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The human race has gone through various transformations. It also presented
impediments to sexual activity. People lived in groups and had their sexual relations
inside them throughout the prehistoric period. Simultaneously, there was promiscuous
intercourse. The clan was then created as a result of many external developments in
society that resulted in the restriction of promiscuous relations. Because the father's
identity is unknown, the descent was calculated using the mother's line. Endogamy was
forbidden in clans, while exogamy was tolerated. Exogamy was unavoidable over time,
and it is also the reason for the Clan's existence. Exogamy was practiced in many
countries without protest, whereas endogamy was permitted in India but exogamy was
condemned. It's important to figure out why this disagreement exists. First and
foremost, we must investigate the following question: ‘In India, which sexual form,
endogamy or exogamy, was allowed among the clan?' We can investigate it with the aid
of ancient literature. Tolkappiyam, one of the earliest literary masterpieces of the Tamil
race in current Indian civilization, is preserved in this fashion. In Tolkappiyam, there
were two sexual forms: 'kalavu' and 'karpu.' This paper investigates the concept that
the 'kalavu' referenced in Tolkappiyam may represent exogamy from the Marxist
perspective through ‘Tolkappiya Poruladhigaram.
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முன்னுரை

மனிதகுைம் ததான்ைிப் பை மாற்ைங்கறைச் சந்தித்து வந்திருக்கிைது. அந்த மாற்ைங்கைினூடாக

மனிதர்கைின் பாலுைவு வடிவங்கைிலும் பல்தவறு மாற்ைங்கள் நிகழ்ந்துள்ைன. வரைாற்றுக்கு முந்றதய
காைத்தில்
வாழ்ந்து

மனிதர்கள்

வந்தனர்.

வறரமுறையற்ை

குழுக்கைாக

மனிதர்கள்

புைர்ச்சி

இறைந்தும்

குழுக்கைாக

நிைவியது.

தங்கள்

குழுக்கைிதைதய

இறைந்து

சமூகத்தில்

வாழ்ந்து

நிகழ்ந்த

பாலுைவுக்

வந்த

புைவய

ககாண்டும்

காைக்கட்டத்தில்

மாற்ைங்கைினூடாக

வறரமுறையற்ை புைர்ச்சியிைிருந்து கமல்ை கமல்ை பாலுைவுத் தறடகள் ஏற்பட்டதன் வாயிைாக ஒரு
காைக்கட்டத்தில்
பிைந்தவர்கள்,

குைம்

என்பது

தாய்வயிற்றுச்

ததாற்ைம்

கசாந்தங்கள்

ககாள்கிைது.
(சதகாதர

–

ஓர்

இனக்குழுவில்

சதகாதரிகள்,

ஒருதாய்

ஒன்றுவிட்ட

வயிற்ைில்

சதகாதர

–

சதகாதரிகள்) பாலுைவுக் ககாள்வதில் தறட ஏற்பட்டதன் வாயிைாக ஓர் இனக்குழு சிை குைங்கைாகப்
பிரிகிைது. ஓர் இனக்குழுவில் உள்ை குைங்கள் தங்கள் குைங்களுக்குள்தைதய பாலுைவுக் ககாள்ளும்
அகமைமுறையானது
குைிப்பாகத்

தங்கள்

கண்டிப்புடன்

குைத்திற்கு

தறடகசய்யப்படுகிைது.

கவைியில்

பாலுைவிறனக்

இனக்குழுவில்
ககாள்ளும்

உள்ை

குைங்கைில்

புைமைமுறை

இக்காை
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கட்டத்தில் தவிர்க்க இயைாத விதியாகிைது. இந்தப் புைமைமுறை குைம் நீடித்து நிறைத்திருப்பதற்கான
முன்நிபந்தறனயாகிைது. குைங்களுக்கிறடதயான புைமைமுறை எவ்வித எதிர்ப்புமின்ைி சமூக ஏற்புடன்
கதாடர்வது

உைககங்கிலும்

நிகழ,

இந்தியச்

சமூகத்தில்

குைங்களுக்கிறடதய

அகமைமுறை

ஏற்கப்பட்டும் புைமைமுறை எதிர்ப்பிற்குள்ைாகியும் இருக்கின்ை முரண்பாட்றடக் காைமுடிகிைது. இந்த
முரண்பாட்டிற்கான

காரைங்கள்

விரிவாக

ஆராய

தவண்டியறவ.

அதன்

கதாடக்கமாக

முதைில்

இந்தியச் சமூகத்தில் குைங்களுக்கிறடதய ஏற்கப்பட்ட வடிவமாக அகமைமுறை இருந்ததா? இல்றை

புைமைமுறை இருந்ததா? என்பறத ஆராய தவண்டியுள்ைது. அதறன ஆராயவும் அைியவும் நமக்கு
அகச்சான்றுகைாய் இைக்கியங்களும் இைக்கைங்களும் கபரிதும் துறைபுரிகின்ைன. அந்த வறகயில்
இந்தியச் சமூகத்தில் தனக்ககன்று பழறமயும் இைக்கிய, இைக்கை வைங்கறையும் தனிச்சிைப்புடன்

கபற்றுத் திகழும் தமிழினமும் அதன் பழறம ஆவைமான கதால்காப்பியமும் கவனம் கபறுகின்ைன.
கதால்காப்பியத்றத

தநாக்க

அதில்

கைவு

மைம்,

கற்பு

மைம்

என்கிை

இருதவறுபட்ட

பாலுைவு

முறைகள் பதிவாகியுள்ைன. இதில் கதால்காப்பியம் கூறும் கைவு மைம் குைங்களுக்கிறடதயயான

புைமைமுறையில் அறமந்திருக்கைாம் என்கிை கருதுதகாைிறனத் கதால்காப்பியப் கபாருைதிகாரத்தின்
வழியாக மார்க்சிய கவைிச்சத்தில் இக்கட்டுறர ஆராய்கிைது.

குலங்களும் புறமணமுறறயும்
ஆதிகாைத்தில்

ககாடிய

“மனித

விைங்குகைின்

விறைவுகைில்

இருந்து

குை

வரைாற்ைின்

தாக்குதைினின்று

தப்பவும்

மனிதர்

வழி

தநாக்குங்கால்,

காப்பாற்ைிக்

ஆதியிைிருந்தத

தங்கள்

ககாள்ைவும்

இறைந்த

இனத்றத

இயற்றகயின்

குழுக்கைாகத்தான்

ஏறனய
ககாடிய

திரிந்தனர்”

என்பர் (Rajam Krishnan, 2014).
ஆதிகாைத்தில்

நிைவிய

இனக்குழு

வாழ்க்றகறயப்

பற்ைி

இனவறரவியைாைர்களும்

மானுடவியைாைர்களும் ஆராய்ந்துள்ைனர். இனக்குழுவாக வாழ்ந்த தபாது ஏற்பட்ட மைத்தறடகைால்

(சதகாதர – சதகாதரிகளுக்கிறடயிைான மைத்தறட) ஒரு இனக் குழுவிற்குள்ைாகதவ சிை குைங்கள்
ததான்ைின.

இந்தக்

குைங்கதை

குடும்பத்தின்

எடுத்துக்காட்டுகிைார்

எங்ககல்ஸ்

(Friedrich

கசய்வதற்குத்

ஏற்படுகிைது.

