்ைத்திக்கொட்டினொர. அ்த ்ொளில் 
சதொழிலொ்ளர  விைெொயிகள கட்சி 
அடமக்கப்படுைதொகவும அறிவித்தொர.  

அக்கட்சியின் குறிபபிைத்தக்க 
்கொரிக்டககள பின்ைருமொறு:

பதாழிலாைர்களுககாை நகாரிகனககள் 

  எட்டுமணி்்ர ்ைடல

  ெஙகம அடமக்கும உரிடம

  தஙகள ்கொரிக்டககட்ள சைன்சறடுக்க 
கடைசி ஆயுதமொக ்ைடலநிறுத்தம 
செயயும உரிடம

  ்கொரிக்டககட்ள ்பரிசீலிக்க முத்தரபபு 
்்பச்சுைொரத்டதக் குழு

  குடறந்த்பட்ெ ஊதியம

  அடிப்படை ைெதிகளுைன் கூடிய 
சுகொதொரமொன குடியிருபபு ைெதி

  மருத்துைம மற்றும ஆயுள கொபபீடு
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  ைருஙகொல டைபபு நிதி

  ெம்ப்ளத்துைன் கூடிய ஈட்டிய விடுபபு

  இலைெ மருத்துை உதவி

  ்்பறுகொல விடுபபு

  ஒப்பந்த முடற ஒழிபபு

விவசாயிகளுககு 

  இலைெ நீரப்பொெொனம

  ெமீன்தொர முடற ஒழிபபு

ப�ாது ைககளுககு

  அடனைருக்கும ைொக்குரிடம

  அடித்தட்டு மக்கள, சதொழிலொ்ளரகள, 
விைெொயிகள ்்பொன்்றொர ்தரதலில் 
்்பொட்டியிை அனுமதி

1925ல் கொன்பூர ்கரில் இந்தியொவின் 
முதல் ச்பொதுவுடைடமைொதம மொ்ொடு 
்ைந்த்்பொது அதற்குத் தடலடம ஏற்று ்ைத்தித் 
தந்தொர. அப்்பொது “ைன்முடறயற்ற மொரக்சியப 
்பொடத”டய ைலியுறுத்திப்்பசினொர. ்மலும, 
”இந்தியொவுக்்கற்ற மொரக்சியப ்பொடதடயத் 
திட்ைமிை ்ைண்டும” என்றும 
்கட்டுக்சகொண்ைொர. “கொஙகிரசு கட்சியில் 
இருந்துசகொண்்ை ச்பொதுவுடைடமைொதிகள 
தனிபபிரிைொக இயஙக ்ைண்டும” என்றொர. 
இடதசயொட்டி கொஙகிரசு கட்சிக்குள ெமதரம 
பிரிவு உருைொனது. 

ை. சிஙகாரநவலரின வாழ்வும் சமூக �ணியும்

ம. சிஙகொர்ைலர இ்ளம ையதி்ல்ய 
இந்து மதத்தில் நிலவும ைரண அடமபபிலும 
மூை ்மபிக்டககளிலும அதிருபதி 
அடைந்திருந்தொர.  இதன் விட்ளைொக  
1890களி்ல்ய ்பல இைஙகளில் ச்பௌத்த 
ெஙகம அடமத்து ைரண அடமபபுக்கும மூை 
்மபிக்டககளுக்கும எதிரொகப ்பரபபுடர 
செயதொர. 

ைெதி மிக்க குடும்பத்தில் பிறந்து ெட்ைம 
்பயின்ற சிஙகொர ்ைலர சென்டன மொ்கரொட்சி 
மன்றத்தில் உறுபபினரொகவும அதன் சுகொதொரக் 
குழுவிலும ்பணியொற்றினொர. அப்்பொது 
குடிடெப ்பகுதிகளில் சகொளட்ள ்்ொய 

தொக்கம அதிகமொக இருந்ததொல் சுகொதொரம, 
கல்வி ஆகிய பிரச்ெடனகளுக்கு முன்னுரிடம 
அளித்தொர. 

சதொைரந்து குடிடெப ்பகுதிகளில் ைொழந்த 
சதொழிலொ்ளரகளின் உரிடமகளுக்கொகப 
்்பொரொடினொர. இதன் அடிப்படையி்ல்ய 
கொஙகிரசு இயக்கத்தில் செயலொற்றினொர. 
பின்னர ச்பரியொரின் சுயமரியொடத 
இயக்கத்தில் ்ெரந்தொர. 

தனது ஐம்பது ையடதக் கைந்தபின்்்ப 
அரசியலில் இறஙகினொலும சுமொர முப்பது 
ஆண்டுகளுக்கும அதிகமொக முதுடமடயயும 
ச்பொருட்்படுத்தொமல் ்பகுத்தறிவு மற்றும 
ச்பொதுவுடைடமைொதக் கருத்துகட்ளயும 
விைொது பிரெொரம செயதொர. 

ம. சிஙகொர்ைலர சதன்னிந்தியொவின் 
முதல் ச்பொதுவுடைடமைொதி என்று ் ்ெத்துைன் 
நிடனவு கூறப்படுகிறொர. 

15.5 திராவிைகபகாள்னகவாதம்

ப�ரியார் (1879-1973)

அறிமுகம்

தமிழக அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகளில் 
இ.சை.ரொ. ச்பரியொர மிகச்சிறந்த 
சிந்தடனயொ்ளரொக கருதப்படுகிறொர. ஏசனனில் 
இைர தமிழகத்தின் தடலசிறந்த சீரதிருத்தைொதி 
ஆைொர. இைடரப்பற்றி விரிைொக இப்பொைத்தில் 
கொணலொம.

்பன்சனடுஙகொலமொக தமிழகத்டதப 
பீடித்திருந்த மூைப்பழக்க ைழக்கஙகள, 
ச்பண்ணடிடம, ெமூகப பின்னடைவுகளுக்கு 
அறிடையும, சுய மரியொடதடயயும 
அடிப்படையொகக் சகொண்டு தனது ச்டிய 
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்்பொரொடிபச்பற்ற உண்டமயொன சுதந்திரம 
அதுைல்ல என்றொர ஈ.சை.ரொ.ச்பரியொர 
்பல்்ைறு நிடலகளில் ்தெம, இனம மற்றும 
்தசியைொதம ஆகியைற்டற ச்பரியர 
கடுடமயொக விமரசித்தொர. ்தெம, 
்தசியைொதம, மற்றும ்தசிைொதம ஆகியடை 
ஒ்ர மொதிரியொன கருத்தொக்கஙக்்ள என அைர 
கருதினொர. இவ்ைறு்பொடுக்்ள 
அந்்ொட்டிலுள்ள ஒட்டுசமொத்த குடிமக்களின் 
சுயமரியொடதடயக் குறிப்பதொக அைர 
கூறுகிறொர. அைர ்மலும கூறுடகயில் 
தமிழகத்தில் ்தசியைொதத்டதப ்பற்றி 
யொ்ரனும ்்பசுடகயில் அைரகள மக்கள 
்லனில் அக்கடற சகொண்டிருக்கிறொரக்ளொ? 
என தொம வியப்பதொகப ச்பரியொர வினவுகிறொர.

நதசியவாதம் என�து சுரண்ைலாகும்

இந்தியரகள மற்றும தமிழரகட்ள 
மட்டுமல்லொமல் மக்களின் சுயமரியொடதடயப 
்பற்றியும கைடலப்பைொத மனிதரகளும 
உள்ளனர. அைரகள தஙகளின் சுய்லன் 
மற்றும ்மம்பொட்டிற்கொக மக்கட்ள ்தெம 
மற்றும ்தசியைொதத்திடன ்ம்படைத்து 
ஏமொற்றுைர, ்தெம மற்றும 
்தசியைொதத்திற்கொக சுயமரியொடத 
மடறக்கப்படுமொனொல் அது ்தெத்திற்கு 
எதிரொன குற்றமொகும என்றொர ச்பரியொர.

