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த ொல்கொப்பியர் கொட்டும் நில அமைப்பும் வொழ்க்மகமுமையும்
அ. முருகன்
முமைவர்பட்ட ஆய்வொளர், ைிழ் இலக்கியத்துமை, தென்மைப் பல்கமலக்கழகம், தென்மை – 05

சுருக்கம்…—…த ொல்கொப்பியத் ில்

எழுத்

ிகொரம்,

தெொல்ல ிகொரம்

தவகுைக்களுக்கொை

ெொன்று

கள்

தபருபொன்மையொை ரவுகள் கிமடக்கப் தபைவில்மல என்ைொலும் ைக்களின் பபச்சுமுமை எழுத்து முமை அவர்களுக்
குள்ளும் தெய்யுளிலும் எந்நிமலயில் அமையப் தபற்றுள்ளம

நன்கு அைிய முடிகின்ைது. அக வொழ்க்மக முமை

புைவொழ்க்மக முமை குடும்ப அமைப்பு ெமூக கட்டமைப்பு ைக்கள் ெொர்ந்

பிொிவுகள் ைக்களுக்குள்ளை பொகுபொடு

படிநிமல அம்ைக்களின் நில அமைப்பு வொழ்க்மகயும் சுழல் எை பல்பவறு நிமலகளன்கமள தபற்ைொக இவ்வொய்வுக்
கட்டுமர அமைகின்ைது.

முக்கிய வொர்த்ம கள் - ைக்கள்; தபயர்முமைகள்; நம்பிக்மக; தபொழுது; குடும்ப அமைப்பு முமை ிருைணம்; கந் ருவ
ைணம்; பல ொர ைணம்; தபண்களின் நிமல; கொ ல்; உடன்பபொக்கு; விருந்ப ொம்பல்.
முன்ைபர

1. முன்னுமர
குைிஞ்ெி

நிலப்

பகு ிகளில்

ைக்கள்

பழங்குடிகளொகபவ…வொழ்ந்து…வந்துள்ளைர்….குைிஞ்
ெிப்பகு ியில் ைமலவளமும் புன்தெய் பவளொண்மையும்
ிமையும்
மூங்கில்

மலயும் த ொழிலொக இருந்துள்ளை.

ஐவை
அொிெியும்

பவட்மடப்

வந்துவிட்டைர்.

இங்கு

பகொட்பொடுகளும் அகம், புைக் பகொட்பொடுகளும் ஒரு

முல்மல

பவட்மடயொடு

கடந்து

தவண்தணல்லும்
அவமரயும்

தபொருட்களும்

புள்ளொிெியும்

கிழங்கும்

அவர்களின்

ப னும்

யிர், தநய்,

ிமண, வரகு,

தகொள், அவமர, கொல்நமட, இமைச்ெி, பவட்மடப்
தபொருட்கள் மு லியை இப்பகு ி ைக்களின் உணவுப்

குடும்பமும்

கற்பு

குைித்

புைி க்

கருத் ியில்களும் அரசும் பவந் ர்களும் பிை குறுநில
ஆட்ெியொளர்களும் ைிக முன்பப ப ொன்ைிய நிமலமய
இக்கட்டுமர ஆரொய்ந்து உள்ளது.
“மகக்கிமள மு லொப் தபருந் ிமண இறுவொய் “
(த ொ- தபொ- அகம் ,1 , த ொ- தபொ- அ கம்,2)

உணவு

தபொருட்களொக புன்தெய் பவளொண்மையும் த ொழிலொக
இருந் ை பொல், பைொர்,

ொரைணக்

மகக்கிமளத் ிமண,…குைிஞ்ெித் ிமண,…முல்மல
த் ிமண,

பொமலத் ிமண,

ைரு த்

ிமண,

தநய் ல் ிமண, தபருந் ிமண எை அகத் ிமண ஏழு
ிமணகளொக

வகுக்கப்பட்டு

த ொல்கொப்பியருக்கு

தபொருட்களொக இருந் ை. முல்மலநிலப் பகு ிகமள

முன்பப ைிழர்களின் அகவொழ்மவ முமைமய வகுத்துக்

ெீறூர்த்

தகொண்டமவ யொகும். இந்

மலவர்களும் குைிஞ்ெி நிலப் பகு ிகமள

குறுநிலத்

மலவர்களும்

இவர்கமள

ைன்ைர்கள்

ஆண்டு
எைச்

வந்துள்ளைொர்.

