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��� ����న �� మరణ�� జ�ం� 
�����న �� ��ల త��త ఆయన 

��య్ల�ద� ప���ధ్తమ్ వ�చ్�. 



తం�, ����, ప���ధ్తమ్ ��గ్� క��  
ఎ� ��� అ��� ��� ��య�� �� 
ప���ధ్తమ్ ��� తమ� ఉనన్ం�� �� 

సం��ం��. ��� ��ం� �క�ం�ట� 
��� అ�భ్త �రయ్�� �� అ�సత్�ల� 

స�యం���. 



���  
�శవ్�ం�న�రంద�  
తమ� క��న  
��న�న్ం��  
అకక్ర� ఉనన్���  
పం���ట్�. 



అన�య స�ప్� అ� ఇదద్�  
��య్భరత్� తమ �ల��  
అ�మ్ �ంత ����  
�ంత ��చ్ అ�మ్న�ల  
అంత� ��  
అ�సత్�ల�  
��త్నన్�ల్  
న�ం��. 



                        ప���ధ్�మ్� �స�ం�ట� 
                        ��� � హృదయ�� 
                        ఎం�� ���ం�ం�? �� 
                        మ��య్ల� �� ����� 
                        అబదధ్��� అ� ��� 
                      అన�య�  
                    ��ప్�. 



అన�య ఈ �ట� 
���� ప� �ణ� 
����. అ�ప్� 
ప���� ��� బటట్ల� 
��ట్ ������  
����ట్�. 



�ంత సమయ�న త��త �� �రయ్ అన�య 
చ���న సంగ� ��య�ం�� �ప�� 
వ�చ్ం�. ఆ��� ���� అబదధ్�� ��ప్ం�. 
���� �ంట� �ందప� చ���ం�.  
ఈ సంగ��  
                          ��వ�రంద��  
                          �పప్భయ�  
                          క��ం�. 



ప���ధ్తమ్  
���  
అ�సత్�ల  
�వ్� �పప్  
అ�భ్త�ల�  
���. ���  

 
�డ ��ల�ద  
ప�న�ప్� �రంద�  
సవ్సథ్త�ం��. 



అ�క  
మహ�క్రయ్��  
 

జ���ండ�  
అ�కమం�  
�జ� ���  
�శవ్�ం��.  
 

��న �జ��  
�ప�� అ�సత్�ల� 
�ర�ల� ��ం��. 



�� �� 
 సమయ�� 

�వ�త �ర�ల 
 త��ల� �ర� 

 అ�సత్�ల� 
 ���ం� ��� 

బయట� ���వ�చ్-����ల్ ��లయ�� 
�లబ� ఈ �వ��  ��చ్న �టల�న్� 
�జల� �పప్మ� ��� ��ప్�. 



�� ఆ�ట 
 �� �లల్�ర�� 

��లయ���� ��ల్ ��ం��. మ�స� 
�న�న �ర�ల� అ�సత్�� క��ంచ��. 



��� క���న�ప్� ��న �జ�� 
అ�సత్�ల� ��ట్- �� ఈ �మ�� బ�ట్ 
��ంప�డద� �� �� ఖం�త�� 
ఆ�ఞ్�ంచ��? అ� ��ప్�. అం�� ���� 
అ�సత్�ల�  
"మ��య్ల�  
�� ��  
����  
�బడవ��  
గ�!"  



అ� జ���చ్�. ��న �జ�� 
అ�య్�హ�� ��� చంప��ద్�ం� అ�� 
��ట� �జల� భయప� ��� ���ం� 
��ట్ం� ��దల ���. ఎ�న్ �బబ్ం�� 
వ�చ్న� అ�సత్��  
���� ��యత��  
���  
��ం�  
�క�ం��. 
 



ఒక ��న �త్ఫ�� బం�ం� మ�సభ  
�ం�� ��చ్�. అత� ��� ఎం� 
��ం��. ��� ��ం� �క�ం�ట�  

ప���ధ్తమ్ 
 �త్ఫ�� 

 స�యం���. 



�త్ఫ� ధరమ్���� ��ధ�� ��ల్�డ� 
�ంద� అబదధ్� �కుష్ల� ��ట్ �త్ఫ�� 
��నం� ��వ్స�ం�నం�� �ళల్� ��ట్  

చం��.  



�� చ��క�ం� �త్ఫ� ప���ధ్తమ్�  
�ం���న��  
ఆ�శ��� ����,  
��� మ�మ�  
�� ���  
�� �రశ్�మం�  
 
����ం�ట�  
���. 



�� ���, � ఆతమ్� ��చ్��మ� �త్ఫ�  
ప���ండ� �� అత��  
�ళల్� ��ట్�. ��  
��వ� తన  
శ��ల�  
కష్�ంచమ�  
��ధ్ం�న���   
చ��� �డ  
�త్ఫ� తన�  
చం�న���  
కష్�ంచమ� ����  
��ధ్ం��. 



�త్ఫ� మరణం త��త �పప్ �ంస �ల��ం�. 
�� అ� �వన�త్� �త్ఫ�� చం�న��� 
స�యం ���. అత� అ�కమం� �సత్�ల� 
ప�ట్�� బం�ం� �ర�ల� ��ం��. 



అ�కమం� �సత్�� తమ �ళల్� వ����ట్ 
�దయ సమరయ �శ�ల� ���� 
అ�సత్�� ��� ��ష��� ����. 



శ��� తమ� చం��ం�న� 
�ద���న�రంద� ��  
��ల్న ���ట ���  
��చ్ �క�ం��. 



ప���ధ్తమ్ ��� ��  
��త�ల� ప���నం�న  
�ంస� ��� ���  
�ంబ�ంచ�ండ  
అ�డ్��క���. 



సంఘ�న� ఇబబ్ం�  
 

 ఈ కథ� మన� ���� 
 

అ�సత్�ల �రయ్�� 5-7 అ�య్య��  
 

అ�య్య�ల� �డగల� 

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