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தாத்தா-பாட்டிகள்: 

உறவுமுறறகறள வளரத்்தல்  

_______________________________________________________________________________________  

தாத்தா-பாட்டிகளுக்கு குடும்ப உறவுகள் ஏன் முக்கியம்  

பபரக்குழந்றதயின் வருறக உங்கள் பபரக்குழந்றதயின் பபற்பறாருடன் உங்கறள பநருக்கமாக்கலாம். 

அவரக்ள் நல்லவரக்ளாகவும் அக்கறறயுள்ள பபற்பறாரக்ளாகவும் மாறுவறதப் பாரக்்கும்பபாது நீங்கள் 

பபருறமயாகவும் மகிழ்சச்ியாகவும் உணரலாம்.   

  

உங்கள் பபரக்குழந்றத உடனான உங்கள் உறவு உங்கள் இருவருக்குபம பலனளிப்பதாக இருக்கும், பமலும் 

அவரது வளரச்ச்ியில் மிகவும் பநரம்றறயான தாக்கத்றத ஏற்படுத்தும். தாத்தா பாட்டிகளுடன் அன்பான 

உறறவக் பகாண்ட குழந்றதகள் அதிக நெகிழ்திறனுடன் இருக்கிறாரக்ள், பமலும் அவரக்ள் 

வாழ்க்றகயின் ஏற்ற தாழ்வுகளின் பபாது சிறப்பாக மீளுந்திறன்கறளக் பகாண்டிருக்கலாம்.  

இருந்தாலும், இந்த பநரம்றறயான உறவுகறள வளரப்்பதற்குச ்சில பநரங்களில் அதிக பநரம் எடுக்கும், 

குறிப்பாக உங்கள் பபரக்குழந்றதயின் பபற்பறாருடனான உங்கள் உறவில் விரிசல் அல்லது சிக்கல் 

ஏற்படட்ிருந்தால்.  

உங்கள் பபரக்குழந்றதயின் பபற்பறாருடன் உங்கள் உறவு எப்படி இருந்தாலும், மரியாறதக்குரியவராக 

இருப்பது, பதறவப்படும்பபாது ஆதரவளிப்பது, பமலும் தரமான பநரதற்த ஒன்றாகச ்பசலவிடுவது 

ஆகியவற்றின் மூலம் நீங்கள் உறறவ வளரத்்துக் பகாள்ளலாம். இது உங்கள் பபரக்குழந்றத, அவரது 

பபற்பறார ்மற்றும் உங்களுக்குப் பயனளிக்கும்.  

உங்கள் பபரக்குழந்ததயுடன் உங்கள் உறதை ைளரப்்பதற்கான 

உதவிக்குறிப்புகள்  

உங்கள் பபரக்குழந்றதயுடன் உறறவ வளரப்்பதற்கான சிறந்த வழி, உங்கள் பநரதற்த அவருடன் 

ஒன்றாகச ்பசலவிடுவதாகும். இங்பக சில உதவிக்குறிப்புகள் பகாடுக்கப்படட்ுள்ளன:  

• உங்கள் பபரக்குழந்றதயிடம் அரவறணப்றபயும் பாசதற்தயும் காடட்ுங்கள். பாசமாகப் பபசுவது, 

சிரிப்பது, கடட்ியறணப்பது ஆகியவற்றின் மூலம் நீங்கள் இறதச ்பசய்யலாம்.  

• உங்கள் பபரக்குழந்றதயின் உணரவ்ுகறளயும், அவர ்எதில் ஆரவ்மாக இருக்கிறார ்என்பறதயும் 

அறிந்து பகாள்ளுங்கள். எடுத்துக்காட்டாக, அவர ் பூங்காவில் இருப்பதற்கு உற்சாகமாகத ்

பதரிந்தால், நீங்களும் உற்சாகமாக இருப்பதாகத ்பதாற்றமளியுங்கள்.  