 ்தசியைொதம என்்பது ஓர கற்்படனயொன 
உணரைொகும. ஆக்ை ்தசிய உணரவு என்்பது 
ைெதிமிக்க மற்றும அதிகொரத்தில் 
உள்ளைரக்ளொல் மக்கட்ள ஏமொற்றி 
அைரகளின் எதிரமடற உணரவுகட்ளக் 
கட்டுப்படுத்தும ெதியொகும. அது ஓர தைறொன 
அனுமொனமொகும. இதடன ைெதி்படைத்த உயர 
குடியினர ஏடழ ெமுதொயத்தின் உரிடமகட்ளத் 
தடுப்பதற்கொகப ்பயன்்படுத்துகின்றனர.

 ்தசியைொதம என்்பது மக்களுக்கு ஓர 
மயக்கத்டதயும உணரவுபபூரைமொன 
சைறிடயயும குறிக்கும செொல்லொகி விட்ைது  
எனக் கூறுகிறொர.

உலகைாவிய நதசியவாதததிற்கு ைறுப்பு

ச்பரியொர தனது இலஙடகப ்்பருடரயில், 

ைொழ்ொள முழுைதும ்்பொரொடியைர. 
இதற்கொகத் தந்டத ச்பரியொர என்று தமிழக 
மக்க்ளொல் அடழக்கப்படு்பைர. ்பண்்பொட்டு 
ரீதியொக அைர ைகுத்துத் தந்த திரொவிைக் 
கருத்துக்கள இன்று இந்தியொ முழுைதும ஒளி 
வீசுகிறது என்று புகழச்பற்ற ெமூக நீதி 
அறிஞரகள கூறுகிறொரகள. 

கொந்தியின் அரசியல் ைருடகயொல் 
ஈரக்கப்பட்ை ச்பரியொர கொஙகிரசு இயக்கத்தில் 
இடணந்து சுதந்திரப ் ்பொரொட்ை இயக்கத்திலும, 
ெமூக சீரதிருத்தத்திற்கொகவும தீவிரமொகப 
்பஙகொற்றினொர. (கொஙகிரசு இயக்கத்தில் 
்மட்டுக்குடியினரின் செல்ைொக்கு 
்கொ்லொச்சிய 1920-களில்  அடித்தட்டு 
மக்களிைம கொஙகிரசு ்்பரியக்கத்டதக் 
சகொண்டு சென்றதிலும, ஆலய நுடழவு 
்்பொரொட்ைஙகள சைற்றி ச்பற்றதிலும ச்பரியொர 
ச்பரும ்பஙகொற்றினொர. ஆனொல், கொஙகிரசு 
கட்சியில் ைரணொசிரம சகொளடக 
கடைபபிடிக்கப்பட்ைதொல் அதிலிருந்து விலகி 
நீதிக்கட்சியில் இடணந்து சுய மரியொடத 
இயக்கத்டதத் ்தொற்றுவித்தொர. இதற்குப 
பின்னர தந்டத ச்பரியொரின் ்பஙகளிபபுகள 
மற்றும செயல்்பொடுகள இந்திய மற்றும 
தமிழக அரசியலில் பிரிக்க முடியொத 
ைரலொறொயின. 

்தெத்தின் ச்பயரொல் ஓர குழு மக்கட்ளச் 
சுரண்ை நிடனத்தொல் அத்்தெம 

ஈ.சை.ரொமெொமி என்ற இயற் 
ச்பயடரக் சகொண்ை தந்டத ச்பரியொர 
ஈ்ரொட்டில் செல்ைச் செழிபபுள்ள ைணிகக் 
குடும்பத்தில் 1879-இல் பிறந்தொர. 
இ்ளடமப ்பருைத்தி்ல்ய தனது 
குடும்பத்திலும, சுற்றியுள்ள 
ெமுதொயத்திலும நிலவிய மூை 
்மபிக்டகடய எளளி ்டகயொடிய 
ச்பரியொர, சதொைக்கத்தில் தீவிர அரசியலில் 
ஈடு்பைவில்டல. ஆனொலும, ஈ்ரொடு 
்கரமன்றத்தடலைர ்்பொன்ற 
ச்பொறுபபுகட்ள ைகித்தொர.

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 15_updated.indd   206 29-09-2018   12:45:17
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



207

்தெம, ்தசியைொதம என்்படதக் கடுடமயொக 
எதிரத்துள்ளொர. ‘இந்திய ்தசியைொதம’ என்ற 
கருத்டத சிலர தஙகள ஆயுதமொகக் 
டகயிசலடுத்த கொலத்தில் ்தசியைொதத்டதப 
்பற்றி ச்பரியொர எதிரத்துப ்்பசியுள்ளொர. 
இந்திய ்தசியைொதத்டத மட்டுமின்றி, உலகில் 
உள்ள மற்ற ்ொடுகளின் ்தசியஙகட்ளயும 
ெொன்றொகக் கொட்டி, ்தசியைொதத்டத 
மறுக்கிறொர ச்பரியொர.

“்தசியைொதம என்்பது 
முதலொளித்துைைொதிகள தஙகள தஙகள 
மூலதனத்டத ச்பருக்கிக் சகொள்ள ஏடழ 
மக்கட்ள ்பலி கைொைொக்குைதற்கொகக் கற்பித்துக் 
சகொண்ை தந்திர ைொரத்டதயொகும.

உதொரணமொக, “இஙகிலொந்து ்ொட்டின்  
்பணக்கொர ெமூகத்திற்கு அசமரிக்கொ ்ொட்டின் 
்பணக்கொர ெமூகத்துைன் ்மொதல் ைந்தொல் 
இஙகிலொந்து ்தெத்து முதலொளிகள,  
அந்்ொட்டின் ஏடழமக்கட்ளப ்பொரத்து “ஓ 
இஙகிலொந்து மக்க்்ள! ்தெ்பக்தரக்்ள! 
்தெத்துக்கு ச்ருக்கடி ைந்து விட்ைது, என்று 
கூறி ஏடழ ெமுதொயத்டத தூண்டுகின்றனர. 

இவைடகப ச்பொயயுடரகள மூலம மக்கட்ளச் 
சுரண்டி ச்பொரு்ளொதொரத்டத அபிவிருத்தி 
செயகிறொரகள என்று கூறுகிறொர.

்பல்்ைறு ்தசிய இனஙகட்ளயும - 
்தெஙகட்ளயும உள்ளைக்கிய ்ொடு ரஷயொ. 
அந்த ஒன்று்பட்ை ரஷயொவில் எந்த ைடகயொன 
ஏற்றத் தொழவுகளும இல்டல என்றுகூறி, 
அந்தைடகயொன புரட்சிக்கு ஆதரைொக நின்றைர 
ச்பரியொர.

“கைவுள, மதம, மற்றும ்தசியைொதம 
ஆகியடை அடி்யொடு அழிக்கப்பட்ை 
்ொடுகளில் ்பணக்கொரக் சகொடுடமயும, 
்ெொம்்பறி ைொழக்டகயும, ்பட்டினி கஷைமும, 
உயரவு தொழவு நிடலயும கொணப்பைவில்டல. 
அது்்பொன்ற ்ொடுகளில் கைவுள, மதம மற்றும 
்தெப்பற்று ஆகியடை இல்டல. ஆனொல் மனித 
ெமூக ெமத்துை ெமுதொய்ம அந்்ொடுகளில் 
முக்கியமொக்க கருதப்பட்ைது. அஙகு 
்பணக்கொரன் - ஏடழ, முதலொளி - சதொழிலொளி, 
அதிகொரி - குடிமக்கள என்கின்ற ்பொகு்பொடு 
கொணப்பைவில்டல. ்மன்மக்களுக்கு ெமத்துை 
விருமபிகளும கைவுள மற்றும 
்தசியவிைொதத்திற்கு முன்னுரிடம தரும 

