
சிதையும் ைருவாயில் குடும்ப உறவுகள்...... 

முதைவர் அ.சஜனீ், தூத்தூர். 

 

            ஒரு பெண் கிறிஸ்துமஸ் ெண்டிககயின் பெோது 

பென்கையிலிருந்து ஒரு ஓம்ைி பெருந்தில் ஏறுவதற்கோக தைியோர் பெருந்து  

நிகலயத்தில் நின்று பகோண்டிருந்தோள். அபத ெஸ்ஸில் ஏறுவதற்கோக ஒரு 

கெயனும் நின்று பகோண்டிருந்தோன். ெஸ் வந்ததும் இந்த இருவரும் பவறு 

ெலருடன் ெஸ்ெின் உள்பே பென்றோர்கள். கெயன் தன்னுகடய 

இருக்ககயிலும் பெண் பெண்ணின் இருக்ககயிலும் பென்று அமர்ந்தோர்கள். 

ெிறிது  பநரத்தில் நடத்துைர் வந்து பெண்கண ெஸ்ெிலிருந்து இறக்கி 

விட்டோர். ஏபைன்றோல் அபத இருக்ககக்கோக பவறு ஒரு பெயர் ெதிவோகி அந்த 

பெண்ணும் வந்திருந்தோள். ஒரு இருக்ககக்கோக இரு நெரின் பெயர் ெதிவோகி 

இருந்ததுதோன். விவோதம் நடந்தது. பெண்ணின் நிகல ெரிதோெம். பவறு  எங்கு 

பெல்வது. எங்கும் எதிலும் இருக்கக கிகடக்கோது. இரவு பவகே. திருப்ெி 

விடுதிக்குப்பெோகவும் ெிரமம். ெிரமப்ெட்டுதோன் பகோயம்பெட்டுக்கு வரமுடிந்தது. 



அவள் தவறும் கிகடயோது. கோரணம் ஏற்கைபவ இருக்கக ெதிவோகிதோன் 

பெருந்தில் ஏற முற்ப்ெட்டோள். அகைத்து இருக்கககளும் நிரம்ெியிருந்தது. 

விவோதத்திற்கு ெிறகு பெண்ணின் பமல் தவறு இல்கல என்ெதகை அறிந்த 

ஓட்டுைர் அவளுக்கு பவறு இருக்கககய தயோர் பெய்து பகோடுத்து 

நிம்மதியுடன் ெிரயோணம் பதோடர்ந்தது. பெருந்து நித்திரவிகேகயத் தோண்டிய 

பெோதும்  கெயனும் பெண்ணும் ெஸ்ஸில் தோன் இருக்கிறோர்கள். கோபலஜ் 

ஸ்டோப் வந்தபெோது இருவரும்  இறங்கிைோர்கள். வடீ்டிற்கு பெல்வதற்கோக 

ஒபர ெோகதயில் தோன் பெல்கிறோர்கள். ெிறிது பநரம் கழித்து பெண்ணின் 

ெோகத மோறுகிறது. கெயன் தன் வடீ்டிற்கு பெல்கிறோன். ெிறிது பநரத்தில் 

எைக்கு என் பெரியப்ெோ மகைிடமிருந்து  ஒரு பதோகல பெெி மூலம் பெய்தி 

வருகின்றது. ெஸ்ஸில் நடந்த நிகழ்வுகள் எைக்கு கூறப்ெடுகின்றது. ஆைோல் 

இருவருக்கும் தோங்கள் உறவிைர்கள் தோன் என்றும் அண்ணன் தங்கக உறவு 

வரும் என்றும் பதரியோது அண்ணனும் தங்ககயும் ஒருவருக்பகோருவர் 

அறியோதவர்கேோக இருந்ததுதோன். அந்தப்பெண் பவறு யோருமில்கல. என் 

மகள் தோன். முன் அறிமுகம் இருந்திருந்தோல் பெண்ணுக்கு உதவ கெயன் 

முயன்றிருப்ெோன். எைக்கு உதவ யோரும் இல்கலபய என்ற கவகல மோறி 

அந்த பநரத்தில் ஒரு கதரியம் வந்திருக்கும். இந்த இடத்தில் உறவுக்கோை, 

அதன் ெின்ைோல் மகறந்திருக்கிற ஆதரவு, அன்பு, அரவகணப்பு, உதவிக்கோை 

பதடல் எவ்வேவு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது என்ெகத கவைித்து ெோருங்கள். 

