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ఒక ��నన్ ���మం�ర�� వృదధ్�జ��న �క�య్ �ప�
����న్�. మం�ర�బయట �జ��రధ్న ���ండ�
�క�య్ ����త� �� భయప�డ్�.



“�� భయపడవ�ద్” అ� �వ�త �క�య్� ��ప్�. 



“��� �వదద్� న�న్ పం�ం��. � �రయ్ ఒక ���� కం�ం�.
అత����� అ� �� ��ట్. అత� ��ట్న��ద���

ప���ధ్తమ్� �ం���న�� అ����న
అ��ల� ����దద్� ��ప్�.”



బయట ఉనన్ �జ� ఆశచ్రయ్ప�డ్�. 
“�� ��ల్� �క�య్” అ�
అ�న్�. ����ట� నమమ్నం�న
�క�య్ తన� ���� ��ట్వర�
��ల్డ�డ� గ��� �త �క�య్�

��ప్న �షయం ��� ��య��. 
తన �రయ్ వృ�ధ్��నం�న �లల్ల�

కన�ద� �క�య్
అ���న్�.



�వ�త తన� ��ప్న �ష�ల�న్ం��
ఒక పలక �ద ���. �క�య్ �రయ్�న
ఎ�స�� ఇం�� ఆశచ్రయ్ప�ం�. ��
�లల్ల�సం ఎం��లం���ధ్�త్�న్�. 
ఈవృ�ధ్పయ్ం���� �లల్� �డ��?



తవ్ర�� ��� తన�
�డడ్� ఇవవ్���న్డ�
����� ఎ�స�� ���
�త్�ం�ం�. ఒక ��నన్
తన బం��నమ�య
ఎ�స��� ద�శ్ం�ం�. 
మ�య �� గరభ్ం�
ఉం�.



మ�య ఎ�స���
వందన��య�
ఎ�స�� గరభ్��
ఉనన్ ��� ఆనంద��
గం�� ���. అ�ప్�
ఆ� ప���ధ్తమ్�త
�ంపబ�న�. ��దద్�
సం�షం� ���
�త్�ం��.



��� ��ద్నం ��న ��రం
వృ�ధ్పయ్ం� ఎ�స�� ఒక ����
జ�మ్ం��. “�లల్��� తం��న �క�య్
�� �టట్మ� �ంతమం��జ��
అ�న్�.” �క�య్ ��� ఆజఞ్� �ఞ్పక�
���� “�లల్������” అ� ��

�టట్మ� పలక �ద ���. �క�య్�
�ంట��టవ�చ్ం�.

అ�ప్డత� ���
�త్�ం��. 



��� ���
�దద్�� �పప్�వజ��న
ఏ����అ�య్�. తన
�జల� ఆ�రవ్�ం�ట�
��స్�తవ్ర� వ�త్�న్డ�
��� �జల�
�క�ం��.



“��మన�స్�ందం�, 
�ప�ల� ����టట్ం�” అ�
�క�ం�న���� ఆ��
�� మత�య��
�వ్�ం��. తమ �ప�ల�
ఒ�ప్�వడం ���షట్ం��.



�ంద����� ��త్సమ్��చ్��� అ� ����. 
ఎం�కం��ప�ల �షయ� ప�చ్�త్పప�న ��� ఆయన
�����త్సమ్��త్�న్�. ఒక ��నన్�� ��త్సమ్�
�ం�ట���� వదద్� వ�చ్�. ���
��� “�� ��త ��త్సమ్�
�ందవల�న���” 
�� ��త ��త్సమ్�
�ం���అ� ���
���ంప���. 
అం����
����
ఈ�� ��మమ్�
అ�న్�. అ�ప్�
��� ���
��త్సమ్��చ్�.



�� ��త్సమ్�
�ం�న �ంట�
ప���ధ్తమ్ శ���ర��
��ర�వ� �����
��వ�చ్�. ఇ� ���
�చన. ��� ���
“�క�ప�ల�
������ ���
��ఱ్�లల్” అ� అ�న్�.



��� అ�కమం��
����దద్�
న��ం��. ��
��ట్�న ��� ��
�����ర�ల�
బం�ం��. “� త�మ్�
�రయ్�న ���య�
�� ఉం���ట�పం” 
అ� ���� ���
గ�ద్ం��.



��� ��మం��న
�వజ�డ�����
���, �� �ప�
��ట �న��. 
��� ����
భయపడక అత�
�ప�� ఖం�ం��
�క�ం��.



తన ��ట్న��న అ��ల� ��� �పప్�ం�
��ం��. ���య ���త్ �టయ్ం��
���� సం�షపర�ం�. “��ం ���
అ��” “�జయ్�� సగ� మ�ట్�� స�” ��
���త్� అ� ��� ఆ�� అ�న్�. 



“��� అడ��?” 
అ� ఆ� అ��ం�. 
���� �వ్�ం�న
ఆ� త�ల్ (���య) 
��� తల�
�గ��ట్ం� ఇవవ్మ�
అడగమం�.



“��త్సమ్��చ్��� తల�
ప�ళ్ం� ��ట్ ���ప్ంచం�” అ� ఆ
అ�మ్� ���� ��ం�. ���
��� ఎం� �ధప�డ్�, అ�న�
తన అ��న్ జ�ంచ�క “���
తల� �గ��ట్ ���రం�” అ�
ఆ�ఞ్�ం��. ���� అత�
��ప్న�ల్ ���.



����ర� �రయ్��
�లబ�న నమమ్క�న
�వ�� ��� శ��న్
అత� ��య్� �����ళ్
����ట్�. ��
తమ� ఈ �ఃఖ��
ఆద��త్డ�
బ�� ���
���. 



����త పంపబ�న ఒక మ��య్�

ఈ కథ� మన� ����

��క్ 6, �� 1, 3

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��.


	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

