+ திருஅவை செய் தி
ச ொகுப் பு VI - பிரதி – 109/ டிெம் பர் 29, 2020 ( நிறுவிய நொள் - 25/02/201)
அப் பபொஸ் லிக்க, க ்ப ொலிக்க ஆசிரிய ்திற் கு கீழ் ப் படிந் திருக் கும்
திருஅவைக் கும் , உலகுக் கும் பயன் ரும் ைவகயில் நற் செய் தி
ைொெகர்களொய் பதிவு செய் பைர்களுக் கு இலைெமொய் மின்னஞ் ெல் மூலம்
பகிரப் படுகிறது
திரு ் ந் வ , திருப் பீடம் , திருஅவை மற் றும் சபொதுைொன செய் திகளின் ச ொகுப் பு
அனைத்துப் புனைப் படங் ைள் , சித்திரங் ைள் , பை்ைங் ைள் பனடப் பாை்ைப் பபாதுமங் ைள்
(Creative Commons)
வத்திை்ைாை் பெய் திைள் https://www.vaticannews.va/ta/
ஆசிரியர் குழு : மதுனர ஆைந்த், ஆரராை்கியம் படை் ைிஸ், ொர்லஸ் இருதயம் ,
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ஸ்,
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திருக் குடும் ப ்தின் முக்கிய அவடயொளமொக மகிழ் வு உள் ளது - கிறிஸ்படொபர்
பிரொன்சிஸ்
Taizé குழும ்தின் 43ைது ஐபரொப் பிய ஆண்டு கூட்டம் - கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ்
திருஅவை : திருக் குடும் பம் ெந் தி ் பிரெ்ெவனகள் , இன்வறய
குடும் பங் களிலும் ..- கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ்
Amoris laetitia திரு ்தூது மடலுக் கு அர்ப்பணிக் கும் ஓரொண்டு - கிறிஸ்படொபர்
பிரொன்சிஸ்
மலரும் நிவனவுகள் : நல் ல பண்புகள் நொளும் ச ொடரட்டும் - ெமூக ஊடகம்
கொசணொளி : திருப் பலியும் மவறஉவரயும் - அருள் பணி முவனைர் ரொயப் பொ
நொட்டு நடப் பு : அம் பொனி – அ ொனி சகொழுக்கபை பைளொண் ெட்ட ்
திரு ் ம் ! வினவு
சிந் திக்க செயல் பட : ொன்_என்கிற_அகந் வ !!! ெமூக ஊடகம்
திரு ் ந் வ : அன்புெ் செயல் கள் ைரலொற் வற மொற் றுகின்றன - பமரி ச பரெொ தவறாை ஒை் னறப் பார்ை்கும் ரபாது அனதப் பற் றி குனறகூறாமல் , முனறயீடு
பெய் யாமல் , புறங் கூறாமல் , தவறு இனழத்தவருை்ைாைவும் , அத்தனைய இை் ைலாை
சூழல் அைலவும் நாம் பெபிை்ைரவண்டும் – திருத்தந் னத பிராை் சிஸ். தாழ் ெசி
் நினறந்த
துணிரவாடு இனறரவண்டல் பெய் கிை் ற, அை் புகூர்கிை் ற மற் றும் , மை் ைிை்கிை் ற

மை்ைள் வழியாை, ைடவுள் வரலாற் னற வழிநடத்துகிறார் எை் று, திருத்தந் னத
பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , டிெம் பர் 26, இெ்ெைிை்கிழனமயை் று கூறிைார். திருஅனவயிை்
முதல் மனறொட்சியாை புைித ஸ்ரதவாை் விழாவாகிய, டிெம் பர் 26, இெ்ெைிை் கிழனம
பைல் 12 மணிை்கு, வத்திை்ைாைிை் நூலை அனறயிலிருந் து, ரநரடி ஒளிபரப் பிை்
வழிரய, மூரவனள பெப உனரயாற் றிய திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , புைித
ஸ்ரதவாைிை் ொை் று வாழ் னவ னமயப் படுத்தி, தை் சிந்தனைைனள வழங் கிைார்.

மூரவனள பெப உனர 261220 (Vatican Media)
இருளில் சுடர்விடுபைர் புனி ஸ்ப ைொன் - “உலகிற் கு வந்த உண்னமயாை
ஒளியாகிய இரயசு, இருளில் ஒளிர்ந்த ஒளி, இருள் அவர்ரமல் பவற் றி
பைாள் ளவில் னல” (ரயாவா.1:9,5) எை் று, கிறிஸ்மஸ் பபருவிழா நற் பெய் தியில்
வாசிை்ை ரைட்ரடாம் , இை் று, ஒளியாம் இரயசுவுை்குெ் ொை் று பைர்ந்த மைிதராகிய
புைித ஸ்ரதவாை் பற் றி சிந்திை்கிரறாம் , இவர் இருளில் சுடர்விடுகிை் றவர் எை் று, தை்
மூரவனள பெப உனரனயத் துவை்கிைார், திருத்தந் னத பிராை் சிஸ். புைித ஸ்ரதவாை் ,
பபாய் ை்குற் றம் சுமத்தப் பட்டு, மிைை் பைாடூரமாய் ை் ைல் லால் எறிந் து பைால் லப் பட்டார்,
அவர், தை் னைை் பைானலபெய் தவர்ைளுை்ைாை ைடவுளிடம் மை் றாடிைார் மற் றும் ,
அவர்ைனள மை் ைித்தார். இவ் வாறு, அவர், பவறுப் பபை் ற இருளில் , இரயசுவிை் ஒளி
ஒளிரெ்பெய் தார் எை் றுனரத்தார், திருத்தந் னத. வை் முனற மற் றும் , பபாய் ைளுை்கு
இணங் ைாமல் , தீனமை்கு நை் னமயால் பதிலளித்து, இருளில் ஒளினய இை் றும்
பதாடர்ந்து வழங் கிை்பைாண்டிருை்கும் ெரைாதரர், ெரைாதரிைளில் , முதல்
மனறொட்சியாை, அல் லது, ொை் றாை, அவர் விளங் குகிறார் எை் று கூறிைார்
திருத்தந் னத.
ெொன்றுகளொல் விவளயும் நன்வம - உலகிை் இரவுைளில் ைடவுளிை் விடியனலை்
பைாணரும் இவர்ைள் அனைவரும் இரயசுவிை் மாதிரினயப் பிை் பற் றுவதை் வழியாை,
ொை் றுைளாை மாறிைார்ைள் எை் று விளை்கிை்கூறியத் திருத்தந் னத, தீனமைளால்

