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ತರಯಿ ಬರ್ರಾರ್ರಾ ಹ ೈಮ್ಗರರ್ಟನಾರ್
ಜ ತ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು

ಪರಿಚಯ
ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ರವರ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥಿ ಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಪಠ್ಯ ದ
ಜೊತೆಗೆ ಈ ನೋವೆನ್ ಗಳು ದೇವರ ಸೇವಕನ ಸದ್ಗು ಣಗಳನ್ನು
ಚಿತ್ರಿ ಸಲು ಬಯಸುತ್ತ ದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಆಧ್ಯಯ ತ್ರಿ ಕ
ಶ್ಿ ೋಷ್ಠ ತೆಯ ಮೆಂಜಿಗನ್ ಸಂಸ್ಥಿ ಯ ಶತ್ಮಾನೋತ್ಸ ವ ಘಟನೆಯ
ಕುರಿತು ಪೋಪ್ ಪಿಯಸ್ 12 ರವರು ಬರೆದ ಪದಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ
ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಕೊಳುು ತ್ತ ದೆ. ನಿಮಿ
ಸಂಸ್ಥಿ ಪಕ ಮತುತ
ಮೊದಲ
ಬರ್ನಾರ್ಾ ಹೆಮಾು ಟು ಾರ್ . ಈ ದೇವರು ತುೆಂಬಿದ, ಆಳವಾದ
ಧ್ರ್ಮಾಷ್ಠ
ಮತುತ
ವಿವೇಕಯುತ್ ಮಹಿಳೆ, ಧೋರೆ ಮತುತ
ಸಹನೆಯುಳು ವರೆೆಂದ್ಗ ದೈವಿಕ ಪ್ರಿ ವಿಡೆನ್ಸ ಆದೇಶಿಸ್ಥದೆ. ಅರ್ಡ
ಹಾಯುವವರನ್ನು
ಮತುತ
ಅವರೆಂದಿಗೆ
ಬೆಳೆಯುತ್ರತ ರುವ
ಸಮುದಾಯವನ್ನು
ವಿಮೊೋಚನೆಯ ಉಳಿತಾಯ ಚಿನೆು ಯ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ್ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ
ಇರಿಸಬೇಕು . ಮದರ್
ಬರ್ನಾರ್ಾರ ಈ ಚಿತ್ಿ ವು ದೇವರ ಸೇವಕನ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥಿ ಕೆಗಾಗಿ ಒೆಂಭತುತ
ದಿನಗಳ ಪ್ರಿ ರ್ಾನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನವೆನ್ ನನ್ನು
ಮಾಡುವುದರೆಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತ ದೆ. ಬಹುಶಃ ಈಗ ತ್ದನಂತ್ರ ಅದ್ಗ
ತ್ನು ದೇ ಆದ ಜಿೋವನ ವಿಧ್ಯನಕೆೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದ್ಗ.
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ಮೊದಲನೇ ದಿನ 1
ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ರವರು ಡಾ ತ್ರಯೋಡೊಸ್ಥಸ್ ಫ್ಿ ೋರೆೆಂಟಿನಿ
ಒ.ಎಫ್.ಎೆಂ ಕುಪುಚಿನ್ ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಫಲಪಿ ದಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ
ಮೊದಲನೆಯ
ಯುವತ್ರಯಾಗಿದದ ಳು.
ಪ್ರಿ ರ್ರ್ಮಕ
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವ
ಬೋಧ್ರ್ನ
ಧ್ಮಾಭಗಿನಿೋಯರ
ಸಭೆಯ
ಸ್ಥಿ ಪನೆಗಾಗಿ
ತ್ನು
ಯೋಜನೆಗಳೆಂದಿಗೆ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಥಮರ್ಯ ಾವನ್ನು
ಅವರು ತೋರಿಸ್ಥದದ ರು. ಹತ್ರತ ರದ ಕಾನೆವ ೆಂಟ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ತ್ನು
ವೃತ್ರತ ಪರ ಹಾಗೂ ಧ್ಯರ್ಮಾಕ ತ್ರಬೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮರಿಯ
ಕೊಿ ೋಮೊೋನ್ು ಕಾನೆವ ೆಂಟ್ ಗಳು ಸಕಾಾರದ ಹಲವು ಒತ್ತ ರ್ಗಳಿಗೆ
ಸ್ಥಲುಕಿ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು ಎದ್ಗರಿಸುತ್ರತ ದಾದ ಗ, ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ
ರವರು ಅವರಿಗೆ ಬೆೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿೆಂತ್ರು. ಡಾ ತ್ರಯೋಡೊಸ್ಥಸ್
ಸಕಾಾರದ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ವಿದೇಶಕೆೆ ಹೋದಾಗಲೂ
ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ರವರು ಎದೆಗೆಂದಲ್ಲಲಿ . ಉಸುಾಲ್ಲಿ ನ್ ಸಭೆ,
ಫ್ರಿ ಬರ್ಗಾ ಬಿಿ ನೌಗೌ, ನಂತ್ರ ಧ್ಮಾಭಗಿನಿೋಯರ ಡಿವೈನ್
ಪಿ ವಿಡೆನ್ಸ ಶಾಲೆ ರಿೋಚಾವಿಲೆಿ ಹಾಗೂ ಫ್ರಿ ನ್ಸ ನಲ್ಲಿ ತ್ನು
ತ್ರಬೇತ್ರಯನ್ನು ಡಾ||ತ್ರಯೋಡೊಸ್ಥಸ್ ಮಾಡಿದ ವಯ ವಸ್ಥಿ ಗೆ ಮದರ್
ಬರ್ನಾರ್ಾ
ರವರು
ತ್ಲೆಬಾಗಿದರು.
ಆದಾಗೂಯ
ಡಾ||
ತ್ರಯೋಡೊಸ್ಥಸ್ ತ್ನು ಪರಿಪೂಣಾತೆಯಲ್ಲಿ ಉಸ್ಥರಿರ್ನವ್ ನನು
ಸುತುತ ವರಿದ ಉಸುಾಲ್ಲನ್ ಕಾನೆವ ೆಂಟಿಗೆ ಪಿ ವೇಶಿಸವಿ ಸೂಚಿಸ್ಥದಾಗ
ಅವಳು ನಿರಾಕರಿಸ್ಥದಳು. ಪಬಿಿ ಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೂ ಮೂಲತಃ
ಅವಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿ ನ ಮನವಿಯನ್ನು ೆಂಟ್ಟಮಾಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ
ಸ್ಥಕಾಾ ತಾೆ ರದ ಸ್ಥಧ್ನೆಯನ್ನು ಅವಳು ಸಪ ಷ್ು ವಾಗಿ ನಂಬಿದಳು
ಮತುತ ಸಮಯವೂ ಅವಳ ಹಕೆ ನ್ನು ಸ್ಥಬಿೋತುಪಡಿಸ್ಥತು. 1844 ರಲ್ಲಿ
ಬೋಧ್ರ್ನ ಸಹೋದರಿಯರ ಸಂಸ್ಥಿ ಯನ್ನು
ಮೆಂಜಿಗನು ಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಿ ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ವಿವೇಕಯುತ್ವಾಗಿ ಮತುತ
ಧೈಯಾದಿೆಂದ ಪ್ರಿ ರಂಭಿಕ ಆರಂಭಿಕ ವಷ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತ ಇನ್ನು
ಕಠಿಣ ಸಮಯದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಗಾದಶಾನ
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ನಿೋಡಿದರು. ಮೂಲ ಗರಿಗಳನ್ನು ಕಾಪ್ರಡಿಕೊಳು ಲು ಕಠಿಣ
ಹೋರಾಟದ
ಅವಧಗಳು
ಮತುತ
ಸಂವಿಧ್ಯನಗಳಲ್ಲಿ
ಮೂತ್ರಾವೆತ್ತ ೆಂತೆ ಸಂಸ್ಥಿ ಯ ಫ್ರಿ ನಿಸ ಸೆ ನೌನ ಅನಿಸ್ಥಕೆ. ಈ
ಹೋರಾಟಗಳ ಕಾರಣವು ಒೆಂದ್ಗ ಕಡೆ, ಡಾ|| ತ್ರಯೋಡೊಸ್ಥಸ್ ರ
ಪಿ ಚೋದಕ ಉಪಕಿ ಮಗಳು ಮತುತ
ಇನು ೆಂದಡೆ. ಸಂಸ್ಥಿ ಯ
ಬೆನೆಡಿಕೆು ೋನ್ ಆಧ್ಯಯ ತ್ರಿ ಕ ನಿದೇಾಶಕ, ಅಬಾಟ್ ಬಿಕಾರ್ ರವರ
ನಂತ್ರದ ಸುಧ್ಯರಣಾ ಪಿ ಯತ್ು ಗಳಲ್ಲಿ
ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು
ಬೆನೆಡಿಕೆು ೋನ್ ಬಿಬೆಿ ಟ್ ಗಳಾಗಿ ಪರಿವತ್ರಾಸ್ಥ ಶಿ ರ್ಮಸ್ಥತು. ಮೂಲತಃ
ಅವಳಿಗೆ ವಹಿಸ್ಥಕೊಟು ವಿಶನೌನ ನಿಷ್ಠಠ ಯ ಮೂಲಕ ಮದರ್
ಬರ್ನಾರ್ಾ ಸಂಸ್ಥಿ ಯು ತ್ನು
ಗರುತ್ನ್ನು
ಕಳೆದ್ಗಕೊಳು ದಂತೆ
ಕಾಪ್ರಡಿಕೊೆಂರ್ರು ಮತುತ
ಅವರು ಮತ್ತ ಷ್ಟು
ಅಸ್ಥತ ತ್ವ ವನ್ನು
ಖಾತ್ರಿ ಪದಿದಿಕೊೆಂರ್ರು. ಇದರಿೆಂದಾಗಿ ಪೋಪ್ ಪ್ರಯನ್ 12ನೇ
ಸಂಸ್ಥಿ ಪಕರನ್ನು
ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದ್ಗ. ಮದರ್
ಬರ್ನಾರ್ಾರವರನ್ನು ಸಭೆಯ ಸಂಸ್ಥಿ ಪಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸ್ಥದರು.
ಪ್ರಾ ರ್ಥನೆ : ಸವ ಗಿಾಯ ತಂದೆಯೇ, ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ರವರ
ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಅನ್ನಗಿ ಹಿಸ್ಥದ ಎಲಾಿ ವರದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ನವು
ನಿಮಿ ನ್ನು
ವಂದಿಸುತೆತ ೋವೆ. ಅವರ ಮೂಲಕ ನನು
ದೊರ್ಡ
ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಸಮಪಿಾಸುತೆತ ೋನೆ ಮತುತ ಕಿಿ ಶಿಿ ಯನ್ ಧೈಯಾದ
ಮನೋಭಾವದಿೆಂದ
ನನಗೆ
ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ
ಕೆಲಸವನ್ನು
ನಿವಾಹಿಸಲು ಶಕಿತ ಮತುತ ಧೈಯಾಕಾೆ ಗಿ ಪ್ರಿ ರ್ಥಾಸುತೆತ ೋವೆ.
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♥