ச்பரியொர ஓர கைவுள மறுபபுக் சகொளடகயுடைய முற்்்பொக்கொன ெமூக சீரதிருத்தைொதி

 ச்பரியொரின் ்படைபபுகள மற்றும மரபு

 ெரொெரித் தமிழனுக்குப ச்பரியொர ஓர சகொளடகயொக உள்ளொர. ெமூக ெமத்துைம, 
சுயமரியொடத மற்றும சமொழியின் ச்பருடமடய முன்னிறுத்தும அரசியடல ைழி ் ைத்தினொர. ஓர 
ெமூக சீரதிருத்தைொதியொக அைர ெமூகம, ்பண்்பொடு மற்றும ்பொலின ெமத்துைமின்டம 
்்பொன்றைற்றில் கைனம செலுத்தினொர. அைர மக்கள தஙகள ைொழக்டகத் துடணடய 
்தரந்சதடுக்கும ்்பொது ்பகுத்தறிவின் அடிப்படையில் செயல்்பை ைலியுறுத்தினொர. ச்பண்கள 
அடனைரும சுதந்திரமொக இருப்பதுைன் பிளட்ள ச்பற்றுக் சகொடுப்பதற்கொக எனும  நிடலடய 
மொற்றி அைரகளுக்கு ்ைடல சுயமரியொடத இயக்கம, ெைஙகுக்ளற்ற திருமணஙகட்ள 
ஊக்குவித்ததுைன் ச்பண்களுக்கு செொத்துரிடம மற்றும விைொகரத்து செயயும உரிடமகளும 
ைழஙக ்ைண்டும எனப ்்பொரொடினொர. அைர மக்கள தஙகளின் ச்பயருக்கு பின் உள்ள ெொதிப 
ச்பயடர டகவிடுமொறும அதடனக் குறிபபிை ்ைண்ைொம எனவும ்ைண்டு்கொள விடுத்தொர. 
1930-களில் ்பட்டியல் இனத்தைரொல் ெடமக்கப்பட்ை உணடை ச்பொதுக்கூட்ைஙகளின் பின்னர 
ெம்பந்தியொக ்ைத்திக் கொட்டினொர.

 கொலப்்பொக்கில் ெொதி, மத அரசியல் ்ைறு்பொடுகட்ளக் கைந்த ச்பருமதிபபுைன் ‘ச்பரியொர’ 
்வீன தமிழகத்தின் தந்டதசயன அடழக்கப்படுகிறொர.

்ன்றி அருண் ஜனொரத்தனன்,  தி.நியூ இந்தியன் எக்ஸபிரஸ 13.3.2018
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்தெத்திற்கு ெமமொனைரகள அல்ல.

உலகில் உள்ள அடனத்து 
்தெஙகட்ளயும, ்தசியஙகட்ளயும 
கடுடமயொக எதிரத்தது ்்பொல ‘இந்திய ்தெம’ 
என்்பது, ்பல்்ைறு ்தசிய இனஙகட்ள - 
்பல்்ைறு ்தெஙகட்ள இடணத்து 
உருைொக்கப்பட்ை ஒன்று -  அந்த இடணபபு ஒரு 
சிலரின் ஆதிக்கத்திற்குக் கருவியொக 
இருப்பதொல் அடதயும ச்பரியொர எதிரக்கிறொர.

இநதியாவில்  நவறு�ாடுகளின நதசம்

‘்தெம’ என்ற கருத்தியல் இந்தியொவுக்குப 
ச்பொருந்துமொ? என்ற ்களவிக்கு அை்ர 
சிறப்பொன ்பதில் அளித்துள்ளொர. 

“மதரொஸ’  என்்பது ஒரு தனித் ்தெம 
அல்லசைன்றும அது தனித்து செயல்்பை 
முடியொது என்றும ்தொழரகள சிலர 
செொல்கிறொரகள. மதரொஸ ஒரு தனி ்தெமொக 
இருந்தது. இன்றும இருக்கிறது. அதுதொன் 
‘திரொவிைம’. அதனுடைய ்ொகரிகம, ்பண்்பொடு 
்பழக்கைழக்கஙகள  ஆகியடை ைஙகொ்ளம, 
்பம்பொயிைம இருந்து ் ைறு்பட்ைது.  ஆஙகி்லயர 
ஆட்சியொல் ஆஙகில சமொழி அறிமுகம ஆகி 
இருக்கிறது. ஆஙகிலமும ஆஙகி்லயர 
ஆட்சியும ஒழிந்து ஹிந்தி சமொழி ைந்தொல் 
அன்்ற மதரொெொனது சஜரமனி, இத்தொலி, 
பிரொன்சு முதலிய ஏ்தொ ஒரு ்ொட்டுைன் 
்ெரந்துவிடும.

“இந்தியொ ஒரு ‘்தெம’ என்று 
செொல்ைடதவிை, ‘திரொவிை்ொடு’ ஒரு ‘்தெம’, 
ஆந்திர்ொடு ஒரு ‘்தெம’ ைஙகொ்ள்ொடு ஒரு 
‘்தெம’ என்று செொன்னொலும ச்பொருந்தும. 
உதொரணமொக திரொவிை ்ொட்டை 
எடுத்துக்சகொண்ைொல் திரொவிை்ொடு என்று 
தனிப்பட்ை ்பண்்பொடு கடல, சமொழி, ்ொகரிகம, 
மற்றும ஆட்சியின் கீழ  ஆயிரக்கணக்கொன 
ைருைஙகள இருந்து ைந்தசதன்று ெரித்திரம 
கூறுைடத யொரொலும மடறக்க முடியொது.

மொறு்பட்ை  ஆட்சிகளின் கீழ இருந்துைரும 
ஒரு ்ொட்டை ஒரு ‘்தெம’  என்று செொல்லி 
எல்லொ மக்கட்ளயும ஒன்று்படுத்தி 

அன்னியனிைமிருந்து விடுதடலயடைந்த 
பின்னர  ஒரு கூட்ைத்தொர மற்சறொரு 
கூட்ைத்தொடர ஆ்ளலொம என்றொல், இடத யொர 
ஒபபுசகொளைொரகள என்று ்கட்கிறொர.
ச்பரியொர முன்சமொழிந்த ‘திரொவிை 
்தசியைொதம’ முற்றிலும ச்பருைொரியொக மத 
ஆதிக்கஙகளுக்கு எதிரொக இருந்தது.

பைாழிக  பகாள்னக

“அைரைர சமொழிடயக் 
கொப்பொற்றிக்சகொளைதற்கு அைரைருக்கு 
உரிடம உண்டு.  இந்த உரிடம திரொவிை 
ெமதரமக் குடியொட்சியில் ்பொதுகொக்கப்படும. 
எந்த ஒரு சமொழியும, மற்சறொரு சமொழி 
்்பசு்பைர மீது ைலுக்கட்ைொயமொகத் 
திணிக்கப்பைக்கூைொது. பிரிவிடன 
ைொதத்திற்கொன ஆயுதமொக சமொழி 
்பயன்்படுத்தப்பைக்கூைொது. மக்களின் 
அடனத்து ்தடைகளுக்கும மத்திய 
அரெொஙகத்டதச் ெொரந்திருப்பது  எதடனயும 
சைளிப்படுத்தொது. ஒரு்ைட்ள சமொழியொனது 
்தசியமயமொக்கப்பட்ைொல் மக்களுக்கு 
அதனொல் ்பட்டினியில் இருந்து விடுதடல 
கிடைக்குமொ? சதளிைொகக் கூறுைசதனில் 
தமிழ உடழப்பொ்ளரகள தமிழ ்்பசும 
முதலொளிக்ளொ்ல்ய சுரண்ைப்படுகின்றனர.

சாதியற்்ற சமுதாயம்

ச்பரியொர ‘தமிழ்ொடு தமிழருக்்க, 
திரொவிை்ொடு திரொவிைருக்்க’ என்று 
சதொைரசியொன ்பரபபுடரகள, ்்பொரொட்ைஙகட்ள 
்ைத்தினொர. ச்பொதுச்செயல்திட்ைம, 
ச்பொது்ைடலத்திட்ைம, இஸலொமுக்கு 
மதமொற்றம, திரொவிை்ொட்டுப பிரிவிடன 
்்பொன்றைற்றில் ்பல்்ைறு ைடிைஙகளில் 
ஆதிக்க ெக்திகட்ள எதிரத்துப ்்பொரொடினொர.

