
  ಹಂ�ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಹಂ�ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಕ್ಷಮಿಸು	ವುದು	
     ನಾವೆಲ್ಲ� ರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ� ಆಳವಾದುಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಪ್ರೀ��ತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಸು�ಬಂ�ಧಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಹಾತೊ�ರೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ತೊ��ವೆ,     ಆದುರೆ ದು	ರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆದು#ಷ್ಟ% ವಶಾತ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ� ರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ� ನೋ��ವನ್ನು 	+

     ಅನ್ನು 	ಭವಿಸಿದ್ದೇವೆಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಇತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆರಿಂ�ದು ನಿಂ�ದುನೋಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆನ್ನು 	+ ಸುಹಂ ಅನ್ನು 	ಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ.       ಇದು	 ನೋ��ವಿನಿಂ�ದು ಕೂ�ಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ನಾವುಅದುರಿಂ�ದು
ಬಂಳಲ್ಲ	ತಿ�ದ್ದೇವೆ.      ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ 7ಹಿಕೂಗಾಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಗಳ	 ಸೋಂ���ಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಒಳಗಾಗಬಂಹಂ	ದು	ಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಉಲ್ಲ> ಣಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು�ಳ@ ಬಂಹಂ	ದು	,    ನಾವುವತಿAಸುದಿದುC ರೆ ನ್ನು ಮD

   ಹಂ#ದುಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆದುಲ್ಲಿನ್ನು ಗಾಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಗಳ	 ಕೂಹಿಯಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಬೆಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು�ವೆ.   ಸುಮಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಮಾತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು Jಗ	ಣವಾಗ	ವುದಿಲ್ಲ� !
        ಪ್ರ�ತಿಕಿ �ಯೆಯಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುನಾವುಆಗಾಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುM ನ್ನು ಮD ನ್ನು 	+ ಹಿ�ತೊಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುದು	ಕೊ�ಳ	@ ತೊ��ವೆಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು��ಡೆಗಳನ್ನು 	+ ನಿಂಮಿAಸು	ತೊ��ವೆ. 

ಪ್ರರಿಂಣಾಮವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು,         ನ್ನು ಮ್ಮೊಂD�ದಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಂತಿ�ರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆವಾಗಲ್ಲ	ನಾವುಯಾರಿಂಗ�ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ನಿಂ�ಡು	ವುದಿಲ್ಲ� ಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ನಾವುಪ್ರ�ತೊV�ಕೂವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ತೊ��ವೆ. 
ಪ್ರಯಾAಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು,   ನಾವುಕೊ��ಪ್ರದಿ�ದು ಪ್ರ�ತಿಕಿ �ಯಿಸು	ತೊ��ವೆ,       ಇತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ವV ಕಿ�ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆವಿರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ದುX ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಪ್ಪುZ ಗಳನ್ನು 	+ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು	% ಕೊ�ಳ	@ ತೊ��ವೆಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	�

 ಸೋಂ�ಡು	 ತಿ�ರಿಂಸಿಕೊ�ಳ	@ ತೊ��ವೆ.          ಇದು	 ನ್ನು ಮD ಆಲೋ��ಚನೋಗಳನ್ನು 	+ ಇತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ವV ಕಿ�ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	 ನ್ನು ಮಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುಉ�ಟ್ಟು	ಮಾಡಿದುನೋ��ವಿನಿಂ�ದು ಸೋಂ�ವಿಸು	ವ�ತೊ
ಮಾಡು	ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು�ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ .

   ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕಕಾಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆAತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು�ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು Jಗಳನ್ನು 	+ ಬಂಳಸು	ವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಮ�ಲ್ಲಕೂ,      ನಾವುಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು�ಷ್ಟ	% ದು	ರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ಪ್ರಯೋಗದಿ�ದು ನ್ನು ಮD ನ್ನು 	+ ರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಕ್ಷಿಸಿಕೊ�ಳ@ ಲ್ಲ	
ಪ್ರ�ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆತಿ+ಸು	ತೊ��ವೆ,      ಆದುರೆ ಕೊ�ನೋಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಲ್ಲಿನಾವುನ್ನು ಮD ನ್ನು 	+ ಇನ್ನು + ಷ್ಟ	% ನೋ��ಯಿಸು	ತೊ��ವೆ. ಇದುಲ್ಲ� ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ ,    ನ್ನು ಮಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ನೋ��ವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುದುC ರೆನಾವು

   ಇತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆನ್ನು 	+ ಪ್ರೀ��ತಿಯಿ�ದು ಪ್ರರಿಂಗಣಿಸು	ವುದಿಲ್ಲ� -    ನೋ��ಯಿಸು	ವಜನ್ನು ರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	 ಜನ್ನು ರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆನ್ನು 	+ ನೋ��ಯಿಸು	ತ್ತಾ�ರೆ.

    ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕಕೊಟ್ಟು% ಚಕೂ Jದಿ�ದು ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಪ್ರೀZಸಿಕೊ�ಳ	@ ವುದು	 ಕ್ಷಮೆ,       ನಾವುಗಮನಾಹಂAವಾದುನೋ��ವನ್ನು 	+ ಅನ್ನು 	ಭವಿಸಿದುರೆ ಅದು	 ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	�ಬಾ 
ಕೂಷ್ಟ% ಕೂರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು�ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ . ಹೇ�ಗಾದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ�,         ನಾವುಕ್ಷಮಿಸುದಿರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ವವರೆಗ�ನಾವುನ್ನು ಮD ನ್ನು 	+ ನೋ��ಯಿಸು	ವ ವV ಕಿ�ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಹಿ�ದಿನ್ನು ದುಕೊg
ಬಂದುX ರಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ತೊ��ವೆ.          ಯಾಕೊ�ದುರೆನಾವುನೋ��ವಿನ್ನು ಅನ್ನು 	ಭವಗಳನ್ನು 	+ ಮರೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಲ್ಲ	ಸಾಧV ವಿಲ್ಲ� ಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ನೋನ್ನು ಪ್ಪುಗಳನ್ನು 	+ ನಿಂಗ �ಹಿಸುಲ್ಲ	

 ಮಾತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು Jಪ್ರ�ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆತಿ+ಸುಬಂಹಂ	ದು	.   ಆದುರೆನಾವು ಸುj ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು�ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು J    ಆಗಬೆ�ಕೊ�ದು	 ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	 ಬಂಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಸು	ತ್ತಾ�ನೋ -  ಕೂಹಿಯಿ�ದುಮ	ಕೂ�ನಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಬೆ�ಕೂ	, 
       ಸೋಂ�ಡು	 ತಿ�ರಿಂಸಿಕೊ�ಳ	@ ವ ಬಂಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಕೊಯಿ�ದುಮ	ಕೂ�ನಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಬೆ�ಕೂ	ಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಹಿ�ದಿನ್ನು ನೋ��ವಿನಿಂ�ದುಮ	ಕೂ�ನಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಬೆ�ಕೂ	.

 ಕ್ಷಮೆಎಂ�ದುರೆ�ನ್ನು 	?
          ಕ್ಷಮೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ಇತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ವV ಕಿ�ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆವಿರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ದುX ದು ಎಂಲ್ಲಾ ನಿಂದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ� ನಿಂ�ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಆರೆ��ಪ್ರಗಳನ್ನು 	+ ಬಿಡುಲ್ಲ	 ಆಯೆgಮಾಡು	ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು�ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ .   ನಾನ್ನು 	 ಅವನ್ನು /  ಅವಳನ್ನು 	+

  ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ಕೊ7ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಒಪ್ರೀZಸು	ತೊ��ನೋ.    ನಾನೋ� ತಿ�ಪ್ಪುA ನಿಂ�ಡು	ವ ಬಂದುಲ್ಲ	,     ನಾVಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುನಾVಯಾಧೀ�ಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತೇವೆನಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ವ ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆನ್ನು 	+ ನಾನ್ನು 	
      ನ್ನು �ಬಂ	ತೊ��ನೋಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಇತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ವV ಕಿ�ಯೊಂ�ದಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಏನಾಗ	ವುದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ದು	 ಅವನ್ನು 	 ನಿಂಧAರಿಂಸುಲಿ.       ಇದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆರ್ಥ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ Aನಾನ್ನು 	 ಇನ್ನು 	+ ಮ	�ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಇತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ವV ಕಿ�ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ
       ಪಾಪ್ರಗಳನ್ನು 	+ ಅವನ್ನು ವಿರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ದುX ಎಂಣಿಸು	ವುದಿಲ್ಲ� ಅರ್ಥ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಅವನ್ನು ಮೆ�ಲೋ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು	% ಕೊ�ಳ	@ ವುದಿಲ್ಲ� .   ಬೆ�ರೆ ರಿಂ�ತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಲ್ಲಿಹೇ�ಳ	ವುದಾದುರೆ, 