ಎರಡನೇ ದಿನ 2
“ಮದರ್ ಬರ್ನಥಡಥ ಸಹೋದರಿಯರ ಕುಟುಂಬದ
ಮೊದಲ ತಾಯಿ”
ಸಹೋದರಿಯರು
ನಿಜವಾದ
ಪಿಿ ೋತ್ರಯಲ್ಲಿ
ಒೆಂದಾಗಿದದ ರು,
ಸಂತೃಪತ ರಾಗಿದದ ರು ಮತುತ ಸಂತೋಷ್ದಿೆಂದಿದದ ರು. ಒಬಬ ಪಿಿ ೋತ್ರಯ
ತಾಯಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳುು ತ್ರತ ದಾದ ರೆ ಎೆಂದ್ಗ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಳಿದಿತುತ .
ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ರವರ ನೆನಪುಗಳು, ಸಹೋದರಿ ಫ್ರಲ್ಲಜಿತ್ರವರ
ಟಿಪಪ ಣಿಗಳಲ್ಲಿ
ನಿೋರ್ಲಾಗಿದೆ. ಪಿಿ ೋತ್ರಯ ತಾಯಿಯಾಗವುದೆೆಂದರೆ
ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ
ರವರೆಗೆ ಸವ ಯಂ ಮರೆವು, ಇತ್ರರಿಗಾಗಿ
ಯೋಚಿಸುವುದ್ಗ, ದೊರ್ಡ ಅರ್ವಾ ಸಣಣ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ
ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವುದ್ಗ ಮತುತ ಅವರ ಸಕಿಿ ಯ ಬೆೆಂಬಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ
ನಿೋಡುವುದ್ಗ.
ಅರ್ನರೋಗಯ ದಿೆಂದ ಬಳಲುತ್ರತ ರುವ, ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಆರೈಕೆ ಮತುತ
ಆರೋಗಯ ಕರ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವ ಪಿ ತ್ರಯಬಬ ರ ಬಗೆು
ಅವಳು ತ್ರಳಿದಿದದ ಳು. ಅವರ ಆಹಾರದ ಬಗೆು , ಹರಗಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನ
ಸಹೋದರಿಯರ ಜಿೋವನ ಪರಿಸ್ಥಿ ತ್ರಗಳ ಬಗೆು ಮತುತ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳು
ಹಾಗ ಅಧಕಾರಿಗಳೆಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ್ಗಳ ಬಗೆು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಥದದ ರು.
ಅವರು ತ್ನಗೆ ವಹಿಸ್ಥಕೊಟು ಸಹೋದರಿಯರ ಆಧ್ಯಯ ತ್ರಿ ಕ ಹಾಗ
ಭೌತ್ರಕ ಅಗತ್ಯ ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊೆಂರ್ಳು ಮತುತ ವಿಫಲವಾದವರನ್ನು
ಹೇಗೆ ಕ್ಷರ್ಮಸಬೇಕೆೆಂದ್ಗ ಅವರ ಪಿಿ ೋತ್ರಯ ಹೃದಯಕೆೆ ತ್ರಳಿದಿತುತ .
ಪ್ರಾ ರ್ಥನೆ : ಸವ ಗಿಾಯ ತಂದೆಯೇ, ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ರವರ
ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಅನ್ನಗಿ ಹಿಸ್ಥದ ಎಲಾಿ ವರದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ನವು
ನಿಮಿ ನ್ನು ವಂದಿಸುತೆತ ೋವೆ. ನನು ನೆು ೋ ರ್ನನ್ನ ಮರೆತು ಬಾಳಲು ನನಗೆ
ನೆರವು ನಿೋಡಿರಿ. ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ರವರ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥತ ಕೆಯ ಮೂಲಕ
ರ್ನನ್ನ ಪ್ರಿ ರ್ಾನೆ ಮಾರ್ಲು ಕೇಳಿದ ಎಲಾಿ ಉದೆದ ೋಶಗಳನ್ನು ಮತುತ
ನನು
ಸವ ೆಂತ್
ವೈಯಕಿತ ಕ
ಉದೆದ ೋಶಗಳನ್ನು
ರ್ನನ್ನ
ನಿಮಗೆ
ಸಮಪಿಾಸುತೆತ ೋನೆ.
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ಬರ್ನಾರ್ನಾ

