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• பண்பாடு, கலாசச்ார் அன்னது கலாசார் (culture) 
எண்தது பதாதுாக ணி பெந்தாடட்ுக் 

ககானங்களபம்; அ்ளக பெந்தாடுகளுக்குெ ்

சிநத்பு் ண்ளகளபம், முக்கித்ு்ளம் 

பகாடுக்கு் குறிமடட்ு அளத்புக்களபம் குறிக்கிண்நது. 
 

•  த்தாடு ரு தனக்கிக் கருத்பதாருப். அந்குத் தன 

ிளனகபின் ளளந உ்டு. ரு ிளனமன் த்தாடு 

எண்தது ரு குழுவிண் னாறு, கதாக்குகப், த்புகப், 

புி்துவ்ுகப், அறிவு த்தன்கப், ா்வின் 

ழிமுளநகப், ெமூக கட்டளத்பு எண்தணந்ளநெ ்சுட்டி 

ிந்கிண்நது. பாழி, உவு, இளெ, ெ ்பிக்ளககப், 

பாழின் ொ ்பிவுகப், கருவிகப் கதாண்நளம் 

த்தாடட்ுக்குப் அடங்கு். 

https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%81_%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%81_%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%B5%E0%AF%81_%E0%AE%AA%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%B5%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%95_%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%95_%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AF%82%E0%AE%95_%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%A3%E0%AE%B5%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%9A%E0%AF%88


 

• பதாதுாக இது ணிிண் டடிக்ளககளபக் குறிக்கிநது 

எணனா். இது, த்தாட்டிண் ப்கறு ளவினக்கங்கப், 

ணிெ ்பென்தாடுகளப விபங்கிக் பகாப்ந்காண அன்னது 

அந்ளந தித்பிடுந்குி அபபுருக்களுக்காண ப்கறு 

ககாட்தாடுகளபத் பிதிதலிக்கிநது எணனா்.  
 

• 1952ன் அன்பிட் என். குகநாபத ்எண்தாரு் கிளபட் 

குளுக்க ானு் த்தாடு எண்தந்குக் கூநத்தடு் 200க்கு 

கந்தட்ட ளவினக்கங்களப் ாங்கப் எழுதி 

'த்தாடு: எ்க் கருக்களு் ளவினக்கங்களு், ரு 

விெ்ண மீப்தாள்' (Culture: A Critical Review of Concepts and 
Definitions) எண்னு் நூலின் தட்டிலிடட்ுப்பாக்ப். 
 

•  18ஆ் 19ஆ் நூந்நா்டுகபிண் களன்கெ அறிஞக்ளு், 

இண்றி அறிஞக்ப் சினரு் த்தாடு 

எண்தள ாகிக் (civilization) எண்தகாடு அளடாப் க்டு 

அள இந்ளகக்கு எதிாண ண்நாகக் கருதிணாக்ப். "உ ்

த்தாடள்ட"க் குளநாகக் பகா்டுப்பக்ப் கூடுன் 

இன்தாணக்பாகக் கருத்தட்டண.் அத்ுடண் உ ்

த்தாட்டிண் சின அ்ெங்கப் ணி இன்புகளப அழு்தி 

ளத்தாகவு் சினான் விச்ிக்கத்தட்டது. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/1952
https://ta.wikipedia.org/wiki/1952
https://ta.wikipedia.org/wiki/1952
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%9F%E0%AF%8D_%E0%AE%8E%E0%AE%B2%E0%AF%8D._%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%9F%E0%AF%8D_%E0%AE%8E%E0%AE%B2%E0%AF%8D._%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%9F%E0%AF%8D_%E0%AE%8E%E0%AE%B2%E0%AF%8D._%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%9F%E0%AF%8D_%E0%AE%8E%E0%AE%B2%E0%AF%8D._%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%9F%E0%AF%8D_%E0%AE%8E%E0%AE%B2%E0%AF%8D._%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%8B%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%95%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4_%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4_%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%A4_%E0%AE%87%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81&action=edit&redlink=1


 

• 19 ஆ் நூந்நா்டிண் பிந்தகுதிமன் ாணிடவினாபக்ப், 

தன்கறு ெமூகங்களுக்கு் தண்தட் க்க 

ளகமனாண, பண்பாடு எண்தண் த் ளவினக்க் 

ண்றிண் களள உ்்ாக்ப். தடினெ்ச்ிக் 

ககாட்தாடள்டக் கணத்ுக்கு எடுத்ுக்பகா்ட பிா்ஸ் 

கதாாஸ் முலி ாணிடவினாபக்ப், ணி ்என்கனாரு் 

ொகக தடினெ்ச்ி அளட்துப்பண ்எண்று், என்னா 

ணிரு் த்தாடள்டக் பகா்டிருத்தணான் அது ணிணிண் 

தடினெ்ச்ிமண் விளபாக ஏந்தட்டிருக்கனா் எண்று் கருதிண.் 
 

•  த்தாடு எண்தது ணி இன்பு எணவு், அது அநுதங்களபத் 

தகுத்ுக் குறீமடாக்கிக் குறிமடட்ு முளநமன் 

பபித்தடுத்ுந்காண ணினுளட குதிள மூனகாகக் 

பகா்டது எணவு் அக்ப் ாதி்ாக்ப். 
 