• பபாழுதுபபாக்குகறளப் பகிரந்்து பகாள்ளுங்கள் - அவருறடய மற்றும் உங்களுறடய 

பபாழுதுபபாக்குகள் இரண்றடயும். எடுத்துக்காட்டாக, பள்ளிக்குச ்பசல்லும் வயதுறடய உங்கள் 

பபரக்குழந்றத சறமயல் பசய்வறத விரும்பினால், நீங்கள் அவருடன் சில குடும்பச ் சறமயல் 

குறிப்புகறளப் பகிரந்்து பகாள்ளலாம், அவருடன் இறணந்து சறமயல் பசய்யலாம்.  

• குடும்பக் கறதகள் மற்றும் நிறனவுகறளப் பகிரந்்து பகாள்ளுங்கள் - எடுத்துக்காடட்ாக, நீங்கள் 

அவரது வயதில் இருந்தபபாது வாழ்க்றக எப்படி இருந்தது என்பறதப் பற்றி உங்கள் 

பபரக்குழந்றதக்குச ்பசால்லுங்கள் அல்லது அவரது பபற்பறார ்குழந்றதயாக இருந்தபபாது நடந்த 

நிகழ்சச்ிகறளப் பகிரந்்து பகாள்ளுங்கள். கடந்தகாலத்தில் நடந்தவற்றறப் பகிரவ்து ஒரு 

குடும்பமாக உங்கறள பநருங்கச ் பசய்யலாம், எனபவ குடும்ப இரகசியங்கறள அல்லது 

யாறரயும் சங்கடப்படுத்தும் கறதகறளச ்பசால்ல பவண்டாம்.  

• உங்கள் வயதுவந்த பிள்றளயும் அவரது மறனவியும் பின்பற்ற விரும்பும் முக்கியக் குடும்ப 

மதிப்புகறள ஒப்புக் பகாள்ளுங்கள், அவற்றற உங்கள் பபரக்குழந்றதயுடன் பகிரந்்து 

பகாள்ளுங்கள் - எடுத்துக்காட்டாக, கண்ணியமாகவும் அக்கறறயுடனும் இருப்பது, குடும்பத்தின் 

முக்கியதத்ுவம் மற்றும் பிறரின் கருத்துக்கறள மதிப்பது.   



  2  

  

• விறல அதிகமுள்ள அல்லது உறடயக்கூடிய பபாருட்கறள பாரற்வயில் படாதவாறு அல்லது 

றகக்கு எட்டாதவாறு றவக்கவும். நீங்கள் பதற்றமில்லாமல் இருப்பதற்கும், உங்கள் 

பபரக்குழந்றதயின் இருப்றப மகிழ்சச்ியுடன் அனுபவிக்கவும் இது உதவும்.  

• உங்களுக்குப் பல பபரக்குழந்றதகள் இருந்தால், அவரக்ள் அறனவறரயும் தனிநபரக்ளாகக் கருதி 

அவரக்றளச ் சமமாக நடதத்ுங்கள். இது, ஒவ்பவாருவரும் உங்களுக்குச ்சிறப்பானவராக நீங்கள் 

உணர உதவுகிறது.  

உங்கள் பபரக்குழந்றதயுடன் உறறவ வளரத்்துக் பகாள்ள உங்கள் வாழ்க்றகதத்ுறணக்கும் வாய்ப்பு 

கிறடப்பறத உறுதிப்படுத்திக் பகாள்ளுங்கள் - குறிப்பாக நீங்கள் அதிக ஈடுபாடு பகாண்ட தாத்தா-பாட்டி 

என்றால். எடுத்துக்காட்டாக, உங்கள் பபரக்குழந்றத விரும்பும் விறளயாட்டின் விதிகறள உங்கள் 

மறனவிக்கு நீங்கள் பசால்லிக் பகாடுக்கலாம் அல்லது உங்கள் பபரக்குழந்றதறய ஒரு பயணத்திற்கு 

அல்லது நண்பரக்ளுடனான சந்திப்புக்கு அறழதத்ுச ் பசல்ல உங்கள் வாழ்க்றகத்துறணறய 

ஊக்குவிக்கலாம்.  