♥

ಮೂರನೇ ದಿನ 3
“ಮದರ್ ಬರ್ನಥಡಥ ದೈವತ್ವ ವನ್ನು ತುಂಬಿದ
ಮಹಿಳೆ”.
ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ರವರ ಬೋಧ್ನೆಯಲ್ಲಿ
ಒೆಂದ್ಗ ಮಚಿಿ ನ
ವಿಷ್ಯವೆೆಂದರೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಒಳಹರಿವಿನ ಆಲೋಚನೆ.
ದೇವರು ನಮಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜಿೋವಿಸುತಾತ ರೆಯೆಂಬ ಸತ್ಯ
ಅವರು ತ್ಮಿ ಧ್ಮಾಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ಿ ದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತ ದೆ.
ಅವರು ತ್ಮಿ
ಸ್ಥಸು ಸ್ಾ ಗಳಲ್ಲಿ
ಒಬಬ ರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ
ಬರೆದಿರುವ ಪಿ ಕಾರ : ನಿೋವು ದೇವೆರನ್ನು ಅನ್ನಭವಿಸದಿದದ ರೂ ಅವರು
ನಿಮಿ
ಹತ್ರತ ರವೇ
ಇದಾದ ರೆ.
ಅವರು
ನಿಮಿ
ನಿಷ್ಠಠ ಯನ್ನು
ನೋಡುತ್ರತ ದಾದ ರೆ ಮತುತ
ಪರಿೋಕಿಾ ಸುತ್ರತ ದಾದ ರೆ. ದೇವರು ನಿಮಿ
ಹೃದಯದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ಗಿದಾದ ರೆ. ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಯ ವಿದಾದ ಗ ನಿಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾರ್ಲು ಸದಾ ಸ್ಥದಧ ರಿದಾದ ರೆ ಮತುತ ಬುಚ್ ನಲ್ಲಿ ರುವ
ಸಹೋದರಿಯಬಬ ರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ಿ ದಲ್ಲಿ ರ್ನವು ಓದ್ಗತೆತ ೋವೆ, "ದೇವರ
ಉಪಸ್ಥಿ ತ್ರಯ ಅಭಾಯ ಸವನ್ನು ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗತ್ತ ದೆ ಎೆಂದ್ಗ
ತ್ರಳಿಯಲು ರ್ನನ್ನ ಬಯಸುತೆತ ೋನೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ ಆೆಂತ್ರಿಕ ಸಿ ರಣೆಯು
ಸದ್ಗು ಣ
ಮತುತ
ಪರಿಪೂಣಾತೆಯ
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ
ಅತ್ಯ ೆಂತ್
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸ್ಥಧ್ನವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾ ರ್ಥನೆ
ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ
ನಿಮಿ ನ್ನು
ನಂಬಿಕೆಯ
ನಿೋಡಿ. ನನು
ನಿೋಡಿ.

: ಸವ ಗಿಾಯ ತಂದೆಯೇ, ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ರವರ
ನಿೋವು ಅನ್ನಗಿ ಹಿಸ್ಥದ ಎಲಾಿ ವರದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ನವು
ವಂದಿಸುತೆತ ೋವೆ. ನಿಮಿ
ಉಪಸ್ಥಿ ತ್ರಯಲ್ಲಿ
ಬಲವಾದ
ಅನ್ನಗಿ ಹವನ್ನು ಅವರ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥತ ಕೆಯ ಮೂಲಕ ನನಗೆ
ಪಿ ಸುತ ತ್ ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ನನಗೆ

♥

6

““ ಹ ಚ್ಚು ಹೌದಚ ದ ೋವರಂದ ನ್ರೋಕ್ಷ ” ತನಯಿ

ಬರ್ನಾರ್ನಾ

♥
ರ್ನಲಕ ನೇ ದಿನ 4
“ಮದರ್ ಬರ್ನಥಡಥ ಆಳವಾದ ಶ್ಾ ಮನಿಷ್ಠೆ
ಮಹಿಳೆ”.
ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ಒಬಬ ಪ್ರಿ ರ್ಾನೆಯ ಮಹಿಳೆ. ಸಹೋದರಿ
ಫ್ರಲ್ಲಜೆಟಾಸ್ ಮುಹಿಿ ಸ್ ರವರ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರ್ ಸಂಗಿ ಹಿಸುವ
ಅನಿಸ್ಥಕೆ ಇದ್ಗ. ನಿಜ, ಅವರು ತ್ನು ವೈಯಕಿತ ಕ ಪ್ರಿ ರ್ಾರ್ನ ಜಿೋವನದ
ಬಗೆು ವಿರಳವಾಗಿ ಮಾತ್ರ್ನಡುತಾತಳೆ. ಆದರೆ ಅವರ ದಿನಚರಿಯಿೆಂದ
ಮತುತ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ಿ ಗಳಿೆಂದ ಹರಹಮುಿ ವ
ನಿಜವಾದ, ಸ್ಥವ ಭಾವಿಕ, ಸಂತೋಷ್ದಾಯಕ ವಾತಾವರಣವು
ಅವರ ಶಿಿ ೋಮಂತ್, ಧ್ಯರ್ಮಾಕ ಆೆಂತ್ರಿಕ ಜಿೋವನದ ಬಗೆು
ನಿಸಸ ೆಂದೇಹವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತ ದೆ.
1852 ರ 8 ನೇ ಮಾಚ್ಾ ದಿರ್ನೆಂಕದ ಪತ್ಿ ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯುವ
ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ
ಮತುತ
ನವ
ಶಿಷ್ಯ ರಿಗೆ
"ಪಿಿ ೋತ್ರಯ
ಪ್ರಿ ರ್ಾನೆಯನ್ನು ನಿೋವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಅಭಾಯ ಸ
ಮಾಡಿ ಎೆಂದ್ಗ ಪಿ ಚೋದಿಸ್ಥದರು, ಹೆಚ್ಚಿ ನಿರಿೋಕಿಾ ಸ್ಥ, ಹೌದ್ಗ ಎಲಿ ವು
ದೇವರಿೆಂದ ಎೆಂದ್ಗ ಹೇಳಿದರು.
ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ರವರ ಪತ್ಿ ಗಳಲ್ಲಿ
ಇತ್ರರಿಗಾಗಿ
ಪ್ರಿ ರ್ಾನೆಯನ್ನು
ಕಂಡುಬರುತ್ರತ ರಲ್ಲಲಿ .