ஒரு

Engels,

ஆதி

வடிவம்

2011).

எனும்

சமூகத்தில்

மார்கனின்

கருத்றத

ஏற்பட்ட

மைத்தறடகள்

குைத்தில்

உள்ைவர்கறை

இறுக்கமாகிக் ககாண்தட கசன்ைதனால், குைங்கைில் உள்தைார் தங்கள் குைத்திற்குள்தைதய மைம்
தறட

குைத்தில்

உள்தைார்

மற்கைாரு

மட்டுதம மைக்க தவண்டும் என்பது சமூக விதியாகிைது இதனால்,
❖
❖

அகமைமுறை
புைமைமுறை

என்கிை

இரண்டு

பாலுைவு

வடிவங்கள்

(மைவடிவங்கள்)

ததாற்ைம்

ககாள்கின்ைன.
❖

அகமைமுறை என்பது தமது இனக்குழுவிற்குள்ைாகவும், தனது குைத்திற்குள்ைாகவும் மைந்து
ககாள்வதாகும்.

❖

புைமைமுறை

என்பது

ககாள்வதாகும்.
❖

ஓர்

இனக்குழுறவ

மற்கைாரு

தநாக்க

அதில்

குழுவிற்குள்ைாகவும்,
கவவ்தவறு

குைங்கள்

குைத்திற்குள்ைாகவும்
இருக்கின்ைன.

மைந்து

குைங்கைாகப்

பார்க்கின்ைதபாது கவவ்தவைானதாகவும், இனக்குழுவாகப் பார்க்கின்ைதபாது ஒன்று பட்டதாகவும்
இருப்பதனால் ஒதர இனக்குழுவிற்குள்
❖

இனக்குழுறவ தநாக்க அகமை முறையும்
குைத்றத தநாக்க புைமை முறையும் வழக்கில் இருப்பறத எங்ககல்ஸ் (Friedrich Engels, 2011)

விைக்குகிைார்.
குைங்கள் எப்தபாதும் புைமைத்றத ஆதரிப்பறவயாகதவ இருந்தன. ஒருதபாதும் அகமைத்றத
ஆதரிப்பறவயாக

இல்றை.

வரைாற்ைில்

எங்குதம

புைமை

இனக்குழுக்கள்

இருந்ததாகத்

கதரியவில்றை என்கிைார் எங்ககல்ஸ் (Friedrich Engels, 2011) எனில் குைங்கள் என்பறவச் சமூகத்தில்
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நிறைத்திருக்க புைமைமுறை அவசியமாகிைது. இந்தியச் சமூகத்தில் குைங்கைிறடதய புைமைமுறை
நிைவியதா? அது சமூத்தின் ஏற்பிறனப்கபற்ைதா? என்பதறனக் காைதவண்டியிருக்கிைது.
இந்தியாவில்
ததாற்ைத்திற்கான

மிகவும்

சரியான

சிக்கலுக்குரிய

அறமப்பாகச்

காரைங்கறைப்பற்ைிய

சாதியிருக்கிைது.

விவாதங்களும்

இன்ைைவும்

ஆய்வுகளும்

அதன்

கதாடர்கின்ைன.

சாதிகறைப் பற்ைிய பகுப்பாய்விறன நிகழ்த்திய அைிஞர்கள் தங்களுக்குள் மாறுபட்ட கருத்துகறைக்
ககாண்டிருந்தாலும் அடிப்பறடயாக ஒன்ைில் ஒன்றுபடுகின்ைனர், அது அகமைமுறை என்பதாகும் (Gail

Omvedt, 2019). சாதிகைின் ததாற்ைம் பற்ைிய ஆரம்பகாை ஆய்வில் கவனத்திற்குரியது அம்தபத்கரால்
எழுதப்பட்ட ‘இந்தியாவில் சாதிகள்: அவற்ைின் அறமப்பியக்கம், ததாற்ைம், வைர்ச்சி’ (Castes in India: Their

mechanism, genesis and development- 1916) என்கிை கட்டுறர (Ambedhkar, 2019). இதில் சாதிகள் நிைவுவதற்கு
அகமை

முறைறயக்

காரைமாகக்

காட்டுகிைார்.

சாதி

என்பறத

ஒரு

குழுவாகவும்

குைமாகவும்

கநஸ்பீல்டு, சர்.எச். ரிஸ்ஸி தபான்தைார் குைிப்பிடுவறத அம்தபத்கர் எடுத்துக்காட்டுகிைார் (Ambedhkar,
2015).
சாதிகறைக் குைங்கைாகக் ககாண்டால் புைமை முறை நிகழ்வதத இயல்பு, ஆனால் இந்தியச்
சமூகத்தில்

இதற்கு

இந்தியர்களுக்கு
இந்தியாவின்
குைமரபுச்

தநர்

மாைாக

அந்நியமானது

பல்தவறு

நடந்திருப்பறதக்

என்ை

தகாத்திரங்களும்

சின்னங்கைாகக்

ககாண்ட

காண்கிதைாம்.

உண்றமறய

புைமை

குழுக்களும்

நீங்கள்

வழக்கத்றதக்
(totemic)

“அக

நிறனவில்

மைமுறை

என்பது

ககாள்ைதவண்டும்.

ககாண்டறவதான்.

இத்தன்றமயனதவ.

குைியீடுகறைக்

இந்திய

மக்கறைப்

கபாறுத்தமட்டில் புைமைம் என்பது எவரும் மீ ைத் துைியாத ஒரு சமயக் தகாட்பாடாகதவ உள்ைது.
இந்த இயல்பின் காரைமாக, சாதிகளுக்குள் அகமை வழக்கம் கறடபிடிக்கப்பட்ட தபாதிலும் சாதிகைின்
தன்னின மக்களுக்குள்தை புைமைம் என்பது எவரும் மீ ைத் துைியாத ஒரு சமயக் தகாட்பாடாகதவ

உள்ைது. தமலும் அகமை வழக்கத்றத மீ ைியதற்காக விதிக்கப்படும் தண்டங்கள் புைமை வழக்கத்றத
மீ ைியதற்காக விதிக்கப்படும் தண்டங்கறை விட மிகக் கடுறமயானறவ. புைமைம் என்ைாதை கைந்து
ஒன்ைாவது
என்பறத

என

ஆகின்ைது.

அைிவர்கள்.
ீ

பார்த்ததாமானால்
அகமைத்திற்கு

இதனால்

ஆனால்

இந்தியாறவப்

உயர்வான

புைமைத்தின்

நம்மிறடதய

கபாறுத்தமட்டில்

இடம்

விறைவாகச்

சாதிகள்

உள்ைனதவ;

சாதிகைின்

அைிக்கப்பட்டதன்

சாதி

பறடப்பு

விறைவு

என்பது

இது

என்பது

என்பது

இருக்க

இயைாது

எதனால்?

ஆய்ந்து

புைமைத்றத

புைப்படும்.

