


ಸ್ವಸ್ಥತೆ ನಿನ್ನವಾದುಂಡು!
 ನರಮಾನಿಗ್ ಆಯ ಜೀವನ�ೊಡು ಸಂಪೊತುತು, ವಿದ�ಯೆ, 
ಸಾಥಾನಮಾನ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡ್ಲಾ ವಿಶಾರಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, 

ಸಂತ�ೊೀಷ, ಸೌಖಯೆ ಎತ�ೊೀ ಸತಿತಿ 
ಉಪ್ಪುಜ. ಸಂತ�ೊೀಷ, ಸಮಾಧಾನ 
ಪಡ�ವ�ರ� ಅಯೆ ಮಸತು ಪರಯತ್ನ 
ಮಲುಪುವ�; ಐಕಾದ್ ಮಸ್ತು ದುಡುಡು ಖರ್ತಿ 
ಮಲುಪುವ�, ಪಾಪದ  ದುಷ�ೊೊಲ�ಡ್ 
ಮುರುತಿವ�. ಆಂಡ ದಾಲ ಲಾಭಲಾ 
ಆಪ್ಜ. ಈ ಮಾತ ಸಂಗತಿಲು ಆಯ 

ಜೀವೊನುಡು ನನಲಾ ಅಸಮಾಧಾನ�ೊನು, ಶರೀರ�ೊಗು 
ಸೀಕ್, ಸಾವ್ಲ�ನ್ ರನ ಬಪ್ತಿಂಡು ಪಂಡ್ದ್ ಆಯಗ್ 
ತ�ರಯುಜ.

 ದ�ೀವ�ರ್ ನರಮಾನಿನ್ ಉಂಡು ಮಲುಪುನಗ ತನ 
ಸ್ವರೊಪೊಡು ತನ್ಕ್ ಹ�ೊೀಲಿಕ� ಆದ್ 
ಸಂತ�ೊೀಷ, ಸಮಾಧಾನ, ವಿಶಾರಂತಿ 
ಸ್ವಸಥಾ ಶರೀರದ�ೊಟುೊಗುಲಾ, 
ನಿತಯೆಜೀವಲಾ ಉಪ್ಪುಲ�ರಕ್ ಉಂಡು 
ಮಲ�ತು. ಆಂಡ ದ�ೀವ�ರ� ಅಪಪುಣ�ನ�ನ್ 
ಮೀದ್ತಿ ಪಾಪ ಮಲಿತುನಪಗ ಆಯೆ 
ತನ್ಕ್ತಿತುನ ಮಾತ ಆಶಿವಾತಿದ�ೊಲ�ನ್ 
ರಳವೊಂಡಿನಿ ಮಾತರತತುಂದ�, ತನ ಆತ�ೊೊಡು ಅಸಮಾಧಾನ, 
ಪೊೀಡಿಗ�ಗ್ ಒಳಗಾದ್ ಸಾವ್ಗು ದಾಸ� ಆಯೆ. ಬ�ೊರಕ್ 
ಶರೀರ�ೊಡು ಬಲಹೀನತ�ಲಾ ಸೀಕ್ಲಾ ಬಪ್ತಿಂಡು.



 ಮದ್ತಿಲ�ಡಾದ್ದ್ ಆವಡ್, ಮಾಟ ಮಂತ�ೊರಲ�ಡಾದ್ವಡ್ 
ಸೌಖಯೆ ಪಡ�ವ�ರ�ಗ್ ಪರಯತ್ನ ಮಲತುಂಡಲಾ ಪರ ಪೂರತಿ ಸೌಖಯೆ 
ನರಮಾನಿಗ್ ತಿಕ�ೊಕ್ಂದಿಜ. ಬ�ೊರಕ್ ಪೊಸಪೊಸ ರೀತಿದ 
ಸೀರುಲು ಬರ�ೊಂದುಲ್ಲ- ವ�ೈದ�ಯೆರ�ಗ್ ಉಂದು 
ಮಾತ ಒಂಜ ಸವಾಲ್ ಆದುಂಡು.  ಈ 
ಪರಸಥಾತಿಡ್ ನಿನ ಮನಸ್ಸ್ಡ್ ಗ�ೊಂದಲ 
ಆದ್, ಈ 21ನ�ೀ ಶತಮಾನ�ೊಡು 
ಮಾತ ಸೀಕ್ಲ�ನ್ ವಾಸ ಮಲುಪುನ ವಾ 
ವ�ೈದ�ಯೆ ಆಂಡಲಾ ಉಲ�್ಲನಾ ಪಂಡ್ದ್ ಈ 
ಆಶ್ಚಯತಿ ಬುಡ�ೊಡಾಪ್ಂಡು.
 ಸ�್ನೀಹತ�ರ�ೀ, ನಿಕ�್ಲಗ್ ಯಾನ್ ಒರ ವ�ೈದ�ಯೆನ ಪರಚಯ 
ಮಲ್ತು  ಕ�ೊಪ�ತಿ. ಈ ಆಯ ಕ�ೈತಲ್ ನಂಬಿಕ�ಡ್ ಪೊೀಯಡ 
ಇಯಯೆವ್. ಆಯೆ ನರಮಾನಿಲ�ಗ್ ಎಡ�ಡು ವ�ೈದ�ಯೆ ಆದುಲ�್ಲ. ಯೆೀಸು 
ಇನಿಪು ಪ್ದರ್ದ  – “ನಿನನ್ ಗುರ ಮಲುಪುನ ರತತಿವ� ಯಾನ�ೀ.” 
(ವಿಮೀ ೧೫:೨೬) “ಆಯ ಗಾಯೊಲ�ಡಾದ್ದ್ ನಂಕ್ ಸೌಖಯೆ 

