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ேவா� எ��� ல�� ���

ேபா� �ரா���

 

“��க� உலக��� ஒ�. மைல�� ���ள நகர�ைத மைற�க ��யா� ”( ம�
5:14 ). ந��ைடய க��தரா�ய இேய� ���� ஒ�ெவா� ��வா�ைய��
ந�ெலா��க�, �� ம��� ப���த��� ெவ��பைடயான மா��யாக இ��க
ேவ��� எ�� அைழ��றா�. ந� வா����, ���பாக அ�ைட ��டா�டனான
நம� உற�க��� ������ �தான ந���ைக�� உ��யான சா�� ெகா��க
நா� அைனவ�� அைழ�க�ப���ேளா�.

பா�ய� ���ரேயாக� ந� இைறவைன� ��ப����ற�,
பா��க�ப�டவ�க��� உட�, மன ம��� ஆ��க ��� ம��� ��வா�க��
ச�க���� ��� �ைள����. இ�தைகய �க��க�, எ�த வ�வ����, இ�
நட�க, த��ப�ட ��த� ம��� தா��க அ��ப��� ஆ�யைவ பர�வத��
ப�க���� வைக��, ச���� உ�ள அைனவைர�� உ�ளட��ய உ��யான
ம��� பய��ள ெசய�களா� உ���ப��த�ப�ட இதய�க�� ெதாட���யான
ம��� ஆழமான மா�ற� ேதைவ�ப��ற�. ��ேசஷ �ரச�க��� ��
ந�பக�த�ைம ம��� ச���� ப��� ெசய��ற�. ந� இதய�க��
ஊ�ற�ப�ட ப���த ஆ��� ��ைபயா� ம��ேம இ� சா��யமா��,
ஏென�றா� " நா� இ�லாம� உ�களா� எ��� ெச�ய ��யா� " எ�ற
க��தரா�ய இேய��� வா��ைதகைள நா� எ�ேபா�� �ைன�� ெகா�ள
ேவ��� ( ேயாவா .15, 5). ஏ�கனேவ �ைறய ெச�ய�ப���ள �ைல��,
எ��கால�ைத ந���ைக�ட� பா��க கட�த கால��� கச�பான
பாட�க����� நா� ெதாட��� க���ெகா�ள ேவ���.

இ�த ெபா��� �த�ைமயாக ���தவ ம�கைள ஆய� பராம��ைப வ�நட�த
கட�ளா� �ய��க�ப�ட அ�ேபா�தல�க�� வா��க�ட� உ�ள�, ேம��
ெத��க எஜமான�� அ���வ�கைள ெந��கமாக� ��ப��வத�கான �ய��ைய
அவ�க� �� ேகா��ற�. அவ�க�� ஊ�ய��� காரணமாக, உ�ைம��,
அவ�க� ������ மா���க� ம��� ச�டக��தா�களாக த�க���
ஒ�பைட�க�ப�ட �����ட ேதவாலய�கைள ஆேலாசைன, ஊ�க� ம���
��மா���ட� வ�நட���றா�க�, ஆனா� அவ�க� த�க� ம�ைதைய
க��ெய��ப ம��ேம பய�ப���� அ�கார� ம��� ப���த ச�� ஆ�யவ�ைற�
ெகா�� வ�நட���றா�க�. உ�ைம�� ப���த��, ெப�யவனாக இ��பவ�
ஒ� ேவைல�காரைன� ேபால தா��தவனாக�� உய��தவனாக�� இ��க
ேவ��� எ�ற உ�ைமைய �ைன�� ைவ��� ெகா���க� " (இர�டா�

வ���கா� க����, �ெம� ெஜ��ய�,27) அ�ேபா�தல�க�� வா��க���
�க�� க�ைமயாக� ெபா���வ�, ���சைப�� ெவ�ேவ� வ�க�� ஊ�ய�



ெச�பவ�க�, ��ேசஷ ஆேலாசைனக��ப� வா�வதாக சபத� ெச�தவ�க�
அ�ல� ���தவ ம�க��� ேசைவ ெச�ய அைழ�க�ப�ட அைனவ����
ெபா����. எனேவ, ��வா�க�� ந���ைக� �ேராகமான இ�த� ��ற�கைள�
த��பத��� எ����� ேபாரா�வத��� உலகளா�ய நைட�ைறகைள�
கைட����ப� ந�ல�.