ತ್ನಗಾಗಿ ಅರ್ವಾ
ಹೇಳಿಕೊಳುು ವುದಾಗಿ

ಪ್ರಾ ರ್ಥನೆ : ಸವ ಗಿಾಯ ತಂದೆಯೇ, ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ರವರ
ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಅನ್ನಗಿ ಹಿಸ್ಥದ ಎಲಾಿ ವರದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ನವು
ನಿಮಿ ನ್ನು ವಂದಿಸುತೆತ ೋವೆ. ಅವರ ಮೂಲಕ ರ್ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ
ಪ್ರಿ ರ್ಾನೆಯಲ್ಲಿ
ಉತಾಸ ಹವನ್ನು
ಬಿಚಿಿ ರ್ಲು ಮತುತ
ನನು
ಉದೆದ ೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಿ ಸಹಾಯಕಾೆ ಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳುು ತೆತ ೋನೆ.

♥

7

““ ಹ ಚ್ಚು ಹೌದಚ ದ ೋವರಂದ ನ್ರೋಕ್ಷ ” ತನಯಿ

ಬರ್ನಾರ್ನಾ

♥
ಐದನೇ ದಿನ 5
ಮದರ್ ಬರ್ನಥಡಥ ವಿವೇಕಯುತ್ ಮಹಿಳೆ.
ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ಅವರ ಅನೇಕ ಪತ್ಿ ಗಳಿೆಂದ ಕಿಿ ಶಿಿ ಯನ್
ಜಿೋವನದ ಗರುಯತ್ತ
ತ್ನು
ಅಚಲವಾದ ಸಮಪಾಣೆಯನ್ನು
ಒಬಬ ನ್ನ ಗಿ ಹಿಸುತಾತ ನೆ, ಇದಕಾೆ ಗಿ ಸಣಣ
ಐಹಿಕ ಜಿೋವನದ
ಪರಿೋಕೆಾ ಗಳೆಂದಿಗೆ ತಾಳೆಿ ಯೆಂದಿಗೆ ಸಹಿಸ್ಥಕೊಳುು ವಾಗ ಅದ್ಗ
ಯೋಗಯ ವಾಗಿತುತ ಎೆಂದ್ಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತ ದೆ.
ತ್ನು ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಪಿ ೋತಾಸ ಹಿಸುತಾತ ನಿಮಿ ದ್ಗುಃಖಗಳಲ್ಲಿ
ಸಂತೋಷ್ವನ್ನು
ಕಂಡುಕೊಳಿು ರಿ.
ಅದ್ಗ
ನಿಮಗೆ
ಸಂತೋಷ್ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ದ ಜಿೋವನಕೆೆ
ಈ ನಿರಂತ್ರ
ಉಲೆಿ ೋಖದ ಹರತಾಗಿಯೂ, ತ್ನು ಸಮುದಾಯಕೂೆ ಮದರ್
ಬರ್ನಾರ್ಾ ರವರ ಮಾಗಾದಶಾನವು ಬಹಳ ವಾಸತ ವಿಕವಾಗಿತುತ .
ಬೋಧ್ರ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಸಂಪೂಣಾ ಧ್ಯರ್ಮಾಕ ಮತುತ ವೃತ್ರತ ಪರ
ತ್ರಬೇತ್ರ ಸಂಪೂಣಾವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವೆೆಂದ್ಗ ಅವರು ತ್ರಳಿದಿದದ ರು
ಮತುತ ಅವರು ಈ ಬಗೆು ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಥದರು. ಆಧ್ಯಯ ತ್ರಿ ಕ
ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗತ್ತ ದೆ ಎೆಂದ್ಗ ಅವರು
ತ್ರಳಿದಿದದ ರು
ಮತುತ
ಮಾನವ ಸವ ಭಾವದ ರ್ಮತ್ರಗಳನ್ನು
ಪರಿಗಣಿಸ್ಥದದ ರು.
ಪ್ರಾ ರ್ಥನೆ : ಸವ ಗಿಾಯ ತಂದೆಯೇ, ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ರವರ
ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಅನ್ನಗಿ ಹಿಸ್ಥದ ಎಲಾಿ ವರದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ನವು
ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸುತೆತ ೋವೆ. ನನು ಎಲಿ ನಿಧ್ಯಾರಗಳಲ್ಲಿ
ವಿವೇಕದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಮತುತ ನನು ಪಿ ಸುತ ತ್ ಉದೆದ ೋಶಗಳಲ್ಲಿ
ಸಹಾಯಕಾೆ ಗಿ
ರ್ನನ್ನ
ಅವರ
ಮಧ್ಯ ಸ್ಥತ ಕೆಯ
ಮೂಲಕ
ಪ್ರಿ ರ್ಥಾಸುತೆತ ೋವೆ.

