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 ABSTRACT 

Various parties were involved in the barter trade. The role of women in the production of goods on these lands 

was also significant. Women were mostly involved in the sale of goods such as paddy, fish, salt, milk and yoghurt. 

Women's involvement in barter and their business productivity can be found in detail in the science of the role of 

women in barter. 

In the barter trade the men sold goods not only locally but also to outsiders and bought what they needed. Although 

women were not involved in foreign trade, they were involved in the barter trade in order to sell small items 

locally. 

 Keywords: Women, involved in the sale, business productivity, barter trade, sell small, sold goods. Bought what 

they needed. 

 

முன்னுனர 

பண்டமாற்று வணிகத்தில் பல்வவறு தரப்பினரும் ஈடுபடட்ு வந்தனர.் ஐவகக நிலங்களில் பபாருட்கள் உற்பத்தி பெய்யும் பணியில் பபண்களின் 

பங்கும் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருந்தது. பநல், மீன், உப்பு, பால், தயிர ்வபான்ற பபாருட்கள் விற்பகனயில் பபரும்பாலும் பபண்கள் ஈடுபட்டனர.் 

பண்டமாற்றில் பபண்களின் ஈடுபாடு பற்றியும் அவரக்ளின் வணிக உற்பத்திகய பற்றியும் பண்டமாற்றில் பபண்களின் பங்கு என்னும் 

இவ்வியலில் விரிவாகக் காணலாம். 

பண்டமாற்று வணிகத்தில் ஆண்கள் உள்ளூர ் மடட்ுமின்றி பவளியூரக்ளுக்கும் பபாருட்ககள விற்று தனக்கு வதகவயானப் பபாருட்ககள 

வாங்கினர.் பபண்கள் பவளிநாடட்ு வணிகத்தில் ஈடுபடாவிட்டாலும் உள்ளுரில் சிறுபபாருட்ககள விற்கும் பபாருடட்ு பண்டமாற்று வணிகத்தில் 

ஈடுபடட்ுவந்தனர.் 

எந்த இடத்தில் எந்தப் பபாருகள விற்றால் அதிக லாபம் கிகடக்கும் என்ற வியாபார நுணுக்கத்கதப் பபண்கள் அறிந்திருந்தனர.் இளம் பபண்கள் 

முதல் வயது முதியவரக்ள் வகர அகனத்து பருவத்தினரும் பண்டமாற்று வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர.் பபாருட்ககளக் கூவி விற்றும் எவ்வளவு 

பபாருள் பகாடுத்து அதற்கு எத்தன்கமயான பபாருடக்கள வாங்க வவண்டும் என்பகத அவரக்ள் அறிந்திருந்தனர.் ஓரிடத்திலிருந்து மற்வறார ்

இடத்திற்குப் பபண்கள் நடந்து பென்றது மடட்ுமல்லாது கழுகதககள ஓடட்ியும் பென்றனர.் பபாருட்ககளக் பகாண்டுெ ் பெல்ல அவரக்ள் 

பபரும்பாலும் கழுகதககளப்பயன்படுத்தினர.் கழுகதககள அவரக்வள அடித்து ஓட்டி பென்றனர,் கடன் பொல்லி கள் குடிப்பவரக்ள் கடகனத் 

தீரக்்காமல் மீண்டும் வந்து கள் வகட்டால் அவரக்ளிடம் கண்டிப்பு காடட்ுவதிலும் பபண்கள் வல்லவரக்ளாகத் திகழ்ந்தனர.் 

கள்ளிகனத் தங்களுகடய வீட்டிவலவய தாயாரித்து விற்பகன பெய்து வந்தனர,் வமலும் தயிர,் வமார ்வபான்ற பபாருட்ககள விற்று அகவ உற்பத்தி 

பெய்ய மூவர ் காரணமாக இருந்த பசுக்ககள வாங்கினர.் இவ்வாறு பண்டமாற்று வணிகம் சிறப்பாக நகடபபற பபண்கள் மிகெ ் சிறப்புற 

