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ಅಗಲವಾಗಿರುವ ಒಂದು ದೊಡಡ್ ಬೀದಿಯ ಲ್ ಒಂದು ದೊಡಡ್ ಸಮೂಹವು ಓಡುತಿತ್ರುವುದನುನ್ ಕಂಡೆನು. ಸಾ ರಾರು ಮಂದಿ ಓಟಗಾರರು 

ಮಾಡುವ ಒಂದು ದೊಡಡ್ ಮಾರಥಾನ್.ಗೆ ಅದನುನ್ ಹೋ ಸಬಹುದು. ಅವರ ಕೆಳಗೆ ಯಾರು ನೋಡಡಿರಬಹುದು, ಇದದ್ಕಿಕ್ದದ್ಂತೆ ಆ ಬೀದಿ 

ಮಾಯವಾಯಿತು ಮತುತ್ ಜನರೆಲಲ್ರು ಬಿದುದ್ ಹೋದರು. ಅವರು ಬಿದುದ್ ಹೋಗಿರುವ ಆಳದಿಂದ ಅವರು ಬಿದುದ್ಹೋಗಿರುವ ಬೀದಿಯ ಮೇಲಕೆಕ್ 

ಬರಲು ಎಲಲ್ರು ತಮಮ್ ಓಟವನುನ್ ಮುಂದೆವರಿ ದರು. ಅವರು ಓಡುತಿತ್ರುವ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೋವನುನ್ ಅನುಭ ದ ಜನರು ಅಲಲ್ ಲ್ ಬಿದಿದ್ದದ್ರು. 

ಆಳದ ಲ್ ಓಡುತಿತ್ರುವ ಕೆಲವರ ಜನರ ಗುಂ ಂದು ಇದಿದ್ತುತ್, ಅವರು ನೋವುಗೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಆಸಪ್ತಿರ್ಗಳಾಗಿ 

ಮತುತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಲ್ನಿಕ್.ಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವುದಕೆಕ್ ಗುಡಾರಗಳನುನ್ ಹಾಕುತಿತ್ರುವುದನುನ್ ನಾನು ಕಂಡೆನು. ಡಾಕಟ್ರ್.ಗಳು ಮತುತ್ ನಸ್ರ್.ಗಳು 

ಜನರನುನ್ ಈ ಧವಾದ ಗುಡಾರಗಳೂೆಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತಿತ್ದದ್ರು. ಅ ಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲುಗಳು 

ಮುರಿದಿದದ್ವು, ಇನುನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚಾಚ್ದ ಬಾಯ್ಂಡೇಜ್.ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದದ್ವು ಮತುತ್ ಇನೂನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವೇನು ಬೇಕಾಗಿದಿದ್ಲಲ್. 

ಧವಾದ ಗುಡಾರಗಳಾಗಿರುವವು ಸಂಸೆಥ್ಗಳು (ಅಥವಾ ಶಾಖೆಗಳು) ಎಂದು ದೇವರು ನನಗೆ ತೋರಿ ದರು.  ಡಾಕಟ್ರ್.ಗಳು 

ಪಾಸಟ್ರುಗಳಾಗಿದದ್ರು , ಮತುತ್ ನೋವನುನ್ ಅನುಭ ಸುತಿತ್ರುವ ಜನರು ಸೇವೆಯ ಲ್ರುವ ಜನರಾಗಿದದ್ರು. ನೋವನುನ್ ಅನುಭ ಸುತಿತ್ರುವ ಒಬಬ್ 

ವಯ್ಕಿತ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕೆಕ್ 3 ಜನರು ಹೋಗುತಿತ್ದದ್ರು ಮತುತ್ ಧವಾದ ಸಂಸೆಥ್ಗಳು (ಅಥವಾ ಶಾಖೆಗಳು) ಗಾಯಗೊಂಡವರನುನ್ 

ತಮಮ್ ಗುಡಾರಗ ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆಕ್ ಜಗಳವಾಡುತಿತ್ದದ್ರು. 

