
© 2022 JETIR December 2022, Volume 9, Issue 12                                                  www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIR2212012 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org a85 
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ABSTRACT 

The most ancient institution of human society is the family. It is the best system that has prevailed in all societies 

and in all times. Although man connects his life journey with many institutions, family plays an important role in 

fulfilling his needs. Apart from that, the family is the foundation of the society. Man living as a family is an 

expression of civilization. Family is what separates man from the animal state. The family is the smallest but 

most intimate unit of society. It is here that the noblest desires and needs of the human class, such as 

communal affection, are fully satisfied. The concept highlights the importance of family. 

Keywords: Institution of Human Society, Family, Important Role in Fulfilling Needs, Smallest, but Most 

Intimate, Fully Satisfied 

மனித சமுதாயத்தின் மிகத் ததான்மமயான நிறுவனமாக விளங்குவது குடும்பம் ஆகும். 

இஃது எல்லாச ் சமுதாயங்களிலும் எல்லாக் காலங்களிலும் நிலவி வரும் சிறந்த 

அமமப்பாகும். மனிதன் பல நிறுவனங்களளாடு தன்னுமைய வாழ்க்மகப் பயணத்மத  

இமணத்துக் தகாண்ைாலும் குடும்பளம   அவனது ளதமவகமள நிமறளவற்றுவதில் முக்கியப் 

பங்கு வகிக்கின்றது. அது மைட்ுமல்லாமல் குடும்பளம சமுதாயம்   உருவாக அடிப்பமையாக 

அமமகிறது. மனிதன் குடும்பமாக வாழ்வது நாகரிகத்தின் தவளிப்பாைாகும். மனிதமன 

விலங்கு நிமலயிலிருந்து பிரிதத்ுக் காைட்ுவது குடும்பளம ஆகும்.  

மக்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் எண்ணற்ற குழுக்களில் பங்குதபற்று அவரக்ளின் வாழ்க்மகத ்

ளதமவகமள நிமறவுதசய்து தகாண்ைாலும் குடும்பம் என்னும் அமமப்ளப முதலிைம் 

தபறுகிறது. (பண்போடட்ு மோைிடவிைல் ப.350) 
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    குடும்பளம சமுதாயத்தின் மிகசச்ிறிய ஆனால் அதிதநருக்கமான குழுவாகயுள்ளது. 

இங்குதான் மனித வரக்்கத்தினுமைய ஒற்றுமம பாசம் ளபான்ற உன்னத அபலாமசகளும் 

ளதமவகளும் முழுமமயாகத் திருப்தி தபறுகிறது. என்ற கருதத்ு குடும்பதத்ின் சிறப்மப 

எடுத்துமரக்கின்றது. 

            ஓர ்ஆணும் தபண்ணும் திருமணத்தின் மூலம் இமணந்து குடும்பம் என்ற அமமப்மப 

உருவாக்குகின்றனர.் குழந்மதகள் தபறும் ளபாது குடும்பம் என்ற அமமப்பு முழுமம 

தபறுகிறது.  குடும்பம் என்பது தந்மத, தாய், பிள்மளகள் ளபான்ற உறவுகமள 

அடிப்பமையாகக் தகாண்ைது. அத்தமகய உறவுகளுமைய குடும்பம் தனிக்குடும்பம், 

கூைட்ுக்குடும்பம் என்ற இரு வமககளில் சமுதாயத்தில் நிலவி வருகின்றது. தனிக்குடும்பம் 

என்பது சிலமரயும் கூைட்ுக்குடும்பம் என்பது பல நபரக்மளயும் தகாண்டு விளங்குகின்றது. 

குடும்பங்களில் சிக்கல் எழுவது இயற்மக. அதமனக் கமளதத்ு வாழ்ந்தால்தான் இன்பமும் 

அமமதியும் நிமலதபறும். குடும்பத்தின் இத்தமகய தன்மமகமளக் குறிதத்ுக் ளகாபல்ல 

கிராமம் நாவல் தவளிப்படுதத்ியுள்ள விததம்த இப்பகுதி ஆராய்கின்றது. 