ெங்க

இலக்கியம்

அகத் ிமண ைரமபக் தகொண்ட ொகும். பைலும், நில
த ய்வமும்

ஆகபவ
வொழ்க்மக

இவர்களின்
எைக்

கரு

ிமணயில்

ைிழொின் கொ ல் வொழ்வு- குடும்பவொழ்வு பற்ைி கூறும்
அமைப்பில் பொமல நிலம்

அமைகிைது.

ஏழு வமக

ைியொகவும் அ ற்கொைத்

த ொல்கொப்பியர்

வொழ்க்மகய

இைக்குழு

க ிரவன்

இயலொது

இைக்குழு

கொணப்படுகின்ைப ொ அந்நிலபை பொமல நிலைொகும்

வொழ்க்மகய இவர்கள் ைிக நீண்ட தநடுங்கொலத் ிற்கு

தகொடுமை

குைிப்பிடவில்மல.

எந்நிலத் ில்

அ ிகம்

என்பது த ொல் கொப்பியர் கருத் ொகும்.
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எயிைர், எயிற்ைியர். ைரு ம் - உழவர், உழத் ியர்.

2. தபொழுது

தநய் ல் - நுமளயர், நுமளச்ெியர். எை, நில அமைப்பு
கொரும் ைொமலயும் முல்மல

தபயர்களும்

த ொல். தபொருள். அகம். 6,7,8,9,10,11
ைிழ்ச்

ெமூக

வமகயில்

அமைப்பில்

த ொழில்முமை

நிலத் ிற்கு

அமையப்

தபயர்களும்

ஒவ்தவொரு

நிலஅமைப்பிற்கு ஏற்ை வமகயில் கொணப்படுகின்ைது.

ஏற்ை

தபற்றுள்ளது.

இவ்வமகயொை நில அமைப்பில் ஆடு பைய்ப்பது,
பவட்மடயொடுவது, உழவுத் த ொழில் தெய் ல், ைீன்
பிடித் ல் பபொன்ை த ொழில்கமளயும் தபொழும யும்
அடிப்பமட யொகக் தகொண்டு அமையப் தபற்றுள்ளது
என்பம த ொல்கொப்பியர் கூறுகின்ைொர்.

5. த ொல்கொப்பியத் த ய்வங்கள்
த ொல்கொப்பியர் கொலத் ிபலபய த ய்வம் பற்ைிய
ொை நம்பிக்மக குடிதகொண்டிருக்கின்ைது. அவர்களின்
கொலத் ிபல
த ய்வ

நிலத் ிற்கு

நிலம்

த ய்வ

ைிழர்

ம்

நம்பிக்மகயும்

அமடயொளைொகவும் நிலத் ின்

வழிபொடும்

பண்பொட்டின்

ன்மைக் பகற்பவும்

ைிழர் நொகொிகம் அமைந் ிருக் கின்ைது.

3. ைக்கள்
“அம்முற்பொற் தெொல் லுயர் ிமண யவ்பவ”

முல்மல நிலத் ின் த ய்வம் ைொபயொன், குைிஞ்ெி

த ொல்- தெய்- கிளவி, 2,3,4,
ைக்கள்

ெிைப்புப்

மூன்று

வமகயுமடவர்கள்

என்றும்

நிலத் ின் த ய்வம்பெபயொன், ைரு
பவந் ன், தநய் ல்

நிலத் ின்

நிலத் ின் த ய்வம்
த ய்வம் வருணன்.

அஃைிமணயொை விலங்கிைம் இரண்டு வமகயொை

பொமல நிலத் ிற்குத் த ய்வம் இருக்கின்ைது எைத்

பொல்

த ொல்கொப்பியர் எங்கும் குைிப்பிடவில்மல. பொமல

அமைப்பிமைக்

தகொண்டது

எைத்

த ொல்கொப்பியர் ெமூக கட்டமைப்மப விளக்குகிைொர்.