ஆனொல், ஆதிக்க ெக்திகள மிக எளிதொக, 
தமிழன், தமிழத்்தசியைொதம, ்தசிய இனம 
்்பொன்ற உணரவுகட்ள ஏற்றி, சில தமிழ 
்தசியத் தடலைரகள மூலமொக மீண்டும 
தஙக்ளது ஆதிக்கத்டதத் சதொைரும 
முயற்சிகளில் தீவிரமொக ஈடு்பட்ை்்பொது, 
ஒருகொல கட்ைத்தில் ச்பரியொர, இந்தத் 
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திரொவிை்ொ்ை கூை ்ைண்ைொம. ெொதி ஒழிப்்ப 
முக்கியம என்ற முடிவுக்கு ைந்தொர என்்படத 
அைரின் சிந்தடனத் சதொகுபபுகள ைழியொக 
அறியலொம. 

“திரொவிை்ொடு ச்பறொவிட்ைொலும ெரி; சில 
ஆதிக்க ெக்திகட்ள ஒழிக்க முடியொவிட்ைொலும 
ெரி; முதலொளித்துைத்டத அழிக்க முடியொது 
்்பொனொலும ெரி; ெொதிடய ஒழிக்கின்ற ஒ்ர 
கொரியத்டத சைற்றிகரமொகச் செயது முடித்தொல் 
்்பொதும என்கிறொர. இது ஒன்்ற திரொவிைர 
கழகத்தின் லட்சிய சைற்றி என்று 
ச்பருடமப்பட்டுக் சகொள்ளலொம. அந்த 
அ்ளவுக்கு இந்த ெொதி சைறியொனது, திரொவிை 
இனத்டதச் சின்னொபின்னப்படுத்தி 
ஆரியத்துக்கு அடிடமயொக்கி 
டைத்திருக்கிறது.”என்று 1950களின் 
சதொைக்கத்தில் அைர தனது அரசியல் 
கருத்துக்கட்ள சைளியிட்டுள்ளொர.

அரசியல் கருததியல்: இது ஒரு கருத்தின் 
சகொளடக, ்கொட்்பொடுகள, ்்பொதடனத் 
சதொகுபபுகள, ஆகியைற்டற உள்ளைக்கிய 
ஒன்றொகும. 
அரசியல் இயககம் :  இது ஒரு ெமூக கூட்ைம 
இது அரசியல் இலக்குகட்ள ஒன்றிடணத்து 
செயல்்படுத்துைதற்கொக ஏற்்படுத்தப 
்பட்ைதொகும.  
சமூக இயககம் : இது ஒரு ைடகயொன ெமூக 
கூட்ைத்தின் செயல்்பொடு ஆகும.  ஒரு 
ெமூகத்தில் உள்ள மக்கள அடனைரு்மொ 
அல்லது ஒரு பிரிவின்ரொ ஒரு குறிபபிட்ை 
இலக்டக அடைைதற்கொக ஒன்றிடணந்து 
செயல்்படுைது.
திரவிை இயககம் : திரொவிை இயக்கம சென்டன 
மொகொணத்தில் ஏற்்படுத்தப்பட்ைது. இது சதன் 
இந்தியொவின் ்ொன்கு முக்கிய இனம, சமொழி 
உள்ளைக்கிய ஒரு பிரிவு ஆகும.
சுயைரியானத இயககம் : ெமுதொயத்தில் 
பிற்்படுத்தப்பட்ை அடனத்து ெொதியினரும 
தஙகளுக்சகன்று ெயமரியொடதயுைனும 

அருஞபசாற்ப�ாருள்

உரிடமகளுைனும ைொழைதற்கு 
ஏற்்படுத்தப்பட்ை இயக்கம.
பதாழிைாலர்இயககம்: ்பணியொ்ளர/
சதொழி்ளொலரகளின் ்ல்ைொழவுக்கொக 
ஏற்்படுத்தப்பட்ை ஒரு அடமபபு ஆகும.
நீதிககடசி: இது ஆஙகி்லயர ஆட்சி கொலத்தில் 
சென்டன மொகொணத்தில் ்தொன்றிய அரசியல் 
கட்சியொகும. இது பிரொமணரல்்லொ்தொடர 
பிரதிநிதிப்படுத்துைதற்கொக ்தொன்றியது.
தனி தமிழ் இயககம்: இந்த இயக்கம, ஒரு 
இயக்கமொக செயல்்பட்டு தமிழ சமொழிடய 
அன்னிய்ொட்டு சமொழியின் தொக்கத்திலிருந்து 
தமிழ சமொழிடய சுதந்திரமொக இருக்க செயய 
்தொன்றியதொகும, குறிப்பொக ெமஸகிருதத்தின் 
ைொரத்டதயின் தொக்கத்திலிருந்து விடுதடல 
ச்பறுைதற்கொக ்தொன்றியதொகும.
சமூக சுதநதிரம்: எந்த விதமொன 
தடலகளுமின்றி ஒரு ெமூகம சுதந்திரமொக 
இயஙகுதல்
தனைாடசி  இயககம்: 1916 மற்றும 1918ம 
ஆண்டுகளுக்கு இடை்யயொன இந்திய 
சுதந்திர இயக்கம ஆகும.  இது அன்னிச்பென்ட்  
அமடமயரொல் துைஙகப்பட்ைது.
�ாகு�ாடு:  ெொதி, மத இன அடிப்படையில் 
ஒருைடர அல்லது ஒன்றுக்கு 
்மற்்பட்ைைரகட்ள ெமமொக ்ைத்தொடம 
மற்றும அைரகளுக்கொன ைொயபபுகட்ள 
மறுத்தல் 
வனமுன்ற: உைல் ைலிடமடய ்பயன்்படுத்தி 
அதன் மூலம செொத்துக்களுக்்கொ 
உயிரகளுக்்கொ ்ெதம விட்ளவித்தல்
நதசிய இயககம்: இந்த இயக்கம ஒரு ெமூக 
மற்றும அரசியல் இயக்கமொகும.  இது ்தசிய 
அடையொ்ளத்துைனும மற்றும சுதந்திரமொக 
இருப்பதற்கொக மக்கள ஒரு கூட்ைமொக/
இயக்கமொக ்தெத்தில் இதன் உறுபபினரகட்ள 
சகொண்டு செயல்்படுைதொகும.
இலடசிய அரசு: ஒரு ்ல்ல அரசுக்கு 
என்சனன்ன குணஙகள இருக்க்ைண்டு்மொ, 
அடை இருக்குமொறு ஓர அரடெ 
ஏற்்படுத்தினொல் அது லட்சிய அரசு
�லஅரசு: குடிமக்களின் ்லஙகள அரசில் 
்பொதுகொக்கப்படுை்த ்ல அரசு ஆகும.  
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குறிப்பொக ை்ளம மற்றும ்லஙகள ஒரு ்ல அரசில் ்பொதுகொக்கப்படும.
I  சரியாை வினைனய நதர்நபதடுககவும்:

1.  அறத்துப்பொைலில் ைளளுைர கூறுைது என்னசைனில்:

அ) கருத்துக்கள மற்றும அறச்றிகள ஆ) ்பொைல்கள
இ) அரசியல் தத்துைஞொனி ஈ) மக்கள ்ல அரசு

2.  ச்பொருட்்பொலில் எத்தடன ்பகுதிகள கொணப்படுகின்றன ?

அ) 5   ஆ) 4   இ) 7   ஈ) 6

3.  ்பொரதியொர ்பதிப்பொசிரியொக இருந்த ்ொளிதழ

அ) இந்தியொ ஆ) இ்ளம இந்தியொ
இ) ்கெரி ஈ) திரொவிைன்

4.  “்பொஞ்ெொலி ெ்பதம“ என்ற நூடல எழுதியைர யொர ?

அ) ்பொரதியொர ஆ) திரு.வி.க
இ) கம்பர ஈ) ்பொரதிதொென்

5.  தமிழ்ொடு அரசியல் சிந்தடனயொ்ளரகளில் மிகச்சிறந்தைர யொர ?