♥

8

““ ಹ ಚ್ಚು ಹೌದಚ ದ ೋವರಂದ ನ್ರೋಕ್ಷ ” ತನಯಿ

ಬರ್ನಾರ್ನಾ

♥
ಆರನೇ ದಿನ 6
“ಮದರ್ ಬರ್ನಥಡಥ ಧೋರ ಮತು ಸಹನೆಯ ಮಹಿಳೆ”.
ತಾನ್ನ ಅನ್ನಭವಿಸ್ಥದ ದ್ಗುಃಖದ ಅನ್ನಭವದ ಮೂಲಕ ತ್ನು
ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಮತುತ
ಪಿ ೋತಾಸ ಹವಾಗಿ ನಿೆಂತ್ರು.
ಅವರು ತ್ನು ಸವ ೆಂತ್ ಅನ್ನಭವದಿೆಂದ ತ್ನು ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ
"ಮಸುಕಾದ
ಹೃದಯದವರಾಗಬೇಡಿ,
ಬದಲ್ಲಗೆ
ದೇವರನ್ನು
ನಂಬುವಲ್ಲಿ ಉದಾರವಾಗಿರಿ, ವಿನಮಿ ರಾಗಿರಿ ಮತುತ ದ್ಗುಃಖದಲ್ಲಿ
ತಾಳೆಿ ಯಿೆಂದಿರಿ ಎೆಂದ್ಗ ಪಿ ೋತಾಸ ಹಿಸುತ್ರತ ದದ ರು. ಒಳೆು ಯ ದೇವರು
ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ನಿಮಿ ನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳುು ತಾತ ರೆ. ರ್ನವು ಸಣಣ
ಮತುತ
ಶೋಚನಿೋಯವಾಗಿ ಬರ್ವರಾಗಿದಾದ ಗ ಮತುತ
ನಮಿ
ಅಗತ್ಯ ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತಾತ ರೆ.
ನಿಜ,
ಸಹಾಯವನ್ನು
ಹುಡುಕಲು
ರ್ನನ್ನ
ತುೆಂಬಾ
ಶಿ ರ್ಮಸಬೇಕಾಗಿತುತ ಹಾಗ ರ್ನನ್ನ ಆತಂಕ ಮತುತ ಸಂಕಟಗಳಿಲಿ ದೆ
ಇರಲ್ಲಲಿ . ಆದರೆ ರ್ನವು ನಮಿ ಸಂಕಟಗಳನೆು ಲಿ ಸಂತೋಷ್ದಿೆಂದ
ಯೇಸುವಿಗೊೋಸೆ ರ ತಾಯ ಗ ಮಾರ್ಬಾರದೇ?
ಅವರು ಸಹಿಸ್ಥಕೊಳು ಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾತ ರೆ, ಅವರು
ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತಾತ ರೆ ಮತುತ ನಮಿ ನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತಾತ ರೆ.
ಪ್ರಾ ರ್ಥನೆ : ಸವ ಗಿಾಯ ತಂದೆಯೇ, ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ರವರ
ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಅನ್ನಗಿ ಹಿಸ್ಥದ ಎಲಾಿ ವರದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ನವು
ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು
ಸಲ್ಲಿ ಸುತೆತ ೋವೆ. ಅವರ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥತ ಕೆಯ
ಮೂಲಕ ರ್ನನ್ನ ಧೈಯಾ ಮತುತ ದ್ಗುಃಖದಲ್ಲಿ ತಾಳೆಿ ಮತುತ ನನು
ಪಿ ಸುತ ತ್ ಅಗತ್ಯ ದ ಸಹಾಯಕಾೆ ಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳುು ತೆತ ೋನೆ.

