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கிராமப்புற இந்தியாவின் சிக்கலான சமூக அமமப்பு குறித்து ஓரளவு மட்டுமம அறிந்த 

ததாடக்கநிமல மாணவருக்கு கிராமங்களில் வடீுகள் சாதியாலும் மதத்தாலும் 

கிட்டத்தட்டக் கச்சிதமாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் தன்மம பல முக்கியமான 
தசய்திகமளச் தசால்லக்கூடும். கிராமப்புற இந்தியாமவப் பற்றிய அறிமுக 

நிமலயிலான பாடங்கள் இடம்சார் பிரிவிமன என்பமதக் கிராமியச் சமூக வாழ்வின் 
ஒரு பகுதி என்பது மபால நிரந்தரப்படுத்தி மவத்திருக்கின்றன. இந்திய கிராமங்கமள 

“பாகுபாடுகளின் ததாட்டி” என்றும் “குறுகிய கண்மணாட்டம் நிலவும் இடம்” என்றும் 

அம்மபத்கர் கூறியமபாது அவர் இந்திய கிராமப்புறத்தில் நிலவும் இத்தமகய இடம்சார் 

பிரிவிமனமயமய குறிப்பிட்டார். 

 

வமரபடம் 1: அம்மினபவி, தார்வாட் மாவட்டம், 1950. (அசல் படம் Spate and 

Learmonthஇல் (1954, p. 200)உள்ளது. கட்டுமரயாசிரியர்கள் அமத டிஜிட்டல் 
வடிவமாக்கிப் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.) 

பல்மவறு காலகட்டங்களில் மமற்தகாள்ளப்பட்ட இனக்குழு சார் ஆய்வுகள் கிராமப்புற இந்தியாவில் 

குடியிருப்புக்கான இடம்  எவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பமத ஆவணப்படுத்தியிருக்கின்றன. 
அது மட்டுமன்றி சாதிக் குழுக்களின் அதிகாரப் படிநிமலகமளயும் அமவ பிரதிபலிக்கின்றன. முதல் 

படம் கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள தார்வாட் நகரின் புறநகர்ப் பகுதியில் அமமந்துள்ள அம்மினபவி 
என்னும் கிராமத்தில் குடியிருப்புகள் பிரிக்கப்பட்டிருப்பமதக் காட்டுகிறது. 1954இல் ஏ.டி.ஏ. ஸ்மபட், 
ஓ.தெச்.மக. லியர்மமாந்த் ஆகிமயார் இந்தியாமவயும் பாகிஸ்தாமனயும் ஒப்பிட்டு எழுதிய 
நூலில் (Spate and Learmonth (1954)) கிராமப்புற இந்தியாவில் இட அமமப்புக்கான 

எடுத்துக்காட்டாக இது முன்மவக்கப்பட்டது. தலித்துகள் (அசல் படத்தில் “ெரிஜனங்கள்” என்று 

குறிப்பிடப்படுபவர்கள்;  அப்மபாது தீண்டத்தகாதவர்களாகக் கருதப்பட்ட சாதி குழுவினர்) எப்படி 

https://casi.sas.upenn.edu/iit/bharathi-malghan-rahman
https://casi.sas.upenn.edu/iit/bharathi-malghan-rahman
https://www.worldcat.org/title/india-and-pakistan-a-general-and-regional-geography/oclc/1100654321&referer=brief_results


 

கிராமத்தின் விளிம்புகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பமத இந்தப் தபரிய கிராமம் 
காட்டுகிறது.  நிலவுமடமமயாளர்கள் ஆதிக்கச் சாதியினர் கிராமத்தின் மமயத்தில் 

வசிக்கிறார்கள்.  தல்வார், கால்நமட மமய்ப்பவர்கள்,  துணி தவளுப்பவர்கள் உள்ளிட்ட உமைக்கும் 

சாதியினரும்  விளிம்புகளுக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள்.  கிராமத்தின் தமலவரும் அவரது 

உறவினர்களும் கிராமத்தின் ஆகச்சிறந்த பகுதியில் அரண்மமன மபான்ற பங்களாவில் 

வசிக்கிறார்கள்.  

