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பண்ப ட்டு ம னிடவியல் ப ர்வையில் பப ன்னீலனின் பவடப்புகள் 
 

சு. வினன த  

 

உதவிபா்பபர சிரியரா் ,  தமிழா்தா்துறை , பச ன  கறல மைா்ைமா்  அறிவியலா்  கலா்லூரி,   

பசலமா்-5 ,  தமிழா்ந டு, இநா்திய  

  

முன்னுவர  

   ம னிடவியலா்  எனா்பது மனித இனமா்  பைா்றிய அறிவியலா்  கலா்விதா்துறை ஆகுமா் . 

இமா்ம னிடவியலா்  துறை மனித குலதா்தினா்  சமூக பணா் ப டா்டு உயிரியலா்  நிறலகறை ஆர யா்கினா்ைது. 

அறனதா்து க ல அறனதா்திட மகா்கைினா்  வ ழா்வியலா்  கூறுகறை அறிவறதபய இலகா்க ககா் கக ணா் டு 

கசயலா்படுகினா்ைது. ஒரு குறிபா்பிடா்ட குறியீடா்டு முறையினா்  கீழா்  உலறககா் க ணா் பத க இவா்  ஆயா்வு வைரா்நா்து 

வருகினா்ைது. மகா்கறைபா் பைா்றி அறிநா்து கக ைா்ை அவரா் தமா்  பறடபா்புகை ன இலகா்கியஙா்கறை 

அடிபா்பறடகை கா்கி ஆர யா்நா்து வருகினா்ைது. கசவா்விலகா்கியஙா்கறைகா் க டா்டிலுமா்  ந டா்ட ரா் 

இலகா்கியஙா்கைிலுமா்  ந டா்ட ரா் வ ழா்வியறலபா் பதிவு கசயா்யுமா்  பிை இலகா்கியஙா்கைிலுமா்  இமா்ம னிடவியலா்  

கூறுகறை அதிகமா்  க ண முடிகினா்ைது. அநா்த அடிபா்பறடயிலா்  ந ஞா்சிலா்  ந டா்டு மகா்கைது வ ழா்வியறல 

அதிகம யா்பா் பதிவு கசயா்து வருமா்  ந ஞா்சிலா்  ந டா்டு எழுதா்த ைரா்களுைா்  கப னா்னீலனுமா்  ஒருவரா். அவரா் பறடபா்பு 

ந ஞா்சிலா்  ந டா்டு மகா்கைினா்  வ ழா்வியறலயுமா்  வ ழா்வியலா்  ததா்துவஙா்கறையுமா்  ச ண ரா் எனபா்படுமா்  ந ட ரா் 

இனமா்  ச ரா்நா்துமா்  கபரிதுமா்  பதிவு கசயா்துைா்ைது. அவைா்றுைா்  மறுபகா்கமா் , பிசா்சிபா்பூ ஆகிய புதினஙா்கறை 

ஆயா்வுகா்குடா்படுதா்தி அவைா்றுைா்  பதிவ கியுைா்ை பணா் ப டா்டு ம னிடவியலா்  ச ரா் கசயா்திகறை அறிவது 

இகா்கடா்டுறரயினா்  பந கா்கம க அறமகினா்ைது.  

 

ம னிடவியல் - விளக்கம்  

    ம னிடவியலா்  எனா்பது ‘Anthropology’ எனபா்படுகினா்ைது. ‘Anthops’, ‘Logos’ எனா்னுமா்  

கிபரகா்கசா் கச ைா்கறை மூலம ககா் கக ணா் டறவ. அதனா்  கப ருைா்  மனிதறனபா் பைா்றிய அறிவியலா்  

எனா்பத குமா் . மனிதறன உயிரியலா்  நிறலயிலுமா்  பணா் ப டா்டு நிறலயிலுமா்  ஆயா்வு கசயா்யுமா்  ஓரா் அறிவியலா்  

துறைபய ம னிடவியலா்  துறைய குமா் .  