அங்குள்ள
ைிழ்

ைக்கள்

ங்களது

இருப்பிடத் ொலும் ெமூகச் சூழுலொலும் ொங்கள் வொழ்ந்
பகு ிகமள பவறுபட்ட நிலப்பிொிவு களொகப் பிொித்துக்
தகொண்டைர்.
அவர்களின்
முமைப்

ன்மைகமள

ைட்டுபை

எடுத்துக்

கூறுகின்ைொர். ஒவ்தவொரு நிலத் ின் இயற்மகமயயும்

4. தபயர் முமை
பண்மடயத்

நிலத் ின்

அந்நிலத் ிற்கு
தபயர்

ஏற்ைவமகயில்

குலப்தபயரொகவும்

தபயரொகவும்

த ொழில்

நிலப்பிொிவுகளுக்கு

ஏற்ை

வமகயில் ைக்கள் தபயர்கள் அமைந்துள்ளது என்பம

ைக்களின்

வொழ்க்மகமயயும்

நமடதபறும்

நிகழ்ச்ெி

கமளயும்

கருப்தபொருள்,

உொிப்தபொருள்

மு ற்தபொருள்,
மூன்று

பகு ி

களொக்கிக் கூறுகின்ைொர் த ொல்கொப்பியர்.
த ய்வத்ம க் குைித்து
ைொபயொன் பைய கொடுமை உலகமும்
..…………..……………………

தபயரும் விமையுதைன்று ஆயிரு வமகய

த ொல்.தெொல்.கிளவி.4

ிமணத ொறும் ைொீஇய ிமண நிலப்தபயபர

த ொல்.தபொருள். அகம் 5

(த ொல்.தபொருள்.அகம்.22, 23, 24)

எை

அங்கு

த ொல்.தபொருள்.அகம். 20
த ொல்.தபொருள்.புைத். 62 63 85

நிலத் ின்
இவ்வமகயொை

ைக்கள்

தபயர்கமள

தபயர்

ஆரொயும்பபொது,

முமைகமளக்

தகொண்டு

த ொல். தபொருள். களவு . 113
த ொல். தபொருள். கற்பு.144

இருந்துள்ளைர் என்பது த ளிவொகும். முல்மல -ஆயர்,

த ொல். தபொருள். தைய். 268

பவட்டுவர். குைிஞ்ெி - குைவன், குைத் ி. பொமல -

த ொல். தபொருள். தெய். 442
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த ொல்.தபொருள்.புைத்.81

பற்ைிய

த ொல்.தபொருள்.தபொருள். 224

குழந்ம யின்

பைற்சுட்டிய

நூற்பொக்கள்

ைக்களிமடபய

த ய்வ

அமைத்தும்

வணக்கமுமை

ைிழ்

இருந் து

7.

த ொப்பூழ்தகொடி

உைவும்
ெம்பந் ப்

ிருைணம்,கந் ருவ ைணம்

ஒருவர் கண்டபபொது கொ ல் தகொண்டு இமணவர்.

நிமைதைொழி ைொந் ர் ஆமணயிற் கிளக்கும்

அதுபபொல

ைமைதைொழி ொபை ைந் ிரம் என்ப

ஒரு

ஆணும்

ஒரு

தபண்ணும்

எ ிர்ப்படும்பபொது கொ ல் தகொண்டு ைணைக்களொவது

த ொல். தபொருள். தெய். 480

இந்

த ொல். தபொருள். களவு. 133

எட்டு வமக ைணங்களிபல

ைிழர்களின் களவு

ைணம் கொந் ருவ ைணத்ம ப் பபொன்ைது என்று த ொல்

த ொல். தபொருள். புைத். 65

கொப்பியர் கூறுகின்ைொர்.

