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 அன்பர்களே, நீங்கள் உரிமை வாழ்வுக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்; அந்த 
உரிமை வாழ்வு ஊனியல்பின் செயல்களுக்கு வாய்ப்பாய் இராதபடி பார்த்துக் 
சகாள்ளுங்கள். ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பின் அடிமைகோய் இருங்கள். “உன்மீது 
நீ அன்புகூர்வதுளபால உனக்கு அடுத்திருப்பவர்மீதும் அன்புகூர்வாயாக” என்னும் 
இந்த ஒளர கட்டமேயில் திருச்ெட்டம் முழுவதும் நிமைவு சபறுகிைது. ஆனால் 
நீங்கள் ஒருவமர ஒருவர் கடித்து விழுங்குவமத நிறுத்தாவிட்டால் ஒருவரால் 
ஒருவர் அழிக்கப்படுவீர்கள். எச்ெரிக்மக!  (கலா 5:13-15) 
 
 

    
  

திருத்தந்தத வேண்டுவ ோள்! 

வத்திக்கான்:கிறிஸ்துவின் செய்தி, ைற்றும் 
திருஅமவயின் அதிகாரப்பூர்வ சவளியீடு 
கமேப் பரப்புவதற்கு ெமூகத்சதாடர்மப 
ஒரு கருவியாகப் பயன்படுத்தினால் ைட்டும் 
ளபாதாது, ைாைாக, அச்செய்திமய, நவீன 
சதாடர்புொதனங்கோல் உருவாக்கப்பட் 
டுள்ே புதிய கலாச்ொரத்திற்குள் இமைத் 
துப் பரப்பளவண்டும் என்று, திருத்தந்மத 
பிரான்சிஸ் அவர்கள் புனித பவுல் 
ெமபயினிடம் கூறியுள்ோர். 
 
இத்தாலியின் அரிச்ொவில் தங்களின் 11வது 
சபாதுப்ளபரமவமய ஜூன் 18, கடந்த 
ெனிக்கிைமையன்று நிமைவுசெய்த புனித 
பவுல் ெமபயின் அறுபது பிரதிநிதிகமே 
வத்திக்கானின் சகான்சிஸ்ளதாளரா அமை 
யில் ெந்தித்து உமரயாற்றிய திருத்தந்மத 
பிரான்சிஸ் அவர்கள் இவ்வாறு கூறியுள் 
ோர்.   
 

"உங்கள் உள்ேம் புதுப்பிக்கப் சபற்று 
ைாற்ைம் அமடவதாக! (உளரா.12,2): 
ெமூகத்சதாடர்பு கலாச்ொரத்தில் நற்செய்தி 
யின் ைகிழ்மவ இமைவாக்குப் பண்புடன் 
அறிவிப்பதற்கு அமைப்பு" என்ை இப்சபாதுப் 
ளபரமவயின் கருப்சபாருமே 
மையப்படுத்தி உமரயாற்றிய திருத்தந்மத, 
ஒருவர், தன்மனச் சுற்றியுள்ேவர்கமே 
ைாற்றுவதற்கு முன்னர், தன்மனளய ைாற்ை 

ளவண்டும் என்று பவுலடிகோர் கூறுவமதச் 
சுட்டிக்காட்டினார். 
 
சிந்திக்கும் முமைமயப் புதுப்பித்தல் 
என்பது, இச்ெமபமயத் சதாடங்கிய 
அருோேர் ஜாக்ளகாளைா ஆல்சபரி 
ளயாளன அவர்களின் ஆன்மீக ைற்றும், 
திருத்தூதுப் பணி வாழ்வின் மையைாக 

இருந்தது என்றும், அமனத்துளை 
ைனதிலிருந்து பிைப்பதால், முதலில் 
ைனநிமலயில் ைாற்ைம் ளதமவ என அவர் 
குறிப்பிட்டுள்ோர் என்றும் திருத்தந்மத 
கூறியுள்ோர். 
 

எனளவ முதலில், நம் ளபாதகர் இளயசுவின் 
ைனநிமலப்படி நம் ைனநிமல ைாற்ைம் 

சபைளவண்டும், இது, திருஅமவக்கும், 
பவுல் ெமபயினருக்கும் மிகப்சபரும் 
ெவாலாக உள்ேது என்றுமரத்த 
திருத்தந்மத, டிஜிட்டல் சூைலில், ைக்கள் 
ைத்தியில் உைவுகமேக் கட்டிசயழுப்பவும், 
ெந்திப்பு கலாச்ொரத்திற்கு உதவவும் 
ெமூகத்சதாடர்பு ொதனங்கள் எவ்வமகயில் 
உதவ முடியும் என்பது குறித்து சிந்திக்கு 
ைாறு அமைப்புவிடுத்தார். 
 