 

ம னிடவியலின் ைவககள்  

1. உடலா்  ச ரா் ம னிடவியலா்   

2. பணா் ப டா்டு ம னிடவியலா்  

3. கத லா்லியலா்   

4. கம ழியியலா்   

 

பண்ப ட்டு ம னிடவியல்  

   பணா் ப டு எனா்ை கச லா்லிைா்குபா் பணா் படுதலா்  எனா்று கப ருைா் . மனிதரா்கைினா்  பணா் படா்ட 

வ ழா்கா்றக முறைறயபய இசா்கச லா்  குறிபா்பிடுகினா்ைது. மனிதனா்  அடுதா்த சநா்ததிகா்கு விடா்டுசா் கசலா்லுமா் 

பணா் படா்ட வ ழா்கா்றகமுறைறயயுமா்  கருதா்துகறையுமா்  பதரா்நா்த நடதா்றதகறையுபம பணா் ப டா்டு 

ம னிடவியலா்  துறை ஆர யா்கினா்ைது.  

 

இனக்குழுவியல்  

   இனகா்குழுவியலா்  எனா்பது மனித ந கரிகதா்றதபா் பைா்றிய சிநா்தறன ஆகுமா் . இவா்  ஆயா்வு 

தனிபா்படா்ட இனகா்குழு பைா்றி ஆர யா்கினா்ைது.  

இனைவரவியல் (Ethnography)  

   இனவறரவியலா்  சமூகபா் பணா் ப டா்டு ம னிடவியலினா்  உடா்கூை குமா் . “இனவறரவியலா் ‟ 

Ethnography எனா்று ஆஙா்கிலதா்திலா்  அறழகா்கபா்படுகினா்ைது. ‘Ethnos’, எனா்பதைா்கு “இனமா் ’, “இனகா்குழு‟, 

மகா்கைா்  எனா்று கப ருைா்படுமா் . ம னிடவியலினா்  முகா்கிய பிரிவுகளுைா்  ஒனா்ை க இனவறரவியலா்  

அறமகினா்ைது. ஒரு குறிபா்பிடா்ட மகா்கைா் , குழு, அலா்லது பணா் ப டா்றட விவரிகா்குமா்  கறல அலா்லது அறிவியபல 

இனவறரவியல குமா் .  

 

இனைவரவியல் கூறுகள்  

  புவிசா்சூழலியலா் , சுைா்றுசா்சூழலா் . க ல நிறல, குடியிருபா்பு முறை, உறைவிட முறை, கப ருைா்  

ச ரா் பணா் ப டு, குடுமா்ப அறமபா்பு, திருமண முறை, வ ழா்வியலா்  சடஙா்குகைா் , மகா்கைினா்  உைவியலா்  ப ஙா்குகைா் , 
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குழநா்றத வைரா்பா்பு முறை, பணா் ப டா்டுமயம கா்கமுறை, மணகா்கக றட, மணவிலகா்கு, வ ழா்கா்றகபா் 

கப ருை த ரமா் , கத ழிலா்  பகுபா்புமுறை, உைா்பதா்தி முறை, நுகரா்வு முறை, பஙா்கீடா்டு முறை, பரிம ைா்ை முறை, 

றகவிறனதா் கத ழிலா்கைா் , அரசியலா்  முறை, அதிக ர உைவுகைா் , சமூககா் கடா்டுபா்ப டு, மரபு ச ரா் சடா்டஙா்கைா் , 

சமய நமா்பிகா்றககைா் , சடஙா்குகைா் , வழிப டா்டு முறைகைா் , மநா்திரமா் , சூனியமா் , விழ கா்கைா் , இறச, 

விறைய டா்டுகைா் , விழ கா்கூறுகைா் , ஈமசா்சடஙா்குகைா்  ஆகியறவ பைா்றிய கசயா்திகபை இனவறரவியலா்  

கூறுகை குமா் .  

இனைவரவியலின் பயன்  

   இனவறரவியலா்  ஆயா்வின லா்  ஒரு குறிபா்பிடா்ட இனகா்குழு மகா்கறைபா் பைா்றி முழுறமய க 

அறிய வ யா்பா்ப கினா்ைது. 

    கை ஆயா்வினா்  மூலமா்  கசயா்திகறைதா் திரடா்டுவத லா்  சமூக ஆவணம கவுமா்  திகழா்கினா்ைது. 

இனவறரவியல ைரா் இனகா்குழு மகா்கைிடமா்  கலநா்த யா்வு கசயா்வத லா்  அவரா்களுகா்கு உதவிகைா்  புரிய 

வ யா்பா்ப கினா்ைது.  

