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అన��ల��� ఇ��� �జ� ����దద్�ం�
�ల����. ఇ��� �� ��� �� ��� �స�జ్ం��. 
ఎంత� భయంకర�న ప��థ్�! �జ��� ����ం��ల���
అనయ్�వతల� ��ం��. ��వ�� ��� ��ం��?



అ��, ఇ��� �జల� �ంద� ���య�రధ్�� ��ం���
�����న్�. ఒక ��న ��� ఒక�� ��� ��ల్��. అత�
�� ఏ��.



ఏ����ట్�న ఆ��
���- "ఇ��� ���న
��� �వ���
�సంవతస్ర�ల�
మం�న� వరష్�న�
పడద�" �ల��చ్�.
అం� ���
కర� �త
�కిష్ంచ���న్�. 
ఇ�����
�షట్తవ్��
జ��ం�న�ప్�
��� ���
����టట్��.



ఆ��� �చచ్�ం�న త��త ��� ఏ������ ��
దగగ్ర ఉండమ� ఆ��ం��. ��� ��ల �వ్� ఏ�����
ఉదయ� �యం�� ఆ�ర�� అ���ం��. ����
��� ఏ������.



�శమంత��
ఎకక్డ వరష్��నం�న ఆ �� తవ్ర�� ఎం���ం�. ���
��ప్న �ట సప్షట్�� �ర��ం�. �శ�� ఎకక్డ �� �రకనం�న
పంట� ఎం����. అకక్డ ఉనన్ �ం�� �� �� ఎం���
తన ప��థ్� ఎ� ఉం�ం� ఏ�� ఆ��ం�����న్��!



��� ఏ���-
"����ప����
అచచ్ట ఉం��; ��న్
��ం�ట� అచచ్ట�నన్
ఒక �ధవ��� ��
�ల��చ్�" అ� ��ప్�. 
తన �వ�� అవసరత�
���� ���.



�� ��� ఒక �తత్
��న�� ఏ���
స�య� ��త్�న్�. 
ఏ��������త్
��యత����. 
ఏ����ప����
పటట్ణ� గ�� �దద్�
�� ఒక �ధవ�� క�ట్�
ఏ��ం�ట���.



��ట� ��� �ం�� ��ల్ ��
���రమమ్� ఏ�� ఆ�� ��ప్�. 
ఆ� ��ల్ ����ండ���క
��ట్�కక్� �� �మమ్�
��ప్�. అ�ప్� ఆ �ధవ��
ఏ�����ట్� ప�ట్�
�ం� ��డ్� �ం��
��� తపప్ ఏ��
�ద� ��ప్ం�.



�� �����
�వక���
�ం�������
��� ��డడ్�� �దధ్�
���నవ�న� ��న్ �లల్�
ఏ���ట� వ�చ్న� ఆ�
ఏ�����ప్ం�.



అ�ప్� ఏ�� ఆ��- "భయపడవ�ద్, �దట ��క అపప్� ��
��దద్� ����ర�మ్, త��త ��� ��డడ్�� అ�ప్��
�����" అ� ��ప్�. "���ద వరష్� ���ం�నంతవర�
��ట్� ఉనన్ �ం� త�క్వ��, ��డ్� �� అ��ద� ���
�ల��చ్��న్డ�" ఆ�� ��ప్�. ఆ� ఏ����ప్న�ల్ �య�
��� �ల��చ్న ��ర� ��ట్� ఉనన్ �ం� త�క్వ���, ��డ్�
�� అ����.



ఏ��ఆ �ధవ���ం�� �వ�ం��. ఒక �న�న ఒక
��రకర�న �షయం జ��ం�. �ధవ�� ���� చ����. 
ఏ��ఆ ��� శవ�� ��నన్ � అంత�త్� ������

������ ��ధ్ం��.
"� ��, � �ఱఱ్ ఆల�ం�
�నన్��� మరల �ణ��

��మమ్���ధ్ం��."
ఎంత �పప్ �రధ్న.



��� ఏ���రధ్న� ఆల�ం� ఆ
���� మరల �ణ�� అ���ం��. 
ఏ��ఆ ��� �ధవ��� అపప్�ం��. 
అ�ప్� ఆ� ఏ��� "�� �వజ�డ�
��న్వ�� �� ప���నన్���
�ట �జమ�� ������“  అ�
��ప్ం�.