         ನಾನ್ನು 	ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕಗಾಗಲೋ� ಅವನ್ನು ಪಾಪ್ರಗಳ ಪ್ರರಿಂಣಾಮಗಳೆ��ದಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಜೀ�ವಿಸು	ತಿ�ದ್ದೇನೋಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಹಿ�ದಿನ್ನು ದುನ್ನು 	+ ಬಂದುಲ್ಲಾ ನಿಂದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯಿಸುಲ್ಲ	
ಸಾಧV ವಿಲ್ಲ� ವಾದುC ರಿಂ�ದು,            ನಾನ್ನು 	ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕಗ ಇದುರೆ��ದಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಸುಮಾಧಾನ್ನು ಮಾಡಿಕೊ�ಳ	@ ತೊ��ನೋಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಇತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ವV ಕಿ�ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆನ್ನು 	+ ನ್ನು ನ್ನು + ವಿರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ದುX ದು ಎಂಲ್ಲಾ ನಿಂದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ�

  ಸಾಲ್ಲಗಳಿ�ದು ಬಿಡು	ಗಡೆಮಾಡು	ತೊ��ನೋ.
   ಇದು	 ನ್ನು ನ್ನು + ನಿಂಧಾAರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಮಾತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು J.  ಅವನ್ನು 	 /        ಅವಳ	 ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂ�ದು	 ಹೇ�ಳ	ತ್ತಾ�ನೋ�� ಇಲ್ಲ� ವೋ ಅಥವಾ ಅವನು ಅರ್ಥ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಅವನ್ನು 	 /  ಅವಳ	

      ಹಾಜರಿಂದ್ದಾನೋ�� ಇಲ್ಲ� ವೋ ಅಥವಾ ಅವನು ಎಂ�ಬಂ	ದು	 ಇತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ವV ಕಿ�ಯಿ�ದು ಸು�ಪೂಣAವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಸುj ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು�ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು Jವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ .    ನ್ನು ಮD ನ್ನು 	+ ನೋ��ಯಿಸು	ವ ವV ಕಿ�ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ
  ಮೆ�ಲೋನಾವುಅವಲ್ಲ�ಬಿತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಲ್ಲ� .

   ಕ್ಷಮಿಸು	ವುದು	 ಇತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ವV ಕಿ�ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಒಳೆ@ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆದಾದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ�,       ಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲನೋಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆದಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುನಾನ್ನು 	 ಅದುನ್ನು 	+ ನ್ನು ನ್ನು + ಸುj �ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಮಾಡು	ತೊ��ನೋ.  ನಾವು
ಕ್ಷಮಿಸಿದಾಗ,  ನಾವುಭಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ,          ಕೊ��ಪ್ರ ಅರ್ಥ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾ ಕೂಹಿಮ	�ತ್ತಾದು ನ್ನು ಕಾರಾತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುD ಕೂಭಾವನೋಗಳಿ�ದುಮ	ಕೂ�ರಾಗ	ತೊ��ವೆಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ನ್ನು �ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ

   ಗ	ಣಮ	ಖರಾಗಬಂಹಂ	ದು	ಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಮತೊ� ಸು�ಪೂಣAವಾಗಬಂಹಂ	ದು	.
 ಕ್ಷಮಿಸು	ವ ಕೂ Jಮಗಳ	

          ನಾವುಕ್ಷಮೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆನ್ನು 	+ ಆತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	ರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆದಿ�ದುಮಾತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುನಾಡು	ವಾಗ ಕೊಲ್ಲವೊಮೆDನಾವುಶಾರ್ಟ್~Aಕೂರ್ಟ್~ಗಳನ್ನು 	+ ತೊಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುದು	ಕೊ�ಳ	@ ತೊ��ವೆ ಆದುರೆ ನ್ನು ಮD
       ಹಂ#ದುಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆದುಲ್ಲಿ ನೋ��ವಿನ್ನು ಅವಶೇ�ಷ್ಟಗಳ	 ಇನ್ನು �+ ಇವೆ ಎಂ�ದು	 ನ್ನು �ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ತಿಳಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು�ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ .     ಹಾಗಾದುರೆನಾವುಇತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆನ್ನು 	+ ಹೇ�ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು

 ಸು�ಪೂಣAವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಕ್ಷಮಿಸುಬಂಹಂ	ದು	?         ಕ್ಷಮಿಸು	ವ ಪ್ರ�ಕಿ �ಯೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಮ�ಲ್ಲಕೂ ನ್ನು ಮD ನ್ನು 	+ ಮ	ನ್ನು + ಡೆಸು	ವಮ�ಲ್ಲಕೂಮ	�ದಿನ್ನು ಹಂ�ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಗಳ	
  ನ್ನು ಮಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಸುಹಾಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಮಾಡು	ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು�ವೆ.

    ಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲಮ�ರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	 ಹಂ�ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಗಳ	ನಾವುಎಂಚ� ರಿಂಕೊಯಿ�ದು,   ಮೆ�ಲ್ಲಾ ನಿಂದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಸುಹಾಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಕೂರೆ��ದಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುಹೇ��ಗ	ತೊ��ವೆ.

೧.ಏನಾಯಿತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	?
•    ಏನಾಯಿತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	 ಎಂ�ಬಂ	ದುನ್ನು 	+ ನಿಂದಿAಷ್ಟ% ವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ವಿವರಿಂಸಿ.
•  ಸಾಮಾನ್ನು V ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಪ್ಪುZ :    ನಾವುಸಾಮಾನ್ನು V ಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಅಸುZ ಷ್ಟ% ವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ತೊ��ವೆ.

೨.    ನ್ನು ನ್ನು ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಏನ್ನು 	 ನೋ��ವು�ಟ್ಟು	ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ ?   ನಾನ್ನು 	 ಹೇ�ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುಭಾವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ ?

•       ಭಾವನೋಗಳ	ಮ	ಖV ಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ನಾವುಯಾರೆ�ಬಂ	ದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ಪ್ರ�ಮ	ಖಭಾಗವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ .
•  ಸಾಮಾನ್ನು V ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಪ್ಪುZ :      ನಾವುಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕಹಂ�ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುವನ್ನು 	+ ಬಿಟ್ಟು	% ಸುತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುV ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅ�ಟಿಕೊ�ಳ	@ ತೊ��ವೆ.

೩.  ಪಾಪ್ರಕೊg ಹೇಸುರಿಂಡಿ
•    ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಪ್ಪುZ ಗಳನ್ನು 	+ ಮ#ದು	ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು�ಳಿಸುಬೆ�ಡಿಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಸುಮರ್ಥಿAಸುಬೆ�ಡಿ.        ಅವನ್ನು 	ಮಾಡಿದುಅರ್ಥ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಮಾಡುದು ಕೊಲ್ಲಸುಗಳಮ�ಲ್ಲಕೂ ಇತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ

      ವV ಕಿ� ನ್ನು ನ್ನು + ವಿರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ದುX ಹೇ�ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುಪಾಪ್ರಮಾಡಿದುನೋ�ದು	 ಗ	ರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ತಿಸಿ.
•  ಸಾಮಾನ್ನು V ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಪ್ಪುZ :     ನಾವುಇತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ವV ಕಿ�ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆನ್ನು 	+ ಸುಮರ್ಥಿAಸು	ತೊ��ವೆ (       ಆದುರೆನಾವುಅದುನ್ನು 	+ ಪಾಪ್ರ ಎಂ�ದು	 ಕೂರೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆದಿದುC ರೆ ಕ್ಷಮಿಸುಲ್ಲ	
ಸಾಧV ವಿಲ್ಲ� ).



       ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕಗನಾವುಪಾ�ರ್ಥ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ Aನೋಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುಹೇ��ಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಎಂಲ್ಲ� ವನ್ನು �+ ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಬಂಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ತೊ��ವೆ.

೪.    ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರಿಂಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನಾVಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆದುಆರೆ��ಪ್ರಗಳನ್ನು 	+ ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುನಿಂ+
•           ನಾವುನಾVಯಾಧೀ�ಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತೇವೆರಾದುದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ಬಂಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಹೇ��ಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ನ್ನು ಮD ನ್ನು 	+ ನೋ��ಯಿಸು	ವ ವV ಕಿ�ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆವಿರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ದುX ಆರೆ��ಪ್ರಗಳನ್ನು 	+ ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ತೊ��ವೆ.