♥

9

““ ಹ ಚ್ಚು ಹೌದಚ ದ ೋವರಂದ ನ್ರೋಕ್ಷ ” ತನಯಿ

ಬರ್ನಾರ್ನಾ

♥
ಏಳನೇ ದಿನ 7
“ಮದರ್ ಬರ್ನಥಡಥ ದೇವರ ಪ್ರಾ ವಿಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರರ
ನಂಬಿಕೆ ಮಹಿಳೆ”.
ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ರವರು ಸಹಿಷ್ಟಣ ತೆಯ ಅಸ್ಥಧ್ಯರಣ ಆೆಂತ್ರಿಕ
ಶಕಿತ ಯನ್ನು
ಹೆಂದಿದದ ರು
ಏಕೆೆಂದರೆ
ಅವರು
ದೇವರ
ಮಾಗಾದಶಾನದಲ್ಲಿ
ನಂಬಿಕೆಯಿೆಂದ
ತುೆಂಬಿದದ ರು.
ಈ
ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು
ತ್ರೋವಿ
ಪರಿೋಕೆಾ ಗೆ
ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು,
ಅಡಿಪ್ರಯದ
ಅಧ್ಾ
ವಷ್ಾದ
ನಂತ್ರ
ಫ್ರದರ್
ರ್ಥಯೋಡೊಸ್ಥಯನ್ ಸಂಸ್ಥಿ ಗೆ ಹೆಚಿಿ ನದನ್ನು
ಮಾರ್ಲು ತ್ನು
ಉನು ತ್ರಿೆಂದ ನಿಷೇಧಸಲಪ ಟಿು ತು. ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ತ್ನು
ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ
ಬರೆದಿದಾದ ರೆ, ಈ ಕ್ಷಣದಿೆಂದ ನಮಿ
ಮಾಜಿ
ನಿದೇಾಶಕರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಉದಾತ್ತ ವಾಗಿ ಮತುತ ಅಷ್ಟು
ಸಮಪಾಣೆಯೆಂದಿಗೆ
ಪ್ರಿ ರಂಭಿಸ್ಥದ
ಸಂತೋಷ್ವನ್ನು
ಹೆಂದಿರಲ್ಲಲಿ .
ಹೇಗಾದ್ಗಿ
ಆ
ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ
ರ್ನವು
ನಿರುತಾಸ ಹಗೊಳು ಲು ರ್ನವು ಅನ್ನಮತ್ರಸಲ್ಲಲಿ . ರ್ನವು ದೇವರ ಮೇಲೆ
ನಮಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊೆಂಡಿದೆದ ೋವೆ ಅದನ್ನು ಅವರ ಪವಿತ್ಿ
ಇಚ್ಛೆ ಯಂತೆ ಒಪಿಪ ಕೊೆಂಡಿದೆದ ೋವೆ ಮತುತ ಅವರ ಗೌರವ ಮತುತ ನಮಿ
ಒಳಿತ್ರಗಾಗಿ
ಅವರು
ಎಲಿ ವನ್ನು
ಆದೇಶಿಸುವರು
ಎೆಂದ್ಗ
ಯೋಚಿಸುತ್ರತ ದೆದ ವು.
ಪ್ರಾ ರ್ಥನೆ : ಸವ ಗಿಾಯ ತಂದೆಯೇ, ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ರವರ
ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಅನ್ನಗಿ ಹಿಸ್ಥದ ಎಲಾಿ ವರದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ನವು
ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸುತೆತ ೋವೆ. ನಿಮಿ ಪ್ರಿ ವಿಡೆನ್ಸ ನಲ್ಲಿ
ನಮಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚಿಿ ಸ್ಥರಿ ಮತುತ ನನು ಅಗತ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ
ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ರ ಸಹಾಯದ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥತ ಕೆಯ ಮೂಲಕ ನನಗೆ
ನಿೋಡಿರಿ.

♥

10

““ ಹ ಚ್ಚು ಹೌದಚ ದ ೋವರಂದ ನ್ರೋಕ್ಷ ” ತನಯಿ

ಬರ್ನಾರ್ನಾ

♥
ಎುಂಟನೇ ದಿನ 8
“ಮದರ್ ಬರ್ನಥಡಥ ವಿಮೊೋಚನೆಯ ಚಿನೆು ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ".
ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ಅವರ ಜಿೋವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಕಟವಾಗಿ
ತ್ರಳಿದಿರುವವರಿಗೆ ಅದ್ಗ ಎಲಿ ಕಿೆ ೆಂತ್ ಹೆಚಾಿ ಗಿ, ಅಸ್ಥತ ತ್್ ವ ದಲ್ಲಿ ರುವ
ಕಷ್ು ದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಸಪ ೆಂದಿಸುವಿಕೆ, ಇದ್ಗ ಯುವ ಮದರ್
ಜನರಲ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಂದಿದೆ ಮತುತ ಅವಳು
ಮಾತ್ಿ
ಇಷ್ಟು
ದಿನ ಎಲಿ ವನ್ನು
ಸಹಿಸಬೇಕಾಗಿತುತ . ಅವರ
ಬೆೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿೆಂತುಕೊೆಂರ್ವರು ಅವರ ಶಿಲುಬೆಯಾದರು. ಈ
ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಮೊೋಚನೆಯ ಸಂಕೇತ್ವನ್ನು ಉನು ತ್,
ಜೊೋಸ್ಥಫ್ ರೋಲ್ಲನ್ ಮತುತ ಕೌನಿಸ ಲ್ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ
ಪತ್ಿ ದಲ್ಲಿ ನ
ವಿನಮಿ
ಪದಗಳಿೆಂದ
ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
16
ವಷ್ಾಗಳಿೆಂದ
ರ್ನನ್ನ
ಶ್ಿ ೋಷ್ಠ ತೆಯ
ಹಣೆಯನ್ನು
ಹತುತ ಕೊೆಂಡಿದೆದ ೋನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರ್ನನ್ನ ಅನ್ನಭವಿಸ್ಥದ
ಸಂಗತ್ರಗಳು ದೇವರಿಗೆ ತ್ರಳಿದಿದೆ. ನನು ಅನೇಕ ಪ್ರಪಗಳಿಗೆ ಮತುತ
ನ್ಯಯ ನತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿ ಯಶಿಿ ತ್ತ ವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ಥವ ೋಕರಿಸುತಾತ ರೆ.
ಪ್ರಾ ರ್ಥನೆ : ಸವ ಗಿಾಯ ತಂದೆಯೇ, ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ರವರ
ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಅನ್ನಗಿ ಹಿಸ್ಥದ ಎಲಾಿ ವರದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ನವು
ನಿಮಗೆ
ವಂದನೆಯನ್ನು
ಸಲ್ಲಿ ಸುತೆತ ೋವೆ.
ವಿಮೊೋಚನೆಯ
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನನು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಚ್ಛರ್ನು ಗಿ ಅರ್ಾ ಮಾಡಿಕೊಳು ಲು
ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಮತುತ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ತಾಳೆಿ ಯಿೆಂದ
ಸಹಿಸ್ಥಕೊಳುು ವ ಅನ್ನಗಿ ಹವನ್ನು ನನಗೆ ನಿೋಡಿ. ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ
ರವರ ಮೂಲಕ ನನು ಪಿ ಸುತ ತ್ ಕಾಳಜಿ ಮತುತ ಉದೆದ ೋಶಗಳನ್ನು
ರ್ನನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕಸತ ವಾಗಿ ಪಿ ಶಂಸ್ಥಸುತೆತ ೋನೆ.

