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7th Social Science Lesson 6 Notes in Tamil 

6] சமத்துவம் 

அறிமுகம்: 

 இயற்கக மனிதகை நிறம், உயரம், திறகம, உடல் வலிகம ஆகியவற்றில் சமமாக 

உருவாக்கவில்கை. மமலும் இயற்ககயாை சமத்துவமின்கமகய சரிசசய்ய இயைாது. ஒமர மாதிரியாக 

உள்ள இரட்கடக் குழந்கதகள் கூட அவர்களது திறகமயில் ஒன்றாக இருப்பதில்கை. சாதி, மதம், சமாழி, 

சபாருளாதாரம் ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் மனிதைால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சமத்துவமின்கமகய சரி 

சசய்ய முடியும். மனிதர்கள் தங்களது திறன், வலிகம, எண்ணம் ஆகியவற்றில் மவறுபடுவார்கள் என்பது 

அகைவராலும் ஒப்புக்சகாள்ளப்பட்ட ஒன்று. அது மபாை அவர்கள் அகைவருக்கும் திறன்கள் மற்றும் 

திறகமகள் மமம்பட சமமாை வாய்ப்பு அளிக்கப்பட மவண்டும் என்பது ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்ட ஒன்றாகும். 

சமத்துவம் என்றால் என்ை? 

 சமத்துவம் என்பது ஒரு தனி மனிதன் அல்ைது ஒரு குழு மவறுபாடு காட்டி நடத்தப்படாமல் 

இருத்தல் அல்ைது சிறப்பாக பாதுகாக்கப்பட்ட இயல்புகளாை இைம், பால், இயைாகம, சமயம் அல்ைது 

நம்பிக்கக, பாலியல் சார்ந்த மபாக்கு வயது அடிப்பகடயில் குகறவாக நடத்தப்படாமல் இருத்தல் 

முதலியவற்கற உறுதி சசய்தைாகும்.  

 மபராசிரியர் ைாஸ்கி அவர்களது கூற்றின்படி “சமத்துவம் என்பது சமமாக நடத்துவது மட்டுமல்ை 

சவகுமதி அளிப்பதிலும் சமத்துவம் இருப்பதாகும். முதைாவதாக சமூக சிறப்புரிகம இல்ைாததும் 

இரண்டாவதாக மபாதுமாை வாய்ப்புகள் அகைவருக்கும் வழங்கப்படுவதும் ஆகும்”. 

சுமத்துவத்தின் முக்கியத்துவம்: 

 சமத்துவம் பை நூறு ஆண்டுகளாக மனித சமூகத்கத ஊக்குவித்து வழி நடத்திய ஆற்றல் வாய்ந்த 

நீதி மற்றும் அரசியல் மகாட்பாடாகும். சமத்துவம் என்ற மகாட்பாடு மனித இைம் அதனுகடய சாதி, நிறம், 

பால், இைம் அல்ைது மதசியம் ஆகியவற்கறப் சபாருட்படுத்தாமல் அகைத்து மனிதர்களும் சமமாை 

மதிப்புள்ளவர்கள் என்ற மகாட்பாட்கட அகற கூவுகிறது. மக்களாட்சிக் மகாட்பாடுகளாை சுதந்திரம், 

சமத்துவம் ஆகியகவ நீதியின் அடிப்பகடயில் நகடமுகறப்படுத்தப்படும்மபாது மட்டுமம 

சபாருளுடயகவயாகும் இருக்கும்.  

சமத்துவத்தின் வகககள்: 

சமூக சமத்துவம்: 
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 அகைத்து குடிமக்களும் சம தகுதிகய அகடய உரிகம சகாண்டவர்கள் என்பமத சமூக 

சமத்துவம் ஆகும். சமூகத்தில் சாதி, சமயக்சகாள்கக, நிறம் மற்றும் இைம் ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் 

பாகுபாடு இருத்தல் கூடாது. அகைவரும் தங்களது ஆளுகம மற்றும் மநாக்கங்ககள அகடவதற்கு 

சமமாை வாய்ப்புககளப் சபற்றிருத்தல் மவண்டும்.  