           ನಾವುನ್ನು ಮD ಹಂ#ದುಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆವನ್ನು 	+ ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರಿಂಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಸು	ರಿಂಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ತೊ��ವೆಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲಮ�ರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	 ಹಂ�ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಗಳಿ�ದು ಎಂಲ್ಲಾ ನಿಂದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ� ಮ	ಖV ಅ�ಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತೇವೆಗಳನ್ನು 	+
 ಅವನಿಂಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ತಿಳಿಸು	ತೊ��ವೆ.

•  ಸಾಮಾನ್ನು V ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಪ್ಪುZ ಗಳ	:    ನಾವುಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕಹಂ�ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುವನ್ನು 	+ ಬಿಟ್ಟು	% ಬಿಡು	ತೊ��ವೆ,      ಅರ್ಥ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾನಾವುನ್ನು ಮD ಭಾವನೋಗಳನ್ನು 	+ ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರಿಂ�ದು
ಮರೆಮಾಡು	ತೊ��ವೆ.

೫.  ಕ್ಷಮೆಹೇ�ಳಿ
•     ನಾವುಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕಗ ಕ್ಷಮೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆನ್ನು 	+ ಮಾತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುನಾಡು	ತೊ��ವೆ (“  ನಾನ್ನು 	 ___  ಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ___  ”ಅನ್ನು 	+ ಕ್ಷಮಿಸು	ತೊ��ನೋ )    ಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಇಡಿ� ಪ್ರ�ಕೂರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಣವನ್ನು 	+

    ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ಕೊ7ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಒಪ್ರೀZಸು	ವ ನಿಂಧಾAರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆವನ್ನು 	+ ತೊಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುದು	ಕೊ�ಳ	@ ತೊ��ವೆ.
•  ಸಾಮಾನ್ನು V ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಪ್ಪುZ ಗಳ	:        ಆ ವV ಕಿ�ಯೊಂ�ದಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಏನ್ನು 	ಮಾಡುಬೆ�ಕೊ�ದು	ನಾವುದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರಿಂಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಹೇ�ಳ	ತೊ��ವೆ (    ನಾವುಇತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ವV ಕಿ�ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆನ್ನು 	+
ಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತೇವೆಪ್ರೀಸು	ತೊ��ವೆ).      ಅರ್ಥ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾನಾವುಕ್ಷಮಿಸುಬೆ�ಕೊ�ದು	ನಾವುಹೇ�ಳ	ತೊ��ವೆ (“ಕೂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುAನೋ�,    ”ಕ್ಷಮಿಸುಲ್ಲ	 ನ್ನು ನ್ನು ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಸುಹಾಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಮಾಡಿ ) 

   ಆದುರೆ ನಿಂಜವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ನಿಂಧಾAರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ತೊಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುದು	ಕೊ�ಳ@ ಬೆ�ಡಿ.

   ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರಿಂಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನಾVಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆದುಆರೆ��ಪ್ರಗಳನ್ನು 	+ ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ವುದು	
        ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ನಾVಯಾಧೀ�ಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತೇವೆನಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುದ್ದಾನೋಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಪ್ರ�ತಿಯೊಂ�ದು	 ಅನಾVಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆವನ್ನು 	+ ಅವನಿಂಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ವ ಹಂಕೂ	g ನ್ನು ಮಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ .   ಆತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುನ್ನು 	ನಾVಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆವನ್ನು 	+
         ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ತ್ತಾ�ನೋಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಎಂಲ್ಲ� ರಿಂಗ� ತಿ�ಪ್ಪುA ನಿಂ�ಡು	ತ್ತಾ�ನೋ ಎಂ�ದು	ನಾವುಖಚಿತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಹೇ�ಳಬಂಹಂ	ದು	 -   ಅದು	 ನ್ನು ಮD ಕೊಲ್ಲಸುವಲ್ಲ� .  ಇತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆರಿಂಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು

         ಮರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ಪಾವತಿಮಾಡುಲ್ಲ	 ಅರ್ಥ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಅವರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಮೆ�ಲೋ ಸೋಂ�ಡು	 ತಿ�ರಿಂಸಿಕೊ�ಳ@ ಲ್ಲ	 ನ್ನು ಮಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುಯಾವುದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ � ಹಂಕಿg ಲ್ಲ� .
      ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕಜಗತಿ�ನ್ನು ಲ್ಲಿನಾVಯಾಧೀ�ಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತೇವೆರಿಂಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುನಾವುಆರೆ��ಪ್ರಗಳನ್ನು 	+ ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ವ ರಿಂ�ತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಲ್ಲಿಯೆ�,    ನಾವುದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರಿಂಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಆರೆ��ಪ್ರಗಳನ್ನು 	+
ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಬಂಹಂ	ದು	.     ಆತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುನ್ನು ನ್ನು 	+ ಅಪ್ರರಾಧಮಾಡುಲ್ಲ	ನಾವುಭಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಪ್ರಡುಬೆ�ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಲ್ಲ� ,    ಆದುರೆನಾವು ಸು�ಪೂಣAವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು

     ಪಾ�ಮಾಣಿಕೂವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಬಂಹಂ	ದು	ಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ನ್ನು ಮD ಎಂಲ್ಲಾ ನಿಂದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ� ಭಾವನೋಗಳನ್ನು 	+ ತೊ��ರಿಂಸುಬಂಹಂ	ದು	.   ನಾವುಮ	ಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುದು ನ್ನು �ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ,  ನಾವು
     ಆರೆ��ಪ್ರಗಳನ್ನು 	+ ಬಿಟ್ಟು	% ಎಂಲ್ಲ� ವನ್ನು 	+ ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ಕೊ7ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುಹಾಕೂ	ತೊ��ವೆ.      ನಾವುಇತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ವV ಕಿ�ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆನ್ನು 	+ ನಾವೆ� ನಿಂಣAಯಿಸು	ವುದುನ್ನು 	+

ಮ	�ದು	ವರಿಂಸು	ವುದಿಲ್ಲ� ,      ಆದುರೆನಾವು ತಿ�ಪ್ರAನ್ನು 	+ ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರಿಂಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುಮಾತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು Jಬಿಡು	ತೊ��ವೆ.

 ಹೇಚಿ�ನ್ನು ಸು	ಳಿವುಗಳ	
  ಸುಹಾಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಕೂರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಬೆ�ಬಂಲ್ಲವನ್ನು 	+ ಬಂಳಸು	ವುದು	:         ಕೊಲ್ಲವುಅ�ಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತೇವೆಗಳನ್ನು 	+ ಕೂಡೆಗಣಿಸುದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕಸು�ಪೂಣAಪ್ರ�ಕಿ �ಯೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಮ�ಲ್ಲಕೂ

 ಹೇ��ಗ	ವುದು	 ಕೂಷ್ಟ% .         ನಿಂಮ್ಮೊಂD�ದಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕಹಂ�ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಗಳನ್ನು 	+ ಹಾದು	ಹೇ��ಗ	ವಯಾರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆನಾ+ದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ� ನೋ��ಡಿಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ನಿಂಮ್ಮೊಂD�ದಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುಪಾ�ರ್ಥಿAಸಿ!
 ನ್ನು ಮD ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ಪಾಪ್ರ:  ನ್ನು ಮಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ನೋ��ವು�ಟಾದಾಗ,        ನಾವುಆಗಾಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುMಉದ್ದೇಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತೇವೆಪೂವAಕೂವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಇತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆನ್ನು 	+ ಕೊಟ್ಟು% ದಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಪ್ರರಿಂಗಣಿಸು	ತೊ��ವೆಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	�

   ಅವರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ವಿರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ದುX ಪಾಪ್ರಮಾಡು	ತೊ��ವೆ.         ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕವಿಷ್ಟಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಗಳನ್ನು 	+ ನಿಂಲ್ಲAಕ್ಷಿಸುದಿರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ವುದು	 ಆದುರೆ ಪ್ರಶಾ�ತ್ತಾ�ಪ್ರಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಕ್ಷಮೆ ಕೊ�ಳ	ವುದು	ಮ	ಖV . 
      ನಿಂಮD ಮನ್ನು ಸಿ�ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಬಂರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ವಯಾವುದುನಾ+ದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ� ಇಲ್ಲಿ ಬೆ�ಗ ಸುZ ಷ್ಟ% ಪ್ರಡಿಸಿ!

