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�� ఆశచ్రయ్కర�న �పప్��య్� ���. �య్�గల���
సవ్సధ్ప���. ��ంపబ�న��� హృదయ�� �ం�� అ���ం�
��� ��య్�న్ ��� �క�ం��.



అ�కమం� �జ� ఆయన�దద్� సవ్సధ్త�ర� మ�� స�య�
�ర� వ�చ్�. ����ం� తన� �ంబ�ం�ట�, 
��� ప�� స�య�� ఉం�ట�ర� ఆయన

ప�న్ం�మం�� ఏరప్ర���న్�.



��నన్ �ఖయ్�న �ష�ల
��ం� �� �రధ్న
��త్�న్�? �� ���. 
��ంత�న ��వరణం�
�ండల�ద �� తం��
��ధ్ం��. ��య్సత్మయం
వర� ఆయన �రధ్న�
ఉ�న్�.



ఆయన (��) ��
అంత� �రధ్న�
గ���. 



ఉదయ�న�ప్� ఆయన తన� ��యత� ��ం�న��� ���
����ం� ప�న్ం�మం�� ఆయన అ�సత్��� ఎ�న్��న్�.



�� �దట ఇదద్� అనన్ద�మ్ల� ఎ�న్��న్�. ���
�ద��� ��� ���, �ండవ�� ఆం�య. �� ���
���న�ప్� �� �ప� ప�ట్ ప�� �����ట్ ���
�ంబ�ం��.



��ద� ����న ���, 
���� �� తమ వలల�
�����ట్ ��� �ంబ�ం��. 



మ�� ఆయన (��) ���ప్, బ�త్�మ�, మతత్�, ��, ���
అనబ�న ���, అలఫ్� ���డ� ���, ���
స�ద�డ� ��, మ�� ���
అపప్�ం�న ���న ఇసక్���
��ల� �� ఎ�న్��న్�.



�� తన �ధ� బండ�ద క�ట్న
గ�ట్ ఇం�� ���ం�ంద�
��ప్�. �న� వరద�
వ�చ్న�ప్� ఆ ఇ�ల్ ����.



తన �ధ� అం�క�ంప� �� ప��థ్�� ఇ�క�ద క�ట్న బల�న�న
ఇం�� ��చ్��ప్�. వరద� వ�చ్న�ప్� ఆఇ�ల్ ����ం�.



�� ��ం�న ��న్ ఆజఞ్� కషట్�న�. 
“��న్���ంప�ద ��� ��� �ఎడమ
�ంప� �� ��ం�”, “�శ��ల�
��ంచం�” అ� ఆయన ��ం��.



�ష���న ��
మత�య�లవ� మ��య్ల�
కనబ�న�ల్ ��ం� రహసయ్��
���� �రధ్న ��ల� ��
��ం��.



తన� న�మ్��� ���
ఆ�ర�� బటట్ల� అ����త్డ�
�� ��ప్�. పకుష్ల� ఆ���న్, 
��వ్ల� �తం అందం� అలంక��త్నన్
��� ఖ�చ్తం� తన� న�మ్���
�వల�న��� దయ��త్�.



�� ఏరప్ర��నన్
ప�న్ం�మం�� ఆయన అ�క
�ష�ల� ��ం��. ఆయన
��ం�ట ��ం�న త��త
ఒక �షఠ్�� తన� ��
��ల� ��� ����న్�.



�రంద� ��త్ండ� ��
ఆ �షఠ్��� �� ��న్
����త్� అ�న్�. ఆ�గం
అత�న్ �����ట్ం�. ���
���� ��� ఇ�
�యగలడ� ఆయన �పప్
�ధ�డ� �� ��య్�
�����న్�. 



�� ప�న్ం�మం� ��య్ల� ఎ�న్��ట

ఈ కథ� మన� ����

మతత్� 4-7, ��క్ 1, �� 6

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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