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తన తం��న��క్�
మర�ం�న త��త అత�
����న మన�ష్ �జ�య్�. 
అ�ప్� అత� వయ�స్ �వల�
ప�న్ం� సంవతస్ర��. ��
�జయ్���� �� అ��
సంవతస్ర�� ప����త్న�
అత�� ��య�. �జయ్��
చకక్� ప���ం�ట�మన�ష్�
��� స�య� అవసరం.
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ఇ�ప్� మన�ష్ ��త్� ����న ఒక �తన వయ్�త్. 
అత� ��� మం�ర�� ఉనన్ ��హ�� ��ష��� అనయ్

��హ�ల�న్ం�� ����ం� ��� �శన� ��ం��. ���
బ��ఠ�� ����ం� ��� ���� కృతజఞ్� అరప్ణల�
అ�ప్ం��. ఇ����ల ���న ���� ��� ��ం�డ� 
�జలంద�� ఆజఞ్��చ్�. మన�ష్� ఎంత� �పప్ 

��ప్!

మన�ష్ తన �మ� ��� ����
త�న్�� బ�� త�గ్ం���
�����ఱఱ్ �టట్� ��� అత�
�నన్ప�� ఆల�ం��.

మ�� అత� శ�న�ల�
��క �� ���ం��
�ంగతయ్� ���. అత�
�జల� త�ప్�� ప�ట్ం�
తన ���ల� స�త�
��హ�ల� అ�ప్ం��. 
మన�ష్ అ��యత ����
�పప్ ���న్ ��ట్ం�న�.

��� మన�ష్ �రధ్న� ఆల�ం�
��ష��న� అత� �జయ్����
మర� ����వ�చ్న�ప్����
�����న్డ� అత�
�����న్�.

తన �జ� అ��యత��న�ప్� ��� ��� �కిష్�త్�. స��గ్
మన�ష్� అత�� అ�స�ం�న �జల� అ�� జ��ం�. ���
అ�ష్� �నయ్�ల� ర�ప్ంచ� �� మన�ష్� ���ల�
బం�ం� బ��� �శ�న� �ర�����.

�� మన�ష్ ��� ప�ట్ం��నక ఆయన దృ�ట్�
��తన�జ��ం��� �వ్� ����ల��చ్న
��ర� "�� ఏ ��హ�ప��న� ���న�డ�, 
��� �కక్�డ�మ�� ��� ��ంచ�డ�" అ�
��� ఆజఞ్ల� వయ్��ఖ�� ��హ�ల� ��వ��ట్ం�
���మం�ర������ బ��ఠ�ల� క�ట్ం��.
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�జల� తన�దద్�మర� ��చ్ట� ��� ����స�య�
���. ఒక �న�న �దధ్�� శ��� �ణ�� ��ట వలన
అత� �యప���ష��� రథ� �ద �బ� అకక్డ
చ����. �జ� అత� ��ం�
�ః�ం� �య�లంద�
��ప�కయ్�ల� అత�
��చ్ ప���.

ధరమ్��� చ��
���ంచబ�న�ప్� తన
బటట్ల� �ం���న్�. తన
��వ్�� ���� ఎంత�
భయంకర�న అ��యత
��� ���
�����న్�.

��� ఏల�రం�ం�న�ప్�
ఎ���ండల్����ష���
�పప్��క సంవతస్ర��
ప���ం��. అత� ��� దృ�ట్�
య�రధ్�� �వ�త్ం��. అత�
అనయ్�వ� ��హ�ల�న్ం��
పడ��ట్ం� ��త్�య����ట్
�రణ్� �� �శన� ���.

��ద్ అ� �వ��������� సం���న్ ��య��ం�-
"��� �ల��చ్న�మన� న�న్ �స�జ్ం�నం�నఈ సథ్ల����
�ంథమం��యబ��నన్ �ప�ల�న్ం�� ర�ప్ం�ద�; ��
��� � ��ట త�న్�� త�గ్ం���నం�న అత� ���
�న�ల� �� ��� ర�ప్ంచ�."

అత� ��న ���మం�ర���� ��ం��. మం�ర��
�� ���ండ� �జ��న��క్�� �� �వ్� ���
దయ��న ధరమ్��� ���న�.

మన�ష్ మర�ంచ� అత� ����న ఆ�� �జ�య్�. ��
ఆ�� ��� దృ�ట్� ��తన� జ��ం� ��హ�ల� ��ం��. 
తన తం��నమన�ష్ �ణప�న�ల్ ��� స�న్�� ప�చ్�త్�త్�
�క�� అంతకంత��హ�రయ్�ల� జ��ం�� వ�చ్�. అత�
�వ�� ���� అత� నగ��� అత�� చం����. ఆ��
�ం� సంవతస్ర�� �జయ్�� ప���ం��.
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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��.

మం� ���, �డడ్ ���

ఈ కథ� మన� ����

2 �నవృ�త్ంత�� 33-36 అ�య్య��

అ�య్య�ల� �డగల�

“� �కయ్�� �లల్� అ�ట�డ� ���క���”
�రత్న� 119:130
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ఈ ��జయ్�ల�న్�
గ�ం�న త��త
ఇ��� �శ��
ఒక �� ప����త్�. 
ఆయన �� ��ల�
�� ���ల� ���. 
����త్ ��� �దట
వ�చ్న�ప్� �రసక్�ంచబ�
��వ�యబ�డ్�. ��
�ండవ�� వ�చ్న�ప్�
ఆయన ఇ���
�శ�న���� �క
సరవ్�క�న����
ఉం��.
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