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పార క రా న అరత్హషసత్ కాలంలో అతిశకిత్వంత న
పార క రాజయ్ము పంచానిన్ పరిపాలించింది. 
రాజునకు అతయ్ంత నమమ్క న
వకుడు నె మాయ్. 

రాజు భోజనమును
తిని పరీకిష్ంచి రాజు

ణమును
కాపాడడం
నె మాయ్
ధి.



ఒకరోజు నె మాయ్
చారముఖమును కలిగిఉండడం రాజు

గమనించాడు. రాజు నె మాయ్తో నీ చారమునకు
కారణమేమిటని

అడిగాడు.



"రాజు చిరకాలము జీ ంచును గాక! నా
పితరుల సమాధులుండు పటట్ణము పా పోయి
దాని గుమమ్ములు అగిన్చేత కాలచ్బడి యుండగా

నాకు దుఃఖము కలుగకుండునా అని
నె మాయ్ రాజుతో

అనాన్డు.



నేను నీకేమిచేయవలెనని నీ కోరుచునాన్ అని
రాజు నె మాయ్ను అడిగాడు. అపుప్డు నె మాయ్
రాజుతో "నేను నీ దయను పొందిన యెడల నేను నా
దేశమునకు పోయి పా న ... 



... యెరూషలేము పటట్ణమును తిరిగి కటుట్టకు
ననున్పంపుము" అని డుకునాన్డు. అందుకు రా న
అరత్హషసత్ అంగీకరించి నె మాయ్ యాణములో
కాపాడబడునటుల్ తాకీదులను

కూడా
ఇచాచ్డు.



అంతేగాక పటట్ణమును తిరిగి
నిరిమ్ంచుటకు అవసర న దూలములు

నులను నె మాయ్కు ఇవ వల ందిగా
రాజు తన అడ లను కాయు ఆ పుకు

ఆజఞ్ ఇచాచ్డు.



నె మాయ్ యెరూషలేముకు వచిచ్నపుప్డు అకక్డఉనన్
రితో "మనకు గొపప్ మ కలిగియునన్ది, పటట్ణము

కాలచ్బడి దాని పునాదులు పా పోయిన , మనము
పటట్ణమును మరలా తిరిగికటుట్దము" 
రండి అని అనాన్డు.



రా న అరత్హషసత్ ఏ ధముగా తనకు
స యంచే ందీ, దే ని కరుణాహసత్ము తనతో
ఎలా ఉనన్దీ నె మాయ్ రికి తెలియజే డు.



నె మాయ్ యొకక్ మాటలు రిని పనిచేయుటకు
పురికొలిప్ఉంటాయి. రందరూ నె మాయ్ మాటకు

అంగీకరించి పటట్ణమును తిరిగి కటుట్టకు
పూనుకొనాన్రు.



యూదులు కాని సనబ్లల్టు, టోబీయా, గె ము
అను ముగుగ్రు పనికిమాలిన రు పటట్ణమును
తిరిగి కటుట్టకు ఒపుప్కొనక

నె మాయ్ను

భయపెటుట్టకు
యతిన్ంచిరి.



పని జరుగుచుండగా సనబ్లల్టు, టోబీయాలు
కోపముతో మీరుకటిట్న గోడ "ఒక నకక్ ఎగిరిన
యెడల ఆగోడ పడిపో ను" అని
యూదులను ఎగతాళి
చే రు.



అందుకు నె మాయ్ రికి ఎలాంటి సమాధానమును
ఇవ క దే నికి రధ్న చే డు.



ఎగతాళి చేయుట వలన యోజనమేమియు
కలుగలేదని సనబ్లల్టు, టోబీయాలు

ంచి యెరూషలేము మీదికి
యుదధ్మునకు వచిచ్ ...



... పనిని ఆటంకపరచుటకు చూడగా నె మాయ్
దే నికి రధ్న చే రిని ఎదురొక్నుటకు
కావలి రిని రా ంబగళుళ్

కాపలా ఉంచాడు.



యూదులు చాలా యాసతో
పనిచేయుచునన్ందున రు
అల పోయారు. 
కొందరు తాము
పనిచేయుచుండగా
శ లు వచిచ్
చంపుదురేమోయని
భయపడాడ్రు.



అయినను నె మాయ్
పటుట్ డువక మన
దే డు శ లకంటే
శకిత్మంతుడు అని
చెపిప్ రిని బలపరచి
కాపలా రిని
నియమించి పనిని
కొన గించాడు.



నాయకుడిగా నె మాయ్ గొపప్
మాదిరి చూపించాడు. 
అరత్హషసత్ తనను
యెరూషలేము
అధిపతిగా
నియమించినను
జలనుండి

...



... ఆ రమును మరియు ధనమును
తీ కొనుటకు
అధికారముండినను

నె మాయ్ అలాగు
చేయలేదు. అతడు
జలందరితో కలి

పటట్ణమును



కటుట్ పనిలో
యాస పడాడ్డు. 

భోజనం కొనుటకు
తన ంత ధనమును
నియోగించాడు.



గోడలు కటుట్ పని పూరత్యింది. కేవలం పటట్ణ
గుమమ్మునకు తలుపులు బిగించడం మా మే
మిగిలింది. ఈ సంగతులను నినపుప్డు సనబ్లల్టు,  
టోబీయా, గె ములు నె మాయ్కు ని చేయుటకు

ఆలోచించారు.