பங்காற்றியுள்ளனர,் நாநலம் உகடயவரக்ளாக வணிகப் பபண்கள் இருந்தனர.் 
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மகளிர் சிறப்பு 

'நாநல பமன்று நலனுனடனம யந்நலம் 

யாநலத் துள்ளதூ மன்று' (குறள். 641) 

பொல்வன்கம என்று பொல்லப்படும் நாநலம் மற்ற எந்நலத்துள்ளும் அடங்குவது அல்ல, தனிசிறப்பு உகடயது. வணிகத்தில் நாவன்கம என்பது

 மிக முக்கியமானது ஆகும். ஏபனனில் ொதுரய்மாக வபசி பபாருட்கள் வாங்க கவப்பவரக்ளால் மடட்ுவம வணிகத்கதெ ் சிறப்பாக 

நடத்தமுடியும். ெங்ககாலப் பபண்கள் தங்களுகடய பொற்சிறப்பால் சிரித்துப் வபசி கூவிவிற்றுப் பண்டமாற்று வணிகத்திற்கு உறுதுகண 

புரிந்தனர.் 

வயது 

பண்டமாற்று வணிகத்தில் இளம்வயதுகடய இளமகளிரும் வயதான முதுமகளிரும் ஈடுபட்டிருந்தனர.் இதன் மூலம் பபண்களுக்குக் கள் வணிகம் 

பெய்ய வயது வரம்பு வகரயறுக்கப்படவில்கல என்பது பதரிகிறது. 

முதுமகளிர ்

முதுமகளிர ்மக்கள் விரும்பி வாங்கும் பபாருட்ககள வீடுவீடாக பகாண்டு பென்று விற்றுவருவர.்  

'நன்னர் நலத்தர் பதால்முது பபண்டிர ்

பசந்நீரப் பசும்பபான் புனனந்த பானவ 

பசல் சுடர்ப் பசுபவயில் ரதான்றியன்ன 

பசய்யர் பசயிரத்்த ரநாக்கினர் மடக்கண் 

ஐஇய கலுழும் மானமயர் னவ எயிற்று 

வார்ந்த வாயர் வணங்கு இனறப்பனணத் ரதாள் 

ரசார்ந்து உகுவன்ன வயக்குறு விந்தினக 

பதாய்யில் பபாறித்த சுணங்கு எதிர் இளமுனல 

னம உக்கன்ன பமாய் இருங் கூந்தல் 

மயில் இயரலாரும் மடபமாழிரயாரும் 

னகஇ பமல்லிதின் ஒதுங்கி னகஎறிந்துக் 

கல்லா மாந்தபராரு நகுவனர் தினளப்ப 

புனட அனம பபாலிந்த வனக அனம பசப்பில் 

காமர் உருவின் தாம் ரவண்டு பண்ணியம் 

கமழ் நீறும்பூ பவாடு மனனமனன மறுக'  (மதுனரக்.409-423) 

கரிய கடலில் வதான்றும் பவள்ளிய ெங்கு வபான்ற வகாதிப் பின்வன முடித்து விடப்பட்ட பவள்ளிய நீண்ட நகர மயிரிகனயுகடய மூத்த பபண்டிர ்

நன்றாகிய வனப்பிகனவுகடயவராய் சிவந்த நீரக்மகயயுகடய கிளிெ ்சிகற என்னும் பபான்னால் பெய்த மாகல கதிரக்ள் படட்ு இளபவயிலில் 

வதான்றினாற்வபாலெ ்சிவந்த நிறத்கதயுகடயவராய் வியப்பினால் வநாக்கினார.் கலங்குவதற்குக் காரணமாகிய மாகம நிறம் உகடயவராய் 