அ) ்பொரதியொர ஆ) ச்பரியொர
இ) திருைளளுைர ஈ) ்மற்கூறிய அடனைரும

6.  ஈ.சை.ரொமெொமி பிறந்த ைருைம

அ) 1879  ஆ) 1877  இ) 1878  ஈ) 1876

7.  “ெொதிய உணரவுக்ளொல், திரொவிை இனம மற்றும திரொவிைரகள என்ற  ஆரியரகளிைம 
அடிடமயொனொரகள“ என்று கூறியைர

அ) சி. என். அண்ணொதுடர ஆ) ஈ.சை.ரொ.ச்பரியொர
இ) சிஙகொர ்ைலர ஈ) மடறமடலஅடிகள

8.  1923ம ஆண்டு முதல் இந்திய ‘்ம தினம‘ கூட்ைத்டத சென்டனயில் ்ைத்தியைர.

அ) ்பொரதியொர ஆ) ஈ.சை.ரொ. ச்பரியொர
இ) ம. சிஙகொர்ைலர ஈ) மடறமடல அடிகள

9.  ச்பரியொர இறந்த ைருைம

அ) 1971  ஆ)1972  இ)1973  ஈ)1974

10.  ்பொரதியொர பிறந்த இைம

அ) எட்ையபுரம ஆ) திருச்சி

ைதிப்பிடுதல்
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இ) திருச்ல்்ைலி ஈ) சென்டன

11.  சுய மரியொடத இயக்கத்டத தமிழ்ொட்டில் துைஙகியைர யொர ?

அ) அண்ணொதுடர ஆ) ஈ.சை.ரொ. ச்பரியொர
இ) மடறமடல அடிகள ஈ) ம. சிஙகொர்ைலர

12.  “தமிழ்ொடு என்்பது தமிழரகளுக்கு மற்றும திரொவிை ்தெம என்்பது தீரொவிைரகளுக்கு ” 
என்ற கூறியைர யொர?

அ) இ்ளங்கொைடிகள ஆ) ஈ.சை.ரொ.ச்பரியொர
இ) ம. சிஙகொர்ைலர ஈ) மடறடலயடிகள

13.  எந்த ைருைம ஆஙகி்லய இந்தியொவில் சதொழிலொ்ளர ்பொதுகொபபு ெட்ைம இயற்றப்பட்ைது ?

அ) 1914  ஆ) 1924  இ) 1926  ஈ)1928

14.   எதற்கொக ச்பரியொர இந்திய ்தசிய கஙகிரசில் இருந்து விலகினொர ?

அ) அகிமடெ ஆ) ைரணொசிரம தரமம
இ) தனி விருப்ப வித்தியொெத்தினொல் ஈ) இடைகள ஏதும இல்டல

15   கூற்று: ்பொரதியொர ்பொண்டிச்்ெரிக்கு சென்று மடறந்து ைொழந்தொர.
காரணம்: ்பொரதியொர “இந்தியொ“ என்ற தின ்ொளிதழின் மூலம ்தசியைொதத்டத விடதத்தொர.

அடமபபு வி்ளக்கம (அ) என்றும கொரணம (ஆ) எனவும பின்  ைருைனைற்றுள எது 
ெரியொனடை?

அ) (அ) மற்றும (ஆ)  இரண்டு ெரியொனது
ஆ) (அ) மற்றும (ஆ) இரண்டு ெரியொனது, ஆனொல்  (ஆ) ெரியொன வி்ளக்கம இல்டல.
இ) (அ) என்்பது ெரி ஆனொல்   (ஆ) ெரியொனது அல்ல.
ஈ) (அ) ெரியில்டல ஆனொல் (ஆ) ெரியொனது

II கீழ்வரு�வைவற்ன்ற ப�ாருததம் காண்க.

17. ்ெொழர  - மதுடர

18.  ்ெரர  - சகொஙகு்ொடு

19.  ்பொண்டியர - கொஞ்சிபுரம

20. ்பல்லைர - உடறயூர

III கீழ்வரும் நகள்விகளுககு சிறிய �தில் அளிககவும்.

21.   திருக்குறளின் முக்கியத்துைம  என்ன ?

22.  ச்பொருட்்பொலில் எத்தடன ்பகுதிகள உள்ளன ?

23.  குயில்்பொட்டின் எழுத்தொசிரியர யொர ?

24.  ச்பண்கள அதிகொரம ்பற்றிய ்பொரதியொரின் கருத்டத வி்ளக்குக.
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25.   ்பொரதியொர ஒரு எழுத்தொசிரியர என்்படத விைொதிக்க.

26.   கைவுள ்பற்றிய ச்பரியொரின் கருத்டத விைொதிக்க.

27.   சதொழிலொ்ளர இயக்கத்தில் ம. சிஙகொர்ைலரின் ்பஙகு ்பற்றி சிறு குறிபபு ைடரக.

28.   அரசியல் ்பற்றிய ம. சிஙகொர்ைலரின் கருத்து என்ன ?

29.   தமிழ ெமுதொயத்திற்கொன சிஙகொர்ைலரின் ைொழக்டக மற்றும ்பணிகட்ள விைரி.

IV  கீழ்வரும் நகள்விகளுககு சுருககைாக வினையளிககவும்.

30.   திருைளளுைரின் ்ல அரசு மற்றும அரென் ்பற்றிய  கருத்து என்ன ?

31.   சகொடுங்கொல் ஆட்சி ்பற்றிய ைளளுைரின் கருத்டத வி்ளக்குக.

32.    ஆஙகி்லய ஆட்சி ்பற்றிய ்பொரதியொரின் கருத்டத விைரி.

33.   ் தசியைொதம ்பற்றிய ்பொரதியொரின் கருத்டத வி்ளக்கு.

34.   கொஙகிரசு கட்சி ்பற்றி சிஙகொர ்ைலரின் கருத்டத ஆரொயக.

35.   1922-ஆம ஆண்டு சிஙகொர்ைலரொல் ெமரபிக்கப்பட்ை ்கொரிக்டககட்ள ்பட்டியலிடுக.

36.   திரொவிை ்ொடு ்பற்றிய ச்பரியொரின் கருத்டத வி்ளக்குக.

V  கீழ்வரும் நகள்விகளுககு விரிவாக வினையளிககவும்.

37.   ச்பரியொர ஒரு ெமூக சீரதிருத்தைொதி  ஒரு சிறுகுறிபபு ைடரக.

38.    ெமுதொயம ்பற்றிய திருைளளுைரின் கருத்டத ஒரு சிறு குறிபபு ைடரக.

39.   தமிழ்ொட்டின் சதொழிலொ்ளர தடலைர சிஙகொர்ைலர என்்படத விைொதிக்க.

40.   தமிழ்ொட்டில் ்பொரதியொரின் ெமூக-அரசியல் ்பஙகளிபட்ப ்பற்றி விரிைொக எழுதுக.

41.   ச்பரியொரின் ைொழக்டக ைரலொறு மற்றும ்பஙகளிபட்ப விைரி.