மலிந்திருை்கும் இந்த உலைத்திற் கு, நை் னமனயை் பைாணரும் இவர்ைளிை் ொை் றுைள் ,
உண்னமயிரலரய ரதனவதாைா எை் ற ரைள் வி எழலாம் எை் று கூறி, அதற் கும் பதில்
அளித்தார். புைித ஸ்ரதவாை் இனறவைிடம் மை் றாடி, மை் ைித்த மைிதர்ைளுள் , ெவுல்
எனும் இனளஞரும் ஒருவர் (தி.ப.7,58) மற் றும் , அவனரை் பைானல பெய் வதற் குெ்
ெவுலும் உடை் பட்டிருந் தார் (தி.ப.8:1) எை் று, இை் னறய திருவழிபாட்டில்
வாசிை்கிரறாம் எை் பனதெ் சுட்டிை்ைாட்டிய திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் ,
ைடவுளிை் திருவருளால் , ெவுல் , பிை் ைாளில் பவுலாை மைம் மாறி, வரலாற் றில்
மிைப் பபரும் மனறப் பணியாளராைார் எை் று கூறிைார். ைடவுளிை் திருவருளால் ,
அரதரநரம் , புைித ஸ்ரதவாைிை் மை் ைிப் பால் , பவுல் பிறந்தார் எை் றும் , அவரிை்
மைமாற் றத்திற் கு அதுரவ வித்து எை் றும் , நம் அை் புெ் பெயல் ைள் ஒவ் பவாரு நாளும்
எவ் வளவு சிறியதாய் , மனறவாை இருந்தாலும் கூட, அனவ வரலாற் னற மாற் றுகிை் றை
எை் றும் , திருத்தந் னத, தை் மூரவனள பெப உனரயில் எடுத்துனரத்தார்.
ைொழும் சூழல் களில் ெொன்று - ஒவ் பவாரு நாளும் நாம் ஆற் றுகிை் ற ொதாரண
பெயல் ைள் வழியாை, நம் வாழ் னவ மிைெ் சிறந்த பனடப் பாை மாற் றரவண்டும் எை
ைடவுள் விரும் புகிறார் எை் றும் , நாம் வாழ் கிை் ற இடங் ைளில் , குடும் பங் ைளில் ,
பணியில் , ஒரு சிறிய புை் ைனையிை் ஒளினய வழங் குவதை் வழியாை, புறணி ரபசும்
சூழலிலிருந் து விலகுவதை் வழியாை, இரயசுவுை்குெ் ொை் றுபைர நாம்
அனழை்ைப் பட்டுள் ரளாம் எை் றும் , திருத்தந் னத கூறிைார். தவறாை ஒை் னறப்
பார்ை்கும் ரபாது அனதப் பற் றி குனறகூறாமல் , முனறயீடு பெய் யாமல் , புறங் கூறாமல் ,
தவறு இனழத்தவருை்ைாைவும் , அத்தனைய இை் ைலாை சூழல் அைலவும் நாம்
பெபிை்ைரவண்டும் எை் றுனரத்த திருத்தந் னத, நம் குடும் பங் ைளில் விவாதங் ைள்
பதாடங் கும் ரபாது, அவற் றிை் மீது பவற் றிபைாள் வதற் கு முயற் சிை்ைாமல் , அவற் றிை்
ரவைத்னதத் தணிப் பதற் கும் நம் னமப் புண்படுத்திய வர்ைனள
மை் ைிப் பதற் கும் முயற் சிை்ைரவண்டும் எை் று ரைட்டுை்பைாண்டார். “ரபரீென
் ெ மரம்
ரபால் இருங் ைள் , அவர்ைள் அதை் மீது ைல் பலறிகிறார்ைள் , ஆைால் அது பழங் ைனளை்
பைாட்டிை்பைாண்ரட இருை்கிை் றை” எை் ற பழபமாழிை்ரைற் ப, நாமும் , ஒவ் பவாரு
ரநரமும் , தீனமனய நை் னமயால் பவல் லலாம் எை் றும் , இரயசுவிை் பபயரால்
சித்ரவனதைனள எதிர்பைாள் ளும் அனைவருை்ைாைவும் பெபிப் ரபாம் எை் றும்
ரைட்டுை்பைாண்டு, தை் மூரவனள பெப உனரனய நினறவு பெய் தார், திருத்தந் னத
பிராை் சிஸ்.
' யவுகூர்ந்து', 'நன்றி', 'ைருந் துகிபறன்', என்ற செொற் களின் ெக்தி - கிறிஸ்படொபர்
பிரொன்சிஸ்
- "எந் த ஒரு நானளயும் ெமாதாைமிை் றி முடிவுை்குை் பைாணரா தீர்ைள்
எை உங் ைளிடம் ரைட்டுை்பைாள் கிரறை் " திருத்தந் னத. குடும் பங் ைளில் அனமதியும் ,
மகிழ் வும் நீ டித்து நினலை்ை உதவும் மூை் று வார்த்னதைளிை் அவசியம் குறித்து டிெம் பர்
27, இஞ் ஞாயிறு, திருை்குடும் ப திருவிழா நண்பைல் மூரவனள பெப உனரயிை் ரபாது
எடுத்துனரத்தார் திருத்தந் னத பிராை் சிஸ். ஒவ் பவாரு குடும் பத் திலும் பிரெ்ெனைைள்
உள் ளை, அனதத் பதாடர்ந்து ெண்னட ெெ்ெரவுைளும் இருை்ைலாம் , ஆைால் , எந் த ஒரு
நானளயும் ெமாதாைமிை் றி முடிவுை்குை் பைாணராதீர்ைள் எை உங் ைளிடம் ரைட்டுை்
பைாள் கிரறை் எை் று கூறிய திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , 'தயவுகூர்ந்து', 'நை் றி',
'மைம் வருந் துகிரறை் ', எை் ற மூை் று பொற் ைளிை் முை்கியத் துவம் குறித்து
எடுத்துனரத்தார். இந்த மூை் று பொற் ைளும் ஒரு குடும் பத்தில் இருந்தால் , அந்த
குடும் பம் மகிழ் வு நினறந்ததாை இருை்கும் எைவும் எடுத்துனரத்தார் திருத்தந் னத.

திருை்குடும் பம்
ரமலும் , 2015ம் ஆண்டு, குடும் பங் ைனள னமயப் படுத்தி, வத்திை்ைாைில் நனடபபற் ற
ஆயர்ைள் மாமை் றத்னதத் பதாடர்ந்து, 2016ம் ஆண்டு, மார்ெ் 19ம் ரததி, புைித
ரயாரெப் பு விழாவை் று, தை் ைால் பவளியிடப் பட்ட திருத்தூது அறிவுனரமடல் , 'Amoris
laetitia' பற் றியும் குறிப் பிட்டார், திருத்தந் னத பிராை் சிஸ். Amoris laetitia
திருத்தூதுமடனல ஆழமாை தியாைித்து சிந் திை்ை, வரும் ஆண்டு நமை்கு நல் லபதாரு
வாய் ப் னப வழங் கும் எை் று கூறிய திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , இது குறித்த
ஆழமாை சிந்தனைைளுை்கு உதவும் வனையில் வழிைாட்டிைள் , திருஅனவ
ெமுதாயங் ைளுை்கும் , குடும் பங் ைளுை்கும் வழங் ைப் படும் எை் று கூறிைார். இத்திருத்
தூது மடல் குறித்து ஆழமாை சிந்திை்ை வாய் ப் னப வழங் ை உள் ள, வரும் ஆண்டில் ,
பபாதுநினலயிைர், குடும் பம் , மற் றும் வாழ் வுை்குரிய திருப் பீட அனவ, பல் ரவறு சிறப் பு
நடவடிை்னைைனள ரமற் பைாள் ளும் எைவும் , தை் நண்பைல் மூரவனள பெப
உனரயிை் ரபாது எடுத்துனரத்தார் திருத்தந் னத பிராை் சிஸ்.

திருக் குடும் ப ்தின் முக்கிய அவடயொளமொக மகிழ் வு உள் ளது - கிறிஸ்படொபர்
பிரொன்சிஸ் - உறவுைளுை்கு புத்துயிர் பைாடுை்கும் அை் பால் ைட்டப் படுவதுடை் ,
நம் பிை்னையிை் விடியனலத் திறப் பனவ ைளாைவும் , குடும் பங் ைள்
இருை்ைரவண்டும் . உலகில் பிறை்கும் ஒவ் பவாரு குழந் னதை்கும் ரதனவப் படுவனதப்
ரபால் , இனறமைனுை்கும் , ஒரு குடும் பத்திை் அை் பும் அரவனணப் பும் ரதனவப் பட்டது
எை் பனதரய நாம் சிறப் பிை்கும் திருை்குடும் ப விழா நினைவுறுத்துகிறது எை் று
கூறிைார் திருத்தந் னத பிராை் சிஸ்.

மூரவனள பெபவுனரயிை் ரபாது - 271220 (ANSA)
இஞ் ஞாயிறை் று திருஅனவயில் சிறப் பிை்ைப் பட்ட திருை்குடும் ப விழா குறித்து
தை் ஞாயிறு நண்பைல் மூரவனள பெப உனரயில் சிந் தனைைனளப் பகிர்ந்துபைாண்ட
திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , உலகிை் அனைத்துை் குடும் பங் ைளுை்கும் ஓர்
எடுத்துை்ைாட்டாைவும் , தூண்டுதலாைவும் , ரயாரெப் பு, மரியா மற் றும் இரயசுவிை்
திருை்குடும் பம் விளங் குகிறது, எை உனரத்தார். ரைாவிட்-19 பைாள் னளரநாய்
ைட்டுப் பாடுைனளப் பிை் பற் றி, வத்திை்ைாைிலுள் ள தை் நூலைத்திலிருந்து நண்பைல்
மூரவனள பெப உனரனய வழங் கிய திருத்தந்னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , இனறவைிை்
ைைிவாை அை் னப, அை் னைமரியாவிை் தாய் னமை்குரிய அை் பிலும் , ரயாரெப் பிை்
அை்ைனறயிலும் அனுபவித்த குழந் னத இரயசுவுை்கும் , திருை்குடும் பத்திற் கும் முை்கிய
அனடயாளமாை மகிழ் வு உள் ளது, எை் று கூறிைார். குடும் பங் ைள் நம்
ஒவ் பவாருவருை்கும் ைற் பித்துவருபனவ குறித்து நாம் மீண்டும்
ைண்டுபைாள் ளரவண்டும் எை் ற அனழப் னபயும் முை் னவத்த திருத்தந் னத பிராை் சிஸ்
அவர்ைள் , உறவுைளுை்கு புத்துயிர் பைாடுை்கும் அை் பால் ைட்டப் படுவதுடை் ,
நம் பிை்னையிை் விடியனலத் திறப் பனவைளாைவும் குடும் பங் ைள் இருை்ை ரவண்டும் எை
அனழப் பு விடுத்தார். ஒவ் பவாரு குடும் பத்திலும் இனறரவண்டல் , அை் பு, மை் ைிப் பு,