வநராக அகமந்த கூரக்மயான எயிறிகனக் பகாண்ட வாயிகனயுகடயவராய் வகளந்த ெந்திரகனயுகடய மூங்கில் வபான்ற வதாளிகனயும் 

விளக்கமுகடய ககவந்திகக என்னும் அணிகலகனயும் பதாய்யினால் வல்லியாக எழுதப்பட்ட வகாலம் பநகிழ்ந்து சிந்துவது வபான்ற சுணங்கு 

வதான்றிய பெறிந்த கருமயிகரயும் உகடய மயிரின் தன்கமயுகடயவரக்ளும் மடப்பத்கதயுகடய பமாழிகயயுகடயவரக்ளும் தம்கமக் வகாலம் 

பெய்து பகாண்டு வீதிகளில் பமத்பதன நடந்து அவ்வழிபெல்லும் இகளயவரக்களக் கககயத்தட்டி அகழப்பர.் காம நுகரெ்ச்ியன்றி 

வவபறான்கறயும் அறியாத இகளயருடன் இம்மகளிர ் மகிழ்ந்தனராய்ப் புணரும்படி பக்கம் திரண்டும் பபாலிவு பபறவும் உருவாக்கப்பட்ட 

பலவககயான பெப்புக்களில் விருப்பம் மருவிய வடிவுகடய ஆடவரும், பபண்டிரும் தாம் விரும்பியவாவற நுகரவ்தற்காக நுகரப்பாருகள 

முதுபபண்டிர ்மணம் மிகக் கமழும் பூக்களுடன் ஏந்தியவரக்ளாய் மகனகள் வதாறும் நிற்பர.் 

இளமகளிர ்

இளமகளிர ்பண்டமாற்று வணிகத்தில் அதிகமாக ஈடுபட்டிருந்தனர.் கூரிய பற்ககளயுகடய பாணரக்ுடிப்பபண் பகடிற்றுமீகனக் பகாடுத்துப் 

பபரும்பயகற வாங்கினாள் என்று ஐங்குறுநூற்றுப்பாடல் ஒன்று குறிப்பிடுகின்றது. 

'முள் எயிற்றுப் பாண்மகள் இன் பகடிறு பசாரிந்த 

அகன் பபரு வட்டி நினறய மனனரயாள்  

அரிகாற் பபரும் பயறு நினறக்கும் ஊர!  

மாண் இனழ ஆயம் அறியும்- நின் 

பாணன் ரபாலப் பல பபாய்த்தல்ரல'  (ஐங்குறு.47,வரி,1-5) 

என்பது அப்பாடல். ெங்க இலக்கியத்தில் வமலும் பல்வவறு பாடல்கள் இளம் பபண்கள் பண்டமாற்று வணிகத்தில் ஈடுபடுவகதக் குறிப்பிடுகின்றது.  

வணிக உத்தி 

எந்த ஒரு பதாழிலும் வணிக உத்தி இருந்தால் மடட்ுவம அத்பதாழிகல சிறப்பாக பெய்யமுடியும். எந்தப் பபாருளுக்கு எந்தப் பபாருள் பகாடுத்தால் 

ெமமாக இருக்கும் என்பதகன அறிந்து பபண்கள் வணிகத்தில் ஈடுபட்டனர.் சிலபபாருள் பகாடுத்து பல பபாருட்ககள வாங்கியும் தங்கள் 

வணிகத்கத வமம்படுத்தியதிலிருந்து அவரக்ளின் வணிக உத்தியிகன அறிந்துக் பகாள்ளலாம். 