அது இல்லோமல் பெோகும்பெோது எவ்வேவு பமோெமோை விகேவுகள் 

ஏற்ெடுகிறது என்ெகத இந்த ெம்ெவம் உணர்த்துகிறது அல்லவோ! 

            தோய் தன் பவகலகய மட்டும் கவைிக்கிறோேோ? அல்லது தன் 

ெிள்கேககே கவைிக்கும் பவகலகயயும் தன் கடகமகேில் ஒன்றோக 



எடுத்துக்பகோள்கிறோேோ? உலகம் பெோகின்ற பெோக்கிக்கிற்க்கு ஏற்ெ தன் 

குழந்கதகளும் பெல்கின்றோர்கேோ? தன்னுகடயதும் தன் கணவனுடயதுமோை 

பெோந்தெந்தங்கள் ஏதுவும் யோர் யோபரன்று அவளுக்குத் பதரியுமோ? 

பதரியோபதன்றோல் என்ை நஷ்டம்? என்று பெற்பறோர்கள் இருக்கின்றோர்கேோ? 

குழந்கதகளுக்கு குடும்ெ ெமூக உறவுகள் ெற்றி பெற்பறோர்கள் 

விழிப்புணர்வுகள் பகோடுக்கோமல் இருப்ெபத இதற்க்கு முக்கிய கோரணமோக 

இருக்கின்றது. பெற்பறோர்களுக்கு குழந்கதககே கவைிக்க பநரமில்கல. 

ஒன்று இரண்டுடன் நிறுத்திக்பகோள்வது பெோந்தங்ககே மறப்ெதர்க்குத்தோைோ?  

            ஒரு ெமூகத்தின் துவக்கபம குடும்ெம் தோன் என்ெதகை 

பெற்பறோர்கள் மறந்துவிடுகிறோர்கள். உறவின் முக்கியத்துவகத உணர்த்துவது, 

பெற்பறோரின் கடகமபய. பமலும், நம் உறவிைர்கள் ெற்றிய ெரியோை உறவு 

முகறககே விவரித்து, 

உறவிைர்களுக்கும் நமக்குமுள்ே ரத்த 

ெோெத்கத, ெிள்கேகளுக்கு விவரிக்கும் 

பெோதுதோன், நம் ெிள்கேகள் அதன் 

அருகமகய உணர்வோர்கள். இன்கறய 

பெற்பறோர்கள் பநற்கறய ெிள்கேகள். இன்கறய ெமுதோயம் இவ்வோறு 

என்றோல் நோகேய தகல முகறகள் எப்ெடி இருக்கும்? உறவுகள் ெற்றி 

அறிந்து பகோள்ேவும் நோகேய தகல முகறககே ெோரம்ெரிய கலோச்ெோரத்தில் 

பவரூன்றி நின்று வேர்ச்ெிக்பகற்ெ தங்கள் நிகலகய மோற்றிக்பகோள்ேவும், 

உயர் நிகலயில் வேர்ந்தோலும் ஏகழயோகிய தன் உறவிைர்ககேயும் 

தன்கைப்பெோல் மதிக்க என்ை நடவடிக்கக பதகவ என்ெதகை 

ஆரோய்வதுபம இந்தக்கட்டுகரயின்  பநோக்கமோக இருக்கின்றது.  



