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�రంభ  
సంఘ��  
��� తన  
 
 
 

�జల �వ్� 
 అ�క �పప్  
�రయ్��  

���. 



���ప్ అ�  
ప��ర��  
జనసమమ్రద్� గల  
�ంత�� ��� ��చ్  
 
 

�క�ం���న్�. 
 ��� అత�� 

అరణయ్�ంత�న� 
 పం��, ఎం��? 



ఐ����ల ���న 
కం�� �ంద మం��న 
ఐ�����న 
న�ంస�� ��ష�� 
�ం� ��� ��ల్� ఒక  
 
 

�ంథ�� 
 చ����న్�. 



అత� ఏ �ంథ�� 
చ����న్� �� 
ఊ�ంచగల�? 



��� ���ప్� �వకత్�న �ష� �ంథ��  
 
 
 
చ���  
���  
అరధ్�  
����క��నన్  
ఆ న�ంస�� వదద్�  
న��ం��. అత� ���ప్�  
ఆ�వ్�ం��. 



�� అరధ్��ట� ఆ న�ంస�� 
���ప్� అ���. అ�ప్�  
���ప్ ���ర� ఆ �ఖన�ల 
�వ�� �వ�ం�  
����త్� ��చ్  
�క�ం��.  



ఈ న�ంస��  
��� సం���న్  
�శవ్�ం� ��� ���  
����� అం�క�ం��. 



�� ��ల్నన్ ఒక  
��� వ�చ్న�ప్�  
ఆ న�ంస��- ఇ��  
��ల్; �� ��త్సమ్��చ్ట�  
ఆటంక�మ� ���ప్� అ���? 



�� � హృదయ�� �శవ్�ం�న �డల 
రకిష్ంచబ��వ� ��ప్న�ప్�- �� �� ��� 
���డ� న�మ్��న్న� ఆ  
న�ంస�� ���ప్� ��ప్�.  
అ�ప్� ���ప్ అత��  
�ళల్�  
 

��త్సమ్��చ్�. 



�� ���ం� బయ�� 
వ�చ్న�ప్� ���ప్ ���  
ఆతమ్ �త ���బ�డ్�. 
న�ంస�� సం��ం��  

తన �వ� 
 ��ల్�.  

అత� మ�  
�నన్��  
���ప్� 

 �డ��. 



అ�� �ంద� �జ� �సత్�ల�  
�వ్�ం��. ���ప్ �న్���న �త్ఫ�  
��� �క�ం�నం�� ఆ అలల్��కల ���  

మర�ం��. ��స్ పటట్ణ�థ్�న �� 
 అ� �వన�త్� �త్ఫ� ��� 

 సమమ్�ం��. �� �సత్�ల� 
 �� �వ్�ం��.  



�� ఇంక� ����కక్ 
��య్ల� ���ం�ట�� 
హతయ్��ట�� తన� 
���ర�న�ట్ ��న �జ�� 
దగగ్ర� ��ల్ ��త్� �ంబ�ం����  

బం�ం�ట� అ��ర�� 
�ం��. 



�� �� 
 �సత్�ల� 

�ం��త్�న్� 
అ���న్� �� 
�సత్��� �� 

 ��� ����న 
��� �ం��త్నన్�ల్ 
�����క���. 
ఇ�ప్� ��� ���  

   ఆ��, ఎ�? 



��� ��� బం�ం��. 
�� దమ�క్� ��ణ� 
���ండ� ఆ�శ� 
�ం� ��� ���  
���ద ���ం�న�.  
�� �ల� ప� ఒక 
సవ్ర�� ��న్�. 



                                                ���,                                   
                                               ��వడవ�  
�� అ���. అం�� ��� ���-  
�� �ం�ం��నన్ నజ���న ���  
అ� ��ప్�. "�� పటట్ణ���� ��ల్,  
��� �యవ�� �� ��ంపబ��ం�  
అ� ��� ��� అ�న్�." 



��� ఉం�న  
మ��య్� ఆ  
సవ్ర��  
��న్��� ఏ�� 
�డ�క���. 



�� �ల�ద�ం�  
�� �� �డ�క  
��న�ల్  
��ం��.  
�� అత��  
దమ�క్���  
న��ం��. 



�� �� �న�� 
���క �జన��� 
�న��. బ��  
అత� దమ�క్ 
�రగ్��  
�� ��న  
����  
�రధ్న ��త్ 
ఉం�ఉండవ�చ్. 



��� సమసత్�� 
�ం��� �రణ్�ం��. 
దమ�క్� అన�య అ� 
ఒక ��య్� ఉ�న్�. 
��� అన�య� 
��వదద్� �ళల్మ�  
�పప్� అత�  
భయప�డ్�. 



�� ���� ��యత �� 
��� ద�శ్ం� అత� 
తల� ���ం� 
��ధ్ంచ� ��� ��  
���వ�చ్ం�. ఇ�ప్�  
�� ప���ధ్తమ్  
�త �ంపబ�డ్�. 



�� ��త్సమ్� �ం� 
ఆ�ర� ��చ్�� 
బలప�డ్�. ��� 
ఇ�ప్� శ�త్ �� 
అవసరం. ఎం�కం� 
��� అత�� ఒక �దద్ 
ప�� ఇవవ్���న్�. 



�ంట� �� ��ల్ స�జ 
మం�ర�� �� ��� 
���డ� ��ంచడం 
�ద���ట్�. అ� 
�నన్�రంద� ... 



... ��ం��ం� - �సత్�ల� 
�ం�ం�న�� ఇత���  
అ� ��ప్��న్�. అం��  
బ�ట్ ��� ���  
చం�ట� ఆ��ం��. 



శ��� ��� 
చం�ట� ��ంబగ�ల్ 
�వ్రబంధ�ల వదద్ 
������న్�. 
అ�� ��య్� ���ళ 
అత�� ���� �� 
గంప� ఉం�, �డ�ండ 
�ం�� �ం��. 



ఆ �న� �ం� 
సంఘ�� ఎం� 
�ం�ం�న �� 
��త్���న� 
నమమ్క�న ���� 
�����.  



�సత్�ల� �ం�ంచడం �ం� ��త్� 
��ం�వర� 

 

 ఈ కథ� మన� ���� 
 

అ�సత్�ల �రయ్�� 8-9 అ�య్య��  
 

అ�య్య�ల� �డగల� 

“� �కయ్�� �లల్� అ�ట�డ� 
���క���”  �రత్న� 119:130 
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