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ఒక�� ��� 
అ���� 
ఒక�ం�న ఆజఞ్� 
�� ���. 



అ��� ��� 
కం� తన ���� 
ఎ�క్వ ���త్�న్� 
అ�  ����వ���  

��ట్న ప�కష్ అ�.  



“�����న ఇ�స్�� ���� 
దహనబ�� అ�ప్ం�”  
అ� ���  
ఆ�ఞ్�ం��.  
ఇ�స్��  
అ�ప్ంచడ�?  



తన ���� బ�� అ�ప్ంచడ�? 
అ� అ����  
ఎం� క�న��  
అ��ం�ం�.  
అత� తన ����ణ్  
ఎం� ��ం��.  



అ�� అ� తన�  
అరధ్ం�క���  
అ��� ��� నమమ్డం  
��చ్��న్�. 



ఉద��న్ ఇ�స్�� మ� ఇదద్�  
�వ�ల� �ంట ��ట్�� బ�  
అ�ప్ంచ�� �ండ దగగ్ర�  
                ��ణమ�య్�. 



బయ����ం� దహనబ� �సం అ��� 
��న్ క�ట్� ��చ్�.  
అ��� ����  
��యత �ప���  
�ధధ్ప�డ్�. 



�� ��ల 
 త�వ్త ��ళ్ ఆ �ండ� 

    స��ం��. “�� ఇకక్� 
    ఉండం�, �� 
 
 
 

��ళ్ ఆ��ం� 
 � వదద్� 

 ���వ�త్ం” ... 



... అ� అ��� �వ�ల� 
            ��ప్�. ఇ�స్� క�ట్�  
   ����ళ్�. అ���  
  ��ప్� �����  
 
 
 

ఓక�త్� �� 
 ����ళ్�. 



“దహనబ�� ��ఱ్�లల్ ఏ�” 
అ��� ఇ�స్�. “��ఱ్�లల్� 
��� ఇ�త్�” అ� 
అ��� బ���చ్�. 



స��గ్ ��� ���నన్ సథ్��� ఆఇదద్� 
����న్�. అకక్డ అ��� 

 ఒక బ����న్క�ట్ ���ద 
 ���� బ� అ�ప్ంచండం�సం 

 ���ద క�ట్� ��చ్�. 



అ��� ఎ�న్ 
బ���� క�ట్�.  
ఇ� ��ం ఖ�చ్తం� 
క�న�న��ం�ం�. 



అ��� ఇ�స్�� క�ట్�� తన �య�న 
����ణ్ బ��ఠం �ద ��ట్�. అ��� 
�జం� ����ట� �బ� తన  
�య�న ఇ�స్��, తన  
         ఒకక్��కక్ ����  
         బ� �య���న్�? 



అ��! 
 అ��� 

 ���త్న క�త్ త��క్న 
���ం�. తన �ం� 

ప����ండవ�చ్, �� 
�� ���� ��యత 

��ల� అ���� 
���. 



“ఆ�!” 
����త 

�దద్� �క ���. 
“�� ���� 

భయపడ�వ� 
�� 

 ���ం�. 



�� � 
 ఒకక్��కక్ 

����ణ్ �� 
ఇవవ్�ం� 

���య��.” 



�దల� ��క్�నన్ ��ఱ్�లల్� 
��న అ��� ఇ�స్� 
క�ల్��ప్ అత�� బ��� 

��ఱ్�లల్� అ�ప్ం��. 



“��నన్ ��ప్న�ల్ 
����చ్డ� ఇ�స్� తన 

మన�స్� అ��� 
 ఉం��.” 



తం� ���� ���త్ండ� ����త 
అ���� ��ల్��. “�� ��యత ���  
                      క�క � సం�నమం� సమసత్  
                      జన�� ��ంచబ���.” ఒక  
                       ��న అ��� సం�న��� 
                                            ��  
                                            జ�మ్�త్�. 



అ���, ఇ�స్� ఇం�� ���వ�చ్�. 
�ంత�లం త�వ్త �ఃఖకర�న సంగ� 
ఒక� జ��ం�. 



�� చ���ం�. అ��� తన �రయ్� 
��ప్� ఇ�స్�� త�ల్ ��ం� ��ం�. 



��థ్పన �రయ్�మం  
అ���న త��త,  
అ��� తన �ఖయ్�న  
                      �వ��ణ్ ఇ�స్�� ... 



... ఒక �రయ్�  
�దకడం�సం  
పం��. అ���  
బం��ల��ం� ఇ�స్�� ... 



... �రయ్�  
�దక��� ఆ  
�వ�� అ��� �ళళ్  
                       �ంతఊ�� ��ళ్�. 



ఆ �వ�� ���� ఒక �చన అ���. “� 
ఒం�ల� ��ళ్ ఇ�త్న� ��ప్న అ�మ్� 
ఇ�స్�� స��న �రయ్ అ��ం�” అ�  
                             అ���న్�. 



�ంట� ��క్ ఆ ఒం�ల� ��ళ్ ��త్న� ��ప్ం�. 
ఆ� అ��� బం��ల� ఒక�. ��� తన 
�రధ్న� జ���చ్డ� ఆ �వ�� ��ం��. 



ఇ�స్�� �ం�ల్ ���వ��� ��క్ తన 
��ం��న్ ���వ�చ్ం�. త�ల్� ���ట్�నన్  
                    ఇ�స్�� ఆద�ం�ం�.  
                        

 
                     ఇ�స్� 
                      ఆ�� 
                      ఎంత  
                  ��ం��! 



��� అ��� �మ� ప�కిష్ం�ట  
 

 ఈ కథ� మన� ���� 
 

ఆ��ండ� 22-24 
 

అ�య్య�ల� �డగల� 

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