தற்க ல இலக்கியங்களில் இனைவரவியல்  

   தைா்க ல இலகா்கியஙா்கைிலா்  இனவறரவியலா்  கத டரா்ப ன கசயா்திகைா்  மிகுதிய க 

இடமா்கபறுகினா்ைன. அதிலுமா்  புதினஙா்கைிலா்  இனவறரவியலா்  பைா்றிய கசயா்திகைா்  கபருமா்ப னா்றமய க 

இடமா்கபைா்றுைா்ைன. புதின ஆசிரியரா் அவருறடய அனுபவமா் , உைா்றுபந கா்கலா் , ஆர யா்சா்சி எனா்ை மூனா்றினா்  

அடிபா்பறடயிலா்  புதினஙா்கறைபா் பறடகா்கினா்ை ரா்.  

இனைவரவியல் புதின ைவககள்  

• வடா்ட ரமா்  ச ரா்நா்த புதினஙா்கைா்   

• திறண ச ரா்நா்த புதினஙா்கைா்   

• இனமா்  ச ரா்நா்த புதினஙா்கைா்   

 

பப ன்னலீன் புதினங்களில் இனைவரவியல்  

    தைா்க லதா்திலா்  இனவறரவியலா்  கநறிகைிலா்  புதினஙா்கறைபா் பறடதா்து வருமா்  புதின 

ஆசிரியரா்களுைா்  பறடபா்ப ைரா் கப னா்னீலனுமா்  ஒருவரா். ந ஞா்சிலா்  ந டா்டு மகா்கைினா்  பணா் ப டு, கல சா்ச ரமா் , 

அவரா்தமா்  வ ழா்வியலா்  முறைகறை அவருறடய அனுபவதா்தினா்  அடிபா்பறடயிலுமா் அபா்பகுதி மகா்கைினா்  

வ ழா்வியறல உைா்று பந கா்கிபா் கபைா்ை அறிவினா்  அடிபா்பறடயிலுமா்  ஆர யா்சா்சியினா்  அடிபா்பறடயிலுமா் 

கசயா்திகறைசா் பசகரிதா்து புதினஙா்கறைபா் பறடதா்து வருகினா்ை ரா். அவருறடய புதினஙா்கைா்  குமரி 

ம வடா்டதா்து வடா்ட ரதா்றதசா் ச ரா்நா்து அறமகினா்ைன. அவரது புதினஙா்கைிலா்   

1. சிறுகதயா்வ வழிப டு ச ரா் பணா் ப டு  

2. நமா்பிகா்றக ச ரா் பணா் ப டு  

3. புழஙா்கு கப ருடா்கைா்   

4. சமூககா்கடா்டுபா்ப டுகைா்   

 

ச ண ரக்ள் - பபயரக்்க ரணம்  

   கப னா்னீலனுறடய பறடபா்புகைா்  கபருமா்ப லுமா்  ந ட ரா் இனதா்தினா்  பணா் ப டா்றடசா் 

சுடா்டுவனவ கபவ உைா்ைன. ந ட ரா் இனதா்றதசா் ச ண ரா் எனா்னுமா்  சுடா்டுவரா். இவா்வினதா்தினா்  சரிய ன வடிவமா் 

ச னா் பை ரா். இசா்கச லா்  „ச லா் ‟ எனா்னுமா்  பவரா்சா்கச லா்லிலிருநா்து கபைபா்படா்டுைா்ைது. ச னா் பை ரா் எனா்பபத 

ச னா்ை ரா் என மருவி ச ண ரா் எனா்று ம றியுைா்ைது எனா்பது கப னா்னீலனினா்  ஆயா்வு முடிவ கஅறமநா்துைா்ைது 

(கப னா்னீலனா் , கதைா்கிலிருநா்து (சமூகவியலா்  ஆயா்வுகா்கடா்டுறரகைா் ) பகா்கமா்  32.). 