 ನ್ನು ನ್ನು + ನ್ನು 	+ ಕ್ಷಮಿಸು	ವುದು	:        ಕೊಲ್ಲವೊಮೆDನಾವುನ್ನು ಮD ಮೆ�ಲೋ ಕೊ��ಪ್ರಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು�ಳ	@ ತೊ��ವೆ ಅರ್ಥ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಯಾವುದುನಾ+ದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ� ದು�ಷಿಸು	ತೊ��ವೆ. 
         ಯೆ�ಸು	ಕಿ �ಸು�ನ್ನು ಮ�ಲ್ಲಕೂ ನ್ನು ಮD ನ್ನು 	+ ಕ್ಷಮಿಸುಲ್ಲ	ಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ	ದಿX�ಕೂರಿಂಸುಲ್ಲ	 ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	 ಒ�ದು	ಮಾಗAವನ್ನು 	+ ಒದುಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಸು	ತ್ತಾ�ನೋ.  ನ್ನು ನ್ನು + ನ್ನು 	+
       ಕ್ಷಮಿಸು	ವುದು	 ಎಂ�ದುರೆ ಆತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುನ್ನು ಪ್ರ�ಸಾ�ಪ್ರವನ್ನು 	+ ತೊಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುದು	ಕೊ��ಡು	 ಅದುನ್ನು 	+ ನ್ನು ನ್ನು ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು� ಅನ್ನು j ಯಿಸು	ವುದು	.

 “ ”ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆನ್ನು 	+ ಕ್ಷಮಿಸು	ವ :           ಕೊಲ್ಲವೊಮೆDನಾವುದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ಬಂಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುM ನ್ನು ಕಾರಾತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುD ಕೂ ಆಲೋ��ಚನೋಗಳನ್ನು 	+ ಹೇ��ದಿದ್ದೇವೆಅರ್ಥ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಆತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುನ್ನು ಮೆ�ಲೋ
ಹಂ	ಚ� ರಾಗ	ತೊ��ವೆ.   ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	 ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಪ್ಪುZ ಗಳನ್ನು 	+ ಮಾಡು	ವುದಿಲ್ಲ� ,       ಆದುC ರಿಂ�ದು ಆ ಅರ್ಥ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ Aದುಲ್ಲಿನಾವುಅವನ್ನು ನ್ನು 	+ ಕ್ಷಮಿಸುಲ್ಲ	ಸಾಧV ವಿಲ್ಲ� .  ಆದುರೆ

         ನಾವುಆತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುನ್ನು ಬಂಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುM ನ್ನು ಮD ಹಂತ್ತಾಶೇಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ನ್ನು ಕಾರಾತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುD ಕೂಭಾವನೋಗಳನ್ನು 	+ ಬಿಡು	ವುದು	ಮ	ಖV .
 ಕ್ಷಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅ�ಟಿಕೊ�ಳ	@ ವುದು	:    ಹಂಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಭಾವನೋಗಳ	ಮತೊ� ಬಂ�ದುರೆ,       ನಿಂ�ವುಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕಗಾಗಲೋ� ಕ್ಷಮಿಸುಲ್ಲ	 ಆರಿಂಸಿದ್ದೀರಿಂಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಆಭಾವನೋಗಳ	

   ಹಾದು	ಹೇ��ಗ	ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು�ವೆ ಎಂ�ಬಂ	ದುನ್ನು 	+ ನಿಂ�ವೆ� ನೋನ್ನು ಪ್ರೀಸಿಕೊ�ಳಿ@. ಆದಾಗ�V ,       ನಿಂ�ವುಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲಬಾ ರಿಂಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಪ್ರರಿಂಹಂರಿಂಸುದು ಇತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅ�ಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತೇವೆಗಳ	 ಅರ್ಥ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾ
    ನೋ��ವಿನ್ನು ಆಳವಾದುಪ್ರದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಗಳ	 ಇರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ವಸಾಧV ತೊಯಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ .       ನಾವುಮತೊ��ಮೆD ಕ್ಷಮಿಸು	ವ ಪ್ರ�ಕಿ �ಯೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಮ�ಲ್ಲಕೂ ಹೇ��ಗಬಂಹಂ	ದು	
   ಇದುರಿಂ�ದುಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕಪ್ರ�ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತೇವೆಗಳ	 ಗ	ಣಮ	ಖವಾಗ	ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು�ವೆ.