மற்றவர ோடு இணைந்து பணியோற்ற... 
 
பவுல் ெமபயினர் தங்களின் பணிகமே 
தனித்து ஆற்ைாைல், ைற்ை ைமைப் 
பணியாேர்களின் ஒத்துமைப்ளபாடு ஆற்ை 
ளவண்டும் எனவும், அதன் வழியாக 
குழுவாகப் பணியாற்றுவது குறித்து 
கற்றுக்சகாள்ே இயலும் எனவும் உமரத்த 
திருத்தந்மத பிரான்சிஸ் அவர்கள், 
இச்ெமபயினர் தங்களின் தனிவரத்மத, 
திருஅமவ ளைற்சகாண்டுவரும் ஒன்றி 
மைந்த பயைப் பாமதக்கு உதவ 
ஆவனசெய்ய ளவண்டும் என்றும், இவர்கள் 
தங்களின் உைவுகளிலும், ைமைைாவட்ட 
குழுைங்களிலும் உடன்பிைந்த உைர்வில் 
வாழுைாறும் ளகட்டுக்சகாண்டார்.  
 

ளைரி சதளரொ: வத்திக்கான்  

புனித பவுல் ெமபயின் பிரதிநிதிகளுடன் திருத்தந்மத    (Vatican Media) 

கத்ரதோலிக்கத் திருஅணவ சிறோர் சித்த வணதயில்  அக்கணற ககோள்கிறது! 

பினாங்கு: ைளலசிய  கத்ளதாலிக்க 
திருஅமவ  சிறுவர் சித்தரவமதகமேத் 
தடுப்பதற்கான நடவடிக்மககமே உறுதி 
செய்வதன்  அவசியத்மத தீவிரைாக 
செயல்படுத்தி வருகிைது.  

இது சதாடர்பாக, கடந்த  ஜூன் 12ஆம் 
ளததி, 'சிைாமரப்  பாதுகாப்பது' என்ை 
தமலப்பில், பட்டர்சவர்த்தில் உள்ே 
புனித கன்னி ைரியா பிைப்பு ளதவாலய 
மையத்தில்,  சதாழில்முமை தரநிமலகள் 
அலுவலகத்தில்  (Professional Standards 
Office,PSO) அங்கம் வகிக்கு  சிவில் 
வைக்கறிஞரான திரு கிறிஸ்ளடாபர் குஷி 
அவர்களின் சொற்சபாழிவு  நமட 
சபற்ைது. 

 

ஆயர் செபாஸ்டியன் பிரான்சிஸ் 
அவர்களின்  ளநரடி ளைற்பார்மவயின் கீழ் 
வைக் கறிஞர்கள், ஆசிரியர்கள் ைற்றும் 
உேவியலாேர்கள் உட்பட பல்ளவறு 
சதாழில்கமேச் ளெர்ந்த நபர்களின் 
குழுவாக  PSO இயங்கிவருகிைது.  

ஆைந்த சிந்தமனமயத் தூண்டுு்ம் இச்சொற் 
சபாழிவில், ஏைக்குமைய 50   உறுப்பினர் 
கள் கலந்துசகாண்டனர். அவர்களில்  
ைமைக்கல்வி ஆசிரியர் பயிற்றுனர்களும் 
அடங்குவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.   
இறுதியில் ளகள்வி-பதில் அங்கமும் 
ளெர்த்துக்சகாள்ேப்பட்டது.  சிைார்கமேப் 
பாதுகாப்பது குறித்த விழிப்புைர்மவ 
அதிகரிக்கும் ளநாக்கில், இந்தக் குழு 
பினாங்கில் உள்ே பல்ளவறு பங்குகளில்  
விழிப்புைர்மவ ஏற்படுத்தி வருகிைது. 
 

