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ఒక�ళ �� � ��వ్�ల� ���� ��వ్�ల� 
�కం� ఎం� �ం����ట్న ��� క�� ��  

��వ్ప�ల� ����గ���  
ఎం� ఆశచ్రయ్ం� ఉం�ం�. 



ప��దధ్�ంథ�� ����త్ ����� 
వం�వ�� మన� ప���ం�నటల్�� ఆయన  

ఒక�ప్� ��హ�ల� ఆ��ం� 
 ��� సతరీ �� వంశ�� 

 ��ట్న�ల్� మన� 
 ����నగ����. 



�� కథ ఇ����ల� �య్��ప��న 
స�స్� త��త �దల��ం�. 
ఇ����� ���యం� న�మ్క�ంచక 
అ��యత ��నం��త �శం�  
�పప్ కర� సంభ�ం�న�. అ� ఎంత  
భయంకర�న కర� అం� పంట�  
పండక ఆ�ర� �క మ��య్ల�  
 
�� జం���  
�� చ����. 



ఆ కర� �ల�� ఎ���� అ� ఒక 
మ��య్� తన ��ంబ�� స� ���  

���� ��ళ్�. ఆ �శ�జ� ��హ�ల� 
ఆ��ం���. 



��  
ఎ����,  
అత� ఇదద్� ����  
మ�ల్�,  
 
 
 
 
 
��య్�� అకక్డ మర�ం��. 



అత� �రయ్  
న��, మ�� అత�  
���ల �రయ్� �����న  
��,  
 
 
 
 
 
ఓ�ప్� భరత్ల� ��ప్��.  



��� తన �జల� మరల ద�శ్ం� ��� 
ఆ�ర�� అ���ం�డ� న�� �� తన  

�ంత �శ�న� ��ల్ట� 
 �శచ్�ం��ం�. 



మ� తన ఇదద్� �డళల్ ప��థ్� ఏం�? 
మర� ��� ��ల్ ���మ� 
న�� ��� సల� ��చ్ం�. 



ఓ�ప్ తన �ం�� �����ళ్��ం�, �� �� 
తన అతత్�� ఉం�ట� �రణ్�ం��నన్�. ఆ�  

తన అతత్�-�� ���ఉం��, ��న్ 
 ఎనన్� ����టట్� 

 అ� అ�ం�. 



��ల్��� ���వ�చ్న న��� �� 
ఆఊ��రంద� సం��ం��. న��  

���-న�న్ న��  అ� 
 ��వవ�ద్, సరవ్శ�త్� �� 
 �� �ఃఖ� క�గ��� 

 గ�క న�న్ �� (��) 
 అ� �లవం� అ� అం�. 

 ఇ�ప్� ఆ� ఒ�ట్ 
 ��ల� ��� 

 వ�చ్ం�. 



�� ����ధన �� ��� 
మ��య్ల మధయ్ ఉం�న�, ఇ�ప్� 

 ఆ� �జ���� ఆ��ం�ట� 
ఇ��� ���� వ�చ్ం�. 
 �� కషట్ప� ప��� తన 
 అతత్� �� �����. 

 ఆ� �త������క ఉం� 
 �ల�� ప��� ఏ����.  



�� తన అతత్� 
��నదంత� �య� 
 �� ఆ��ర� ����ళ్ 
పడ�� ఆ� ఏ���న�ల్  

����టట్మ� తన 
 ప���� ఆ�ఞ్�ం��. 

కషట్ప� ప���త్నన్ 
 ��� �య� 
అ�నం�ం��.  



�య� తన� ��న 
ఉప�ర�� �� 
తన అతత్� ��ప్న�ప్�  

ఆ� ��� �త్�ం� 
"అత� మన� 

 స�ప 
 బం���"  
అ� ��ప్ం�. 



               �ంత�ల� గ��న త��త  
                  �య� ��� ��హం  
                           ���� న��  
                               �����  
                                తన అతత్�  
స�యప�ల� అ���న్�. �� 
�య� కం� మ��క స�ప 
బం����న్�. అత� న��  
��� ��ల���న్� ��  
��� ��హం ���వడం  
అత�� ఇషట్ం ��.  



ఆ �న�ల� ఒపప్ంద�� ఖ�� ����ట� 
��ల� కర�లనం ������. �జలంద� 
��ట �య� తన ��ప్� �� ఆ  
మ��య్�� (న��� స�ప  
బం��) ఇ�చ్�.  
అ��  
��  

�య� ��� 
 ��హ� ����న్�. 

 ఇ�ప్� �� ఆ�అతత్ న�� 
                   �య� ��ంబ స�య్ల�య్�. 



�� �య�ల� 
ఒక ���� �టట్� 
�� అత�� ఓ�� 
అ� �� ��ట్�. 
ఇ��� �పప్��న 
��� ఈ ఓ��� 
మనవ�. 



ఇం� ఆశచ్రయ్కర�న �షయం ఏ�టం� ఈ 
ఓ�� ���న ����త్� �త��. ��ల� 
�� మ�� �కరకష్��న ����త్ ��� 
��� వంశ��� జ�మ్ం��. 



��: ఒక �మ కథ  
 

 ఈ కథ� మన� ���� 
 

�� 
 

అ�య్య�ల� �డగల� 

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



 



   
  

   































	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23

