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 நான் வழங்கும் இறைவார்த்றை ஊழிஊழியாக, ைறைமுறை ைறைமுறையாக 
மறைந்திருந்ை இறைத்திட்டத்றைப் பற்றியது. அத்திட்டம் இப்பபாழுது 
இறைமக்களுக்கு பவளிப்படுத்ைப்பட்டிருக்கிைது. மக்களினங்களிறடயய அது 
அளவற்ை மாட்சியுடன் பெயல்படுகிைது என்பறைத் ைம் மக்களுக்குத் பைரிவிக்க 
கடவுள் திருவுளம் பகாண்டார். உங்களுக்குள் இருக்கும் கிறிஸ்துறவப் பற்றியயை 
அத்திட்டம். மாட்சி பபறுயவாம் என்னும் எதிர்யநாக்றக அவயே அளிக்கிைார். 
கிறிஸ்துறவப் பற்றியய நாங்கள் அறிவித்து வருகியைாம். (பகாயைா 1:25-28) 
 

இலங்கையில் அகைதி நிலவ 
திருத்தந்கத விண்ணப்பம்! 

 வத்திக்கான்: ஜூறை 10, கடந்ை ஞாயிறு 
நண்பகலில் வத்திக்கானின் புனிை யபதுரு 
வளாகத்தில் கூடியிருந்ை மக்களுக்கு 
மூயவறள பெப உறேயாற்றியபின்னர், 
இைங்றக, மற்றும், உக்றேனில் அறமதி 
நிைவயவண்டும் என்று யகட்டுக் 
பகாண்டார், திருத்ைந்றை பிோன்சிஸ். 
 
இைங்றகயில் நிைவும் அேசியல், மற்றும், 
பபாருளாைாே உறுதியற்ைைன்றமயின் 
எதிர்விறளவுகளால் பைாடர்ந்து துன்புறும் 
அம்மக்கயளாடு ைனது ஒருறமப்பாட்டுணர் 
றவத் பைரிவிப்பைாக யமலும் கூறியுள்ளார், 
திருத்ைந்றை பிோன்சிஸ். 
 
இைங்றக ஆயர்கயளாடு ைானும் இறணந்து, 
அந்நாட்டில் அறமதி நிைவயவண்டும் என 
மீண்டும் விண்ணப்பிக்கியைன் என்றும், 
அந்நாட்டுத் ைறைவர்கள், ஏறழகளின் 
அழுகுேல் மற்றும், மக்களின் யைறவகறளப் 
புைக்கணிக்கயவண்டாம் என யகட்டுக் 
பகாள்கியைன் என்றும் திருத்ைந்றை 
கூறியுள் ளார். 
 
அகைதி நிலவ ஐ.நா. 
 
யமலும், இைங்றகயில் அறமதி காக்குமாறு, 
அதிகாரிகறளயும், யபாோட்டைாேர்கறள 
யும் யகட்டுக்பகாண்டுள்ள ஐ.நா.வின் 
மனிை உரிறமகள் அறவயின் உயர் 
இயக்குனர் அலுவைகம், அந்நாட்டில் 

யமற்பகாள்ளப்படும் அறனத்து முயற்சிக 
ளும் வன்முறைறயத் ைவிர்ப்பைற்கு 
உறுதிபெய்வைாய் இருக்கயவண்டும் என 
வலியுறுத்திக் கூறியுள்ளது. 
 
இைங்றகயில் இடம்பபறும் கடும் பபாருளா 
ைாே பநருக்கடி காேணமாக, அேசுத் 
ைறைவர் பைவி விைகயவண்டும் என்ை 
யகாரிக்றகறய முன்றவத்து, அந்நாட்டில் 
நூறு நாள்களுக்கு யமைாக நறடபபற்று 
வரும் மக்கள் பகாந்ைளிப்பின் 

உச்ெகட்டமாக, ஜூறை 09 கடந்ை 
ெனிக்கிழறமயன்று அேசுத்ைறைவர் 
மாளிறகயில் யபாோட்டைாேர்கள் நுறழந்து 
அவ்விடத்றை ஆக்ேமித்துள்ளனர். இறை 
யடுத்து காவல்துறை ஊேடங்கு ெட்டத்றை 
அறிவித்துள்ளது. அந்நாட்டில் இடம்பபறும் 
வன்முறையில் இரு காவல்துறையினர் 
உட்பட குறைந்ைது 21 யபர் 
காயமுற்றுள்ளனர் என்று பெய்திகள் 
கூறுகின்ைன. 
 