உளராமில் 2019-ல் நமடசபற்ை சிைார் 
சித்தரவமத குறித்த உலகோவிய உச்ெ 
ைாநாட்டில்  ஆயர் செபஸ்டியன் அவர்கள் 
கலந்து சகாண்டார்.  அந்த ைாநாட்டில்  
சிைார் சித்தரவமத சதாடர்பான 
பிரச்சிமனமய மகயாள்வது ைற்றும் 
தடுப்பதற்கான  பல உக்திகளும் செயல் 
முமைகளும்  முன்சைாழியப்பட்டன 
என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதனிமித்தம், 
அகில உலக அேவில், ஒவ்சவாரு 
ைமைைாவட்டத்திலும்  சிைார் சித்தரவமத   

சிைார் சித்தரவமத ெட்டங்கள் குறித்து விேக்கும் திரு கிறிஸ்ளடாபர் குஷி  
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 தூய ஆவியாரின் தூண்டுதலுக்கேற்ப வாழ்கவாம்! 
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  இறைவறைப் பின்பற்றுதல்  அல்லது 
இறைவனுக்கு உகந்த வாழ்க்றக வாழ 
வவண்டுமென்ைால் கடந்த கால 
வாழ்க்றகறை, கடந்தகால உைவுகறை 
முறித்துக் மகாள்ளும் முடிவு எடுக்க 
வவண்டும் என்று இன்று இறைவாக்கு 
வழிபாடு நெக்கு கற்பிக்கிைது. அருள்பணி 
நிறலயில் இறையும் ஒருவர் தன் 
குடும்பத்வதாடு இறைந்திருக்கும் 
இறைப்றப முறிக்கிைார். இன்றைை முதல் 
வாசகத்தில் எலிைா தன்னுறடை 
இறைவாக்குப் பணிறை நிறைவு மசய்கிைார். 
சாபாற்றின் ெகன் எலிசாறவ 
இறைவாக்கிைராக அருள்மபாழிவு 
மசய்யுொறு பணிக்கிைார் ஆண்டவராகிை 
கடவுள்.  
 
எலிசா ஒரு விவசாயி. கடவுைால் 
உந்தப்பட்ட எலிைா ஆகிவைார் தன்னுறடை 
உழவுத் மதாழிலில் மூழ்கியிருந்த 
எலிசாறவ சந்தித்து அவர் வெல் தன் 
வபார்றவறை வபாடுகின்ைார். புதிை 

ஆறடறை ஒருவர்வெல் வபார்த்துவது 
என்பது புதிை பணிக்கு ஒருவறர 
அனுப்புவது என்பது மபாருைாகும். 
ஆறகைால்தான், அருள்பணிைாைர் திரு 
நிறலப்படுத்தப்படும் நிகழ்விலும் அவருக்கு 
புதிை திருவுறட அணிவிக்கப்படுகிைது. 
எலிசாறவ வபால இன்று நெக்கும் 
பணிவாழ்வு என்ை வபார்றவ வபார்த்தப் 
படுகிைது. ஆைால், பணி வாழ்றவ 
உள்ைார்ந்த ெைவதாடு   முழுறெைாக 
நாம் ஏற்றுக் மகாள்கிவைாொ? பதவிக்கும், 
புகழுக்கும், மபருறெக்கும் பணி வாழ்வில் 
மபாறுப்மபடுத்து மசைல்படுகிவைாொ? 
 
திருஅறவயில் நெக்கு ஒர் அங்கீகாரம் 
வவண்டும் என்ை ெை உைர்வில் பணி 
வாழ்வில் தங்கறை ஈடுப்படுத்திக்மகாள்வது  
என்பது ஏற்ை ஒன்ைல்ல  கடவுைால் 
அவருறடை பணிக்காக சிைப்பாக அறழக் 
கப்பட்டிருக்கும் நாம் நெது வாழ்வில் 
இறைவறை ெட்டுவெ முதன்றெப்படுத்தி 
வாழ்வவாம். வெலும், நம்முறடை 

விருப்பத்தின்படி வாழாெல், தூை ஆவியின் 
தூண்டுதலுக்கு ஏற்ப வாழ்வவாம். அதன் 
வழிைாக இறைவன் அளிக்கும் முடிவில்லா 
வாழ்றவக் மகாறடைாகப் மபறுவவாம்.  
 