சிறுபதய்ை ைழிப டு  

    கப னா்னீலனினா்  புதினஙா்கைிலா்  சிறுகதயா்வ வழிப டு ச ரா்நா்த பணா் ப டுகைா்  அவரது 

„மறுபகா்கமா்‟ எனா்னுமா்  புதினதா்திலா்  பதிவ கியுைா்ைன. அவரது புதினஙா்கைிலா்  சிவனறணஞா்ச னா்  கபரும ைா்  

சிவனறணஞா்சியமா்றம, மணா் றடகா்க டா்டு அமா்மனா் , பதா்திரக ைியமா்மனா் , இசகா்கியமா்மனா்  பப னா்ை 

கதயா்வஙா்கைா்  பைா்றிய கசயா்திகளுமா்  வழிப டா்டுமுறைகளுமா்  ஐய  றவகுணா் டரா் கறதகளுமா்  அவரது 

சமூகபா்பணிகளுமா்  அவரா் மகா்கை லா்  கதயா்வம கா்கபா்படா்ட தனா்றமயுமா்  கூைபா்படா்டுைா்ைன.  

சிைனவணஞ்ச ன் பபரும ள் ச மி சிைனவணஞ்சியம்வம கவத  

   சிவனறணஞா்ச னா்  கபரும ைா்  ச மி கதனா்க டா்டு ர ஜ . திருமணம க தவரா். அவரா் அவரது 

குடுமா்பதா்திைா்குதா் துணி கவளுகா்குமா்  வணா்ண ரா் இனதா்றதசா் ச ரா்நா்த சிவனறணஞா்சியமா்றமயினா்  மீது க தலா்  

கக ணா் டு தனா்  வீடா்டிலா்  இருதா்திகா் கக ைா்கிை ரா். அதன லா்  பக பமா்  கக ணா் ட வணா்ண ரா் இனதா்தவரா்கைா்  
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சிவனறணஞா்ச னா்  கபரும ைா்  ச மிறய கவடா்டி வீழா்தா்துகினா்ைனரா். அவறர எரிதா்த சிறதயிலா்  விழுநா்து 

சிவனறணஞா்சியமா்றமயுமா்  இைநா்துவிடுகினா்ை ரா்.  

  “இரணா் டு பபறரயுமா்  கதனா்பகுதி மகா்கைா்  கதயா்வம க வணஙா்குகினா்ை ரா்கைா் ”எனா்று 

பறடபா்ப ைரா் கப னா்னீலனா்  கூறுகினா்ை ரா். பமலுமா்  இநா்தகா் கறதறயகா் கக றட பநரதா்திலா்  ப டுவ ரா்கைா்  

எனா்று அதனா்  வழகா்கதா்றத ”மறுபகா்கமா்‟ (கப னா்னீலனா் , மறுபகா்கமா் ) புதினதா்தினா்  வழி எடுதா்துறரகா்கினா்ை ரா்.  

மண்வடக்க ட்டு அம்மன் னக விலின் பூவசமுவற  

   மணா் றடகா்க டா்டு அமா்மனா்  பக விலா்  கக றட ந டா்கைினா்  கறடசி ந ைனா்று நறடகபறுமா்  

பூறசகா்கு ஒடுகா்குபா்பூறச எனா்று கபயரா். பூறசகா்கு உணா் ட ன பச று கறிகா்கு ஒடுகா்குசா்பச று எனா்று கபயரா். 

அதைா்ககனா்று விரதமிருநா்து ஏழுபபரா் தறலயில பறனபய றலகா் கடவஙா்கறை அவரா்கைா்  தறலயிலா்  ஏதா்தி 

ஒபர கவைா்றைதா் துணிய லா்  ஏழு கடவஙா்கறையுமா்  பசரா்தா்து மூடிகா்கக ணா் டு வருவ ரா்கைா் . வ யா்கறை 

கவைா்றைதா் துணிய லா்  மூடுவ ரா்கைா் . ஆணா் கைா்  சடா்றட பப டா்டிருகா்க ம டா்ட ரா்கைா் . தறலகா்கு பமல 

கவைா்றைபா் ப வ றடறய விரிதா்துபா் பிடிதா்திருபா்ப ரா்கைா் . ப றத முழுவதுமா்  ம தா்து விரிபா்ப ரா்கைா் . தீவடா்டி 

ஏநா்தி ச தா்த ஙா்பக விலிலா்  இருநா்து ஊரா்வலமா்  கத டஙா்குமா் . கறடசியிலா்  ஒரு குமா்பிைஙா்க யா்கா்கு மஞா்சளுமா் 

சுணா்ண மா்புமா்  தடவி அறதபா் பூச ரி கவடா்டுவ ரா். ரதா்ததா்துைி சுவரிலா்  கதறிகா்குமா் . மனிதரா்கறைபா் பலி 

கக டுதா்த நிகழா்வினா்  எசா்சம க இவா்வழகா்கமா்  பினா்பைா்ைபா்படா்டு வருவத க ”மறுபகா்கமா்‟ (கப னா்னீலனா் , 

மறுபகா்கமா்) புதினதா்திலா்  ஆசிரியரா் விைகா்குகிை ரா். 