         ெோன்பறோர்கள், பெரிபயோர்கள், மத குருமோர்கள் ஆகிபயோர்கள்  

பெற்பறோர்கேிடம் பகஞ்ெிக்பகட்ெபதல்லோம் குழந்கதககே அறபநறியில் 

ெமுதோய சூழ்நிகலக்கு ஏற்றவோறு வேர்த்துவதுதோன். பகட்டுப்பெோகோமல் 

ெோர்த்துக்பகோள்ே பகட்டுக்பகோள்கிறோகள். இதைோல் அவர்களுக்கு என்ை 

இலோெம்? குழந்கதகளுக்கு தன் பெற்பறோர்ககேயும்  ெபகோதர 

ெபகோதரிககேயும் மட்டும் தோன் பதரிந்திருந்தோல் பெோதுமோ? இன்னும் முப்ெது 

வருடத்திற்குள் அம்மோ, அப்ெோ என்ற உறவு முகறககேத்தவிர பவறு எந்த 

உறவுககேயும் யோரும் ெயன்ெடுத்தமோட்டோர்கேோம் என்று ஒரு ெில 

ெிந்தகையோேர்கள் பெோல்கின்றோர்கள்.   

உறவிைர்ககே ெோெத்பதோடு 

அகழக்கும் இைிகமயோை 

பெோற்களுக்கு இன்று 

மரியோகத இல்லோமல் 

பெோயிருக்கின்றது. தைது 

தம்ெி தன் வடீ்டுக்கு  

வந்தபெோது தோய் தன் மகேிடம் “மாமா” என்று அகழத்தோல் என்ை நஷ்டம் 

உைக்கு ? என்று பகட்கிறோள்.பவட்கப்ெடுகிறோள் தை மகள். ஏபைன்றோல் 

அவ்வோறு அகழப்ெது புதுகமயோகவும் ெழக்கமில்லோததோகவும் உள்ேதைோல். 

நம் முன்பைோர்கள் மிக ெோதோரணமோக உெபயோகிக்கும் பெோல் இது. 

இதுபெோன்ற உறவுககே புதுப்ெிக்கும் இைிகமயோை வோர்த்கதகள் இன்னும்  

ஒரு ெில வருடங்கேில் ெழக்கச்பெோல்லில்லோமல் மகறந்து பெோகும் நிகல 

இன்று உருவோகிக்பகோண்டிருக்கின்றது. குழந்கதப்ெருவத்தில் தோய் 

தந்கதயர்கள் மழகலகளுக்கு வோர்த்கதகள் கற்றுக்பகோடுக்கும் பவகேகேில் 



அம்மா, அப்பா, அண்ணா, அக்கா என்பறல்லோம் கற்றுக்பகோடுக்கின்றோர்கள். 

எத்தகை கோலம் இகவ நிகலத்து நிற்கின்றது. குழந்கதகள் வேர வேர 

வோர்த்கதகளும் வேவதர்க்கு ெதிலோக மோய்ந்துபெோகின்றது. வோர்த்கதகள் 

மோயும் பெோது அத்துடன் உறவுகேிலும் விரிெல்கள் உருவோகின்றது. 

வோர்த்கதககே ெயன் ெடுத்திைோபலோழிய அது புழுக்கத்தில் வரோது. அதுவோக 

அழிந்து பெோவதும் கிகடயோது. அது அழிவதற்கு நோம் தோன்  கோரணம். 

             உறவிைர்ககே அறிமுகப்ெடுத்துவதர்க்கு அப்ெோ, அம்மோவிற்கு 

பநரமில்கல. பநரத்கத உருவோக்குவதற்கு தவறி விடுகின்றோர்ர்கள். கோரணம் 

அதகை விட பவறு முக்கிய விெயங்கேில் கவைம் பெலுத்துகின்றோர்கள். 

