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���ల� �త� బ��� �న� ��� ���� అ�కమం�
�జల� బ��� �శ�న� �ర�����. తమ �శ�న�

�ర�� ��� ��� న� దగగ్ర �వ�ం��. ��
మధయ్� ��� �వ��న
���క్� �వకత్ ఉ�న్�.



ఒక �న�న ��� ���క్�� దరశ్న��
��చ్�. దరశ్న�� ���క్�� ��� మ�మ
��శవంత�న ��� మ�� �జవ్�ం��నన్ ���
��� క��ం��. ����� ��� �ఖ�� ���
�కక్� ఉ�న్�. �� తలల ��నన్ ఆ మండల��న
�ల�ంతమయ�న �ం�సన� వం�� ఒక� కనబ�ం�. 
వరష్�ల�న కనబ� ఇం� ధ��స్�కక్ �జ�స్వ� ��
��ట్�నన్ �జ�స్ కనబ�ం�. 
�� �� ���క్�
��లప�డ్�.



��� ���క్��- �� ��న్ ఇ����ల వదద్�
పం���న్�. ��� ��టల� ��� �క�ం��, ఎం�కన�
�� ����� �� �జ�. ���క్�
���ండ� �ంథ�� ప�ట్��న ఒక
��య్ కనబ� ���క్��- ఈ
�ంథ�� ��ం��, ఈ
�ంథ�� భకిష్ం� ఇ����ల
వదద్� �� ���
�కటన
���
అ�
���
ఆ�ఞ్�ం��. 
ఇ� �� �ం�న ఆజఞ్, అ�నపప్��� ���క్�
��యత ��ం� �ంథ�� భకిష్ం� ��ల్�.



��� ఆతమ్ ���క్��
��� న�� మ��క
��న �ర� ఉనన్
��ల దగగ్ర�
������ం�. 
ఏ� �న�� ఆ
సథ్లమం� ��చ్� ఏ��
��ల్డక� �పప్క�
�� మధయ్ ఉ�న్�. ���
���క్�� �వ����
�య�ం��. �జ�
���� అ��యత
�ప�ండ ���
�చచ్�ంచడం
���క్� ప�.



��� �ట� �జల� అరధ్మ�న�ల్ ��ట� ���క్� అ�క
�ంత ప�� ���. అత� ఒక �ం� ���� ��ష��
పటట్ణ�ప�� ���ద ���. మ�� అ� �టట్�
�యబ�న�ల్� ����ట ���ల� క�ట్న�ల్� ��
��ర�ల� �ల��ట్ యం���నన్�ల్� అత� ���. అత�
�ల�ద ఒం� ���ండ� �జ� అత� �జ�ల ��� ��
ఉం���! ��� పటట్ణ� తవ్ర� �శన� ���ంద�
అత� �ం� �ద ��ట �వ్� ��ం��.



ఉతత్ర �జయ్�� ఇ����� ���� �� వందల �ం�
సంవతస్�� అ��యత ���. దకిష్ణ �జయ్�న �� నల�
సంవతస్�� అ��యత ��ం�. అం��త ఇ��� �జయ్�
�శన� �యబ�ం� మ�� ���� తవ్ర�� �ర���
��ట� �దధ్�� ఉం�. ��� ���క్��- ఇ��� ��
�జ� ��న �ప�� ��� ��ం�ట� ఎడమ �కక్� ��� 390

���, �� �కక్� ��� 40
��� పం��నమ� ��ప్�.



బ�� �జ� ���క్� ��ం� ���
అరధ్� ����ఉం��. ��� ��ప్న
��ప�� అత� ���. ఒక �న�న
��� ���క్��- �� తల� గడడ్��
కౌష్ర� ���� ��� �డవ �గ��
��చ్�యమ� ��ప్�. బ��� �నయ్�
��� �� ��న�ప్� పటట్ణ��
�డవవం� �జ� �య్��త� కర�
�త� చ���ర� ��ట� ���
���క్� �త ఈ�� ��ం��.



మ��క�� ���క్� తన �ం�కల� �డవ �గ��
క�త్�ం��. శ�� ఖడగ్� �త �డవవం� �జ� న��త్ర�
��ట� ���క్� ఇ� ���. ��� ��న్ం�� ���త
ఎ�ర��ట్�. అ�� ��న్ం�� ��� �ం�న క�ట్��న్�. 
అన� �ంతమం�� ��� ��ద్న �శ�న� ���
����వ�త్�.