மக்களின் நம்பின்வக ச ர் பண்ப டு  

   ந ஞா்சிலா்  ந டா்டு சிறுகதயா்வஙா்கைினா்  பக விலா்கைிலா்  மரகா்கடா்றடயிலுமா்  கவைா்ைியிலுமா் 

கசயா்யபா்படா்ட றக க லா்  தறல கணா்  முணா் டமா்  பப னா்ை மனித உடலினா்  ப கஙா்கைா்  விைகபா்படுகினா்ைன. 

உடலிபல பந யா்  உைா்ைவரா்கைா்  எநா்தபா் ப கதா்திலா்  பந யா்  உைா்ைபத  அநா்தபா் ப கதா்றத வ ஙா்கி அமா்மனுகா்குகா் 

க ணிகா்றக பப டுவது அவரா்கைது நமா்பிகா்றகய குமா் . நரபலி கக டுகா்கினா்ை வழகா்கமா்  கூட 

எஜம னரா்கைினா்  உடலா்  பந யா்  தீரா்வதைா்க க அடிறமகறை பலியிடுவத க நடநா்பதறியது எனா்கினா்ை ரா் 

கப னா்னீலனா் . இதறன  

“எசம னுகா்கு ஏத வது பந யினா்ன  ஆடு ம டுகை கவடா்டுைதுகா்குபா் பதில க அடிறமகை அமா்மனுகா்குபா் பலி 

கக டுதா்திருபா்ப ஙா்க” (கப னா்னீலனா் , மறுபகா்கமா் ) எனா்னுமா்  அவரது வரிகைினா்  மூலம க அறியமுடிகினா்ைது.  

சபித்தல்  

   பக விலா்  கக றடகைினா்  பப து ச மியினா்  ஆடுபவ ருகா்கு அமா்மஙா்கக ணா் ட டிய ரா் எனா்று 

கபயரா். ஊருகா்குகா் ககடுதலா்  கசயா்பவ றரபய  பக விறல அலா்லது பக விலிலுைா்ை அமா்மறன 

அவமதிபா்பப றரபய  அமா்மஙா்கக ணா் ட டிய ரா் சபிகா்கினா்ை ரா். கப ஙா்கலா்  சறமநா்து கக ணா் டிருகா்ககா்கூடிய 

ப றனகா்குைா்  றகவிடா்டு கநருபா்றப அைா்ைி அவமதிதா்பத ரா் அலா்லது அவரது ஊரா் இருகா்குமா்  திறச பந கா்கி 

”இபத ட அதிக ரமா்  முடிஞா்சி‟ எனா்று மூனா்று முறை வீசின லா்  அநா்த ஊரா் அழிநா்து பப குமா்” (கப னா்னீலனா் , 

பிசா்சிபா்பூ, பகா்கமா்  41) எனா்ை நமா்பிகா்றக கப னா்னீலனினா்  “பிசா்சிபா்பூ‟ புதினதா்திபல பதிவ கியுைா்ைது.  

ந ஞ்சில் ந ட்டு மக்களின் புழங்கு பப ருட்கள்  

   ந ஞா்சிலா்  ந டா்டினா்  மிகபா்கபரிய கத ழிலா்  ஆத ரம கதா் திகழா்வது பறனமரமா் . அதனா்  

பயன ககா் கிறடபா்பன கைா்  பதநீரா், நுஙா்கு பப னா்ை விறை கப ருடா்கபை. நீர ைமா் எனா்பது சுணா்ண மா்பு 

தடவ த பயினி. பல மருநா்துகறைசா் சினா்ன மூடா்றடய ககா் கடா்டி ப றனகா்குைா்  பப டா்டிருபா்ப ரா்கைா் . பப றத 

தர து. உடலுகா்கு மிகவுமா்  நனா்றமறயசா் கசயா்யவலா்லது.  கைா்  ந ஞா்சிலா்  மகா்கைா்  கைா்றை ஆக ரம க எணா்ணி 

அருநா்தியிருகா்கினா்ை ரா்கைா் . த யா்பா்ப லுகா்கு இறணய ககா் கக ணா் டு பப ைா்றியிருகா்கிை ரா்கைா் .  