அளவுக்குக் பகாடுத்தல் 
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பபாருட்களின் தரத்திகனயும் அளவிகனயும் மதிப்பிடட்ு அதற்வகற்ப பபண்கள் வணிகத்தில் ஈடுபடட்னர,் பண்டமாற்று பெய்யப்படும் 

இரண்டுபபாருட்களும் விகலமதிப்பில் ஒத்த அளவுகடயதாக இருந்தால் மடட்ுவம அதகனக் பகாடுத்தனர.் பநல்லும் உப்பும் விகலயில் ஒத்த அளவு 

உகடயது என்பகதப் பபண்கள் பநல்லும், உப்பும் ஒவர அளவினவத என்று கூவி விற்றதிலிருந்து அறியலாம். பாணர ்குலப் பபண்கள் பகடிற்று 

மீகனக் பகாடுத்து மகனக் கிழத்தியிடமிருந்து பயகற வாங்கினாள். உயரந்்த மீன் வககக்கு உயரந்்த பநல் வககககளக் பகாடுத்தாள் என்று 

கூறுவதிலிருந்து ஒத்த அளவுகடய பபாருட்ககளவய பபண்கள் பண்டமாற்றுெ ்பெய்துள்ளனர ்என்பகத அறியலாம். 

'வனலவல் பாண்மகன் வல்எயிற்று மடமகள் 

வராஅல் பசாரிந்த வட்டியுள் மனனரயார ்

யாண்டுகழி பவண்பணல் நினறக்கும் ஊர்'  (ஐங்குறு.48, வரி 1-3) 

என்னும் பாடலடிகள் மூலம் இெப்ெய்தியிகன அறியமுடிகிறது. 

சில பபாருள்பகாடுத்து பலப் பபாருள் வாங்கல் பபாருட்களின் எண்ணிக்கககயயும் அவற்றின் மதிப்கபயும் பபாறுத்து வியாபாரத்தில் பபண்கள் 

சில பபாருள் பகாடுத்துப் பலபபாருள் வாங்கியுள்ளனர,் இதன் மூலம் பபாருட்களின் அளவிகனக் கணக்கிடட்ு அவரக்ள் விற்பகன பெய்துள்ள 

முகறயிகன அறியலாம். இதகன 

'அம்சில் ஓதி அனசநனடப் பாண்மகள் 

சில்மீன் பசாரிந்து பல் பநற்பபறூஉம்'  (ஐங்குறு.49, வரி.1-2) 

என்னும் பாடல்வழி அறியமுடிகிறது. 

வியாபார நுணுக்கம் 

பபண்கள் அழககயும் ஆடம்பரத்கதயும் விரும்புவாரக்ள், மருதநிலப் பபண்கள் பால், தயிர,் வமார ் வபான்றவற்கற அதிகமாக விற்று தங்கள் 

வாழ்க்ககத் தரத்திகன உயரத்்திக் பகாண்டனர.் அத்தககய பபண்கள் பாகலக் ககடந்து தயிராக்கி பவண்பணகய எடுத்தப்பின்னர ் வமார ்

பாகனகயத் தகலயில் ஏற்றிெ ்பென்று விற்பாரக்ள். அந்த வமாகரப் பண்டமாற்றுெ ்பெய்து பநல்கல வாங்கி சுற்றத்தார ்அகனவருக்கும் உணவு 

ெகமத்துப் பரிமாறுவாள். தயிகரயும், பநய்கயயும் விற்று அதற்குப் பசும்பபான் வாங்கி ஆடம்பரமாகெ ் பெலவு பெய்யாமல் நல்ல 

எருகமககளயும் வாங்கி தங்கள் வியாபாரத்திகன உயரத்்தும் நுணுக்கமான முகறகய அவரக்ள் வமற்பகாண்டதகன அறியலாம். 

'மக்களுக்கு நல்ல வளமான பாகலக் பகாடுத்து அவரக்களக் காப்பகவ பசுக்கள், பசும்பாலின் உயரவ்ு இன்றும் பாராட்டப்படுகின்றது. 