இ�த �ய��க� ����� ���சைப �ைற�� ேம�ெகா�ள�பட ேவ���,
எனேவ ந�ைம ஒ��ைமயாக ைவ������, ஒ�வைரெயா�வ� ெச�சா���,
இ�த மதமா�ற ெசய��ைற�� அ�கைற ெகா�டவ�க�� ப�க�����
ந�ைம� �ற�� ைவ��� ஒ� ஒ��ைமைய ெவ��ப��த ேவ��� எ�� நா�
�����ேற�.

எனேவ, நா� ��� ெச��ேற�:

தைல�� I.

ெபா� ஒ����ைறக�

 

கைல 1 - ��ண�ப��� ேநா�க�

§1. இ�த ெந��ைறக� மத��மா�க� அ�ல� அ��ப��க�ப�ட வா��ைக
��வன�க� அ�ல� அ�ேபா�த��க வா��ைக� ச�க�க�� உ���ன�க�
ெதாட�பான தகவ�ெதாட��க���� ெபா����:

a) Decalogue இ� ஆறாவ� க�டைள�� எ�ரான ��ற�க�, இ�� உ�ளட���:

i. வ��ைற அ�ல� அ����த�க� அ�ல� அ�கார ���ரேயாக�
�ல� ஒ�வைர க�டாய�ப��� பா�ய� ெசய�பா�கைள� ெச�ய
அ�ல� அ�ப�ய� ெச�த�;

ii ைமன� அ�ல� உத�ய�ற நப�ட� பா�ய� ெசய�பா�கைள�
ெச�த�;

iii �ழ�ைத ஆபாச�ைத உ�வா��த�, வழ��த�, ேச��த� அ�ல�
பர��த�, ேம�� ெட�ேம��க�, �ழ�ைத ஆபாச� பட�க�, ம���
ஆபாச �ள�க�கா��க�� ப�ேக�க ஒ� ��ய அ�ல� உத�ய�ற
நபைர ஆ�ேச��� ெச�த� அ�ல� ���த�;

ஆ) ��� 6 இ� ����ட�ப���ள ��வன�களா� ெச�ய�ப�� ெசய�க�, இ��
����ட�ப���ள ��ற�க� ெதாட�பாக ஒ� மத�� அ�ல� மத���� எ�ரான
��� அ�ல� �யமன, ��வாக அ�ல� ��ற�ய� �சாரைணகைள ���ைல���
அ�ல� த���பைத ேநா�கமாக� ெகா�ட ெசய�க� அ�ல� �ைறபா�க�
உ�ளன. ���.



§2. இ�த ���ைறக�� அ��த�����:

(அ)   �றா� : ப�ென�� வய����ப�ட அ�ல� ச�ட���வமாக அத�� சமமான
எ�தெவா� நப��;

ஆ) உத�ய�ற நப� : உட� அ�ல� மனநல �ைறபா�க� உ�ள அ�ல�
த��ப�ட �த��ர�ைத இழ�த எ�தெவா� ேநாயா���, உ�ைம��,
எ�ேபாதாவ� �ட, ���� ெகா��� அ�ல� ����� அ�ல� ஆ��ர��ைப
எ����� �றைன� க���ப����றா�;

c) �றா� ஆபாச� பட�க� : பய�ப��த�ப�� வ��ைறகைள� ெபா��ப��தாம�,
ச�ேதக���� இட��லாத, உ�ைமயான அ�ல� உ�வக�ப��த�ப�ட பா�ய�
ெசய�பா�க�� ஈ�ப���ள, ம��� �த�ைமயாக பா�ய� ேநா�க�க��காக
�றா�க�� �ற����� உ���க�� ��த���.

