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��� �� �య� 
���� �ర�ల� 
�యబ�డ్�. �ర�ల� 
�� ���,  
���� ��యత  
��ం��. 



�ర�ల అ�ప� ��� 
నమమ్కతవ్�� �� ఆ 
�ర�ల ప� అంత�� 
��� ��కపప్�ం��.  
��� ����  
��� ఉ�న్�  
గ�క ఆ �ర�ల  
అంద�� ఒక  
మం� సథ్లం�  
��ం�. 



�� �డల త�ప్��నం�� 
���� �న�య��  
మ�� వంట��  
�ర�ల� �యబ�డ్�. 



ఒక��న ��ం�� 
��ర�� ఉ�న్ర�  
��� ��దద్��  
అ���. 



తమ� వ�చ్న కలల �వ�� 
ఎవ� �పప్�క���న్ర�  
�� ���� ��ప్�. 



��� ��� �కలల�  
�� �పప్ం� “���  
�కలల �వ�� �పప్గల�”  
అ� అ�న్�. �� తమ కలల�  

����   
�వ�ం��. 



���, ఫ� ���� �న�య��� ఫ� 
�� �న�ల� �� మర� ఉ�య్గ��   
                  ��త్�. “�� కేష్మ�  
                        క��న�ప్�  
                        ఫ�� న�న్��చ్  
                        ��ల్�  
                        ఈ�ర�ల�ం�  
                        న�న్  
 

                       ���ం��”  
                       అ� అ�న్�.  



��� ���� వంట��� 
“���న�ల�” �� చంపబడ��  
                        అ� ��ప్�.  
                        ఈ �ం� కలల  
                        �షయం�  
                        ���  
                        ��ప్న�ల్  
                        జ��ం�. 



�� �న�య�� ����  
మర����. ఒక ��న ఫ�  
            కల� క� కలవరప�డ్�. 



అత� కల� ఎవ��� అరధ్ం  
�పప్�క���. అ�ప్�  
            �న�య�� �ర�ల�  
                              ఉనన్ ����  
                                   �ఞ్పక�  

                                
 
 

                                       ���� �����  
                      ��� 

                                  ��ం� ��ప్�.  



�� �ంట� ����  
���ం��. ���, ఫ��  
“��� �� �య��న� ��  
కల�వ్� ��య���”. 



�ద� ఏ� సంవతస్ర�� సమృ�ధ్�  
పం��, త��త ఏ� సంవతస్ర�� 
భయంకర�న కర� సంభ�ం�� అ� 
���కక్ కల �వ�� ��ప్�.   



��� ఏ�  
సంవతస్ర��  
�నయ్��  
��త్ర��  
�లవ్���  
�� �డల  
�జ� కర��  
చ����  
అ� ���  
ఫ�� సల�  
ఇ�చ్�. 



ఫ� ����  
ఆ ప� ��ట�  
�� ���  
సమ�ధ్డ�.  
ఐ��త్  
�శమంత��  
��న్ అ�ప��  
�య��త్�న్�  
అ� అ�న్�. 



ఏ� సంవతస్ర�� పంట ��త్ర�� పం�ం�. 
ఆ త��త భయంకర�న ఏ� సంవతస్ర�ల 
కర� �లం �రంభమ�ం�. ఐ��త్� తపప్  

            అ�న్��ల్ కర� ఎ�క్వ� ఉం�. 



��� ���� ��య్�న్ ఐ��త్ �శమంత� 
��త్రం� �లవ్ ���. క��� కర� ఎ�క్వ� 
ఉనన్ం�� ��� ��ంబ�న� �నయ్�  
                     �క��ం�. 



సమసత్ �శ�ల �జ� �నయ్� ��ట� 
ఐ��త్� వ�చ్�. ��� తన   
                     ���ల� “మన�  
                               ���న�ల్  
                                ��� ��ళ్  
                                �నయ్��  
                                ���, ... 



... ���డల మన� కర� �త చ����” అ� 
అ�న్�. అ�ప్� �� �నయ్� ��ట�  
                              బయ����. 