  அடிபய றல ந ஞா்சிலா்  மகா்கைா்  பயனா்படுதா்திய கப ருடா்கைிலா்  ஒனா்று அடிபய றல. 

உயரா்ச தியினரா் மடா்டுNமு பத லா்  கசருபா்பு அணிநா்திருநா்த க லகடா்டதா்திலா்  த ழா்தா்தபா்படா்ட இனதா்றதசா் 

ச ரா்நா்தவரா்கைா்  பறனபய றலய லா்  ஆகிய அடிபய றலறய அணிநா்திருகா்கினா்ைனரா். ஒவா்கவ ரு க லா்  

அைவிைா்குமா்  ஏைா்ை ரா் பப லா்  தடுகா்குகைா்  பினா்னி பறன ந ரிபல வ ரு பப டா்டு பயனா்படுதா்தியுைா்ைனரா். 

வசதிகா்குதா் தகா்கவ று ச த  ஓறலறயபய  அலா்லது குருதா்பத றலறயபய  பயனா்படுதா்தி நீை வ கா்குல 

வ ரா்நா்து ச ய நீரிபல றவதா்து அவிதா்து பல வணா்ணஙா்கைிலுமா்  பயனா்படுதா்தியிருகா்கினா்ை ரா்கைா் . வசதி 

உைா்ைவரா்கைா்  ச ய ஓறலகளுகா்குகா் கீபழ கவைா்றை ஓறலகறை றவதா்துபா் கப தா்திபா் கப தா்தி கமதா்றத 

பப ல அறமதா்துகா் கக ைா்வ ரா்கைா் . பப லீஸா் க ரரா்கைா்  பயனா்படுதா்துவறதபா் பப னா்று மூடு கசருபா்புகளுமா் 

பினா்னிகா் கக ைா்வ ரா்கைா்  எனா்று ஆசிரியரா் கப னா்னீலனா்  ந ஞா்சிலா்  மகா்கைா்  பயனா்படுதா்திய அடிபய றல பைா்றி 

”மறுபகா்கமா்‟  (கப னா்னீலனா் , மறுபகா்கமா் ) புதினதா்திலா்  விைகா்குகிை ரா்.  

பனந்தந்தியின் பயன்ப டு  
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    ந ஞா்சிலா்ந டா்டு மகா்கைா்  பனநா்தநா்தி எனா்கை ரு தகவலா்  பரிம ைா்ைதா்றதபா் 

பயனா்படுதா்தியிருகா்கினா்ை ரா்கைா் . திருசா்கசநா்தூரிலா்  இருநா்து திருவனநா்தபுரமா்  வறரயிலுமா்  அகா்க லதா்திலா்  

பனஙா்க டுகைா்  நிறைநா்திருநா்தன. திருசா்கசநா்தூரினா்  ஒரு பறனயில ஏறின ஒரு கத ழில ைி பறனகா்குபா் 

பறன த வி கந ஙா்குமா்  பதனீறரயுமா்  உணா் டுகக ணா் பட திருவனநா்தபுரதா்றதசா் கசனா்று பசரா்நா்திடுவ ன மா் . 

பப கினா்ை வழியிபல இருகா்கினா்ை ஊரா்களுகா்குசா் கசனா்று தகவலா்கறைபா் பரபா்பிடுவ ன மா் . இதா்தறகய 

புதுறமய ன பனநா்தநா்தி முறை பைா்றிபா் கப னா்னீலனா்  தனா்னுறடய ‘பிசா்சிபா்பூ’ ந வலிபல பதிவு 

கசயா்துைா்ை ரா்.  