ಇವರೆಲಲ್ರನುನ್ ಬಿಟುಟ್ ಮೇಲಕೆಕ್ ಓಡುತಿತ್ರುವ ಜನರನುನ್ ಚಿಕಕ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಹೋ ಸಬಹುದು. ಚಿಕಕ್ ಮಕಕ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕೆಕ್ ತುಂಬಾ 

ಕಡಿಮೆ ಜನರಿದಾದ್ರೆ ಮತುತ್ ಭ ಷಯ್ತಿತ್ನ ಲ್ ಬರುವಂಥಹ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಬಂಡೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಚಚ್ರಿಕೆ ಕೊಡುವವರು ಯಾರೂ ಇಲಲ್ 

ಎಂದು ದೇವರು ಆ ಅಂಶವನುನ್ ಎತಿತ್ ಡಿದು ನನಗೆ ತೋರಿಸುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. ಎಲಾಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಬೀಳುತಿತ್ರುವ ಬಂಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಆಳದೊಳಗೆ 

ಹೋಗುತಿತ್ದಾದ್ರೆ ಮತುತ್ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿತ್ದಾದ್ರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕಮಂದಿ ಸತುತ್ ಹೋಗಿದಾದ್ರೆ, ಆ ಮರಣಗಳನುನ್ 

ತಡೆಗಟಟ್ಬಹುದು, ಎಲಾಲ್ ನೋವುಗ ಂದ ತಡೆಗಟುಟ್ತೆತ್ೕವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. 

ಮುರಿದ ಎಲುಬುಗಳು ಮತುತ್ ಬಾಯ್ಂಡೇಜುಗಳು ಎಲಲ್ವು ಜನರು ಕಿರ್ಸತ್ನನುನ್ ಅರಿಯುವುದಕೆಕ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮತುತ್ ಆವರ ಜೀವನಗಳನುನ್ 

ಮಾಪರ್ಡಿ ಕೊಳುಳ್ವುದಕೆಕ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೋ ಗೆ ಸೂಚನೆಯಾಗಿವೆ. ಚೆಚ್ೕದನ ನೋವು, ಕಳಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ 

ಹೋಗುವ ನೋವು, ತಪುಪ್ ವಾಹಗಳನುನ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ನೋವು, ಮತುತ್ ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳ ಲ್ ಳುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ನೋವು, ಇನೂನ್ 

ಮುಂತಾದ ನೋವುಗ ದದ್ವು. ಈ ಸಮಸೆಯ್ಗ ರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕೆಕ್ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಅನೇಕ ಜನರಿದದ್ರು, ಆದರೆ ಚಿಕಕ್ ಮಕಕ್ಳು 

ಈ ಎಲಾಲ್ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ ಲ್ ಬೀಳುವುದಕೆಕ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕೆಕ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿದಾದ್ರೆ. 

ಕೆಳಗೆ ನಡೆಯುತಿತ್ರುವ ಸೇವೆ ತುಂಬಾ ಅತಾಯ್ಕಷರ್ಕವಾಗಿದಿದ್ತುತ್ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾ ನ ಅಂಚಿನ ಲ್ರುವ ಜನರನುನ್ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದಿದ್ೕರಿ, 

ಅವರು ಉ ರಾಟದಿಂದ ಇರುವುದಕೆಕ್ ನೀವು ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಇದಿದ್ೕರಿ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಲ್, ನೀವು ಜನರ ಪಾರ್ಣಗಳನುನ್ 

ಕಾಪಾಡುತಿತ್ದಿದ್ೕರಿ! ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅ ಲ್ಗೆ ಸೈರೆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದದದ್ನುನ್, ಆ ಜನರನುನ್ ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ ಏರಿಸುವುದನುನ್ ಮತುತ್ ನಿಮಮ್ 

