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���లం �తం ఇ��� �శ�� �� ప���ం� �న�ల� 
��� అ� ��� తన తం� మందల� �పడం� తన ఏ��� 
స�ద�ల� స�యప���. ��� �నన్��నపప్�� అత� ఎం� 
బల�� మ�� �రయ్�� . ��� ��� ��ం� ఆయనయం� 
న�మ్క�ం��. ��� ��ల్��� ��ం��. 



ఒక�� �ంహ� తన మంద�ఉనన్ 
��ఱ్� ��ట� �య�న్ంచ� 
��� ఆ �ంహ�� ��� 
��ఱ్�లల్� ���ట�ం� ���ం� 
��గడడ్�� ప�ట్�� చం����. 
తన� స�యం ��న� ���న� 
���� ���. 



�� ��ం� �వకత్�న స��� ���ం��ండ� ���- 
ఎంత�ల� �� ����ం� �ః�ం��? "�� ��న్ �షష్�  

వదద్� పం���న్�, అత� ���ల� ఒక�� 
 ��� అ���ం�" అ� స���� 

 ��ప్�. ఈ �షష్� ���� తం�. 



�� మ��క��� 
అ���ం�ట� ��ళ్��న్డ� 
��� ���త్ అత� చం��డ� 
����� స��� ���� 
��యత ��ం��. 



స��� వ�చ్న�� �షష్�  
తన ���లంద�� స��� 
వదద్� ��చ్ అత� �ం�  
�ల��ట్�. అ�ప్� స��� 
�షష్�� "��� ఎవ���� 
��� ���  ���న��, ఇం� 
�వల�న��వ�� ఉ�న్� అ� 
అ��న�ప్� ��� అ� �నన్�� 
ఉ�న్�. �� ��ఱ్ల� ����న్� 
అ� �షష్� స���� ��ప్�. 
���� స��� �ం�� 
��చ్న�ప్� ��� స����- 
"�� ���నన్��త�, ��  
�� అత�� ���   
అ���ంచమ� ��ప్�." 



��� ఆతమ్ ��� ����టట్� 
��తమ్వ�చ్ ��� భయ��ట్ం�. 
���� చమ�క్ర�� 
��ంపగల�న ఒక�� ��చ్ ఈ 
సమసయ్� ప�షక్�ం�ల� ��  

�వ�� అ���న్�. ఆ 
�వ�ల� ఒక�� ���� 

��� ��ంపగల ఒక 
�వవ్�� ��ం� 

 ���. అత� 
 ఎవ���, ���. 



��� ���� ��ం�న��లల్ 
��తమ్ ��� �����ట్��ళ్�. ���� 
తన�దద్� ఉంచమ� �� �షష్�� 
అ���. ���ద� ��తమ్ వ�చ్న 
���� ��� ���� ��ం���, 
అ� ��� ఎం� స�యకరం� ఉం�. 



��� తన �ం�� ��ల్న త��త ���త్�� �దధ్� ��ట� 
ఇ��� �శ�� దం��త్ వ�చ్�. ��� స�ద�� �� 
�నయ్�� ఉ�న్�. �దధ్��  తన ���ల �గకేష్మ�� 
�����ట� �షష్� తన ����న ���� అత� 
స�ద�లవదద్� పం�� మ�� ��� ��న్�జన ప�రధ్�ల� 
��� �త పం�ం��. 



���త్�ల� ��య్� అ� ఒక �పప్ ��� �� 
ఇ����లంద� బ�� భయప�డ్�. 



"�� ఒక�� ఏరప్ర��� �� ��ల్�ట� పంపం�" అ�  
అత� ఇ����ల� స�� ���. "అత� �� ��ల్�  
న�న్ చంపగ��న �డల �మందర� �� ��ల���; �నత�  

జ�ం�న �డల �రంద� �� ��ల���" అ� 
��ప్�వ�చ్�."  ఇ����లంద� ఆ  ���త్�� 

 �� బ� 
 ���ం��. 



అ�ప్� ��� ���- "ఈ ���త్��బ�ట్ 
ఎవ�మన�స్� �ంగ��తత్���; � ��డ�న �� 
ఆ  ���త్��� �దధ్� ��త్�" అ� అ�న్�. 
అ�ప్� �� తన �దధ్వ��ల� ���� 
���ం��. �� ��� అ� తన� ��క �ద� 
��ప్ తన వ��ల� మ�� ఏ�� �ం� అ�� 
�నన్� �ళళ్� ఏ��� తన సం�� ����న్�. 



ఏ ఆ�ధ�� �క తన�దద్� వ�చ్�నన్ ���న ����  
అత� �� తృ�క�ం� "� �ంస�� ఆ�శ పకుష్ల�� 
�మృగ�ల�� ఇ�త్న�" ��ప్�. అ�ప్� ���- "�వ�గల  

��� �రట" �� ���� 
 వ�చ్��న్�. ఈ �న�న 

 ��� ��న్ � ��� 
 అపప్�ం��... �దధ్� 

 ����" అ� 
 ఆ ���త్��� 

 స��న��చ్�. 



అ�ప్� ��� 
��య్� �� ప���త్ 
తన సం�� ��య్�� 
అం���ం� �� 
�క� �� వ��ల� 
�స� అత� ��ట 
�ద �టట్� అత� 
�ల�ద �రల్ప�డ్�. 



��� ఆ ���త్�� ఒర�ం� క�త్� �� 
అత�� చం� �� తల� �గన���. తమ 
��� చ���ట �� ���త్�లంద� 
�ణభయ�� �����. 



తన వదద్� ��తమ్ వ�చ్న�� ��� 
��ం�న� ��� అ� �ష��న్ 
�� మ�����. �� ���� 
తన �నయ్�� సహ��ప�� ���. 
�జ� ���� �త్�ంప� �� 
���� అ�య� �ం���- 
"�జయ్� తపప్ మ� ఏ� అత� 
���నగల� అ� అ���న్�."  
�బ�ట్ ఆ���ం� ��  
���� �ష���  
����. 



మ��క�� ���� ��తమ్�� ��� ���� ��ం� 
అత�� �����. ����ల్ �� ���� చం�ట� ఈ�� 
����. తన� తగల�ండ ��� త�ప్ం���న్�. ��� ����  

��� ఉండడం �� �� మ�ంత 
 భయప�డ్�. 



�� �� ����న ���� ����  
ఎం� ��ం��. "� తం� ��న్ చంప��త్�న్�" 
అ� అత� ���� �చచ్�ం��, క�క ��� 
త�ప్ం���న్�. ��� �రయ్ ఒక గృహ�వత  
�మమ్� మంచ� �ద��ట్ మధయ్���ళ  
���� ����ం� �ం� పం���ం�.  
ఉదయ�న �� �వ�� ����  
చం�ట� ��  
అకక్డ ���  
కనబడ��. 



���దద్�ం� ���క�ం� ��� ����� �దద్� ఒక 
�బంధన� ����న్�. ఒక��క� స�య� ����� ��దద్� 
��ద్న� ����న్�. ��� ���� వదద్ �ల� ���� 
���ం� తన� �����ట� �రకిష్త సథ్ల�న� ��ళ్�. 



��� ��ఱ్ల �ప� 
 

 ఈ కథ� మన� ���� 
 

1 స��� 16-20 అ�య్య��  
 

అ�య్య�ల� �డగల� 

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



19 60 

 



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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