ఓనో అను దానమందునన్ మములలో
ఒక దాని దగగ్ర కలి కొందము రముమ్ అని రు
నె మాయ్కు వరత్మానము పంపారు. రు తనకు

ని తలపెటుట్టకే వరత్మానము పంపారని నె మాయ్
తెలి కొని నేను చేయుచునన్ పనిని డిచి నేను మీ

యొదద్కు రాలేను అని
సమాధానమిచాచ్డు.



ఎటట్కేలకు
యెరూషలేము

గోడలు పూరిత్గా
కటట్బడాడ్యి.



దానిని
కాయుటకు

నె మాయ్ కావలి రిని
ఏరప్రచాడు. 



బాగా దెద్కుక్
వరకు మరియు

రా

సమయములలో
యెరూషలేము ...



... గుమమ్పు
తలుపులు

తీయకూడదని నె మాయ్
ఆజాఞ్పించాడు.



ఇపుప్డు యెరూషలేము పటట్ణం రకిష్త నది. 
చెరనుండి డుద న యూదులు పంచపు
నలుదికుక్లనుండి యెరూషలేముకు
రావడం

మొదలుపెటాట్రు.



అనేక సమసయ్లు ఎదు ననూ నె మాయ్ దే ని
స యముతో దే డు తనకు అపప్గించి పనిని
పూరిత్చే డు. అతడు యెరూషలేములోనే
ఉండి జలు
దే నికి
లోబడునటుల్
రికి

స యం
చే డు.



నె మాయ్ కటిట్న గొపప్ గోడ

ఈ కథను మనము బిలులో

నె మాయ్

అధాయ్యములలో చూడగలము

“నీ కయ్ములు లల్డి అగుటతోడనే
లుగుకలుగును” కీరత్నలు 119:130
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á u…’_˝Ÿ ø£<∏ä eTq\qT düèwæº+∫q n<äT“¤‘·yÓTÆ <˚e⁄ì >∑÷]Ã 

‘Ó*j·T#˚düTÔ+~ eT]j·TT Äj·Tq mes√ qTe⁄« ‘Ó\TdüTø√yê\ì

ø√s¡T≈£î+≥THêï&ÉT. <˚e⁄ìø ‘Ó\TdüT eTqeTT #Ó&ÉT|üqT\T

#˚dæj·TTHêïeTT nì, Äj·Tq yê{Ïì bÕ|üeTT nì |æ\TkÕÔ&ÉT,

bÕ|üeTTq≈£î •ø£å eTs¡DeTT, ø±ì <˚e⁄&ÉT ìqTï ãVüQ>± Áù|$T+∫

‘·q @¬ø’ø£ ≈£îe÷s¡T&Ó’q j˚TdüTqT dæ\Teô|’ ˙ •ø£åqT uÛÑ]+#·T≥≈£îqT

eT]j·TT eTs¡DÏ+#·T≥≈£îqT |ü+|üã&ÓqT. |æeTà≥ j˚TdüT düJe⁄&Ó’

|üs¡˝À ø£eTqT, >ïèVü≤eTTq≈£î yÓfiËflqT. ˙e⁄ j˚TdüTì q$Tà

˙bÕ|üeTT\qT ø£å$T+#·TeTì n&ç–q jÓT&É\ Äj·T ìedæ+#·TqT. q 

ìX¯Ãj·TeTT>± ø£å$T+#·TqT. Äj·Tq e∫Ã ˙˝À eT]j·TT ˙e⁄

j·TT>ïj·TT>ïeTT\ es¡≈£î Äj·Tq‘√ J$+#Ó<äe⁄.



˙e⁄ Ç~ dü‘·´eTì q$Tàq≥T¢ nsTT‘˚ <˚e⁄ìøÏ á˝≤>ïT #Ó|üeTT:

Á|æj·TyÓTÆq j˚TdüT, MTs¡T <˚e⁄&Éì H˚qT qeTTà#·THêïqT. eT]j·TT 

Hê bÕ|üeTT\ ø=s¡≈£î ˙e⁄ eTìwæ>± |ü⁄{Ïº eTs¡DÏ+∫ eT]j·TT 

eTs¡˝≤ düJe⁄&Ó’Hêe⁄. <äj·T#˚dæHêJ$‘·eTT˝ÀìøÏ s¡eTTà eT]j·TT Hê

bÕ|üeTT\qT ø£å$T+#·TeTT, Ä $<äeTT>± H˚qT ø=‘·Ô J$‘·eTTqT bı<Ó

<äqT, ˇø£ s√Eq ˙‘√ j·TT>ïj·TT>ïeTT\ es¡≈£î ñ+<äTqT. H˚qT ˙

 _&É¶>± J$+#·T≥≈£îqT eT]j·TT ˙≈£î ˝Àã&ÉT≥≈£îqT Hê≈£î düVü‰j·T

eTT #˚j·TTeTT.T\ es¡≈£î ñ+&ÉT<äTqT. H˚qT ˙ _&É¶>± J$+#·T≥≈£îq

T eT]j·TT ˙≈£î ˝Àã&ÉT≥≈£îqT Hê≈£î düVü‰j·TeTT#˚j·TTeTT. 

Á|ür ~qeTT u…’_\T #·~$ <˚e⁄ì‘= e÷{≤¢&ÉTeTT! 
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