கைல 2 - அ����க�� ர�� ம��� தர� பா�கா��

§1. ெதாட��ைடய ஆய� மாநா�க�, ேபராய�க�� ஆய� ேபரைவக� ம���
���ய ேபராய� ேதவாலய�க� அ�ல� ெப�நகர ேதவாலய�க� sui iuris sui iuris
, மைறமாவ�ட�க� அ�ல� eparchies, த��த�யாக அ�ல� ��டாக, ஒ��
அ�ல� அத�� ேம�ப�ட �ைலயான அைம��கைள ��வ ேவ���. இ�த
���ைறக� நைட�ைற�� வ�த ஆ��, ஒ� �ற�� ேதவாலய அ�வலக�ைத
���த� உ�பட, அ����கைள உ�வா�க அைனவ���� எ�தாக� �ைட���.
இ�த� ���� ����ட�ப���ள அைம��கைள ���வ� ����
மைறமாவ�ட�க� ம��� ேபராலய�க� ���த�ைத�� �ர�����
ெத�����றன.

§2. இ�த க��ைர�� ����ட�ப���ள தகவ�க� பா�கா�க�ப��, அத�
பா�கா��, ஒ�ைம�பா� ம��� இரக�ய�த�ைம�� உ�தரவாத� அ����
வைக�� ெசய�ப��த�ப���றன. 471, 2 ° CIC ம��� ����. 244 § 2, 2 ° CCC.

§3. க��ைர 3 § 3 இ� ��க� இ��தேபா���, அ���ைப� ெப�� சாதாரண
நப�, �க��க� நட�த இட��� சாதாரண ம�க����, ��க��ப�
ச�ட���வமாக� ெசய�ப�� ச�ப�த�ப�ட நப�� �ைறயான சாதாரண
ம�க���� தாமத��� அைத அ��ப ேவ���. வழ��.

§4. இ�த தைல��� ேநா�க�க��காக, eparchies எ�ப�
மைறமாவ�ட�க�ட� சம�ப��த�ப��ற�, ேம�� ஒ� ப��ைலயான� ஒ�
சாதாரண��ட� சம�ப��த�ப��ற�.

கைல 3 - அ����

§1. ேக�� வழ�க�ப�ட வழ��க��� பாரப�ச� இ�லாம�. ��ற�ய�
நைட�ைற� ச�ட��� 1548 § 2 ம��� CCEO இ� 1229 § 2, ஒ� மத��
அ�ல� அ��ப��க�ப�ட வா��ைக அ�ல� அ�ேபா�த��க வா��ைக��
ச�க��� உ���ன� ஒ� ெச��ைய� ெப��ேபா� அ�ல� �����ட
ெசய�க�� ஒ�ைற ந��வத�� �யாயமான காரண�க� இ��தா� கைல��.



இ�த� க��ைர�� § 3 இ� வழ�க�ப���ளைத� த����, CIC�� 134 ம���
CCEO இ� 984 �ய�க�� ����ட�ப���ள ெசய�க� நட��� இட���
சாதாரண அ�ல� ம�ெறா� சாதாரண நப��� உடன�யாக� ெசயைல�
�கார��க 1 கடைம�ப���ள�. .

§2. கைல�� ����ட�ப���ள நட�ைத ெதாட�பான அ���ைப எவ��
சம����கலா�. 1, ��ைதய க��ைர�� ����ட�ப���ள நைட�ைறகைள�
பய�ப���த� அ�ல� ேவ� ஏேத�� ெபா��தமான வ��ைறக� �ல�.

§3. அ���� கைல�� ����கா�ட�ப�ட நப�க�� ஒ�வைர� ப��ய�. 6, இ�
கைல�� அ��பைட�� ��ண��க�ப�ட அ�கார���� அ��ப�ப��ற�. 8
ம��� 9. அ���� எ�ேபா�� ேநர�யாகேவா அ�ல� ���த�ைத�� �ர���
�லமாகேவா ேஹா� ��� அ��ப�படலா�.