யமலும், ஜப்பான் நாட்டின் முன்னாள் 
பிேைமர் ஷின்யொ அயப (Shinzo Abe) 
அவர்கள், படுபகாறைபெய்யப்பட்டுள்ளது 
குறித்து, ைனது ஆழ்ந்ை வருத்ைத்றையும், 
அவேது இைப்பால் வருந்தும் குடும்பத்தினர், 
நண்பர்கள் மற்றும், நாட்டினருக்கு ைன் 

இையம்நிறைந்ை அனுைாபங்கறளயும் 
பைரிவித்துள்ளார், திருத்ைந்றை பிோன்சிஸ். 
 
ஜப்பானில் இந்ை அறிவற்ை பெயல் 
இடம்பபற்றுள்ள இவ்யவறளயில், அறமதி, 
மற்றும், வன்முறையின்றம ஆகியவற்றுக்கு, 
வேைாற்று ரீதியாக ைன்றன அர்ப் 
பணித்துள்ள ஜப்பானிய ெமுைாயம், 
அவற்றில் உறுதிப்படுத்ைப்பட இறை 
யவண்டல் பெய்வைாகவும், திருத்ைந்றை, 
ைன் இேங்கலில் யமலும் கூறியுள்ளார். 
 
 

யமரி பையேொ: வத்திக்கான்  
 

இலங்கை அரசுத் தகலவர் மாளிகையுனுள்  (AFP or licensors) 

ைலலசிய திருஅகவயின் இகைஞர் பணிக்குழுக்ைள்  மிரியில் 
ஒன்றுகூடினர் 

மிரி: மிரி மறைமாவட்டத்தின் இறளஞர் 
யபேறவ   ஏற்பாட்டில், மயைசிய 
கத்யைாலிக்க இறளஞர் பணியாளர்கள் 
குழு (MCYMC) கடந்ை ஜூன் 27 முைல் 
ஜூறை 2 வறே Lutong, Mater Dei 
யைவாையத்தில் ஒன்றுகூடலில். ஏைக் 
குறைய இேண்டு வருடங்களுக்கும் 
யமைான இயங்கறை  ெந்திப்புகளுக்குப் 
பிைகு யநர்முகமாக ெந்திக்க முடிந்ைது 
மகிழ்ச்சியான சூழைாக அறமந்ைது என 
அறனத்து பங்யகற்பாளர்களும் கருத்து 
றேத்ைனர். மயைசியாவின் இறளஞர் 
மற்றும் வட்டாே ரீதியிைான  ஆயர் 
ஆறணயத்தின் பபாறுப்பாளர், கூச்சிங் 
யபோயர்   றெமன் யபா அவர்கள்  
இறளஞர் பணிகுழுவினர், எல்ைா 
இடங்களிலும் உள்ள இறளஞர்களுக்கு  
ஆற்றிவரும் யெறவகளுக்கும்    அவர்க 
ளுக்கு உறுதிணூயாக     பணிறயத் 
பைாடர்வைற்காக ைனது பாோட்டுகறளத் 
பைரிவித்ைார். 
 
MCYMC உறுப்பினர்கள் கடந்ை ஜூன் 25 
அன்று மிரி மறைமாவட்டத்தின் யபோயர் 
ரிச்ெர்ட் இங் அவர்களின் பைாடக்க 
திருப்பலியில்  வேயவற்கப் பட்டனர்.  

அறைத் பைாடர்ந்து யைாழறம நிகழ்வு 
ஒன்று ஏற்பாடு பெய்யப்படிருந்ைது.   இந்ை 
ஆண்டு கூட்டம் 2025 -ல் நறடபபைவுள்ள 
மயைசிய இறளஞர்கள் யபேறவறய 
யநாக்கிய பயணத்றை முைன்றமயாக 
றமயப்படுத்ைப்பட்டி ருந்ைது என்பது 
குறிப்பிடத்ைக்கது.  
 