42.   தமிழ்ொட்டின் அரசியல் சிந்தடனயில் பின்புலத்டத எடுத்துடரக்க.
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நைற்நகாள் நூல்கள்

இனணயதை வைஙகள் 

  http://15hsactn15.blogspot.com/2017/07/the-sangam-age-society.html 

  https://allmyearthlythoughts.wordpress.com/2017/06/02/avvaiyar-the-story-of-
the- many-women-who-carried-that-name/ 

  http://vijeejournalist.com/2016/10/avvaiyar-the-diplomat/ 
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ஒத்தி்ேபபு Adjournment

நிர்ேபாக அைகுகள் Administrative 
units

உறுதிப்டுத்துதல் Affirm

ைபாறறு ேபாக்கு Alternative vote

சைடைத்திருத்தம் Amendment

பதபான்ைேபாை Ancient

முனனுதபாரணஙகள் Antecedents

கடசித் தபாேல் த்ைசசைடைம் Anti-Defection 
Law

மு்ையீடு Appeal

உறுபபு Article

சை்் Assembly

சைடைைனை யதர்தல் Assembly election

ைதிபபீடடு ஆணடு Assessment year

பசைபாத்துக்கள் Assets

அ்ைபப்திர்ேபாதம் /
      அரசின்ைேபாதம்

Anarchism

ேபாக்குச சீடடு Ballot

்கயூடடு Bribe

இ்ைத்யதர்தல் By- election

முதைபாளித்துேம் Bourgeoisie

உயிர் முதன்ை சைைத்துேம் Biocentric Equality

யேட்பாளர் Candidate

ேபாக்களித்தல்/தீர்ைபாை ேபாக்கு Cast vote

சைபாதி Caste

உசசைேரம்பு Ceiling

குடிைகன Citizen

நைத்்த விதிமு்ைகள் Code of conduct 

சைமூகம் Community 

ய்பாடடி Competition

பதபாகுதி Constituency

அரசை்ைபபு Constitution

சைைகபாை Contemporary

்ண்பாடடுப புரடசி Cultural Revolution

ய்பாடடிேபாளர் Contestant

குறைவிேல் ேைக்கு Criminal case

ஒடடுபைபாத்த Cumulative

சைமுதபாேேபாதம் Communitarianism

ய்பாடடி Contest

ே்ரே்ை Delimitation

ே்ரே்ை ஆ்ணேம் Delimitation 
Commission

ைக்களபாடசி Democracy

சைசசைரவுகள் Disputes

தகுதியிைபபு Disqualification

ேபாழும் இைம் Domicile

தகர்ப்்ைபபு Deconstruction

ஆைச ைலிேல் Deep Ecology

ைக்களபாடசி அரசு Deomcratic State

யதர்தல் ்ரபபு்ர Election campaign

யதர்தல் ஆ்ணேம் Election 
Commission

யதர்தல் நிதி Election fund

ைலிே  ப்ணணிேம் Eco-Feminism

யதர்தல் எந்திரம் Election machinery

யதர்தல் முடிவுகள் Election result

யதர்தல் Election

ேபாக்கபாளர் மு்ை்ை Electorate

இேறறுதல் Enact

பசைேைபாடசி/ஆடசித்து்ை Executive

யதர்தலுக்குப பிந்்தே 
கருத்துக்கணிபபு

Exit poll

பிரிவி்ைேபாதம் Factionalism

ேபாக்குரி்ை Franchise

சுதந்திரைபாை ைறறும் 
யநர்்ைேபாை

Free and fair

ப்ணணிேம் Feminism

்பாலிைம் Gender

ப்பாதுத் யதர்தல் General election

உைகைேைபாக்கல் Globalization

யைைபாதிக்கம் Hegemony

்பார்டசைைறை Impartial

விதித்தல் Impose

ஊக்கம் Incentives

ேருைபாை ேரி Income tax

சுதந்திரைபாை அ்ைபபு Independent body

ெசாற்களஞ்சியம்
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சுயேச்சை யேட்பாளர் Independent 
candidate

தகேல் Information

புது்ை Innovation

அ்ைேபாள அரசிேல் Identity Politics

கற்்ை சைமூகஙகள் Imagined 
Communities

த்ைமு்ைகள்  இ்ையிைபாை 
நீதி 

Inter Generational 
Justice

ஏகபாதி்த்திேம் Imperialism

கருவி ைபார்க்சிசைம் Instrumental 
Marxism

நீதித்து்ை Judiciary

அதிகபார ேரம்பு Jurisdiction

சைடைைனைம் Legislature

கைனகள் Liabilities

சுதந்திரம் Liberty

ே்ரேறுக்கப்டை ேபாக்கு Limited vote

உள்ளபாடசி அரசைபாஙகம் Local government

ைக்கள்ே Lok Sabha

தபாரபாளேபாதம் Liberalism

ப்ரும்்பான்ை Majority

சிறு்பான்ையிைர் Minorities

நகரபாடசி Municipality

சைந்்த ப்பாருளபாதபாரம் Market Economy

யேடபுைனு Nomination form

அறிவிபபு Notification

எதிர்ை்ை தபாரபாளேபாதம் Negative Liberalism

இேற்க உரி்ைகள் Natural Rights

யநபாக்கம் Objective

அ்ைபபு Organisation

்ஞசைபாேத்து Panchayat

நபாைபாளுைனைம் Parliament

கடசி சினைம் Party symbol

ைனுக்கள் Petitions

்ன்ைத்துேம் Plurality

பகபாள்்க்ே 
உருேபாக்கு்ேர்கள்

Policy makers

பகபாள்்க Policy

அரசிேல் பசைல்ேபாக்கு Political influence

அரசிேல் கடசி Political party

அரசிேல்ேபாதி Politician

ேபாக்களிக்கும் ந்ைமு்ை Polling process

ைக்கள் விருப்ம் Popular will

பிர்ைம் Popularity

இந்திே குடிேரசுத் த்ைேர் President of India

முனயைறைம் Progress

்ரபபு்ர Propaganda

விகிதபாசசைபார Proportional

்திலி/பிரதிநிதி Proxy

யதர்தலிேல் Psephology

ப்பாது நைம் Public interest

ப்பாதுப்தவி Public office

கடசி அரசிேல் Party Politics

நபாைபாளுைனை மு்ை அரசைபாஙகம் Parliamentary 
Form of 
Government

நபாைபாளுைனை ந்ைமு்ைகள் Parliamentary 
Procedures

உேர்குைத்யதபார் Patricians

நபாடடுப்றறு Patriotism

தனிந்ர் ேருைபாைம் Per-Capita Income

தனிந்ர் சுதந்திரம் Personal Liberty

ஆளு்ை Personality

தனிைனித ேழி்பாடு Personality Cult

தந்்த ேழி ைரபு Paternalism

தந்்த ேழி அரசு யதபாறைக் 
யகபாட்பாடு

Patriarchal Theory 
of State

இேறபிேல் சைடைம் Physical Law

திடைமிைல் Planning

சைபாதபாரண குடிைக்கள் Plebeians

ப்பாது ேபாக்பகடுபபிைபாை 
ைக்களபாடசி

Plebiscitary 
Democracy

்ன்ைேபாதம் Pluralism

்ன்ைத் த்ை்ை Plural Executive

்னமுக இ்ை்ைக் யகபாட்பாடு Pluralistic Theory 
of Sovereignty

அரசிேல் புகலிைம் Political Asylum

அரசிேல் அதிகபாரம் Political Authority

அரசிேல் ைக்களபாடசி Political 
Democracy

அரசிேல் ப்பாருளபாதபாரம் Political Economy

அரசிேல் சைைத்துேம் Political Equality

11th Std Political Science Tamil Medium Vol-2_Chapter 15_Aa_Glossary.indd   215 29-09-2018   12:44:01
athiyamanteam.com | Video Course & Test Batch For TNPSC,Forest,TNUSRB,RRB Exams | Call : 8681859181



216

அரசிேல் ைடசிேம் Political Ideology

அரசிேல் கைப்பாடு Political Obligation

அரசிேல் கடசிகள் Political Parties

அரசிேல் துருேை்ைதல் Political 
Polarization

அரசிேல் ேலி்ை Political Power

அரசிேல் உரி்ைகள் Political Rights

அரசிேல் அறிவிேல் Political Science

அரசிேல் சுே நிர்ணேம் Political Self-
Determination

அரசிேல் சைமூகவிேல் Political Sociology

அரசிேல் இ்ைேபாண்ை Political 
Sovereignty

அரசிேல் மு்ை்ை Political System

அரசிேல் யகபாட்பாடு Political Theory

அரசிேல் Politics

குழுேபாடசிமு்ை Polyarchy

ைக்களின துேக்க மு்ை Popular Initiative

ைக்களின கருத்துக்கணிபபு Popular 
Referendum

ைக்கள் இ்ைேபாண்ை Popular 
Sovereignty

யநர்ை்ை சுதந்திரம் Positive Liberty

புரடசிக்குப பிந்்தே நி்ை Post-Revolutionary 
Stage

பிந்்தே நைத்்தயிேல் (பின 
யதபானறிே நைத்்தயிேல்)