குடும்ப அமமப்பு முமை 

குடும்பம் என்னும் அமமப்பு ஏற்படுவதற்கு அடிப்பமை திருமணளமயாகும். குடும்பம், 

திருமணம், இரண்டும் ஒன்தறதயான்று சாரந்்ளத தசயல்படுகின்றன. ஒரு நாணயத்தின் 

இரண்டு பக்கங்கமளப் ளபால இன்று நாம் வழங்கும் திருமணம், குடும்பம் ஆகிய இரண்டு 

தசாற்களும் புதிய தசால்லாை்சியாகும். பழந்தமிழ் நூல்களான ததால்காப்பியதத்ிலும், சங்க 

இலக்கியதத்ிலும் இச ்தசால்லாை்சி இைம் தபற்றதாக ததரியவில்மல. மாறாக, குடிமம, குடி, 

கூடி ளபான்ற தசால்லாை்சிகள் இைம்தபறுகின்றன. ஆகளவ குடும்பம் என்னும் தசால் 

பிற்காலத்தில் தான் ளதான்றியிருக்க ளவண்டும். 

குடும்பம் என்னும் தசால் முதன்முதலில் திருக்குறளில் தான் ளநரடியாகப் பயின்று வருகிறது. 

“இடும்மப ்க  வ ோள் லம் வ ோல்கலோ குடும்பத்மத ் 

குை்ைம் மமைப்போை் உடம்பு” (குைள்-1029)  

என்ற குறளுக்கு உமரதசய்த ைாக்ைர ்மு.வ அவரக்ள், ”தன் குடிக்கு வரக்கூடிய குற்றதம்த 

வராமல் நீக்க முயல்கின்ற ஒருவனுமைய உைம்பு துன்பத்திற்ளக இருப்பிைமானளதா”என்று 

உமர எழுதுகிறார.் வள்ளுவர ்பயன்படுத்திய குடும்பம் என்னும் புதிய தசால்லாை்சிமயக் குடி 

என்ளற குறிக்கிறார.் 

சங்க இலக்கியத்தில் குடும்பம் என்னும் தசால்லுக்கு, “குைம்மப, குடும்பு, கடும்பு” ஆகிய 

தசாற்கள் இைம்தபறுகின்றன. ”குடும்மப” என்ற தசால் இருபது இைங்களில் பயின்று 

வருகிறது என்பார ் ளபராசிரியர ்மாமதயன். ளமலும் ”குடும்பு” என்னும் தசால் கூடிவாழ்தல் 

என்றும் தபாருள்படுகின்றது என்கிறார.்  நற்றிமணயில், 
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“ ருங் மல  டும்பு ஆடட்ு ெருமடவைோடு தோெை உ ளும்” (நை்-119) 

என்னும் பாைல் மமலஆைட்ு இனத்தின் கூைட்ு வாழ்மவச ் சுைட்ுகிறது. குடும்பு என்னும் 

தசால்லுைன் “அம்” விகுதி ளசரந்்து தபாருண்மம விரிவாக்கமாக (SEMANTIC EXTENSION) 

குடும்பம் எனும் தசால் அமமந்தது. (இல ்கிை மோைிடவிைல் ப ். 348,349) 

