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బ�త్మ� అ� ��డ్ �కష్�� ���  
పటట్ణ�� �వపకక్� ��చ్� 
�కష్మ������. దయగల �ంద� 
మ��య్� ఇ�చ్ ���, ఆ�ర�� అత�  

�����. అత� ��డ్��నం��త  
 
 
 

ప��య�క  
�కష్��త్����. 



ఒక �న�న అత� �వపకక్� ��చ్ండ� 
అ�కమం� న���నన్ శబద్��� అకక్డ 
ఏంజ��ం� ����గ���. 



నజ���న �� ఆ పటట్ణ�న� వ�చ్డ� 
అం�� జనస�హ�� ఆయన� 
�ంబ��త్�న్య� అత� �����న్�. 



"��, ��� 
����, న�న్ 
క��ం��" అ� 
అత� ����న్�. 
�� ��� 
తన� స�య� 
�యగలడ� అత� 
ఎం�� 
అ���న్�? 



బ�� అత� �� 
సవ్సథ్పర�న  �ంతమం� 
�గ, ���, �ం� 
మ�� తన�ం� 
��డ్�� ��ం� అత� 
�� ఉం��. అత� 
�పప్ ఆశ� మర� 
"��� ����, 
న�న్ క��ంచమ�" 
�క� ���. 



ఒక �షయం 
బ�త్మ�� సప్షట్�� 
���, �� 
��ప్� స�యం 
�ం���క�� ఇక 
తన ��తమం� 
��డ్���� 
����వల�వ�త్ం�. 
మర� అ� �వ� 
�� �క�వ�చ్. 



అత� 
�ంక� �క� 
���ండ� 
�జ� 
ఊర�ం�మ� 
అత�� సంజఞ్� 
���. 



�� బ�త్మ� తన� 
క��ంచమ� మ� ఎ�క్వ� 
�క� ���. అక�మ్�త్� �� 
ఆ� ఆ ��డ్��� తన  
�దద్� �మమ్�  
ఆ�ఞ్�ం��. 



అకక్�నన్ �� అత��- 
�రయ్� ��చ్���, ఆయన 
(��) ��న్ �����న్డ�  
��ప్�. 



అ�ప్� బ�త్మ� తన బటట్� �� �ర��, ��గ్న 
�� �� వదద్� వ�చ్�. 



"�� ��� �యవ�న� �� ����న్�?"  
అ� �� అత�� అ���. ��� ��� ఏ� 
అ�� ఉం����? ��త్ర�న ధన��, 
వ��ల� ఇవవ్మ� ���  
అ�����? ��� ��ం�  
బ�త్మ� �ం��త్�న్�? 



��, ��డ్��న బ�త్మ� ��� బం�ర�, 
వ��ల ��ం� అ�గ��. తన� ఏ���� 
బ�త్మ�� ���. 



"���, �� ��� దయ���" అ� 
బ�త్మ� ��� ����న్�. ��� 
సృ�ట్ం�న వృకష్��, ... 



... పకుష్ల� ఆయన సృ�ట్� తన క�న్ల� 
��ల���న్�. �� �కష్��త్�న�ండ 
తన� ��� �దకడం �సం తన� �� 
��ల���న్�. 



అ�ప్� �� బ�త్మ��-"�� ��ళ్�, � 
��వ్స� ��న్ సవ్సథ్పర�న� ��ప్�." 



�ంట� �� ��� �ం� ��� 
�ంబ�ం��. అ� బ�త్మ� ��త��  
ఒక ��య్క�న  
సందరభ్ం.  
"���  
న�న్  
అ�భ్త��  
����డ�"  
అత�  
�పప్గ���. 



                జ��న��� ��న�� �జ� ���  
�త్�ం��. మ��క�� 

 ��డ్��� ����చ్న 
 ��� ����న 
 �� అ�భ్తశ�త్� 

 �జ� 
 ���. 



�� ��డ్��� సవ్సథ్పర�ట 
 

ఈ కథ� మన� ���� 
 

��క్ 10, �� 18, ��� 9 
అ�య్య��  

 
అ�య్య�ల� �డగల� 

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