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�� మత �య��న అ�కమం� ప�స�య్� ��� ��ం�
అ�క అబదధ్�ల� ��రం �యడం�����ం�
ఆయన� చం�ట���
�య�న్ం��.



�� �జ�న ��� ���డ��� నమమ్��. తన� ���
����� ��� పర���ట��� అ�క అ�భ్త�ల�
��న� �� ఆయన�
అం�క�ంచ��.



ఒక ��నన్�� గ�లయ స��� అవతల�����ళ్�. బ��
తన ��ట్ ఎలల్�ప్� ఉం�నన్ �జల��రం� �� ఏ�ంత��
గడ�ల� అ��� ఉండవ�చ్. �� జనస�హ��ఆయన�

�ంబ�ం� ��� క����న్�.
ఆయన అ�క �పప్ అ�భ్త�ల�
��డ� ��� ���. ఆయన��

ఉం�ల� �� ����న్�.



�� తన ��య్ల� అరణయ్ �ంత�న�
న��ం� అంద�� కనబ���న ఆయన
�ండ�ద��చ్� ��ంచడం�ద���ట్�. 
అ�క మం� �జ� ఆయన �ట� ��ట�
వ�త్ఉ�న్�. అ�ప్��జన
సమయ� �వడం� అంద�

ఆక�� ఉ�న్�.



�� జన స�హ�ల� ��- "�� ��ం�ట� ఎకక్డ�ం�
��ట్� �� ��ప్ం�మ�" ���ప్� అ���. స�ప��
�జన��అ�మ్ ��ల్ (�జన�ల�) ��. మ� ��
ఏం�యయ్���న్�?



"ఈ జన స�హమంత���జన���ట్ట� �� ఖ�చ్ అ��ం�"
అ� ���ప్ ��� అ�న్�. �� మ�� ఆయన ��య్ల దగగ్ర
అంత డ�బ్��.



��� ��� స�ద��న
మ��క ��య్� ఆం�య
���- "ఇకక్డఉనన్ ఒక
�నన్���దద్ అ��
��ట్�, �ం� �ప� ఉనన్�
�� ఇ� ఇంతమం��
ఏ���� స���" అ�
��ప్�.



ఆ �నన్�లల్�� ��చ్న అ�� ��ట్�, �ం� �పల� ��నపప్��, 
��� అంతమం���� ఎ� ఆ�ర� �టట్���న్� ఆం�య
�డ�క���.



జ�ల� ��చ్ండ�టట్మ��� తన ��య్ల� ఆ�ఞ్�ం��. 
జ�లంద� ��చ్�న్�. �� �ం��ం� సతరీ�, �లల్��క
అ���లమం� ����.



ఆత��త�� ఆ ��ట్ల�, �పల�
����న్�. �� తన� ఎం�� తన
��ట్ల�, �పల� ఇమమ్� అ���
��� ఆయన ఏ��య���న్�
ఆ �నన్��� ���ఉండక�వ�చ్. ��
ఆ �లల్�� ��� గ�ట్� న�మ్�.
తన ఆ���న్
���
��చ్�.



�� ��ట్� ప�ట్��
కృతజఞ్��త్�� ��ల్ం�
��� ఆ�రవ్�ం��.



�రధ్న ��న త��త ఆయన
��ట్ల�, �పల� అంద��
పం��టట్మ� తన ��య్ల�
��ప్�. ��ఒకక్� తృ�త్�
��న� ��ట్� మ��
�ప� అ����. ��
�� ��న ఈ అ�భ్త��
క�ల్� ���.



�రంద� తృ�త్� ��న త��త�� ��ట్� మ�� �ప�
������. ఏ�� నషట్పడ�ండ���న �కక్�
���యమ��� తన ��య్ల� ��ప్�. �� ��ం�న త��త
���దద్ ���న అ�� యవల ��ట్ల �కక్� ���� పం�ం�
గంప� �ం��.



ఆ�న�న �� ఒక �నన్�లల్�� ఇ�చ్న అ��
��ట్�, �ం� �పల� అ���లమం��
�జనం ��ట్�. మ��క సందరభ్�� ఏ�
��ట్�, ��న్�పల� ����లమం�� ఆయన
�జనం ��ట్�.



��నయ్ �జ��� ��న ఈ �చక �యల�
��న�ప్��� ప�స�య్ల వ��క �జ��ఈ
�క�న���� �వకత్ ఈయ� అ� ��ప్��న్�. 
����కయ్����ద్న� �యబ�న ���
రకష్�� ��అ� ��� ���.



�� అ���ల మం���జన���ట్ట

ఈ కథ� మన� ����

��� 6వ అ�య్య�

అ�య్య�ల� �డగల�

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



 



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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