மகிழ்ச்சியான குடும்பமாகச் செயல்படத் தேவையான
பண்பு நலன்கள்
தினமும் மாறிக் க ாண்டிருக்கும் இவ்வுல த்தில் நாம் மி வும் பரபரப்பான சூழலில்
வாழ்ந்து வருகிற ாம். இந்தப் பரபரப்பு வாழ்க்க கைச் சிங் ப்பூரில் அதி மா றவ
ாணலாம். தினம், தினம் றவகலக்குச் கென்று பணம் ஈட்டுவறத பலரின் றநாக் மாயிற்று.
கபற்ற ார் ள் தங் ளின் குடும்பத்திற்கும் இகைஞர் ள் தங் ளின் வருங் ாலத்திற்கும்
வைதாறனார் பணம் றெமிப்பதற்கும் றவகலக்குச் கெல்கி ார் ள். இவ்வாறு றவகலக்கும்
வீட்டுக்கும் அகலறவார் தங் ளின் குடும்ப உ வு கைச் ெரிைா
றமம்படுத்த றநரம்
இல்லாமல் தவிக்கின் னர்.
இதனால் குடும்பத்தில் உள்ை சில உறுப்பினர் ளுக்குத் தம் குடும்பத்தில் உள்ை
மற் உறுப்பினர் ள் தங் கை ம ந்து விட்டார் றைா என் மனப்பான்கம உருவாகி து.
இந்த மனப்பான்கமயினர் சிலர் குடும்பத்தின்
வனத்கத ஈர்க்
வீட்டில் ெண்கட
றபாடுவர், சிறு சிறு ாரிைங் ளுக்கு எரிச்ெல்படுவர். இந்தச் கெைல் ைால் மற் வர் ளும்
பாதிப்பகடவர். இவ்வாற
குடும்பம் இரண்டுபட்டுவிடும். இகத எவ்வாறு தடுப்பது?
குடும்பத்தில் எவ்வாறு ல லப்கப ஏற்படுத்துவது?
முதலில் குடும்பம் என் ால் என்ன? என்பகதச் ெரிைா ப் புரிந்துக ாள்ை றவண்டும்.
குடும்பம் என்பது அம்மா, அப்பா, அண்ணன், அக் ா, தம்பி, தங்க , தாத்தா, பாட்டி
றபான் வர் ைால் உண்டான ஒரு பாெப்பிகணப்பு ஆகும். ஆ றவ, குடும்ப உ வு ள்
றமம்பட மி வும் அவசிைமாவது அன்பு. ஆம், ஒவ்கவாருவரும் மற் வர் ளின் மீது
அன்கபக்
ாட்டறவண்டும்.
‘‘அன்பினால்
ஆ ாததும்
ஆகும்’’
என்பகதக்
ற ள்விப்பட்டிருப்பீர். ஆ , அன்றப குடும்ப உ வு ளில் ஏற்படும்
ெப்புத் தன்கமக்குச்
ெரிைான மருந்தாகும்.
இரண்டாவதா , குடும்ப உறுப்பினர் ளுக்கு இகடறை சில முக்கிை பண்பு ள்
றதகவ. நம்பிக்க , மன்னிப்பு, விட்டுக் க ாடுத்தல், புரிந்து க ாள்ளும் தன்கம,
ஒத்துப்றபாவது றபான் கவைாகும். நம்பிக்க இல்லாவிட்டால் குடும்பத்தில் ைாரும் மனம்
விட்டுப் றபெ மாட்டார் ள். பிள்கை ள் பள்ளியில் நண்பர் ளிடமும், கபற்ற ார்
றவகலயிடத்திலும் மனம்விட்டுப் றபசுவர். ஆனால், இவர் ளுக்கு ஏன் வீட்டில் அவ்வாறு
றபெ முடிைவில்கல? இதற் ான ஒறர வழி, குடும்பத்தினர் அகனவரும் நண்பர் ள்
றபாலறவ பழ
றவண்டும். எவ்வாறு நாம் நண்பர் ளிடறை முழு நம்பிக்க
க ாண்டுள்றைாறமா, அவ்வாற நாம் குடும்பத்தினரிடமும் நடந்துக ாள்ை றவண்டும்.