§4. அ����� ���தவைர ��வான தகவ�க� இ��க ேவ���, அதாவ�
உ�ைமக�� ேநர� ம��� இட�, ச�ப�த�ப�ட நப�க� அ�ல� தகவ�
அ��தவ�க� ம��� உ�ைமக�� ���யமான ம����ைட உ��ெச�ய
பய��ளதாக இ���� �ற ���ைலக�.

§5. அ�கார���வமாக�� தகவ� ெபறலா� .

கைல 4 - அ���ைப� சம������ நப�� பா�கா��

§1. கைல�� இண�க அ���ைப உ�வா��� உ�ைம. 3 உ��ேயாக��வ
இரக�ய�ைத ��வ� அ�ல.

§2. ேக�� வழ�க�ப���ளைத� த�ர. 1390 CIC ம��� ����. ��ற�ய�
நைட�ைற� ச�ட��� 1452 ம��� 1454, அ���ைப� சம����பத� காரணமாக

ேசத�, ப�வா�க�க� அ�ல� பா�பா� தைடெச�ய�ப���ள� ம��� கைல��
����ட�ப�ட ஒ� ெசயைல உ�வா�கலா�. 1 § 1 ��� �.

§3. அ���ைப� சம������ நப�, அ����� உ�ளட�க� ெதாட�பாக எ�த
ெமௗன� கடைமைய�� ���க��டா�.

கைல 5 - நப�க��கான பராம���

§1. பா��க�ப�டதாக� ��பவ�க�, அவ�கள� ���ப��ன�ட�,
க��ய��ட�� ம�யாைத�ட�� நட�த�பட ேவ��� எ�� ேதவாலய
அ�கா�க� கடைம�ப���ளன� ம��� ���பாக அவ�க��� வழ��வா�க�:

(அ)   த��வா��த ேசைவக� �ல� வரேவ�க�ப�ட�, ேக�க�ப�ட� ம���
ஆத��க�ப�ட�;

b) ஆ��க உத�;

c) ெபா��தமான ம���வ, ���ைச ம��� உள�ய� உத�.



§2. ச�ப�த�ப�ட நப�க�� பட� ம��� த��ப�ட ேகாள� பா�கா�க�பட
ேவ���, அ��ட� த��ப�ட தர�க�� ரக�ய�த�ைம�� பா�கா�க�பட
ேவ���.

 

தைல�� II

�ஷ�க� ெதாட�பான ���ைறக�

ம��� ம�க� அவ�க��� சமமானவ�க�

 

கைல 6 - பய�பா��� த��ப�ட ேநா�க�

இ�த தைல��� ����ட�ப���ள நட�ைத ��க� கைல�� ����ட�ப���ள
நட�ைத�� ெபா����. 1, ெச�தவ�:

a) க��னா�க�, ேதசப�த�க�, �ஷ��க� ம��� ேராமா�ய ேபா�பா�டவ��

ச�ட�தர�க�;

b) ஒ� �����ட ச�� அ�ல� அத�� சமமான ஒ� ��வன�ைத, ல��� அ�ல�
�ழ�க��ய சட��க�, த��ப�ட ஒ����ைறக� உ�பட , அ�வலக� ப���
ேபா� ெச�த ெசய�க��காக வ�நட��� அ�ல� வ�நட��� மத��மா�க� ;

c) அ�கார� ெச���� ேபா� ெச�த ெசய�க��காக ஒ� த��ப�ட
��ேனா��� ஆய� பராம��ைப வ�நட��� அ�ல� வ�நட��� மத��மா�க�
;

d) ேபா�பா�டவ� ச�ட��� �� அ��ப��க�ப�ட வா��ைக ��வன�க�
அ�ல� அ�ேபா�த��க வா��ைக�� ச�க�க� ம��� �� ���
மடாலய�க�� �க உய��த உய� அ�கா�களாக இ��பவ�க� அ�ல� த�க�
அ�வலக��� ெச�ய�ப�� ெசய�க��காக .