ததால்காப்பிய நூற்பாக்களில் இல், மமன, குரம்மப, புலப்பில், முன்றில், குடில், கூமர, 

வனப்பு, முற்றம், நகர,் மாைம் முதலிய தசாற்கள் குடும்பங்களின் வாழ்விைதத்ில் உள்ள 

ளவறுபாடுகமளயும், வமககமளயும் சுைட்ுகின்றன. குடும்பம் என்னும் அமமப்பானது ஒர ்

ஆணும் தபண்ணும் அவரக்ளுமைய சமுதாய மரபுப்படி மண வாழ்வில் ஈடுபடும் நிமலயால் 

மைட்ுளம ளதான்ற முடியும். அவ்வாறு இமணந்தால்தான் அசச்முதாயத்தில் அவரக்ள் ஒரு 

குடும்பமாக ஏற்று தகாள்ளப்படுவர.் அவ்வாறின்றி ஒளர வீை்டில் ஒர ் ஆணும், தபண்ணும் 

உண்டு மகிழ்ந்து வாழ்ந்தாலும் அவரக்ளிமைமய சமுதாயம் ஏற்றுக் தகாள்ளக்கூடிய 

கணவன்-மமனவி உறவு அமமயாதவமர அவரக்ள் குடும்பம் என்னும் அமமப்மப 

ஏற்படுத்தவியலாது. இங்குக் குடும்பம் என்னும் அங்கீகாரம் அந்தந்தச ் சமுதாயத்தின் 

அகவயக்கருத்தாக்கத்தின் (EMIC CONCEPT) மூலளம அளிக்கப்படும். சில பழங்குடிகளில் 

காதலரக்ள் திருமணத்திற்கு முன்னளர தனிக்குடிமசயில் ஒன்று ளசரந்்து வாழ 

அனுமதிக்கப்படுவர.் சிலகாலம் கழித்துத்தான் திருமணம் நமைதபறும், ஆயினும் 

இப்பழங்குடிகள் திருமணத்திற்கு முன்னர ் வாழும் நிமலயிலிருந்ளத குடும்பம் ஏற்பைட்ு 

விடுகிறததன்று எண்ணுகின்றனர.் (பண்போடட்ு மோைிடவிைல்- ப.352) குடியிருப்மபக் 

குறிக்கும் நகர ்என்னும் தசால் சங்க இலக்கியங்களில் பல இைங்களில் பயின்று வருகின்றது. 

ததால்காப்பியதம்தக்காை்டிலும் சங்க இலக்கியங்களள அக்கால சமுதாயத்தின் எல்லா 

வமகயான உயரவ்ு, தாழ்வுகமளயும் சுை்டிக்காைட்ுகின்றன. ளமலும் மமனவியகம், 

கணவனகம், புதிய அகம் பரத்மதயர ் அகம் ளபான்ற வமகயினங்கள் சங்ககாலத்தில் 

முக்கியதத்ுவம் தபற்றிருந்தமத அறிய முடிகிறது. சங்க காலத்தில் தபண் திருமணம் தசய்த 

பின்னரும் தன் இல்லத்திளலளய ததாைரந்்து வாழ்க்மக நைதத்ும் “தாயக முமற” (matrilocal) 

இருந்துள்ளது. ஆண் திருமணத்திற்குப்பின் மமனவியகத்திற்குச ் தசன்று தபண்ணின் 

இல்லத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறான். 

 ணெை் – மமைவி உைவு 

            திருமணமான பின் ஓர ்ஆணுக்கும் தபண்ணுக்கும் இமைளய ஏற்படும் உறவு முமறளய 

கணவன் – மமனவி உறவு ஆகும். ஒரு குடும்பத்திலுள்ள அன்புறவுகளில் கணவன் மமனவி 

உறளவ சிறந்த உறவாகக் கருதப்படுகிறது. குடும்ப அமமப்பில் கணவனும் மமனவியும் 

ஒருவருக்தகாருவர ் சமமாகவும் மதிப்புக் தகாடுப்பவராகவும் விளங்க ளவண்டும். விைட்ுக் 

தகாடுதத்ு அன்புதகாண்டு, சந்ளதகப்பைாமல் இமணந்து வாழும் வாழ்க்மகளய தவற்றி 

தபற்ற கணவன் – மமனவி வாழ்வாக அமமயும். தான் என்ற எண்ணம் இன்றி இருவரும் 

தசயல்பை ளவண்டும். இருவரும் ளவமலகமளப் பகிரந்்து தசய்ய ளவண்டும். உணரவ்ுகளுக்கு 

ஒருவருக்தகாருவர ்மதிப்பளித்து வாழ ளவண்டும். 
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        ‘குடும்பம் சமூக நிறுவனங்களில் இன்றியமமயாதது, முதலில் ளதான்றியது எனலாம். 

இக்குடும்பம் அமமய ஆணி ளவராக இருப்பது திருமணம்.  ஒா ் ஆணும் ஒரு தபண்ணும் 

திருமணதத்ால் இமணந்து கணவன் மமனவியாக இல்விாழ்விமனத ் ததாைங்குகின்றனா ்

உலகில் முதன் முதலில் ளதான்றிய உறவு கணவன் – மமனவி உறவாகும். குழந்மதப்ளபறு 

கணவன் – மமனவி உறமவ அமையாளப்படுத்துகின்றது.’ என்ற கருதத்ு கணவன் – மமனவி 

உறவின் சிறப்மப பதிவு தசய்துள்ளது. 

