
 28 |   ஊழலே உன் லேர் எஙலகே?

ஒரு க்தாகுதியின் நலறன கவனிக்க மவணடியது யார? எம்.எல்.ஏவா? 
எம்.பியா? வாரடு கவுன்சிலரா? ஊழறல ஒழிக்க இதில் ம்தறவபபடும் 
சீரதிருத்்தம் என்ன?

8
இபமபாது இருக்கும் நம்முற்ய அரசியல் அறமபபு முறையில் 

ஏராைமான எம்.எல்.ஏக்கள், எம்.பிகள், பஞசாயத்து, நகராட்சி, மாநகராட்சி 
கவுன்சிலரகள் என்று ‘கபாது நல நிரவாக’ப பிரதிநிதிகள் இருபப்தால் 
இரணடு பிரசசிறனகள் ஏறபட்டுள்ைன. இவரகளுக்ககல்லாம் அரசு 
பணத்ற்த சம்பைமாக, அலவன்சாக, மபாக்குவரத்துப படியாக 
நிறைய கசலவு கசய்ய மவணடியிருக்கிைது. இரண்ாவ்தாக இத்்தறன 
மபர ஒவகவாரு ம்தர்தலிலும் கஜயித்து வநது ஆட்சிறயப பிடிக்க 
கவணடுகமன்ைால். ஒவகவாரு கட்சியிலும் அத்்தறன மபர வீ்தம் 
குறைந்தது நான்கு ம்ஙகு நபரகமைனும் ம்தர்தலில் மபாட்டியிட்்ாக 
மவணடியிருக்கிைது. இந்த கசலவுகள் மிக பிரும்மாண்மானறவ. 
இவறறுக்ககல்லாம் கபரும்பணம் ம்தறவபபடும் சூழல்்தான் ஊழல் 
கறை விறையும் கழனியாக இருக்கிைது.

உணறமயில் ஒரு க்தாகுதியின் நலறன கவனிக்க இத்்தறன மபர 
ம்தறவமய இல்றல. ஒமர க்தாகுதியில் நிறைய பஞசாயத்து அல்லது 
நகராட்சி கவுன்சிலரகளும், அம்த க்தாகுதியில் எம்.எல்.ஏவும், அடுத்து 
எம்.பியும் இருக்கிைாரகள். ஒரு க்தாகுதியின் அன்ைா்ப பிரசசிறன 
என்பது  என்ன ? குடி நீர, மின்சாரம், சாறல, மபாக்குவரத்து, சட்்ம் 
ஒழுஙகு சாரந்தறவ்தான். இவறறைமய ஏன் கவுன்சிலர, எம்.எல்.ஏ, 
எம்.பி மூவரும் கவனிக்க மவணடும்?

அடிபபற்யில் எம்.எல்.ஏ என்ை கசால்லின் விைக்கமம அந்தப 
ப்தவியின் மநாக்கத்ற்த க்தரிவித்து விடுகிைது. member of legislative 
assembly - அ்தாவது சட்்ஙகறை உருவாக்கும் மன்ைத்தின் உறுபபினர. 
எனமவ அவர மவறல சட்்ஙகறை உருவாக்குவது, நிறைமவறறுவது, 
திருத்துவது, மாறறுவது மபான்ைறவ்தான்.  இம்த சட்்ம் இயறறும் 
மவறலறய மாநில அைவில் எம்.எல்.ஏவும் ம்தச அைவில் எம்.பியும் 
கசய்ய மவணடும். இது்தான் மகாட்பாடு.

எனமவ நற்முறையில் இவரகளுக்ககன்று எந்தத் க்தாகுதியும் 
ம்தறவமய இல்றல. க்தாகுதிறய கவனிபபம்தா, க்தாகுதியின் சாரபாகப 
பணியாறறுவம்தா இவரகள் மவறலமய அல்ல. அது உள்ைாட்சி 
உறுபபினரகளின் மவறல. பஞசாயத்து, நகராட்சி, மாநகராட்சி 
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கவுன்சிலரகளின் மவறல. 

