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�� �� అ�భ్�� ���. �� ��� ���డ� ���
���ం�ట� ఈ అ�భ్�� జ���. �ద� అ�భ్��న్ �� ఒక
��హ�ం�� ���. ఆ �ం�� అంద�� స���నంత
�కాష్రస� ��.



�� త�ల్�న మ�య ఆ సంగ�� ��� ���ం�. �� ��ప్న
��రం �యమ� అకక్� �వ�ల� ��ప్ం�.



“ఈ �� �నల� �ళళ్� �ంపం�” అ� �� ���
అ�న్�. �ళళ్��? అ�న్� ��. అ�� �ళళ్��
�ంపం� అ� �� ఆ�ఞ్�ం��.



అ�ప్� �� ఆ �వ�ల�
ఒక�� ఇ�ప్� ���
�న� �ం�, �ం�
���� �దట ఇవవ్మ�
��ప్�. అ�భ్తం! ��
��కర�న, �షఠ్�న
�కాష్రసం�
�రచ్బ�ం�.



ఆ �వ�� ఆశచ్రయ్���. ��
ఆ �ళళ్� �కాష్రసం� ��చ్�. 
��� ��� ఇ�ం�
అ�భ్తం �యగల�.



�� మ���న్ అ�భ్��
���. ఒక �యం�ం
�� ��య్ల� క��
��� ఇం�� ��ళ్�. 
��� అతత్ జవ్ర��
�ధప�� ఉం�.



�� ఆ� ��� ��ట్ సవ్సధ్ప���. మ�కష్ణం�� జవ్రం ఆ��
���ం�. ఆ� �� ��� ఆయన ��య్ల� ఉప�ర�
�య��ం�.



ఆ �యం�ం
పటట్ణమంత� ��
వదద్� వ�చ్ం�. ��డ్��, 
�����, �గ��, 
�ం��రంద� మ��
దయయ్�� ప�ట్న ��
స�త� సవ్సధ్త�ం�ట�
�� వదద్� వ�చ్�. 
ఆయన ��నంద��
���యగల�?



��� ����న �� �రంద�� ���� సవ్సధ్ప���. 
మంచ�ల� �బ�న �� �� నడ��, గం�� �య���.



�షఠ్�గ��
�ధప��నన్��
�� �� వదద్�
వ�చ్�.



�రంద�� ��
సవ్సధ్ప���. 



దయయ్�ల �త ��ంపబ�న సతరీ, 
���లంద�
ఆయన వదద్�
వ�చ్�. ఆయన
దయయ్�ల�
ఆజఞ్�త
�ళళ్��ట్�. 
ఆయన
����
���
ఏ��
అన�క
ఊర��న్�. 



జనస�హ� ఎ�క్వ� ఉనన్ం��త న��� మ��య్�
���ఉనన్ తమ �న్���� �� �దద్� ��చ్ట� �య�న్ం��
�� �� ఆ ప� �య�క���. అ�ప్� ��ం ���?



�� ఆ ��� ఇం���
�����ళ్ ఆ ఇం�క�ప్� ����
�ళళ్స�యం� ��� ��

�ం�� �ం��. ఇ�ప్�
ఆ �� �� �ం�

ఉ�న్�.



�� ఆ న���
��వ్స�� �� ఆ
��� “� �ప��
కష్�ంపబ��నన్�, �
ప���త్�� న��” 
అ�న్�. �ంట� ఆ
�� సవ్సధ్త �ం�
�� �లబ�డ్�.



ఇ� అ���న త��త ��
తన ��య్ల� క�� ��� ఎ�క్�. 
అక�మ్�త్� ��� సంభ�ం�ం�. 
�� �� �� �ం� �గం�

�����న్�. ఆయన
��య్� భయం� “���,

మ�మ్� ���, ��
చ����న్మ� �క�

�� ��ప్�.”



�� ���� గ�ద్ం�న�ప్� స��ం �మమ్ళం� అ�ం�. 
“ఈయన ఏ�ం���” ��� స���� �డ ఈయన�
�బ��నన్� అ� ఆయన ��య్� తమ� �� అ���న్�. ��
��న అ�భ్�� ఆయన మ�మ� ��ం��. 
��య్� ఆయన ��� ���డ�
�శవ్�ం��. ��
ఇక �ం���
�పప్ అ�భ్��
�య���న్డ�
��య్ల� ��య��.



�� ��న అ�భ్��

ఈ కథ� మన� ����

మతత్� 8-9, ��క్ 1-2, ��క్ 4, �� 
4, �� 8, ��� 2 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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