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இறந்தைோர் உயிருடன் எழுப்பப்படுவதைப் பற்றி த ோதே முட்புைர் பற்றிய 
பகுதியில் எடுத்துக் கூறியிருக்கிறோதே, அங்கு அவர் ஆண்டவதே, 
‘ஆபிேகோமின் கடவுள், ஈேோக்கின் கடவுள், யோக்தகோபின் கடவுள்’ என்று 
கூறியிருக்கிறோர். அவர் இறந்தைோரின் கடவுள் அல்ல;  ோறோக வோழ்தவோரின் 
கடவுள். ஏனெனில் அவதேப் னபோறுத்ை ட்டில் அதெவரும் 
உயிருள்ளவர்கதள” என்றோர். (லூக்கோ 20:37-38) 
 

நாட்டின் நலனுக்காக 
ஒற்றுமையின் பாமைமைப் 

பின்பற்றுங்கள்! 

ககாலாலம்பூர் ைாைமைைாவட்டத்தில்  
அருள்வாக்கு வாசிப்பு பயிற்சி (Lectio Divina) 

பயிற்சியிி்ல் முழுத யோகப் பங்குனபற்ற னபோதுநிதலயிெர் 

தகோலோலம்பூர்:  கடந்ை 23/10/2022 ஞோயிறு 
கோதல 9.00  ணி முைல்  தியம் 12.30 
 ணிவதே அருள்வோக்கு வோசிப்புத் தியோெப் 
பயிற்சி நதடனபற்றது.  

தகோலோலம்பூர்  ோ தற ோவட்ட விவிலிய 
ஆதையத்தின்  ைதலவர் தபேருட்ைந்தை 
தேம்ஸ் ஞோெப்பிேகோேம் அவர்களின் 
ஏற்போட்டில்   னேந்தூல் புனிை தயோதேப்பு 
ஆலயத்தில் நடத்துவைற்கோெ அதெத்து 
ஏற்போடுகதளயும் பங்குக் குருவோெவர் 
அருள் ைந்தை ப்னேட்ரிக் தயோதேப்பு 
அவர்கள் த ற்னகோண்டிருந்ைோர்.  

தகோலோலம்பூர்  ோ தற ோவட்டத்திற்கு  
வருதக புரிந்திருந்ை அருள்பணியோளர் 
முதெவர் ஆர்.  ரிய டினலஸ் அவர்கள், 
திருவிவிலியத்தைப் பயன்படுத்தி னேபிக்கும் 
முதறதய மிகவும் னைளிவோக விளக்கிெோர்.  

இலத்தின் ன ோழியில் Lectio Divina 
(தைர்வு னேய்து வோசிக்கும் இதறவோர்த்தைப் 
பகுதி) என்று அதைக்கப்படும் இம்முதறபடி  
திருவிவிலியத்தில் இருந்து குறிப்பிட்ட  
இதறவோர்த்தை பகுதிகதள  த ற்தகோள் 
கோட்டி எப்படி, எைற்கோக னேபிப்பது 
என்பைற்கோெ விளக்கங்கதளக் அருள் 

ைந்தை  னைளிவுப்படுத்திெோர்.   இதற 
தவண்டல்  என்பது என்ெ? அருள்வோக்கு 
வோசிப்பில் பின்பற்ற  தவண்டிய விடயங் 
களோெ வோசித்ைல், சிந்தித்ைல்,  ன்றோட்டு 
 ற்றும் தியோெம் ஆகிய முக்கிய பகுதிகதள 
எடுத்துதேத்ைோர். த லும் விவிலியத்தில் 
உள்ள வோர்த்தைதய படித்து அைதெத்  
 

 

தியோனித்துத் னைோடர்ச்சியோக  ெதை 
னைோட்ட வோர்த்தைதயத் னைோடர்ந்து 
னேோல்வைன் வழியோக அந்ை வோர்த்தைதயப் 
பயன்படுத்தி னேபிக்கும் முதறதயயும் 
 க்களுக்குப் பயிற்றுவித்திருந்ைோர்.  

இந்ைப் பயிற்சியில் ஆர்வம் னகோண்ட   

 

ஏறக்குதறய ஐம்பது தபர் பல பங்குகளில் 
இருந்து  பங்னகடுத்து பயெதடந்ைெர். 
னைோடர்ந்து நன்றியுதே  ற்றும் இறுதி 
ஆசீர்வோைத்துடன் இனிதை நிதறவதடந்ைது. 