ைரிெனை, இனறவிருப் பத்திற் கு பணிந் து நடத்தல் ரபாை் றனவ இடம் பபறும் ரபாது,
ைடவுள் வழங் கும் மகிழ் வுை்கு தை் னைத் திறந்ததாை அது பெயல் படும் எை உனரத்தார்
திருத்தந் னத. மகிழ் வு நினறந்த குடும் பங் ைள் , பவளி உலகிற் கு தங் ைனளத் திறந்தவர்
ைளாை, ெரைாதரர் ெரைாதரிைளிை் ரெனவை்குத் தங் ைனள அர்ப்பணித்தவர்ைளாை,
தங் ைள் திைெரி வாழ் வு எடுத்துை்ைாட்டு வழியாை பெயல் பட்டு, சிறப் பாை, புதியரதார்
உலனை ைட்டிபயழுப் ப ரதனவயாை ஆை் மீை பலத்னதை் ைண்டுபைாள் கிை் றைர்,
எைவும் தை் மூரவனள பெப உனரயில் எடுத்துனரத்தார், திருத்தந்னத பிராை் சிஸ்.
Taizé குழும ்தின் 43ைது ஐபரொப் பிய ஆண்டு கூட்டம் - கிறிஸ்படொபர்
பிரொன்சிஸ்
- உயிர்த்த கிறிஸ்து நமை்கு வழங் கியுள் ள நம் பிை்னைனய
மழுங் ைனவை்கும் , ஏமாற் றம் , நம் பிை்னையிை் னம ரபாை் ற ைருத்துை்ைனள பரப் பாமல்
இருப் பதில் , ஒவ் ரவார் இனளரயாரும் ைவைமுடை் பெயல் படரவண்டும் . ைணைி
வனலத் பதாடர்புைள் வழியாை இடம் பபறும் , Taizé குழுமத்திை் 43வது ஐரராப் பிய
ஆண்டு கூட்டத்திற் கு, தை் வாழ் த்துை்ைனள அனுப் பியுள் ளார், திருத்தந் னத
பிராை் சிஸ். இத்தாலியிை் , தூரிை் நைரில் இடம் பபறுவதாை திட்டமிடப் பட்டிருந்த Taizé
கிறிஸ்தவ குழுமத்திை் 43வது ஐரராப் பிய ஆண்டு கூட்டம் , பைாரராைா பதாற் றுரநாய்
ைாரணமாை இடம் பபற முடியாமல் , ைணைி வனலத்பதாடர்பு வழியாை இம் மாதம்
27ந்ரததி முதல் ெைவரி முதல் ரததி வனர இடம் பபற் று வருவனத முை் ைிட்டு,
திருத்தந் னதயிை் வாழ் த்துை்ைள் , திருப் பீடெ் பெயலர் ைர்திைால் பிபயத்ரரா பரராலிை்
அவர்ைளிை் னைபயழுத்துடை் அனுப் பப் பட்டுள் ளது.

Taize குழுமத்திை் வழிைாட்டி ெரைாதரர் Alois திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைனளெ்
ெந்தித்தல் - ரைாப் புப் படம் 2018
ஐரராப் பியை் கூட்டம் எை திட்டமிடப் பட்டிருந்தாலும் , தற் ரபானதய பமய் நிைர்
கூட்டத்தில் , உலைம் முழுவதும் இருந்து இனளரயார் பங் குபைாண்டு ஒை் றினணந் து
பெபிப் பதை் வழியாை, ஒருவருை்பைாருவர் உதவி வருவனத இெ்பெய் தியில்

பாராட்டியுள் ளார் திருத்தந் னத பிராை் சிஸ். அண்னமயில் தாை் பவளியிட்ட 'Fratelli
Tutti' எை் ற திருத்தூது மடல் , குறித்து அெ்பெய் தியில் குறிப் பிடும் திருத்தந் னத, எவரும்
தங் ைள் வாழ் வில் தைினமயில் வாடை்கூடாது எை் பனத நாம் உறுதி பெய் யரவண்டும்
எைவும் விண்ணப் பித்துள் ளார். உயிர்த்த கிறிஸ்து நமை்கு வழங் கியுள் ள நம் பிை்னைனய
மழுங் ைனவை்கும் , ஏமாற் றம் , நம் பிை்னையிை் னம ரபாை் ற ைருத்துை்ைனள பரப் பாமல்
இருப் பதில் ஒவ் ரவார் இனளரயாரும் ைவைமுடை் பெயல் படரவண்டும் எைவும்
திருத்தந் னதயிை் பெய் தி அனழப் பு விடுகிறது. ஒவ் பவாருவரும் நம் பிை்னை யால்
நிரப் பப் பபற் றவர்ைளாை, இத்துை் பைரமாை ைாலத்தில் துயர்ைனள அனுபவிை்கும்
மை்ைளுை்கு உதவுபவர்ைளாை பெயல் படுரவாம் எை் ற அனழப் னபயும் தை் பெய் தியில்
விடுத்துள் ள திருத்தந் னத பிராை் சிஸ் அவர்ைள் , உடை் பிறந்த நினல, மற் றும் ,
ெந்திப் பிை் ைலாெ்ொரத்னத உருவாை்கி, நம் பிை்னையிை் விடியல் ரநாை்கி
நனடரபாடுரவாம் எை் ற அனழப் புடை் , தை் வாழ் த்துெ்பெய் தினய
நினறவுபெய் துள் ளார்.
திருஅவை : திருக் குடும் பம் ெந் தி ் பிரெ்ெவனகள் , இன்வறய
குடும் பங் களிலும் ..- கிறிஸ்படொபர் பிரொன்சிஸ் - "இரயசு ெனப அருள் பணியாளர்
Stan Lourdusamy ரபாை் று, அநியாயமாை சினறனவை்ைப் பட்டுள் ள அனைவரிை்
ைண்ணீனரயும் இனறவை் அறிவார்" ைர்திைால் ரபா. குடும் பங் ைள் ஒை் றினணந்து
வாழ சிறப் புெ் பெபங் ைனள ெமர்ப்பிப் பதாைவும் , அனைத்து ெவால் ைனளயும்
எதிர்பைாள் ளும் ெை்தினய குடும் பங் ைள் பபறும் படியாை ஆவல் பைாள் வதாைவும் ,
திருை்குடும் ப திருவிழா திருப் பலியில் மனறயுனரயாற் றிைார் மியாை் மார் ைர்திைால்
ொர்லஸ் ரபா.

மியாை் மார் ைர்திைால் ொர்லஸ் மாங் ரபா
கிறிஸ்து பிறப் பு விழனவத் பதாடர்ந்து திருை்குடும் ப திருவிழா வருவது, குடும் பத்திை்
முை்கியத்துவத்னத உணர்த்துவதாை உள் ளது எை உனரத்த ைர்திைால் ரபா அவர்ைள் ,

ஆதாம் மற் றும் ஏவாள் உருவாை்கிய முதல் குடும் பத்திற் கும் , இரயசு,மரியா,
ரயாரெப் பு உருவாை்கிய இரண்டாவது குடும் பத்திற் கும் இனடரய உள் ள
ரவறுபாடுைனள சுட்டிை்ைாட்டிைார். முதல் குடும் பம் இனறவைிடமிருந்து ஓடி,
ஒளிந்துபைாள் ள முயை் றது, ஆைால் , இரண்டாவது குடும் பரமா, இனறவனை ரநாை்கி
ஓடியது எை் று கூறிய ைர்திைால் ரபா அவர்ைள் , முதல் மைிதை் தை் மனைவியிை் மீது
குற் றம் சுமத்தி தப் பிை்ை முயை் றாை் , ஆைால் , ரயாரெப் ரபா, திருமணத்திற் கு
முை் ைரர மரியா ைருவுற் றிருந்தரபாதும் , அவனர குற் றம் சுமத்தாமல் , பபாறுனமயுடை்
இனறத்திட்டத்னத நினறரவற் றிைார், எை் றார். விசுவாெப் பயணத்திை் னமயமாை
இருை்கும் திருை்குடும் பத்திை் எடுத்துை்ைாட்டு, நம் ஒவ் பவாருவருை்கும் உதவுவதாை
உள் ளது எை் றும் , நம் ைடவுள் , குடும் பங் ைளில் வாழ் கிறார், அவர் அை் பால் நினறந்த
ஒருவராை உள் ளார் எைவும் , நம் ைண்ணீனரயும் , உனடந்த நினலைனளயும் இனறவை்
அறிந் துள் ளார், இை் னறய குடும் பங் ைள் ெந் திை்கும் ஏழ் னம, ஏை்ைங் ைள் ,
முரண்பாடுைள் , நிெ்ெயமற் ற நினலைள் ரபாை் றனவைளிலிருந் து விடுதனலனய, நம்
குடும் பங் ைளுை்குள் ரளரய ைண்டுபைாள் ள னவை்கிறார் எைவும் கூறிைார், ைர்திைால்
ரபா. ஏனழைளுள் ஒருவராை ஏழ் னமயில் தை் மைனை பிறை்ை னவத்த இனறவை் , நம்
ரவதனைைனள அறிந் தவராை நம் முடரைரய நடந்துவருகிறார் எை் றுனரத்த
யாங் கூை் ரபராயர், ைர்திைால் ரபா அவர்ைள் , அை் று திருை் குடும் பம் ெந்தித்த அரத
பிரெ்ெனைைனள, இை் றுள் ள குடும் பங் ைளும் ெந்தித்துவருகிை் றை எை
கூறிைார். ரமலும் , அநீ தியாை இந்தியாவில் சினறனவை்ைப் பட்டிருை்கும் இரயசு ெனப
அருள் பணியாளர் Stan Lourdusamy அவர்ைள் குறித்தும் தை் மனறயுனரயில் குறிப் பிட்ட
ைர்திைால் ரபா அவர்ைள் , இவனரப் ரபாை் று அநியாய மாை சினறனவை்ைப் பட்டுள் ள
அனைவரிை் ைண்ணீனரயும் இனறவை் அறிவார் எைவும் கூறிைார்.
Amoris laetitia திரு ்தூது மடலுக் கு அர்ப்பணிக் கும் ஓரொண்டு - கிறிஸ்படொபர்
பிரொன்சிஸ் - அடிப் பனட திருஅனவயாை விளங் கும் குடும் பத்திற் கும் , திருஅனவை்கும்
இனடரய நிலவும் உறவு பலப் படுத்தப் பட்டு, இை் னறய உலகிை் ெவால் ைனள
எதிர்பைாள் ள ெை்தினய வழங் கும் ரநாை்ைத்தில் ஆரலாெனைைள் . வரும் மார்ெ் மாதம்
19ம் ரததி, புைித ரயாரெப் பு திருவிழாவிை் ரபாது, Amoris laetitia திருத்தூது மடலுை்கு
அர்ப்பணிை்கும் ஆண்டு துவை்ைப் பட்டு, 2022ம் ஆண்டு ெூை் 26ம் ரததி நினறவுை்கு