விட

எனினும்,

வழக்கமாகப் புைமைம் கசய்துவந்த கூட்டத்தார் மீ து தன் இனத்திற்குள்தைதய மைம் புரியும் அகமை

வழக்கத்றதப் புகுத்தியது சாதிறயப் பறடப்பதற்கு இறையான கசயைாக அறமந்துவிட்டது இதுதவ,
துயரார்ந்த பிரச்சறனயாகும்” (Ambedhkar, 2015) என்கிைார் அம்தபத்கர்.
குைங்களுக்கிறடதய அகமை முறையும், தன் இனம் சார்ந்து புைமை முறையும் இந்தியாவில்
உைகில்

தவகைங்கும்

இல்ைாத

சாதிய

அறமப்றப

உருவாக்கியிருப்பறத

அம்தபத்கர்

கதைிவுபடுத்துகிைார். உைகம் வர்க்கச் சமூகமாகப் பிைவுபட்டுள்ை தபாது, இந்தியா மட்டும் சாதியச்
சமூகமாகப் பிைவுபட்டுள்ைதற்கு இந்த முரண்பட்ட அகமை முறையும் முக்கியமான காரைமாகைாம்.
இந்தியாவில்
உள்ைாகியிருப்பறத
ததடுகிைதபாது

நம்

அகமைமுறைப்
இது

உைர்த்தி

முன்தன

தபாற்றுதலுக்கும்

நிற்கிைது.

கதால்காப்பியம்

இதற்கு
சிை

புைமைமுறை

அகச்சான்றுகள்

தரவுகறை

ஏததனும்

அைிக்கிைது.

எதிர்ப்பிற்கும்
உள்ைதா?

அதறன

என்று

ஆராய்வது

தமற்கண்ட கூற்றை உறுதிப்படுத்த உதவும்.

த ொல்கொப்பியம் கொட்டும் கொமக்கூட்டம்
கதால்காப்பியத்தில் கூைப்பட்டுள்ை கைவு மைமுறை அம்தபத்கர் குைிப்பிடும் இந்தியச் சமூகம்

பின்பற்றும்

குைங்களுக்கிறடயிைான

அகமைமுறையா?

இல்றை

எங்ககல்ஸ்

கூைிய

படி

உைககங்கிலும் நிகழ்ந்த குைங்களுக்கிறடயிைான புைமைமுறையா? என்கிை தகள்விக்கு விறட ததட
தவண்டியிருக்கிைது.
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கதால்காப்பியர் ‘ஒத்த தன்றமயுள்ை ஓர் ஆணும் கபண்ணும்’ (நூற்பா 93) எதிர்ப்பட்டுக் காதல்
ககாண்டு

காமக்கூட்டத்தில்

ஈடுபடுவதாகக்

கூறுகிைார்.

கதால்காப்பியப்

கபாருைதிகாரத்தில்

கைவுக்

குைித்து விைக்கவந்த கதால்காப்பியர் கைவு என்பதறன
“இன்பமும் கபாருளு மைனு கமன்ைாங்
கன்கபாடு புைர்ந்த ஐந்திறை மருங்கிற்
காமக் கூட்டம் காணுங் காறை
மறைதயார் ததஎத்து மன்ை கைட்டனுட்
டுறையறம நல்ைியாழ்த் துறைறமதயா ரியல்தப” (நூற்பா 92) என்கிைார்.
கைவியல்

குைித்த

முதன்

நூற்பாவிதைதய

'கைவு'

என்று

கூைாமல்

'காமக்கூட்டம்'

என்று

கூறுவதன் பின்னைி ஆராயத்தக்கது. இதறன ஆய்ந்த சிைம்பு நா. கசல்வராசு கதால்காப்பியர் கைவு
எனச் சுட்டும் இடங்கறை எடுத்துக்காட்டுகிைார். அதறனக் கீ ழ்க்கண்டவாறு கதாகுத்துக்ககாள்ைைாம்.
1.
2.

தவந்துவிடு முறனஞர் தவற்றுப்புைக் கைவின் ஆதந்து ஓம்பல் தமவற்ைாகும் (நூற்பா 57)

தவட்றக ஒருதறை உள்ளுதல் கமைிதல் ஆக்கம் கசப்பல் நாணுவறர இைத்தல் தநாக்குவ
எல்ைாம்

அறவதய

தபாைல்

கைகவன கமாழிப (நூற்பா 100)

மைத்தல்

மயக்கம்

சாக்காடு

என்ைச்

சிைப்புறட

மரபினறவ

3.

வறரவு தறை வரினும் கைவு அைிவுனும் (நூற்பா 111: 25)

5.

அம்பலும் அைருங் கைவு கவைிப் படுத்தைின் ஆங்கதன் முதல்வன் கிழவனாகும் (நூற்பா 139)

4.
6.
7.
8.

கைவு அைராயினும் காமம் கமய்ப்படுப்பினும் (நூற்பா 115: 1)
கைவினுள் நிகழ்ந்த அருறமறயப் புைம்பி அைமரல் உள்ைகமாடு அைவிய இடத்தும் (நூற்பா
146: 18,19)

கைவும் கற்பும் அைர் வறரவின்தை (நூற்பா 162)
ஆம்பலும் அைரும் கைகவைிப் படுக்குகமன்று அஞ்ச வந்த ஆங்கிரு வறகயினும் (நூற்பா 225: 3,
4)
தமற்கண்டவற்ைில் ‘கைவு’ என்ை கசால் நூற்பா 146, 100 தவிர ஏறனய இடங்கைில் ‘அைதராடு’

தசர்த்துக்

கூைப்பட்டுள்ைதிைிருந்து,

இருவருக்கிறடயிைான

கைவு

அைர்,

(காதல்)

அம்பல்

மூைம்

கவைிப்பட்டறதக்

பிைரைியாமல்

குைிக்க

கைவு

ஒழுகிவந்த

என்கிை

கசால்றைப்

பயன்படுத்தியிருப்பறத அைிய முடிகிைது. ஓரிடத்தில் ஆநிறர கவர்ததைாடு (நூற்பா 57) கைவு என்பது
கதாடர்பு

படுத்தப்பட்டுள்ைறதயும்

காைமுடிகிைது

(Selvarasu, 2016).

இவற்ைிைிருந்து

பிைரைியாமல்

இருவர் ஒழுகும் அகவாழ்விறனக் கைவு என்ை கசால் சுட்டி நிற்பறதக் காைமுடிகிைது.
அடுத்ததாகக்

காமக்கூட்டம்

ஆராயதவண்டியிருக்கிைது.
கயனினும்,
கயனினும்

இயற்றகப்

கயாக்கும்.

என்கிை

காமக்கூட்டம்

புைர்ச்சி

பயன்படுத்தியுள்ைதன்

என்பதற்கு

உறரகயழுதிய

காரைப்கபயர்.

அஃதாவது,

கயனினும்,

இறவகயல்ைாம்

கசால்
முன்னுறு

புைர்ச்சி

இைம்பூரைர்

கயனினும்,

ஒத்தார்

பின்னைிறய
“காமப்புைர்ச்சி

கதய்வப்

இருவர்

புைர்ச்சி

தாதம

கூடும்

கூட்டம்” என்பார் (Ilampurananar, 2005).
காமக்கூட்டம் என்பதற்கு நச்சினார்க்கினியர் “புைர்தலும் புைர்தனிமித்தமு கவனப்பட்ட காமப்
புைர்ச்சிறய ஆராயுங்காைந்து” என்று கபாருள் உறரத்துள்ைார் (Nachinarkiniyar, 2007).
எனும்

கதால்காப்பியர் இரண்டு இடங்கைில் ‘காமத்திறை’ (நூற்பா 108), ‘காமக்கூட்டம்’ (நூற்பா 119)
கசால்ைாட்சிகள்

பயன்படுத்தி

உள்ைார்.