 ನ್ನು ನ್ನು + ನೋ+� ಪ್ರರಿಂ�ಕ್ಷಿಸಿಕೊ�ಳ	@ ವುದು	
          ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕಕೊಳಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುನ್ನು ಪ್ರ�ಶೇ+ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆನ್ನು 	+ ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆನ್ನು 	+ ಕೊ�ಳಲ್ಲ	 ಎಂರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಡು	 ನಿಂಮಿಷ್ಟಗಳನ್ನು 	+ ತೊಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುದು	ಕೊ�ಳಿ@ಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಟಿಪ್ರZ ಣಿಗಳನ್ನು 	+ ಮಾಡಿ:

ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರೆ�,   ನಾನ್ನು 	ಯಾರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆನ್ನು 	+ ಕ್ಷಮಿಸುಬೆ�ಕೂ	?
     ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆನ್ನು 	+ ಆಲಿಸಿಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ನಿಂಮD ಸು�ಬಂ�ಧಗಳಮ�ಲ್ಲಕೂ

 ಹೇ��ಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು (ಪೋ�ಷ್ಟಕೂರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	, ಕೂ	ಟ್ಟು	�ಬಂ, ಸು�ಬಂ�ಧೀಕೂರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	, 
ಸೋಂ+ �ಹಿತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	, ನೋರೆಹೇ�ರೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆವರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	, ಸುಹೇ��ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �V�ಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುಗಳ	, 
ಸುಹಂಪಾಠಿಗಳ	, ಶಿಕ್ಷಕೂರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	, ನಾಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಕೂರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	, ನಿಂ�ವೆ�, 
ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �ವರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	, ...)

    ನಾನ್ನು 	 ಹೇ�ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುಗಾಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು��ಡಿದ್ದೇನೋಮತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು	� ಯಾರಿಂ�ದು?

 ಅಭಾVಸುಮಾಡಿ
     ಯಾವನೋ��ವುಗಳನ್ನು 	+ ನಾನ್ನು 	ಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲ	 ಪ್ರರಿಂಹಂರಿಂಸುಲ್ಲ	 ಬಂಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಸು	ತೊ��ನೋ?
   ಇದುರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಲ್ಲಿನ್ನು ನ್ನು + ನ್ನು 	+ ಯಾರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ಬೆ�ಬಂಲಿಸುಬೆ�ಕೂ	?      ನಿಂ�ವುಹೇ�ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುಮ	�ದು	ವರಿಂಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ತಿ��ರಿಂ ಎಂ�ಬಂ	ದುನ್ನು 	+ ನಿಂದಿAಷ್ಟ% ವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಸುZ ಷ್ಟ% ಪ್ರಡಿಸಿ!

   ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕಡಾಕೂ	V ಮೆ�ರ್ಟ್ಹಂಕೂ	g ಸಾjಮV ಮ	ಕೂ�ವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ .    ನಿಂ�ವುಅದುನ್ನು 	+ ನಿಂಬಂA�ಧಗಳಿಲ್ಲ� ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಬಂಳಸುಬಂಹಂ	ದು	,    ನ್ನು ಕೂಲಿಸುಬಂಹಂ	ದು	 ಅರ್ಥ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಹೇ��ದಿಕೊ�ಳ@ ಬಂಹಂ	ದು	 (CC0). CC0). ).  ಆವ#ತಿ� ೧. ೩

    ನಿಂದಿAಷ್ಟ% ವV ಕಿ�ಯೊಂ�ದಿಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುನ್ನು ಸು�ಬಂ�ಧವುಆರೆ��ಗV ಕೂರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಯೆ�
     ಅರ್ಥ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಇನ್ನು �+ ಕೊಲ್ಲವು ರಿಂ�ತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಲ್ಲಿಮ	ರಿಂದು	ಹೇ��ಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದುದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಯೆ�

  ಎಂ�ದು	 ಕೂ�ಡು	ಹಿಡಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ವ ಸು	ಳಿವುಗಳ	:
•   ವV ಕಿ�ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಬಂಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುMಯೋಚಿಸಿ:    ನಿಂಮD ಹಂ#ದುಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆದಿ�ದು ಅವನಿಂಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು / 

  ಅವಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ	ಭಹಾರೆ7ಸುಬಂಹಂ	ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ �?
•      ಬಿ�ದಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆಲ್ಲಿರೂ ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆ	ವ ವV ಕಿ�ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತೇವೆನ್ನು 	+ ನಿಂ�ವುಭೇ�ಟಿಯಾಗ	ತಿ��ರಿಂ ಎಂ�ದು	
ಕೂಲಿZಸಿಕೊ�ಳಿ@:   ನಿಂಮಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದುಹೇ�ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನಿಂಸು	ತ ಹಂತವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು�ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ ?   ನಿಂ�ವು ಇನ್ನು �+ ದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರಿಂದ j�ಷ್ಟವನ್ನು 	+
ಹೇ��ದಿದ್ದೀರಾ?
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