க்தாகுதி அடிபபற் எம்.எல்.ஏவுக்மக ம்தறவயில்றல என்கிைமபாது 
எம்.பிக்கு நிசசயம் அவசியம் இல்றல. ்தவிர இவரகறை க்தாகுதி 
அடிபபற்யில் ்தறமபாது றவத்திருபப்தால் எந்தப பயனும் இல்றல. 
ஒரு எம்.எல்.ஏ க்தாகுதிறய ஒரு முறை சுறறி வருவ்தறமக குறைந்தது 
பத்து நாட்கள் ம்தறவ. எம்.பிக்கு அறுபது நாட்கள் ம்தறவ. க்தாகுதி 
அடிபபற்றய நீக்கிவிட்்ால், எம்.எல்.ஏ, எம்.பி க்தாகுதிக்மக வருவதில்றல 
என்ை வருத்்தஙகளும் உருவாகப மபாவதில்றல. க்தாகுதியில் கணணில் 
பட்டுக் ககாணம் இருக்க மவணடியவர கவுன்சிலர மட்டும்்தான்.

எம்.எல்.ஏறவமய க்தாகுதிப கபாறுபபுக்கு உள்ைாக்கிய நிறலறம 
சுமார 75 ஆணடுகளுக்கு முநற்தயது. அபமபாது மக்கள் க்தாறக 
குறைவாக இருந்த நிறலயில் கவுன்சிலர, எம்.எல்.ஏ இரு பணிகறையுமம 
ஒருவரி்மம ஒபபற்பபது சரியாக இருநதிருக்கலாம். ஆனால் அடுத்்த 75 
ஆணடுகளில் மக்கள் க்தாறக சுமார நான்கு ம்ஙகு அதிகரித்துவிட்்து. 
எனமவ அன்ைா் நிரவாகத்ற்த கணகாணிக்கும் பணிறய கவுன்சிலரி்மும், 
ககாள்றக, சட்்ஙகறை வகுக்கும் பணிறய மட்டுமம எம்.எல்.ஏ, எம்.
பியி்மும் ஒதுக்குவது்தான் தீரவாக இருக்க முடியும்.

இந்த முடிவு கசய்துவிட்்ால், அடுத்்த கபரிய லாபம் எம்.எல்.ஏக்கள், 
எம்பிகள் எணணிக்றகறய கணிசமாகக் குறைத்துவி்லாம் என்பது்தான்.  
க்தாகுதி அடிபபற் இருபப்தால்்தான் ்தமிழ் நாட்டில் 234 எம்.எல்.
ஏக்களும் இநதிய அைவில் 543 எம்.பிக்களும் ம்தறவபபடுகிைாரகள்.

க்தாகுதி அடிபபற்றய நீக்கி விட்்ால் ஒவகவாரு மாநிலத்துக்கும் 
கமாத்்தமாக நூறு எம்.எல்.ஏக்கள் மபாதும். மக்கைறவக்கு கமாத்்தமாக 
இரு நூறு எம்.பிகள் மபாதும். எல்லா மாநிலஙகளுக்கும் சமமான எம்.
பி எணணிக்றக அளித்்தால்்தான் உணறமயான மாநில சமத்துவம் 
வரமுடியும்.

க்தாகுதி அடிபபற் இல்றலகயன்ைால் எந்த அடிபபற்யில் எம்.
பிகறைமயா எம்.எல்.ஏக்கறைமயா ம்தரநக்தடுபபது?