கைல 7 - �றைமயான �ைற

§1. தைல��� ேநா�க�க��காக, "�றைமயான ேதசப��" எ�ப�,
ெபா��த���ய ச�ட�தா� ஒ��க�ப�ட ��ற�க� ெதாட�பாக��, ம�ற எ�லா
வழ��க��� ம��� அ� அ�த�த அ�கார வர�ைப� ெபா��தவைர��,
��வாச� ேகா�பா���கான சைபைய� ����ற�. ேராம� ���யா��
�ைறயான ச�ட���ப�:

- �ழ�� ேதவாலய�க��கான சைப;

- ஆய�க��கான சைப;

- ம�க�� ��ேசஷ���கான சைப;



- ��மா�க��கான சைப; 

- அ��ப��க�ப�ட வா��ைக ம��� அ�ேபா�த��க வா��ைக�கான
ச�க�க��கான சைப.

§2. �ற�த ஒ���ைண�ைப உ�� ெச�வத�காக, த��வா��த �ைறயான�,
மா�ல� ெசயலக� ம��� ேநர�யாக ச�ப�த�ப�ட �ைறக��� அ���ைப��
�சாரைண�� ��ைவ�� ெத����ற�.

§3. இ�த தைல��� ����ட�ப���ள ெம�ேராெபா��ட� ம��� ேஹா� �
இைடேயயான ெதாட��, ேபா��ஃ�க� �ர��� �ல� நைடெப��ற�.

கைல 8 - ல��� ���சைப�� �ஷ� ப��ய அ������� ெபா����
நைட�ைற

§1. அ���ைப� ெப�� அ�கார� அைத ேஹா� ����, ச�ப�த�ப�ட நப�
வ���� ���சைப மாகாண��� ெப�நகர����� அ����ற�.

§2. இ�த அ���� ஒ� ெப�நகர�ைத� ப��ய� அ�ல� ெப�நகர தைலநகர�
கா�யாக இ��தா�, அ�த அ���� ேஹா� ���� ம��� �க ��த சஃ�ராக�
�ஷ����� அ��ப�ப��, அ�தைகய ச�த��ப��� ெப�நகர���கான ��வ��
��க� ெபா����.

§3. அ���� ஒ� ேபா�பா�டவ� ச�ட�ைத� ப��யதாக இ��தா�, அ�
ேநர�யாக மா�ல� ெசயலக��� சம����க�ப��.

கைல 9 - �ழ�� ேதவாலய�க�� �ஷ��க���� ெபா���� நைட�ைற

§1. ஆணா��க ���சைப�� �ஷ�, ேமஜ� ஆ���ஷ��� அ�ல�
ெம�ேராெபா��ட� �� ��� ெதாட�பான அ����க�� ேபா� ,   அைவ
அ�த�த ேதசப�த�, ேமஜ� ேபராய� அ�ல� ெப�நகர �� ��� ஆ�ேயா����
ெத���க�ப�� .

§2. இ�த ேதவாலய�க�� �ரா��ய�க�� தன� அ�வலக�ைத ெசய�ப����
ஒ� ேபராய� அ�ல� ெப�ய ேபராய�� ெப�நகர�ைத� ப��ய அ���� எ�ேபா�
ேவ��மானா��, அ� ச�ப�த�ப�ட ேதசப�த� அ�ல� ���ய ேபராய���
அ��ப�ப��.

§3. ேம���ய ச�த��ப�க��, அ���ைப� ெப�ற அ�வலக� அைத ��த ���
ெத�����.

§4. ����ட�ப�ட நப� ஆணா��க ேதவாலய�, ேமஜ� ேபராய� அ�ல�
ெம�ேராேபா�� �� ��� ஆ�யவ��� எ�ைல�� ெவ�ேய �ஷ� அ�ல�
ெப�நகரமாக இ����ேபாெத�லா�, அ���� ப���த சைப�� அ��ப�ப��.

§5. இ�த அ���� ஒ� ேதசப�த�, ேமஜ� ேபராய�, ெப�நகர �� ��� அ�ல�
�ற �ழ�� ேதவாலய�க�� �ஷ� �� ��� ஆ�ேயாைர� ப��யதாக இ��தா�
, அ� ேஹா� ��� அ��ப�ப��.



