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கருப்பபொருள் : தொத்தொ பொட்டிகள் மொற்றத்தத உருவொக்குகிறொரக்ள்      

    ஆகஸ்டு 2019 

 

ஆரம்ப பெபம் :  
 

 விண்ணகத்தில் உள்ள தந்ததயே, இந்த அதிச குடும்பத்தில் ஒன்றொக 

இருக்க நீர் பகொடுத்த இந்த யவதளக்கு உம்தம துதிக்கின்யறொம், உமக்கு 

நன்றி கூறுகின்யறொம். இந்த யவதளயில் தூே ஆவிேொனவர் எங்களின் 

கலந்துதரேொடதலயும் பகிரத்வயும் வழிநடத்தி எங்கள் குடும்பங்களிலும் 

ஒயர அதிச  குடும்பத்திலும் வளர உதவவும் வழிநடத்திடவும் யவண்டுகியறொம். 

இவற்தற நம் ஆண்டவரொகிே கிறிஸ்து வழிேொக மன்றொடுகின்யறொம். 

ஆயமன். 
 

 முன்பை விட தற்பைோது தாத்தா பாட்டிகளுக்குத் தங்களின் பிள்பளகளின் 

பிள்பளகளுக்கு விசுவோசத்பதக் ககோடுை்ைதிலும் ஆசீரவ்ோதத்பத வழங்குவதிலும் 

அதிக ைங்கு உண்டு எனத் கதரிகிறது. 
 

 இன்பறய நவீன ைரை்ைரை்ைோன உலகில், தாத்தா பாட்டிகள் கைற்பறோரக்ள் 

இல்லோத பவபளயில் தங்களின் பைரை்பிள்பளகபளக் கவனித்துக் 

ககோள்கிறோரக்ள். பதபவை்ைடும்பைோது குழந்பத கோை்ைோளரக்ளோக 

இருக்கிறோரக்ள. விடுமுபறயில் கவளிபய அபழத்துச ் கசல்கிறோரக்ள் மற்றும் 

வோர இறுதியில் பதவோலயத்திற்கு அபழத்து வருகிறோரக்ள். ைரைரை்ைோன பைோட்டி 

மனை்ைோன்பம ககோண்ட இந்த உலகத்தில் சிக்கித் தவிக்கும் குழந்பதகளுக்குப் 

ைோதுகோை்ைோன புகலிடத்பதயும் உணரச்ச்ிகரமோன ஆதரபவயும் 

வழங்குகின்றனர.்  

 
https://www.youtube.com/watch?v=QMyWMeMaZRE 

https://www.youtube.com/watch?v=BhunM57Slow  

தொத்தொ பொட்டிகள் ஆற்றும் பபொறுப்புகள் ; 

 
1. முன்மொதிரி மற்றும் நொேகன் (hero) : ஒவ்கவோரு குழந்பதக்கும் ஒரு 

முன்மோதிரி பதபவ. சில சமயங்களில் ைல குடும்ைங்களில் கைற்பறோரக்ள்பள விட 

தோத்தோ ைோட்டிகபள உயரவ்ோகை் ைோரக்்கை்ைடுகிறோரக்ள். ஒன்றோக ஒபர குடும்ைமோக 

வோழும்பைோது, குழந்பதகள் தங்களின் தோதத்ோ ைோட்டிகளிடம் கோணோத  நல்ல 

மற்றும் ககட்ட ைண்புகபளத்  தங்கள் கைற்பறோரக்ளிடம் இருை்ைது ைற்றிய முதல் 

விழிை்புணரப்வ கைறுகிறோரக்ள்.  சிறந்த முன்மோதிரியோகவும் நோயகனோகவும் 

தோத்தோ ைோட்டிகபள திகழ்கிறோரக்ள். 
 
 

2. குடும்ப வரலொற்று ஆசிரிேரக்ள் : தோத்தோ ைோட்டிகள் இயற்பகயோகபவ 

குடும்ைத்தின் வரலோற்று ஆசிரிரியரக்ளோகை் ைங்கு வகிக்கின்றனர.் அவரக்ள் 

Type your text

https://www.youtube.com/watch?v=QMyWMeMaZRE
https://www.youtube.com/watch?v=BhunM57Slow%20(%20pop's


கடந்த கோலங்கள், உறவுகள், குடும்ை மரபுகள் , இரகசியங்கள் மற்றும் சிறை்பு 

குடும்ை நிகழ்வுகள் குறித்து மதிை்புமிக்க இபணை்ைோளரக்ளோகத் திகழ்கிறோரக்ள். 

இவரக்ளின் முக்கியை் கைோறுை்பு தங்களின் நிபனவில் இருக்கும் பைோபத 

இவற்பறகயல்லோம் தங்களின் குடுை்ைதினரிடம் ைகிரந்்து ககோள்வபத.. இன்பறய 

கோலத்தில்  மனபதயும் இதயத்பதயும்  கவரந்்திழுக்கும் அற்புதமோன 

சுவோரஸ்யமோன நிபனவுகபளத் தக்க பவக்க கதோழில்நுட்ைத்பதை் 

ையன்ைடுத்தலோம். 
 

