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��� ఇ����ల� 
ఐ��త్�ల�ం� రకిష్ం�న�� 
��� �జ�� క�� ���� 
ఆ��ం� ఆయన� ఈ�ధ�� 
�న� ���. “������చ్ 
�న� ��ద�, ఆయన ��ల 
అ�శ�ం� జ�ం��.  
హ�ల్��! ����  
�త్�� క���  
�క!” 



�� అరణయ్�� �� 
�న�� ��ణ� 
��న త��త �� 
ద�ప్క��న్�. 



�� ��� వ�చ్న�� ఆ 
�� ��� �గ�క ��� 
స���. అ�న� ��� 
���డల దయ� ��ం�  
 
 
 
 

ఆ ��� మ�ర��  
            ��చ్�. 



                                ఇ����� �����  
సణగడం �ద���ట్�. ఐ��త్� �� తృ�త్� 
ఆ�రం ��ం��, ఈ అరణయ్�� ఆ�ర� 
�క �� ... 



 
                        ... చ����ఉ�న్�   

                                     అ� �� ����  
వయ్��ఖ�� ��ల్��. ఆ �యం��న 
��� ��� పకుష్ల� �� �ం��న్�ం��. 
�జ� ��� �� తృ�త్�ం��. 



మ�స� ఉదయం ��� ఆ�శ��ం� మ�న్� 
���ం��. �� �� ��� క��న 

అ�ప�లవ� ఉం�ం�. 
                              ��ఉదయ�ల�న  

 
��� తన �జల� 

                                         స���నంత  
                                               మ�న్� ���ం� 

 ��� అరణయ్�� 
                                                అ�భ్త�� 
                                                ��ం��. 



��� ఆ�న�న� �వల�న మ�న్� అ��� 
���ం���. మ�స� �� అ� ���ప�ట్ 
కం� ���ంద� ��� ��ప్నపప్�� �ంద� 
���� �ట� ప�ట్ం��నక  
ఎ�క్వ మ�న్�  
��చ్��న్�. 



��� ��ప్న�ట్ అ� ���ప�ట్ కం���ట్ం�. 
��ం��న�న మ�న్ �రక��. �ంద��� 
��చ్�నన్ మ�న్� �జ� ��న్�. 



     ��� అరణయ్�� తన  
          �జల� ఆ�ర��  

  మం���� 
 అ���ం� ��� 

                     అ�భ్త��  
��ం��. 



                తమ శ���న  
                          అ����ల  

                                      ���ం� ���  
                                        తన �జల� 

                                                   ����. 



�� ��� కఱఱ్� ప�ట్��  
తన ��య్ ���త్న��  

                                      ఇ����� 
 అ����ల�  

                                జ�ం��. 



                                 ���  
ఇ����ల� “�� ��ట� ��  
��యత ��న�డల, �� ��  
��య్క�న జన�� ఉం��” అ� అ�న్�.  
అ�ప్� �జ� ��� “��� ��ప్నదంత� 
�� ��ద�” అ� ఉతత్ర��చ్�. 



�� బయ��� ��� పరవ్త�వదద్� �� 
�� ��� క����ట� పరవ్త� ��� 
��ళ్�. 



�� 
పరవ్త�� 
న�వ� 
�న�� 
���� 
గ���. 



��� ప� 
ఆజఞ్ల� 
�ం� �� 
పలకల� 
�� తన 
�జ� 
ఏ�� 
��ంచవ�� 
��� 
��ప్�. 



    1. “�� తపప్  
    ��క ��� �� 

ఉండ�డ�.”  
 
2. “��హ�ల� 

�య�డ�, 
��� 
��ంప�డ�.”  

    3. “�  
    �మ�� 

వయ్రధ్�� 
ఉచచ్�ంప�డ�.” 

 

 4. “��ం� 
�న�� 
ప��దధ్�� 
ఆచ�ం��.”   



5. “� తం�� � 
త�ల్� 
స�మ్�ం��.”  

 
6. “నరహతయ్  
    �య�డ�.”  

7. 
“వయ్�చ�ంప�డ�.”  
 
 
8. “�ం�ల�డ�.” 



10. “������  
     ఏ��  
     ఆ�ంప�డ�.” 

9. “అబదధ్�ల  
    ప�క�డ�.”  



�� పరవ్త��ద 
���� 
గ���ండ� �జ� 
అహ�� �త బం�� 
�డ� ��ం� 
��� ��ం� ���� 
వయ్��ఖ�� �ప� 
���. అం��త 
��� �జల� ��క్� 
��ం��. 



�డ� �� 
���ం� �టయ్� 
���నన్ �జల� 
�� �� �ప�� 
మం�ప� తన ��ల� 
ఉనన్ పలకల� 
ప�ల��ట్�. ఆ 
�డ� అ�న్� ��చ్ 
��� ��ం�న 
��ట్ల� చం�ం��. 



�ద� పలకలవం�  
�ం� పలకల� ���  
��� ఇ�చ్�. �తయ్కష్��  
��ర�� ��ంచమ� ���  
��� ఆ�ఞ్�ం��. ఆ ��ర�  
���� ��ససధ్ల� మ��  
ఆయన �జ�  
ఆయన�  
ఆ��ం�  
సధ్ల�. 



�ఘసత్ంభ� మ��  
అ�న్సత్ంభ� ���  
��� ��� ఉ�న్�  
అ� �షయ��  
��ం���న్�. 



�� క�� �శ�� స��ం�న��, ��� 
��ద్న� ��న ఆ �శ�� �� ��ట� 
�� పం�ం� మం�� పం��. 



ఆ �శ�� �� ��న ��� ���వ, 
���� తపప్ �గ��రంద� ఆ �శ�� 
��చ్ �డడ్ స��ర�� ��చ్�. 



�గ� ప�మం� 
సరవ్స�జ��-  
�� సంచ�ం�  
��న �శ�  
తన ���ల� 
భకిష్ం��శ�;  
 
�రంద�  
ఉనన్త���. 



“మన� ��� 
జ�ంచ�మ�” ��ప్  
�జల� భయ��ట్�.  
��� తన  
మ�శ�త్�త  
���  
 
ఐ��త్��ం�  
���ం�న సంగ��  
�� మర����. 



�జలంద� ఆ ప�మం� ��చ్న �డడ్ 
స��ర�� న�మ్ మర� ఐ��త్� ��� 
��ళ్ట� ఆ��ం��. �� ���  
స�త� చం�ట�  
     �య�న్ం��. 



అ�ప్� ��� �జల� “న�వ� సంవతస్ర�� 
�� అరణయ్�� �������, �� 
తృ�క�ం�న �శ�� ��లల్�, ���వ, 
���� ���  
����త్�” అ�  
         ��ప్�. 



న�వ� సంవతస్ర�� 
 

ఈ కథ� మన� ���� 
 

�రగ్మ�ండ� 15 అ�య్య� �ం�  
సం�య్�ండ� 14 అ�య్య� వర� 

 
అ�య్య�ల� �డగల� 

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