த ொல். தபொருள். புைத். 77
த ொல். தபொருள். புைத். 88

ைமைபயொர் ப எத்து ைன்ைல் எட்டனுள்

ைிழர்களுக்கு ைந் ிரத் ில்

(த ொல்.தபொருள். களவு)

நம்பிக்மகயுண்டு. இப்தபொழுதும் யொருக்கும் ைந் ிரச்
தெொற்களுக்குப் தபொருள் த ொியொது. அக்கொலத் ிலும்
தெொல்லப்பட்ட

ைந் ிரச்

தெொற்கமளபய ைந் ிரங்கள் என்றும் ைக்கள் நம்பிைர்.
பைலும், நல்லநொள், தகட்டநொள் பொர்க்கும் வழக்கமும்
ைிழர்களிடத் ில்

உைவும்

ொயின்

கந் ர்வர்களிபல ஆண்,தபண் இருவர் ஒருவமர

நம்பிக்மகயும் தெயலும்

தபொிபயொர்களொல்

இல்மல.

பட்டது ஆகும்.

என்பம க் கொட்டுகின்ைை.

த ொல்கொப்பியர் கொலத்

குைிப்புகள்

இருந்துள்ளது.

கொைக்கூட்டம் எத் மகயது என்று கொணும் பபொது
பவ த் ில்

கூைப்படும்

எண்வமக

நல்ல யொமழத் துமணயொகக்

தகொண்ட கந் வர்களின் வழக்கத்ம ப் பபொன்ை ொகும்.
களவுைணம்
இந்

கந் ருவத்ம ப்

பபொன்ைது

என்ை

ஒன்மை மவத்துக்தகொண்டு ஏமைய ஏழுவமகத்

ிருைணங்களும்

6. குடும்ப அமைப்பு முமை

புைத் ிபல

ைணங்களிபலபய ெிைந்

இ மைத்

த ொல்கொப்பியர் பின்வருைொறு ப ிவு தெய்கிைொர்

ஓர்

ைிழொி மடயிபல வழங்கிை என்று

கூறுபவொரும் உண்டு.

ன்னும் அவனும் அவளுஞ் சுட்டி
………………………………………..

த ொல்கொப்பியத் ிற்கு…உமர…எழு ிய…நச்ெிைொ

த ொல். தபொருள். அகம். 39

ர்க்கிைியர்

த ொல். தபொருள். அகம். 42

பபொன்ைவர்களும்

ைிழ்ச் ெமூக அமைப்பில் இரண்டு அல்லது அ ற்கு
பைற்பட்படொர்
முமைமயக்

இரத்

உைவுடன்

குடும்ப

அமைப்பு

என்ைைர்.த ொல்கொப்பியர் கொலத் ில்
ப ொழியின் நட்பும்
தபறும்.ப ொழி,

அமைந் ிருக்கும்

ைிழர்

வடநூல்களில் கூைப்படும்
என்று

கூை

முயன்று

ிருைண

பபரொெிொியர்,
முமைமயயும்

ிருைணங்களும் ஒன்பை
உள்ளைர்.

ஐந் ிமண

முமை

ஒழுக்கத் ிபல கந் ருவ ைணம் அடங்கும்.மகக்கமள,

ொயின் பொெமும்

தபருந் ிமணகளிபலபய ைற்ை எழுவமக ைணங்களும்

மலவன் அன்பும் அ ிகம் இடம்

அடங்குகின்ைை என்பர்.

மலவி என்ை பொகுபொடு இன்ைி ஒபர

குடும்பத் ில் இருப்பர். த ொல்கொப்பியர் நூற்பொக்களில்
தபண்

இளம்பூரணர்,

ைொந் ர்கள்

பற்ைி

அ ிகம்

ஆைொல், ஆண் ைொந் ர் களொகியத்

அசுரைணம், இரொக்க

இடம்

தபறும்.

பபொன்ை வழக்கங்கள்

ந்ம ,

மையன்

இத் மகய

ைணம், மபெொெ ைணம்,

ைிழ்நொட்டில் இருந் ிருக்கலொம்.

வழக்கங்கள்

உலகதைங்கும்

கொைதவைி
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தகொண்ட ைக்களிடம் நடப்பதுண்டு. இது இயற்மக.

ைமைவியர் என்ை பல ொர ைணபை

பிரைம், பிரெொபத் ியம், த ய்வம், ஆொிடம் பபொன்ை

குடிதகொண்டிருந் து. த ொல் கொப்பியருக்கு முன்னும்

ைணங்கள்

த ொல்கொப்பியர் கொலத் ிலும் இவ்வழக்கபை இருந்து

ைிழ்நொட்டில் த ொல்கொப்பியருக்கு முன்பை

ைிழர்களிடம்

வந் து.