கட்சி அடிபபற் மட்டும்்தான். அ்தாவது வாக்குச சீட்டில் கட்சிகளின் 
கபயரும் சின்னமும் மட்டுமம இருக்கும். உஙகளுக்குப பிடித்்த கட்சிக்கு 
நீஙகள் வாக்களிக்கலாம். கற்சியில் கமாத்்த வாக்குகளில் எந்த கட்சிக்கு 
எவவைவு வாக்கு கிற்த்்தது என்று கணக்கிட்டு அ்தறமகறப எம்.எல்.ஏ 
சீட் ்தரபபடும். ஒரு கட்சிக்கு பத்து ச்தவிகி்த வாக்கு கிற்த்திருந்தது 
என்ைால் கமாத்்த எம்.எல்.ஏ சீட்டுகைான 200ல் அ்தறகு 20 சீட் ்தரபபடும். 
இ்தன்படி எல்லா கட்சிகளுக்கும் அறவ கபறை வாக்கின் அடிபபற்யில் 
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சீட் கிற்க்கும். பிைகு அந்தக் கட்சி ்தனக்குக் கிற்த்்த சீட்டுகளுக்கான 
எம்.எல்.ஏக்கள் யார யார என்று கபயரகறை அறிவிக்கலாம். இம்த 
மபால எம்.பி ம்தர்தலிலும் கசய்ய மவணடும்.

இந்த முறைறயப பின்பறறினால் ்தனிமய ்தலித் க்தாகுதிகமைா, 
கபணகள் க்தாகுதிகமைா ம்தறவபப்ாது. ஒவகவாரு கட்சியும் ்தனக்குக் 
கிற்த்்த எம்.எல்.எ, எம்.பி சீட்டில் இத்்தறன ச்தவிகி்தம் ்தலித், கபண 
பிரதி நிதிகறை நியமிக்க மவணடும் என்ை ஏறபாட்ற் கசய்து வி்லாம். 
்தவிர ஒரு மகளிர கட்சிமயா ்தலித் கட்சிமயா, இந்த ம்தர்தல் முறையில் 
எல்லா க்தாகுதிகளிலும் உள்ை கபணகள், ்தலித்கள் ஓட்ற்ப கபறறு 
்தாமன கணிசமான சீட்டுகறை அற்ய முடியும்.

இந்த முறையில் பல வசதிகள் உணடு. 

1. கட்சிக்கு இபமபாது கிற்க்கும் ஓட்டுக்கும் சீட்டுக்கும் சம்பந்தம் 
இல்றல என்ை ்தவறு நீக்கபபடும்.  உ்தாரணமாக 1996 ம்தர்தலில் 
அ.தி.மு.கவுக்கு கிற்த்்த ஒட்டு ச்தவிகி்தம் 21.50. ஆனால் சீட்டு 
கவறும் நான்கு்தான். இம்த கட்சிக்கு 2001ல் கிற்த்்த ஓட்டு 
ச்தவிகி்தம் 29.92. இந்த முறை 132 சீட்டுகள் ! 1967ல் காஙகிரஸ் 
கட்சி ஆட்சிறய இழந்த ம்தர்தலில் அ்தறகுக் கிற்த்்த ஓட்டு 
ச்தவிகி்தம் 41.38. எம்.எல்.ஏ சீட் கவறும் 50. ஆனால் காஙகிரறச 
வி் குறைவான ஓட்டுகள் ( 40.77 ச்தவிகி்தம்) கபறை தி.மு.க 138 
சீட்டு்ன் ஆட்சிறயப பிடித்்தது. 

2. விகி்தாசார அடிபபற்யில் கட்சி நியமிக்கும் ஒரு எம்.எல்.ஏ 
மமாசமானவராக இருந்தால் அவறர மாறை வசதி ஏறபடும். மவறு 
ஒருவறர கட்சி நியமிக்கமுடியும். 

3. கட்சிக்கு இந்த அதிகாரம் வருவ்தால் ஒவகவாரு கட்சியும் ்தன் 
உட்கட்சி ம்தர்தல்கறை ஒழுஙகாக ந்த்்தாவிட்்ால் அந்தக் கட்சியின் 
அஙகீகாரமம மபாய்விடும் என்ை சட்்த்ற்தயும் எறபடுத்்த முடியும்.

4. உலகத்தில் பிரிட்்ன், அ்தன் முன்னாள் அடிறம நாடுகள், 
அகமரிக்கா ்தவிர மீதி கபரும்பாலான நாடுகளில் (கஜரமனி, 
ஸ்வீ்ன், ஆஸ்திமரலியா, ஜபபான்,ரஷ்யா,இஸ்மரல்..) எல்லாவறறிலும் 
விகி்தாசார முறை்தான் பின்பறைபபடுகிைது. 