 

இந்தியா முழுவதிலும் உள்ள அம்மினபவி மபான்ற கிராமங்கள் குறித்த வமரபடப் பதிவுகள் 

தபருகிவந்தாலும் கிராமப்புற இந்தியாவில் நிலவும் பிரிவிமனயின் அளவு குறித்த 

அமமப்புரீதியான கணக்கீடுகள் நம்மிமடமய இல்மல.  இத்தமகய முக்கியமானததாரு கூறு 
விடுபட்டுப்மபாவதால், கிராமப்புற அரசியல்சார் தபாருளாதாரம் குறித்த எண்ணிக்மக ரீதியான 

ஆய்வுகள் சிக்கலுக்குள்ளாகின்றன. கிராமத்திற்குள் நிலவும் இடம்சார் பிரிவுகள் எந்த அளவுக்கு 

இருக்கின்றன என்பது இன்னமும் துல்லியமாகத் ததரியவில்மல. இந்திய மதசிய மக்கள்ததாமகக் 

கணக்தகடுப்பு நாடு முழுவதிலும் ததரிவு தசய்யப்பட்ட மாவட்டங்களில் பல்மவறு கிராமத் 

ததாகுப்புகள் இருப்பமதப் பதிவு தசய்திருக்கிறது. 

 

இந்தியாவில் கிராமங்களுக்குள் நிலவும் இடம்சார் பிரிவமனகளின் எண்ணிக்மகமய முதல் 
முமறயாக விரிவான அளவில் கணக்கிடுவதற்காகத் தற்மபாது நமடதபற்றுவரும் ஆய்வுத் 

திட்டத்தின் ததாடக்க நிமலத் தரவுகளிலிருந்து எங்கள் ஆய்வுக்கான சாரத்மதப் தபற்றுள்மளாம். 

கிராமத்திற்குள் நிலவும் பிரிவுகமளக் கணக்கிடுவதற்காகக் கர்நாடக அரசு மமற்தகாண்ட 

ஆய்விலிருந்து (GOKS - 2015) நுண் தரவுகமளப் பயன்படுத்தியிருக்கிமறாம்.  1931ஆம் ஆண்டுக்குப் 

பிறகு சாதி, மதம் குறித்த மக்கள்ததாமகக் கணக்தகடுப்புக்கு இமணயான விரிவான ஆய்வு இது. 
கிராமத்திற்குள் நிலவும் இடம்சார் பிரிவுகமள எண்ணிக்மக சார்ந்து மதிப்பிடுவதற்கான 

நுணுக்கமான புள்ளிவிவரங்கமள முதன்முதலாகத் தரும் ஆய்வு இது. கர்நாடக மாநிலத்தில் 26 

ஆயிரத்திற்கும் மமற்பட்ட கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்களில் (சுமார் 3.65 மகாடி) பல்மவறு 

வமகப்பட்ட  பிரிவுகளின் விகிதாச்சாரம் குறித்த தகவல்கமளயும் இது அளிக்கிறது. 

 

தற்மபாதுள்ள இடப் பிரிவிமன ஏற்பாடுகமளயும் அத்தமகய பிரிவுகள் இன்றிக் கலமவயான 
முமறயில் வடீுகள் அமமந்திருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்னும் அனுமானத்தின் 

அடிப்பமடயிலான அமமப்மபயும் ஒப்பிட்டு, கிராமத்திற்குள் நிலவும் இடம்சார் பிரிவுகமளக் 
கணக்கிட்மடாம். கிராமத்திலிருக்கும் இடப் பகுப்மப எப்படி கணக்கிட்மடாம் என்பமதப் படம் 2 

காட்டுகிறது. படத்தின் முதல் பிரிவு (Panel A) GOKS புள்ளிவிவரப்படி கிராமங்களில் இடப் பகுப்பு 
எப்படி அமமந்துள்ளது என்பமத காட்டுகிறது இந்த கிராமத்தில் உள்ள 40 வடீுகள் நான்கு சாதிகமளச் 

மசர்ந்தமவ.  இரண்டாம் பிரிவு (Panel B) இமத வடீுகள் கலமவயாக அமமந்திருந்தால் எப்படி 

இருக்கும் என்பமதக் காட்டுகிறது. கிராமத்திற்குள் அமமந்த இடப் பகுப்மபக் கணக்கிட, ஒமர 

சமூகத்மதச் மசர்ந்த மக்களின் வடீுகள் அடுத்தடுத்து இருப்பமதயும் அனுமானத்தின் 

அடிப்பமடயில் கலமவயாக உள்ள அமமப்பில் அமவ பிரிந்திருப்பமதயும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்மதாம். 

