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�� ��త్
���న ��, �ల�
�య� ���� �ర�ల�
�యబ�డ్�. �� దయయ్�
ప�ట్న సతరీ��ం� దయయ్��
�ళల్��ట్�. ���ప్�
��హ�ల� ఆ��ం�
�జల� �������
�కక్ శ�త్�
��ం��. 
�� �టట్బ�, 
బం�ంచబ�, 
�ర�ల�
�యబ�డ్�.
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ఆ �వన�త్�
చ����. �� ��
�ం����ల్ అత� ఎ�త్��
"అత��ణమత��
ఉనన్�" అ� ��ప్�. ��
��ధ్ంప� అత� ����. 
అకక్డ ఉనన్ �రంద�
ఎం� సం��ం��.

అ�ప్��� �ర�ల �య��
�గగ్ర� ���- "ఏ �� ���న��, 
�మందర�ఇకక్డ� ఉ�న్�" అ�
��ప్�. అ�ప్� �ర�ల �య��
�� వదద్� వ�చ్- "అ�య్, 
రకష్ణ�ం�ట� ����యవ�న�
అ���." అం����
అత��- "���న��నం�
��వ్స�ం��; అ�ప్� ���
��ం���� రకిష్ంపబ���" 
అ� ��ప్ �కయ్��
�క�ం��. �ర�ల
�య�� సం�ష��
����కయ్��
అం�క�ం��.

అక�మ్�త్� �కంప�వ�చ్ �ర�ల ���� కద����. 
త��ల�న్������ ��ఒకక్� సం��ల్ �����.

మ�స� �న�న ��
�ర�ల�ం� ��దల �యబ�
అ�క �ంత�ల� ��ల్ ���
��ం� �క�ం��. �ంద�
�శవ్�ం���� �ంద�
ఇబబ్ం�� క�గ���. �� ���
��� ��� ఉ�న్�. ఒక ��
�� అ�క గంట� �సం�ం
��ండ� ఒక �వన�త్� ���
దగగ్ర��చ్ం� ����ండ�
�ందప�డ్�. అకక్డ ఏ� జ��న�
�� ఊ�ంచగల�.

�����న �ర�ల
�య�� ప���త్��వ�చ్
త��ల�న్�
��వబ��ం�ట��
త�న్�� చం�����. 
తన ఆ�న�� ఉనన్ ఒకక్ ��
అ�� త�ప్ం��ం� అత�
�ణ�న� బ���
�ర�ల �య�� �ణ�
�యబ��ం�. క�క క�త్�
�� తన���
చం�����.

�� �ల�
�ప�� ఉం� ఉం�ర�
�వ��నవ�చ్. �� ���
�ప� ఏ���� ��. 
మధయ్�� �ళ� ��
�ట� ��� ���
�త్�ం�ట�రం�ం��. 
�� ��� ఆ�టల�
�ం� ఉ�న్�.
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��న్�న��న త��త��� �వ్ప� దగగ్ర ��ల్ త�క్వ� ఉనన్�ట
��� త�� ఓడ బదద్���ం�. అ�ప్� ఓడ���� ఈదగల��

�దట స���� ��� �వ�న��
�ంద� పలకల�ద�, �ంద� ఓడ

�కక్ల�ద� �వ�న��
ఆ�ఞ్�ం��. ఈ�� అంద�

త�ప్ం��� ద�� ���.

��క్� �దద్�� ��ట్�నన్ం�న స��� �ర�య���. 
�డవ�నమం� తమ ���� ఓడ���� �ర���.

�� మర� బం�ంపబ� ��� ��ల్ట� ఓడ� ఉ�న్�. 
�� ��� �� ��ట ��వబ�వల� ఉం�. ��
ఎ��నం�న ఓడ��ం�� నడపడం కషట్�� ��ం�. 
��� �త స��� అలల్క�ల్ల�� ��న�. ���
�� ఆ ఓడ� ��� మ�� ఓడ �బబ్ం��డ ఉ�న్�.

���ళ ����త��వదద్� వ�చ్ భయపడవదద్� ��ప్ బలప��ం�. 
అ�ప్��� తన��డ ఓడ� ఉనన్���- "�రయ్� ��చ్���, 

�త ��ప్న ��ర� జ��న� �� ���
న�మ్��న్�. అ�న� మన�

��ట్������� ఒక
�వ్ప��ద పడవల�
�ం�న� ��ప్�."

�� ���- ఈ ��ణ� వలన మన� �పప్
�� క��న� �� అ��ం��నన్� అ�
��ప్�. �� ఓడ���� �� �టల�
ప�ట్ం��న��. �� స��� �ద
��ణ���ఓడ �పప్
���� ��క్�ం�. 
ఓడ ప����ం�న�ల్
��ల్ �ద�న� ����
ఓడ��ట్ ��ం� క�ట్�. 
ఒక�ళ ఓడ ప����
�రంద�
జలస��
అ���. 

�� �ల� ఐ��� ��ణ����ండ� ��� అ�క�న
�పతక్రప��థ్�� ఏరప్�డ్�. ఒక���� ��� ఓడ�
��ణ��యవల�వ�చ్ం�. ఆ ఓడ� ఉ�క్� �యబ�న�
�� అ� ��రణ�న�. స����
��� ��న�ప్� ఆ
ఓడ� ���త
�టట్బడ��.
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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��.

�� అ�భ్త�న ��ణ��

ఈ కథ� మన� ����

అ�సత్�ల �రయ్�� 16, 27, 28 అ�య్య��

అ�య్య�ల� �డగల�

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

�వర� �� ��� ���. అకక్డ తన �ద�నన్ ��ప���
�రత్�ట� �ం� సంవతస్ర�� ప�ట్ం�. ఈ మధయ్�ల���� ఒక
అ�ద్�ం����ర�ం� తన వదద్� వ�చ్న �రంద�� ��చ్��న్�. 
తన వదద్� వ�చ్న ��� �� ఏ� ��ప్� �� ���? ���

�జయ్����ం� మ��
���న��� ��ం�
�� ��� ��ం��.
తన �గ� ��ణ�ల
వ� ��� �డ ��
��� ప��ఘన��

జ��ం� ఆయన�
��ం��.
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"మం� ��ట� �����, � ప��� కడ��ట్ం���, �
��వ్స�� ����ం��" అ� �� �� �ం� ఒక ప�క�
���. �� �వ���ల ��ం� ���� �యబడ����
చ����ర��అత� �� చ�వ�త్ �� ఆజఞ్�ర� �ర�ఛ్దన�
�యబ�డ్�. నమమ్క�న ��� �వ��� అ��ల� ��త్� �క�ం�
�� తన �క
���
��ం��.

��� �వ్ప�� ��� తన
శ�త్� ��ం��. �� ��న్�లల్� ఏ�
��ప్ల�ద�య� ఒక సరప్� �క� బయ��
వ�చ్ ��� క��ం�. అకక్డ ఉనన్�రంద�
�� చ���డ� అ���న్�. �� సరప్�
�కక్ �ష�వలన ��� ఏ���
క�గ��. �� ��� �వత�
�డ���. అ�కమం����
వ�చ్న�ప్��� ��ధ్ంప�
��� ��నంద��
సవ్సథ్పర��. 

15 16

17 18

19 20