றமலும் மன்னிப்பு, விட்டுக்க ாடுத்தல், புரிந்துக ாள்ளும் தன்கம குடும்ப
உறுப்பினர் ளிடம் இல்லாவிட்டால், வீட்டில் ெண்கட வரும். அச்ெண்கட நீடித்து அதி ப்
பிரச்சிகன கைக் க ாடுக்கும். வீட்டில் பற்றிை தீகைப் றபான்று ஒருவரிடத்திலிருந்து
மற் வரிடத்தும் பரவும். ெண்கடகை முடிப்பதற்கு ஒருவர், இகனாருவரிடம் விட்டுக்
க ாடுக் றவண்டும். றமலும், ெண்கட றபாட்டவர் ள் மன்னித்து விட்டால்தான் ெண்கட
எவ்விதமான பாதிப்கபயும் ஏற்படுத்தாமல் முடியும். இம்மாதிரிைான முக்கிைப் பண்பு ள்
இல்கல என் ால், குடும்ப உ வு ளில் பாதிப்பு அதி ரிக்கும்.

மூன் வதா , எவ்வாறு ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் தம் றநரத்கதச் கெலவழிக்கி ார்
என்பகத ஆராைறவண்டும். வீண் கெைல் ளில் கெலவிடும் றநரத்கதக் குடும்பத்திற் ா ச்
கெலவழித்தால் அந்த றநரம் ெரிைா ச் கெலவிட்ட றநரகமன்று கூ லாம். சிங் ப்பூரில்
பல குடும்பங் ளில் கபற்ற ார் இருவருறம றவகலக்குச் கெல்கி ார் ள். றவகல
முடிந்ததும், கைத்துப்றபாய் வீடு திரும்புவர் இதனால், குடும்பத்தினருடன் றநரத்கதச்
கெலவழிக் முடிைாமல் தூங்கி விடுகி ார் ள். குடும்பத்தில் உள்ைவர் ள் தங் ளுக்குள்
ஒருவகரப் பற்றி மற் வர் கதரிந்து கவத்துக்க ாள்வதில்கல. கபாது இடங் ளில்
ாணும் முன் பின் கதரிைாதவர் ளுக்கும் குடும்ப உறுப்பினர் ளுக்கும் றவறுபாடு கதரிைாது
றபாய்விடுகி து.
ஆ றவ, குடும்ப றநரம் என்று சிறிது றநரத்கத ஒதுக்கி, முழுக் குடும்பமும் அந்த
றநரத்கதச் றெர்ந்து ழிக் றவண்டும். குடும்ப றநரம் என்பது ஒருவகர ஒருவர் கதரிந்து
க ாள்வதற்குத்தான். அதனால், அது உணவு றநரமா க்கூட இருக் லாம். அல்லது
கவளிறை கெல்லும் றநரமா க்கூட இருக் லாம். குடும்பத்துடன் றெர்ந்து பைனுள்ை
வழியில் கெலவழிக் ப்படும் றநரறம குடும்ப றநரமாகி விடுகி து. இவ்வாறு றநரத்கதச்
கெலவழிப்பதனால் குடும்பத்தில் பிகணப்பு ஏற்படும். நீண்ட
ாலத்திற்கு இந்தப்
பழக் த்கதக் கடப்பிடித்தால் குடும்ப உ வு ள் நிச்ெைமா வலுப்படும்.
குடும்ப உ வு கை வலுப்படுத்த ஒவ்கவாருவரும் றெர்ந்து முைற்சி கெய்ை
றவண்டும். தனி உறுப்பினர் மட்டுறம குடும்பத்கத ஒன்று றெர்க்
முடிைாது. நாம்
அகனவரும் ஒரு குடும்பம் என்று எண்ணி ஒற்றுகமைா ச் கெைல்பட றவண்டுகமன்
மனப்றபாக்குக் குடும்பத்தினரிடம் றமறலாங் றவண்டும். இகத அறிந்த குடும்பறம சி ந்த
குடும்பமா நல்ல வாழ்க்க கை வாழ முடியும்.
சிவகாமி
உயர்நிலை 3 உயர்தமிழ்
காமன்வவல்த் உயர்நிலைப்பள்ளி