 

நுண்ணிய அளவில் இடப் பாகுபாட்டிமன (street-level micro-segregation) கணக்கிடுவதற்குப் 
பயன்படுத்தப்பட்ட “ரன்ஸ் தடஸ்ட்” தமட்ரிக் (“runs test” metric) என்னும் முமறமய கிராமத்திலுள்ள 

தபரும் அளவிலான சாதி, மதக் குழுக்கமளப் பற்றி அறியப் பயன்படுத்திமனாம். யதார்த்தத்தில் 
உள்ள கிராமத்திற்கு 9 “ரன்கள்” என்றால், எங்களது அனுமானத்தில் கலமவயாக அமமந்த 40 

வடீுகள் தகாண்ட கிராமத்திற்கு 21 ரன்கள்.  அனுமானத்தில் சித்தரிக்கப்பட்ட அமமப்புடன் 
ஒப்பிடுமகயில் உண்மமயான கிராமத்திற்கு எவ்வளவு குமறவாக ரன்கள் கிமடக்கின்றனமவா 
அந்த அளவுக்கு இடப் பாகுபாடு அதிகமாக இருப்பதாகப் தபாருள். 
  

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/004912418000800402
https://www.jstor.org/stable/2235872?seq=1#metadata_info_tab_contents


 

 

படம் 2: நுண்ணிய இடப் பாகுபாடு குறித்த வால்ட்-வுல்ஃமபாவிட்ஸ் ரன்ஸ் தடஸ்ட். 
மூன்றாம் பிரிவு (Panel C) இடம்தபற்றுள்ள அம்மினபவி குறித்த தகவல்கள் சாதி, மதக் 
குழுக்களுக்கிமடமய நடக்கும் அகமணமுமறமயக் குறிப்பிட எட்டுப் பிரிவுகள் 
தகாண்ட முமறமயப் பயன்படுத்துகிறது. பிரிவு 1, 2இல் (Panels A and B)  உள்ள கிராமம் 
என்னும் அலகு சாதி, மதக் குழுக்களுக்கிமடமய நடக்கும் அகமணமுமறமயப் 
பயன்படுத்துகிறது. ஒவ்தவாரு சதுரமும் மூன்று பிரிவுகளிலும் உள்ள தனி 
வடீுகமளப் பிரதிநிதித்துவம் தசய்கின்றன. அம்மினபவி பகுதியில் இடம்தபற்றுள்ள 
2,500 வடீுகள் கிமடமட்ட வரிமசகளாகக் தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. இமவ 
கட்டுமரயாளர்களின் கணக்கீடு (புள்ளிவிவரங்கள் GOKS-இலிருந்து தபறப்பட்டமவ). 

இரண்டாம் படத்தில் உள்ள மூன்றாம் பிரிவு (Panel C) 2015ஆம் ஆண்டில் அம்மினபவியில் நிலவிய 
வடீுகளின் இடப் பிரிவிமனமயக் காட்டுகிறது. இந்தத் தகவல் GOKS-இல் பதிவாகியிருக்கிறது 

(சாதிகமளச் சுட்ட எட்டுப் பிரிவுகள் தகாண்ட வமரபடத்மதக் காட்டியுள்மளாம்). தற்மபாது “நகரம்” 
என அறிவிக்கப்படும் நிமலயில் உள்ள அம்மினபவி, கிராமப்புற இந்தியாவின் இடம்சார் பிரிவிமன 

அமமப்பின் எடுத்துக்காட்டாக முன்மவக்கப்பட்டு 70 ஆண்டுகள் ஆகியும் அதன் அமமப்பு மாறாமல் 

இருக்கிறது.  

 

கிராமத்துக்குள் நிலவும் இடப் பாகுபாட்மட 0-1 என்னும் அலகில் அளவிட்டிருக்கிமறாம்.  0 என்பது 

முழுமமயான ஒற்றுமம. 1 என்பது முழுமமயான பிரிவிமன. மூன்றாவது படம் கர்நாடகம் 

முழுவதிலும் உள்ள எல்லா கிராமங்களிலும் நிலவும் சாதி, மக்கள்ததாமகக் குழுக்கள், மதம் 

ஆகியமவ சார்ந்த (நுண்) பிரிவுகளின்  வமகப்பாடுகமளக் காட்டுகிறது. 
“தீண்டத்தகாத“வர்களுக்கும் “மற்றவர்”களுக்கும்  இமடயிலான வித்தியாசம் அழுத்தமாக 
உள்ளது.  எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரிவினருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் (மக்கள்ததாமகக் 