நமடதபற்ை ொக எந் இலக்கியமும் கூைவில்மல.
பவ த் ிபல கூைப்படும் ைண முமைகமளத் ொன்
ைிழர்கள் பின்பற்ைி வந் ொர்கள் என்று தெொல்வ ற்கு

ஆண்கள்

ைட்டுபை

பல

தபண்கமள

ைணந்து

தகொள்ளலொம். ைணந் ிருக்கும் ைமைவி யமரத்

விர

இடைில்மல. பின்பற்ைி இருப்பொர் களொைொல், களவு

பவறு பல விமலைொ ர்களுடனும் கூடிக் குதூகலிக்

ைணத்ம க்

கலொம்.

கந் ருவ

ைணத் ிற்கு

உமரத் ிருப்பம ப் பபொல ஏமைய ஒத்
ஒத்

ிருைணங்கள்

த ொல்கொப்பியர்

இமவ

கூைியிருப்பொர்.

ஒப்பிட்டு
ிருைணத்ம

இமவ

என்று

இவ்வொறு

அவர்

தபண்

ைக்களுக்கு

ஒருவனுக்கு

ஒருத் ிபய

ைிழர்களிடம்

இருந்

என்ை

ில்மல.

இல்மல.
ைணமுமை

ஒருவனுக்குப்

ைமைவியர் என்ை பல ொர ைணபை
குடிதகொண்டிருந் து.

எங்கும் தெொல்லபவ இல்மல.

இவ்வுொிமை

பல

ைிழர்களிடம்

த ொல்கொப்பியருக்கு

முன்னும்

த ொல்கொப்பியர் கொலத் ிலும் இவ்வழக்கபை இருந்து
எைபவ, ஐந் ிமண ஒழுக்கங்களொகிய களவு, கற்பு
ிருைணமும் மகக்கிமள ைணம், தபருந் ிமண வொழ்வு
இம்மூன்றும்

ைிழர் வொழ்விபல நிகழ்ந்

இயற்மக

நிகழ்ச்ெிகள். இமவ எந்

நொட்டில் இருந்தும் இந்

நொட்டில்

அல்ல.

குடிபுகுந் மவ

ிடைிருந்தும்
எந்

எந் ச்

ெமூகத்

ைிழர்கள் கடன் வொங்கியவர் அல்ல.

தைொழிகளில் இருந்தும்

ைிழ் ைக்கள் கற்றுக்

தகொண்டமவகளும் அல்ல. ைிழர் ெமு ொயத் ில்

வந் து.
ஆண்கள்

ைட்டுபை

பல

தபண்கமள

ைணந்துதகொள்ளலொம்.ைணந் ிருக்கும் ைமைவி யமரத்
விர

பவறு

பல

குதுகலிக்கலொம்.

விமலைொ ர்களுடனும்

தபண்

ைக்களுக்கு

கூடிக்

இவ்வுொிமை

இல்மல.

ொபை

கொைக்கிழத் ி ைமைபயொள் என்ைிவர்

ப ொன்ைி நிலவிய இயற்மக ைணவொழ்வொகும். இதுபவ

ஏமுறு கிளவி தெொல்லிய எ ிரும்

த ொல்கொப்பியக் கண்ணொடி நைக்குக் கொட்டும் உண்மை.

த ொல். தபொருள்.கற்பு 5
த ொல். தபொருள்.கற்பு - 6

த ொல். தபொருள். கற்பு. 1

இ ன்
ிருைணச்

மு லில்

இல்லக்கிழத் ி வீட்டின்

த ொல். தபொருள். கற்பு. 3

ஆமெப்பட்டு

த ொல். தபொருள். கற்பு. 4

கொைக்கிழத் ியர். மூன்ைொவ ொக விமலைொது தபொருட்

த ொல்கொப்பியர்

ெடங்குகள்

ப ொன்ைி

கொலத் ிபல

யுள்ளை. ைிழர்கள்

ிருைணச் ெடங்குகமளப் பின்பற்ைி வந் ைர் என்பம
இந்நூற்பொ மூலம் அைியமுடிகின்ைது.