3. நண்பர் மற்றும் நம்பிக்தகக்குரிேவரக்ள் : கைரும்ைோலோன தோத்தோ ைோட்டிகள் 

தங்கள் பைரக்குழந்தகளிடன் தனித்துவமோன சிறை்ைோன உறபவக் 

ககோண்டுள்ளனர.் கைோதுவோக அவரக்ள் தங்களின் பைரக்குழந்பதகளின் 

ஒழுக்கத்திற்கு முதன்பம கைோருை்ைோளரக்ளோக இல்லோததனோல், அவரக்ளுடன் 

கநருக்கமோன பிபணை்புகபளயும் நிபனவுகபளயும் வளரக்்கும் பநரம்பறயோன 

சுவோரஸ்யமோன  கசயல்களில் ஈடுை்ைட முடிகிறது. பமலும், கைரும்ைோலோன தோத்தோ 

ைோட்டிகளுக்கு தங்கள் பைரக்குழந்பதகளுக்கு அரை்ணிக்க அதிக ஓய்வு பநரம் 

உள்ளது. தூரத்தோலும் அதிக பவபலயோலும் பிரிந்திருக்கும் குடும்ைங்களில் கூட, 

கைற்பறோரக்ள் தங்கள் குழந்பதகள் அவரக்ளின் தோத்தோ ைோட்டிகளுடன் 

கதோபலை்பைசி, மின்னஞ்சல், ஸ்பகை், கடிதங்கள் மற்றும் புபகை்ைடங்கள் 

வழியோக உறபவ வளரத்்துக்ககோள்ள ஊக்குவிக்க பவண்டும். 

 
 

 
 

4. ஆசிரிேர ் மற்றும் வழிக்கொட்டி : தோத்தோ ைோட்டிகளுக்கு இருக்கும் 

விபலமதிை்புள்ள ைரிசோன ஞோனம் தங்களின் பைரக்குழந்பதகளிடமிருந்து 

மரியோபதயும் மதிை்பையும் கிபடக்கச ் கசய்கிறது.  குடும்ை மற்றும் தனிை்ைட்ட 

விஷயங்களில் அவரக்ளின் ஆபலோசபனகளும் ைரிந்துபரகளும் 

பகடக்ை்ைடுகினறன.  அவரக்ள் தங்களின் அனுைவங்கபளயும் ஞோனத்பதயும் 

ைகிரந்்து ககோள்வதில் மகிழ்கிறோரக்ள். அபனவரும்  தங்கள் தோத்தோ 

ைோட்டிகளுடன் ககோண்ட சிறை்ைோன மகிழ்சச்ியோன தருணங்கபள நிபனவுக் 

கூரலோம். 
 

5. பபற்யறொர ்மற்றும் நிதி உதவி : ைல குடும்ைங்களில் பவபல கசய்யும் ஒற்பற 

கைற்பறோருக்கு குழந்பதகபள முழுபநரமோகபவோ அல்லது ைகுதி பநரமோகபவோ 

தோத்தோ ைோட்டிகள் கவனிதத்ுக் ககோள்ள உதவுகிறோரக்ள். இன்பறய கோலத்தில் 

கைரும்ைோலோன கைற்பறோரக்ள் கதோழில் மற்றும் மற்ற நடவடிக்பககளில் அதிகம் 

ஈடுை்ைடுவதோல் அவரக்ளின் குழந்பதகளுடன் அதிக பநரம் கசலவிட முடியோமல் 

பைோகின்றது. ஆபகயோல், இன்பறய குடும்ைங்களில் தோத்தோ ைோட்டிகளின் 

ஈடுை்ைோடு முக்கிய அங்கமோகி வருகிறது. பமலும், தங்களின் பிள்பளகபள விட 

வசதியோக இருக்கும் தோத்தோ ைோட்டிகள்  பதபவை்ைடும் பைோது ைண உதவிக்கும் 

முக்கியமோனவரக்ளோகத் திகழ்கிறோரக்ள். 



 

6. ஆன்மீக வழிக்கொட்டி : முழு குடும்ைத்திற்கும் தோத்தோ ைோட்டிகள் ஆன்மீக 

வழிக்கோட்டி, ஆசிரியர,் ஆபலோசகர,் ைோதுகோவலர,் கெை வீரர ் என கலங்கபர 

விளக்கோகத் திகழ்கிறோரக்ள். தோதத்ோ ைோட்டிகள் தங்களின் பிள்பளகளுக்கும் 

பைரக்குழந்பதகளுக்கும் ஆன்மீக முன்மோதிரியோகத் திகழ்கிறோரக்ள். 