குடிகம சமத்துவம்: 

 அகைத்து குடிமக்களும் குடியியல் உரிகமககள அகடதல் மவண்டும் என்பமத குடிகம 

சமத்துவம் ஆகும். குடிமக்களிகடமய உயர்ந்மதார், தாழ்ந்மதார், ஏகழ, பணக்காரன், சாதி மற்றும் சமயக் 

சகாள்கக ஆகியகவ காரணமாக பாகுபாடு இருத்தல் கூடாது. சமத்துவ உரிகமகள் அகைவருக்கும் 

கிகடக்கச் சசய்வமதாடு எந்த உரிகமயும் எவருக்கும் மறுக்கப்படுதல் கூடாது. இங்கிைாந்தில் சட்டத்தின் 

ஆட்சி என்ற மபாட்பாடு உள்ளது. அங்கு சட்டத்தின் பார்கவயில் அகைவரும் சமம் என்பமதாடு அது 

அகைவகரயும் சமமாக நடத்துகிறது. இந்தியாவிலும் அகதப் மபாைமவ சட்டத்தின் ஆட்சிக் மகாட்பாடு 

பின்பற்றப்படுகிறது.  

அரசியல் சமத்துவம்: 

 இந்தியா உள்ளிட்ட அகைத்து மக்களாட்சி நாடுகளும் அவற்றின் குடிமக்களுக்கு அரசியல் 

உரிகமககள உறுதியளிக்கின்றை. அகவ பின்வருமாறு:  

 வாக்களிக்கும் உரிகம. 

 சபாது அலுவைகத்தில் பங்குசகாள்ளும் உரிகம. 

 அரகச விமர்சைம் சசய்யும் உரிகம. 

 

குடிமக்கள் அகைவரும் அரசியல் வாழ்வில் தீவிரமாக பங்சகடுப்பதற்கு சமமாை வாய்ப்பிகை 

சபற்றிருத்தல் மவண்டும் இந்த உரிகமகள் அகைவருக்கும் வாக்குரிகம என்பதன் அடிப்பகடயில் 

மக்களுக்கு கிகடக்கின்றது. இந்தியாவில் 18 வயது பூர்த்தியகடந்த அகைவருக்கும் எவ்வித பாகுபாடும் 

இல்ைாமல் வாக்குரிகம அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 1952ஆம் ஆண்டில் நகடசபற்ற முதல் சபாதுத் 

மதர்தலிமைமய இந்தியாவில் சபண்களுக்கு வாக்குரிகம அளிக்கப்பட்டது. ஆைால் சுவிட்சர்ைாந்து 

நாட்டில் 1971ஆம் ஆண்டில் தான் சபண்களுக்கு வாக்குரிகம அளிக்கப்பட்டது. இந்தியாவில் 25 வயது 

பூர்த்தி அகடந்த எவரும் மதர்தலில் மபாட்டியிடைாம். அரகச விமர்சிக்கைாம் என்ற உரிகம ஒரு 

முக்கியமாை உரிகம என்பமதாடு மக்கள் தங்களது மாறுபட்ட கருத்துக்ககள பல்மவறு வககயிலும் 
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சதரிவிக்கைாம். நாட்டின் பிரதமரின் வாக்கின் மதிப்பும் ஒரு சாதாரண மனிதனின் வாக்கின் மதிப்பும் 

சபாதுத் மதர்தலில் ஒன்மற என்பது அரசியல் சமத்துவத்கதக் குறிக்கிறது.  

பாலிை சமத்துவம்: 

மனித இைங்களில் ஆண் சபண் இருவரும் தமது தனிப்பட்ட திறகை மமம்படுத்திக் 

சகாள்ளைாம். தங்களது விருப்பங்ககள எவ்வித கட்டுப்பாடுமின்றி ஏற்படுத்தியும் சகாள்ளைாம். 