ಸಂಸೆಥ್ಯ ಗುಡಾರದ ಹೆಸರನುನ್ ಎತಿತ್ ಡಿಯುವುದನುನ್ ಮತುತ್ ನೀವು ಮಾಡುವ ಪರ್ತಿ ಂದನುನ್ ಎಲಲ್ರು ನೋಡುತಿತ್ದದ್ರು. ಆದರೆ ಆದರೆ 

ಮೇಲೆ, ಮಕಕ್ಳೂೆಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಲ್, ಜಾರಿ ಬರುತಿತ್ರುವ ಬಂಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಯಾರಾನಾನ್ಗ  ನೀವು ನಿ ಲ್ ದಾಗ, 

ಆ ಲ್ ಯಾವ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಆಡಂಬರದ ಪರ್ದಶರ್ನಗಳು ಇರುವುದಿಲಲ್. ಆ ಲ್ ಯಾವ ಶಬದ್ವು ಇರುವುದಿಲಲ್ ಮತುತ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಅದುಭ್ತವಾದ 
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ಷಯವೆಂದು ಯಾರೂ ಹೇ ಕೊಳುಳ್ವುದಿಲಲ್. ಜನ ಸಮೂಹಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಓಡುತಿತ್ರುವ ಒಬಬ್ ವಯ್ಕಿತ್, ಓಡುವುದನುನ್ ನಿ ಲ್ , ಅವರೆಲಲ್ರು 

ಬೀಳುವುದಕೆಕ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಿಂತುಹೋದನಷೆಟ್ೕ ಎಂದು ತಿ ದುಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ.

ಆದುದರಿಂದ. ಡೆವ್ೖಟ್ ಮತುತ್ ನಾನು ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಗೆ ನಮಮ್ ಕಣುಣ್ಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆಯೆಂದು ಭಾ ದೆವು. ಇದು ಮಕಕ್ ಗೆ 

ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯಲಲ್. ಇದು ಮನುಷಯ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಣಾತಮ್ಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯಾಗಿರುತತ್ದೆ. ಮಕಕ್ಳ 

ಸೇವೆಯೆನುನ್ವುದು ಅನಿವಾಯರ್ ಪತುತ್ದೊಳಗೆ ಓಡುತಿತ್ರುವ ಜನರನುನ್ ನಿ ಲ್ಸುವಂತೆ ಮಾಡುತತ್ದೆ. ಮಕಕ್ಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕಕ್ 

ಷಯವೇನೆಂದರೆ ಅವರ ದೇಹಗಳು ಮತುತ್ ಅವರ ಹಣದ ಪಸುರ್ಗಳು. ಅವರು ಸಭೆಗೆ ದಶಮಾಂಶ ಭಾಗಗಳನುನ್ ಕೊಡುವುದಿಲಲ್, ಅವರು 

ತುಂಬಾ ಚಿಕಕ್ವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತಾತ್ರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಪ್ಂಜಿನಂತೆ ಇರುತಾತ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಚಾಚ್ದ ಮಾ ತಿಯನುನ್ ಪಡೆದುಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ ಮತುತ್ 

ಈ ಜೀವನದ ಲ್ ಹೇಗೆ “ಓಡಬೇಕು” ಎಂದು ಕ ತುಕೊಳುಳ್ತಾತ್ರೆ. 

ಡೆವ್ೖಟ್ ಮತುತ್ ನಾನು ಕೆಳಗಿರುವ ಗುಡಾರಗಳನುನ್ ಬಿಟುಟ್ ಬಿಡುವುದಕೆಕ್ ಮತುತ್ ಮೇಲಕೆಕ್ ಏರುವುದಕೆಕ್ ನಿಣರ್ಯಿ ಕೊಂಡೆವು. 