Post-Behavioralism

குடியேறைத்திறகுப பிந்்தே 
அரசுகள்

Post-Colonial 
States

ேறு்ை Poverty

புரடசிக்கு முந்்தே நி்ை Pre-Revolutionary 
Stage

முகபபு்ர Preamble

குடிேரசுத்த்ைேர் மு்ை Presidential System

குடிேரசுத்த்ைேர் மு்ை 
அரசைபாஙகம்

Presidential Form 
of Government

அழுத்தக் குழுக்கள் Pressure Groups

தடுபபுக் கபாேல் Preventive 
Detention

ஆரம்்நி்ை ப்பாதுவு்ை்ை Primitive 
Communism

சைலு்ககள் Privileges

முனயைறைேபாதம் Progressivism

முதன்ைேபாை Prominent

்பாதுகபாபபிைபாை ைக்களபாடசி Protective 
Democracy

ந்ைமு்ைப்டுத்துதல் Promulgation

உளவிேல் Psychology

ப்பாதுக் கருத்து Public Opinion

ப்பாதுத்து்ை Public Sector

ேபாஙகுந்திைன சைைநி்ை Purchasing Power 
Parity

பின நவீைத்துே ப்ணணிேம் Post-Modern 
Feminism

ஆணபாதிக்கம் Patriarchy

பின கபாைனிே ப்ணணிேம் Post-Colonial 
Feminism

யநர்ை்ை உரி்ைகள் Positive Rights

பின நவீைத்துேம் Post-Modernism 

தனிப்டைேபாதம் Particularism

ஆதியிலிருந்து Primordial

்பாடைபாளி ேர்க்கம் Proletariat

யநர்ை்ை தபாரபாளேபாதம் Positive Liberalism

தத்துே அரசின்ை ேபாதம் Philosophical 
Anarchism

ஒதுக்கீடு Quota

தரநி்ை மு்ைகள் Qualitative 
Methods

தகுதிநி்ை மு்ைகள் Quantitative 
Methods

அ்ர கூடைபாடசி அரசு Quasi-Federal State

நீதிமு்ை சைபார்பு்ைே Quasi-Judicial

ைபாநிைஙகள்ே Rajya Sabha

அஙகீகபாரம் Recognition

சீர்திருத்தஙகள் Reforms

ேடைபார/பிரபாந்திே Regional

ஒழுஙகு்டுத்துதல் Regulate

ைதம் Religion

பிரதிநிதித்துேம் Representation

இைஒதுக்கீடு Reservation

ஆதபாரஙகள் Resources

யதர்தல் நைத்தும் அதிகபாரி Returning officer

உரி்ை Right

இைப ்பாகு்பாடு Racial 
Discrimination
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தீவிர ைக்களபாடசி Radical Democracy

பையேபாை இ்ைேபாண்ை Real Sovereignty

பையேபாை விருப்ம் Real Will

பைய்ைேபாதம் Realism

்குத்தறிவு Reason

திரும்் அ்ைத்தல் மு்ை Recall System

ஏறபு Recognition

ைக்கள் ஒப்ம் Referundum

ேடைபாரக் கூடைணிகள் Regional Alliances

ைத அடிப்்ைேபாதி Religious 
Fundamentalist

ைத சிறு்பான்ையிைர் Religious 
Minorities

ைறுைைர்சசி Renaissance

பிரதிநிதி Representative

பிரதிநிதித்துே ைக்களபாடசி Representative 
Democracy

பிரதிநிதித்துே அரசைபாஙகம் Representative 
Government

குடிேரசு Republic

த்ைகீழ் ்பாகு்பாடு Reverse 
Discrimination

்தவி விைகுதல் Resignation

ப்பாறுபபு்ை்ை Responsibility

புரடசி Revolution

பசைபால்ைபாடசி Rhetoric

சுரணைலுக்கு எதிரபாை உரி்ை Right against 
Exploitation

சைைத்துே உரி்ை Right to Equality

ைதசசுதந்திரத்திறகபாை உரி்ை Right to Freedom 
of Religion

சுதந்திர உரி்ை Right to Freedom

உயிர்ேபாழும் உரி்ை Right to Life

தனியுரி்ை / அந்தரஙக உரி்ை Right to Privacy

ேைதுசைபாரி ைடசிேேபாதம் Rightist  Ideology

 பநகிைபா அரசை்ைபபு / 
இறுக்கைபாை அரசை்ைபபு

Rigid Constitution

சைடைத்தின ஆடசி Rule of Law

ஆளும் ேர்க்கம் Ruling Class

தீவிர ப்ணணிேம் Radical Feminism

அடைே்ண Schedule

்டடிேல் இைத்தேர் Scheduled castes

்ைஙகுடியிைர் Scheduled tribes

இைஙகள் Seats

பி்ணத்பதபா்க Security deposit

சைமூக பசைேற்பாடைபாளர் Social activist

ைபாநிை சைடைைனைம் State legislature

து்ணக்கணைம் Sub-continent

கணகபாணிபபு Superintendence

சைத்திேபாகிரகம் Satyagraha

 ் டடிேல் இைத்தேர் ைறறும் 
்ைஙகுடியிைர்

Scheduled Castes 
and Scheduled 
Tribes

பிரிவி்ைேபாதம் Secessionism

ைதசசைபார்்றை அரசு Secular State

ைதசசைபார்பின்ை Secularism

சுேபாடசி Self-Rule

இ்ையிேல் கல்லூரி Seminary

மூத்த குடிக்கள் Senior Citizens

அதிகபாரப பிரிவி்ை Separation of 
Powers

யசை்ேத் து்ை Service Sector

கூடைத் பதபாைர்கள் Sessions

சைபாதபாரண ப்ரும்்பான்ை Simple Majority

ஒற்ைக் குடியுரி்ை Single Citizenship

அடி்ைமு்ை Slavery

்ரபப்ல்்ை Scope

சைமூக பசைேல்மு்ைவு Social Activism

சைமூக தனைபாடசி Social Autonomy

சைமூகத்தின ேலிந்த ைபாறைம் Social Coercion

சைமூக ஒப்ந்தம் Social Contract

சைமூக ஒப்ந்தக் யகபாட்பாடு Social Contract 
Theory

சைமூக ஒப்ந்தவிேைபாளர்கள் Social 
Contractualists

சைமூக ைக்களபாடசி Social Democracy

சைமூக சைைத்துேம் Social Equality

சைமூக நீதி Social Justice

சைமூக ஊைகஙகள் Social Media

சைமூக இேக்கஙகள் Social Movements

சைமூக நி்ை Social Status

சைமூக மு்ை்ை Social System

சைைதர்ைேபாதம் Socialism

சைைதர்ைத்திைபாை ைக்களபாடசி Socialistic 
Democracy
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சைமுதபாேம் Society