இப்யபேறவ கூட்டத்றைத் ைவிர்த்து,  
அருட்ைந்றை பென்றி ொயை மற்றும் 
MiDYC   இறளஞர் பணிக்குழு மறை 
மாவட்டத்திலும் அறைச் சுற்றியுள்ள 
பல்யவறு ெமூக நிகழ்வுகளிலும் குழுவினர் 
பங்யகற்க ஏற்பாடு பெய்ைனர். 
 
இந்ை வருடாந்திே MCYMC கூட்ட 
மானது,  இறளஞர் பணிக்குழுவினர்  
உருவாக்கம் மற்றும் வளர்ச்சிறய ஒன்ைாக 
அனுபவிக்க ஒரு வழியாக்க விளங்குகிைது. 
இந்ை ஆண்டு நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக, 
அருட்ெயகாைரி ொந்தி மரியைாஸ், 
"இறளஞர் யமய்ப்புப்பணி  
பணியாளர்களுக்கான  சுய பாதுகாப்பு "
என்ை ைறைப்பில் ஒரு அமர்றவ 
வழிநடத்தினார். அத்யைாடு,   மிரி 
மறைமாவட்டத்தின்   அருட்ைந்றை 

எஸ்.யக.பெல்வன் அவர்கள், பணியில்  
ைங்கள் வாழ்க்றகறயப் பிேதிபலிக்கவும் 
அைறன  மதிப்பீடு பெய்யவும் பணியாளர் 
களுக்கு    பயிற்சியில் வழிநடத்தினார் 
மயைசியாவில் நடக்கும் பல்யவறு 
நிகழ்வுகளில் இறளஞர்கள் நிகழ்வுகளில்  

பங்யகற்க விரும்பும் இறளஞர்கள்   ைந்ைம்  
மாமறை அல்ைது  மறைமாவட் டத்தில் 
உள்ள இறளஞர் அலுவைகங்கள், 
ஆறணயங்கள் திருத்தூதுப்பணியகங்கள் 
ஆகியவற்றுடன் பைாடர்பு   அறழக்கப் 
படுகிைார்கள்.   
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நல்ல பங்கைத் தேர்ந்துகைொள்த ொம் !   
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 கடந்த வாரம் நல்லச் சமாரித்தன் கததயில் 
ஒரு சீடர் எவ்வாறு நடந்து ககாள்ள 
வவண்டும் என்பததக் கண்வடாம். 
இவ்வாரம் ஒரு சீடர் எவ்வாறு கசவிசாய்க்க 
வவண்டும் என்பதத இவேசு கற்பிக்கிறார். 
கடந்த வாரம் கபேர் கதரிோத சமாரிேர், 
வழிவபாக்கர்க்கு உதவி கசய்வதத விளக் 
கினார்.  அந்த கததயின் தமேக் கருத்து 
மனிதவநேம்.   
                                                      
இவ்வார நிகழ்வில் குறிப்பிடப்படுவது  ஓர் 
உவதமேல்ல. ஓர் உண்தம நிகழ்வு. 
இவ்விரு கபண்களும் சரித்திரப் கபண்கள், 
அவர்களுக்கு கபேர் உண்டு, ஊர் உண்டு, 
முகவரி உண்டு. அதாவது உண்தமோக 
வாழ்ந்தவர்கள்.  முதல் வாசகத்தில் 
இதறவார்த்ததயின் வல்லதமதே கடவுள் 
கவளிப்படுத்துகின்றார். அபிரகாமும் 
கடவுளின் வார்த்ததக்குச் 
கசவிசாய்த்வதாடு அததன நம்புகின்றார்.   
 
நற்கசய்தியில் தங்கள் வீட்டிற்கு வரும் 
இவேசுதவ மார்த்தாவும் மரிோவும் 

வரவவற்கின்றனர். வீட்டிற்கு வந்திருக்கும் 
விருந்தினர் கசால்வதத காது ககாடுத்து 
வகட்பதும் ஓர் உபசரிப்புதான். வமலும், 
இவேசு ஒரு வபாதகர் என்பது இவர்களுக் 
குத் கதரியும்.   மார்த்தா பற்பல பணிகள் 
புரிவதில் பரபரப்பாக இருக்கிறார். 
மரிோவவா இவேசுவின் காலடியில் அமர்ந்து 
அவர் கசால்வததக் வகட்டுக்ககாண்டிருக் 
கிறார். “இதறவார்த்தததேக் வகட்டு 
அததக் கதடப்பிடிப்வபார் அதிகம் 
வபறுகபற்வறார்   (லூக்.11:27-28) என 
இவேசு கசால்வதத தவத்துப் பார்த்தால், 
மரிோ நல்ல பங்தகத் வதர்ந்கதடுத்துக் 
ககாண்டார் என்பது கவள்ளிதட மதல.  
இதத இவேசுவும் அவமாதிக்கிறார், பாராட் 
டுகிறார்.   
 