வரும் எை திருப் பீடம் அறிவித்துள் ளது.

பமை்சிரைாவில் , கிறிஸ்மஸ் நானளை் பைாண்டாடும் குடும் பம் (REUTERS)
குடும் ப அை் பு, மற் றும் , மகிழ் னவ னமயப் படுத்திய இந்த ஓராண்டு பைாண்டாட்டம் ,
2022ம் ஆண்டு உரராம் நைரில் ெூை் மாதம் இடம் பபறவிருை்கும் 10வது உலை குடும் ப
மாநாட்டுடை் நினறவுை்கு வரும் எை அறிவிை்ைப் பட்டுள் ளது. ஒவ் பவாருவரும் குடும் ப
அை் பிற் கு ொை் றாை விளங் ைரவண்டும் எை் பனத ஊை்குவிை்ை திருத்தந் னத
விரும் புகிறார் எை கூறும் , பபாதுநினலயிைர், குடும் பம் , மற் றும் வாழ் வுை்குரிய
திருப் பீட அனவ, Amoris Laetitia ஆண்டிை் ரநாை்ைம் , அவ் வாண்டிற் பைை
வகுை்ைப் பட்டுள் ள திட்டங் ைள் ஆகியனவ குறித்து வழிைாட்டுதல் ஏடு ஒை் னறயும்
பவளியிட்டுள் ளது. Amoris laetitia திருத்தூதுமடல் எடுத்துனரப் பனவைனள
அனைவருடனும் பகிர்தல் , திருமணம் எனும் அருளனடயாளத்திை் உயரிய
மதிப் பீடுைனள எடுத்துனரத்தல் , குடும் ப மதிப் பீடுைளிை் தூதுவர்ைளாை பெயல் பட்டு,
அை் பிை் உண்னமை்கும் , தை் னைரய வழங் குவதற் கும் இனளரயானர தயாரித்தல்
ரபாை் றனவைளில் குடும் பங் ைனள ஈடுபடுத்த உதவ உள் ளதாை இத்திருப் பீட அனவ,
தை் ஏட்டில் பதரிவிை்கிறது. திருமண தயாரிப் பு, புதுமணத் தம் பதியர், குழந் னத
வளர்ப்பு, ரபாை் றனவைளிலும் உதவ திட்டங் ைனள வகுத்துள் ளதாை உனரை்கும்
இத்திருப் பீட அனவ, 'தூை்கிபயறியும் ைலாெ்ொரம் ', 'ெமுதாய அை்ைனறயற் ற நினல'
ரபாை் றனவைள் குறித்தும் ைவைம் பெலுத்தப் படும் எை, தை் புதிய ஏட்டில்
கூறியுள் ளது. அடிப் பனட திருஅனவயாை விளங் கும் குடும் பத்திற் கும் , திருஅனவை்கும்
இனடரய நிலவும் உறவு பலப் படுத்தப் பட்டு, இை் னறய உலகிை் ெவால் ைனள
எதிர்பைாள் ள ெை்தினய வழங் கும் ரநாை்ைத்தில் , ஆரலாெனைைனள வழங் கும்
அனமப் புை்ைள் , தலத்திருஅனவைளில் உருவாை்ைப் படும் எைவும் எடுத்துனரை்கிறது,
பபாதுநினலயிைர், குடும் பம் , மற் றும் வாழ் வுை்குரிய திருப் பீட அனவயிை் ஏடு.

மலரும் நிவனவுகள் : நல் ல பண்புகள் நொளும் ச ொடரட்டும் - ெமூக ஊடகம் ஏழ் னமயிலும் பெம் னம இருந்த ைாலம் ஒை் று இருந்தது. பற் றாை்குனறயிலும் உள் ளம்
நிரம் பி வழிந்தது. பை்ைத்து வீடும் நம் வீட்டிை் நீ ட்சியாை நைரங் ைளிலும் அை் புை் ைரம்
நீ ட்டிய மைநினல அை் று.

 எப் ரபாது ரவண்டுமாைால் நம் மிடம் இல் லாதனதப் பை்ைத்து வீடுைளில் ரைட்டுப்
பபறலாம் எை் பது எத்தனை பபரிய வெதி.
 அை் று பண்டம் மாற் றுமுனற பாெத்தால் நிைழ் ந்தது. புதிதாை நம் வீட்டு வத்தை்
குழம் பு சிை் ைை் கிண்ணத்தில் அடுத்த வீட்டுை்குப் பயணிை்கும் . அங் கு
னவத்த மிளகு ரெம் இங் கு பதிலுை்கு வந் து ரெரும் .
 எந்த விரெஷமாை இருந்தாலும் அதற் ைாைெ் பெய் த பலைாரம் சுற் றியுள் ள
வீடுைளுை் கும் சுடெ்சுட வழங் ைப் படும் .
 நம் வீட்டு முருங் னை அதிைம் ைாய் த்தால் , அது அடுத்த வீட்டிைர் ொம் பார்
னவப் பதற் ைாைவும் . பை்ைத்து வீட்டு பெவ் வானழ தார் ரபாட்டால் தண்டும்
பழமும் ைண்டிப் பாை நம் ெனமயலுை்கு வந் து ரெரும் .
 பால் ைாரர் மாடு ைை் று ரபாட்டதும் மறை்ைாமல் சீம் பால் அளிப் பது உண்டு.
அதற் ைாைரவ நாங் ைள் அவர்ைள் னவத்திருை்கும் மாடு எப் ரபாது ைை் று
ரபாடும் எை் று ைாத்திருந்ததும் உண்டு. பாலில் ைலை்கும் தண்ணீனர
சீம் பாலால் அவர்ைள் ெரிபெய் து விடுவார்ைள் .
 இருப் பவர் இல் லாதவருை்குத் தருவதும் , அதிைம் இருப் பவர் அடுத்தவரிடம்
பகிர்வதும் , யாரும் உபரதசிை்ைாமல் அை் று மை்ைள் ைனடப் பிடித்த
பநறிமுனறயாை இருந் தது.
 ஒரர பபாருளாதார நினலயில் இருப் பவர்ைள் அருைருரை வாழ் ந்த சூழல் அது.
 எல் ரலாரிடமும் அவ் வப் ரபாது பற் றாை்குனற தனலநீ ட்டும் . அனத புனரரயறும்
தனலனயத் தட்டிை் பைாடுப் பனதப் ரபால சுற் றியிருப் பவர்ைள் தங் ைள்
தாராளத்தால் அமுை்கி விடுவார்ைள் .
 நாங் ைள் சிறுவராை இருை்கும் ரபாது எங் ைள் வீட்டுை்கு எதிரர மாட்டு வண்டி
ஓட்டும் அண்ணை் தம் பிைள் ஐவர் இருந்தைர். அவர்ைளுை்கு நாங் ைள் னவத்த