இன்றைை நற்மசய்தி வாசகத்தில் மூன்று 
விதொை ெனிதர்கள் இவைசுறவப் 
பின்மதாடர்ந்து வருவறத வாசிக்கிவைாம். 
ஆைால், அவர்கள் மூவருவெ 
உண்றெைாை வநாக்கத்வதாடு இவைசு 
றவப் பின்மதாடர்ந்து வரவில்றல என்பது 
வருத்தப்படக் கூடிை காரிைம் ஆகும். 
கலப்றபயில் றக றவத்தப்பிைகு திரும்பிப் 
பார்க்கும் எவரும் இறைைாட்சிக்கு உட்பட 
த்தகுதி இல்றல. அதாவது முன் றவத்த 
காறல பின் றவக்கும் எவரும் சீடத்துவ 
வாழ்வுக்கு தகுதியில்றல என்பவத இவைசு 
நெக்கு உைர்த்தும் பாடம். இறைவன் 
அறழக்கின்ை வபாது அதற்கு உடவை 
மசவிசாய்த்து அவர் பின்  மசல்வது தான் 
உண்றெைாை சிைந்த  சீடத்துவ வாழ் 
வாகும். இவைசுவின் சீடர்கள், அசிசி நகர்ப் 

புனித பிரான்சிஸ் கூறுவதுவபால, பறகறெ 
உள்ை இடத்தில் பாசத்றத வைர்க்க 
வவண்டுவெ ஒழிை, மவறுப்றப வைர்க்கக் 

கூடாது. இவைசு தன்றைப் பின்மதாடர்ந்து 
வருபவர்கள் பறகறெறை வைர்க்காெல், 
அன்றபயும் நட்றபயும் வைர்க்கவவண்டும் 
என்ை மசய்திறைக் கற்றுத் தருகின்ைார். தூை 
ஆவிைாரின் தூண்டுதலுக்வகற்ப வாழ 
வவண்டும் என்பவத நெக்காை அறழப்பு. 

 
-லூர்தம்ொள் ஆவராக்கிைசாமி, காஜாங்  
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கிள்ளொனில் ஏழு தந்ததயர்  
சிறப்பிக்கப் ட்டனர்!  

கத்ததொலிக்கத் திருஅதை சிறொர் 
சித்தரைததயில்  அக்கதற பகொள்கிறது! 

(முதல்  க்கத் பதொடர்ச்சி) 

கிள்ைான்: உலமகங்கிலும் உள்ை தந்றத 
ைர்கறை மகௌரவிக்கும் விதொக 
ஒவ்மவாரு ஆண்டும் ஜூன் ொதத்தின் 

மூன்ைாவது ஞாயிற்றுக் கிழறெ தந்றதைர் 
திைம் மகாண்டாடப்படுகிைது. தந்றதயின் 
அன்பு, உறழப்பு, அர்ப்பணிப்றப 
நிறைவுகூர்ந்து பாராட்டி அவர்களுக்கு 
அன்பு மசலுத்த வவண்டும் என்பது 
இந்நாளின் வெலாை வநாக்கொகும்.  

அவ்வறகயில், கடந்த ஞாயிறு, 19 ஜூன் 
அன்று, இங்குள்ை புனித லூர்து அன்றை 
பங்கில் தந்றதைர் திைம் திருப்பலியுடன் 
சிைப்பாகக் மகாண்டாடப்பட்டது. அன்று 
சிைப்பு அங்கொக பங்கில் மதாடர்ந்து பணி 
மசய்து வருவவாரில் 60 வைதுக்கு வெற்பட்ட 
எழுவருக்கு மபான்ைாறட சாற்றியும் 
சான்றிதல்கள் வழங்கியும் சிைப்பு மசய்ைப் 
பட்டது.  பங்குத்தந்றத கிரவகாரி சான் 
ெற்றும் துறை பங்குத்தந்றத மபர்டிைன் 

ெகிறெ ஆகிவைாரின் ஆவலாசறை ெற்றும் 
ஆதரவுடன் நறடமபற்ை இக்மகாண்டாட் 
டம்  பங்கு ெக்கறை மபருெகிழ்ச்சியில் 

ஆழத்திைது என்ைால் மிறகைாகாது.  

சவகா. கஸ்பர் வதாெஸ், சவகா. லூக்காஸ் 
மபரிைநாைகம், சவகா. சாமிதுறை மசபஸ் 
திைன், சவகா. கபிரிவைல் தங்கபிரகாசம், 
சவகா அந்வதாணி ஆவராக்கிைம், சவகா. 
சிவராஜா ெரிைசூறச ெற்றும் சவகா. 
சாமிநாதன் ஆகிவைார் இவ்வருடம் 
சிைப்பிக்கப்பட்டைர்.  