இவேசுதவ வரவவற்ற மார்த்தா அவருக்கு  
விருந்து ஏற்பாடு கசய்ே வவண்டும் என்று 
கிளம்பி விடுகின்றார். அதுமட்டுமல்லாமல், 
தனக்கு உதவிகசய்ே வரவில்தல என்று 
தன் சவகாதரி மரிோதவக் குதறபட்டுக் 
ககாள்கின்றார். 

வீட்டிற்கு வந்த விருந்தினதர உபசரிப்பதும் 
விருந்து பதடப்பதும் சிறந்த பண்பு 
என்பதத மறுப்பதற்கில்தல. ஆனால்  இங்கு 
இவேசு எதத விரும்புகிறார் என்பவத 
முக்கிேம்.  அவரது விருப்பம் வார்த்தத 
ோன அவதர முதலில் அண்டிக் 
ககாள்வதாகும். ஆதகோல், நாம் 
மார்த்ததவப் வபான்று இவேசுதவ 
விட்டுவிலகி, எதத எததவோ கசய்து 
ககாண்டிருக்கவும் அவதரத் திருப்திப்ப 
டுத்தவும் முேல்கிவறாம்.    
 

“மனிதர் அப்பத்தினால் மட்டுமல்ல. 
மாறாக, கடவுள் வாய்ச்கசால் ஒவ்கவான் 
றால் வாழ்வர்’ (மத் 4:4) என்று 
இதறவார்த்ததயின் அர்த்தத்தத மரிோ 
உணர்ந்திருக்க வவண்டும்.  அதனால்தான் 
அவர் இவேசுவின் காலடியில் அமர்ந்து, 
அவருதடே வார்த்தததேக் வகட்கின்றார். 

பல வநரங்களில் நாம் மார்த்தாதவப் 
வபான்றுதான்  எதத எததவோ  நமது 
வாழ்வுக்கு  வததவ என்று நிதனத்துக் 

ககாண்டு கிறிஸ்துதவ விட்டும், 
அவருதடே சமூகங்கதள  விட்டும் எங்வகா 
கசன்றுவிடுகிவறாம். ‘அதனத்திற்கும் 
வமலாக அவரது ஆட்சிதேயும் அவருக்கு 
ஏற்புதடேவற்தறயும் நாடுவவாம்.  
அப்வபாது நமக்குத் வததவோனது நமக்குச் 
வசர்த்து ககாடுக்கப்படும்’ (மத் 6:33).  
 
கிறிஸ்தவம் என்பது கடவுதளத் திருப்தி 
படுத்துவது அல்ல, மாறாக, அவர் விரும் 
புவதத நிதறவவற்றுவதில் நிதறவு 
கபறுகிறது.  
 
 

அந்வதாணி இன்னாசி, ஸ்ரீ ககம்பாஙான், 
சிலாங்கூர் 

  ஆண்டின் கபொதுக்ைொலம் 16-ம் ஞொயிறு  
       

 

1-ம் வாசகம்    கதா.நூ  18: 1-10  
தி. பாடல்:       15: 2. 3-4. 5   
2ம் வாசகம்:     ககாவலா  1: 24-28  
நற்கசய்தி:        லூக் 10:38-42 

ஞாயிறு வாசகம் ஆண்டு 3 
வாரநாள் முதல் வாசகம் –ஆண்டு 2 

மின்யாக் ததாட்டத்தில் புனித 
அந்ததாணியார் திருவிழா 
க ாண்டாடப்பட்டது  

 கபஸ்தாரி கெோ:  இங்குள்ள மின்ோக் 
வதாட்டத்தில் அதமந்துள்ள பழதம 
வாய்ந்த புனித அந்வதாணிோர் 
சிற்றாலேத்தில் ஈராண்டு இதடகவளிக்குப் 
பின் ஆண்டு திருவிழா ககாண்டாடப் 
பட்டது. ெூதல 9 அன்று இரவு 7.30 
மணிக்கு ககாடிவேற்றமும் நவநாளும் 
மறுநாள் இரவு 7.30க்கு நவநாள் 
கசபவழிபாடும் நதடகபற்றது.  
 