யூலியன், னேந்தூல் 

பயிற்சிதய வழிநடத்தும்                                     
அருள்பணி முதெவர் ஆர்.  ரிய டினலஸ்  

வத்திக்கோன்:  இன்று  னிைகுலத்தையும் 
ந து பூமிதயயும் அச்சுறுத்தும் பல 
ேவோல்கதள நோம் திறம்பட எதிர்னகோள்ள 
முடியும் என்பது நம் இையங்களில் உள்ள 
ஒற்றுத யின் உைர்வோல்  ட்டுத  
உறுதியோக நம்ப முடியும் என்று 
அதெத்துலக ஒலிம்பிக் விதளயோட்டின் 
ைதலவர் ஒருவர் கூறியுள்ளோர். 
 
அண்த யில் னவளியிடப்பட்டுள்ள 
அறிக்தக ஒன்றில் இவ்வோறு கூறியுள்ள 
Thomas Bach அவர்கள், பல்தவறு 
வத்திக்கோன் அலுவலகங்களுடன் இதைந்து, 
அதெத்துப் பிேச்ேதெகள்  ற்றும் 
த ோைல்களுக்கு நியோய ோெ  ற்றும் 
அத தியோெ தீர்வுகதளத் தைடு ோறு 
உலகத்ைதலவர்கதளக் தகட்டுக்னகோண்டுள் 
ளோர். 
 
அத தி என்பது திருஅதவயும் விதள 
யோட்டு உலகமும் இதைந்து அதெத்து 
 க்கதளயும் ஊக்குவிக்கும் ஒரு 
னபோதுவோெ  திப்பு என்பைோல், கலோச்ேோேம் 
 ற்றும் கல்வி; னபோதுநிதலயிெர், குடும்பம் 
 ற்றும் வோழ்க்தக;  ற்றும் ஒருங்கிதைந்ை 
 னிை வளர்ச்சிதய ஊக்குவித்ைல் ஆகிய 
வற்றுக்கோெ வத்திக்கோன் அலுவலகங்களின் 

ைதலவர்கள், அதெத்துலக ஒலிம்பிக் 
விதளயோட்டு அத ப்பு ைதலவரின் 
தவண்டுதகோதளோடு ைோங்களும் இதைந் 
திருப்பைோகத் னைரிவித்துள்ளெர். 

இத்ைதகய ஒலிம்பிக் விதளயோட்டுகள் 
 க்களுக்கிதடதய அத தி  ற்றும் 
நல்லிைக்கத்திற்கோெ அதைப்தபயும், 
உதேயோடல்  ற்றும் சிறந்ை ேமுைோயத்தை 

கட்டினயழுப்புவைற்கோெ முன்னுரித  
தயயும் அளிக்கிறது என்று த லும் 
இவ்வறிக்தகயில் னைரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
த ோைல்கள், னகோந்ைளிப்புகள்  ற்றும் 

கடுத யோெ ேவோல்கள், தபோர், கோலநிதல 
 ோற்றம்  ற்றும் னபோருளோைோேத் துயேங்கள் 
அதெத்தும், உலனகங்கிலுமுள்ள பல 
இலட்ேக்கைக்கோெ  க்களுக்குச் னேோல்ல 

முடியோை வலிதயயும் தவைதெதயயும் 
னகோண்டு வந்துள்ளெ" என்றும் 
இவ்வறிக்தகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
 

ஒலிம்பிக்  ற்றும் போேோலிம்பிக் விதள 
யோட்டுகள் ஒற்றுத யின் சிறந்ை 
அதடயோளங்களோக அத கின்றெ என்றும், 
அதவ ைனிநபர்கதளயும்  க்கதளயும் 
ஆதேோக்கிய ோெ தபோட்டியில் சிறப்போக 
ஒன்றிதைத்து, அதெத்து தபோட்டிககள் 
வோயிலோக  அத திக்கோெ உண்த யோெ 
போதைதயக் கோை நம் உலதக 
ஊக்குவிக்கிறது என்றும், அவ்வறிக்தக 
எடுத்துக்கோட்டுகிறது. 
   