முறைதய

‘காம

இதன்வழியாகத்

ஒழுக்கம்’,

கதால்காப்பியர்

‘இயற்றகப்புைர்ச்சி’
கைவு

என்கிை

என்கிை

கபாருட்பட

கசால்ைிறன

தமற்கண்ட

இடங்கைில் பயன்படுத்தாது மட்டுமின்ைி அதற்கு இறையாகக் காமத்திறை, காமக்கூட்டம் என்கிை
கசாற்கறைப் பயன்படுத்தியிருக்கிைார்.
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இைம்பூரைரும் நச்சினார்க்கினியரும் காமக்

காமத்திற்காகக்

கூடும்

கூட்டம்

(புைர்ச்சியில்

கூட்டம் என்பதறன

ஈடுபடுவது)

என்கிை

உள்ைம்

கபாருைில்

வழங்கியிருப்பறதக் காைமுடிகிைது.
என்கிை

காமக்கூட்டம்
கசால்

என்பதில்

காமம்

கவனிக்கத்தக்கதாய்

என்பது

உள்ைது.

இன்பத்திறனச்

“கூட்டம்

என்ை

சுட்டிநிற்கிைது.

கசால்ைாட்சி

இதிலுள்ை

கூடு,

கூட்டம்

கூடுதல்

என்ை

விரிவாக்க அடிப்பறடயில் புைர்ச்சிறயச் சுட்டியதாகக் கருதமுடியும். மற்றுகமாரு நிறையில் குழுவாக
இயங்கிய ஓர் கூட்டத்றதயும் கூட்டம் என்ை கசால் குைித்திருக்கைாம். பழங்குடியினர் தம் இறைதயார்

கூட்டத்தில் ஆண்களும் கபண்களும் குழுவாகக் கூட்டமாகத் தங்கி உைவு ககாண்டறமறய இங்தக
சுட்டுதல்

தவண்டும்.

இந்த

அடிப்பறடயில்

காமக்கூட்டம்

என்பது

காமக்குழு

என்ை

கபாருைிலும்

வழங்கியிருக்க வாய்ப்புண்டு” என்கிைார் சிைம்பு நா. கசல்வராசு (Selvarasu, 2016). இதன்படி காமக்கூட்டம்
என்பது

இருவருக்கிறடதய

குழுமைம்

(குழுப்பாலுைவு)

பாலுைவுக்குழுக்கைிறடதய

நிகழ்ந்த

புைர்ச்சிறயச்

(Friedrich

Engels,

நிகழ்ந்த

என்கிை

2011)

சுதந்திரப்

சுட்டாமல்

(கைவு),

எங்ககல்ஸ்

குைிப்பிடும்

முந்றதய

காைத்தில்,

வரைாற்றுக்கு

புைர்ச்சியின்

பாற்பட்ட

கசால்ைாகவும்

சமூக

முறைறமயாகவும் இருப்பறத அனுமானிக்க முடிகிைது.
அவ்வாகைனில்
காைக்கட்டத்தில்

கதால்காப்பியம்

நிைவிய

கதால்காப்பியம்

குைிப்பிடும்

குழுப்பாலுைவு

குைிப்பிடும்

காமக்கூட்டத்திறன

முறையாகக்

காமக்கூட்டம்

ககாள்ை

என்பது

வரைாற்றுக்கு

இயலுமா?

முந்றதய

என்ைால்

இயைாது.

வரைாற்றுக்காைத்தில்

ததான்ைிய

இருவருக்கிறடயிைான கட்டுப்பாடுகள் மிகுந்த ஒருதார மைக்குடும்ப வடிவத்தின்பாற்பட்டுள்ைறதத்
கதால்காப்பியக் கைவியல் உைர்த்தி நிற்கிைது.
தனிமனிதர் என்ை முறையில் இருவர் சந்திப்பதும், புைர்வதும், பின்பு பிரிவதும் ஆதிகாைத்திய

இயல்பு. இங்குப் புைர்வறதத் தாண்டி பிற்காைத்திய குடும்பம்சார் கருத்து வழியிைான உைவுகளுக்கு
அவசியம்

கிறடயாது.

தனிவுறடறமக்கும்

உற்பத்தி

தந்றத

முறையின்

ஆதிக்கத்திற்கும்

வைர்ச்சியினால்

வழியறமக்கிைது.

ஏற்பட்ட

இந்த

உபரி,

மாற்ைங்கள்

சமூகத்தில்

பாலுைவிலும்

பல்தவறு தறடகறையும் கட்டுப்பாடுகறையும் ஏற்படுத்துகிைது. குை அறமப்பில் குழுவாக இறைந்து
வாழ்வதும்

புைர்வதுமான

குடும்பங்கைாகச்
மாற்ைங்கைின்

சிறதயத்

வழியாகப்

உருவாகியிருப்பறத
ஆய்வுகளும்

வாழ்நிறை,

கதாடங்குகிைது.

பாலுைவின்

எங்ககல்ஸின்

தனிவுறடறமயின்

சமூகத்தில்

இறுதி

குடும்பத்தின்

எடுத்துக்காட்டுகின்ைன.

நிகழ்ந்த

வடிவமாக
ததாற்ைம்

ஒருதாரமைம்

ததாற்ைத்தினால்

தனித்தனிக்

இந்தப்புைவயமான

கபாருைாதார

ஒருதாரமைம்

பற்ைிய

சமூகத்தில்

ஆய்வும்,

ததான்ைிய

(ஒரு

கைவ

சமூக

மைம்)

மானுடவியல்

தனிவுறடறமறயயும்

தந்றத ஆதிக்கத்றதயும் நிறைத்திருக்கச்கசய்ய பண்பாட்டு வழியில் கைவு (காதல்), கற்புப் தபான்ை
பண்பாட்டுக் கருத்தாக்கங்கறைச் சமூகத்தில் உருவாக்கியிருக்கிைது.
இதன்வழியாகத்

கதால்காப்பியம்

குைிப்பிடும்

காமக்கூட்டம்

எனும்

கசால்ைாட்சியில்

பழறமயின் எச்சம் கவைிப்படுகிைதபாதும், அது தந்றத ஆதிக்கத்திற்கும் தனிவுறடறமக்கும் உதவுகிை
வறகயில்

நவன
ீ

கைவியல்

வழி

கருத்துவழியிைான
அைியமுடிகிைது.

கைவிறன

(காதல்)

அவ்வாகைனில்

வைர்த்கதடுத்திருப்பறதத்

காமக்கூட்டம்

என்பது

கதால்காப்பியக்

தனது

பறழய

கபாருண்றமறயயும் (குழுப்பாலுைவு) சமூக மதிப்பியல் நிறைப்பாடுகைில் இருந்தும் பிைழ்ந்து, புதிய
கபாருைான கைவு (ஒத்தார் இருவர் கூடுவது) என்று வழங்குவறதக் காைமுடிகிைது. காமக்கூட்டத்தின்
சமூக நறடமுறை பிற்காைத்தில் கைவு என்ைானதற்கான காரைங்கறை ஆராய தவண்டியிருக்கிைது.