பவேியூர்கேில் ெடிக்கச்பெல்கின்றோர்கள் குழந்கதகள். வடீுகேில் வோழும் 

பெோபத ெந்த ெோெங்கள் என்ைபவன்று பதரியோத குழந்கதகளுக்கு பவேியூர் 

பெல்வது முற்றிலும் பதோடர்கெ துண்டிப்ெதுபெோன்று ஆகிறது. அம்மோவின் 

தங்ககதோன் சித்ைி, அல்லது அப்ெோவின் தங்கக மற்றும் அக்கோ தோன்  

அத்தை  என்ெது கூட பதரியோத குழந்கதகள் ஏரோேம். ஏபைன்றோல் ெடிப்ெது 

ஆங்கில வழிக்கல்வி. ஆங்கிலத்தில் அம்மோவின்  தங்கக, அப்ெோவின்  

தங்கக, அப்ெோவின்  தம்ெியின்  மகைவி, மோமோவின் மகைவி  

பெோன்பறோர்ககே எல்லோம் ஆன்ட் (aunt) என்று பெோல்கின்ற ஆங்கிலப் 

ெதத்திற்க்கு ெதிலோக ஆன்றி என்று   கூறுகின்றோர்கள். அண்ணன், தம்ெி, 

அக்கோ, தங்கக, ெின்ை அண்ணன், பெரிய அண்ணன், ெின்ை அக்கோ, பெரிய 

அக்கோ, ெித்தப்ெோ, பெரியப்ெோ, அத்கத, மோமோ, மச்ெோன், மச்ெிைி, அண்ணி, 

பகோழுந்தைோர், நோத்தைோர்,தோய்மோமன், ெித்தப்ெோ கெயன், ெித்தப்ெோ பெோண்ணு, 

பெரியப்ெோ கெயன்,பெரியப்ெோ பெோண்ணு, அத்கத கெயன், அத்கத பெோண்ணு, 

மோமன் பெோண்ணு, மோமன் கெயன் பெோன்ற உறவு முகறகள் 



ெிகதகின்றைவோ? ஏன் இன்கறய தகலமுகற உறவுககே உறவுகேோக 

கருதுவதில்கல. 

           மச்ெோன் மச்ெிை உறவுகள் இன்றும் ஒருெில குடும்ெங்கேில் 

நிகலத்திருப்ெகதப்ெோர்க்கிபறோம். எவ்வேவு உண்கமயோை  உறவு இது. 

மோமன், அத்கத மகன்கள் தோன் மச்ெோன் மச்ெிை உறவு. தங்கக அல்லது 

அக்கோவுக்கு வரும் வடீ்டுக்கோரரும் மச்ெோன், அத்தோன் அல்லது அேியன் 

தோன். இந்த உறவுககே கவத்து திருமண ெந்தங்களும் பெருமேவு 

இல்கலபயன்றோலும் ெிறிதேவோவது நடப்ெதுண்டு. இந்த பதோடர்புகள் 

கடந்தகோலங்கேில் மிக அதிகமோக நகட முகறயில் இருந்துவந்தது. இந்த 

உறவிற்குள் திருமணங்கள் நடந்தோல் குழந்கதகள் ெிறக்கும்பெோது 

குகறப்ெோட்டுடன் ெிறப்ெதோக விஞ்ஞோை முடிவுகள் கூறியதோல் இந்த 

உறவில் திருமணங்கள் நடப்ெது  குகறந்து வர ஆரம்ெித்தது. தற்பெோது 

மச்சான் அல்லது மச்சிைன் என்ற வோர்த்கதகள் ெிறிதோக மறந்து 

அதற்குப்ெதிலோக மகலயோே வோர்த்கதயோகிய அளியன் என்ற வோர்த்கதகய 

அளியா என்று  உச்ெரித்து ெயன்ெடுத்துெவர்கள் ஏரோேம். அந்த வோர்த்கதக்கு 

உரிகம உள்ேவர்கள் அதகை ெயன்ெடுத்தோமல் ெிறு குழந்கத முதல் 

பெரியவர்கள் வகர எந்த பதருவில் பென்றோலும் அளியா என்று கூப்ெிடும் 

குரல் பகட்கலோம். இவற்றின் அர்த்தங்கள் தோன் என்ை? 

                இருவர் ஒரு வடீ்டில் நின்று பகோண்டிருக்கிறோர்கள். 

அவர்களுடன் ஒரு குழந்கதயும் வடீ்டில் உண்டு. இருவரில் ஒருவர் 

குழந்கதயின் மோமோவும், மற்பறோருவர் ெித்தப்ெோவும் ஆவோர்கள். 