 

• இண் விளபாக, ண்றிலிரு்து ண்று வினகி ாழுகிண்ந க்கப் 

குழுக்கப், ங்களுக்பகண ்ணி்துாண த்தாடுகளப 

உருாக்கிக் பகாப்ளுகிண்நண. எணினு் ப்கறு 

த்தாடுகபிண் அ்ெங்கப் ரு குழுவிலிரு்து இண்பணாண்றுக்கு 

இனகுாகத் த முடிம். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B8%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B8%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%B5%E0%AE%BE%E0%AE%B8%E0%AF%8D


 

• எணக ழிமுளந காக்கிலு், ககாட்தாடட்ுக் ககா்திலு் 

தனுப்ப ளவினக்கங்களப உருாக்கிக்பகாப்ப க்டி 

கள ணிவினாபருக்கு ஏந்தட்டது.  
 

• அக்ப் பபாருள்சார் பண்பாடு எண்தந்கு் குறியீடுசார ்
பண்பாடு எண்தந்குமிளடக கறுதாடு க்டாக்ப்.  
 
 

• இளம்டு் ப்கறு ளகாண ணிெ ்பெந்தாடுகளப 

பபித்தடுத்ுது டட்ுண்றி, இ்டு் ப்கறு ளகாண 

ழிமுளநகப் களத்தடு் ப்கறுளக் வுகளபம் 

உப்படக்கிமப்ப கா்ான் இ்த்தகுத்பு் களாக 

இரு்து. 
 
 

• த்தாடு எண்தள விபங்கிக்பகாப்ளு் இண்பணாரு பதாதுாண 

முளந மூண்று மூனகங்களப உப்படக்கிமப்பது: அள, 

'பபறுான் (எ்ங்கப்)', 'பெறிமுறைகள் (ட்ள)', ந்று் 

'பபாருடக்ள் (அன்னது பதாருப்ொ ்த்தாடு)' எண்தள ஆகு். 
 
 

• ா்வின் முக்கிாணது எது எண்தது தந்றி எ்ங்ககப 

'பதறுாண்' ஆகு்.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%8A%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%B3%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AF%80%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81&action=edit&redlink=1


 

• அள த்தாட்டிண் ஏளண அ்ெங்களப 

ழிடத்ுகிண்நண. 
 

•  'பறிமுளநகப்' எண்தண, ப்கறு கங்கபின் 

க்கப் எ்ாறு ட்துபகாப்ப க்டு் எண்ந 

எதித்ாத்்பு ஆகு்.  
 

• ்பாரு த்தாடட்ுக் குழுவு் இ்த் 

பதாதுக்கங்களப ளடமுளநத்தடுத்ுந்காண 
ழிமுளநகளபக் பகா்டுப்பது.  
 

• ெமூக் ளடமுளநத்தடுத்ு் இ் பறிமுளநகப் 

'ெட்டங்கப்' எணத் பதாதுாக ங்கத்தடுகிண்நண.  
 

• மூண்நாது அ்ொண 'பதாருப்கப்', த்தாட்டிண் 

'பதறுாணங்கப் ந்று் பறிமுளநகப் 

ஆகிந்றிலிரு்து பதநத்தடுகிண்நது. 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%8D


 

• பதி ெமுாங்கப் பதரு்தாலு் துளத் 

த்தாடுகளப அன்னது அக்ப் ொ்் பதி 

த்தாடுகபிலிரு்து கறுதடு்திக் காட்டக்கூடி 

ணித்ுாண ட்ளகளபம், ்பிக்ளககளபம் உளட 

குழுக்களபக் பகா்டளாக இருக்கிண்நண. இ ்துளத் 

த்தாடுகப், அந்றிண் 

உறுத்பிணிண் து, இண், குத்பு, தாலிண் ஆகிந்றிண் 

அடித்தளடமன் கறுதடனா்.  
 

• அகின், ெ், பாழின், அசின் கதாண்ந த்புகளு் துளத் 

த்தாடுகபின் ணித்ுத்ுக்குக் காாக இருக்கக்கூடு். 