சபண்களுக்கு சம உரிகம அளிக்கப்படவில்கை மமலும் அவர்கள் ஆண்ககளக் காட்டிலும் 

பைவீைமாைவர்கள் என்பமதாடு சமூகத்தில் ஆண்களுக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாம் இடத்தில் 

அவர்ககள கவத்துள்ளைர். அவர்கள் சமமாக நடத்தப்பட மவண்டும். சமமாக நடத்தப்பட மவண்டும் 

என்பது அவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக மவண்டும் என்பது இல்கை. ஆைால் உரிகமகள், சபாறுப்புகள் 

மற்றும் வாய்ப்புகள் ஆகியகவ ஆண், சபண் என்பகத சபாறுத்து அகமதல் கூடாது. பாலியல் சமத்துவம் 

என்பது ஆண் சபண் இருவரும் வாய்ப்புகள் மற்றும் வளங்ககள சபறுதல் ஆகும். சபண்கள் சபாருளாதார 

நடவடிக்கககளில் பங்சகடுக்கவும் முக்கியமாை முடிவுககள எடுக்கவும் உரிகம சகாண்டவர்கள் 

ஆவர். சபண்கள் தமது திறன் மற்றும் கடிை உகழப்பால் எவ்விதத்திலும் ஆண்களுக்கு 

குகறவாைவர்கள் அல்ைர் என்பகத நிரூபித்துள்ளைர். சபண்கள் தற்மபாது எல்கை பாதுகாப்பு பகட, 

விமாைப் பகடகளில் சவற்றிகரமாக பணிபுரிந்து வருகின்றைர். சபண்ககள மமம்படுத்தும் விதமாக 

உள்ளாட்சி அகமப்புகளில் 50% இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 பாலிை சமத்துவம் என்பது சபண்கள், ஆண்கள் சிறுவர், சிறுமியர், ஆகிமயார் சமமாை 

உரிகமகள் வாய்ப்புகள் சபற மவண்டும் என்று கூறுவமதாடு அவர்கள் ஒன்று மபாை நடத்தப்பட 

மவண்டும் எை யூனிசசப் நிறுவைம் கூறுகிறது. 2017ஆம் ஆண்டில் நிகையாை மமம்பாட்டிற்காை 17 

குறிக்மகாள்களில் பாலிை சமத்துவம் என்பது ஐந்தாவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

மனித மாண்பு: 

 மனித மாண்பு என்பது சுய மரியாகத ஆகும். மனித மாண்பு என்பது முக்கியமாை மனித உரிகம 

என்பமதாடு இதிலிருந்மத அகைத்து அடிப்பகட உரிகமகளும் மதான்றுகின்றை. மாண்பு என்பது 

சகௌரவமாை மமைாை சிறந்த தகுதி ஆகும். ஒவ்சவாரு மனிதனும் சமூகத்தின் ஒரு மதிப்பு மிக்க 

உறுப்பிைர் என்பகத கருதுதல் மவண்டும். 

வாய்ப்பு மற்றும் கல்வியில் சமத்துவம்: 

 அகைத்து தனி மனிதர்களும் கல்வியிகை சபறுவதற்கு வாய்ப்புககள சகாண்டிருத்தல் 

மவண்டும். அவர்களது ஆளுகமகய மமம்படுத்த வாய்ப்புகள் சபற்றிருத்தல் மவண்டும். 

 சமூகத்தில் நாம் சமமாக நடத்தப்படுவதற்கு நமக்கு சமத்துவம் மதகவப்படுகிறது. நாம் சமமாக 

நடத்தப்பட்டால் மதிப்கபயும் மாண்கபயும் சபறுமவாம். 

இந்திய அரசியைகமப்பில் சமத்துவம்: 

 உைகின் அகைத்து நாடுகளின் அரசியல் அகமப்புகளும் அதன் மக்களுக்கு சமத்துவத்கத 

உறுதி அளித்துள்ளை. இமத மபான்று இந்திய அரசியைகமப்பு அதன் குடிமக்களுக்கு அரசியைகமப்பு 

சட்டப்பிரிவுகள் 14-18 மூைம் சமத்துவத்கத அளிக்கிறது. 
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 சட்டத்தின் முன் அகைவரும் சமம் மற்றும் அகைவருக்கும் சட்டத்தின்படி சமமாை பாதுகாப்பு 

என்பது அரசியைகமப்பு சட்டப்பிரிவு 21இல் மமலும் வலிகமபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

நாம் பின்வரும் வழிகளில் சமத்துவத்கத மமம்படுத்தைாம். 