பைன்ை அரசு Soft State

இ்ைேபாண்ை Sovereignty

சை்பாநபாேகர் Speaker

உத்யேகம் Spirit

 அரசிேல் சைபார்ந்த அரசுப ்தவி 
மு்ை

Spoils System

நி்ைக்குழு Standing Committee

ைபாநிை சைடைபய்ர்ே State Legislative 
Assembly

கடை்ைபபு Structure

 கடை்ைபபு பசைேல்்பாடடு 
அணுகுமு்ை

Structural 
Functional 
Approach

இேற்க நி்ை State of Nature

அரசைறைநி்ை Statelessness

அரசு State

ேபாக்குரி்ை Suffrage

நி்ைேபாை ேளர்சசி Sustainable 
Development 

உசசி ைபாநபாடு Summit

யைற்பார்்ே Supervision

யைற்பார்்ேேபாளர் Supervisor

ேல்ைரசு நபாடுகள் Super Powers

உேர்வுத் தன்ை Superiority

முக்கூறறு ஏரணம் Syllogisms

பதபாழிறசைஙகேபாதிகள் Syndicalists

மு்ை்ை அணுகுமு்ை System Approach

தர்க்க மு்ை System of Logic

யையைபாடைைபாை சூைலிேல் Shallow Ecology

சீைைேைபாக்கல் Sinification

பிரிவி்ைேபாதம் Secessionism

நி்ைேபாை முனயைறைம் Sustainable 
Development

சைமூக நை அரசு Social Democratic 
State

கடை்ைபபிைபாை ைபார்க்சிசைம் Structural Marxism

்தவிக்கபாைம் Tenure

நிைப்ரபபு Territory

ைபாறுதல் Transform

பேளிப்்ைத்தன்ை Transparency

நனபைறிக்குப புைம்்பாை Unethical

நிேபாேைறை Unfair

நகர்பபுை உள்ளபாடசி அ்ைபபு Urban local body

கற்்ையிைபாை சைைதர்ைம் Utopian Socialism

பிர்ஞசைேபாதம் Universalism

 இந்திே குடிேரசு து்ணத் 
த்ைேர்

Vice President of 
India

 விதபான சை்் (சைடைைனை கீை்ே) Vidhan Sabha

ேபாக்கபாளர் ்டடிேல் Voters` list

ேபாக்குகள் Votes

நகரின உடபிரிவு (ேபார்டு) / 
குடும்பு

Ward

நலிவுறை பிரிவிைர் Weaker sections

திரும்்பப்றுதல் Withdrawal

 சைபானைபாயவு / பநறிப்டுத்தும் 
நீதிபய்ரபா்ண

Writ of Certiorari

ஆடபகபாணர்வு நீதிபய்ரபா்ண Writ of Habeas 
Corpus

 கடை்ள / பசைேலுறுத்தும் 
நீதிபய்ரபா்ண

Writ of Mandamus

த்ை நீதிபய்ரபா்ண Write of 
Prohibition

 உரி்ையேது விைபா 
நீதிபய்ரபா்ண

Writ of Quo-
Warranto

எழுதப்டை அரசை்ைபபு Written 
Constitution

 பேள்்ள ைனிதனின சு்ை-
கை்ை

White Man Burden
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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. ராமு மணிவண்ணன், HOD, 
அரசியல் மற்றும் பபாதுநிர்வாகத்துறை, 
பெனறனை பல்கறைககழகம், பெனறனை.
மமைாயவாளர்
Dr. A. கரு்ணானந்தம், HOD (ஓயவு), 
வரைாற்று துறை, விமவகானைந்ா கல்லூரி, பெனறனை.
நூைாசிரியர்கள்
Dr. R. ராமு மணிவண்ணன், HOD, 
அரசியல் மற்றும் பபாதுநிர்வாகத்துறை, 
பெனறனை பல்கறைககழகம், பெனறனை.
Dr. P. கனகராஜ், HOD, 
அரசியில் அறிவியல் துறை, 
அரசு கறைககல்லூரி, மகாயம்புத்தூர்
Dr. S. ஜமீலா இறைபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, J.B.A.S மகளிர் கல்லூரி, பெனறனை.
Dr. M. ககன்னடி ஸ்டீபன்்சன் வசீகரன், இறைபமபராசிரியர்,
அரசியல் மற்றும் பபாதுநிர்வாகத்துறை, 
பெனறனை பல்கறைககழகம், பெனறனை.
Dr. R. திருநாவுககரசு, உ்விபமபராசிரியர், 
ெமூகவியல் துறை றைடரபாத் பல்கறைககழகம், றை்ரபாத்.
Dr. P. ்சகதிவவல், இறைபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் மற்றும் பபாது நிர்வாகத்துறை, 
அணைாமறைப பல்கறைககழகம், சி்ம்பரம்.
Dr. K. வகாட்டைராஜன், உ்விபமபராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை, பபரியார் அரசு கறைக கல்லூரி,கடலூர்.
Dr. K. க்சநதில்குமார், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் மற்றும் பபாது நிர்வாகத்துறை, 
அணைாமறைப பல்கறைககழகம், சி்ம்பரம்.
Dr. L. அமிர்்தா கலனின், உ்விபமபராசிரியர்,
்மிழ் துறை, ைமயாைா கல்லூரி, பெனறனை.
Dr. T. கிருஷ்ணகுமார், இறைபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, மாநிைக கல்லூரி, பெனறனை.
Dr. R. வமாகன், மபராசிரியர் (ஓயவு),
பமாழியியல் துறை, மதுறர காமராஜர் பல்கறைககழகம், மதுறர.
Dr. S. பார்த்திபன், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் மற்றும் பபாதுநிர்வாகத்துறை, 
பெனறனை பல்கறைககழகம், பெனறனை.
A. அபபன்சாமி எழுத்்ாளர்
P. K. ்சரவ்ணன் எழுத்்ாளர்
Dr. ரா்தா லக்ம்ணன் ஆராயச்சியாளர், 
MCC, பெனறனை.

வரைபடம் 
சு.பவ.மகாகுை கிருஷைன 
R.முத்துகுமார் 
மவல்முருகன, பிரமமாத் 
அரசு கவின கறைக கல்லூரி மாைவர்கள், பெனறனை

வடிவரைப்பு
V2  இமனைாமவஷனஸ், பெனறனை

In-House
பஜரால்டு வில்ென, 
ப. அருண காமராஜ் 
ஏசு ரத்தினைம், 
காமாடசி பாைன ஆறுமுகம்

அடரடபடம் 
கதிர் ஆறுமுகம்

ஒருங்கிரைப்பபாளர் 
ரமமஷ முனிொமி

கறை மற்றும் வடிவறமபபுக குழு

இநநூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலிகணட மமபலித்ம்ா ்ாளில் அச்சிடபபடடுள்ளது.
ஆபபெட முறையில் அச்சிடமடார்:

்மிழ் பமாழிபபயர்பபாளர்கள்
Dr. P. கனகராஜ், HOD,
அரசியில் அறிவியல் துறை, 
அரசு கறைககல்லூரி, மகாயம்புத்தூர்
Dr. K. வகாட்டைராஜன், உ்விபமபராசிரியர்,
அரசியல் அறிவியல் துறை, பபரியார் அரசு கறைக கல்லூரி,கடலூர்.
Dr. S. பாலமுருகன், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் துறை, பபரியார் அரசு கறைக கல்லூரி, கடலூர் .
Dr. J. சுபரமணியன், உ்விபமபராசிரியர், 
அரசியல் அறிவியல் மற்றும் பபாது நிர்வாகத்துறை, 
அணைாமறைப பல்கறைககழகம், சி்ம்பரம்..
Dr. J. ஆரியப்டைக கடைந்த கநடுஞக்சழியன், உ்விபமபராசிரியர்,
பபாது நிர்வாகத்துறை, 
அரசு கறைககல்லூரி, மகாயம்புத்தூர்
Dr. S. ்சரவ்ணகுமார், உ்விபமபராசிரியர்,
அரசியில் அறிவியல் துறை, 
மகாபி அரசு கறைககல்லூரி, ஈமராடு
Dr. V. வீரமுத்து, உ்விபமபராசிரியர்,
அரசியில் அறிவியல் துறை, 
அரசு கறைககல்லூரி, மெைம்
M. மலரவன், ஆராயச்சியாளர், 
MCC, பெனறனை.
ICT  ஒருங்கிறைபபாளர்
Dr. A. அரு்ணாச்சலம், மு்ல்வர், 
சினமயா வித்யாைய P.A.C. இராமாொமி ராஜா பதினம மமல்நிறைபபள்ளி, 
ராஜபாறளயம்.
ஒருங்கிறைபபாளர்
R. மலர்ககாடி,  உ்விபமபராசிரியர் 
SCERT. பெனறனை

விறரவுக குறியீடு மமைாணறமக குழு 
இரா. கஜகநா்தன் 
ந. கஜகன் 
வஜ.எப. பால் எடவின் ராய்

அைசியல் அறிவியல் – 11ஆம் வகுப்பு

நூைாசியர்களின படடியல்
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