முகப்பூசச்ின் பயன்ப டு  

   ந ஞா்சிலா்ந டா்டு மகா்கைா்  முகபா்கப லிபவ டு க டசியைிபா்பதைா்க க இயைா்றகய ன 

முகபா்பூசா்சிறனபா் பயனா்படுதா்தியிருகா்கினா்ை ரா்கைா் . ”மஞா்சறையுமா்  சுணா்ண மா்றபயுமா்  கணகா்க  

எணா் கணயிலா்  கலநா்து உைா்ைஙா்றகயிலா்  பதயா்தா்து கநைா்றி, கனா்னமா் , மூகா்கு, கழுதா்து, க து மடலா்  எனா்று எலா்ல  

இடஙா்கைிலுமா்  பலச கபா் பூசிவிடுவ ரா்கைா் . பினா்னரா் ஒரு பருதா்திதா்துணிய லா்  பமபல டா்டம கதா் 

துறடதா்துவிடா்ட லா்  அநா்த நபரா் கருபா்ப  சிவபா்ப  எனா்று கதரிய த அைவிைா்குபா் கப லிவ கிவிடுவ ரா்” 

(கப னா்னீலனா் , பிசா்சிபா்பூ, பகா்கமா்  41)  எனா்று அநா்தகா் க ல மகா்கைா்  பயனா்படுதா்திய முகபா்பூசா்சிறன ”பிசா்சிபா்பூ‟ 

புதினதா்திலா்  எடுதா்துறரகா்கினா்ை ரா் ஆசிரியரா்.  

சமூகக்கட்டுப்ப டுகள்  

    சமூககா்கடா்டுபா்ப டு எனா்பது ந ட ரா் இனதா்தவரா் தஙா்களுகா்குைா்  வரிதா்துகா் கக ணா் ட 

கடா்டுபா்ப டுகைா்  எனா்பதைா்கு ம ை க ந ட ரா் தவிரா்நா்த ஏறனய சமூகமா்  ந ட ரா் மீது கசலுதா்திய ஆதிகா்கமா் 

ச ரா்நா்த கடா்டுபா்ப டுகைா்  எனா்பத கபா் கப ருைா்  கக ைா்ைபா்படுகினா்ைது. அகா்க லதா்திலா்  பறனயுமா்  பறன 

ச ரா்நா்த துறணதா்கத ழிலா்களுபம ந ட ரா்கைினா்  முகா்கியதா் கத ழிலா்கை க இருநா்துைா்ைன. அதனா்  

அடிபா்பறடயிலா்  அவரா்கைா்  பறனசா்கச தா்துறடய ந ட ரா்கைா்  பறனதா்கத ழிலுறடய ந ட ரா்கைா்  எனா்னுமா் 

இருபிரிவுகைிலா்  வ ழா்கினா்ைனரா். பறனசா்கச தா்துறடய ந ட ரா்கைா்  உயரா்வ கவுமா்  பறனதா்கத ழிலா்  

ந ட ரா்கைா்  த ழா்வ கவுமா்  நடதா்தபா்படா்டுைா்ைனரா்.  

    “உறழகா்குமா்  ந ட ரா்கைா்  குறடபிடிதா்தலா்  கூட து. கசருபா்பு அணிதலா்  கூட து. ம டி வீடு 

கடா்டகா் கூட து. தஙா்க நறககைா்  அணியகா்கூட து. கபணா் கைா்  கூட ம ரா்றப மறைகா்ககா் கூட து. 

முழஙா்க லுகா்குகா் கீபழ உடுதா்தகா் கூட து. பசு வைரா்கா்ககா் கூட து. இடுபா்பிலா்  குடமா்  எடுகா்ககா் கூட து” 

(கப னா்னீலனா் , கதைா்கிலிருநா்து (சமூகவியலா்  ஆயா்வுகா்கடா்டுறரகைா் ), பகா்கமா்  38) எனா்னுமா்  வரிகைிலா்  

கப னா்னீலனா்  ந ட ரா் இனதா்தவருகா்கு பிை சமூகதா்தினரா் ஏைா்படுதா்திய கடா்டுபா்ப டுகறை அறிய முடிகினா்ைது.  

பத குப்புவர  

• கப னா்னீலனினா்  சிறுகதயா்வ வழிப டு குறிதா்த பகுதிகைிலா்  கக றலயுணா் டவரா்கறைபய  

மகா்களுகா்க கபா் பப ர டி இைநா்பத றரபய  சிறுகதயா்வம க வழிபடா்டிருகா்கினா்ை ரா்கைா் .  