மதக்கல்விக்கோன முதன்பமயோன கைோறுை்பு கைற்பறோரக்ள் மற்றும் தோத்தோ 

ைோட்டிகளுபடயது. 

  ஒரு வலுவோன கத்பதோலிக்க ைோரம்ைரியத்தில் வளரக்்கை்ைடும் பிள்பளகளும் 

பைரக்குழந்பதகளும் அந்த ைோரம்ைரியத்பத தங்களின் பைரக்குழந்பதகளுக்கும் 

ககோடுை்ைோரக்ள். 
 
கலந்துதரேொடலுக்கொன சில யகள்விகள் : 
 

1. உங்கள் வளரை்்பு மற்றும் விசுவோச வோழ்வில் உங்கள் ைோட்டி தோத்தோவின் 

ைங்கு என்ன?  

2. உங்கள் குழந்பதகளின் ஆன்மீக வளரச்ச்ிக்கு உதவ உங்கள் 

கைற்பறோரக்பள நோடுகிறீரக்ளோ? தபடகபளக் கலந்துபரயோடவும். 
 

இந்த குழுவில் இருக்கும் தோத்தோ ைோடட்ிகள் விசுவோசத்பத உருவோக்குவதில் 

உதவ ஆபலோசபனகபள வழங்கலோம். எை்ைடி/ எங்கு/ தபடகள். 

முக்கிேொமனதவ: 

• தொத்தொ பொட்டிகள் பபற்யறொரக்ளின்  பபொறுப்தப ஏற்றுக்பகொள்ளக் 

கூடொது. கைற்பறோரக்ள் இந்த முக்கிய ைங்பக ஆற்றுவதற்கு நீங்கள் 

எை்ைடி உதவலோம் என வினவுங்கள். கைற்பறோரக்ள் இந்தை் 

கைோருை்பிபனக் பகவிடபவோ ஒை்ைபடக்கபவோ முடியோது. 
 

•  பபற்யறொதர ஊக்குவிக்கவும் நதடமுதற உதவிகதள வழங்கவும் 

ஊக்குவிப்பவரொக இருங்கள். கைற்பறோரக்ளோல் முடியோதபைோது 

பைரக்குழந்பதகபள ைங்கில் நடக்கும் மபறக்கல்வி வகுை்புகளுக்கு 

அபழத்துச ் கசல்லவும். வீடு திரும்பும் பைோது, அவரக்ள் வகுை்பில் கற்ற 

விஷயங்கபளை் ைற்றிை் பைசி விசுவோசத்பத வலுை்ைடுத்தவும்.  . 
 

• உங்கள் யபரக்குழந்ததகதள வளரப்்பதற்கு உங்கள் பிள்தளகயளொடு 

இதணந்து  பணிேொற்றுங்கள்: கைற்பறோரக்ள் தோத்தோ ைோட்டிகளின் 

பதபவபய உணரந்்து அவரக்ளுடன் பசரந்்து கசயல்ைட விரும்பினோல், 

தோத்தோ ைோட்டி கைற்பறோரக்ளுக்கு அதரவளிக்க பவண்டும்.  
 

• உங்கள் யபரக்குழந்தகளுடன் உறதவ வளரத்்துபகொள்ளும்யபொது 

உங்கள் பிள்தளகளின் உணரவ்ுகதளயும் பகொள்தககளியும் புரிந்துக் 

பகொள்ளுங்கள்.  

• பெப வீரரொகுங்கள்: எல்லோவற்றிற்கும் பமலோக உங்கள் 

பைரக்குழந்பதகபள உங்கள் கெைங்களோல் ஆசீரவ்தியுங்கள். 

இறுதி பெபம் :  



 கிருபையும் அன்பும் நிபறந்த தந்பதபய, குடும்ைத்தில் நோங்கள் ஆற்ற 

பவண்டிய ைங்கிபன பமலும் அறிந்துக்ககோள்ள இந்த பநரத்பதயும் 

வோய்ை்பிபனயும் ககோடுத்தபமக்கு நன்றி கூறுகின்பறோம். நீங்கள் எங்களுக்கு 

கற்பித்தை்ைடி,  ஒருவருக்ககோருவர ் சிறை்ைோக பநசிக்கவும் பசபவ கசய்யவும் 

இணக்கமோக வோழ தினமும் எங்களுக்குக் கற்றுக் ககோடுங்கள். இங்பகயும் எங்கள் 

குடும்ைத்தினர ் எங்கிருந்தோலும் அவரக்பளை் ைோதுகோதத்ு, கிறிஸ்துவின் 

உண்பமயோன சீடரக்ளோக வோழ ைரிசுத்த ஆவியோனவபர எங்களுக்கு அதிகோரம் 

கசய்யுங்கள். இபயசுவின் அன்ைோன கையரில் நோங்கள் கெபிக்கிபறோம். ஆகமன் 

இறுதிை்ைோடல் ; 

https://youtu.be/FTLGBfv4xaM?t=86 
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