த ொல்கொப்பியக் களவும் புறமணமுறறயும்
வரைாற்றுக்கு

முந்றதய

காைத்தில்

பால்வயறத

எட்டிய

எவரும்

எத்தறகய

தறடயுமின்ைி

பாலுைவில் ஈடுபட்டு வந்த சமூக ஒழுகைாறுகள் இனியும் கதாடர்வதற்கில்றை (Friedrich Engels, 2011).
கபாதுவுறடறமச் சமூகத்தில் வழக்கிைிருந்த காமக்கூட்டம் என்பது குை மரபின் குழுப்பாலுைவு என்கிை
நிறையிைிருந்து மாைி, தனிவுறடறமச் சமூகத்தில் தனிப்பாலுைவான (ஓர் இறை) கைவு என்பதாக
மாற்ைம்

கபற்றுள்ைது.

குழுப்பாலுைவில்

இருந்த

சமூக

வழக்காறுகள்

மறைந்து

தனிப்பாலுைவான
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கைவில் ஈடுபடுவதற்குச் சிை கட்டுப்பாடுகளும் கநைிகளும் சமூகத்தில் ததான்றுகின்ைன. இதறன ‘ஒத்த
கிழவனுங் கிழத்தியுங் காண்ப’ (நூற்பா 93) என்று கதால்காப்பியம் எடுத்துக்காட்டுவது கவனிக்கத்தக்கது.
இந்த ஒத்த தன்றமகள் எறவ என்பதற்கு
“பிைப்தப குடிறம யாண்றம யாண்தடா
டுருவி நிறுத்த காம வாயி
னிறைதய யருதை யுைர்கவாடு திருகவன
முறையுைந் கிைந்த கவாப்பினது வறகதய” (நூற்பா 273)
என்ை

கதால்காப்பிய

நச்சினார்க்கினியரும்

கமய்ப்பாட்டியைில்

எடுத்துக்காட்டுகின்ைனர்.

இதில்

வரும்

நூற்பாறவ

கைவன்

மறனவி

இைம்பூரைரும்,

ஆவதற்கும்

ஒருவர்

காதைிப்பதற்கும் பத்து வறகயான கபாருத்தங்கள் இருக்க தவண்டும் என்கிைது கதால்காப்பியம். அதில்
முதைிரண்டு கபாருத்தங்கள் முக்கியமானறவ, அறவ
❖

பிைப்பும்

❖

குடியும் ஆகும்.

இறவ இரண்டும் இக்கட்டுறரயின் கருதுதகாைின் மீ து புதிய கவைிச்சங்கறைப் பாய்ச்சுகின்ைன.

இவற்ைிற்கு விைக்கம் அைிக்க வந்த இைம்பூரைர் “பிைப்பாவது, அந்தைர், அரசர், வைிகர், தவைாைர்,

ஆயர், தவட்டுவர், குைவர், நுறையர் என்ைாற்தபாை வருங் குைம். குடிறமயாவது அக் குைத்திலுள்ைார்
எல்ைாருஞ்

சிைப்பாக

ஒவ்வாறமயின்

அச்

சிைப்பாகிய

ஒழுக்கம்

பற்ைிய

குடிவரறவக்

‘குடிறம’

என்ைார்” என்கிைார் (Ilampurananar, 2005). இைம்பூரைர் வருைாசிரம மற்றும் திறை வாழ்நிறைறயக்
குைமாகக்ககாண்டிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.
அடுத்துப் தபராசிரியரின் உறர கவனிக்கத்தக்கது. அவர் “குடிறமகயாடு பிைப்பிறட தவற்றுறம

கயன்றனகயனின், பிைப்கபன்பது குடிப்பிைத்தல்; அதற்குத்தக்க ஒழுக்கங் குடிறம எனப்படும்” என்கிைார்
(Perasiriyar, 2007). இங்கும் ஏைத்தாழ குடி என்பது ஒத்த ஒழுக்கங்கறைப் பின்பற்றும் ஒரு குழு என்பதான
கபாருள்பட நிற்கிைது.
தாத்தா

“இது பைக்காரர் ஏறழ என்ை பாகுபாதடா, வருைாசிரம தவற்றுறமதயா அன்று, ஒரு குடிவழி –
முதல்

தபரன்வறர,

சுற்ைம்

அறமவது

குைம்”

என்கிைார்

தமிழண்ைல்

(Tamizhannal, 2012).

ஆனால் தமிழண்ைைின் கூற்றுப் கபாருந்தவில்றை. கதால்காப்பியக் காைக்கட்டத்தில் வருைாசிரமம்
ததான்ைியதற்கான கூறுகள் உள்ைறத மரபியைில் உள்ை பதிவுகைிைிருந்து (நூற்பா 625 - 639) அைிய

முடிகிைது. அந்தைர், அரசர், வைிகர், தவைாைர் என்கிை நால்வருைங்கள் குைித்தும் அவர்களுக்தக
உரிய கதாழில்கள், புைச்கசயற்பாடுகள் குைித்தும் விரிவான விவரறனகறை அப்பகுதிக் ககாண்டுள்ைது.

அத்ததாடு பிைப்தப குடிறம…என்கிை நூற்பாவில் (273) பிைப்பு என்பதற்கு உறரகயழுதிய இைம்பூரைர்
வருைாசிரம

மற்றும்

திறை

வாழ்நிறைறயக்

குைமாகக்ககாண்டிருப்பதிைிருந்து

கதால்காப்பியர்

காைத்தில் வருைாசிரம ஏற்ைத்தாழ்வுகள் இருப்பது உறுதியாகிைது.
தமிழ்ச்சமூகமும்

சாதியச்சமூகமாக

மாைி

இன்ைைவும்

நிறைத்திருப்பறதக்

காண்கிதைாம்.

பிைப்பின் அடிப்பறடயிதைதய வருைாசிரம அடிப்பறடயிைான சாதிமுறை இன்ைைவும் தமிழ்ச்சமூகம்
உள்ைிட்ட இந்தியச் சமூகத்தில் தபைப்பட்டு வருகின்ைது. பிைப்றபயும் குடிறயயும் ஏற்ைதாழ்வாகக்
கருத இடமில்றை என்பது கபாருந்தவில்றை
உள்ை

ஒரு உைவுக்

கூட்டமாகத்

என்ைாலும், அதறன தாத்தா முதல் கபயரன் வறர

தமிழண்ைல்

கூறுவது

குைம் குைித்த

எங்ககல்ஸின்

கூற்தைாடு

பிைப்பு,

என்பதற்கு

கபாருந்துவதாக உள்ைது.
இதன்படி

இைம்பூரைர்,

தபராசிரியர்,

தமிழண்ைல்

ஆகிதயார்

குடி

வழங்கியுள்ை தமற்கண்ட கருத்துகள் ‘குழு மைத்தில் ஒருதாய் வழியில் பிைந்தவர்கள் தங்களுக்குள்
திருமைத்

தறட

ஏற்பட்டதால்,

தவறு

தாய்வழியில்

ததான்ைிய

கூட்டத்தாருடன்

இறைவதால்

ததான்ைிய மக்கள் கூட்டத்றததய குைம்' எனக்ககாள்ளும் எங்ககல்ஸின் (Friedrich Engels, 2011) கூற்தைாடு
சற்று ஏைத்தாழ ஒத்திருப்பறதக் காைைாம்.
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தமற்கண்ட சான்றுகைின் வழியாக இன்றைய நிறையில் குைம் என்பறத ஒத்த தன்றமயுள்ை
பழக்க வழக்கங்கறைப் பின்பற்றும் ஒரு தாய்வழியில் அல்ைது பிந்றதய தந்றதவழியில் ததான்ைிய
பை

தறைமுறை

உைவுகள்

இறைந்த

கூட்டமாகக்

(குைம்)

கருதைாம்.