ஒற்றுமையின் பயன்கள்: 
 

ைனிநபர்களின் ஒற்றுத  உைர்தவ,  
ஊரின் ஒற்றுத யோய் நோட்டின் 
ஒற்றுத யோய் உலகின் ஒற்றுத யோய் 
வளர்ச்சி அதடயும். அவ்வளர்ச்சியிதல 
கல்வியின்  ோண்தபக் கோைலோம்; கதலயின் 
நலத்தைக் கோைலோம்; னேல்வத்தின் 
னேழிப்தபக் கோைலோம்; இன்பத்தின் 
எழிதலக் கோைலோம்; வீேத்தின் னபோலிதவக் 
கோைலோம்; னவற்றியின் விதளதவக் 
கோைலோம். 
 

திருத்ைந்தையுடன் Thomas Bach 



விண்ணக வாழ்வு, நம் மண்ணக வாழ்வவப் ப ாறுத்தது! 
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இன்று ஆண்டின் ப ொதுக்கொலத்தின் 32-ம் 
ஞொயிறு. ஒரு தொயும், ஏழு சககொதரர்களும் 
ஆண்டவருக்கொக, அவருடடய கட்டடை 
களுக்கொக தங்களுடடய வொழ்டவ 
அர்ப் ணித்தொர்கள்;  ல்கவறு சித்ரவடத 
கடை அனு வித்தொர்கள். அதனொல் 
அவர்கள் இடைவன் அளித்த நிடல 
வொழ்க்டகக் பகொடடயொகப் ப ற்ைொர்கள் 
என்று மக்கக யர் இரண்டொம் நூலிலிருந்து 
எடுக்கப் ட்ட முதல் வொசகம் 
எடுத்துடரக்கிைது. இந்த வொசகத்தில் 
மன்னன் ஒவ்பவொரு சககொதரனொகச் 
சித்ரவடத பசய்துவரும்க ொது, நொன்கொவது 
சககொதரனின் முடை வருகின்ைது. அப்க ொது 
அவன் மன்னனிடம், “கடவுள் மீண்டும் 
உயிர்த்பதழச் பசய்வொர் என்னும் நம்பிக்டக 
எனக்கு இருப் தொல், மனிதர் டகயொல் 
இைக்க விரும்புகிகைன், ஆனொல் நீ 
வொழ்வுப ை உயிர்த்பதழமொட்டொய்” 
என்கிைொன்.  
 

எபிகரயருக்கு எழுதப் ட்ட நூலில் 
வொசிக்கின்கைொம், “கநர்டமயுடன் நடக்கும் 
என் அடியொர் நம்பிக்டகயினொல் வொழ்வு 
அடடவர்”   (எபி 10:38) என்று உடரக் 
கிைொர் ஆண்டவர். ஆம் நொம் இடைவன்மீது 
நம்பிக்டக டவத்து வொழ்கின்ைக ொது, 
வொழ்வடடகவொம் என் து யொரும் 
மறுக்கமுடியொத உண்டம. கொரணம் புனித 
 வுல் பதசகலொனிக்ககயருக்கு எழுதிய 
இரண்டொம் திருமுகத்திலிருந்து எடுக்கப் 
 ட்ட இன்டைய இரண்டொம் வொசகத்தில்   
“ஆண்டவர் நம்பிக்டகக்குரியவர், அவர் 
உங்கடை உறுதி டுத்தி, தீகயொனிடமிருந்து 
கொத்தருள்வொர்” என்றுடரப் டத நிடனவில் 
பகொள்ை கவண்டும். 
 
இன்டைய நற்பசய்தியில் உயிர்த்பதழுதலில் 
நம்பிக்டக இல்லொத சதுகசயர்கள் சிலர் 
இகயசுவிடம் வந்து, “சககொதர்கள் எழுவர் 
ஒரு ப ண்டண மணக்கின்ைனர். அவர்கள் 

எழுவரும் குழந்டதப்  ொக்கியம் இல்லொது 
இைந்து க ொக, இறுதியில் அந்தப் ப ண்ணும் 
இைந்து க ொகின்ைொர். அப் டியொனொல் 
உயிர்த்பதழும்க ொது அவர் யொருக்கு 
மடனவியொக இருப் ொர், ஏபனனில் 
எழுவரும் அப்ப ண்டண மணந்தவர்கள் 
ஆயிற்கை” என்ைபதொரு ககள்விடயக் 
ககட்கின்ைனர். அதற்கு ஆண்டவர் இகயசு, 
விண்ணகத்தில் திருமணம் இருக்கொது. 
மொைொக இைந்த அவர்கள் வொனதூதர்கள் 
க ொன்றும், கடவுளின் மக்கைொகவும் 
இருப் ொர்கள்” என்று  தில் தருகிைொர். 
 

