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இன்று புனிதரான... புனித அன்னன ததரரசாவின்

மனத்னதக் கவர்ந்த வார்த்னத வரிகள் :
1) இறக்கத்தான் பிறந்ரதாம் . இருக்கும் வனர இரக்கத்ரதாடு இருப் ரபாம் .
2) அன்பு தசாற் களில் அல் ல; வாழ் க்னகயில் வடிவம் தபறுகின்றது.
3) குற் றம் காணத் ததாடங் கினால் அன்பு தசய் ய ரநரம் இருக்காது.
4) தவறுப் பவர் யாராக இருந்தாலும் ரநசிப் பவர் நீ ங்களாக இருங் கள் .
5) வாழ் க்னக என்பது நீ சாகும் வனர அல் ல; பிறர் மனதில் வாழும் வனர.
6) அன்புதான் உன் பலவீனம் என்றால் அதுரவ உன் ஆற் றல் .
7) மனம் விட்டுப் ரபசுங் கள் , அன்பு தபருகும் .
8) தண
் டனனத் தர தாமதி; மன்னிக்க மறுசிந்தனன ரவண
் டாம் .
9) உனக்கு உதவிரயானர மறக்காரத.
10) உன்னன ரநசிப் பவனர தவறுக்காரத.

11) உன்னன நம் பியவனர ஏமாற் றாரத.
12) சிறியவற் றில் நம் பினகக்கு உரியவராய் இருப் பரத உன் ரபராற் றல் .
13) ஆனந்தம் ஆற் றல் மிக்கது.
14) புன்முறுவரலாடு உதவி தசய் ரவானர ஆண
் டவர் அன்பு தசய் கின்றார்.
15) ரநாய் களிரல மிகக் தகாடிய ரநாய் அடுத்தவர்மீது அக்கனறயற் று
இருப் பரத.
16) உண
் னமயான அன்பு வலிக்கும் , வனதக்கும் , தவறுனமயாக்கும் .
17) பிறர் நலனுக்காக வாழாத வாழ் வு வாழ் வல் ல.
18) தசபரம நம் இல் லங் கனள இனணக்கும் கானர.
19) தீர்ப்பிடத் ததாடங் கினால் அன்பு தசய் ய ரநரம் கினடக்காது.
20) தனினமரய நவீனத் ததாழுரநாய் .
21) அவமானங் களின் வழிரயதான் தாழ் சசி
் னயக் கற் றுக்
தகாள் கின்ரறாம் .
22) உதவும் கரங் கள் , தசபிக்கும் உதடுகனளவிட ரமலானவ.
23) எவ் வளவு தகாடுக்கின்ரறாம் என்பதல் ல; எந்த மனநினலயில்
தகாடுக்கின்ரறாம் என்பரத முக்கியம் .
24) குற் றமற் றவனரப் பிறரின் அபிப் பிராயங் கள் பாதிக்காது.
25) ஒரு சிறு புன்முறுவலின் ஆற் றனல யாராலும் புரிந்து தகாள் ள
முடியாது.
26) புன்னனகரய அன்பின் ஆரம் பம் .
27) உன் உதவியால் உலனக நீ குணமாக்குகின்றாய் .
28) நீ வாழ, பிறனர அழிப் பரத மிகப் தபரிய வறுனம.
29) உதவி தசய் ; அஃது உன்னன வருத்தும் வனர உதவி தசய் .
30) வாழ் க்னகயால் நற் தசய் தினய அறிவி; வார்த்னதயால் அல் ல.
31) தவற் றிக்காகச் தசபிக்காரத; பற் றுறுதிக்காகச் தசபி.
32)

உலகின் பிளவு, குடும் பத்தில் ஆரம் பிக்கின்றது.

33) புன்னனகரய அனமதியின் ஆரம் பம் .
34) உன் தவற் றி அல் ல, முயற் சிரய கடவுளுக்குத் ரதனவ.