பபயர் ’பஞ் ெ பாண்டவர்’. ைானலயில் பள் ளிை்குெ் பெல் லும் வழியில் நாங் ைள்
தட்டுப் பட்டால் ஒற் னறை் னைபைாடுத்து எங் ைனள ஏற் றிை்பைாண்டு
பயணித்துப் பள் ளியில் இறை்கிவிடுவார்ைள் .
 நூறு கிரலா அரிசி மூட்னடைனள அலாை்ைாை முதுகில் தூை்குவார்ைள் .
 உடலில் இரும் னபயும் உள் ளத்தில் ைாந்தத்னதயும் னவத்திருந்தவர்ைள்
அவர்ைள் .
 ெமயத்தில் தீை்குெ்சிைனள இரவல் ரைட்டு இரவில் வருவார்ைள் . ’பரண்டு
தீை்குெ்சி ரவண்டும் ’ தீப் பபட்டிகூட ெமயத்தில் வாங் ை முடியாத சூழல்
இருந்தனத இை் னறயத் தனலமுனற நம் ப மறுை்கும் .
 அந்தத் ரதாழர்ைள் வீட்டுப் பபண்ைள் அரிசி ைனளந்து, பருப் பு ரவைனவத்து,
ொதம் வடித்து பானையில் ஊற் றிய நீ னரபயல் லாம்
எடுத்துை்பைாண்டு, னைநினறய ொணத்னத வீட்டில் ரபாட்டுவிட்டுெ்
பெல் வார்ைள் .
 ெமயத்தில் மிஞ் சிய குழம் னபயும் , ரொற் னறயும் பைாடுத்தால் மறுை்ைாமல்
வாங் கிெ் பெல் வார்ைள் .
 நள் ளிரவில் அரிை்ைை் விளை்ரைாடு பவளிரய வந்தால் அலறியடித்துை்பைாண்டு
’எை் ை ஆபத்ரதா!’ எை் று விொரிை்ை வருவார்ைள் .
 ’அண்ணை் ’ எை் றும் ’தம் பி’ எை் றும் உறவு னவத்து அளவளாவுவார்ைள் .
அத்தனை அந்நிரயாை் யம் .
 அை் று அவெரத்திற் பைாை் று ரைட்பது ைவுரவை் குனறெ்ெல்
அல் ல. அதிைானலயில் ைாப் பித் தூள் டப் பா வறண்டிருப் பனதப் பார்த்து,
பை்ைத்து வீட்டில் ஒரு குவனள இரவல் வாங் கி திருப் பித் தருவது உண்டு.
 இரண்டு நாட்ைள் பவளியூர் பெை் றுவிட்டு வந்தால் பாலுை்குப் புனரயூற் ற
பை்ைத்து வீட்டில் இரண்டு ைரண்டி தயிர் வாங் கி வருவது உண்டு.
 அவற் னறபயல் லாம் மகிழ் ெசி
் ரயாடு பைாடுத்தார்ைள் , மை நினறரவாடு
பகிர்ந்தார்ைள் .
 ெமுை்ைாளமும் மடை்கு நாற் ைாலியும் மரெ் ொமாை் ைள் அை் று வினல
அதிைம் . வீட்டடுை்ைாை முை்கியப் பபாருட்ைளில் அவற் றிற் கு முதலிடம்
இல் னல. பபரும் பாலும் பபண்ைளுை்கு பாரய விரியும் . பைாஞ் ெம் வெதி
இருந்தால் ெமை்ைாளம் விரிை்ைப் படும் . ஆண்ைள் அமர ஒை் றிரண்டு இரும் பு
மடை்கு நாற் ைாலிைள் . சிறுவர்ைள் தனரயில் அமர ரவண்டும் . வருகிற உருப் படி
அதிைமாைால் மர ஸ்டூல் ைள் ரமலிருை்கும் . அரிசி டிை் ைள் இறை்ைப் பட்டு
துணியால் அவெரமாை சுத்தம் பெய் யப் பட்டு இருை்னைைளாை
மாறும் . இை் னும் சிலர் கூடுதலாை வந்தால் அண்னட வீடுைளில் இருந்து
நாற் ைாலிைள் இறை்குமதி பெய் யப் படும் . விருந்திைர் பெை் றதும்
உடைடியாைத் திருப் பி ஒப் பனடை்ைப் படும் .
 ஏணி/ ெல் லனட எை் பை ஒரு சில வீடுைளில் மட்டுரம இருை்கும் .
 பரணில் இருை்கும் பாத்திரம் எடுை்ைவும் , கூனரயில் ஏறி பழுது பார்ை்ைவும்
ரவண்டியரபாது அடுத்தவர் ஏணி நமை்கு ஏற் றம் தர சித்தமாை இருை்கும் .
 மரணம் எை் பது பபரும் பாலும் வரயாதிைத்தில் வரும் . இறந் தவனர ொய
னவை்கிற நாற் ைாலிகூட இரவலாய் ப் ரபாகிற இடங் ைள் உண்டு. நம் மிடம்
ரபாதிய நாற் ைாலிைள் இல் னலரய எை் று யாரும் வருத்தப் பட்டதில் னல.
உடரை இரவல் வாங் கி வர மைை் ைள் எை் கிற இரு ைாலிைள் இருந் ததால் .
 ரதானெ சுடுவதற் கு அம் மாை்ைள் னைவெம் முை்ைாலி இருை்கும் . விருந்திைர்
அமர்ந்து ொப் பிட நாை் னைந்து பலனைைள் இருந்தை. தனரயில் அமர்ந்து
ொப் பிடும் ரபாது அளரவாடு ொப் பிட்டரதாடு மட்டுமல் லாமல் , மூட்டு வலியும்
முழங் ைால் வலியும் வராமல் எல் ரலாரும் திடமாை இருந்தார்ைள் .

 அவெரம் எை் றால் அடுத்த வீட்டிைரிடம் மிதிவண்டினய இரவல் வாங் குவது
உண்டு. திருப் பும் ரபாது மரியானதை்ைாை ைாற் னற நிரப் பித் தருவார்ைள் .
 ெனமயல் எரிவாயு திடீபரைத் தீரும் ரபாது பை்ைத்து வீட்டு உபயத்தால்
அடுப் னபப் பற் ற னவப் பதும் உண்டு.
 அை் று ைத்தி முதல் சுத்தி வனர ரதனவயாை பபாருனள வழங் கிை்பைாள் வதில்
நட்பும் , உரினமயும் ரொம் பல் முறித்தை.
 னைை்கும் வாய் ை்குரம வருமாைம் நீ டிை்கும் பரிதாப நினல நடுத்தரை்
குடும் பங் ைளில் நர்த்தைமாடியது.
 பபண் பார்ை்ை வருகிறரபாது பை்ைத்து வீட்டு அட்டினைகூட பபண்ணிை்
ைழுத்னத அலங் ைரிை்ைப் பயை் படும் .
 இரவல் எை் பது சிை் ை நைரங் ைளில் மட்டுரம இருந்தது.

 கிரொமங் களில்




 யார் ரவண்டுமாைாலும் எந்த ரவப் ப மரத்திலும் பல் துலை்ை குெ்சினய
ஒடித்துை்பைாள் ளலாம் .
 எந்த ரமாட்டார் ஓடிைாலும் தங் ைள் துணிைனள மூட்னடயாை எடுத்துெ் பெை் று
துனவத்துை்பைாள் ளலாம் .
 ஓடுகிற தண்ணீரில் சிண்டுைள் ரொப் புத் ரதய் த்துை் குளித்துை்பைாள் ளலாம் .
 அதற் ைாைரவ பபரிய பதாட்டிைள் . உழவர்ைள் தங் ைள் நிலத்தில் இை் றும்
வாணிைம் பெய் வதில் னல.
 வருரவார் ரபாரவார் ஆனெரயாடு மாங் ைாய் ரைட்டால் ைாசு வாங் ைாமல்
பறித்துத் தருவார்ைள் .
 ைரும் பு வயல் ைளில் அங் ரைரய ஒடித்து ருசிை்ைத் தனடயில் னல.
 குழந் னதைளுை்குப் பால் எை் று ரைட்டால் பணம் பபற் றுை் பைாடுப் பதில் னல.
 இந்த அரிய பண்புைளால் சிற் றூர்ைளில் இை் ைமும் மைிதம் ஜீவித்திருை்கிறது.
 வீட்டுக் குள் பளயும் இரைல் உண்டு.
 அண்ணை் வளர்ந்ததும் தம் பிை்கு அந்த ெட்னட தாைாை வரும் .
 அை்ைாவிை் தாவணி தங் னைை்குத் தானர வார்ை்ைப் படும் .
 ஐந்தாவது படிை்கும் அண்ணை் முழு ஆண்டுத் ரதர்வு முடிந்ததும் நாை் ைாம்
வகுப் னப முடித்த தம் பிை்கு புத்தைங் ைனள அப் படிரய ஒப் பனடை்ை, அவை்
அதிரலரய படிப் னபத் பதாடரும் சிை்ைைங் ைள் உண்டு.
 வெதியற் ற மாணவர்ைள் மற் ரறார் படித்த புத்தைங் ைனள அனர வினலை்கு
வாங் கி அவற் னற னவத்துத் ரதறுவது உண்டு.