5. இபமபாதுள்ை ம்தர்தல் முறையில் ஒருவருக்கு 49 ஓட்டு கிற்த்்தாலும் 
எதிரத்்தவர 51 ஓட்டு வாஙகிய்தால் அவர்தான் கவல்வார 
என்ை மகாட்பாடு பின்பறைபபடுகிைது. அந்த 49 வாக்குகளுக்கு 
பிரதிநிதித்துவமம கிற்யாது. அவரகளில் பலர அதிருபதியற்நது 
எதிரகாலத்தில் ஓட்்ளிக்காமமல மபாகலாம். ஒவகவாரு ம்தர்தலிலும் 
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இநதியாவில் சராசரியாக 55 ச்தவிகி்தம் வாக்குகள் மட்டுமம 
பதிவாகின்ைன. விகி்தாசார முறையில்  ஒவகவாரு ஓட்டுக்கும் பயன் 
இருபப்தால் இன்னும் அதிகம் மபருக்கு வாக்களிக்க உறசாகம் 
ஏறபட்டு ஜன நாயகம் வலுவற்யும். 

6. எந்த கட்சிறயயும் பிடிக்காவிட்்ால் 49 ஓ பிரிவின் கீழ் அற்தப 
பதிவு கசய்ய இபமபாம்த ம்தர்தல் சட்்த்தில் இ்ம் இருக்கிைது. 
இற்த எகலக்ட்ரானிக் ஓட்டு கமஷினிலும் மசரக்கக் மகாரி உசச 
நீதி மன்ைத்தின் முன்பு மனு கசய்யபபட்டுள்ைது. விகி்தாசார 
முறையு்ன் இதுவும் இறணந்தால் மக்களின் கருத்துக்கு நிஜமான 
பிரதிபலிபபு ம்தர்தலில் கிட்டும். 

7. விகி்தாசார முறையில் ஒவகவாரு கட்சியின் உணறம கசல்வாக்கு 
க்தரிநதுமபாய் விடுவ்தால், கூட்்ணிகள் அறமபபதும் மபரஙகளும் 
நியாயமான முறையில் ந்க்க முடியும்.

உள்ளூர சிவிக் பிரசசிறனகறை கவனிக்க மவணடிய பஞசாயத்து, 
நகராட்சி, மாநகராட்சிகளில் மட்டும் கட்சி அடிபபற்றய ஒமரயடியாக 
நீக்கிவி் மவணடும். இஙமக கட்சிக்காரரகள் உட்ப் சுமயசறசகள் 
வறர யாரும் ்தனி நபராக கட்சி சின்னம் இல்லாமல் மபாட்டியி்லாம். 
இ்தன் மூலம் உள்ளூரில் உணறமயாகமவ மக்கள் மசறவயில் 
ஈடுபட்டிருக்கும் கட்சி சாரபறை சமூக நலத் க்தாண்ரகள் கூ் மக்கைால் 
ம்தரநக்தடுக்கபபடும் வாய்பபு கபருகும்.

இந்த சீரதிருத்்தத்தின் அடுத்்த கட்் ந்வடிக்றகயில் மநரடி எம்.
பி ம்தர்தறலமய கூ் ஒழித்துவி்முடியும். ஒவகவாரு மாநிலத்துக்கும் 
ம்தரநக்தடுக்கபபட்் எம்.எல்.ஏக்கள் எம்.பிகறைத் ம்தரநக்தடுத்்தால் 
மபாதுமானது. அ்தாவது மக்கைறவ மாநிலஙகைறவ என்ை இரணடு 
ம்தறவயில்றல. இந்த முறைறய மமறககாண்ால் ம்தர்தல் கசலவுகள் 
கபருமைவு குறையும்.