ஆதலொல்,  இடைவன் அளிக்கும் விண்ண 
கத்டத ப ற்றுக்பகொள்ை  அவர்மீது 
நம்பிக்டகபகொள்ைகவண்டும் என் து  
பதள்ைத் பதளிவொகிைது     அவர் மீது 
நம்பிக்டக டவத்து வொழ்கவொடர அவர் 
உறுதியொக  இறுதி நொளில் உயிர்பதழச் 
பசய்வொர்; எல்லொத் தீடமயிலிருந்தும் 
 ொதுகொத்தருள்வொர். 

ஆடகயொல், இகயசுவின் சீடர்கைொக 
இருக்கும் நொம், அவர் அளிக்கும் விண்ணக 
வொழ்விடனப் ப ை அவரது கட்டடை 
கடைக் கடடபிடித்து வொழ்கவொம், அவர்மீது 
நம்பிக்டக டவத்து வொழ்கவொம். அதன் 
வழியொக விண்ணக வொழ்டவக் பகொடட 
யொகப் ப றுகவொம். 
  

அந்கதொணிதொஸ், ஈப்க ொ 

  ஆண்டின் ப ொதுக்கொலம் 32-ம் ஞொயிறு  
       

 

1ம் வொசகம்      2 மக்க 7: 1-2, 9-14 
தி.  ொடல்:       17: 1. 5-6. 8, 15 
2ம் வொசகம்:     2 பதச 2: 16 - 3: 5 
நற்பசய்தி:        லூக்கொ   20: 27-38 
 
 

ஞொயிறு வொசகம் ஆண்டு 3                    
வொரநொள் முதல் வொசகம் –ஆண்டு 2                 
திருப்புகழ் மொலல- வொரம் 4 

 ‘சிலுவையயோடு திருப்பயணம்’ 
சி.ஐ.சி. இவைஞர்  பங்கெடுப்பு  ைோக்ெளிப்பில் உண்வையும் 

கெயல்போட்டில் தூய்வையும் 
கெோண்டிருப்யபோம்!  

மகலசியர்கைொகிய நம்டம யொர் ஆை 
கவண்டும் என் தில், ஒவ்பவொரு 
வொக்கொைரும் பதளிவொய், தீர்மொனமொய் 
இருக்க கவண்டும். 'ஓட்டளிப் து புனித 
மொன கடடம; ஓட்டுரிடம நம் பிைப்புரிடம' 
என்ை ககொட் ொட்டட ஒவ்பவொரும் 
நிடனவில் பகொள்ை கவண்டும்.  
 

நமக்கும், நொட்டுக்கும் மற்றும் வருங்கொல 
தடலமுடையினருக்கும்  எது நல்லது, யொர் 
நல்லது பசய்வர் என கயொசித்து, சீர்தூக்கி 
நம் ஓட்டுரிடமடயப்  யன் டுத்துகிகைொமொ 
என்ை ககள்வி நம்மில் எழ கவண்டும்.  
ப ண்களின் மனநிடல கதர்தலில் எப் டி 
உள்ைது என பதரிந்து பகொள்ை, சில 
நொயகியரிடம் க சியக ொது.. ஓட்டளிப் து, 
ஒவ்பவொரு தனிமனிதரின் தடலயொய 
கடடம. நொம் கதர்தலில் ஓட்டளிக்கும் 
க ொது, நம் உரிடம  ொதுகொக்கப் ட 
கவண்டும் என் தில் கவனமொக இருக்க 
கவண்டும். ஆட்சிக்கு வர உள்ை அரசும், 
ஒவ்பவொரு மகலசியரின் மற்றும் புலம் 
ப யர்கதொரின்  குடும் த்திற்கும் தக்க  ொது 
கொப்பு கிடடக்குமொறு சட்டத்திட்டங்கடை 
ஏட்டைவில் இல்லொமல், நடடமுடைப் 
 டுத்தும் வடகயில் இருக்க கவண்டும். 
 