ஆங்கிலக்கல்வி ெடித்த குழந்கத ஆங்கில வோர்த்தயோகிய அங்கிள் என்று 

பெோதுவோக அகழக்கிறது. இதில் யோர் அந்த குழந்கதக்கு ெதில் பகோடுப்ெோர்? 



ெந்பதகபம இல்கல. இருவரும் அங்கிள் தோன். நீங்கள் குழந்கதயின் 

அம்மோவின் அண்ணைோக இருந்தோல் மாமா என்ற அகழப்கெக்பகட்டோபல 

மைம் உருகுதல்லவோ.? இதுதோன் ெோெம். இதுதோன் உறவு. இகவபயல்லோம் 

எங்கு பென்றுவிட்டது? இைிகமயோை தமிழ் பமோழியில் இதுபெோன்று  

உறவுககேக்குறிக்கின்ற எத்தகைபயோ வோர்த்கதகள் உள்ேை?  

                இன்கறய இகேஞர்கள் நண்ெர்கள் வடீ்டுக்குச்பென்று ெல 

மணி பநரம்  பெலவு பெய்கிறோர்கள். உறவிைர் வடீ்டில் விபெெத்திற்கு 

பெல்ல பநரமில்கல. அதைோல் வரும் நன்கம,ெோெத்திற்கு விகல 

பகோடுக்கமுடியுமோ? .அம்மோ அப்ெோவிடம் எதிர்ெோர்ப்ெது பெோல் தோன் ெித்தி 

ெித்தப்ெோவிடமும் நம்முகடய எதிர்ெோர்ப்புகள். அவர்களும் நம்மிடமிருந்து 

எதிர்ெோர்ப்ெதும் அதுதோன். 

               அப்ெோ அம்மோவுக்கு நிகரோை ெோெமுண்படோ இவ்வுலகில்! ஒரு 

வோர்த்கதயில் கவிகத பெோல்ல பவண்டுபமன்று பெோன்ைோல் அது அம்மோ 

ெற்றி உள்ே கவிகதயும் ஒரு வோர்த்கதயில் ஒரு வரலோறு பெோல்ல 

ச்பெோன்ைோல் அது அப்ெோ ெற்றி உள்ே வரலோறும தோன். 

“ அன்கையிடம் நீ அன்கெ வோங்கலோம் 

தந்கதயிடம் நீ அறிகவ வோங்கலோம் 

இரண்டும் இருந்தோல் பெகர வோங்கலோம் 

பெகர வோங்கிைோல் ஊகர வோங்கலோம் ”  

என்ற கண்ணதோெைின் வரிகள் மிகத்பதேிவோக விேக்குகின்றது. 



“கருவில் வேரும் மழகலயின் உயிரில்  
கதரியம் வேர்ப்ெோள் தமிழ் அன்கை......” 

“ நூறு ெோமிகள் இருந்தோலும் அது அம்மோகவப்பெோல் ஆகிவிடுமோ? 

பகோடிக் பகோடி பகோடுத்தோலும் நீ தந்த அன்பு கிகடத்திடுமோ?”  

 

என்பறல்லோம் எத்தகைபயோ கவிகதகள் அம்மோ அப்ெோவின் 

பெருகமககேயும் உறவுககேயும் ெகறெோற்றுகின்றை. பெற்பறோர்கபே, 

குழந்கதககே உறவிைர் வடீ்டுக்கு அகழத்துச்பெல்லுங்கள். விபெஷங்கள் 

வரும்பெோது உறவிைர்ககே ெிள்கேகளுக்கு அறிமுகப்ெடுத்துவது 

ெோலச்ெிறந்தது. அவ்வப்பெோது ஒன்று பெர்ந்து ெிறு ெிறு கூட்டங்கள், 

உல்லோெப்ெயணங்கள் பெோன்றகவ அழியும் விேிம்ெில் உள்ே உறவுககே 

தடுத்து நிறுத்த துகண  பெய்யும் என்ெதில் ஐயமில்கல. 
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