குழந்கதகள், முதியவரக்ள் அகனவரக்்கும் ஆவராக்கியம் அளிக்கும் நல்ல உணவு பாலாகும். இக்காரணத்தால் பண்கடக்கால மக்கள் பசுகவவய 

சிறந்த பெல்வமாக கவத்துப் பராமரித்து வந்தனர.் அதனால் தான் வாழ்க ஆன இனம் என்று வாழ்த்தினர.்' (சாமி சிதம்பரானார,் தமிழ்நாடட்ுப் 

பபண்களின் பண்பாடு, ப. 164.)  

பபண்களின் வணிக நுணுக்கத்கத பபரும்பாணாற்றுப்பகட பாடல் வரிகள் விரிவாக எடுத்துகரக்கின்றன. 

'நாள் ரமார் மாறும் நால்மா ரமனி 

சிறுகுனழ துயல்வரும் காதில் பனணத்ரதாள் 

குறுபநறிக் பகாண்ட கூந்தல் ஆய்மகள் 

அளவினல உணவின் கினளஉடன் அருந்தி 

பநய்வினலக் கட்டிப் பசும்பபான் பகாள்ளான் 

எருனம நல் ஆன் கருநாகு பபாறூஉம் 

மடிவாய்க் ரகாவலர் குடிவயிற் ரசர்பின்'  (பபருமாண். 160-166) 

என்பது அப்பாடல் வரிகள். 

கடனும் வாடிக்னகயாளரும் 

பபண்கள் பமன்கமயான குணம் உகடயவரக்ளாக இருப்பினும் ஒரு பபாருகளெ ் கடனாகக் பகாடுத்தால் அந்தக் கடகனத் தீரக்்கும் வகர 

வவறுபபாருகள அவருக்குக் பகாடுப்பதில்கல என்பதில் மிகவும் கண்டிப்புடன் பெயல்பட்டனர.் 

குறிஞ்சி நிலக் கானவரக்ள் கடன் பொல்லிக் கள் குடிப்பவர ் என்றும் பின்னர ்பகக மன்னருகடய பசுக்கூட்டங்ககளக் கவரந்்து வந்த அந்தப் 

பசுக்கூட்டங்ககளக் பகாடுத்து கள் குடித்துக் கடகனத் தீரத்்து பின் மீண்டும் கள்குடிப்பான் என்று பபரும்பாணாற்றுப் பகட பாடல் ஒன்று 

குறிப்பிடுகின்றது. 

'புலிப்ரபாத்து அன்ன புல் அணற் கானள' 

பசல்நாய் அன்ன' புல் அணற் கானள' 

பசல்நாய் அன்ன கருவில் சுற்றபமாரு 

ரகளா மன்னர ்கடிபலம் புக்கு 

நாள் ஆ தந்து நறவுபதானட பதானலசச்ி 

இல்அடு கள்இன் ரதாப்பி பருகி'  (பபரும்பாண்., வரி.138-143) 

என்பது அப்பாடலடிகள் 

அன்பு இல்லாத கள்வர ்கூட்டத்தின் தகலவன் கள் குடிக்க வவண்டி கள்விற்கும் பபண்கள் தங்கியிருக்கின்ற வீட்டின்கண் பென்று கள் வகட்பான். 

அவனிடம் கள்ளிற்கு விகலயாக எந்தப் பபாருளும் பகாடுக்க இல்கலபயனில் அவரக்ள் கள் பகாடுக்கமாட்டாரக்ள் என்பகத அறிந்து 

தன்புதல்வகன அனுப்பி யாகனயின் தந்தத்திகனக் பகாண்டுவரெப்ெய்து கள் குடிப்பான். இதிலிருந்து கள்ளிற்கு விகலயாகக் பகாடுக்க பபாருள் 

இல்கலபயனில் அவரக்ள் கள்பகாடுக்க மறுத்த பெய்தியிகன அறியமுடிகிறது. இதகன, 

'வல்வில் இனளயர் தனலவர் எல்உற 
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வரிகளர் பனணத்ரதாள் வயிறு அணி திதனல 

அரிய லாட்டியர் அல்குமனன வரப்பில் 

மகிழ்பநானட பபறஅ ராகி நனனகவுள் 

கான யானன பவண்ரகாடு சுட்டி 

மன்றுஒடு புதல்வன் புன்தனல நீயும்'   (அகம்.245,வரி.7-12) 

என்னும் அகநானூற்றுப் பாடல் வரிகள் உணரத்்தி நிற்கிறது. 