எந்த கட்சி அல்லது கூட்டணி 
வறுடமயிலிருந்து சமுதொயத்டத மீட்டு 
வரும், உடல் நலத்திற்கொன வசதிகள், 
கல்விக்ககற்ை கவடலவொய்ப்புக்கள்  க ொன்ை 
அத்தியொவசிய கதடவகடை ஏற் டுத்தி 
தரும் என் டத உறுதிச் பசய்யும் ப ொருட்டு 
நல்ல கட்சியின் கவட் ொைர்கடைத் கதர்ந்து 
எடுப் தில் கவனம் பசலுத்த கவண்டும். 
 
பிள்டைகளின்  டிப்பிற்கொன பசலவுகடை 
அரகச ஏற்ைொல், ஏடழ ப ற்கைொருக்கு அது 
வரப்பிரசொதமொக அடமயும். கடந்த, 2018-ல் 
நடடப ற்ை ப ொதுத்கதர்தடலவிட 
நடடப ைவுள்ை 15-வது ப ொதுத்கதர்தலில் 
18 வயதுக்கு கமற் ட்ட மகலசியருக்கு      
அளிக்கப் ட்டுள்ை  ஓட்டுரிடம க ொரொடி 
ப ற்ை ஒன்று.    அடத மிகச் சரியொன 
வழியில் இடைஞர்கள்   யன் டுத்தினொகல 
க ொதுமொனது.  

இந்த ப ொதுத்கதர்தலில் பமொத்தம் 
21,173,638 வொக்கொைர்கள்   வொக்களிக்கத் 
தகுதி ப ற்றுள்ைனர், அவர்களில் இைம் 
வொக்கொைர்கள் 18-20 வயதுடடயவர்கள் 1.4 
மில்லியன் என கதர்தல் ஆடணய வி ரம் 
கூறுகிைது. இவர்கள் தொன் நொட்டின் 
தடலபயழுத்டதகய நிர்ணயிக்கும் இடத்தில் 
உள்ைனர். இடதயும் மனத்தில் நிறுத்திக் 
பகொள்ை கவண்டும்.  

மகலசியொ முடியொட்சி பகொண்ட ஒரு 
மக்கைொட்சி நொடு. இங்கக  ல இன, பமொழி 
மற்றும் சமய அடிப் டடயில் நிலவும் 
கவற்றுடமகளில் ஒற்றுடமயும் புரிந்துணர் 
டவயும் நொம் க ணிகொக்க கவண்டும். 
இதற்கு நமது ஓட்டுரிடம இன்றியடம 
யொதது.  

இலவசப் ப ொருட்கடையும் பரொக்கப் 
 ணத்டதயும் ப ற்றுக் பகொண்டு 
ஓட்டளிக்க நிடனப் தும்  ஒரு குற்ைச் 
பசயலொக நொம் கருத கவண்டும். 
வொக்களிப்பில் உண்டமயும் பசயல் ொட்டில் 
தூய்டமயும் பகொண்டிருப்க ொம். 

 ணம் வொங்கி ஓட்டளிப் வன் ஓர் ஏமொளி. 
 ணம் பகொடுத்து ஓட்டுக் ககட் வன் ஒரு 
தந்திரவொதி. 

ஆர்.கக. 

ப ொகூர்  ொரு: கடந்த அக்கடொ ர் 9, 
ஞொயிற்றுக்கிழடம, இங்குள்ை அமகலொற் வ 
அன்டன  ங்கின்  (சிஐசி) இடைஞர்கள் 
சிலுடவகயொடு   யணம் என்ை தடலப்பில் 
ஏற் ொடு பசய்யப் ட்ட  சிைப்பு நிகழ்வில் 

கலந்துபகொண்டனர். இதில் 13 முதல் 39 
வயதுக்குட் ட்ட நொன்கு பமொழிக் 
குழுக்கடைச் கசர்ந்த 55 இடைஞர்கள் 
கலந்து பகொண்டனர் என் து குறிப் 
பிடத்தக்கது.  இந்த நிகழ்வின் வொயிலொக  
விடு ட்ட இடைஞர்கடை மீண்டும்  
திருஅடவக்குள்  பகொண்டுவர இயலும் 
என்றும், இவர்கள் இதர  ங்கு   மக்க 
கைொடு  ஒன்று கசர்ந்து சமூகத்திற்கொகவும் 
அவர்களின் தனிப் ட்ட கநொக்கங்களுக் 
கொகவும் இடைகவண்டலில் ஈடு டுவர் 
என்றும் எதிர்ப் ொர்க்கப்ப்ட்டது. 
 