இந்நிகழ்வின் மகாடுமுடிைாக தந்றதைர் 
திை ‘வகக்’ பங்குத்தந்றதைர்கவைாடு 
இறைந்து எழுவரும் மவட்டிைர். பின்ைர் 
பங்குத்தந்றதைர் இருவரும் தந்றதைர் 
களுக்கு ஊட்டி ெகிழ்ந்தைர்.  

_வநசெணி, புனித லூர்து அன்றை பங்கு, 

வத்திக்கான் நிகழ்வில் தமிழ் வாழ்த்துப் பாடும் அருள்சாவகாதரிகள் 

விதளயொட்டு அதனைருக்கும் உரியது! 
2016ம் ஆண்டில், "ெனிதசமுதாைத்தின் பணிக்கு விறைைாட்டு" என்ை தறலப்பில் 

நறடமபற்ை பன்ைாட்டு ொநாட்டின் மதாடர்ச்சிைாக, வருகிை மசப்டம்பரில் 
பன்ைாட்டு ொநாடு ஒன்று நறடமபைவுள்ைது. 

வருகிை மசப்டம்பர் ொதம் 29, 30 ஆகிை இரு நாள்களில் நறடமபறும் இவ்வுலக 
ொநாட்றட, கலாச்சார திருப்பீட அறவ, கத்வதாலிக்க கல்வி வபராைம், 

திருத்தந்றத புனித 2ம் வைாவான் பவுல் விறைைாட்டு அறெப்பு ஆகிைவற்றின் 
ஒத்துறழப்வபாடு மபாதுநிறலயிைர், குடும்பம் ெற்றும் வாழ்வுக்காை  திருப்பீட 

அறவ இம்ொநாட்றட ஏற்று நடத்துகிைது. 

 பிரச்சறைகறைக் கண்காணிக்க மதாழில் 
முறை தரநிறல அலுவலகம்   (Professio 
nal Standards Office,PSO) உருவாக் 
கப்பட முடிமவடுக்கப்பட்டது. அவத 
வவறையில், வைது குறைந்வதார் 
பாதுகாப்பு நிமித்தம்  திருப்பீட ஆறைைம் 
ஒன்றும் திருத்தந்றதைால் ஏற்படுத்தப் 
பட்டது. இந்த ஆறைைம் அந்தந்த 
நாடுகளின் சூழலுக்கு ஏற்ப இதற்காை 
மகாள்றககறை நிறைவவற்ை அனுெதி 
அளித்துள்ைது.  

சிறுவர் சித்தரவறதைாைது  ஒரு 
வறகைாை உைவிைல் மகாறல என்று 
திருத்தந்றத  பிரான்சிஸ் விவரித்ததால் 
சிறுவர் சித்தரவறதயின்  தீவிரம் 
மதளிவாகத் மதரிகிைது. இவதவபான்ை 
குறிப்பில், ஆைர் மசபஸ்திைன் அவர்கள் 
ெத்வதயு 18:6-ல் காைப்படும், “என்மீது 
நம்பிக்றக மகாண்டுள்ை இச்சிறிவைாருள் 
எவறரைாவது பாவத்தில் 
விழச்மசய்வவாருறடை கழுத்தில் எந்திரக் 
கல்றலக் கட்டித் மதாங்கவிட்டு 
ஆழ்கடலில் அமிழ்த்துவது அவர்களுக்கு 
நல்லது” எனும் இவைசுவின் கூற்றை 
வெற்வகாள் காட்டிைார், 
 

வெற்கண்ட மசாற்மபாழிவின்வபாது,  
ெவலசிைாவில் சிறுவர் சித்தரவறத சட்டம் 
2001-ன் கீழ் சிறுவர்  சித்தரவறதக்  குறித்து 