• ந ஞா்சிலா்  ந டா்டு மணா் றடகா்க டா்டு அமா்மனினா்  பூறசமுறை மைா்றுமா்  அது கத டரா்ப ன 

க ரணஙா்கறையுமா்  அறிய முடிகினா்ைது.  

• சிறுகதயா்வஙா்கைினா்  பக விலா்கைிலா்  மரமா்  மைா்றுமா்  கவைா்ைியில ன றக க லா்  தறல உடலா்  பப னா்ை 

உறுபா்புகறைகா் க ணிகா்றகய கா்குவது எஜம னரா்கைினா்  நனா்றமகா்க க அடிறமகறை 

நரபலியிடுதலினா்  எசா்சமா்  எனா்கினா்ை ரா் ஆசிரியரா்  

• பக விறலபய  கதயா்வதா்றதபய  வழிப டா்டு முறைறமகறைபய  அவமதிபா்பப றர 

அமா்மஙா்கக ணா் ட டிய ரா் கநருபா்பைா்ைி வீசி சபிதா்தலா்  எனா்ை வழகா்கமா்  பதிவ கியுைா்ைது.  

• ந ஞா்சிலா்  ந டா்டு மகா்கைினா்  உடலா்  உறுதிகா்குகா் க ரணமா் பதநீருமா்  கைா்ளுபம எனா்று கூறி பதநீரா் 

இைகா்குதலா்  நீர ைமா்  மைா்றுமா்  கைா்  இைகா்குமா்  முறைறமகறை ஆசிரியரா் எடுதா்துறரதா்துைா்ை ரா்.  

• நீர ைமா்  குறிதா்த விைகா்கஙா்களுமா்  ஆசிரியரா் வ யில க அறியபா்படுகினா்ைது.  

• பறனபய றலய லா்  உருவ கா்கபா்படுமா்  அடிபய றல எனபா்படுமா்  த ழா்தா்தபா்படா்ட இனதா்றதசா் ச ரா்நா்த 

மகா்கைா்  பயனா்படுதா்துமா்  கசருபா்பு பைா்றிய குறிபா்புகறையுமா் அறிய முடிகினா்ைது.  

• பனநா்தநா்தி எனபா்படுமா்  மனிதரா் வழியில ன தகவலா்  பரிம ைா்ைமா்  ந வலிலா்  பதிவ கியுைா்ைறம 

புதுறமய ன கசயா்திய குமா் .  

• கபணா் கைா்  பயனா்படுதா்துமா் இயைா்றக முறையில ன மஞா்சைா்  சுணா்ண மா்பு எணா் கணயா்கா் 

கலறவயில ன முகபா்பூசா்சு பைா்றிய கசயா்தியுமா்  ந ஞா்சிலா்  ந டா்டு மகா்கைா்  அழகுணரா்சா்சியிலா்  க டா்டிய 

ஆரா்வதா்திைா்க ன ச னா்ை குமா் .  
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1. ‘Manudaviyal’ is called ‘Anthropology’. This term came from the Greek words ‘Anthrops’, 

‘logos’. That means scientific study of human beings. The field of Anthropology is the study 

of the biological and cultural state of humankind.  

2. Ponnelan’s  ‘deity worship’ (Siru Deiva vazhipaadu), mentioned the areas dedicated to the 

people, those who have been murdered or who have died for people by fighting, are 

worshipped as a deity.  

3. Nanjilnadu skull wild Goddess (Nanjilnadu Mandaikaattu Amman) worship system and the 

reasons for it can be known. 

4. The author says that the offering of wood and silver such as hand, foot, head and body in 

the temples of the deities is a remnant of the slaughter of slaves for the benefit of the 

masters. 

5. It has been reported that those who insult the temple or the deity or the worship system are 

cursed by Ammangondadiyar throwing the firewood. 

6. The author has mentioned that the reason for the physical stability of the people of Nanjil is 

the palm tree water and toddy, water depth (Neeralam)  including the process of uploading 

palm tree water and toddy process. 

7. Explanations about water depth (Neeralam) are also known, through the author. 

8.  It is also possible to know the references of the shoes used by the people belonging to the 

lower caste called ‘Adiolai’ which are made of palm leaves. 

9. The man-through communication called Panandanti is the innovative new message reported 

in the novel. 

10. The news about the natural yellow lime oil compound used by women is also a testament to 

the interest shown by the people of Nanjing in aesthetics. 

 

 