ಆಂಡ್... ಆಯೆ ನಮ ಬಲಹೀನತ�ಲ�ನ್ 
ಸೀಕ್ಲ�ನಾ್ಲ ತುಂಬ�ೊಂದು ಪೊೀಯೆ.” 
(ಯೆಶಾಯ 53:5) (ಮತಾತುಯ 8:17) 
ಆಯೆ ಲ�ತ್ತುದ್ ಪನ�ಪು,” ಪ್ದ� 
ತುಂಬ�ೊಂದು ಭಂಗ�ೊಡು 
ದುಡಿಯುನರುಲ�ೀ, ಮಾತ ಎನ ಕ�ೈತಲ್ 
ಬಲ�್ಲ, ಯಾನ್ ನಿಕ�್ಲಗ್ ವಿಶಾರಂತಿನ್ 

ಕ�ೊಪ�ತಿ.” (ಮತಾತುಯ 11:28) ಯೆೀಸು 
ಪಾಪ, ರ�ೊೀಗ, ಶಾಪ, ಸಾವ್ನುಲಾ 



ಜಯಿಸ್ದ�. ಆಯೆ ಏಪೊಗ್ಲಾ ಜೀವೊಡು ಉಲ�್ಲ. ನಂಬುನಕ�್ಲಗ್ 
ಮಾತ�ರ�ಗ್ಲಾ ಈ ಜಯ ಖಂಡಿತಾ ಉಂಡು ಪಂಡ್ದ್ ಪನ�ಪು. 
  ಈ ಪಶಾ್ಚತಾತುಪೊಡು ನಿನ ಪಾಪೊಲ�ನ್ ರತತಿವ� ಆಯಿ 
ಯೆೀಸುಗು ಅರಕ� ಮಲ್ತುದ್, ಆಯನ್ ನಿನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ� ಆದ್ 
ಅಂಗಿಕಾರ ಮಲತುಡ ಆಯೆ ನಿನ ಪಾಪೊಲ�ನ್ ಮಾಪ್ ಮಲ್ತುದ್ 
ನಿನ ಆತ�ೊೊಗು ಸಮಾಧಾನ ಕ�ೊರ್ತಿನಿ ಮಾತರತತುಂದ�, 
   ನಿನ ಶರೀರದ ಮಾತ ಸೀಕ್ನ್ ದ�ತ್ತುದ್ ನಿಕ್ಕ್ ಪೂರತಿ 

ಸೌಖ�ೊಯೆನು ಕ�ೊಪ�ತಿ. “ಆಯೆ ನಿನ ಮಾ 
ಪಾಪೊನು ಮಾಪ್ ಮಲ್ತುದ್ 
ರ�ೊೀಗ�ೊನು ಗುರ ಮಲುಪುನಾಯೆ.” “ನಿನ 
ಜೀವೊನು ನಾಶನ�ೊಡುದ್ ತಪಾಪುವ�.” 
(ಕೀತತಿನ� 103:34) “ಆಯೆ ತನ 
ವಾಕ�ೊಯೆನು ರಡಪ್ಡುದ್ ಅಕ�್ಲನ್ ಗುರ 
ಮಲ�ತು.” (ಕೀತತಿನ� 107:20) ದ�ೀವ�ರ� 

