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ఐ��త్���న్ కర��ం� 
అ�భ్తం� ���న 
��� చ����. 
ఐ��త్��  
 

��  
���  
�ర�  
�ః�ం��. 
���ల�  
... 



... కర��ం� ���ట�  
��� ����  
����న్�. �పప్  

 
�ఞ్నవం��న  
�య��  
���  
చ����.  



�� వందల సంవతస్ర�� గడ�న త��త 
���� ఒక �పప్ జ�ంగ�� �సత్�ం��. 



ఐ��త్� ��� వ�చ్న �తత్ ఫ� ���� 
మన� ��ధ�� శ��ల� �� �దధ్� 
�����య� భయప� ���లనంద��  
��స�� ����న్�. 



ఫ� ���ల� �� �రం� 
వయ్వహ�ం��. తన �ర� �పప్ పటట్ణ�ల� 
కటట్వల�ం�� ���త బలవంత�  
�సయ్� ��ం��. 



ఐ��త్�� ��� �మ ��ట్న�ల�  
���� మ���క్వ� �సత్�ం��. 



ఒక��న �� “���ల� ��ట్న �� 
���� �� న�� �ర���” అ� ఒక  
భయంకర�న ఆజఞ్� �� ���. 



��ట్�న ఐ��త్�� ���� 
�సత్�ంప�ం�న�ల్ ప��లల్ల� ��  
చంపమ� ఆజఞ్ �� ���. 



“ఇ�ప్� మనం ఏం��ద్ం?” అ� ఒక �� 
��ంబస�య్� ��ల్��ం��న్�. ��జఞ్� 
భయప� తమ �డడ్� ఒక జ�మ్��ట్� ఉం�  
��� �గటమ�న్�, ��� �� న� ఒ�డ్న 

                                               ఉం��. 



        ఆ జ�మ్��ట్ ఆ �నన్�లల్��� ���ం� 
             �లల్� ��� ��త్ ఉం�. ఆ ��ట్� ఉనన్ 

 �లల్��� ఏం జరగ��ం�? 



ఆ �లల్�� అకక్ ��� ఏ� సంభ��త్ం� అ� 
�ంత �రం� �లబ� ��తత్� గమ��త్ఉనన్�. 



అ���ండ ఫ� ���త్ తన ప�క�త్ల� క��  
�న్న� ��ట� ఆ న� ఏ�� 
 వ�చ్ం�. ఇ�ప్� ఆ ��ట్� �� 

 అవ�శం ఏ��ం ��. 



“అకక్డ �దల� ఒక ��ట్ ఉం�, 
అం�� ఏ�ం� �డం�” 
అ� తన ప�క�త్ల� అం�. �� 
ఆ ��ట్� �ర� ��న�ప్� 
ఏ�చ్�నన్ ఒక �లల్��� 
క���న్�. “��  
���ల �లల్ల�  
ఒక� అ� ఫ�  
���త్ అం�. 



“�� ఎంత అందం� ఉ�న్�” అ� అం� �లల్��  
అం��న్ ��న ఫ� ���త్. బ�� ఆ�     
                        �లల్��� ఎ�త్�� ��ం�    
                                                     ఉండవ�చ్. 



��� ఖ�చ్తం� ఆ �లల్�� అకక్� మం� �ఞ్నం 
ఇ�చ్ఉం��. క�క� అత� అకక్ �ంట� ఫ� 
���త్ వదద్� ��ళ్ ఈ �లల్���  
�ం�ట� �� ��ళ్ ��  
సతరీల� ఒక ���  
������?  
అ� అనన్�. 



అం�� ఫ� ���త్ అం�క�ం�- �� ��ళ్ 
����� అ� అనన్�. ఎవ�� ��� ��చ్ట� 
ఆ అ�మ్� ప���త్���ంద�  
�ర��ం��న్�? 



“అ�మ్! తవ్ర� �! అ� ఆ అ�మ్� త�ల్� 
తవ్ర��ట్ం�.” బ�� జ��న �ష�ల�న్ం�� 
�వ�ం�ట�  
సమయం ���.  
�� ఇదద్� తవ్ర�  
ఫ� ���త్  
 
 
 

�దద్�  
వ�చ్�. 



న� దగగ్ర ఫ� ���త్ �లల్��� ఎ�త్�� ఉం�. 
��ర� ��� �ం�, �� �� �త��త్� 
అ���ప్ అత�� �� అ� ��  
��ట్ం�. ��  
అన� ���ం�  
�యబ�న�డ�  
అరధ్ం. 



ఈ �ధం� �� ��� తన 
త�ల్దం�ల వదద్� ���. �� 
��� ��� మ��  
��� �జల�  
��ంచడం  
��ప్ం��.  



తవ్ర� �� ఫ�  
�జమం�ర�� 
�వ�ంచ���న్�. 
�� ���న్  
���న ���  
�� �ర�  
�పప్ ���క�  
క����న్�. 



న��ం� వ�చ్న �����  
 

ఈ కథ� మన� ���� 
 

�రగ్మ�ండ� 2వ అ�య్య� 
 

అ�య్య�ల� �డగల� 

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