ைகளிர்

ைணந்து

கணிமகயர்,
என்ை

தகொள்ளும்
தபொதுைகளிர்

தபயர்களொல்

தபண்கள்
வமரவின்

அமழக்கப்படும்

பரத்ம யர்கள் இன்னும் ெில கற்பியல் நூற்பொக்களில்

9. தபண்களின் நிமல

ஒருத் ிபய
இருந்

தபண்டிர்,

மலவி. இரண்டொ வ ொக

இந் மூவமரயுப்பற்ைியும் கொணலொம்.

8. பல ொர ைணம்

ைிழர்களிடம்

ைமைவிபய

த ொல்.தபொருள். கற்பு. 2

மூலம்

ஒருவனுக்கு

ைணந்துதகொள்ளும்

ில்மல.

என்ை

ைணமுமை

ஒருவனுக்குப்

பல

ைிழ்ச்ெமூக அமைப்பில் ஆணுக்கு ஒரு ெட்டமும்
தபண்ணுக்கு

ஒரு

ெட்டமும்

கொணப்

பட்டுள்ளது.
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ஆணுக்கு

இருந்

இல்மல.தபண்

சு த் ிரம்

என்பவள்

தபண்ணுக்கு

ஆணுக்கு

அடங்கி

தபற்பைொர்

ைணவிழொ

என்ைொல் கொ லித்

விற்கு

தென்று

த ொல்கொப்பியர் கொலத் ிபல இருந்துள்ளைர்.

உடன்பபொக்கு எைக்கூறுவர்.

(த ொல். தபொருள்.அகம் – 37)

தைல்லியல் தபொமையும் நிமையும் வல்லி ின்

த ொல். தபொருள்.அக – 38)

ஏறும் குைிப்பும் இல்மல, வழக்கமும் இல்மல.

அவர்கள்

(த ொல். தபொருள்.அகம் – 54)
ைிழ்ச் ெமூக அமைப்பில் ஆணும் தபண்ணும்

முடியொ

நுகரும்

இன்பம்

உணர்ந்

பிைகு

அகத் ில் ைட்டுபை நிகழும்

கூறும்

நிகழ்பவ

கொ ல்

என்ைைர்.இவ்வமகயொை கொ மல மூன்று வமகயொை
நிமலயில் கூைப்படுகின்ைது. இவ்வமகயொை கொ ல்
அக்கொல….ெமு ொயத் ில்….இருந் ிருப்பம த்த ொல்கொ
ப்பியர் கூறுகின்ைொர்.

உபெொிக்கும்

வழக்கம்

த ொல்கொப்பியத் ில்எழுத்
கொரம்

ிகொரம்,…..தெொல்ல ி

தவகுைக்களுக்கொை

தபருபொன்மையொை
தபைவில்மல

ெொன்று

ரவுகள்

என்ைொலும்

கள்

கிமடக்கப்

ைக்களின்

பபச்சுமுமை

எழுத்து முமை அவர்களுக் குள்ளும் தெய்யுளிலும்
எந்நிமலயில் அமையப் தபற்றுள்ளம

நன்கு அைிய

முடிகின்ைது. அக வொழ்க்மக முமை புைவொழ்க்மக
முமை குடும்ப அமைப்பு ெமூக கட்டமைப்பு ைக்கள்
ெொர்ந்

பிொிவுகள்

ைக்களுக்குள்ளை

பொகுபொடு

படிநிமல அம்ைக்களின் நில அமைப்பு வொழ்க்மகயும்
சுழல் எை பல்பவறு நிமலகளன்கமள தபற்ைொக

11. உடன்பபொக்கு

அமைகின்ைது.

இமடச்சுர ைருங்கின் அவள் ைர் எய் ிக்

அவர்களின்

ஒவ்தவொரு

தெயல்களிலும் பல்பவறு ெமூக கட்டமைப்பு பற்ைி

த ொல். தபொருள்.அக ம்– 44

அைிந்து

த ொல். தபொருள்.அக ம்– 39

அமைப்பு

த ொல். தபொருள்.அக ம்– 42

இைக்குழு பிொிவு எை பல நிமலயில் இன்றும்

மலவி வீடு தென்று ைணம் பபெப் தபொிபயொமரத்
மலவன்

வரபவற்று

13. முடிவுமர

(த ொல். தபொருள்.அக ம்– 53)

ஒவ்தவொருவருக்குள்ளும்

ன்

பண்மடத் ைிழர்களிடம் குடிதகொண்டிருந் து.