ವಾರಯೆ ಪನುಪುಂಡು –” ಆಯೆ ತಾನ�ೀ ನಮ ಪಾಪೊಲ�ನ್ ತನ 
ಶರೀರ�ೊಡು ತುಂಬ�ೊಂಡ�; ಆಯ ಗಾಯೊಲ�ಡ್ದ್ ವಾಸ ಆಯರ್. 
( 1 ಪ�ೀತ�ರ 2:24)
 ಸೀಕ್ಡುಪ್ಪುನಕ�್ಲನ್ ತೊನಗ ಯೆೀಸುಗು 
ಮಸ್ತು ರನಿರರ ಆವೊಂದಿ ಇತ್ತುಂಡ್ . ಆಯೆ 
ಪತ್ತು ಜನ ರುಷ್ಠರ�ೊೀಗಿಲ�ನ್ ಗುರ 
ಮಲ�ತು. ರರತುಸಾರವ ಇತಿತುನ 
ಪಂಜ�ೊವ್ಗು ಯೆೀಸುಡುದ್ ಶಕತು 
ರ್ದಾಡ್ದ್ ಪೊೀದು ಸೌಖಯೆ ಆಂಡ್. 
ಆಯ ಕ�ೈತಲ್ ಬತಿತುನ ಮಾತ 



ರ�ೊೀಗಿಲುಲಾ ಪೂತಿತಿ ಗುರ ಆದ್ ಪೊೀಯೆರ್. ರುರುಡ�ರ್ 
ತೊವ�ರ� ಆರ್ಲ�ರಕ್, ಕ�ಪ�ಪುರ್ ಕ�ೀನುಲ�ರಕ್, ಬಾಯಿಬರಂದಿನರುಲು 
ಪಾತ�ರುಲ�ರಕ್, ರುಂಟ�ರ್ ನಡುಪ್ಲ�ರಕ್ ಆಯೆ ಮಲ�ತು. 
ಸ�ೈತಿನಕ�್ಲನ್ಲಾ ಆಯೆ ಜೀವೊಡು ಲಕಾಕ್ಯೆ. ಯೆೀಸು ಕ�ೊೀಡ� 
ಇತಿತು ಲ�ರಕ್ನ�ೀ ಇನಿಲಾ ಉಲ�್ಲ. ಏಪಲಾ ಅಂಚ�ನ�ೀ ಉಲ�್ಲ. 
ಇನಿಲಾ ಆಯನ ಕ�ೈ ಗುರ ಮಲಪುಂದಿನಾತ್ ರುದಯೆ ಆದಿಜಜಿ.

 ಔಷದ ವಿಜ್ಾನ�ೊಡು, ಶಸತ್ರರ್ಕತ�ಸ್ಡ್ ಒರಯಗ್ ಶರೀರದ 
ಸೌಖಯೆ ತಿರುಕ್. ಆಂಡ ಪರಲ�ೊೀರದ ವ�ೈದ�ಯೆ ಆದುಪ್ಪು ಯೆೀಸುಡುದ್ 
ತಿರುಕ್ನ ದ�ೈವಿರ ಸೌಖಯೆ ಶರೀರ�ೊಗು ಮಾತರತತುಂದ� ಮನಸಸ್, 
ಆತ�ೊೊಗುಲಾ ನರಮಾನಿನ ಮಾತ ಸಂಗತಿಗ್ಲಾ ಸೌಖಯೆ 
ಕ�ೊರ್ತಿನವ್ ಆದುಂಡು.

 ನಿನ ಸೀಕ್ ವ ತರತವು ಆಂಡಲಾ, ವೆೈದೆಯೆರ್ ನಿಕ್ಕ್ ಗುಣ 
ಅಪುಜಿ ಪಂಡ್ದ್ ಕೆೈ ಬುಡೆತೆಡ್ಡಲಾ, ಕತ್ಡವೆ ಆಯಿ ಯೀಸು ಕೆೈಕ್ 
ನಿನ ಇಡೀ ಜಿೀವೊನು ಒಚ್ಚಿದ್ ಕೆೊರ್ಡ. ಈ 
ಪರಲೆೊೀಕದ ವೆೈದಯೆಗ್ ಕೆೊದು್ಡ ಇಂಚ ಪಾರಾರ್ಡನೆ 
ಮರುಪುರ. “ಕತ್ಡವೆ ಆಯಿ ಯೀಸೆೊೀ, ಈ ಕಲಾ್ವರಿ 
ಕುರಾಸುಸುಡು ಎನ ಪಾಪೊಲೆಗಾದ್ ಮಾತರಾ ಅತ್ತೆ ಎನ 
ರೆೊೀಗೆೊಲೆಗಾದರಾಲಾ ಸೆೈತ್ದ ಪಂಡ್ದ್ ಯಾನ್ 
ನಂಬುವೆ. ದಯ ದೀದ್ ಎನ ಮಾತ ಪಾಪೊಲೆನ್ 
ಮಾಪು ಮರುಪುರ, ಸೀಕ್ಲೆನ್ ಗುಣ ಮರುಪುರ.ಎಂಕ್ ಪೂಣ್ಡ 
ಸೌಖೆೊಯೆನು ಕೆೊರ್ಡ. ಯಾನ್ ನಿನ ಬಾಲೆ ಆದ್ ಶುದದ್ ಜಿೀವನ 
ಮಲೆೊಪುಡಂದ್ದ್ ಬಯಕುವೆ.




