அண்டை வீட்ைாருைன் நட்புறடை
ைளர்த்துக் க ாள்ளும் ைழிமுடற ள்

இவ்வையகத்தில்
எைரும்
தனித்து
ைாழ்ைதில்வை.
கைந்துவ யாடி நம் கருத்துக்கவைப் பரிமாறிக் ககாள்கிர ாம்.

ஒருைர ாடு

ஒருைர்

“நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாதெனில் தைாட்பின்றி
ஒல்லும்வாய் ஊன்றும் நிகை”
என்
திருக்கு ளுக்கு ஏற்ப நட்புக்குச் சி ந்த நிவை எது என் ால், எந்தகைாரு
ரைறுபாடும் இன்றி, நம்மால் முடியும் ரபாகதல்ைாம் பி ருக்கு உதவி கெய்து
ைாழரைண்டும். பள்ளிகளிலும் நாம் ைசிக்கும் குடியிருப்புப்ரபட்வையிலும்
நாம் பை
இனத்தைர ாடு
உ ைாடிக்
ககாண்டிருக்கிர ாம்.
பள்ளிக்கூைங்களில்
நண்பர்கள்
பைருைனும்,
ரைவையிைத்தில்
ெக
ஊழியர்களுைனும்
நட்புக்ககாள்ைது
என
அடுக்கிக்ககாண்ரை ரபாகைாம். நம்மில் பைருக்கு நண்பர்கள் இருப்பது கபாதுைான
விஷயம்தான். ஆனால், நம் ைாழ்வில் மிக முக்கியப் பங்வக ஆற்றுபைர்கள்
நமது
அண்வைவீட்ைார்தான்.
நமது
வீட்டிற்கும்
குடும்பத்திற்கும்
நமது
அண்வைவீட்ைார்
ஒருவிதமான
பாதுகாப்வப
ைழங்குகி ார்கள்.
நாம்
வீட்டில்
இல்ைாதரபாது
நம்
வீட்வைக்
கண்காணிப்பைர்கள், நம் அண்வைவீட்ைார்கள்தான். ஆபத்தான சூழ்நிவையில் நமக்கு நம்
அண்வைவீட்ைார்கள்தான் உதை முன் ைருைார்கள். இப்படி கநருங்கிய உ வுககாண்ை
இைர்களுைன் நாம் எந்கதந்த ைழிகளில் நட்பு வை ைைர்த்துக் ககாள்ை முடியும்?
உதா ணமாக அண்வைவீட்ைாரிைம் நல்ை உ வுைன் ைாழரைண்டும் ஒருைருக்ககாருைர்
புரிந்துணர்வுைன் இருக்கரைண்டும். அப்ரபாதுதான் நாம் அவமதியாக ைாழமுடியும்.
நட்பு வு என்று கூறினாரை, இனம், மதம், கமாழி என ரைறுபாடு பார்க்காமல்
நட்பு ககாள்ைரத சி ந்தது. சிங்கா ச் சிங்வகயில், பை இனத்தைர்கள் ைாழ்கி ார்கள்.
ஆதைால் நம் அண்வை வீட்ைார்களிைம்
இனம், மதம், கமாழி என ரைறுபாடுகவைப்
பார்க்காமல் பழகுப்ரபாது, அது ஒரு சி ந்த நட்பாக அவமயும் அல்ைைா? ஒர
குடியிருப்புப் ரபட்வையில் இருக்கும் அண்வைவீட்ைாருக்குத்
துன்பம் ஏற்படும்ரபாது
உதவிக்க ம் நீட்டினால், அது அைர்களுைன் ககாண்டிருக்கும் நட்வப ைலுைவையச்
கெய்யும். இதனால் ஒருைர்மீது ஒருைர் வைத்திருக்கும் நம்பிக்வகயும் அன்பும் ரமலும்
அதிகரிக்கும். எடுத்துக்காட்டுக்கு, நம் அண்வை வீட்ைார் அைெ ரைவையாக கைளிரய
கென்றுவிட்ைால், அைர்களின் பிள்வைகள் பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பும்ரபாது, வீட்டுச்ொவி
இல்ைாத சூழ்நிவையில், உைரன நாம் அைர்கவை நமது வீட்டிற்கு அவழத்துச் கென்று,
அைர்கைது கபற்ர ார் ைரும்ைவ பார்த்துக்ககாள்ைதன் மூைம் நமது உயர்ந்த பண்வப
கைளிப்படுத்தைாம்.

நாம் அண்வைவீட்ைாருக்கு உதவுைரதாடு மட்டுமல்ைாது அைர்கரைாடு ரெர்ந்து
கைந்துவ யாடி ஒருைவ கயாருைர் நன்கு கதரிந்துககாள்ை ரைண்டும். ரகளிக்வக
நிகழ்ச்சிகளுக்கு அல்ைது ெமூகமன் ம் நைத்தும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு அண்வை வீட்ைாருைன்
ரெர்ந்து கெல்ைது அல்ைது பண்டிவக காைங்களில், அைர்களுைன் இவணந்து
ககாண்ைாடி மகிழ்ைது, நம் வீட்டு விருந்துக்கு அைர்கவை அவழப்பது ரபான்
பை
நிவைகளில் நாம் அைர்களுைன் பழகும்ரபாது அைர்கரைாடு ககாண்டிருக்கும் நட்பு வு
நீடிப்பரதாடு புரிந்துணர்வும் ரமம்படுகி து.
அண்வை வீட்ைாருைன் மாவை ரந ங்களில் ரெர்ந்து விவையாடுைதும் படிப்பதும்
ஒருைர் மற்க ாருைவ ப் பற்றி ரமலும் புரிந்து ககாள்ை ைழிைகுக்கி து. அப்ரபாதுதான்
நல்லு வு நீடிக்கும். நமக்கு ஆபத்து என் ால் உைரன உதவி கெய்பைர் நம்
அண்வைவீட்ைார்தாரன? உ வினர்கள் கைவ்ரைறு இைங்களில் ைாழ்ைதால், உைன்
உதவுபைர்கள் நம் அண்வைவீட்ைார்தான்.
எனரை நாம் நல்ை அண்வை வீட்ைா ாக இருப்பது அைசியம். இம்மாதிரியான
ைழிகவை ரமற்ககாள்ளும்ரபாது, நாம் நம் அண்வைவீட்ைாருைன் ஒரு நல்ை நட்பு வை
ைைர்த்துக்ககாள்ை இவை ஒரு தூண்டுரகாைாக அவமகின் ன.
நாம் நம் ெமுதாயத்தினர ாடு ஒற்றுவமயாக இருந்தால், நம் ரதெம் சி ந்து
விைங்கி, உைகிரைரய ஒற்றுவமக்குத் தவைசி ந்த நாைாகத் திகழும். ரதெத்ரதாடு ஒத்து
ைாழ்ைதற்கு நாம் நம் அண்வைவீட்ைாருைன் ைைர்த்துக்ககாள்ளும் நட்பு ரை முதற்படி
என் ால் அது மிவகயாகாது.
ெக்திகுமார்
உயர்நிவை 2 உயர்தமிழ்
யூரொப் இஷாக் உயர்நிவைப்பள்ளி

