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��� ఇం�� ���వ�చ్నం�న ఇ�స్� �� 
సం��ం��. ���� పగబ�ట్ చం�ల��నన్ 
ఏ�� �� తన త�మ్�� ��� ఆ�వ్�ం��. 



�� ��� ���� ��� �షయ� 
సం�షం���. �రణం ��� ����  
�రంద�కం� ఎ�క్వ� ��ం��. 



�ల�� తన అనన్లంద� పన� �� తన పన� 
��ట్ంగప�న�ల్ ��� ఒక కల�క�న్�. ��� 
ఆ కల� తన అనన్ల� �వ�ం�న�ప్� �� మ� 
ఎ�క్వ� ���� �వ్�ం��.  �� ��ద   
                                        అ���� అ���  అం�   
                                                      అత� �ద 
                                                           పగబ�ట్�. 



��య్�, చం�� మ��  పద�ం� నకష్���  
                                తన� ��ట్ంగప�న�ల్ ���      
                                        మ��క కల� క�  తన             
                                          తం���, తన   
                                            అనన్ల�� ��ప్న�ప్�  
                                           ��� ����   
                                          �ప�ం��. 



ఒక �� ��� ���� మందల� ���నన్ 
అత� అనన్లదగగ్ర� �� కేష్మ� �����ట� 
పం�ం��.  



�ర��ం� �� ������ “ఇ�� కల� 
క��� వ�చ్��న్� ��� చం��ం” అ� 
���చన ���. తన �ం�నన్ ఈ ��దం 
���� ��య�. 



ఇం�� �దద్��న ��� ఒ�ప్�నక ���� 
��డదల� “అత� రకత్� �ం�ంపక” అత� �ంట� 
పడ�యమ� ��� ��ప్�.  ��ద్�ం�న�ప్� 
ఎ��� ���� ���ల� ��� అ���న్�. 



��� తన 
అనన్లదగగ్ర�  
వ�చ్న�ప్� ��  
అత�� ప�ట్�� 
��� ���� 
��ట్ం�న ����న 
అం�� ���� 
���� �ంట� 
పడ���. 



��� �� సమయ�� �� ���� 
�ంట��ం� బయట� ��  
ఐ��త్న� ఒం�ల� ���నన్  
�ంద�� �� ���. “మనం  
���� ఇ�మ్���ల�  
 
 
 
                                                   అ�మ్��ద్ం”  అ�న్�  
                                                         ��.  



అం�� �గ��� సమమ్�ం��.  
�� ���� ఇ�వ�  
�ల�ల �ం�� అ�మ్���. 



�సస్���న ���� ఆ వరత్�� తన��ం��� 
తన���� �రం�  ఐ��త్� �����ళ్�. 



ఇ� ����� అం���?  
ఇ� �� అరణయ్�� 
���ం�, �షట్మృగ� 
���� చం���ంద�  
     ��  ����        
     అబదధ్�� ��ప్   
    న�మ్ం��. ��� తన   
     బటట్� �ం��� తన 
      ���� ��తత్� 
       ఎం� �ః�ం��. 
       అత�� ఎవ��� 
        ఓ�రచ్�క���. 



ఐ��త్� ��� 
ఒంట�తనంవలన 
భయప�ఉం��. 
తన�ం� �సం అత�  
ప�త�ం� ఉం��, �� 
 త�ప్ం��� �రగ్ం��. 
 ఐ��త్� ఒక�పప్ అ��� 
 ��ఫ� ఇం�� ��� 
 ��స� ఉ�న్�. �� 
 ��ఫ� ����కక్ 
 నమమ్క�వ్�న్ ���. 



��ఫ� ����  
“�� ��త్నన్ ప�ల�న్�� ��  
సఫలమ���న్�”, “��� ��  
��� ఉ�న్�”, � �ం�  
వయ్వ�ర�ల�న్ం�� �� ��,  
��వ�లంద�� ��న్  
��రణకరత్�  
�య��త్�న్�  
అ� అ�న్�.  



���� బ�ట్ ��� ��ఫ�� 
ఎంత�� ఆ�రవ్�ం��.  
��� తన ప��  
మ�ంత నమమ్కతవ్��  
తన యజ����  
��ం��.. ఇ�ప్�  
��� �పప్ �ధన�  
ఎ��క్���న్�. 



��ఫ� �రయ్ ఒక ప����న సతరీ. తన� �ప� 
�యమ� ఆ� ���� �� ��ం�ం�.  తన 
యజ���న ��ఫ��        అ�య్యం ��ట� 
మ�� ����  
వయ్��ఖ�� �ప�  
��ట� ��� 
               ఒ�ప్�న��. 
 



ఆ� ���� బలవంత� ��న�ప్� అత� 
�����. ఆ� ��� వ��� తన ��� 
ప�ట్�ం�. అ� �నన్  
��ఫ�� �ప�  
వ�చ్ం�. 



“�� ���వ�చ్న ఆ ��స న�న్బలవంత� 
�య���” అ� ���� ఆ� తన భరత్� ��య్� 
��ం�. తన �రయ్ అబదధ్ం ���ంద� అత��  
                       ����ండవ�చ్, �� ఇ�ప్� అత�  
                           ఏం�యగల�.  
                            అత� ఏం  
                      �య���న్�? 



           ��ఫ� ����  
           �య� ���� �ర�ల�   
           ��ం��. ��  
           ��� �ధపడక  
           ఆ �కష్� �నం�  
           భ�ం��. 



�� ఎకక్డ  
ఉ�న్ �� ��� 
ఘనపర�ల�,  
అ�ప్� ���  
తన� ఘనప��త్డ� 
���� ���. 



ఇషట్�న ���� ��స� ��ట 
 

ఈ కథ� మన� ����


ఆ��ండ� 37 �ం� 39 వర� ఉనన్ 
 

అ�య్య�ల� �డగల� 

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