இபபடி, ம்தர்தலில் கட்சிகளின் கசலவுகறைக் குறைத்து அவறறை 
அரமச மநரடியாக மமறககாள்வது, எம்.எல்.ஏ எம்.பி சீட்டுகளின் க்தாகுதி 
அடிபபற்றய நீக்குவ்தால் எணணிக்றகறயக் குறைபபது, விகி்தாசார 
ம்தர்தல் முறைறயக் ககாணடு வருவது மு்தலிய ந்வடிக்றககளினால் 
இரணடு லாபஙகள் கிட்டுகின்ைன.

1. கபாது வாழ்க்றகயில் அரசியலில் நிறைய பணம் ம்தறவபபடும் நிறல 
மாறைபபடும். கபரும்பணம் ம்தறவபப்ா்த்தால் கட்சிச கசலவுக்காக 
கட்சிமயா கட்சிக்காரரகமைா  ஊழல் கசய்வது கபருமைவில் 
கட்டுபபடுத்்தபபடும். இ்தன் பிைகு ஊழலில் ஈடுபடுபவரகளுக்கு 
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்தண்றனகறைக் கடுறமயாக்குவது எளி்தாகிவிடும்.

2. மக்களின் அன்ைா்பபிரசசிறனகளில் உள்ைாட்சி அறமபபுகளும், 
ம்தசத்தின் மாநிலத்தின் ககாள்றகப பிரசசிறனகளில் எம்.எல்.ஏ. 
எம்.பிக்களும் ஈடுபடுத்்தபபடுவ்தால், ஜன நாயகம் இன்னும் 
விரிவான்தாகவும் ஆழமான்தாகவும் ஆக்கபபடும்.

இத்்தறனக்குப பிைகும் ஊழல் கபருமைவு குறையும். கட்டுபபடுத்்தபபடும் 
என்று்தாமன கசால்கிறீரகள். முறறிலுமாக ஊழலின் மவர எஙமக, 
அற்தத் ம்தடிகயடுத்து அடிமயாடு ஒழிபபது எபபடி என்ை மகள்விக்கு 
பதில் என்ன? என்று மகட்கலாம்.

இதுவறர நம் பாரத்்தக்தல்லம் ஊழல், லஞசம், முறைமகடுகள் 
அதிகமாக ந்மாடுகிை அரசியலில் பணத்தின் ஆதிக்கத்ற்தக் குறைத்து 
மக்களின் கசல்வாக்றக அதிகரித்து ஊழறலக் குறைபபது என்ை 
அலசல்்தான். ஆனால் ஊழல் அரசியலில் மட்டும் இல்றல. நமது 
வாழ்க்றகயின் பிை பகுதிகளிலும் இருக்கிைது. வீட்டுக்குள்மைமய 
இருக்கிைது. அ்ம் பிடிக்கும் குழநற்தக்கு லஞசம் ககாடுத்து சமாளிபபதில் 
கூ் அ்தன் சல்லி மவர இருக்கிைது.

எல்லா ஊழலுக்கும் அடிபபற் மபராறச்தான். ஆறச நியாயமானது. 
மபராறச்தான் ஆபத்்தானது. ஆறசயும் கூ் நம்முற்ய உணறமயான 
ம்தறவகளின் அடிபபற்யில் இல்லா்தமபாது மபராறசயாகிவிடுகிைது. 
நம்முற்ய உணறமயான ம்தறவ என்ன என்பற்த கணிபபதில் 
க்தளிவு மவணடும்.

இந்தத் க்தளிவு மனி்த வாழ்க்றகயில் சிலருக்கு உ்னடியாகவும் 
பலருக்கு கமல்ல கமல்ல அனுபவஙகளின் மசரக்றகயிலுமாக வாய்க்கிைது. 
இந்தத் க்தளிறவ ஏறபடுத்துவதில் மிகப கபரும் பஙறக குடும்பமும், 
கல்வி நிறலயமும், பணபாடும் வகிக்கின்ைன. க்தளிவின்றமறயயும் 
அறவ ஏறபடுத்்த முடியும். ஊழலின் மவர அந்தத் க்தளிவின்றமயிலும் 
அ்ஙகியிருக்கிைது.

அந்தத் ம்த்ல் பின்கனாரு சமயம்.

(முற்றும)