§6. ெப�நகர� ெதாட�பான ��வ�� நைட�ைறக� இ�த� க��ைர�� ��
அ���க�ப���ள ���சைப அ�கார����� ெபா����.

கைல 10 - ெப�நக�� ஆர�ப� கடைமக�

§1. அ���� ஆதாரம�ற� எ��, ெப�நகர� உடன�யாக �சாரைணைய�
ெதாட��� ப�ைய த��ட� ஒ�பைட��மா� �றைமயான ஆைணய��ட�

ேகா��ற�. ெப�நகர அ���� ��சயமாக ஆதாரம�ற� எ�� க���
ேபாெத�லா�, அவ� அைத� ப�� ேபா�பா�டவ� �ர����� ெத����றா�.

§2. �கா�ட� உடன�யாக��, எ�தெவா� �க���� ேபா�பா�டவ�

�ர����ட���� ��ப� நா�க���� �த� அ���� அ�ல� ஒ� ப�ைய

ஒ�பைட��மா� ெப�நகர��� ேகா��ைகைய� ெப�ற�� இ���, ஒ�
�����ட வழ��� ��ப�ற ேவ��ய நைட�ைற ���த ெபா��தமான
வ��ைறகைள வழ���ற�.

கைல 11 - �சாரைணைய ெப�நகைர� த�ர ேவ� ஒ�வ�ட� ஒ�பைட�த�

§1. ெப�நகைர� த�ர ேவ� ஒ�வ�ட� �சாரைணைய ஒ�பைட�ப�
ெபா��தமான� எ�� த��வா��த ஆைணய� க��� ேபாெத�லா�, அ�
���� அவ���� ெத���க�ப��. ெப�நகரமான� �கா�ட�யா�
�ய��க�ப�ட நப��� அைன�� ெதாட��ைடய தகவ�கைள��
ஆவண�கைள�� வழ���ற�.

§2. ��ைதய ப���� ����ட�ப�ட வழ���, �சாரைண�� ெபா��பான
நப��� ��வ�� ெப�நகர ��க� ெபா����.

கைல 12 - �சாரைண

§1. ெப�நகர�, த��வா��த �கா�ட� �ல� ப�ைய� ெப�ற �ற� ம���
ெபற�ப�ட அ����த�க��ப�, த��ப�ட �ைற�� அ�ல� ஒ�� அ�ல�
அத�� ேம�ப�ட ெபா��தமான நப�க� �ல�:

(அ)   ெதாட��ைடய உ�ைம� தகவைல� ேசக���ற�;

b) ேதவாலய அ�வலக�க�� கா�பக�க�� ைவ�க�ப���ள �சாரைண���
ேதைவயான தகவ� ம��� ஆவண�கைள� ெப�த�;

c) ேதைவ�ப�� இட�க�� ம�ற சாதாரண அ�கா�க� அ�ல� ப��ைலக�ட�
ஒ��ைழ�த�;

ஈ) �சாரைண�� பய��ள தகவ�கைள வழ�க���ய ெபா�ம�க� உ�பட
நப�க� ம��� ��வன�க�ட���� �சாரைணகைள ேம�ெகா���க�.

§2. ைமன� அ�ல� ஆதரவ�ற நப�� ேப�ைச� ேக�க ேவ��ய அவ�ய� ஏ�ப��
ேபாெத�லா�, ெப�நகரமான� அவ�க�� �ைலைய� க���� ெகா��

ெபா��தமான நைட�ைறகைள ேம�ெகா��ற�.



§3. �சாரைண ெதாட�பான தகவ�க� அ�ல� ஆவண�க� அக�ற�படலா�
அ�ல� அ��க�படலா� எ�� ந��வத�� �யாயமான காரண�க� இ��தா�,
அவ�ைற� பா�கா�பத��� ேதைவயான நடவ��ைககைள ெப�நகர� எ����.