�� ఆ��త్నన్�ల్� ప��థ్�� చకక్బడ�ండ
�� ప��థ్� భయంకర�� ఉండ��ంద�
���క్� �రయ్�� �క�ం��. �జ�
���క్�� ��ం�నపప్�� అత�
��� �టల� �పప్డం మన��. 
ఒక �న�న �� �దద్ల�
�� ��చ్��ండ�
���క్�� ఒక దరశ్న�
వ�చ్ం�. ఆ దరశ్న��
��� అత�
తల�ం�కల�
ప�ట్��
��ష��
��లయ�న�
�������.



��లయ�� ��� ���క్�� ��� జం��ల ఆ�ర�ల�
�య�న మృగ�ల ఆ�ర�ల� ��� మం�ర�� ఎనన్��
ఉండ�డ� ��హ�ల� ��ం��.



ఇ����ల �దద్� ���� బ��� ��� ���త్�న్�. తన
మ�మ ��లయ�� �నం�న ��� �శన� �య��నన్�ల్
��� ���క్�� ��ం��. ఈ దరశ్న� అ���న త��త
���క్� ��� ��ల� �క�ం��.



��� ��ప్నదంత� �ర��న�. ��ష�� �శన�
�యబ�ం�. అ�క మం� �జ� న�ం��. బ��� �ర� ఉనన్
��� ఈ సంగ�� ��న�ప్� ��� ��� �శవ్త��
�డ���� అ� అ���న్�.



�� ��� ���క్�� మ��క
సం���న్ ��చ్�. ��� ఎం���
ఎ�కల� �ం��నన్ �య���
���క్�� �����ల్�.



��� ���క్��- "నర���, ఎం���న ఈ ఎ�క�
��కగల�?" అ� అ�గ� "అ� �� ���� ���" అ�
���క్� స��న��చ్�. ఎం���న ఎ�క� �దకవ�
మనంద�� ���.



అ�ప్� ��� ���క్�� "�వచన��త్ ఎం���న �
ఎ�కల� ఇటల్��-ఎం���న ఎ�క��, ��� �ట
ఆల�ం��..�� ��తమ్�ంచ� �� �����" అ�
�క�ంచమ�న్�. ���క్� �వ�ం��ండ� గడగడమ�
ధవ్� ��ట్ం�. ఏ� జ��నద� �వ�����న్�?



�వకత్ ���ండ� ఎ�క� ఒక��� ఒక� క����న్�.



నర��� �ంస�� ����� వ�చ్�.



���న చరమ్� �� వ�చ్ం�, అ�� ��� (ఎ�కల�) ��తమ్
ఎంత ���� �క��ం�.



అ�ప్� ��� ���క్��- నర���, ��తమ్ వ�చ్న�ల్�
�వ�ం� ఇటల్��- ��� �ల��చ్న�మన�- ���మ్, 
న���క్ల�ం�వ�చ్ హ��న �� ���న�ల్ ���ద ఊ��
���� అ� అ�న్�. ���క్� �వ�ంప� ��తమ్ �����
వ�చ్ స��� �� ��క్ంప శకయ్��� మ� �నయ్� ����.



��ష�� �శన�న�ప్� బ��� �ర� ఉనన్ ���
��కష్ణ� ��ప్�ర� ���� ���. అం��త ��� �వకత్�న
���క్� �వ్� ఈ సం�శ�� ����చ్�.



��� ���క్��- నర���, ఈ ఎ�క�
ఇ����లంద�� ��ం��నన్�. �� ���న�ల్ � ఆతమ్�
��ఉం� � �శ�� ��మ్� �వ�ంప���� అ� ���
�ల��చ్�.



��� �దద్�ం� ఎంత �పప్ ��కష్ణ! ��� తమ సవ్�శ�న�
���వ�చ్న�ప్� ���క్� ��ప్న �ట� �ర���. ��� ���
తమ సవ్�శ�న� ��చ్డ� ��� ���. ��� �ట� ఎనన్��
�షఫ్ల� ��. 



���క్�: దరశ్న�ల �వకత్

ఈ కథ� మన� ����

���క్�

అ�య్య�ల� �డగల�

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