மதிய உணவுக்குப் பிைகு அடனவடரயும் 
வரகவற்ை நிகழ்ச்சி பதொகுப் ொைர்கள்  
பிடரயன் மற்றும  ப ரொல்டின்  ஆகிகயொரு 
டடய வரகவற்புடன் இந்நிகழ்வு  பதொடங் 
கியது.            
 

அடதத் பதொடர்ந்து புகழ் ஆரொதடன 
இடம்ப ற்ைது. அவ்கவடையில்   ொடப் 
 ட்ட ‘You are My All in All’ என்ை 
 ொடலின் க ொது, ஒவ்பவொரு பமொழிக் 
குழுவிலிருந்தும்   நொன்கு   இடைஞர்கள் 

சிலுடவடயச் சுமந்து பகொண்டு  வனி 
யொகச்  பசன்ைனர். அடுத்து,  சிைப்பு  
பசொற்ப ொழிவொைர்  - திரு பிரொன்சிஸ்ககொ 
ஓவகர - அவர்கள் முன் வந்து 'சிலுடவ 
கநொக்கிய  யணம்' நிகழ்வின் அர்த்தத்டதப் 
 கிர்ந்து பகொண்டொர். அவருடடய  கிர்வில்   
"தினமும் உங்கள் சிலுடவடய எடுத்துக் 
பகொண்டு என்டனப் பின்பதொடருங்கள்" 
என்ை தனிப் ட்ட நிடனவூட்டல் 
இடைகயொடர மிகவும் கவர்ந்தது.  அவர் 
இகயசு  எப்க ொதும் ஒகர மொதிரியொக 
இருக்கிைொர், அவரிடம் பசல்ல நொம் 
அஞ்சக்கூடொது எனும் உண்டமடய  
வலியுறுத்தினொர்.  நிடைவொக, மலொக்கொ-
ப ொகூர் இடைஞர்களுக்கொன இடைகவண் 
டலுக்குப்  பிைகு, கதர்ந்பதடுக்கப் ட்ட  ல 
இடைஞர்கள்  ன்பமொழி பச மொடல 
அமர்வுக்கு தடலடம தொங்கினர். 
 
 

நல்லிணக்க 
விவதகவை விவதக்க 

முயல்வவாம் :  
திருத்தந்வத பிரான்சிஸ் 

 மதங்கடைப் க ொருக்குப்   யன் டுத்த 
முடியொது. அடமதி மட்டுகம புனிதமொனது 

என்றும்,  யங்கரவொதத்டதயும் வன்முடை 
டயயும் ஆசீர்வதிக்க யொரும் கடவுளின் 
ப யடரப்  யன் டுத்தக்கூடொது என்றும், 
 ல்மதத் தடலவர்கள் கூட்டம் ஒன்றில் 
ககட்டுக்பகொண்டுள்ைொர் திருத்தந்டத 
பிரொன்சிஸ். 
 
க ொர் என்ை வி ரீதமொன  குத்தறிவு 
நம்டமத் பதொற்றிக் பகொள்ைொமல் இருக்கச் 
பசய்கவொம் என்றும், எதிரியின் மீதொன 
பவறுப்பின் வடலயில் நொம் சிக்கொமல் 
இருப்க ொம் என்றும் சுட்டிக்கொட்டியுள்ை 
திருத்தந்டத பிரொன்சிஸ் அவர்கள், நமது 
தனிப் ட்ட கநொக்கத்தின் முதன்டமயொன 
குறிக்ககொைொக, அடமதிடய நிடலநிறுத் 
துகவொம் என்றும் ஒவ்பவொரு நிடலயிலும் 
சமூக மற்றும் அரசியல் பசயல் ொடுகளில் 
வைர்ச்சிடய பகொணர்கவொம் என்றும் 
ககட்டுக்பகொண்டுள்ைொர். 

“ஆன்மிக ஆணவம்”, கடவுடை 
வணங்குவடதவிட தன்னலத்டத 

வணங்குவதற்கு இட்டுச்பசல்லும் – “நொன்” 
என் து தடலதூக்கி நிற்கின்ை இடத்தில் 
கடவுளுக்கு சிறிதைகவ இடம் இருக்கும். 

  திருத்தந்டத பிரொன்சிஸ்  (23-10-2022) 