§4. ம�றவ�க�� உத��ட� �ட, எ�தெவா� ச�த��ப����, �சாரைணக��
�ைச ம��� நட�ைத, அ��ட� கைல�� ����ட�ப���ள வ��ைறகைள
ச�யாக ெசய�ப���வத�� ெப�நகர� ெபா��பாக உ�ள�. 10 §2.

§5. ேக��� இண�க, �த��ரமாக ேத��ெத��க�ப�ட ேநா�ட� �ல�
ெப�நகர���� உத� ெச�ய�ப��ற�. ��ற�ய� நைட�ைற� ச�ட��� 483 §
2 ம��� CCC இ� 253 § 2.

§6. ெப�நகரமான� பாரப�ச��� ம��� நல� �ர�பா� இ�லாம� ெசய�பட
கடைம�ப���ளா�. ஆ�வ��� �ர�பா� இ��பதாக அவ� ந��� ேபாெத�லா�
அ�ல� �சாரைண�� ேந�ைம�� உ�தரவாத� அ��க ேதைவயான
ப�க�சா�ப�ற த�ைமைய� ேபண ��யா��டா�, அவ� ெசய�ப�வைத� த����,
த��வா��த �ைற�� ���ைலைய� �கார��க� கடைம�ப�����றா�.

§7. ச�ேதக நப� �ரபரா� எ�� க�த�ப��ற�.

§8. ெப�நகர�, த��வா��த ேதவாலய�தா� ேகார�ப�� ேபாெத�லா�, அவ���
எ�ராக நட�� வ�� �சாரைணைய� ப�� அ�த நப���� ெத����றா�,
உ�ைமக� ப��ய அவர� �ள�க�கைள� ேக��, அவர� வாத�ைத ��ைவ�க
அவைர ஊ�����றா�. இ�ேபா�ற ச�த��ப�க��, ச�ேதக நப� ஒ�
வழ�க�ஞைர� பய�ப��தலா�.

§9. ஒ�ெவா� ��ப� நா�க����, ெப�நகர� �சாரைண�� �ைல ���த
அ��ைகைய �றைமயான �கா�ட��� அ����ற�.

கைல 13 - த�� வா��த நப�க�� ஈ�பா�

§1. ேபராய� மாநா�, ஆய� ேபரைவ, அ�ல� உய��ைல� ேபரைவ ஆ�யவ���
வ�கா��த�க��ப�, ெப�நகர���� �சாரைண�� உத�வத�காக, ஒ�
மாகாண��� �ஷ��க�, த��த�யாகேவா அ�ல� ��டாகேவா, த��யான
நப�க�� ப��யைல ��வலா�. வழ��� ேதைவக��� ஏ�ப �சாரைண��

உதவ ேவ��ய நப�க� ம��� ���பாக, CIC�� 228 ம��� CEC�� 408 ஆ�ய
�ய�க��ப� பாமர ம�க� அ��க���ய ஒ��ைழ�ைப� க���� ெகா��.

§2. இ�����, �ற சமமான த����ள நப�கைள� ேத��ெத��க ெப�நகர����
�த��ர� உ�ள�.

§3. ஒ� ெப�நகர���� �சாரைண�� உத� ெச��� எவ�� பாரப�ச�����,
நல� �ர�படாம� ெசய�பட ேவ���. ஆ�வ��� �ர�பா� இ��பதாக அவ�
ந��� ேபாெத�லா� அ�ல� �சாரைண�� ேந�ைமைய உ���ப��த
ேதைவயான ப�க�சா�ப�ற த�ைமைய� கைட����க ��யா��டா�, அவ�
ெசய�ப�வைத� த����, ெப�நகர���� �ஷய�ைத� �கார��க�
கடைம�ப�����றா�.



§4. இ�ப�ைய �ைறயாக�� உ�ைமயாக�� �ைறேவ��ேவா� என
ெப�நக��� உத� ெச��� ம�க� உ��ெமா� எ���� ெகா���றன�.