புகாரளிப்பது  அல்லது புகராரளிக்கும் 
கடறெ கட்டாைப்படுத்தப்பட்டுள்ைது 
என்று பங்றகற்பாைரகளிடம்  
மதரிவிக்கப்பட்டது. சிறுவர் சித்தரவறதச்  
சம்பந்தப்பட்ட பிை சட்டங்களில், சிறுவர் 
உரிறெகள் மீதாை ஐக்கிை நாடுகளின் 
ொநாடு (UNCRC) விதிமுறைகள்,  
குழந்றதகள் சட்டம் (திருத்தம்) 2016 
ெற்றும் குழந்றதகளுக்கு எதிராை பாலிைல் 
குற்ைங்கள் சட்டம் 2017 ஆகிைறவயும் 
அடங்கும் என்று திரு கிறிஸ்வடாபர் குஷி 
மதளிவுப்படுத்திைார். வெலும், சிைார் 
பாலுைவு சம்பந்தப்பட்ட குற்ைச்மசைல்கள் 
காவல் துறையில் புகார் மசய்ைப்பட 
வவண்டும் என்பறதயும் வலியுறுு்திைார்.   
 

எைவவ, "திருஅறவயின்  ‘கண்கள் ெற்றும் 
காதுகள்" எை விைங்கும்  திருஅறவ 
உறுப்பிைர்கள் இத்தறகை சிைார் 
சித்தரவறத சம்பவங்கறை மதரிவிக்க 
கடறெப்பட்டுள்ைைர் என்றும் 
இதுகுறித்தப புகாரக்றை அவரிடவொ 
அல்லது அலுவலகத்றத (nbvmscic.org) 
வநரடிைாக மதாடர்பு மகாள்ைவவா 
வரவவற்கப்படுகிைார்கள்  எைவும் 
மதரிவித்தார்.  

(தமிழாக்கம் ஆர்.வக.) 

திருத்தந்தத   உலகளொவிய 
அதனத்துக் 

குடும் ங்கதளயும் 
அரைதைக்க விரும்புகிறொர் 

 
உலகிலுள்ை அறைத்துக் குடும்பங்கறை 
யும் ஏற்பதன் அறடைாைொக, உலக 
குடும்பங்கள் ொநாடு, தலத்திரு அறவ 
களில் சிைப்பிக்கப்படுொறு திருத்தந்றத 
பிரான்சிஸ் அவர்கள் ெறைொவட்ட 
ஆைர்கறைக் வகட்டுக்மகாண்டுள்ைார் 
எை, மபாதுநிறலயிைர், குடும்பம் ெற்றும் 
வாழ்வு திருப்பீட அறவயின் தறலவர் 
கர்திைால் மகவின் ஃபாமரல் அவர்கள் 
கூறியுள்ைார். 
 
ஜூன் 22  முதல், 26 ஞாயிறு வறர, 
உவராம் நகரில் நறடமபற்றும்  பத்தாவது 
உலக குடும்பங்கள் ொநாடு குறித்து 
வத்திக்கான் மசய்திகளுக்குப் வபட்டி 
ைளித்த கர்திைால் மகவின் ஃபாமரல் 

அவர்கள், உலகில் வபார்கள் இடம் 
மபற்றுவரும் சூழலில் இவ்வாண்டு 
சிைப்பிக்கப்படும் உலக குடும்பங்கள் 
ொநாட்டின் முக்கிைத்துவம், அம்ொநாடு 
மகாைரும் நன்றெகள், வகாவிட்-19 
மபருந்மதாற்று, குடும்பங்கறைப் பாதித் 
துள்ைவிதம் வபான்ை பல்வவறு தறலப்புக் 
களில் தன் கருத்துக்கறைப் பகிர்ந்து 
மகாண்டுள்ைார். 
 

வகாவிட் மபருந்மதாற்று, திருஅறவயின் 
வெய்ப்புப்பணியின் எல்லா நிறலகளிலும் 
மபரிை அைவில் தடங்கறல உருவாக்கிைது 
எை நிச்சைொகக் கூைலாம், கடந்த இரு 
ஆண்டுகைாக திருஅறவயில், மசபக் 
கூட்டங்கள், கருத்தரங்குகள் வபான்ை 
வற்றை நடத்துவதற்கும், ெக்கறை 
குழுக்கைாக ஒன்றுவசர்ப்பதற்கும் இைலாத 
தாக இருந்தது, எைவவ உவராம் நகரில் 
நறடமபறும் இம்ொநாடு, திருஅறவக்குள் 
றவட்டமின் சத்துக்கறைப் புகுத்தும் 
என்றுதான் நம்புவதாக அவர் வெலும் 
அவர்கள் கூறியுள்ைார். 
 

வெரி மதவரசா: வத்திக்கான்  
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