ಜಾರುತಿತ್ರುವ ಬಂಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಜನರು ಬೀಳದಂತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಕೆಲಸವನುನ್ ಆರಂಭಿ ದೆದ್ೕವೆ. ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಕೆಲ ಂದು ಜನರು 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರೂ, ಮಾಡುತಿತ್ರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾದುವುದರೆ ಮೇಲೆ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಪಾರ್ಮುಖಯ್ವೆಂದು 

ಕಾಣಿ ಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದೆ. ಮೇ ರುವ ಸೇವೆಯ ಲ್ರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ರ್ೕತಸ್ ಸುವುದು ಮತುತ್ ಅವರು ಅಲೆಲ್ೕ ಇದುದ್ ಸೇವೆ 

ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮಮ್ ಕತರ್ವಯ್.

ಮೆಕಿಸ್ಕೋನ ಲ್ ನಾನು ಮಿಷನರೀಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 10 ವಷರ್ಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ದೆ್ೕನೆ. ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಯ ಲ್ ಇರುವುದಕೆಕ್ ಸುಮಾರು 

ಶೇ.90% ರಷುಟ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಪರ್ಣಾ ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ಲಲ್ವೆಂದು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆದ್ೕನೆ. ಅವರೆಲಲ್ರು ತಮಮ್ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು 

ಉತತ್ಮ ಸಾಥ್ನದ ಲ್ದುದ್ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವವರೆಗೆ ಅವರು ಇರುತಾತ್ರೆ. ನಾನು ಸಂಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಅಥರ್ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆದ್ೕನೆ, 

ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನನನ್ ಸವ್ಂತವಾಗಿ ಅದನುನ್ ಮಾಡಿದ ದೆ್ೕನೆ. 18 ವಷರ್ಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕಕ್ ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಯನುನ್ ಮಾಡಿ ನಿ ಲ್ ದೆದ್ೕನೆ, ನಾನು 

ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಸೇವೆಯ ಲ್ಯೇ ಇರಬೇಕೆನುನ್ವ ಆಲೋಚನೆಯಾಗ  ಅಥವಾ ಪರ್ಣಾ ಕೆಯಾಗ  ನನಗೆ ಇದಿದ್ದಿದ್ಲಲ್! ಸಭೆಯ ಲ್ ಸೇವೆ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ್ ಅವಕಾಶ ಇದಿದ್ದದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅ ಲ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ದೆ್ೕನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ೕಯರ ಸೇವೆ ಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು 

ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದೆದ್ ಮತುತ್ ಅದಾದನಂತರ ಒಬಬ್ ಪಾಸಟ್ರ್ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕೆನುನ್ವ ಅನಿ ಕೆ ನನನ್ ಲ್ತುತ್. ನಾವು 

ಮಿಷನರೀಗಳಾದಾಗ ನಾನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡೆನು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೆ ಸತ್ ಸಮುದಾಯ ಏಣಿಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಉನನ್ತ 

ಸಾಥ್ನದ ಲ್ದೆದ್ೕನೆ.

ಏನೇಯಾದರು, ನಾನು ಮತೆತ್ೕ ತಿರುಗಿ ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಗೆ ಬರುತೆತ್ೕನೆಂದು ಊ ರ ಲಲ್.

ಆ ಮಹತವ್ಪೂಣರ್ವಾದ ದಿನದಂದು ನಾವು ರಹದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಪಯಣವಾಗಿರುವಾಗ, ಡೆವ್ೖಟ್ ಮತುತ್ ನಾನು ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಗೆ ಇದು ದೇವರ 

ಕರೆಯೆಂದು ನಾವು ಭಾ ದೆದ್ೕವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕರೆ ಮಾತರ್ವಲಲ್, ಈ ಸೇವೆಗೆ ದೇವರು ತನನ್ ಕಾರಣವನುನ್ ನಮಗೆ ತೋರಿ ದಾದ್ರೆಂದು 

ನಾವು ಭಾ ದೆವು. ಇ ಜಾರು ಇರುವ ಆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಕೆಕ್ ಯಾರಾದರೂ ಏರಬೇಕು ಮತುತ್ ಇ ಲ್ ಬೀಳುತಿತ್ೕರಿ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ 
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ಎಚಚ್ರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಜನರು ಬಿದದ್ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ಚಿಕಿತೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಯ್ಂಡೇಜ್.ಗಳನುನ್ ಕಟುಟ್ವುದಕಿಕ್ಂತ ಬೀಳದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಎಷೊಟ್ೕ 

ಉತತ್ಮವಾದ ಕೆಲಸ.