கதாடர்ந்து 11-ம் திகதி, திங்கட்கிழதம 
(கபாதுவிடுமுதற) காதல 11 மணிக்கு 
திருவிழா திருப்பலிதேப் பங்குத்தந்தத 
வெம்ஸ் வகபிரிவேல் அவர்கள்   
ககாண்டாடினார். தற்காலத்தில் இத்வதாட் 
டத்தில் கத்வதாலிக்கக் குடும்பங்கள் 
இல்லாத சூழலில் முன்பு இங்கு வசித்த 
கத்வதாலிக்க மக்கள் பலர் குடும்பம் 
குடும்பமாக திருப்பலிக்கு வந்திருந்தனர்.  
 
திருவழிபாட்டு குழுவினர் சிறப்பாக திருப் 
பலிக்கான தோரிப்புக்கதளக் கவனித்திருந் 
தனர். அலங்கரிப்பு, மதிே உணவு வபான்ற 
ஏற்பாடுகளும் சிறப்பாகவவ இருந்தது. 
பங்குத்தந்தத கபாறுப்பாளர்கள் அதன 
வருக்கும் நன்றியும் பாரட்டும் கதரிவித் 
தார். வமலும்,  அவரது மதறயுதரயில், 

இச்சிற்றாலேத்திலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட 
பலர் மாமதறமாவட்ட அளவில்  
மதறக்கல்வி, விவிலிேம் மற்றும் சமூகச் 
வசதவகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் என்று 
கபருமிதம் ககாண்டார்.  
 
நிதறவாக, ககாடி இறக்கப்பட்டவதாடு 
மூன்று நாள் விழாக் ககாண்டாட்டம் ஒரு 
முடிதவ எய்திேது.  

ஆர்.வக. 

‘புனித பவுல் அடிகளின் 
திருமுகங்கள்’ 

திருக்குடும்பப் பங்கின் ஏற்பாட்டில் 
ச ாற்சபாழிவு நடைசபற்றது 

காொங்:  கடந்த 1 2 ெூதல அன்று, 
இங்குள்ள திருக்குடும்பப் பங்கின் 
விவிலிேப் பணிக்குழு அதன் மாதாந்தர 
விவிலிே கசாற்கபாழிதவ நடத்திேது. 
புனித பவுலின் ஆன்மீகம் எனும் கதாடரில் 
‘புனித பவுலின் திருமுகங்கள்’ எனும் 
ததலப்பில் சவகா. ஆர்.வக. சாமி அவர்கள் 
முதலாவது பாகத்தத கசாற்கபாழிவாக 
வழிநடத்தினார்.  
 
திருமுகங்களின் வநாக்கம், அவற்றின் 
பிரிவுகள், வளர்ச்சியின் படிகள், அதமப்பு 
முதற வபான்றவற்றில் விளக்கமளித்தார். 
கதாடர்ந்து கால வரிதசயின் அடிப் 
பதடயில் முதலாம் மற்றும் இரண்டாம்  
கதசவலானிக்கர் திருமுகங்கதள   விவரித் 
தார். முதல் கதசவலானிக்கர் கிறிஸ்துவின் 
2-ம் வருதக குறித்த சந்வதகத்திற்கு பதில் 

அளித்தலும், அவரது வருதகக்கு  
எப்வபாதும் தோர் நிதலயில் இருத்தல் 
வவண்டும் என்பதத வலியுறுத்துவததயும் 
கதளிவுப்படுத்தினார்.  கதாடர்ந்து, 
இரண்டாவது கதசவலானக்கர் முதல் 
திருமுகத்தின் இதறயிேல் கதாடர்ச்சிோக 
உள்ளது என்பததயும் விளக்கினார்.  
 