இந்றின் ்பாண்று் ணி்ணிாககா அன்னது ண்றுக்கு 

கந்தட்டள இள்கா துளத் த்தாடுகளப 

உருாக்கனா். 

• ருகுடிகந்நக் குழுக்களபம், அக்ப் த்தாடுகளபம் 

ளகாப்தின் தன அணுகுமுளநகப் காத்தடுகிண்நண.  
 

• அடித்தளடத் த்தாடு (core culture): இது பெருணிமன் தஸ்ஸா் 

திபி எண்தான் உருாக்கத்தட்ட ரு ாதிி ஆகு். இண்தடி 

சிறுதாண்ளமண ்க்காண அளடாபங்களப ள்திருக்கனா், 

ஆணான் அக்ப் முழுெ ்ெமுா்திணது் அடித்தளடாண 

த்தாட்டிண் கருத்ுருக்களப ஆித்தக்பாக இருக்கக்டு். 

 

https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%9F%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AE%AE%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%B5%E0%AE%AF%E0%AE%A4%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%B5%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B2%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B4%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B4%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AF%8A%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%85%E0%AE%B0%E0%AE%9A%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%85%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%AA%E0%AE%B8%E0%AF%8D%E0%AE%B8%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AE%BF&action=edit&redlink=1


 

• கனத்புத் த்தாடு (Melting Pot): ஐக்கி அபிக்காவின் புழிாக 

இ்ளக காக்கு இரு்து ருகிநது. இண்தடி என்னா 

ருகுடிகந்நத் த்தாடுகளு் அசிண் ளனமடு இன்னாகனக 

கன்து ண்நாகிண்நண எணக் கருத்தடுகிநது. 
 
 

• ந்ளநத்த்தாட்டி் (Monoculturalism): சின ஐகாத்பி ாடுகபின், 

த்தாடு எண்தது கசிாத்ுடண் பருக்காகத் 

பிள்துப்பது. இணான், ருகுடிகந்நத் த்தாடுகளபத் 

பதரு்தாண்ளத் த்தாடட்ுடண் ண்ாக்குது அ்சுகபிண் 

பகாப்ளகாக இருக்கிநது.  
 

• எணினு், சின ாடுகப் தன்த்தாட்டி டிங்கப் பாடத்ாகவு் 

கொளண பெ்து ருகிநாக்ப். 
 
 

• தன்த்தாட்டி் (Multiculturalism): ருகுடிகந்நத் த்தாட்டிண ்

து த்தாடுகளபத் கதிக்பகாப்ப க்டு் எண்று், தன்கறு 

த்தாடுகப் ரு ாடட்ுக்குப் அளதிழிமன் பாடப்ு 

பகா்டிருக்க க்டு் எண்தது் இண் கருத்ு ஆகு். 

https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%B2%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%90%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%90%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%90%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%AF_%E0%AE%85%E0%AE%AE%E0%AF%86%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%BE
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%92%E0%AE%B1%E0%AF%8D%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D


 

• ாட்டிண அசுகப் ருகுடிகந்நத் த்தாடுகளப டத்ு் வி் 

கந்பொண்ண ஏாபாரு அணுகுமுளநமடண் ெிாகத் 
பதாரு்து் எண்தந்கின்ளன. 
 

•  ஏந்கு் த்தாடட்ுக்கு் (host culture) ருகுடிகந்நத் 

த்தாடட்ுக்கு் இளடமனாண கறுதாட்டிண் அபவு, 

குடிகறுகாிண் எ்ிக்ளக, ஏந்கணக இருக்கு் க்கபிண் 

ணத்தாங்கு, அசிண் பகாப்ளககப், அக்பகாப்ளககபிண் 

பெந்தடுதிநண் எண்தண விளபவுகளபத் 

பதாதுளத்தடுத்ுளக் கடிணாக்குகிண்நண.  
 

• இதுகதானக, ெமுா்தின் அடங்கிமப்ப துளத் 

த்தாடுகப், பதரு்தாண்ள க்கபிண் ணத்தாங்கு, 

தன்கறுதட்ட த்தாடட்ுக் குழுக்கபிளடகாண பாடப்ுகப் 

எண்தண விளபவுகளப் தீ்ாணித்ததின் பதரு்தங்கு 

கிக்கிண்நண.  
 

• ரு ெமுாத்ுப் அடங்கிமப்ப த்தாடுகளபத் தந்றி ஆ்வு 

பெ்து சிக்கனாணது. ஆ்வுகப் 

தனளகாண ாறிகளபக் கணத்ுக்கு எடுத்ுக்பகாப்ப 

க்டு். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B1%E0%AE%BF


THANK YOU 
 
 
 

http://www.trinitycollegenkl.edu.in/ 