இதறனச்

சாதியாகவும்

ககாள்ைைாம்.
இதிைிருந்து
கிழத்தியுமாகிய

'பிைப்பு,

ஆணும்

உறுதியாகிைது.

இதன்

குடி'

என்பன

குைங்கறைக்

ஒத்த

குைங்கறைச்

கபண்ணும்

வழியாகத்

கதால்காப்பியம்

குைிப்பதாகக்

ககாண்டால்,

தசர்ந்தவராக

இருக்க

குைங்களுக்கிறடதயயான

கிழவனும்

தவண்டுகமன்பது

புைமை

முறைறயத்

தறடகசய்து அகமை முறைறய வைியுறுத்துவறத இந்த நூற்பா குைிப்பதாகக் ககாள்ை இடமுண்டு.
கதால்காப்பியம்
அம்தபத்கர்

உள்ைிட்ட

உற்பத்தியின்

பிைப்பு,

அைிஞர்கள்

சாதியப்

காைமுடிகிைது.

அகமைக்குழுவாகும்.

ஒரு

ககாள்கின்ைனர்.

ஆகியவற்ைின்

(இந்திய)

உருவாகி

குைிப்பிட

தசர்ந்தவர்கள்

சாதியினதராடு

அடிப்பறடயிைான

தமிழ்ச்

பாகுபாடுகள்

“இந்தியச்சூழைில்

சாதிறயச்

தவற்றுச்

குடி

கசால்வறதப்தபாை

அடியாகத்ததான்ைிய

இருந்திருப்பறதக்
கசய்து

கூறும்

சமூகத்தில்

நிறைத்திருக்கக்

தவண்டுமானால்

அவர்தம்

சாதிக்குள்

கபரும்பாலும்

அகமைமுறை
கபாருைாதார
காரைமாக

சாதி

மட்டும்தான்

திருமைம்

என்பது

ஓர்

திருமைம்

கசய்துககாள்வதில்றை.

அந்நிறையில் அறமயும் திருமைதம அகமைம் என்று கூைப்படும். அவ்வாதை தமறைநாட்டு வர்க்கச்
சமுதாயங்கைில்

ஒரு

குைிப்பிட்ட

கசய்துககாள்கின்ைனர்.
சமுதாயம்

வர்க்கத்தினர்

அவ்வறகத்

ஒவ்கவான்றும்

ஓர்

திருமைமும்

அவர்கைின்

வர்க்கத்திற்குள்தைதய

அகமைமுறைறயக்

அகமை

சமுதாயமாகும்.

படகர்,

இருைர்,

திருமைம்

ககாண்டதத.

எடுத்துக்காட்டாக,

ததாடர்

பழங்குடிச்

பழங்குடிறயச்

தசர்ந்தவன் அவனுறடய பழங்குடிறயச் தசர்ந்த ஒருத்திறயதய மைம்கசய்துககாள்கிைான். அவர்கள்
வாழும்

பகுதிகைில்

உள்ை

தகாத்தர்

தபான்ை

பழங்குடிகளுடன்

மைம்

கசய்துககாள்வதில்றை” என்கிைார் பக்தவத்சைபாரதி (Bakthavatchala Bharathi, 2014). இவ்வாைாகச் சாதியின்
ததாற்ைம்,

வைர்ச்சி

இடத்திறனயும்

மற்றும்

மீ ைமுடியாத

அதன்

நிறைப்தபற்ைில்

சமூகவிதியாகவும்

அகமைமுறை

இருப்பதறனச்

என்பது

சமூகவியல்

தவிர்க்க

மற்றும்

முடியாத

மானுடவியல்

ஆய்வுகளும் உறுதிப்படுத்துகின்ைன.
குைங்களுக்கிறடதய
குைங்களுக்கிறடதய

அகமை

மட்டும்

முறைறய

திருமை

உைவு

வைியுறுத்துவதனால்

ககாள்வது

சமூக

அறனவரும்

விதியாகிைது.

சமூக

தங்கள்
விதிறயக்

கட்டிக்காக்கப் கபற்தைார் இறசவு மைங்கள் (கற்பு) அவசியமாகின்ைன. கபற்தைாரின் இறசவிறனப்
கபைாமல்,

அவரைியாமல்

ஆணும்

இருப்பின்

கைவிற்குப்பின்னர்

வழங்கப்பட்டிருக்கைாம்.
கற்புமைங்கைாகதவ

ஏற்கப்பட்டிருப்பதற்கான
காைங்கைில்

கபண்ணும்

கபற்தைார்

ஆனால்

உள்ைறதக்
கூறுகள்

கைவு

கற்பு

இறசவிறனப்

வாழ்வது
கபற்று

கபரும்பான்றமயானறவ
காணும்தபாது

மிகக்

மைங்கள்

தறடகசய்யப்பட்டிருக்கிைது.

புைர்ந்து

குறைவு.

ஒத்த

மைங்கள்

அவரைிய

சமூகத்தில்

எனவும்,

கபற்தைாரால்
சமூக

ஒதர

வாழ்வது

குைமாக

கற்பு

என்றும்

பார்த்துக்கூட்டுவிக்கும்

குைங்களுக்கிறடயில்

கற்புமைம்

எதிர்ப்பிற்குள்ைாகி

கைவு

கைவு

ஏற்பிறனப்கபற்று

நாைறடவில்

அறவ

ஏற்கப்பட்டிருந்தாலும்,

என்பது

வரும்

முற்ைிலும்

ஆங்காங்தக

கைவு

நிகழ்வதும், கைவு கற்பாக மாைதவண்டும் என்கிைதபாது எதிர்ப்புகளும் அதறன மீ ைி திருமைங்கள்
நிகழ்ந்திருப்பறதயும்

எடுத்துக்காட்டுகின்ைன.

கதால்காப்பியத்தில்
கதால்காப்பியர்

உள்ை

உடன்தபாக்குக்

கற்பியைில்

இரண்டு

குைித்தான

வறகயான

பதிவுகள்

மைமுறைகறைப்

பற்ைிப்தபசுகிைார். முதைில் கற்கபன்பதற்கு விைக்கம் அைிக்க வந்த கதால்காப்பியர்
‘கற்கபனப் படுவது கரைகமாடு புைரக் ககாைற்குரி மரபிற் கிழவன் கிழத்திறயக் ககாறடக்குரி

மரபிதனார்

ககாடுப்பக்ககாள்

இறசவின்ைி
முண்தட

நறடகபறும்

புைர்ந்துடன்

வதுதவ’

மைமான

தபாகிய

(நூ.143)

என்கிைார்.

