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�� మ�� ఆయన
��య్� ఒక పడవ�
���ం��ండ�
అక�మ్�త్� స����
��� ��ం�. అల�
బల�� పడవ�
��ట్నం�న అ�
������ం�.



అలల ��� �ంపబ�న పడవ� �� ��య్� భయప� �క� ���. 
�� పడవ �ం� �గం� ��ం��ండ� �� భయం� ���, 
న�ం�����న్�, మ�మ్ల� రకిష్ం�మ� ��ప్ ఆయన� ���.



"అలప్ ��వ్���, ��ం�� భయప���న్ర�" �� ���
గ�ద్ం��. అ�ప్� ఆయన ఆజఞ్ �యయ్� ��� స����
��క్� �మమ్ళ�� అ�య్�. ఆయన ���నన్ అలల� ����
గ�ద్ంప� అ� �బ�డ్�.



���, స���� ��క్� �మమ్ళ�� అ�య్�.
అం�� ��య్� ఆశచ్రయ్ప�- ఈయన ఎ�ట్��; ఈయన� ��� 
స���� �బ��నన్వ� ��ప్��న్�.



��న్�న�ల త��త �� �జల� ��ం��ండ�
అ���లమం� ఆయన� �ంబ�ం��. ��� శ�త్ �త

ఆయన ఒక �నన్�లల్�� దగగ్ర ఉనన్ అ�� ��ట్�,
�ం� �పల� అ�� �లమం�� ఆ���న్

��ట్�. �యం��న�ప్�
�� �రంద��
పం�ం� ���.



తనకం� �ం�� అదద్�� �టవ�న� ��య్ల� �� ఎ�క్ం�
పం����.



ఆయన అంద��
పం���న త��త
�ండ�ద� ��
��ధ్ం�� ఒంట��
గ���.



��య్� ��ణ� ���నన్
��� �� ఎ��నం�న

ఆ �� అలల�త
�టట్బ�ం�, 
�� ఎంత

�య�న్ం�న�
అవత� ద��

����క���.
ఏం���

��య్ల�
అరధ్ం���. ��

భయప�డ్�. 



ఇం��ం� ఉదయం
�� �ం� ఆ� గంటల
�పల సమయం� ఒక �దద్
�ప� స����
���ద న���ం�
తమ �దద్� �వడం ��
అ� �తమ���
భయం� �క� ���.
అ�ప్� �� ��� 
న���ం� �� 
�దద్� వ�చ్�.



�� ���-"�రయ్�
��చ్���; ��, 
భయపడ�డ�" ��ప్�. 
అ�ప్� ��� ���-
���, �� అ�� �ళల్�ద
న�� ��దద్� వ�చ్ట�
�� �ల�మమ్� అ���. 
�� రమమ్న�� ���
�� �� �ళల్�ద న���.



�� ���
�� భయప�
�������. 
అ�ప్� అత� �క�
�� "���, న�న్
రకిష్ం�మ�" 
����న్�.



�ంట� �� ��య్ �� ���� ప�ట్��-
అలప్��వ్�, ఎం�� సం��ం��వ� అత��
అ���. �� �� ఎ�క్న�ప్� �� అ��ం�.



అంతట ��� ఉనన్�రంద�
వ�చ్-"�� �జ�� ���
���డవ�" ��ప్ ఆయన�
��క్�.



స���� ��న ���� �� �మమ్ళపర�ట

ఈ కథ� మన� ����

మతత్� 8, మతత్� 14, ��క్ 4, 
�� 8 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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