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ఇ����ల� 
�య్��ప�� ఉనన్ 
స��� వృ�ధ్�న�� తన 
���ల� �య్��ప��� 
�య�ం��. �� �� 
ధ��కష్� లంచ�� 
��చ్�� �య్య�� 
��ప్���. 



�� �షట్తవ్�� బ�ట్ �జ� అ�క ఇబబ్ం�� ప�డ్�. ఏ���ల�న్ 
�� �జలదగగ్ర లంచ�� ���� ప�� ����. 



ఒక ��న ఇ����ల �దద్లంద� స��� వదద్� వ�చ్ ఆ 
�ష�ల� ��య���. 



�� స���� �వ� ����� మం� �వరత్న క��న�� 
�� క�క సకల జ�ల మ�య్ద ��ప్న �య్య� ��చ్ట� "��క 
��� �య�ంచమ�" అ���. 



�� �టల� స���� �ప� వ�చ్ం�. ��� 
సరవ్శ�త్మం��న ��� ���  ఉండ� ఒక ��� �� 
�య�ంపమ� అ����న్�. ఆయన ��� ఐ��త్ 
��సతవ్��ం� ���ం�, స����  
�ం�� ��చ్ ����. 



�� ��ద్న� 
��న �శ�� 
ఆయన ��� 
అ���ం��. 



స��� ���� ��ధ్ంచ� ��� స����-"�� ��న్ 
�స�జ్ంప�� �� త�మ్� ఏల�ండ న�న్ �స�జ్ం� అనయ్ �వతల� 
��ం� �� ���వ�చ్న ప�ల� జ��ం���న్� గ�క ��  
                   ��ప్న �ట ��ర� ���క  ��� �య�ం��" 

 అ� ��ప్�. 



త�మ్� ఏల�� �� 
ఎ� ఉం�� �జల� 
��య�యమ� 
��� స���� 
��ప్�. అ�ప్� 
స��� 
ఇ����ల�-
��మ్� ఏల�� 
�� ఎ�ట్�డన� 
అత� � ధన�� 
���ం��, ... 



... � �ల�ల�� 
� �కష్�టల�� 
�షట్�న��� 
తన�ర� 
���ం��, � 
���ల� తన 
�నయ్�� 
ఉం��ం��, � 
���త్ల� ప���� 
��ట్�ం�� అ� 
��� ��ప్�. 



అ�న� �� 
స��� �ట� 
�నక �� ���  
�య�ంపమ�  

అ���. 



��� స���� �� 
అ� బ� �ందరయ్�గల ఒక 
�వ�� దగగ్ర� న��ం��. 
అత� �� ఎతత్�న�� 
మ�� �గగ్�. స��� 
��� ��న�� ��� 
స����-"� �జల� 
ఏల�� �� ఇత�" 
           అ� ��ప్�. 



స��� ���� �ట� 
��యత �� ��� 
��� అ���ం��. 
స��� ��� �జల� 
��ంచ� జ�లంద� 
�బబ్� ��ట్�-�� 
�రం�� య��క అ� 
�క� ���. 



�ంట� ��� �పప్ ప�కష్ ఎ��న�. అ�మ్��� ఇ��� 
పటట్ణ�� ��ట్��ట్ ��� �అంద� క�న్� ఊడ��త్ మ� 
ఇ����ల� �ళన ���. ఎంత� ��మ్రగ్�న ఆ�చన! 



ఈ వరత్�న� ��� �ర�� �� తన �నయ్�� �దధ్�న� 
�దధ్మ�య్�. 



�దధ్�� �� 
అ�మ్��ల� 
ఓ�ం� 
ఇ����ల� 
����. ఈ 
�న�న "��� 
మన� రకష్ణ 
క�గ��డ� �జల� 
��ప్ �� ��� 
మ�మపర��." 



ఆ �న�న ��� ��� �పప్ �జ��న్ అ���ం��. �� 
త��త �� ���� ��యత �ప��. ���త్�� �దధ్�న� 
వ�చ్న�� �� ��� అ�మ� ��ం� దహనబ� అ�ప్ం��.  



దహనబ�� స��� ��� అ�ప్ం��, స��� వ�చ్ంతవర� 
���ం�ల� ��� ���. �� �� అ��క�� ���� 
అ��యత �� �� దహనబ�� అ�ప్ం��. 



స��� వ�చ్న�� అత� ��� � ���న ��� 
���చ్న ఆజఞ్� ��నక �� అ��క� ప� ���� క�క � 
�జయ్� ��వ�" అ� ��ప్�. 



�� ��నప� ��� �నన్ త�ప్� క��ం�ఉండవ�చ్. �� 
అత� ���� అ��యత �� �� �దద్ త�ప్ ���. 



ఒక �న�న ��� ��� ��ట్�న  
అ����ల� ��త్� �శన�  
�యమ� ఆజఞ్ ఇ�చ్�, �� ��  
అ����ల ��న అగ��  
��క��చ్�. 



�� ��ఱ్ల� మ�� ప��ల� 
�షఠ్�న ��� చంప�ండ 
ఉండ��చ్, ��� ���� బ�ల� 
అ�ప్ం�ట� ఉండ��చ్న� 
స���� ��ప్�. 



అ�ప్� స��� ���-
"బ�� అ�ప్ం�ట కం� 
ఆజఞ్� ���ట �షఠ్�, �� 
��� ఆజఞ్� �స�జ్ం��� 
గ�క �� ���  
ఉండ�ండ ��� ��న్ 
�స�జ్ం���న్�" అ� 
��ప్�. 



అ�ప్� �� స���� �� 
�ప� ��న� ��ప్ తన ��ం� 
���� ��ధ్ంచమ� ����న్�. 
�� అపప్�� �� ఆలసయ్ం 
అ���ం�. ���� ��యత 
�పనం�న తన ���న 
��త�లమం� �� 
సం�ష���ం� గ���. 



�ందరయ్� క�� ��క��� ��  
 

 ఈ కథ� మన� ���� 
 

1 స��� 8-16 అ�య్య��  
 

అ�య్య�ల� �డగల� 

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



 



ఈ ��� కథ మనల� సృ�ట్ం�న అ�భ్త�న ��� ��ం� 
��య��త్ం�. ఆయన ఎవ� �����ల� ��� ��న్ 

���ం��న్�. మన� ��ప�� జ��ం� �ప� ��మ� 
���� ���. �ప�న� �కష్ మరణ�, �� ��� ��న్ బ�� 

��ం� � �ప�కష్� భ�ం�ట� తన �య����న ��� 
��వ� మర�ం�ట� పం��. ఆ త��త �� మరణ�� 
జ�ం� పర�క�న� ��ల్�. �� ��� న�మ్ ��ప�ల� 
కష్�ంచమ� అ��న�డల ఆయన �శచ్య�� కష్�ం� �యం� 

�వ�ం��. �� ఆయన� �గ�గ�� ��ం�ద�. 
ఇ� �జమ� �� న�మ్నటల్�� ���� ఈ�� �రధ్న ���. 
�య�న ��, �� ��డవ� న�మ్��న్�. � �ప�ల�ర� 

�� మర�ం� �����న� న�మ్��న్�. దయ� � �ప�ల� 
కష్�ం� � ��త���� వ�చ్ �గ�గ�� �� ఉం�ట� 

�� �తయ్�వ�� ���ం��. � �డడ్� ��ం�ట� మ�� �� 
�బ�ట� �� స�య� ���. ఆ��! 
���న� ��� చ�� ���� ��ల్��. 
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