உடன்தபாக்கு

காறை

யான’

இதற்கு

மைங்கறைக்
(நூ.143)

தநர்மாைாகப்

‘ககாடுப்தபா

என்கிைார்.

கபற்தைாரின்

ரின்ைியுங்

மனகமாப்பிய

கரை

இருவர்

உைவினர்களுக்குத் கதரியாமல், கபற்தைார்கைின் இறசவின்ைி ஏன் மைம் கசய்துககாள்ைதவண்டும்?

கபற்தைார்கைின் இறசவின்றமக்கான காரைங்கள் என்ன? இவற்ைிற்கான காரைங்கறைத் ததடினால்,
அது

குைங்களுக்கிறடதயயான

கூறுகைாக

இருப்பறதக்

அகமைமுறை

காைமுடிகிைது.

என்கிை

சங்க

சமூக

விதிறய

இைக்கியங்களுள்

மீ ைிய

புைமைத்திற்கான

தவகைாரு

குைத்றதச்
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(குறுந்கதாறக.

40)

இடம்கபற்றுள்ைறதயும்

காைமுடிகிைது.
“தவகைாரு
கைவியைாகத்

குழுவில்

அல்ைது

தமிழிைக்கியத்தில்

குைத்தில்

கபண்றைக்

இடம்கபற்றுள்ைது”

காதைித்து

என்கிை

மைத்தல்

சிைம்பு

நா.

என்பதத

கசல்வராசுவின்

கைவிைக்கியங்கள் குைித்தான கூற்றும் கைவு என்பது ஒத்த குைங்கைில் நிகழாமல் கவவ்தவறுபட்ட
குைங்களுக்கிறடயிைான
(Selvarasu,

இவ்வாறு

2016).

கபறுவதற்குச்

தறைவனுக்கும்

புைமைமுறையின்

சமூகம்

மாறுபட்ட

இறசயாத

தறைவிக்கும்

அடிப்பறடயில்

அறமந்திருப்பறத

குைங்களுக்கிறடயில்

காரைத்தினால்,

நடக்கும்

உடன்தபாக்கு

மைவாழ்க்றகயின்

கதாடக்கமாக

உறுதியாக்குகிைது

கைவு,

கற்பாக

மைங்கள்

மாற்ைம்

உருவாகின்ைன.

இருக்கும்

உடன்தபாக்கு

மகிழ்ச்சிக்குரியதாக இல்ைாமல் துயரம் மிக்கதாக இருப்பதறன உடன்தபாக்குக் குைித்த சங்கப்பாடல்கள்
எடுத்துக்காட்டுகின்ைன.
அப்பாடல்கைில்

“உடன்தபாக்குப்பாடல்கறைப்

ககாடும்

பாறை

நிை

பாறைத்திறையுள்

வண்ைறனகறை

இடம்

கபைச்

தசர்த்தறமக்கும்

கசய்தறமக்கும்

ஆழமான

சமூகவியல் காரைங்கள் இருத்தல் தவண்டும். சங்க இைக்கியத்தில் இடம்கபற்ை 122 உடன்தபாக்குப்
பாடல்களும்

இடம்கபைாதது

துயரத்றத

கவைிப்படுத்துவனதவ,

கவனிக்கத்தக்கது”

ஒருபாடைில்

(Selvarasu, 2016)

சங்க

கூட

மகிழ்ச்சி

இைக்கியங்கைில்

ததும்பும்

கூறு

உடன்தபாக்குக்குைித்தான

பாடல்கைில் (நற்ைிறை 02, ஐங்குறுநூறு 373, குறுந்கதாறக 56, கைித்கதாறக 05) உடன்தபாக்கின் கண்
கபருந்துன்பங்கள்

நிகழ்வறதக்

காைமுடிகிைது.

உடன்தபாக்கு

தமற்ககாள்ளும்

காதைர்மீ து

தபார்

கதாடுத்த நிகழ்விறன நற்ைிறை 262ஆம் பாடல் காட்டுகிைது. இதன்வழியாக “உடன்தபாக்கு உள்ைிட்ட
சுதந்திரகாதல் அல்ைது கைவுக்காதல் பிற்காைத் தமிழகத்தில் தறட கசய்யப்பட்டது. ஆண்தறைறமச்
சமூகமாற்ைமும்,

வாரிசுரிறமயும்,

ஒருதாரமைமுறையின்

ஆதிக்கமும்

கைவுக்காதறை

முற்றும்

தறடகசய்தன. சுதந்திரகாதல் வாழ்க்றகமுறைறயக் கைவு என்று கபயர் சூட்டி விைக்கிப் கபற்தைார்
இறசவுடன் கூடிய கற்பு மை வாழ்க்றக வற்புறுத்தப்கபற்ைது” (Selvarasu, 2016). இறவ கைவு மற்றும்
உடன்தபாக்கு

மைங்கள்

சமூக

எதிர்ப்பிற்கு

உள்ைாகியிருப்பறதத்

தகுந்த

சான்றுகளுடன்

எடுத்துக்காட்டுகிைது. இன்ைைவும் சமூக வழறமயாகப் சாதி, வர்க்கம் ஆகியவற்ைின் அடிப்பறடயில்
கபற்தைார்கள்

மற்றும்

சமூகத்தால்

மறுக்கப்படுகின்ை

காதைர்கள்

உடன்தபாக்குச்

கசன்று

மைமுடிப்பறதக் காண்கிதைாம்.
இவ்வாறு சமூக விதிப்படி ஒத்த குைத்தில் இருப்தபாறரதய மைம் கசய்து ககாள்ை தவண்டும்.
இதற்கு மாற்ைாக தவகைாரு குைத்தில் இருக்கும் கபண்ைின் மீ து ஆண் ஒருவன் காதல் ககாள்வது
தறடறய

மீ றுவதாகிைது.

தறடறய

மீ ைி

நடக்கும்

காதல்

பிைர்

கபாருறைக்

கைவு

கசய்வதற்கு

ஒப்பானதாகக் கருதப்பட்டிருப்பதால் அந்த மைத்றதக் கைவு என்று கதால்காப்பியர் குைித்திருக்கைாம்.
தனிவுறடறமயின் ததாற்ைத்தினால் சமூகத்தில் நிகழ்ந்த புைவயமான மாற்ைங்கைினால் ஒரு

காைத்தில் சமூக வழக்காற்ைில் ஏற்கப்பட்ட கைவு நாைறடவில் சமூக ஏற்பின்றமக்கு உள்ைாகிைது.
ஆனால் அத்தறகய கைவு மைங்கள் சமூகத்தில் ஆங்காங்தக நிகழ்வறதயும் கதால்காப்பியப்பதிவுகள்
சுட்டிநிற்பறத உடன்தபாக்கு மைங்கள் எடுத்துக்காட்டுகின்ைன. கைவு என்பது அைமுறடயதாகவும் அது

ஆணும் கபண்ணும் பிைரைியாது கூடி வாழ்வது என்கிைார் இைம்பூரைர் (Ilampurananar, 2005) அதன்படிக்

கைவு என்பது ஒத்த தன்றமயுள்ை ஒதர குைத்றதச் சார்ந்த ஆணும் கபண்ணும் எதிர்ப்பட்டுக் கூடுகிை
தபாது

அைமாக

ஏற்கப்பட்டிருக்கைாம்.

