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ఒక ��నన్ �� సర�స్ �ర�న
��ం��ండ� అ�క మం�
�జ� ఆయన �ట�
ఆల�ం�ట� వ�చ్�. 

అ�ప్� �� ఏం���?



అంద�� కనబ�న�ల్� ఆయన ఒక
పడవ� ఎ�క్ ��� ��ం��.



��� అరధ్మ�న�ల్� �� ఉప�న��
మ�� కధల �వ్� ��� ���
�షయ�ల� ��ం��.



"�ల�� �తత్న�� ��త్��" ��చ్న
ఉప�న�� ��� అరధ్మ�య్� ఒక కధ��
��ం��.



�� �తత్న�� ��త్��� అ�క ��ల్
����న్� క�క ఆ �షయం
��� �లభం� అరధ్మ�య్ం�.



��న్ �తత్న�� �వ�కక్న
ప�డ్�. పకుష్� వ�చ్ ���
�����.



��న్ �తత్న�� ���ల� ప�డ్�, అ� �ంట�
���� �� ��య్� ఉద�ం�న�� అ�
�� ���నం�న ఎం����.



��న్ �తత్న�� �ండల్�దల�
ప�డ్�, �ండల్�ద� ఎ��
��� అణ���� క�క
అ� ఫ�ంప��. 



మ���న్ �తత్న�� మం� �ల� ప�
��త్ర�� ఫ�ం��. ��� ��న ఆ
�� �� సం��ం� ఉం��.



�� ఈ ఉప�న�� ��త్��న త��త ��య్�
ఆయన వదద్�వ�చ్, "�� ఉప�న��� ఎం��
�ట����న్�?" అ� అ���.



���� �జ�� ��ం���� ఆయన� అరధ్�����ట�
ఉప�న�� స�యపడ�య� �� ��ప్�. ���� ��ంచ�
�� ఉప�న�ల� అరధ్� ����� అ� ��
��ప్�.



�� ఉప�న �వ�� ����. 
�తత్న� ��� �కయ్�. �వ�కక్న పడడ్

�తత్న��వన� �కయ్�� �� ��ంచ���.



��� �� హృదయ���ం�
�కయ్�� ��త్�����.



���ల� పడడ్ �తత్న��వన� ��� �కయ్��
�� �ంట� ��� అం�క�ం���, అ��
���నం��త �మ� క��న�� ��
అభయ్ంతరపడ��.



సం�షం� ��� అం�క�ం� ఆయన�
�ంబ�ం�న ��, ���� �ర� ఆయన� ��యత �ప�. 
��� �ంబ�ం�ట� �ల ��ల్ం�ట� �� ఇషట్పడ�. 
�� ���కం� తమ �న్��ల� సం�షపర�ట�
�య�న్�త్�. ఎంత ��రకరం!



�ండల్�దల� పడడ్
�తత్న��వన� ��

��� �కయ్��
అం�క��త్� ��, 
ధన�య్�హ��త ��
���� �ర����. 
�� ���ల� ����
����.



మం� �ల� ప�న �తత్న��వన� మం�
మన�స్� �కయ్�� �� ��ం���. ��
��త�� ��ప్�ం���. �� ����
ఘనపర� ఆయన� ��� ���త్�.



అ�కమం� �జ� ఆయన� �ంబ�ం� ���� సం�షపర�ట�
�దధ్ప�డ్�. ��� అరధ్� ���� ఆయన� ��యత ��ట�
�� ��ప్న ఉప�న�� స�యప�డ్�.



��త్�� మ�� �తత్న��

ఈ కథ� మన� ����

మతత్� 13వ 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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