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���లం �తం ఇ��� �శ�� మ�హ అ� 
మ��య్� ��ం��. అత�� అత� �రయ్� �లల్� 
క�గ��. ఒక��నన్ ��� �త మ�హ �రయ్� 
�తయ్కష్�� "�� గరభ్వ�� ఒక ��య్క�న �డడ్� 
కం��" అ� ��ప్�. 



జ��న ఈ అ�భ్త�న �ష��న్ ఆ� తన భరత్� ��ప్ం�. అ�ప్� 
మ�హ "� ���, �� పం�న �వజ�� మర� ��దద్� వ�చ్ 
�టట్�� �డడ్� ��� �యవ�� �� ��ప్ం�" అ� ���� 
��ధ్ం��. 



అ�ప్� �త మ�హ� - �టట్�� �డడ్ 
తల�ం�కల� ఎ�ప్� క�త్�ంచ�డ�, 
అత� మదయ్�� ఎనన్� �టట్�డ�, 
అప���న� ఏ�� �న�డ�. 
ఇ����ల� �య్య� ��చ్ట� ��� 
అత�� ఎ�న్����న్� అ� ��ప్�.  



ఇ����� ���� �స�జ్ంచడం వలన 
��� ��� తమ శ���న ���త్�ల� అపప్�ం��. 
తమ� క��న �ధ� బ�ట్ �� ���� ��ధ్ంచ� ���  
���ం�ట� ��� ఈ �పప్ ప��మ��� పం�ం��. 



మ�హ �రయ్ ఒక ���� క� అత�� స�స్� అ� �� ��ట్ం�. ఆ 
��� ��� �దద్�డ�య్�, ��� ఆ ��� ఆ�రవ్�ం��. ��� 
ఆతమ్ అత� ��� బల�� వ�చ్ అత� �పప్ శ�త్మం�డ�య్�. ఒక 
�� స�స్� తన ��ల� ఏ��  �క��న� �ంహ�� 

                                                                         ��చ్ చం����. 



�ంత�ల�న త��త ఆ �ంహ�  
క�బర� �ద ���గ� ��ట్న ���  
��న్�. స�స్� తన �న్��ల� ఒక ��ప్�  
కథ� ���. అ��టం� "బల�న����ం�  
�� వ�చ్ం�, ������ం� �ం� వ�చ్ం�". 



ఎవ��� ఈ ��ప్� కథ�కక్  
�వ�� �పప్�క���. �� స�స్�  
�రయ్ ఆ ��ప్�కథ �వ�� స�స్� �న్��ల�  
���ం�. అం�� స�స్� తన �రయ్� �� ��ం��. 



తన �రయ్ తన �న్���� ఇవవ్బ�నదనన్ సంగ�� ����నన్�ప్� 
స�స్�� మ�ంత �పం వ�చ్ం�. అం�� స�స్� ���రం 
��చ్��న్�. ఎ�గం� అత� ��వందల నకక్ల� ప�ట్��  
�� �కల� క�ట్�� ఆ �కల మధయ్� ���� ���ం��. 



ఆ నకక్ల� ���త్�ల ��మ�ల�� పం� �� పంట� �శన� 
���. 



ఇ�ప్� స�స్�� చం�ట� ���త్�� దం�� వ�చ్�. 
���� స�స్�� �ళల్�తక�ట్  ���త్�లవదద్� ���వ�చ్�. 



అ�ప్�  ��� ఆతమ్ స�స్�  ��� 
బల�� �� ��ద�కక్ ప�చ్ దవడ 
��క� ��య్మం� ���త్�ల� 
చం��. 



స�స్� ��� ఉనన్�ప్� అత�� చం�ట� ���త్�� �� అం� 
�ం�ఉ�న్�. �� స�స్� మధయ్�� �� పటట్ణ� త��ల� �� 
�ం� �వ్రబంధ�ల� ఊడ��� ��� తన �జ�ల� ��ట్�� 
������. 



స�స్� ���� ��యత ��నంత�లం 
��� అత�� మ� శ�త్� ఇ�చ్�. �� ఒక 
�� స�స్� తన శ�త్ �కక్ రహసయ్�� 
�శయ్�న ���� ��ప్�. స�స్�� 
ప�ట్��ట�  ���త్�� ఆ�� 
�ఢ��� �య�ం��. ఆ� ఒక 
మంగ���� ���ం�  
స�స్� ���  
ఉనన్�ప్� అత�  
�ం�కల�  
క�త్�ం�ం�. 



���త్�� వ�చ్ స�స్�� 
ప�ట్�� బం�ం� అత� 
క�న్ల� ఊడ���. 
స�స్�� అత� శ�త్ 
�����ట్ం�. ��డ్���, 
బల���� �� స�స్� 
���త్�ల� ��స 
అ�య్�. ��� �వ��న  
స�స్�� ���త్�� 
అవ�ళన ���. 



తమ శ��న స�స్�� తమ 
��� �వత (�ప �వత) తమ� 
అపప్�ం�నద� ���త్�� 
తమ �వత� �త్�ం��. 
��� ��లయ�� �� 
��� తమ �వత� 
స�స్�� బ� ��చ్ట� ఒక 
పం�గ� ఆచ�ం�ట� �� 
����న్�. అంద� మధయ్� 
స�స్�� ���వ�చ్ 
ప��స� ���. 



ఒక బం� స�స్�� ��� ఆ�ర�� ఉనన్ సత్ంబ�ల� ప�ట్�� 
ఆ���� ���. అకక్డ ���� �� క�ప్�ద ���లమం�, 
ఇం� ��లయ�� ��మం� ���త్�� �� స�స్��  
                     ఎగ�� ���. 



స�స్� తల�ద మర� �ం�క� �లవడం �ద���ట్�. 
అ�ప్� స�స్� ���� ఇ� ��ధ్ం��- "��, దయ�� ��� 
��� న�న్ బలపర��, � �ం� క�న్ల ��తత్� ���త్�ల�  
              ఒకక్�� పగ��చ్���వ్." 



��� స�స్�� శ�త్� మర� ఇ�త్�? 
ఈ అ�ధయ్�న ప�� స�స్� �యగల�? 
అ��! అ��! తన బలమంత��   
             �డ���� స�స్� ఆ ���   
             ఆ�ర�� ఉనన్ సత్ంబ�ల� 

 ప�ట్�� పడ���. ��� 
 ��లయ� సత్ంబ�� �� 

���త్�లంద� 
                             ��� �� 

                               స�స్� �� 
                             మర�ం��. 



స�స్�, ప��మ� గల ��� బ��య్� 
 

 ఈ కథ� మన� ���� 
 

�య్��ప�� 13-16 అ�య్య�� 
 

అ�య్య�ల� �డగల� 

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