உங்கள் பபரக்குழந்றத பபரியவராகும்பபாது, அவரது ஆரவ்ங்கள் விரிவறடயும் என்பதால், அவருக்கு 

உங்களுடன் பநரம் பசலவிடுவதில் உற்சாகம் குறறவதாக உங்களுக்குத் பதான்றலாம். உங்கள் உறறவப் 

பபணிப் பராமரிப்பதற்கான சில பயாசறனகள்:  

• ஸ்மாரட்்ஃபபாறன எவ்வாறு பயன்படுத்துவது அல்லது சமூக ஊடகதற்த எவ்வாறு பின்பற்றுவது 

என்று உங்கள் பபரக்குழந்றதயிடம் பகடட்ுத் பதரிந்துபகாள்ளுங்கள். அபதாடு, அவரக்ளுடன் ஒரு 

நடவடிக்றகறயப் பகிரந்்துபகாள்ளுங்கள். நீங்கள் அவரக்ளுடன் பதாடரப்ில் இருக்க இது உதவும்.  

• உங்கள் பபரக்குழந்றத பமலும் தற்சாரப்ுறடயவராக மாறுவதால், அவர ் கூறுவறதக் 

காதுபகாடுத்துக் பகளுங்கள். அவர ் யார,் அவர ் என்னவாக இருக்க விரும்புகிறார ் என்பறதப் 

பபாறுத்தவறர நீங்கள் அவருக்கு பவவ்பவறு கண்பணாட்டங்கறளக் பகாடுக்க முடியும்.  

• உங்கள் பபரக்குழந்றதயின் பபற்பறாரிடம் உதவி பகளுங்கள். எடுத்துக்காட்டாக, வரவிருக்கும் 

பள்ளி இறச நிகழ்சச்ிகள் அல்லது விறளயாடட்ு நிகழ்வுகள் பற்றி அல்லது உங்கள் 

பபரக்குழந்றதகளின் ஆரவ்ங்கறளப் பற்றி அவரக்ள் உங்களுக்குத் பதரியப்படுத்தலாம்.  

உங்கள் பபரக்குழந்ததயின் பபற்பறாருடன் உங்கள் உறதை 

ைளர்ப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்  

உங்கள் பபரக்குழந்றதயின் பபற்பறாருடன் உங்கள் உறறவ வளரப்்பதற்கான சில பயாசறனகள்:  

• உங்கள் பபரக்குழந்றதயின் பபற்பறாரக்ள் சிறந்த பபற்பறாரக்ளாக விளங்குகிறாரக்ள் என்று 

நீங்கள் நிறனக்கும் பபாது அவரக்ளுக்குத் பதரியப்படுத்துங்கள் - பபரும்பாலான மக்கள் 

புகழ்சச்ிறய விரும்புகிறாரக்ள்!  

• பூங்காவில் நடப்பது அல்லது திறரப்படம் பாரப்்பது பபான்ற நீங்கள் ரசிக்கும் விஷயங்களில் 

ஒன்றாகச ்பசலவிடுங்கள்.  

• உங்கள் பபரக்குழந்றதயின் குடும்பத்தினருடன் ஒன்றாக அமரந்்து உணவு உண்ணுங்கள். 

குறிப்பாக நீங்கள் அருகாறமயில் வசிக்கிறீரக்ள் என்றால் இது சுலபமாகும். வாரநாட்களின் பபாது 

உங்கள் பபரக்குழந்றத உங்களுடன் வாழ்ந்தால், உறறவ வளரத்்துக்பகாள்ள இது ஒரு சிறந்த 

வழியாகும்.  

• பதறவப்படும்பபாது ஆதரவளியுங்கள். நீங்கள் உணறவச ் சறமக்கபவா அல்லது ஒரு 

பவறலறயச ்பசய்யபவா முன்வரலாம் அல்லது அவரக்றளப் பபற்பறாரக்ளாக ஊக்குவிக்கலாம். 

ஆபலாசறன சில பநரங்களில் உதவியாக இருக்கும், ஆனால் உங்கள் ஆபலாசறன அல்லது 

கருத்றத வழங்குவதற்கு முன்னர ்அனுமதி பகட்பது நல்லது.  