ரபாக்குவரத்தில் மகளிர ்

வபாக்குவரத்தில் கழுகத, எருது வபான்ற விலங்குகள் பயன்படட்ன. அவற்கறப் பபரும்பாலும் ஆண்கவள ஓட்டிெ ் பென்றனர.் ஆனால் சில 

இடங்களில் பபண் உப்பு மூடக்டகய ஏற்றிெ ்பெல்லும் எருது பூட்டப்பட்ட ெகடத்தின் முதுகில் அடித்து ஓடட்ிெப்ெல்வாள் என்று ெங்க இலக்கியப் 

பாடல் ஒன்று கூறுகின்றது. 

'விசி வீங்கு இன்இயம் கடுப்பக் கயிறுபிணித்து 

காடி னவத்த கலனுனட மூக்கின் 

மகவுனட மகடூஉப் பகடுபுறம் துரப்ப'  (பபரும்பாண்.,வரி.56-58) 

என்பது அப்பாடலடிகள். 

'முந்நீர் வழக்கம் மகடூஉரவாடு இல்னல'  (பதால். அகத்தி, வரி.980)  

என்பது பதால்காப்பிய அகத்திகன இயல் சூத்திரம். 

கடல் கடந்து பெல்லும்வபாது பபண்ககளயும் அகழத்துக் பகாண்டு வபாகும் வழக்கம் இல்கல என்பது இக்கூற்றின் பபாருள். இதன் மூலம் 

பபண்கள் வணிகத்தின் பபாருடட்ுக் கடல் கடந்து பெல்லவில்கல என்பது உறுதியாகிறது.  

பநய்தல் நிலப்பபண்கள் உப்கபயும் மீகனயும் தகலயில் மூகடயாகக் எடுத்துக் பகாண்டு பிற நிலங்களான குறிஞ்சி, முல்கல, மருதம் வபான்ற 

நிலங்களுக்குக் கால்நகடயாக நடந்துெ ் பென்று விற்றனர.் அவ்வாவற பிறநல பபண்களும் வியாபாரத்திற்காக தனியாக எந்த ஊரத்ிகயயும் 

பயன்படுத்தாமல் நடந்வத பென்றுள்ளனர.் 

கள் தயாரிப்பு 

பபண்கள் தாங்கள் விற்பகனப் பபாருளான கள்ளிகனத் தாங்கவள தயாரித்து விற்றுள்ளனர.் புல்சூழ்ந்த இடத்தில் மகறவாக கள்ளிகனத் 

தயாரித்து விற்றுள்ளனர,் இதகன 

'னபங்பகாடி, நுடங்கும் பலர்புகு வாயில்  

பசம்பூத் தூஉய பசதுக்குனட முன்றில் 

கள் அடு மகளிர் வள்ளம் நுடக்கிய'  (பபரும்பாண்., வரி.338-340) 

என்னும் பபரும்பாணாற்றுப்பகட பாடல்வரிகள் மூலம் அறிய முடிகிறது. 

குறிஞ்சி நில மக்களிகடவய கள் அருந்தும் பழக்கம் பரவலாக இருந்துள்ளது. கள்ளிகன தயாரிக்கும் முகறகள், அதகன எவ்வாறு சுற்றத்தினருடன் 

உண்டனர ் என்பதும் ஆடவரக்ள் மடட்ுமின்றி மகளிரும் கள்ளிகன விரும்பிக் குடிப்பர ் என்னும் ஓய்தியும் குறிஞ்சி நிலப் பாடல்களில் 

குறிப்பிடப்படுகின்றன. 