 வண்ணப் பபை் சில் ைள் வீட்டிை் பபாதுவுனடனம.
 ரவண்டியரபாது அண்ணை் தம் பிைள் எடுத்துப் பயை் படுத்தி மீள னவப் பது
மரபு.
 இை் று பபாதுவுனடனம எை் பது இல் லத்துை்குள் ரளரய இல் னல.
 அண்ணனுை்கு வாங் குவனத தம் பிை்கும் தருவிை்ை ரவண்டும் .
 இல் லாவிட்டால் தைராறு.
 அவெரத்துை்கு எை் று அடுத்தவரிடம் ரைட்பது அநாைரிைம் .
 அழுது எடுத்து எறிவார்ைரள தவிர, பகிர்ந்து மகிழ மாட்டார்ைள் ,
 முருங் னைை்ைாய் அதிைம் ைாய் த்தால் பை்ைத்தில் உள் ள ைனடைளில் பெை் று
விற் ை முயல் கிை் றைர் ,
 பற் றாை்குனற இல் லாத நினல பல வீடுைளில் இை் று இருை்கிறது.
ஆைாலும் பபட்டியில் இல் லாத வறுனம உள் ளத்னத நினறத்திருப் பது உண்னம !
(எழுதியவர் யாரரா ஆைால் அத்தனையும் உண்னம ).
கொசணொளி : திருப் பலியும் மவறஉவரயும் - அருள் பணி முவனைர்
ரொயப் பொ (YouTube)
திருெ்சி அை் ைாள் ெனபயிைருை்ைாய் நிைழ் த்திய திருப் பலியும் மனறஉனரயும் .
https://www.youtube.com/watch?v=wBI6ygVMRRI&feature=youtu.be
திருை்குடும் ப திருவிழா மனற உனர
https://www.youtube.com/watch?v=GKl_hdbkxQw

ச ொடர்புக் கு : அருள் பணி முனைவர் ராயப் பா அருள் பெல் வம் அனழை்ை :
09845654485, மிை் ைஞ் ெல் : frrayappan@gmail.com
நொட்டு நடப் பு : அம் பொனி – அ ொனி சகொழுக்கபை பைளொண் ெட்ட ்
திரு ் ம் ! வினவு - நிலத்தில் எனதப் பயிரிட ரவண்டும் ; எந்த உரத்னத ரபாட
ரவண்டும் , எை் ை வினலனயத் தீர்மாைிை்ை ரவண்டும் ரபாை் ற அனைத்து
உரினமைனளயும் விவொயிைளிடமிருந் து பறித்து ைார்ப்பரரட்டுைளுை்குை் பைாடுப் பரத
ரவளாண் திருத்தெ் ெட்டம் .

ஆயிரம் ஆயிரமாய் அணிவகுத்து இந்திய தனலநைர் படல் லியில்
இலட்ெை்ைணை்ைாை விவொயிைள் முற் றுனையிட்டு நிற் கிை் றைர்.
பல் லாயிரை்ைணை்ைாை ட்ராை்டர் வாைைங் ைளில் அணி அணியாய் விவொயிைள்
படல் லினய ரநாை்கி ரபார்ப்பரணி பாடி வருகிை் றைர். நாடாளுமை் றத்தில் எந்த
விவாதமும் இை் றி ரமாடி அரசு பைாண்டு வந்திருை்கிை் ற ரவளாண்னம திருத்த
ெட்டங் ைள் விவொயிைளிை் வாழ் வாதாரத்திற் கு ரவட்டு னவத்து விடும் எை் று
மிைப் பபரும் அெ்ெ உணர்வு விவொயிைள் மத்தியில் ஏற் பட்டுள் ளது. உலைமயத்திை்
ரைாரப் பிடியில் சிை்கி சீரழிந் து பைாண்டிருை்கும் இந்திய விவொயிைளிை் தனலயில்
ரபரிடியாை இந்த ெட்டம் அனமந் துள் ளது.
உலைமயம் – தைியார்மயம் – தாராளமயை் பைாள் னைைளால் விவொயம் மிைப் பபரும்
பநருை்ைடிை்கு உள் ளாகியுள் ளது. இடுபபாருள் ைள் வினல உயர்வு, விவொயத்துனறை்கு
அளித்துவந் த அரசு மாைியங் ைள் அளனவ குனறப் பது, இறை்குமதி ைட்டுப் பாடுைள்
நீ ை்ைப் பட்டதால் வினளபபாருள் வீழ் ெ்சி, வங் கிை்ைடை் மறுப் பு, விவொயத் துனறை்கு
வழங் ைப் படும் ஒதுை்கீட்டு நிதினய குனறப் பது. இவற் றிை் வினளவாை விவொயிைளிை்

வாழ் வு ரைள் விை்குறியாகி விட்டது.
ைடை் பநருை்ைடி, ரவனலயிை் னம, பட்டிைிெ் ொவுைள் – இதுரவ இை் னறய
கிராமங் ைளிை் அவல வாழ் வு. ைடை் பநருை்ைடி தாங் ைாமல் விவொயிைள்
தற் பைானலை்கு தள் ளப் பட்டுை் பைாண்டிருை்கிறார்ைள் . ஆறு ஆண்டுைளில் 60 ஆயிரம்
விவொயிைள் தற் பைானல பெய் து பைாண்டுள் ளைர். 2019-ல் மட்டும் 10 ஆயிரத்து 281
விவொயிைளிை் தற் பைானல மரணம் நிைழ் ந்துள் ளை. 30 நிமிடத்துை்கு ஒரு விவொயி
தற் பைானல பெய் து பைாள் வதாை அரசு புள் ளிவிவரங் ைள் பதரிவிை்கிறது.
மூை் று ரவளாண்னம அவெரெ் ெட்டங் ைனள 2020, ெூை் மாதம் ரமாடி அரசு
பிறப் பித்தது. 1955 ஆண்டு உருவாை்ைப் பட்ட அத்தியாவசிய பபாருட்ைள் ெட்டத்தில்
திருத்தங் ைனள பெய் து ஒரு அவெர ெட்டத்னத பிறப் பித்துள் ளது.
நாடாளுமை் றத்தில் கூட விவாதிை்ைாமல் ெைநாயைத்திை் ைழுத்னத பநரித்து
பைாண்டுவரப் பட்ட இந்த அவெரெ் ெட்டம் யாருனடய நலனுை்ைாை? இந்த ெட்டத்தால்
ஆதாயம் அனடயப் ரபாவது யார்? இந்திய விவொயத்தில் ரவளாண் ெட்டங் ைள் 2020
அமுல் படுத்துவதால் நிைழப் ரபாகும் மாற் றங் ைள் எை் ை?
விவொயிைளுை்கு வினல உத்தரவாதம் மற் றும் விவொய ரெனவைள் (அதிைாரம்
அளித்தல் மற் றும் பாதுைாப் பு ெட்டம் ) 2020. இெ்ெட்டம் விவொயிைளிை் வருமாைத்னத
அதிைரிப் பதற் ைாை பைாண்டுவரப் படுகிறது எை் று கூறப் படுகிறது. விவொய உற் பத்திப்
பபாருட்ைனள ைார்ப்பரரட் நிறுவைங் ைளுடை் விவொயிைள் ஒப் பந்தம் பெய் துபைாண்டு
நல் ல வினலனய பபறுவார்ைள் எை் று இெ்ெட்டம் கூறுகிறது.
இந்தெ் ெட்டங் ைள் தைியார் முதலீடுைனள பைாண்டுவரும் எை் கிறது ரமாடி அரசு.
பபரிய ைார்ப்பரரட் நிறுவைங் ைளிை் ைரங் ைளில் விவொயத்னத பமாத்தமாை
ஒப் பனடப் பதற் ைாை ஒரு ஏற் பாடுதாை் இெ்ெட்டம் . ெட்டம் நாடாளுமை் ற அனவயில்
நினறரவறுவதற் கு முை் பாைரவ ரமாடியிை் ரபரை் னப பபற் ற ைார்ப்பரரட் முதலாளி
அதாைி குழுமம் உணவு பைாள் முதல் நினலயங் ைனள பிரம் மாண்டமாை முனறயில்
ைட்டி அனமத்ததை் மர்மம் எை் ை?
அை் ைிய ரநரடி முதலீட்னட ஈர்ப்பதற் ைாை இந்திய விவொயத்னத ைாவு பைாடுை்ை
ைார்ப்பரரட் நலை் ைாை்கும் ரமாடி அரசு முடிவு பெய் துவிட்டது. ைவர்ெ்சிைரமாை
வாை்குறுதிைளிை் பிை் ரை அம் பாைி, அதாைி ைார்ப்பரரட் குழும முதலாளித்துவ
பைாள் னளை் கும் பலிை் நலை் ஒளிந்திருை்கிறது.
வயலில் பயிர்ைள் வளரும் நினலயிரலரய ைார்ப்பரரட் நிறுவைங் ைள் வினலனய
தீர்மாைித்து விவொயிைளுடை் ஒப் பந்தம் பெய் து பைாள் ளும் . நிர்ணயிை்ைப் பட்ட
வினலை்கு தாைியங் ைனள அறுவனட பெய் து பைாள் ளும் . ஆைால் அனதவிட
பலமடங் கு பைாள் னள லாபத்தில் ைார்ப்பரரட் நிறுவைங் ைள் விற் றுை் பைாள் ளும் .
நிலம் மட்டுரம விவொயிைளிடம் இருை்கும் . நிலத்தில் எனதப் பயிரிட ரவண்டும் ; எந் த
உரங் ைனள, எந்த பூெ்சிை்பைால் லினயப் பயை் படுத்த ரவண்டும் எை் பனத
ைார்ப்பரரட்டுைரள தீர்மாைிை்கும் . விவொய ைருவிைள் , இயந்திரங் ைள் , பதாழில்
நுட்பங் ைள் அனைத்னதயும் ைார்ப்பரரட் நிறுவைங் ைரள முடிபவடுை்கும் .
தீர்மாைிை்ைப் பட்ட வினலப் படி, உற் பத்தியும் ைணை்கிட்டு, பெலவுைனள
ைழித்துை்பைாண்டு மீதி உள் ளனத மட்டுரம விவொயிைளுை்கு வழங் கும் .
உற் பத்திப் பபாருட்ைனள ைார்ப்பரரட் நிறுவைங் ைள் பபறுகிை் ற பபாழுது, அதற் ைாை