            நாவலில் வரும் தசாக்கலிங்கம் என்பவர ் ஆசாரித் ததாழில் தசய்பவர.் அவரது 

மமனவிக்கும் அவருக்கும் ஏற்பை்ை ஊைல் காரணமாக, அவருக்குத் ததரியாமல் வீைம்ை 

விைட்ு அவர ்மமனவி தவளிளயறுகிறாள். ஒதம்தயடிப் பாமதயில் காைட்ுக்குள் நீண்ை ளநரம் 

நைந்த கமளப்புத் தீர, நீர ்ளவைம்கக்காக நீரந்ிமலமயத் ளதடுகிறாள். நீரந்ிமலமயக் கண்ை 

அவள் நீமரப் பருகி தாகம் தணிகிறாள். அப்ளபாது அங்கு வந்த கள்வன் ஒருவன், அவள் 

நமககளுக்கு ஆமசப்பை்டு தகாமல புரிகிறான். மமனவிமயக் காணாது அவமளத் ளதடி 

வந்த ஆசாரி அளத இைதத்ிற்கு வருகிறார.் அங்குத ் தன் மமனவி இறந்து கிைப்பைமதப் 

பாரத்்து மிகுந்தத ் துயர ் அமைகிறார.் தன் மமனவியின் இறப்மப ஏற்காது கதறும் 

கணவனின் நிமலமய, 

             ‘அை பாதகத்தி உனக்கு இப்படி ஒரு சாவு வரும்ண்னு நாநிமனக்கமலளய ஆத்தா… 

ஐளயா ஐளயா… என் உயிரு ளபாகமாை்ளைங்குளத; என் உயிரு ளபாகமாைள்ைங்குளத… அவர ்

தனது முகதத்ில் ஓங்கி ஓங்கி அமறந்து தகாண்டு அவள் மீது விழுந்து புழுவாய்த் துடித்தார.்’ 

என்ற கருத்தானது தவளிப்படுத்தியுள்ளது. இதன்வழி, மமனவி இறப்பு எண்ணி தனக்கு 

இறப்பு ளவண்டும் என்று எண்ணும் கணவனின் அன்மப அறிய முடிகிறது. 

            கணவன் – மமனவி உறவுக்குள் விரிசல் ஏற்பைக் காரணமாக இருப்பதில் சந்ளதக 

உணவரவ்ும் ஒன்று. மமனவியின் ஒழுக்கத்தின் மீது கணவளனா, கணவனின் ஒழுக்கத்தின் 

மீது மமனவிளயா சந்ளதகம் தகாள்ளும் ளபாது உறவில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. ஆசாரி மீது 

அவர ் மமனவி தகாண்ை சந்ளதகளம பிரிவுக்கும் இறப்புக்கும் காரணமாயிற்று எனலாம். 

ஆசாரி தன் அத்மத வீைட்ுப்தபண் பூப்புக்கு நமக தசய்து எடுதத்ுச ்தசல்வமத அவர ்மமனவி 

விரும்பவில்மல. மீறி கணவன் (ஆசாரி) தசன்றமதயும் அதனால் அவருக்கும் 

அப்தபண்ணுக்கும் தவறான உறவு என்று எண்ணியும் ஆசாரியின் மமனவி ஊைல்   தகாண்டு 

பிரிகிறாள். இதமன, 

             “என் அப்பா கூைப்பிறந்த அத்தவீடு மஞ்சனங்கிணறுதல இருக்கு. எனக்கு அங்களன 

ஒரு முமறப் தபாண்ணு உண்டும். அது பூதத்ு மூணுமாசமாசச்ி. அது ஒரு நமக, தசஞ்சி 

தகாண்டு ளபாளனன். இவளுக்கு அது பிடிக்கமல. பிடிக்கமலண்ணு வாமயத ் திறந்து ஒரு 

வாரத்ம்த தசால்லி இருக்கலாம். தசால்லியிருந்தாக் கூை நா தசஞ்சிருக்கமாைள்ைன். நா 

ஒண்ணும் ஊராருக்குச ் தசய்யமலளய; தசய்ய ளவண்டியவுகளுக்குச ் தசய்யணுமில்லயா? 

நாமளப் பின்ளன அவுகளும் ளவண்ைாமா? ஆனால், இவ என்மன அப்படி நிமனக்கல, 
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ஒருமாதிரி நிமனசச்ிை்ைா வீைட்ுக்கு வந்ததிலிருந்து ஒளர ளமாடி.”  என்ற கருதத்ானது 

தவளிப்படுத்தியுள்ளது. இதன்வழி சந்ளதகம் கணவன் – மமனவியிமைளய பிரிவுக்குக் 

காரணமாவமத அறிய முடிகிறது. 