உங்கள் பபரக்குழந்றதயின் பபற்பறாருக்கு அவரக்ள் எந்த வறகயான பபற்பறாரக்ளாக இருக்க 

விரும்புகிறாரக்ள் என்பறத பயாசிப்பதற்குத் பதறவயான கால அவகாசம் பகாடுங்கள். அறனவரும் 

ஒற்றுறமயாக இருக்க உதவுவதற்கான சில பயாசறனகள்:  

• ஒரு குடும்பமாக உங்கள் அறனவருக்கும் முக்கியமானது என்ன என்பறத ஒப்புக்பகாள்ள முயற்சி 

பசய்யுங்கள் - எடுத்துக்காடட்ாக, நீங்கள் ஒருவருக்பகாருவர ்மரியாறதயுடன் நடந்துபகாள்வீரக்ள், 
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அல்லது நீங்கள் எப்பபாதும் சிறப்புத ் தருணங்கறள ஒன்றாகச ் பசரந்்து பகாண்டாடுவீரக்ள். 

வாழ்க்றக பரபரப்பாக இருக்கும்பபாது நீங்கள் இந்த மதிப்புகறளக் குறிப்பிடலாம் - 

எடுத்துக்காட்டாக, ‘சனிக்கிழறமயன்று ஸி பவய்-இன் வகுப்புகளுக்குப் பிறகு ஒன்றுகூட 

முயற்சிப்பபாம். நிறனவில் பகாள்ளுங்கள் - இது நம் குடும்பத்திற்கு ஒரு சிறப்பு நாளாகும்’.  

• உங்கள் பபரக்குழந்றதயின் பபற்பறாருறடய மதிப்புகளுக்கு மதிப்பளிக்கவும், குறிப்பாக உங்கள் 

பிள்றள பவறு பின்னணி அல்லது கலாசச்ாரத்றதச ் பசரந்்த ஒருவறர மணந்திருந்தால். இது 

உங்கள் பபரக்குழந்றதயின் பபற்பறாருடனான உங்கள் உறவுக்கு மடட்ும் சிறந்ததல்ல. இது 

உங்கள் பபரக்குழந்றதக்குச ் சமூகத்தில் பபருறம உணரற்வயும் சமூகத்திற்கு உரியவர ் என்ற 

உணரற்வயும் வளரக்்க உதவுகிறது, இது அவரது வளரச்ச்ிக்கு நல்லது.   

• உங்கள் பபரக்குழந்றதறய அவரது பபற்பறார ் ஒழுங்குபடுத்தும்பபாது தறலயிடுவறதத் 

தவிரக்்கவும். எப்படி நடந்துபகாள்வது என்பது குறித்த ெிலையான நெய்திகளிலிருெ்து 

குழந்றதகள் பயனறடவாரக்ள். உங்கள் பபரக்குழந்றதயின் பபற்பறார ் பயன்படுத்துவதற்குத ்

பதரந்்பதடுத்த நடத்றத மூபலாபாயதற்த நீங்கள் தடுக்க முயன்றால், உங்கள் பபரக்குழந்றத 

தனது நடத்றத சரியானது என்று நிறனக்கலாம். உங்களுக்கு மாற்றுக் கருத்து இருந்தால், உங்கள் 

பபரக்குழந்றத இல்லாதபபாது அறத உங்கள் பபரக்குழந்றதயின் பபற்பறாருடன் 

கலந்துறரயாடுங்கள்.  

• உங்கள் பிள்றளகள் இறளயரக்ளாக இருந்தபபாது பசய்யப்படட்றதவிட வித்தியாசமாக உங்கள் 

பபரக்குழந்றதயின் பபற்பறார ்சில விஷயங்கறளச ்பசய்யலாம் என்பறத ஏற்றுக்பகாள்ளுங்கள். 

அவரக்ளின் குழந்றதவளரப்்பு அணுகுமுறறயானது,  

அவரக்ளின் குடும்பச ் சூழ்நிறல மற்றும் அவரக்ள் குழந்றதயின் மபனாபாவங்கள் மற்றும் 

பதறவகளின் அடிப்பறடயில் இருக்கும். இது உங்கள் பசாந்த அணுகுமுறறயிலிருந்து 

பவறுபடட்ிருக்கலாம்.  

  