ைாலம் , வினல, வினளபபாருட்ைளிை் தரம் இவற் னற பற் றி மூை் றாவது நபர் ொை் றிதழ்
வழங் குவார்ைள் . தரம் இல் னல எை் று உற் பத்திப் பபாருள் ைள் பைாள் முதல் பெய் வதற் கு
ைார்ப்பரரட் நிறுவைங் ைள் மறுப் பதற் ைாை வாய் ப் பு இதில் உள் ளது.
இயற் னையிை் சீற் றங் ைள் – வறட்சி, பவள் ளம் ைாரணமாை வினளெ்ெல்
பாதிை்ைப் பட்டால் ைார்ப்பரரட் நிறுவைங் ைள் பபாறுப் ரபற் ைாது. அரொங் ைம் பவள் ள
நிவாரணம் , வறட்சி நிவாரணம் வழங் ைாது. தரை் ைட்டுப் பாடு எை் ற பபயரில்
உற் பத்திப் பபாருட்ைனள ஆய் வுை்கு உட்படுத்துவது நடை்கும் ; தரொை் றிதழ்
வழங் கிைால் மட்டுரம நிறுவைங் ைள் பைாள் முதல் பெய் யும் .
உற் பத்திப் பபாருட்ைனள குனறவாை மதிப் பிட்டு விவொயிைளிை் வயிற் றில்
அடிப் பார்ைள் . விவொயிைள் நஷ்டம் அனடந் து ைார்ப்பரரட் நிறுவைங் ைளுடை்
வாங் கிய முை் பதானைை்கு ஈடு பெய் ய இயலாமல் தங் ைளது வாழ் வாதாரமாை
நிலங் ைனள இழந் து நிற் கும் பைாடுனமை்கு தள் ளப் படுவார்ைள் .
விவொய வினளபபாருள் வியாபாரம் மற் றும் வர்த்தை (ரமம் பாடு மற் றும் எளினமப்
படுத்துதல் ) ெட்டம் 2020
உற் பத்திப் பபாருனள வாங் குவதிலும் விற் பதிலும் விவொயிைளுை்கும் ைார்ப்பரரட்
நிறுவைங் ைளுை்கும் ரதர்வு பெய் துபைாள் ளும் உரினமனய இந்த ெட்டம் வழங் குவதாை
ரமாடி அரசு கூறுகிறது. இலாபைரமாை வினல விவொயிைளுை்கு
கினடை்கும் . உற் பத்திப் பபாருள் விற் பனை தனட இல் லாமல் நனடபபறும் . இத்திட்டம்
நனடமுனறப் படுத்தும் ரபாது ஒரு சில விைாடிைளில் உலைத்திை் எங் ரைா ஒரு
மூனலயில் உள் ளவருை்கு இங் குள் ள வினளபபாருள் உரினமயாகும் .
மிை் ைணு வர்த்தைத்திை் மூலமாை ைார்ப்பரரட் நிறுவைங் ைள் உள் ளூரில் ரெமிப் புை்
கிடங் னை னவத்துவிட்டு ஆை் னலை் மூலமாை பிற நாடுைளுை்கு விற் று விடுவார்ைள் .
பதாடர்ந்து பபாருள் ைள் ஏற் றுமதி ஆகிவிடும் .
உற் பத்தி பெய் யப் பட்ட பபாருட்ைள் , மண்ணிை் னமந்தர்ைளுை்கு னையளவு உணவு
பபாருள் கூட கினடை்ைாமல் ரபாகும் . ைார்ப்பரரட் நிறுவைங் ைள் உணவுப்
பபாருட்ைனள பல மடங் கு வினல ஏற் றி பைாள் னள அடிப் பார்ைள் . இதை் வினளவாை
உணவு பஞ் ெமும் பட்டிைிெ் ொவுைளும் நிைழ இருை்கிை் றை. ைார்ப்பரரட்
நிறுவைங் ைளுை்கு தங் கு தனடயற் ற வர்த்தை சுதந்திரத்னத இந் தெ் ெட்டம்
வழங் குகிறது.
ஒரர நாடு, ஒரர மதம் , ஒரர பமாழி, ஒரர இந் தியா, ஒரர விவொயம் , ஒரர ெந் னத;
இந்த லட்சியத்னத ரநாை்கி நாலுைால் பாய் ெ்ெலில் முை் ரைறுகிறது ரமாடி அரசு.
நாட்டிை் பெல் வவளங் ைள் அனைத்னதயும் ைார்ப்பரரட் நிறுவைங் ைளுை்கு தானர
வார்த்துை் பைாடுத்தது ரபாதாபதை் று மிெ்ெமிருை்கும் விவொயத்னதயும் அவர்ைளது
ைரங் ைளில் ஒப் பனடை்கும் ஏற் பாடுதாை் இந் த புதிய ரவளாண் ெட்டங் ைள் .
60 ெதவீதத்துை்கும் ரமலாை மை்ைள் விவொயத்னத நம் பி வாழ் கிறார்ைள் . இந்திய
அரசிை் ைணை்குப் படி சிறு மற் றும் குறு விவொயிைளிை் எண்ணிை்னை 86 விழுை்ைாடு,
பணை்ைார விவொயிைளிை் எண்ணிை்னை 14 விழுை்ைாடு, இந்திய ரவளாண்னம
துனறயிை் ைணை்பைடுப் பிை் படி குறு விவொயிைள் ஒை் ரைைால் ஏை்ைர் முதல் 2 -1/2
ஏை்ைர் வனர நிலம் னவத்துள் ளைர். சிறிய விவொயிைள் இரண்டனர ஏை்ைரில் இருந் து 5
ஏை்ைர் நிலத்னதபொந் தமாை னவத்துள் ளைர். நடுத்தர விவொயிைள் பத்து ஏை்ைரில்

இருந்து 25 ஏை்ைர் வனர னவத்து உள் ளைர். விவொயிைளிை் பமாத்த எண்ணிை்னையில்
86 விழுை்ைாடு இந்தப் பிரினவெ் ரெர்ந்தவர்ைள் .
ரமாடி அரசு பைாண்டு வந்துள் ள இந்த மூை் று ரவளாண்னம திருத்தெ் ெட்டங் ைளும்
அனைத்து விவொயிைனளயும் , கூலி ஏனழ உழவர்ைனளயும் , ஒட்டுபமாத்த
மை்ைனளயும் பாதிை்ைை் கூடியது. இந் தெ் ெட்டத்திை் மூலம் விவொயிைள் வருமாை வரி
வனளயத்திற் குள் பைாண்டு வரப் படுவார்ைள் . விவொயிைளுனடய ஒவ் பவாரு
வருமாைமும் ைணை்கிடப் பட்டு வருமாை வரி பிடித்தம் பெய் யப் படும் .