குழுக்கள்)  இமடயில் உள்ள பிரிவு தபரிய அளவில் இருப்பமதக் காணலாம் படம் 3இல் 
அம்மினபவியின் நுண் பிரிவிமனயின் மதிப்பு சுமார் 0.55  ஆக இருப்பமதக் கவனிக்க 
மவண்டும். கர்நாடக கிராமத்திற்குள் நிலவும் பிரிவிமனயின் அளவு ததன் அதமரிக்காவில் 

தவள்மளயர்களுக்கும் கறுப்பு இனத்தவர்களுக்கும் இமடமய உள்ள பிரிவிமனயின் அளமவக் 



 

காட்டிலும் அதிகமாக உள்ளது.  இன்றளவிலும் குடியிருப்பு வமககளின் மீது ஆதிக்கம் தசலுத்தும் 
கூறு இது. 

  

 

படம் 3: கர்நாடக கிராமங்களில் நிலவும் சாதி, மக்கள்ததாமகக் குழுக்கள், மதம் 
ஆகியமவ சார்ந்த (நுண்) பிரிவுகளின்  வமகப்பாடுகமளக் காட்டுகிறது. 0 
என்பது முழுமமயான ஒற்றுமம. 1 என்பது முழுமமயான பிரிவிமன. 

மக்களின் பன்முகத்தன்மம முதலானவற்மறக் கணக்கிடுவதற்கான அலகுகளுடன் கிராமத்தில் 

நிலவும் இடம்சார் பிரிவிமனயின் வசீ்சுக்குத் ததாடர்பு இல்மல என்பமதயும் எங்கள் அலசல் 
காட்டுகிறது.  எனமவ, இமதக் கணக்கில் எடுத்துக்தகாள்ளத் தவறினால் கிராமப்புற அரசியல்சார் 

தபாருளாதாரத்தின் எண்ணிக்மக சார்ந்த தன்மமகமள அறிவதில் பக்கச் சார்புகள் 

உருவாகிவிடும்.  இந்தியாவின் கிராமிய அரசியல்சார் தபாருளாதாரத்தின் 

தன்மமமய  வமரயறுப்பதற்கு கிராமத்தில் நிலவும் இடம்சார் பிரிவிமனமயக் கணக்கிடுவது 

முக்கியமானது என்பமத நமக்கு கிமடக்கும் தடயம் காட்டுகிறது.  கிராமத்திற்குள் தபாதுமக்கள் 

பயன்பாட்டுக்கான நிறுவனங்கமளயும் வசதிகமளயும்  எங்மக அமமப்பது  அல்லது நிலத்தடி நீர் 

விநிமயாகத்மத எப்படி மமற்தகாள்வது ஆகியமவ இடப் பிரிவிமனயுடன் ததாடர்பு தகாண்டமவ. 

 
கிராமப்புற இந்தியாவின் அரசியல்சார் தபாருளாதாரத்திற்கு அப்பால் “சமூக இமடதவளி” 
என்பமதக் கணக்கிடுவது நவனீ சமூக அறிவியல் துமறயின் மமய ஊற்றுக்களில் ஒன்றாக 

இருந்துவருகிறது. எடுத்துக்காட்டாக அன்னியர் என்பவர்  தவளிப்பமடயாக  இடம் சார்ந்து 

வமரயறுக்கப்படும் சமூக இமடதவளிகளின் விமளவாக உருவாகுபவர் என்று ஜார்ஜ் சிம்மல் 
வாதிட்டார்.  சமூகப் படிநிமலகள் வமரயறுக்கப்பட்டுள்ள சமூகங்களில் ததாடர்புக்கும் 

பாரபட்சத்திற்குமான உறவு சிம்மலின் மமற்படிக் மகாட்பாட்டின் அடிப்பமடயில் உருப்தபறுகிறது. 

குழுக்களுக்கிமடமய நிலவும் ஒற்றுமமயானது குழுக்களுக்கு இமடமயயான ததாடர்மபாடு 

இமணக்கப்பட்டிருந்தால் இடம்சார் பிரிவிமன இந்தத் ததாடர்பு உருவாவதற்கான மிக 

முக்கியமான தமடக்கல்லாக இருக்கும் என்பமத எங்கள் அலசல் காட்டுகிறது.  
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