வதனின் மிகுந்த சுகவயும், திரண்ட அகரயுமுகடய மாமரம் வமல்காற்றுக்கு உதிரந்்த வாெங்கமழ்கின்ற கனியின் இனிய ொற்கற அது வபான்ற 

இனிய பலாப்பழத்தின் சுகளயுடன் குறவரக்ள் கலப்பாரக்ள். இதவனாடு வதகனயுங்கலந்து வண்டு பமாய்க்கும்படி பநடிய மூங்கிற்குழாயில் 

முற்றவிட்ட கடிய காரமுகடயதும், பாம்பின் விடம் வபான்று கடுப்புகட யதுமாகிய கள்கள உயரந்்த சிகரம் வதவருலகக முடட்ும் மகலயிடத்துள்ள 

பபருகமயுகடய குறவரின் தளிரக்வளாடு கூடிய தகழககள உடுத்திய மகளிர ்நிகறயர ்குடிப்பர ்என்பதகன, 

'என்னா வது பசால் தாரன முன்றில் 

ரதன் ரதர் சுனவய திரளனர மா அத்துக் 

ரகானடக் கமழ் நறந்தீங்கனி 

பயிர்ப்புறு பலவின் எதிரச்ச்ுனள யனளஇ 

இறாபலாடு கலந்த வண்டுமு சரியல் 

பநடுங்கண் ஆடனமப் பழுநிக் கருள்திறற் 

பாப்புக் கடுப்பன்ன ரதாப்பி வான ரகாடட்ுக் 

கடவுள் ஓங்கவனரக் ரகாக்கிக் குறுகூர ்

முறித்தனழ மகளிர் மடுப்ப மாள்தி'  (அகம். 348, வரி. 19) 

என்னும் குறிஞ்சி நிலப் பாடல்வரிகள் எடுத்துகரக்கின்றன. 

பபண் உரினம 

பண்கட ெங்க காகல மக்களுள் பல பிரிவுகள் இருந்தன. ஆகவ நாகரிகத்தால், அறிவால், பெல்வத்தால் ஏற்பட்ட பிரிவுகள் ஆகும், நாகரிகம் 

காரணமாக மக்களுள் வதான்றிய பிரிவுககள இருவககப்படுத்தலாம். 

 நல்ல நீரவ்ளம் உள்ள நிலப்பகுதியிரல வாழ்ந்த மக்களின் பிரிவு ஒன்று.  

 வளமற்ற நிலப்பகுதியிரல வாழ்ந்த மக்களின் பிரிவு ஒன்று. 

நீரவ்ளமுள்ள இடத்தில் மருத நிலமக்கள் வாழ்ந்தனர.் அவரக்ள் உழவுத்பதாழிலின் உயரக்வ உணரந்்திருந்தனர.் பலவககத்பதாழில்ககளயும் 

பெய்துவந்தனர.் நல்ல ஒழக்கமும் கடட்ுப்பாடும் உள்ள ெமுதாயமாக வாழ்ந்தனர.் இங்கு ஆண்கவள உயரந்்தவரக்ளாகக் கருதப்பட்டனர.் 
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இந்த நாகரிகம் நிகறந்த நிலப்பகுதியிவலவய நிலஉரிகம பகடத்தவரக்ளுக்கு அடங்கி நடக்கும் மக்கள் இருந்தனர.் நிலவுரிகம உள்ளவரக்ள் இடும் 

ஏவகலெ ்பெய்து வாழும் மக்கள் இருந்தனர.் இம்மக்களுள் ஆண்-பபண் உரிகம ஒன்றாகத்தான் இருந்தது. ஆண்-பபண் அகனவரும் பாகுபாடின்றி 

நிலத்ததிவல வவகல பெய்வாரக்ள். இருவரும் எங்கும் தாராளமாகெ ்பெல்வாரக்ள். 