ಈ ದಶರ್ನದೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಕ್ ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಯ ಕರೆಯು ಕೆಗೆ ದೇವರು ನಿಮಮ್ ಕಣುಣ್ಗಳನೂನ್ ತೆರೆಯುತಾತ್ರೆಂದು ನಾನು ನಿರೀ ಸುತಿತ್ದೆದ್ೕನೆ.

ಇರುವ “ಬೋಧನೆ ಂದಿಗೆ” ಮಾಡುವಂಥದುದ್ ಏನೂ ಇಲಲ್. ಜನರ ಜೀವನಗಳನುನ್ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಪರ್ತಿ ಂದು ಪಾಪಗಳ ಲ್ ಅವರು 

ಕಿಕ್ಕೊಳುಳ್ವುದಕಿಕ್ಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಆತಮ್ಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಕಾಯರ್ಗಳು ಉಂಟಾಗುತತ್ವೆ. 

ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಯ ಲ್, ನಮಗೆ ಪಾಸಟ್ರುಗಳು, ಸುವಾತೀರ್ಕರು, ಉಪದೇಶಕರು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವವರು, ನಿವರ್ ಸುವವರು, ಫೇಸ್ ಬುಕ್.

ನುನ್ ಚೆನಾನ್ಗಿ ನಡೆಸುವ ಮೇನೇಜರ್.ಗಳು, ಆಧುನಿಕ ತಾಂತಿರ್ಕದ ಚೆನಾನ್ಗಿ ಗೊತಿತ್ರುವವರು, ಸಂಗೀತದಾರರು, ಕಲಾ ದರು ಮತುತ್ 

ಇನೂನ್ ಅನೇಕಮಂದಿ ಬೇಕಾಗಿರುತಾತ್ರೆ. ಕಿರ್ಸತ್ನ ದೇಹಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟಿಟ್ರುವ ಪರ್ತಿ ಬಬ್ರೂ ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತಾತ್ರೆ. ನಾವು 

ಕೇವಲ ಉಪಾಧಾಯ್ಯರಿಗಾಗಿ ಮಾತರ್ವೇ ನೋಡುತಿತ್ಲಲ್. ನಮಗೆ ಪರ್ತಿ ಬಬ್ರ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಜನರ ಕಣುಣ್ಗಳು ತೆರೆಯಲಪ್ಟುಟ್, ತಮಮ್ 

ಜೀವಮಾನವೆಲಾಲ್ ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಯ ಭಾಗದ ಲ್ಯೇ ಇದುದ್ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದದ್ರಿಂದ, 

ತಾತಾಕ್ ಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವದಕೆಕ್ ಇಷಟ್ಪಡುವವರ ಸಹಾಯವನುನ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತೆತ್ೕವೆ. ಆದರೆ ಮಕಕ್ಳ ಸೇವೆಗೆ 

ಸಮಪಿರ್ ಕೊಂಡಿರುವ ಮತುತ್ ಇ ಜಾರು ಬಂಡೆಯ ಮೇ ನಿಂದ ಜನರು ಬೀಳುವುದಕೆಕ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಜನರಿಗೆ, ನಿಜವಾದ 

ಆತಮ್ಗ ಗೆ, ನಿಜವಾದ ಮನುಷಯ್ರಿಗೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕೆಕ್ ಆಪಿರ್ ಕೊಂಡಿರುವ  ದೊಡಡ್ವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದಾದ್ರೆ!
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