♥
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ಒುಂಭತ್ು ನೇ ದಿನ 9
“ಮದರ್ ಬರ್ನಥಡಥ ಮತು ಅವರ ಸಭೆ".
ಮದರ್
ಬರ್ನಾರ್ಾ
ಅವರ
ಧ್ಯರ್ಮಾಕ
ಕುಟ್ಟೆಂಬವನ್ನು
ವಿಮೊೋಚನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿದಿಾಷ್ು ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತುತ .
ಸಹೋದರಿಯರು ತ್ಮಿ
ಜಿೋವನದ ಮೊದಲ ವಷ್ಾದಲ್ಲಿ
ಈಗಾಗಲೇ ಅನ್ನಭವಿಸ್ಥದ ಸ್ಥಮಾನಯ ಸಂಗತ್ರ ಕಹಿ ಬರ್ತ್ನದಿೆಂದ
ಗರುತ್ರಸಲಪ ಟು ಒೆಂದ್ಗ ವಷ್ಾ. ಆ ಕಾರಣದಿೆಂದಾಗಿ ಅವರು ಪವಿತ್ಿ
ಶಿಲುಬೆಯ ಸಹೋದರಿಯರು ಎೆಂಬ ಹೆಸರನ್ನು
ಅವರಿಗೆ
ನಿೋಡಿದರು. ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ಅವರೆಂದಿಗೆ ಅವರ ನಂತ್ರದ
ವಷ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಧೈಯಾದಿೆಂದ ಮತುತ ನಿಷ್ಠಠ ಯಿೆಂದ ಭಾರವನ್ನು
ಹತುತ ಕೊೆಂರ್ರು. ನಿದಿಾಷ್ು ವಾಗಿ ಬಾಸಲ್ ಮತುತ ಚ್ಚರ್ ಬಿಷ್ಪ್
ಗಳು ಕರುಣೆ ಮತುತ ಬೋಧ್ರ್ನ ಸಹೋದರಿಯರ ವಿರುದಧ ತ್ಮಿ
ನಿಧ್ಯಾರವನ್ನು
ನಿೋಡಿದ
ನಂತ್ರ
ಸಭೆಯ
ಸಂಸ್ಥಿ ಪಕರ
ನೋವಿನಿೆಂದ ದೂರವಿರುತಾತ ರೆ ಮತುತ
ಅವರು ಶಿಲುಬೆಯ
ಆಶಿೋವಾಾದವನ್ನು
ಮತೆತ ಮತೆತ ಅನ್ನಭವಿಸುತ್ತ ಲೇ ಇದದ ರು.
ಆದ್ಗದರಿೆಂದ 1855 ರಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ ರವರು ಬಿಷ್ಪ್
ಕಾಲ್ಾ ಅರ್ನಾಲೆಡ ು ರವರಿಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದದ ಪತ್ಿ ದಲ್ಲಿ ಹಿೋಗೆೆಂದ್ಗ
ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಸ್ಥಿ
ಗೊೋಚರಿಸುವ
ರಕ್ಷಣೆ
ಮತುತ
ಆಶಿೋವಾಾದಕಾೆ ಗಿ ಸವ ಗಾಕೆೆ ಧ್ನಯ ವಾದಗಳು.
ಪ್ರಾ ರ್ಥನೆ : ಸವ ಗಿಾಯ ತಂದೆಯೇ, ಮದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಾ ರವರ
ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಅನ್ನಗಿ ಹಿಸ್ಥದ ಎಲಾಿ ವರದಾನಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ನವು
ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ಸುತೆತ ೋವೆ ಮತುತ ನನು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು
ನನು
ಉದಾದ ರಕಾೆ ಗಿ ಹೆಂದ್ಗವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ
ನಿಮಿ ನ್ನು ಕೊೋರುತೆತ ೋನೆ.
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