இேங்கதல வாயிலாக நதடகபற்ற 
இப்பயிற்சியில் 50க்கு வமற்பட்வடார் வநரடி 
ோகவும், யூ டியூப் கசனல் (வதலத்தளம்) 
வழிோகவும் கலந்துககாண்டனர்.  
 
அடுத்த மாதம் ‘புனித பவுலின் 
திருமுகங்கள்’ பாகம் இரண்டு இடம் 
கபறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.  
 

-மதலின், காொங். 

அரசியலகைப்பில் ைருக்ைகலப்பு 
இகைப்புக்கு ஆயர்ைள் எதிர்ப்பு! 

அகமரிக்க ஐக்கிே நாட்டு கருக்கதலப்பு 
விவாதத்தில் ஐவராப்பிே பாராளுமன்றம் 
இதணேக் கூடாது என்று, EU எனப்படும் 
ஐவராப்பிே ஒன்றிேத்ததக் வகட்டுக் 
ககாண்டுள்ள அப்பகுதியின் ஆேர்கள், 
இவ்விவகாரம் அப்பாராளுமன்றத்தின் 
சக்திக்கு அப்பாற்பட்டது என்று 
கதரிவித்துள்ளனர். 
 
EU நாடுகள், ஐவராப்பிேர்களுக்குள் 
ஒற்றுதமதே அதிகமாக வளர்ப்பதற்காக, 
பணிோற்றுமாறு வலியுறுத்திக் கூறியுள்ள 
அந்நாடுகளின் ஆேர்கள், ெூதல 7, 
கடந்த விோழனன்று ஐவராப்பிே 
பாராளுமன்றத்தில் கருக்கதலப்பு குறித்து 
ககாணரப்பட்ட புதிே தீர்மானம் குறித்த 
கவதலதேயும் கவளியிட்டுள்ளனர். 

ஐவராப்பிே ஒன்றிேத்தின் அரசிேலதமப் 
பின் அடிப்பதட உரிதமகளில் 
கருக்கதலப்தப இதணத்திருப்பது குறித்து 
எச்சரிக்தக விடுத்துள்ள ஆேர்கள், இது 
நாடுகளின் சீர்திருத்தத்திற்கு ஆபத்தாக 
அதமயும் எனவும் கூறியுள்ளனர். 
 
 

கருக்கதலப்புக்கு எதிர்ப்பு  (ANSA) 

உலை ைக்ைள் கேொகை -  த்திக்ைொன் அறிக்கை 
 

உலை ைக்ைள் கேொகையில் 31.1% கிறிஸ்ே ர், 24.9% முஸ்லிம்ைள். ைேம் 
என்று பொர்க்கும்தபொது, மூன்றொ து இடத்தில் இந்து ைேம் 15.16 
விழுக்ைொட்டுடன் நிற்கிறது. உலகில் ைேம் சொரொே ர், ைற்றும் ைே 
நம்பிக்கையற்ற ர்ைளின் எண்ணிக்கை 15.58 விழுக்ைொடு. 

  

ஆயர் ளைத் ததர்ந்கதடுக்கும் 
ஆத ாசளைக் குழுவில் 

இரண்டு கபண் ளும் இடம் 
கபறவுள்ைைர் 

 
 

வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மாற்றமாக, 
முதன்முதறோக, ஆேர்கதளத் வதர்ந்கதடுக் 
கும் ஆவலாசதனக் குழுவில் இரண்டு 
கபண்கதளயும் வசர்த்துக்ககாள்வதாக 
திருத்தந்தத பிரான்சிஸ் அறிவித்துள்ளார். 
கடந்த  ெூதல 2 அன்று தனது இல்லத்தில் 
ராய்ட்டர் கசய்தி நிறுவனத்திற்கு  அளித்த 
வபட்டியில், சமீபத்திே சீர்திருத்தத்தால் 
அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளபடி, நிர்வாகத்தில் 
அதிக உேர் பதவிகதள ஏற்க, சாதாரண 

மக்கள் உட்பட, "[கபண்களுக்கு] ஒரு 
வாய்ப்தப வழங்குவதற்குத் திறந்திருப்பதாக" 
திருத்தந்தத கூறினார்.  

வத்திக்கான்  நகர ஆளுநர் பதவியில் 2-வது 
இடத்தத வகிக்கும்  சவகாதரி ரஃவபல்லா 

கபட்ரினி        
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