வவளாண் பபாருளாதாரத்தில் பபண்டிரக்்குத் தகலகம இடம் இருந்தது. 'ஈட்டி வவல் கண்டு பிடிக்கப்பட்டதும் வவடக்ட ஆணின் பதாழில் ஆனது. 

பபண்கள் உணவு வெகரித்தாரக்ள். வவடக்டயாடுவது பிராணி வளரப்்புக்குக் பகாண்டு பென்றது. ஆக பபண்கவள விவொயத்கதக் 

கண்டுபிடித்தனர.்' (மானதயன், பப., சங்க இலக்கியத்தில் ரவளாண் சமுதாயம், ப. 97.) 

முல்கலநிலமாகிய குறிஞ்சி நிலம் கடற்ககரப் பகுதியாகிய பநய்தல் நிலம் காடட்ுப்பகுதியாகிய முல்கல நிலம் வறண்ட பகுதியாகிய 

பாகலநிலம் ஆகிய நிலப்பகுதியிவல வாழ்ந்த மக்களிடம் ஆண்-பபண் வாழ்வு ெமத்துவமாகத்தான் இருந்தபதன்று பதரிகின்றது. குறவரக்ள் 

வவடக்டயாடப் வபாவது வபால குறத்திகள் குறி பொல்வதற்கும் மகலபடு திரவியங்ககள விற்பதற்கும் புறப்படட்ு விடுவாரக்ள். மீனவரக்ள் மீன் 

பிடிக்கெ ்பெல்லுவாரக்ள்.  

மீனவப் பபண்கள் மீன்ககளக் பகாண்டுவபாய் விற்பகன பெய்து வவறு பண்டங்ககள வாங்கிக் பகாண்டுவருவாரக்ள். முல்கலநில ஆயரக்ள் மாடு 

ஆடுககளப் பாதுகாப்பாரக்ள், ஆராய்ெச்ியரக்ள் தயிர,் பால், பவண்பணய் முதலியவற்கற வவறு நிலங்களுக்குக் பகாண்டுவபாய் விற்பகன 

பெய்து வருவாரக்ள். 

'கல்வியிலும் ககலயிலும் வதரெ்ச்ி பபற்று ஆடவரக்களப் வபான்று உயரந்்த நிகலகய அகடதல்; மகனயுகற மங்ககயரக்்கு ஆடவர ் உயிர ்

என்றிருந்தாலும் ெங்க காலத்து மகளிர ் கிவரக்க நாடு புகுந்த ஆரிய ெமூகத்துப் பபண்டிகரப் வபான்று வீட்டினுள் அகடக்கப்படாகம; 

இல்லத்தரசியாக விருந்து இல்லத்கத அணி பெய்வதுடன் தன் பபயரால் கணவனுக்குப் புகழ் பபறும் உயரவ்ு எய்திடல், தவறும் கணவகனக் 

கண்டித்தல், பபாழுது வபாக்குகளிலும், விகளயாடட்ுகளிலும் கலந்து பகாள்ளுதல் வபான்ற உரிகமககளப் பபற்றிருந்தனர ் ெங்க காலத்துப் 

பபண்கள்.' (பசல்லம், ரவ.தி., தமிழக வரலாறும் பண்பாடும், ப. 126.) 

பதாகுப்புனர 

பண்டமாற்று வணிகத்தில் பபண்களும் தங்கள் பங்களிப்கபெ ்பெவ்வவன ஆற்றியுள்ளனர.் எவருக்குக் கடன் பகாடுக்க வவண்டும் என்பகதயும் 

பகாடுத்த கடகனக் கண்டிப்புக்காட்டி திரும்ப வாங்கும் திறகனயும் பபண்கள் பபற்றிருந்தனர.் பால், வமார ்ஆகியவற்கற விற்று பபரும் பெல்வம் 

வெரக்ாமல் வணிகத்திற்கும் உதவும் ஆவிகன வாங்கியுள்ளனர.் 
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