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ఎ�త్� అంద�న అ�మ్�. �నన్తనం�� ఆ� 
త�ల్దం�ల� ��ప్�ం�. ఆ� �నతం��న 
�రద్� ఆ�� �ం� �దద్���. ఎ�త్� తన 
�నతం�� ��యత ��ం�  
ఆయన�  
ఘనపర�న  
ఒక మం�  
���త్. 



����న ఎ�త్� �ర�క �శ�� ��ం�ం�. 
ఆ� �త�� �రపటట్బ� �ర�క �శ���� 
����బ�డ్�. ఆ��ల� అ�కమం� 
��� �ర�క �శం� �వ�ం��. 



�ర�క �శ� 
�� తన 
�జయ్��� 
అ�ప�లంద�
� �పప్�ం� 
��ం��. 
���న వ�త్ 
�డ సతరీల� 
��య్క �ం� 
��ం�ం�. 



�కాష్రస�� ఎ�క్వ� ��ం�న �� 
 తన �రయ్�న 

 వ�త్� �జ ��టం 
 ధ�ం��� 

 ఆ� అం��న్ 
 అంద�� ��ల� 

 ఆ�ఞ్�ం��. 
 అం�� 

 ���న వ�త్ 
 ��క�ం�ం�. 



అం��  
�� ��ం�  
�రయ్లంద� తమ  
భరత్ల� ��యత 
��ం�ల� అంద�� 
���� �య��� తన 
అం��న్��ం�ట� 
��క�ం�న వ�త్�  
��� ఉండ�ండ  
�ల�ం��. 



�����  
�తత్ ���  
ఎ�న్��ట�  
�� �వ��  
అంద�న కనయ్కల  
�సం �జయ్మం�  
��ం� ��� �� 
అంతః�ర�న�  
��చ్�. 



�� ఎ�త్��  
��� ఎ�న్��  
ఆ�� ��టం  
��ట్�. తన �నతం�  
తన� ��ప్న ��ర�  
�� ����ననన్ 
�షయం ఎ�త్�  
��� �పప్��. 



ఎ�త్� �కక్  
�నతం��న �రద్� 
�� �మమ్�� 
��చ్��ండ� 
�� �వ��న 
ఇదద్� �వ్ర�ల�� 
��� చం�ట� 
ఆ��ం��. 



ఈ సంగ�� �రద్�  
ఎ�త్�� ���  
�� ���న్                          ����. ఇదద్�  

�వ�� ��ట్� 
 ఉ� �యబ�డ్�. 

 ఈ �షయ�ల�న్ 
 �జయ్స��ర 

 �ంథ�� 
 �యబ�డ్�. 



ఈ సంగ��న త��త �� 
���� అంద�కం� ఎ�క్వ� 
��చ్ం��. �జ �వ�లంద� 
అత�� నమ�క్ర� ��� �� 
���న �రద్� ���� 
నమ�క్ర� �య��. 



��ట్�న ��� ��ం� 
�రద్�� ��� ��ం� 
�జయ్���నన్ �రద్� �జల� 
(���) ��  
చం�ట� ��  
అ�మ�� చ�ట్�న్  
��ం��. 



ఇ� భయంకర�న 
చటట్�. �జయ్��  
ఉనన్ ��లంద� 
ఉప�స�ం� మ� 
�ఃఖ��� 
ఏ�ప్��  
�దన��� 
����. 



చంపబ�ట� 
�దధ్ం�ఉనన్ తన �జల� 
���ట� ఎ�త్� 
��ల� ���త్ం�? 
�� ����ననన్ 
�షయం ఆ� ��� 
����ం�? 



ఆ కషట్ సమయ�� ��� ఎ�త్�� ఒక �పప్ 
ఉ�య�� ఇ�చ్�. ఆ� �� ��ంచ�� 
�ం�� �వల�న�� ��� మ�� 
���� ఆ�వ్�ం�ం�. 



�� ఎ�త్�� �� �వల�న� ���మ� 
అ���. �ం� సమయం� తన� 
�వల�న��� అ��ట�  
ఎ�త్� �దధ్ం� ఉం�. 



�రద్�� ఉ� ��ం�ట� 
��� ఉ��యయ్� 
�దధ్� ��ం��. 



ఆ �� �� ���  
�� పటట్నం�న �జయ్ 
స��ర� �ం��న్ 
��ప్ం��� చ���ండ�  

తన ���న్ ���న 
�రద్�� 

 ఏబ�మ� 
 

 ఇవవ్బడ�ద� 
�����న్�. 



మ�స� �నం  
�� ���� �� 
ఘనపర�ల��నన్���  

ఏ��యబ�ల� 
అ��న�ప్� ��� 

సం�షం� 
 
 

 �� తన� 
ఘనపరచ���న్డ�  

      అ���న్�. 



��� ��� ఈ �షయ� �� 
సల�� ఇ�చ్�. ��� �పప్ 
సం�షం� "అ�ట్ మ��య్�� 
�జవ�� ���ం� ... 



... తల� ��టం ��ట్ �ఱఱ్�� 
ఎ�క్ం� ఘ��న ���కక్ 
అ�ప�ల� ఒక� అత�� న��ం�  

ఘనపర�ల� ��ప్�." 



అ�ప్� �� ���� �� 
��ప్న ��రం ఆలసయ్ం�యక 
���న �రద్�� ��� 
అ� ఆ�ఞ్�ం��.  



�రద్�� �ఱఱ్�� ఎ�క్ం� అత� 
�ందర నడ�న�ప్� ��� 
ఎ� అ���ఉం��? 



అత� (���) �రద్�� మ�ంత 
�వ్�ం�ఉం��. తవ్ర� ��ల� 
క�� �రద్� �� చంపబడ��  

అ� అ��� 
 ఉండవ�చ్. 



ఆ �న� త��త ��, 
��� ఎ�త్� �దధ్� 
��ం�న �ం�� వ�చ్�. 
"� ��క ఏ��?" అ� �� 
�� అ����త్� అ� �� 
ఎ�త్�� అ�న్�. ��ట్�న 
��� ప�న్గ��  
ఎ�త్� ��� �వ�ం�ం�. 
"���� ఉ� �యం�" 
అ� �� ఆ�ఞ్�ం��. 



��� త�మ్� �� రకిష్ం���ట�  
�� మ��క �సన�� ��ం��. 
��లంద� అ�భ్తం� రకిష్ంచబ�డ్�.  
�� �రద్��  
��చ్ం��. 



��లంద� తమ��� బ��న�� 
పం��� సం��ం��. ఇపప్�� ��� 
��� తమ� ���న ఎ�త్� �వ్� ���న 
సంగ�� ��త్���ం��. 



అం�ల �� ఎ�త్�  
 

 ఈ కథ� మన� ���� 
 

ఎ�త్� 
 

అ�య్య�ల� �డగల� 

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