…………………………………………

இமணந்து

பு ியவர்கள்.

ம் நொட்டவரொயினும் பிை நொட்டவரொயினும்

அவர்கமள

கொைஞ்ெொயொ இளமைபயொன் வயின்

இன்பத்ம க்

விருந் ிைர் முன்பின் அைியொ

இல்லத் ிற்கு வரும் பு ியவர்கள் யொரொக இருந் ொலும்

10. கொ ல்

தவளிப்படுத்

(த ொல்.தபொருள். கற்பு. 150)

ஐந்துவமகயொை

நிலத் ில் இருக்கும் தபண்கள் ஆண்ைகனுக்கொக ைடல்

அன்புடன்

ிருைணம் தெய்து தகொள்வர்.இந்நிகழ்மவபய

12. விருந்ப ொம்பல்

“முந்நீர் வழக்கம் ைகடூஉ பவொடில்மல”

மூலம்

வில்மல

இருவரும் வீட்மட விட்டு விலகிச்

வொழ்பவளொகவும் இருக்க பவண்டும் என்ை தகொள்மகத்

இந்நூற்பொவின்

உடன்பட

அனுப்புவது

வழக்கம்.
பெர்க்கும்

ஒற்றுமை

தகொள்ள

முடிகின்ைது.

இவ்வமகயொை

ற்கொலத் ில் கொணப்படும் ெமூகப்பிொிவு
இல்லொைல்

பல

பிொிவுகளொக

பிhpந்து

இவ்வொறு

வொழும் வொழ்க்மக இன்றும் அைிய முடிகின்ைது.

இருவமரயும்

ஒன்று

தபொிபயொர்

த ொல்கொப்பிய…ஆய்வு…வரலொற்ைில்…த ொல்கொப்பி

பிொிந்ப ொமரத்

ிருைணத் ில் பெர்ப்பபொர் என்ைைர்.

யத் ிற்கு மு ல் உமர எழு ிய இளம்பூரைொர் மு ல்
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இன்று

வமர

பல்பவறு

உமரயொெிொியர்கள்

ப ொன்ைியுள்ளைொர்.

[8] அ.தெொ.சுப்மபயொ,

த ொல்.

மெவெித் ொந்

பநொக்கில்

அண்ணொைமலப் பல்கலக்கழகம் அண்ணொைமல நகர் - 608 002.
மு. .ப. 1997.

அவர்களின்

உமரகளிலும்

பல்பவறு

[9] ஆ.ெிவலிங்கைொர். த ொல். உமரவளம், அமைத்து இயல்களும்
உலகத் ைிழொரொய்ச்ெி நிறுவைம் தென்மை - 600 113.

ைொற்ைங்களும் அனுகுமுமை முரண்கள் எை பல
நிமலத்

ன்மைகமளக்

அமைகின்ைது.அவர்கள்

தகொண்ட ொக
அவர்ளின்

கொல

சூழ்நிமலயிலும் த ொல்கொப்பியர் சூழல் நிமலயில்
உமரகளில்

பல்பவறு

நமடதபற்று
உமரமய
வொெிக்கும்

உள்ளம
ஒட்டிய

பபொது

ிணிப்புகள்

உமரயொெியர்களின்

த ொல்கொப்பிய
த ளிவொக

இவ்வமகயொை
ிணிப்புகள்

ைொற்ைகளும்

மூலத்ம

அைிய

முடிகிைது.

பொகுபொட்மடயும்

எை

பல

கருத்து

படிைங்கமளக்

தகொண்டு

உள்ளது. ஒவ்தவொரு உமரயொெியர்களும் அவர்கள்
ெொர்ந்

ெையம் ெமூகம் கல்விமுமை எை ஒவ்தவொரு

நிமலக்கும் ஏற்ை வமகயில் ைக்களின் வொழ்வியல்
ப ிவு அமைய தபற்றுள்ளம அைிய முடிகின்ைது.
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