"�� ���దమరల వరష్�� ���ంచ���న్�" అ� ���
��ప్న �ట� ��ప్ట� ఏ�����దద్� ��ళ్�.



ఆ�� వదద్� �ళళ్డ�? అత��రయ్ అ�కమం� ��� �వకత్ల�
చం�ం�న�. �� ఏ�� ��� ��న్ంచ�ం��� వదద్� ��ళ్�.



ఇదద్� మ��య్ల� ఏ��
క��న�ప్� ఏ��
ఆ���- ఇ���
�రంద�� ఎ���
వందల �బ�
మం� అబదధ్ �వకత్ల�
క�మ్� పరవ్త��ద
సమ�రచ్మ� స��
����. ఏ��
జ�లంద� దగగ్ర�
వ�చ్- "���
���� ఆయన�
అ�స�ం��,                 బయ� ���� అత��

అ�స�ం��" అ� �కటన ���.



అ�ప్� ఏ�� ��� �ండవ ఎ�ద్� �� �దధ్��� �ంద అ�న్
ఏ�� �య�ం����� క�ట్ల �ద ఉం���. త��త��
� �వత ���బ�ట్ �రధ్న ���, ������ �మ�న �రధ్న
����. ఏ ��� క�ట్ల� త�ల��ట్ట�త ��య్తత్ర��చ్�
ఆయ� ��డ� �శచ్�ం���రండ� ఏ��జ�లంద��
�పప్� ఆ �ట మం�ద��రంద� ��య్తత్ర��చ్�.



�� ఉదయ� �ద��� �యం�ల� వర�-
బయ�, � �రధ్న �నమ� �వత ��� బ�ట్ �రధ్న��� ��
��య్తత్ర��చ్��వ�� �క�� �� బ��ఠ� ��ట్ గం��
�య���. రకత్� ��మ�ట్� తమ శ�ర�ల� క�త్ల�
����న్� �� అ�న్ వ�చ్ ఆ అరప్ణల� ద�ంప��.



అ�ప్� ఏ�� క�ట్��
ఎడల్� �ం���న
బ��ఠ�� ��� �ం�
ఈ�� �రధ్న ���-
�� ��డ���న్వ� ఈ
�జ� �����న�ల్ �
�రధ్న ఆల�ం�మ�
��ధ్ంచ� అ�న్ �� క�ట్ల�
�ళళ్� ��గ్� ద�ం�
కందకమం�నన్ �ళళ్�
ఆ����ం�."



అంతట జ�లంద���� �� ���� ���
అ� �క� ���. ఒక��న త�ప్ం�����యయ్క
బయ� �వకత్ల� ప�ట్��డ� ఏ��ఆజఞ్
�యయ్� జ�� ��� ప�ట్��న్�. అ�ప్�
ఏ��అబదధ్�వకత్లనంద�� ప�ట్�� చం�ం��. 
ఆ�� ఎ�ప్� ���స్న ప�� ఏ��
ఇ�ప్�
���.



అ�ప్� ఏ�� ఆ��� వరష్�
�రవ��ంద� ��ప్�. �నన్
�ఘ� క��ం�న�. ��
సంవతస్ర�ల భయంకర�న కర�
త��త వరష్� �రవ��ం�?



అంత� ఆ�శ�
�ఘ�ల��
���న�� �� క�మ్
�న ��� ప�ం�. 
వరష్�� పం�ట�వ్�
ఏ��ప��న �ట�
�జమ� ��� �జల�
��ం��. ��
�జ�న ���న� ఆయన
���ం���న్�.



ఆ�� ����మ�� ఆయన
�వ��న ఏ��� ఘనపర�డ�
�వ��ం��న్�? ��, అత�
�రయ్�న ���� ఏ���
చం�ట� �య�న్ం�ం�. ��
ఏ��త�ప్ం���న్�. �వర�
ఆ�� �దధ్�� �యప�
�ర�� చ����, అత�
�రయ్� అత� �వ�� ��ం�
పడ�య�ఆ� �ళల్�ప�
చ���ం�.



మ� ఏ���ఏ� సంభ�ం�న�? 
ఒక �న�న ��� అ�న్ రథ�ల�
ఏ��� �����. అ�న్వం�
ఏ������� ఆ�శ�న�
ఆ�హణమ�య్�. 



అ�న్వం� మ��య్�

ఈ కథ� మన� ����

1 ��� 17-19, 2 ��� 2వ 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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