            இறந்த ஆசாரியின் மமனவிமயப் புமதக்கின்றனர.் புமதக்கும் ளபாது ஆசாரி மண் 

தள்ளுகிறார.் மண்மணத்தள்ளிய ஆசாரி, தன் மமனவி அன்மபக் தகாடுதத்ான், நான் 

அவளுக்கு மண்மணத ்தள்ளுகிளறளன! என்று வருத்தம் தகாள்கிறார.் இதமன, 

“குழிக்குள் சைலத்மத இறக்கினாரக்ள் மண்மணத் தள்ளி மூடுவதற்கு முன் ஆசாரியார ்

இரண்டு மககளாலும் மூன்று தைமவ மண் அள்ளிப்ளபாை்ைார.் தாயீ, உன் மகயிளல எனக்கு 

ளசாறு ளபாை்ளை; நா உனக்கு மண் அள்ளிப் ளபாடுளதன் என்றார.்”   என்ற கருதத்ின் வழி 

ஆசிரியர ்தவளிப்படுதத்ியுள்ளார.் 

வபை்கைோர் – பிள்மள ள் உைவு 

            கணவன் – மமனவி உறவு மூலம் மமனவி குழந்மத தபறும் ளபாது அக்குழந்மத 

ஆணாக இருப்பின் மகன் என்றும், தபண்ணாக இருப்பின் மகள் என்றும் உறவு நிமலச ்

சுை்ைப்படுகிறது. ஒரு சிறந்த சமுதாயத்மதயும் எதிர ் காலதம்தயும் உருவாக்குவதில் 

தபற்ளறாரக்ள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றனர.் தபற்ளறார ் பிள்மளகள் இமைளய 

இணக்கமான உறவு இருத்தல் ளவண்டும். குழந்மதகளுக்குச ் சிறந்த எதிரக்ாலத்மதப் 

தபற்ளறாரக்ள் நல்க ளவண்டும். அதுளபாலக் குழந்மதகள் வளரந்்த பிறகு தபற்ளறாரக்மள 

முதிளயார ்இல்லதத்ில் விைாமல் காக்க ளவண்டும். 

“தந்மத ம ை் ோை்றும் நை்றி அமெைத்து 

முந்தி இருப்பச ்வசைல்.” (குைள்-67)  

என்ற குறளும், 

“ம ை் தந்மத ்கு ஆை்றும் உதவி இெை்தந்மத 

எை்கநோை்ைோை் வ ோல்எனும் வசோல்”  (குைள்-70)  

என்ற குறளும் தந்மத மகனுக்குச ் தசய்யும் கைமமமயயும் மகன் தந்மதக்குச ் தசய்ய 

ளவண்டிய கைமமமயயும் பதிவு தசய்துள்ளது. 

            ஆந்திர ளதசத்திலிருந்து குடிதபயரந்்து கம்மவரக்ள் தமிழ்நாை்டிற்கு வரக் காரணம் 

முஸ்லீம்களின் தகாடுமமளய ஆகும். அத்தமலமுமறயில் அவ்வினக்குழுவின் தமலமம 

வீை்டில் இருந்த தசன்னா என்ற தபண்ணின் அழகில் மயங்கிய முஸ்லீம் ராஜா அவமளத ்

திருமணம் தசய்து தகாள்ள எண்ணியளத இைப்தபயரவ்ுக்குக் காரணம் ஆயிற்று. முஸ்லீம் 

ராஜா தபண் ளகைக் ளவறு வழியின்றி அவரக்ள் சம்மதிக்கின்றனர.் அப்ளபாது தசன்னாவின் 

தாய் மகளின் வாழ்மவ எண்ணி வருந்தும் அன்மப, 

        ‘தனது மகள் இவ்வளவு அழகாய் இருக்காளள என்று தபருமமப் பை்ை தசன்னாவின் தாய், 

ஐளயா இவள் ஏன் இவ்வளவு அழளகாடு பிறந்தாள் என்று கண்ணீர ் விைை்ாள்.’ என்ற 
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கருதத்ானது பதிவு தசய்துள்ளது. இதன் வழி, மகளின் அழகு அவளுக்கு ஆபதத்ாய் முடிந்தமத 

எண்ணியும், அவளின் வாழ்க்மகத் துன்பதத்ில் சிக்குவமத எண்ணியும் வருத்தம் தகாள்ளும் 

தாயின் சிறப்மப அறிய முடிகிறது. 