கைல 14 - �சாரைண�� கால�

§1. ெதா��� நா�க���� அ�ல� கைல�� ����ட�ப���ள
அ����த�க�� ����கா�ட�ப�ட கால எ�ைல��� �சாரைணக�
���க�பட ேவ���. 10 §2.

§2. �யாயமான காரண�கைள வழ��வத� �ல�, கால�ெக�ைவ ������ப�
ெப�நகர� �றைமயான அரைச ேக�கலா�.

கைல 15 - த��� நடவ��ைகக�

உ�ைமக� அ�ல� ���ைலக� ேதைவ�ப�� ேபாெத�லா�, ச�ேதக�����ய
நப��� எ�ராக த��த நடவ��ைகக� அ�ல� த��� நடவ��ைககைள எ��க
ெப�நகர� �றைமயான ��வாக���� ��ெமா��ற�.

கைல 16 - ��ைய ���த�

§1. ���சைப மாகாண�க�, ஆய� மாநா�க�, ஆய�க�� ஆய� ேபரைவக�
ம��� உய�ம�ட� ���க� ஆ�யைவ ேக� ���ைறக��ப� ��வ�ப�ட
�சாரைணக�� ெசல�கைள ஆத��க ஒ� ��ைய ��வலா�. 116 ம��� 1303
§1, 1 ° CIC ம��� ����. CEC இ� 1047, ம��� �ய�� ச�ட���
���ைறக��ப� ��வ��க�ப��ற�.

§2. �ய��க�ப�ட ெப�நக�� ேவ��ேகா�� ேப��, �சாரைணைய
நட��வத�� ேதைவயான ��ைய �� ��வா� அவ��� வழ��வா�, �சாரைண
���த �ற� அவ��� அ��ைகைய வழ��வத�கான கடைம�� உ�ப��.

கைல 17 - ஆவண�க� ம��� வா�க��� ப�மா�ற�

§1. �சாரைணைய ���த �ற�, ெப�நகர� �சாரைண�� ���க� ம���
கைல�� ����ட�ப���ள அ����த�க�� உ�ள ஏேத�� ��க�க���
ப�ல���� வைக�� ஆவண�கைள �றைமயான �கா�ட��� சம�����றா� .
10 § 2 .

§2. �றைமயான �கா�ட��� அ��த��த அ����த�க��� ேமல�கமாக,
�சாரைண ���த�� ெப�நகர��� அ�கார�க� ���த�ப��.

§3. த��வா��த �கா�ட��� அ����த�கைள� ��ப��, ேகா��ைக��
ேப��, காயமைட�ததாக� ��� நப� அ�ல� அவ�க�� ச�ட� �ர���க���
�சாரைண�� ��ைவ� ப�� ெப�நகர� ெத����ற�.

கைல 18 - ��ெதாட�த�

த��வா��த �ைற, ஒ� �ைண �சாரைணைய நட�த ��� ெச�யாத வைர, ஒ�
�����ட வழ��� வழ�க�ப�டவ��� ப� ச�ட�ைத ��ப���ற�.



கைல 19 - மா�ல ச�ட���� இண��த�

இ�த ��க� ேத�ய ச�ட��� �� எ��� ��வ�ப�ட உ�ைமக� ம���
கடைமக��� பாரப�ச��� ெபா����, ���பாக த��வா��த ���
அ�கா�க��� அ���க சா��யமான கடைமக� ெதாட�பாக.

இ�த ���ைறக� ��� வ�ட கால���� �ள�பர ப�ேசாதைனயாக
அ��க��க�ப���ளன.

இ�த அ�ேபா�த��க க�த� "Motu Proprio" "Osservatore Romano" இ�
ெவ��ட�ப��, �� 1, 2019 �த� நைட�ைற�� வ�� எ���, ��ன� Acta
Apostolicae Sedis இ� ெவ��ட�ப�� எ��� நா� ��� ெச��ேற� .

ேரா��, ெச��� ��ட���, ேம 9, 2019 அ��, அவர� ���த�ைத��
ஏழாவ� ஆ��� வழ�க�ப�ட�.

�ரா���க� ��.
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