ரவளாண் திருத்த ெட்டங் ைள் அரசியல் ெட்டத்தில் உறுதிப் படுத்தப் பட்டுள் ள மாநில
உரினமை்கு ரவட்டு னவை்ைை் கூடியனவ. கூட்டாட்சித் தத்துவத்துை்கு எதிராைனவ.
ைார்ப்பரரட் ைாவி பாசிெத்னத அமல் படுத்தும் ரமாடி கும் பலுை்கு ைணை்கிை் றி நிதி
ஆதாரத்னதயும் நை் பைானடைனளயும் வாரி வழங் குகிை் றை ைார்ப்பரரட் அம் பாைி,
அதாைி கும் பல் . அதற் கு நை் றிை் ைடைாை விவொயத்னத முற் றிலுமாை
ைார்ப்பரரட்டுைளுை்கு தானரவார்ப்பது எை் பரத ரமாடி அரசு பைாண்டுவந்திருை்கும்
இெ்ெட்டங் ைளிை் ரநாை்ைம் .
ஆட்சியாளர்ைள் தங் ைளது அைண்ட பாரத ைைனவ நினறரவற் ற, மாநில
உரினமைனளப் பறித்து, ஒரர நாடு எை் கிை் ற ஒற் னற இந்தியானவ உருவாை்குவனத
இலட்சியமாைை் பைாண்டு இந்தெ் ெட்டம் உருவாை்ைப் பட்டுள் ளது.
ரராம் நைர் பற் றி எரிகிை் ற பபாழுது நீ ரரா மை் ைை் பிடில் வாசித்ததாை
பொல் வார்ைள் . நாட்டிை் தனலனம அனமெ்ெர் ரமாடி அலங் ைாரங் ைரளாடு புதிய
நாடாளுமை் ற ைட்டிடத்திற் கு பூமி பூனெ பெய் கிறார். உனறய னவை்கும் ைடும்
குளிரிலும் ரபாராடிை்பைாண்டிருை்கிறார்ைள் விவொயிைள் . ைார்ப்பரரட் நிறுவைங் ைள்
வீசி எறியும் எலும் புத் துண்னட ைவ் விை்பைாண்டு சில ஊடைங் ைள் மாபபரும்

விவொயிைளுனடய எழுெ்சினய பைாெ்னெப் படுத்திை் பைாண்டிருை்கிறது.
படல் லி தனலநைனர அதிர னவத்துை் பைாண்டிருை்கும் ரபாராட்டம் , பஞ் ொப் ,
அரியாைா மாநிலத்னதெ் ரெர்ந்த விவொயிைளிை் உரினமனய பவை் பறடுை்கும்
ரபாராட்டம் மட்டுமல் ல, இந்திய துனண ைண்டத்திை் அனைத்து விவொயிைளுனடய
வாழ் வாதாரத்னத ைாப் பதற் ைாை ரபாராட்டம் . அனைத்து மாநில விவொயிைளும்
ஓரணியில் ரபாராட்டை் ைளத்தில் நிை் றால் , ஆட்சியாளர்ைளிை் ஆணவத்னத அடை்கி
பவற் றினய ரநாை்கி இந்தப் ரபாராட்டம் பெல் லும் .
வரலாற் றிை் தினெனய மாற் றும் வல் லனம பைாண்டவர்ைள் இந்திய விவொயிைள் .
படல் லி தனலநைர் இதுவனர ைண்டும் ரைட்டிராத ரபாராட்டை் ைளத்னத ெந்தித்து
வருகிறது. நாடாளுமை் ற பபரும் பாை் னம பலத்னத னவத்துை் பைாண்டு எனத
ரவண்டுமாைாலும் பெய் யலாம் எை் று இறுமாப் ரபாடு இருை்கும் ஆட்சியாளர்ைளுை்கு
சிம் ம பொப் பைமாய் திைழ் கிறது விவொயிைளிை் ரபாராட்டம் . மாபபரும் மை்ைள்
ெை்திை்கு முை் ைால் பாசிஸ்டுைள் படு ரதால் வி அனடவது திண்ணம் . எதிர்ைாலத்தில்
ெமூை மாற் றத்திற் ைாை முை் பைடுப் புைளுை்கும் , மை்ைனள விழிப் புறெ் பெய் வதற் கும்
விவொயிைளிை் ரபாராட்டம் துவை்ை உனரயாை அனமந் துள் ளது. இந்தத் துவை்ை
உனரனயத் பதாடர்ந்து முடிவுனரனய இந்திய பாட்டாளி வர்ை்ைம் வினரவில் எழுதி
முடிை்கும் . இதற் ைாை ைாலம் பவகு பதானலவில்
இல் னல. https://www.vinavu.com/2020/12/18/farmers-act-in-favor-of-ambani-adani/
சிந் திக்க செயல் பட : ொன்_என்கிற_அகந் வ !!! ெமூக ஊடகம் - ஒருவருை்கு ரததி
குறித்து விட்டால் , அந் த ரததியில் உயினர எமதர்மை் எடுத்து விடுவார் எை் று
பொல் லுவார்ைள் . அப் படி ஒரு சிற் பிை்கு ரததி குறித்து விட்டார் எமதர்மை் . அந்த ரததி
பற் றி சிற் பிை்கும் எப் படிரயா பதரிய வந் து விட்டது. சிற் பிை்கு இறை்ை விருப் பமில் னல.
எமை் ஒருமுனற தாை் பாெை் ையிற் னற வீசுவார். அதில் தவறிவிட்டால் , மீண்டும் வீசி
உயினரப் பறிை்கும் அதிைாரம் எமனுை்கு இல் னல எை் பதும் சிற் பிை்கு பதரியும் .
அதனைப் பயை் படுத்திை் பைாள் ள ஒரு யுை்தி பெய் தார். தை் திறனம எல் லாம் ைாட்டி
தை் னைப் ரபாலரவ அெ்சு அெலாை இரண்டு சினலைள் பெய் தார். எமை் வரும் ரநரம்
அவற் னற தனரயில் ொய் த்து படுை்ை னவத்து விட்டு, நடுவில் தானும் படுத்து ைண்னண
மூடிை்பைாண்டு படுத்து விட்டார். எமை் வந் தார், பார்த்தார், தினைத்துப் ரபாைார்.
மூை் றும் சினலைளா? இல் னல இரண்டு தாை் சினலைள் எை் பனத யூகித்து விட்டார்.
ஆைால் எனவ சினலைள் , எது சிற் பி எை் பனதத் தாை் அவரால் ைண்டுபிடிை்ை
முடியவில் னல. அவ் வளவு ரநர்த்தி. தவறாை சினலயிை் மீது ையிற் னற வீசி விடை்
கூடாரத. ரநரம் ரவறு ஓடிை் பைாண்டிருந்தது. ரயாசித்தார். ஒரு ரயாெனை
வந்தது. ெத்தமாை வாய் விட்டுெ் பொை் ைார், அட எை் ை தத்ரூபமாை இருை்கிறது!
இவற் னறெ் பெய் த சிற் பினய எை் ைால் பாராட்டாமல் இருை்ைரவ
முடியாது. எை் ைாரலரய எது சினல எது மைிதை் எை் று ைண்டுபிடிை்ை
முடியவில் னலரய!’ இப் படி பொல் லி விட்டு மூை் று சினலைனளயும் உை் ைிப் பாை
ைவைித்தார்.....அவர் எதிர் பார்த்தது நடந்தது. நடுவில் படுத்திருந் த சினலயிை்
உதட்டில் ரலொை முறுவல் பதரிந்தது. தற் பபருனம தாை் , ரவபறை் ை!. ெடாபரை
வீசிைார் ையிற் னற. பைடுத்தது எது? தாை் எை் கிற அைந் னத. ஆை பலருனடய
பிரெ்ெனைைளுை்கு, மை வருத்தங் ைள் மற் றும் ரொர்வுைளுை்கு ைாரணம் . நாை் தாை்
பபரியவை் எை் கிை் ற எண்ணம் தாை் . இத்தனைய எண்ணங் ைனள ஒழித்ரதாம்
எை் றால் நாம் தாை் மிைப் பபரிய பவற் றியாளர்ைள் .
மின்னஞ் ெல் ஊடக ைழியொக எமது நற் செய் தி அறிவிப் புப் பணிக்கு
யவு செய் து ங் களொல் இயன்ற நன்சகொவடவய அனுப் புங் கள் .

வாெைர்ைள் உவந்தளிை்கும் நை் பைானடரய எமது பணிை்கு நிதி ஆதாரம் .
நை் பைானடைள் அனுப் புரவார் பணவினட, ைாரொனல உடைடி பணம் அனுப் பும்
வெதினய பயை் படுத்தலாம் .
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இனிபமல் நடக்க இருப் பவை அவன ்துக் கும் , ஆகட்டும் இவறைொ, ஆசமன்.
என் ஆண்டைபர, என் ப ைபன! உமது அரசு ைருக. உமது திருவுளம் நிவறபைறுக.
ைொரும் ஆண்டைரொகிய ஏசுபை ைொரும் . ஆசமன்.
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Preview YouTube video December 29 - Holy Mass with Sisters of St. Anne,
Trichy

December 29 - Holy Mass with Sisters of St. Anne, Trichy

Preview YouTube video Holy Family - Tamil Homily by Fr. Roy

Holy Family - Tamil Homily by Fr. Roy