            ளகாபல்ல கிராமத்திற்குப் பக்கதத்ு  கிராமத்து இமளஞன் ஒருவன் சிறு வயது முதளல 

தீய வழியில் தசன்றான். ளமளல குறிப்பிை்ை ஆசாரியின் மமனவிமய நமகக்கு ஆமசப்பை்டுக் 

தகான்றவன் இவளன. அவனின் தாய், இவன் தீய வழியில் தசல்வமத எண்ணி மிகவும் 

வருத்தம் தகாண்ைாள். வீை்டில் அவன் தாய் உமழத்துச ் ளசரத்்து மவத்திருக்கும் 

தபாருைக்மளத் திருடிச ்தசல்வான். தடுக்கும் தாமய அடிப்பான். மகனின் இத்தமகய அவலப் 

ளபாக்மக எண்ணி வருந்தும் தாயின் நிமலமய, 

‘பாவீ, உனக்கு இரக்கம் இல்மலயாைா? என் எலும்மப சந்தனமாய் அமறசச்ி அரும்பாடு பை்டு 

உன்மன வளரத்த்ளனைா; தபதத் தாமயக் மக நீை்டி அடிக்தகயைா பாவி என்று கதறுவாள்.’ 

என்ற கருத்தானது பதிவு தசய்துள்ளது. இதன் வழி, தீய வழிக்குச ் தசல்லும் மகமனத ்

தடுக்கும் தாமய மகன் அடித்துத் துன்புறுதத்ும் அவலதம்த அறிய முடிகிறது. 

போட்டி – கபத்தி உைவு 

            திருமணத்தின் மூலம் கணவன் – மமனவி உறவு தபறும் இருவரக்ளுக்குப் பிறக்கும் 

மகன், மகள் வளரந்்து திருமணம் தசய்து அவரக்ளுக்குப் பிறக்கும் குழந்மதகளுக்கும் 

அவரக்ளுக்கும் உள்ள உறவு தான் தாத்தா – பாை்டி, ளபரன் – ளபதத்ி உறவு முமறயாகும். 

அதாவது, ஒரு தமலமுமற இமைதவளி விைை் நபரக்ளுக்குள் ஏற்படும் உறவு ஆகும். தந்மத – 

தாய்க்கும் அவரக்ளின் பிள்மளகளுக்குப் பிறக்கும் குழந்மதகளுக்கும் உள்ள உறவு 

முமறதான் ளபரன் – ளபதத்ி உறவு முமறயாகும். திருமணமானப் தபண்ணின் தாய் 

தந்மதக்கும் இஃது தபாருந்தும். 

            ஆந்திர ளதசத்திலிருது முஸ்லீம்களின் தகாடுமமயால் இைம் தபயரந்்த கம்மாளாக்ள் 

தமிழ்நாை்டில் ளகாபல்ல கிராமதம்த உருவாக்கினர.் அவரக்ள் குடிதபயரக் காரணம் 

அவரக்ளின் இனக்குழுத் தமலமமக் குடும்பதத்ில் இருந்த தசன்னா என்ற அழகுப் 

தபண்மணிதான். வியாபாரிகமளப் ளபால வந்த முஸ்லீம்கள் அவள் அழமக வியந்து 

ராஜாவிைம் கூற, பமையுைன் வந்து அவமளக் கை்ைாயத ் திருமணம் தசய்ய முயல்கிறான். 

அம்மக்களும் சம்மதம் ததரிவிப்பது ளபால் ததரிவிதத்ு இரவில் ஒவ்தவாருவராகத் தப்பித்து 

ஊமர விைட்ு தவளிளயறுகின்றனர.் ராஜாவின் பமைகள் அவரக்மளப் பின் ததாைர 

அவரக்ளிைமிருந்து தப்பிதத்ு ஓடுகின்றனர.் நீண்ை தூரம் நைந்த கமளப்பால் தசன்னாவின் 

பாை்டியால் நைக்க முடியவில்மல. தசன்னாவின் தந்மத பக்கதத்ில் ஊர ் இருந்தால் 

பாதுகாப்பாக விைட்ுச ்தசல்லலாம் என்று கூற, தசன்னாளவா பாை்டிமயப் பிரிய விரும்பாது 

யாரும் பிரியக்கூைாது. பாை்டிமய விைட்ுப் ளபாகலாகாது என்று கூறும் பாசதம்த, ‘அப்பா, 

இந்தக் கணத்தில் நாம் பிரியளவ கூைாது; நமக்கு சாவு வந்தாலும் சரி, வாழ்வு வந்தாலும் சரி; 

நமக்கு எல்லாம் அவளன துமண.’  என்ற கருத்தானது பதிவு தசய்துள்ளது. 
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கூடட்ு ்குடும்ப அழிவு 

            ஒரு குடும்பத்தில் உறவுமைய நபர ் பலர ் ளசரந்்து வாழ்வது கூைட்ுக்குடும்பம் ஆகும். 