அத்தறகய

அைமுறடய

கைவு

ததாழியால்

பின்னர்

கற்பு

மைமாக்கப்படுகிைது. அது சமுதாய ஒப்புதல் கபற்ை காதைாக ஏற்கப்படுகிைது. இதற்கு தநர்மாைாக

தவகைாரு குைத்து ஆடவனும் கபண்ணும் காதல் ககாள்கிைதபாது அது அைமற்ை கைவாகவும் சமூக
எதிர்ப்பிற்குள்ைாவதுமாக மாைிப்தபாகிைது. கைவில் ஏற்படும் இத்தறகய நறடமுறைச் சிக்கல்களுக்குத்

தீர்வாக அகமைமுறைச் சமூகத்தில் ததாற்ைம் ககாள்கிைது. இதறனப் தபைிப் பாதுகாக்க சமூகத்தில்
கற்பு

மைம்

வழக்கத்திற்கு

வந்திருக்கிைது.

அகமைமுறைறயப்

பாதுகாக்க

உண்டான

கற்புமைம்

நாைறடவில் சமூகத்தின் முழுமுதல் மைவடிமாக மாைியதனால், ஆங்காங்தக நிகழும் கைவு கற்பாக
மாற்ைப்பட

கபற்தைாரின்

தவண்டிய

சமூக

இறசவின்ைி

கற்பாக்கப்படுகிைது.

நிர்பந்தம்

பல்தவறு

இன்ைைவும்

எழுகிைது,

எதிர்ப்புகள்

கைவு

மற்றும்

அகமைமுறைறய

மீ ைி

புைமைமுறையில்

துன்பங்களுடன்
(சாதி

விட்டு

இருப்பதனால்

அறவ

உடன்தபாக்கின்வழியாகக்
சாதி)

காதல்

மற்றும்
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உடன்தபாக்கு

நறடகபறுகிைதபாது

மைங்கள்

அறவ
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கடுறமயான

எதிர்ப்பிற்குள்ைாகிைது.

புைமைமுறையின் உச்சபட்ச எதிர்ப்பின் நீட்சியாகத்தான் சமூகத்தில் ஆைவக்ககாறைகள் இன்ைைவும்
நிகழ்ந்த வண்ைமுள்ைன. இறவயாவும் புைமைங்கைின் எதிர்ப்பிற்கும் அகமைங்கைின் ஏற்பிற்குமான
சமூக நறடமுறையாக இன்றும் நம் முன்தன காட்சியைிக்கும் சான்றுகைாக உள்ைன.

முடிவுறை
'ஒத்த

கிழவனுங்

பத்துவறகயான

கிழத்தியும்

பண்புகைில்

காண்ப'

என்கிை

முதன்றமயானது

'பிைப்பு'

கதால்காப்பியக்
மற்றும்

கூற்ைின்வழிப்

'குடி'

என்பன.

கபைப்படும்

பிைப்பும்

குடியும்

பாலுைவுக் ககாள்ை தவண்டிய இருவர் ஒதர குைத்றதச் சார்ந்தவர்கைாக இருக்க தவண்டும் என்பதறன
உறுதிகசய்கிைது.

இது

குைங்களுக்கிறடதய

அகமைமுறை

நிைவியிருப்பறத

எடுத்துக்காட்டுகிைது.

வழக்கில் இருந்த கைவு என்கிை புைப் பாலுைவு முறை பின்னர் சமூக எதிர்ப்றபப் கபற்று படிப்படியாகப்
புைமைமுறையிைிருந்து

அகமைமுறையிறன

தநாக்கிய

மாற்ைத்திற்கு

உள்ைாகியிருக்கிைது.

அகமைமுறையின் வைியுறுத்தைின் காரைமாகக் கற்பு என்கிை புதிய பாலுைவு முறைத் ததாற்ைம்

ககாள்கிைது. இதன் வழித் கதால்காப்பியத்தில் குைிப்பிடப்படும் கைவு ஒதர குைத்தில் ககாள்ளும் கைவு
(அகமை

முறை)

கபற்றுக்

கற்பாக

பிைருக்குத்

கதரியாமல்

மாைியிருக்கிைது.

புைர்வதால்

தவகைாரு

குைத்தில்

கைவு

என்றும்,

ககாள்ளும்

அது

கைவு

சமூக

(புை

இறசவிறனப்

மைமுறை)

ஒரு

குைத்தின் விதிறய மீ ைி புைர்வதால் கைவு என்றும், அது சமூக இறசவிறனப் கபைாததால் எதிர்ப்புக்கு
உள்ைாகியிருக்கிைது.

றகயாைப்பட்டுள்ைது.
புைமைமுறையில்

கதால்காப்பியத்தில்
புைமைமுறை
புைமைங்கள்

கதால்காப்பியத்தில்
இது

நடந்த

உள்ை

முற்ைிலும்

முற்ைிலும்

கைவு

மைம்

அகமைமுறையில்

கைவு

ஏற்கப்படாத

புைமைக்

கைவு

நடந்த

கைவாகவும்

நாைறடவில்

தறடகசய்யப்பட்டிருக்கிைது.

சமூக

என்பது

எதிர்ப்பிற்குள்ைாகி

தமற்கண்ட

கைவு

இரண்டு

ஏற்கப்பட்ட

மாைியிருப்பறத

கைவு

கபாருைிலும்

அகமைக்கற்பாக
மற்றும்

அைமாகவும்,

உைர்த்தி

மாற்ைம்

உடன்தபாக்கு

அகமைமுறையான

கற்பு

நிற்கிைது.
கபற்றுப்

உள்ைிட்ட

சமூகவிதியாக

மாைியிருப்பறத கதால்காப்பிய 'ஒத்த கிழவனுங் கிழத்தியுங் காண்ப' என்பது உறுதி கசய்கிைது. இது
அதன்

எதிர்த்திறசயில்

நிகழ்ந்த

புைமைமுறை

(கைவு)

இனியும்

கதாடர

முடியாது

என்பதற்கான

சான்ைாகவும் இருக்கிைது. தமிழ்ச் சமூகத்தில் குைங்களுக்கிறடதய புைமைமுறை (கைவு) கடியப்பட்டு
கபற்தைாரால்

பார்த்துக்

கதால்காப்பிய

எடுத்துக்காட்டிய,
மாைியிருக்கிைது.

கூட்டுவிக்கும்

அகச்சான்ைின்

உைககங்கிலும்
இந்த

கற்பு

வழியாக

நிகழ்ந்த

அகமைமுறை

மைமான

அகமைமுறை

அைியமுடிகிைது.

இந்த

குைங்களுக்கிறடதயயான

தவகைங்கும்

இல்ைாத

'சாதி'

வைியுறுத்தப்பட்டிருப்பறதத்

அகமைமுறை

புைமைமுறை
என்கிை

எங்ககல்ஸ்

என்பதிைிருந்து

அறமப்பு

உருவாகி

நிறைத்திருப்பதற்கான வழிவறகறய ஏற்படுத்தியிருக்கிைது, இது உயராய்விற்குரியது.
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