��� ���� ఐ��త్ 
�శమంత�� అ�ప��న ��� 
�ం� ��ట్ంగప�డ్�. �� తమ 
త�మ్�న ���� ��త్ పటట్��. 



��� తన అనన్ల� ��త్ప�ట్ 
తన కల� �ఞ్పకం����న్�. 
తన స�ద�లకం� ��� 
���� ఎ�క్వ� 
��చ్ం��. 



��� ��� క�న�� ��ల్� 
��య్�� �ర�ల� బం�ం��.  
�� ఆ�ర��  
������ళ్ మర� ... 



... ��� వ�చ్న�ప్� �త�మ్��  
����రం�. అ�ప్� ��� ��  
��ల �� �ర� ��  
����ం��  అ�  
                     అ�న్�.  



అ�ప్��� తమ త�మ్�న 
���� ��స� అ�మ్నం�� 
��� ��� �కిష్�త్�న్డ�  
          �� ��ం��.  



“తమ తమ �నయ్� సం�ల�  
డ�బ్� ఉండడం” �� గమ�ం� 
��� ���� ఎం�  
కలత �ం��. 



��య్�� �� ఉం�� �� �� మర� 
�వదద్� ��డ� అ� ఐ��త్ �శ� అ�ప� 
(���) తమ� ��ప్న  
�ష��న్ �� తమ తం��న  
                 ���� ��ప్�. 



�� తన �నన్ ����న ��య్�� ��� 
పం�ట� ��� అం�క�ంచ��. ��  
��చ్న �నయ్� అ���న  
త��త ��య్��� క��  
                 �నయ్� ��ట�  
                   ఐ��త్న� ��ళ్�. 



��� తన త�మ్�న ��య్��� 
��న�ప్� �పప్�ం� ��ం��.  
ఆ �ం�� తన స�ద�ల� �� 
ఆ�వ్�ం��. 



��� తన స�ద�ల� “� తం� �ంక� 
�����న్�?” అ� అ���. బ�� ��� 
తన ��ంబమంత�� ఒక �ట ��చ్ల��� 
ఉండవ�చ్. 



�� ��న త�ప్ల �షయ� తన 
స�ద�� ప�చ్�త్ప ప�ల� 
��� తన మన�స్�  
అ���ఉం��.  
�ం� ��ం�న  
త��త “��  
�దగగ్ర �ంగతనం  
���. అం�� �కష్�  
� �నన్త�మ్�  
��య్���  
��స� బం��త్�.” 



��య్��� బ��� న�న్ 
�కిష్ంచం� అ� ��  
క�న్�� ����న్�.  
తన� ��స�  
అ�మ్ల� తన  
స�ద�ల�  
��ం�న  
���� �జ�న  
ప�చ్�త్��న్ ���  
���. 



ఇక ��� తన� �� ఏ��ం 
�యం�ం���క అకక్డ ఉనన్ 
                       ఐ��త్�లంద�� 
                             �ళళ్మ� 
                               ఆ��ం��. 



��� �దద్� ఏ�చ్ ఐ��త్��� 
��స� అ�మ్��న �  
                              స�ద��న 

���  ��   
                           అ� ��� 

                       అ�న్�.  



��� �� కలవరం�  భయప� 
ఏ�� �పప్�క���. 



��� తన స�ద�ల� 
“కర��ల��  
 
 
 

��మ్�  
అ�భ్త��  
���ట� ���  
న�న్ ఐ��త్న� ... 



... ���� �య�ం��, ��  
��ళ్ �తం��  
 
 
 

����రం�;  
�� ��మ్ల�  
���త్�” అ�  
అ�న్�. 



��� ����  
ఐ��త్� ���  
 
 
 

క����న్�.  
�� ��ంబమంత� 
సం�ష�� ఐ��త్� 
�వ�ం��. 



��స� ఉనన్ ���� ��� 
ఆ�రవ్�ం�ట  

 
ఈ కథ� మన� ���� 

 
ఆ��ండ� 39-45 అ�య్య�� 

 
అ�య్య�ల� �డగల� 

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