ஆலமரம் ளபான்றது கூைட்ுக் குடும்பம் ஆகும். ஒளர இரதத்ப் பந்தம் உமையவரக்ள் ஒன்றாக 

வாழ்வது இவ்வமமப்பு முமறயாகும். இதில் ஒன்றுக்கும் ளமற்பை்ை திருமணத் தம்பதியரக்ள் 

வாழ்வர.் இதுளவ காலத்தால் முற்பை்ை குடும்ப அமமப்பு முமறயாகும். அதாவது, 

தபற்ளறாரக்ள் அவரக்ளது மகன்கள், மகள்கள், மகன்களின் மமனவிகள், அவரக்ளது 

குழந்மதகள் என்று அமனவரும் ஒளர வீை்டில் வசிக்கும் அமமப்பு முமறளய கூைட்ுக்குடும்பம் 

ஆகும். இங்குதான் மரபும், பண்பாடும் காக்கப்படுகின்றன. 

‘ஒளர மரபு வழி சாரந்்த இரத்த உறவுமைய இருவளரா அல்லது அதற்கு ளமற்பை்ைவரக்ளளா ஒளர 

வீை்டில் ஒளர தமலமமயின் கீழ் தங்களின் மமனவியரக்ளுைனும் குழந்மதகளுைனும் கூடி 

வாழ்தமலளய கூைட்ுக் குடும்பம் என்பர.்’ என்ற கருத்துக் கூைட்ுக் குடும்பத் தன்மமமயப் 

பதிவு தசய்துள்ளது. 

            ததாழில் மயமாதலின் விமளவாலும், தான் தனது என்ற நிமலயாலும், ஒருவர ்

உமழப்பில் பலர ்வாழும் நிமலயாலும் ளபான்ற பல காரணங்களினால் கூைட்ுக் குடும்பம் 

சிமதவிற்கு உள்ளாகிறது. 

      ‘கூைட்ுமனித சக்தியின் உமழப்மப நம்பி இருந்த காலதத்ில் கூைட்ுக் குடும்பளம 

பிரதானமாக இருந்தது. வரவர கூைட்ுக்குடும்பங்கள் உமைந்துளபாக ஆரம்பிதத்ன. 

தாயாதிகள் பாகப் பிரிவிமன தசய்து தகாள்ள ஆரம்பித்தாரக்ள்.’ என்ற கருதத்ுக் கூைட்ுக் 

குடும்ப அழிவிற்குப் பாகப் பிரிவிமனயும் ஒரு காரணமாக அமமவமதக் குறிப்பிைட்ுள்ளது. 

வதோகுப்புமர 

 குடும்பளம சமுதாய அமமப்புகளில் மிகசச்ிறந்த பண்பாை்டின் கருவூலமாக விளங்கும் 

அமமப்பாக உள்ளது. 

 கணவன் – மமனவி உறவுக்குள் சந்ளதகம் ளதான்றக் கூைாது. ளதான்றினால் இருவரும் ளபசி 

அதமனத ்தீரத்த்ுக் தகாள்வதுதான் நலம். 

 தாய்மமளய உறவுகளில் தமலயாய உறவாகும். தன் பிள்மளகள் ஒழுக்கம் தவறும் ளபாது, 

தீயதநறிமயச ் ளசரும் ளபாது, நல்ல வாழ்க்மக அமமயாத ளபாதும் வருந்துவளதாடு 

திருத்தவும் முயற்சிக்கும் சிறந்த உறவு. 

பாை்டிக்காகத ் தன் உயிமரயும் துசச்மாக எண்ணும் ளபதத்ி உறமவப் பற்றியும், தசாதத்ுப் 

பிரசச்மன கூைட்ுக் குடும்ப அழிவிற்கு அடிப்பமையாக அமமவமதயும் அறிய முடிகிறது. 
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