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ఎ�క్� అ� మ��య్� హ�న్� ��హం ����న్�. ఆ�  
ఒక మం� సతరీ, ��దద్� ��� ఆ��ం� �����డల దయ� 
�����. �� హ�న్� ��త�� ఒక �దద్ �రత ఉం�. ఆ��  
�లల్� ��. తన� ఒక క���  ���ంచమ� ఆ� ��� 

 ఎం��లం ��ధ్ం� 
                                                            ��కిష్ం�ం�. 

                                                                   అ�న� ఆ�� 
                                                                    �లల్� క�గ��. 
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    ��� హ�న్  
    ��వ్స��  
    ఎం� ఘనపర��.  
    స��� ��ట్న 
త��త ��� ఆ�� 
��గ్� ���ల�, 
ఇదద్� ���త్ల� 
ఇ�చ్�. ఆ� ఒక  
అం�� ��ట్ �� ఏ� 
�� మం�ర�న� 
��న�ప్� ��� 
స���� ఇ�చ్�. 

ఆ� హృదయం �పప్ సం�ష�� �ం���ం�. "��� హ�న్ 
�రధ్న� ఆల�ం� ఆ�� �ఞ్పక� ����న్�. హ�న్, ఎ�క్�� 
ఒక ���� �టట్� �� అత�� స��� (��� ��న��)" 
అ� �� ��ట్�. �� హ�న్ �� ���� ��న ��క్� ఆ� 
�ర���త్ం�? 

ఆ� �ద�� ��� 
క���ం� ఆ� సవ్ర� 
�నబడనం�న ఆ� 
మ�త్���నన్ద��� 
�జ��న ఏ� ఆ�� 
��ట్�. 

��న్ సంవతస్ర�� ఆ� 
మం�ర�� ద�శ్ంచ��. 
ఆ� ���� ��న 
��ద్న�� ��ం�? 
��, స��� �� 
���న త��త అత�� 
��� మం�ర�� 
ఏ��దద్ ఉం� ��� 
��ం�ం�� ఆ� 
సమయం �సం 
ఎ����త్ం�. త�న 
సమయం వ�చ్న�ప్�  
ఆ� తన ���� ��� 
మం�ర�న�  
��చ్ం�. 

    �� ఆ� �� ����  
     ఆ� ���నన్ ��క్ 
��ం� ఏ�� ��ప్న�ప్� 
ఏ� ఆ�� �� 
స��న� గల�న� 
�ళళ్మ� ��ప్�. 
"ఇ��� ���� �� 
����న మన�� ఆయన 
�� దయ����క" 
అ� ఏ� ఆ�� ��ప్�. 
ఆ �ట� ఆ�� �పప్ 
��కష్ణ� క�గ���. 

�� ఏట ఆ� మం�ర�న� 
�� ��� ఆ��ం��. �� 
�� ఒక ���� ���ం�న 
�డల ��� � �వ� ���ట్�త్� 
అ� ఆ� ��ధ్ం� ���� 
��క్�ం�. 
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��� మందస� ���త్�ల�� �పప్ ఉప�వ�� ��చ్��ట్ం�. 
�� మందస�� తమ �వత�న ��� మం�ర�� ఉంచ� 
మ�స� ఉదయం ��� మందస��ం� �రల్ప�ఉం�. �� 
���� �వ��త్ �� �థ్న�� మర� ఉం��. మర� ��� 
మందస��ం� �రల్ప�ప�ఉండడం �� ���, అం��� 
��� తల �� �ం� ��� నరకబ� గడపదగగ్ర ప�డ్�. 

ఉదయ�న ఏ� స���� ��� ��� �� ��ప్నదంత� 
�� ��ప్ అ� అ���. అ�ప్� స��� ఏ� ����న ��న్, 
����� ��న �ప�� బ�ట్ ఏ� ��ంబమంత��� వ�చ్ 
భయంకర�న ��� ��ప్� ��ప్�. 

ఒక �� స��� 
��� సవ్ర� �� తన� 
ఏ� ���త్�న్డ��� 
"�తత్మం� ���న్�" 
అ� ��ప్ ఏ� వదద్� 
��-�� న�న్����� 
గ� �� వ�చ్� అ� 
అత�� అ�న్�. �� 
��న్��వ�� అ� ఏ� 
స���� ��ప్�. 
ఈ �ధం� ����ల్ 
జ��ం�. అ�ప్� ఏ� 
��� స���� 
���డ� ��ం��. 

���త్�ల� �దధ్� జ��ట�ప్� 
��న్, ����ల ��ం� ��� 
��ప్న �ట �ర��ం�. ఏ� 
����దద్� ��� మందస�� 
�నయ్�న� �ం�� న��ం��. 
���త్�� మందస�� ప�ట్�� 
అ�కమం� ఇ����ల� చం��, 
��న్, ����� �� చంపబ�డ్�. 
ఈ �షయం ఏ�� ���న�ప్�  
��క� ప� �డ ���  
చ����. 

ఎవ�న ��న్���న 
�డల "���� 
ఆల�ం���న్�, 
ఆజఞ్�మమ్� ��ప్" అ� 
ఏ� స���� 
��ప్�. త��త ��� 
స���� ��ల్� 
ఒక ��య్క�న సం���న్ 
��చ్�. 

స��� ��� �క ఏ� ����న ��న్, 
���� �� ఏ�� ప�� స�య��� 
ఉ�న్�. �� ���� అ������ మ�� 
��మ్�గ్�� ఉం� ఏ� ����న� �� 
�బడ��. ��� మం�ర�� �డడ్ప��  

��త్నన్ తన ���ల� 
                                      ఏ� గ�ట్� మంద�ం� 

 ��ధ్��ప్ఉం��స్ం�, 
 �� అత� ��� 

 గ�ద్ంచ��. 
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అ�ప్� స��� 
�జలంద�� "�  
�రణ్ హృదయ��  
��� �దద్� �� 
మ�ల్��న�డల....ఆయన 
��మ్� ���త్�ల 
����ం� ���ం��" 
అ� ��ప్�. �జ� 
�వకత్�న స��� 
�ట� ఆల�ం�  
���� ��యత  
���. స��� 
���న�న�ల�న్ట� ��� 
హసత్� ���త్�ల� 
��ధ�� ఉం�ం�. 

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��. 

స���, �నన్��న ��� �వ�� 
 

 ఈ కథ� మన� ���� 
 

1 స��� 1-7 అ�య్య��  
 

అ�య్య�ల� �డగల� 

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

భయంకర�న �గ�� వ�చ్ అ�కమం� 
���త్�� మర�ం��. అ�ప్� 
���త్�� ��� తమ� ��త్��న్డ�   
         ��ం�, �� �య� �ం� ��  
         ఆ�ల� ��చ్ బం��క�ట్ ��  
         �డల� ఇం��పల క�ట్ ���           
         మందస�� ఆ బం� �ద  
         ఎ�త్న�� అ� తమ �డల� 
         ��� ఇ��� �శ�న� 
               ��ళ్న�డల ��� ఈ�పప్ 
               �� మన� ��న� మన�     
    ����ం�� అ� �� 
    ��ప్��న్�. ఆ ఆ�� చకక్� ���  
    అర�� �ం�� ��ళ్�. 
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