 அகைவகரயும் நியாயமாக நடத்துதல். 

 அகைவகரயும் உள்ளடக்கிய ஒரு பண்பாட்டிகை உருவாக்குதல். 

 வாய்ப்புகள் அகைவரும் சபறுவகத உறுதிப்படுத்துதல். 

 முழு ஆற்றகையும் மமம்படுத்த ஊக்குவித்தல். 

 சட்டம் மற்றும் சகாள்ககககள வகுத்தல். 

 கல்வி  

நிகறவு: 

இந்தியா உைகின் மிகப்சபரிய மக்களாட்சி நாடாகும். சமத்துவம் மற்றும் நீதி என்பது 

மக்களாட்சியின் தூண்கள் ஆகும். மக்கள் சமமாக நடத்தப்படும்மபாது நீதி எட்டப்படும். சமத்துவம் என்பது 

மிகவும் முக்கியமாைதாகும். ஏசைனில் அது தனிமனித மாண்பிகை தக்க கவக்கிறது. சமூகம் நல்ை 

முகறயில் இயங்குவதற்கு சமத்துவம் ஒரு முக்கியமாை மகாட்பாடு ஆகும்.  

நிகைவில் சகாள்க: 

 சுதந்திரம் மற்றும் சமத்துவம் என்பது மக்களாட்சியின் இரண்டு அடிப்பகடக் மகாட்பாடுகள் ஆகும். 

 அகைத்து மக்களும் சட்டத்தின் முன்பாக சமம். அகைவருக்கும் அரசியல் வாழ்வில் பங்மகற்க 

சமமாை வாயப்புகள் வழங்கப்படுதல் மவண்டும். 

 குடியியல் உரிகம என்பது சட்டத்தின் முன் அகைவரும் சமம் என்பகத குறிக்கிறது. 

 பாலிை சமத்துவம் என்பது ஆண் சபண் இருவரும் சமமாக நடத்தப்பட மவண்டும் என்பகத 

குறிக்கிறது. 

 பாலிை சமத்துவத்கத அரசின் பல்மவறு சட்டங்கள் வலியுறுத்துகின்றை. 

ககைச்சசாற்கள்: 

1 சமத்துவம் Absence of any privilege to 

anybody 

Equality 

2 சட்டத்தின் ஆட்சி Rule based on law Rule of law 

3 முடியாட்சி Government by a single person Monarchy 

4 சலுகககள் Special concessions Privileges 

5 பாகுபாடு Difference Discrimination 

சதரியுமா உங்களுக்கு? 

 சட்டத்தின் ஆட்சி என்ற பதத்கத, ஏ.வி.கடசி என்ற பிரிட்டிஷ் சட்ட வல்லுநர் வாதுகரத்தார். 

 பத்சதான்பதாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பல்மவறு முயற்சிகள் சபண்களின் முன்மைற்றத்திற்காக 

மமற்சகாள்ளப்பட்டு வருகின்றை. ராஜா ராம் மமாகன் ராய், ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர், தயாைந்த 

சரஸ்வதி, மகாமதவ் மகாவிந்தராைமட, தாராபாய் ஷிண்மட, மபகம் ருமகயா சகாவத் உமசன் 
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ஆகிமயார் சபண்கள் சம அந்தஸ்து சபறுவதற்கு கடிைமாக பணியாற்றியவர்களின் 

குறிப்பிடத்தகுந்தவர்கள் ஆவர். 

 சட்டப்பிரிவு 14 சட்டத்தின் முன் அகைவரும் சமம் எை உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. 

 சட்டப்பிரிவு 15 பாகுபாட்கட தகட சசய்கிறது. 

 சட்டப்பிரிவு 16 சபாது மவகைவாய்ப்பில் அகைவருக்கும் சம வாய்ப்பு அளிக்கிறது. 

 சட்டப்பிரிவு 17 தீண்டாகமகய ஒழிக்கிறது. 

 சட்டப்பிரிவு 18 பட்டங்கள் அளித்து மவறுபடுத்துதகை தகட சசய்கிறது. 
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