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� ����ంత�ాసత్ �మ�ను కట�్టట
మ�డవ �ాఠమ�

ప్రతయ్కష్త �ద ఆ��రపడ�ట

ఉ�� ��్ఘతమ�
�ర� ఎవ����
� � ఒక బహ�మ�నమ� ఇ�్చన తర��ాత �ార� ���� ఎనన్డ� ఉప���ంచల�ద�

�ెల�సు���న సంద�ాభ్ల� ఉ��న్య�? ��ను అ��క పనుల మధయ్ �మగన్���య�నన్ప�ప్డ� �� ��న్��త�డ�

ఒకడ� ����క �త్ర పటమ�ను ఇ��్చడ�. ఆ సమయమ�ల� ���� ఎక్కడ ��ట్ట �ల� అర్థ ం �ాక, ���� తర��ాత
చూ��ద్మ� ఒక అలమరల� ��ట�్ట�ాను. అ��ే, �క� �ె��ినట�్ట�ా��, ���� గ���్చ ��ను మర��� య�ను

మ��య� ఆ ��న్��త�డ� ఒక సంవతస్రం తర��ాత మ� ఇంట�� ద��్శంచుటక� వ��్చడ�. అతడ� మ� ఇంట�్ల
చుట�
్ట చూ�ి ఇల� అ��న్డ�, “�� �న సంవతస్రం ��ను ����్చన �త్ర పటమ� �క� న�్చం��?” ��

మ�ఖమ� ఒక్క�ా���ా ఎర�బ���, “ఏ �త్ర పటమ�?” అ� అ���ాను. అప�ప్డ� అతడ� �� ��ప
ౖ � చూ�ి అ��న్డ�
క��, “స��, � ఈ జ�ాబ� �� ప్రశన్క� సమ���నం �ెబ�త�ం��. ఒక��ళ అ�� �క� న�్చయ�ంట�, �వ� ����
ఉప���ం�ే�ా���.� ”

అ��ే, ఇల�ంట��ే ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� క��� జర�గ�త�ం��. ��స
� త్ ు �క్క అనుచర�ల��ా,

మనంద���� �ేవ�డ� ఆయన స్వయం-ప్రతయ్కష్త అ�� బహ�మ�నమ�ను ఇ��్చడ� మనమ� నమ�్మ��మ�,
మ��య� ���� ఎంత�ా ఉప����త్ ా� అంత�ా ���� ��చు్చక�ంట�నన్ట�్ట చూ�ి�త్ ామ�.

� ����ంత�ాసత్ �మ�ను కట�ట్ట అ�� �ాఠయ్క�మమ�ల� ఇ�� మ�డవ �ాఠం, మ��య� ����� “ప్రతయ్కష్త

�ద ఆ��రపడ�ట” అ�� ���ష్కను ఇ��్చమ�. మ��య� మన ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుచుండ�ా �ేవ��
ప్రతయ్కష్తను ఎల� ఉప���ం��ల� మనమ� ��ర�్చక�ం��మ�.

ఈ �ాఠం మ�డ� మ�ఖయ్���న ��గమ�ల��ా �భ�ంపబడ�త�ం��: �దట��ా, ల�ఖనమ�ల�

ప్రతయ్కష్తను గ���్చ ఏ� బ� ��ంచుచు��న్� మ��య� ���� మనమ� ఎక్కడ చూడ����్చ ��ర�్చక�ం��మ�;
��ండవ���ా, �ేవ�� ప్రతయ్కష్తను అర్థమ� �ేసు��నుటక� ఉప�గపడ� మ�ఖయ్���న ��య
� ��లకమ�లను

ప����ంచు��మ�; మ��య� మ�డవ���ా, �ేవ�� ప్రతయ్కష్తల� నుం�� మనమ� �� ందు��ను ����ంత�ాసత్ �

జ�ాబ�ల �ద �శ్చయతను ఎల� అ�వృ��ధ్ �ేయ�ల� చూ��ద్మ�. �ేవ�� ప్రతయ్కష్త ఎక్కడ కనబడ�త�ం��
అను �షయమ��� ఆరం�ంచు��మ�.

-1����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� అ��క ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్టస్
� ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

� ����ంత�ాసత్ మ
� �ను కట�్టట

మ�డవ �ాఠమ�: ప్రతయ్కష్త �ద ఆ��రపడ�ట

ప్రతయ్కష్తను కను��నుట
���న్ అర��ెన
ౖ సంద�ాభ్ల� �న�, గత ��ండ� శ��బద్ మ�లల�, ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� �ై�క

ప్రతయ్కష్త అ���� ఒక మ�ఖయ్���న �ాత్రను �� �ిసత్ ుం�� అ� ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ ���తత్ల� ఒక �ధమ��ా�� ల�క

మ��క �ధమ��ా�� సమ్మ�ం��ర�. �ేవ�డ� తనను ��ను మ��య� తన �తత్ మ�ను మనక� బయల�పర��డ�
అ�� నమ్మకమ� ల�ఖనమ�ల �క్క ఆరంభ ���ల నుం�� మనక� క��ిసత్ ుం��. �ాత �బంధన �క్క

నమ్మక���న �ాకష్య్మ� ��్వ�ా, ��సు ��్వ�ా మ��య� ���తత్ �బంధన రచ�తల ��్వ�ా అ�� మన �దద్ క�
వసుత్ం��. అ��ే �ేవ�డ� మనక� ఈ �ల���న
ౖ బహ�మ�నమ�ను ఇ��్చడ� మ�టలల� మ�త్ర��

�ెల�సు��నుట స���� దు. అ�� ఎక్కడ కనబడ�త�ం�ో క��� మనమ� ఎ����య�ం���.

ఈ అంశమ�ను గ���్చ ��ర�్చ��నుచుండ�ా, మనమ� మ�డ� �షయమ�లను చూ��ద్మ�: �దట,

�ా��రణ ప్రతయ్కష్త అ�� �ి�ధ్ �ంతమ�ను మనమ� చూ��ద్మ�; ��ండవ���ా, ���ష ప్రతయ్కష్త అ�� �ి�ధ్ �ంతమ�ను

మనమ� చూ��ద్మ�; మ��య� మ�డవ���ా, ఈ ��ండ� ప్రతయ్కష్తల మధయ్ ఉనన్ అనుబం��లను

ప����ంచు��మ�.

�ా��రణ ప్రతయ్కష్త
�ేవ�డ� మ�నవ జ���� తనను ��ను ప్రతయ్కష్పరచు��నన్ �ా్రమ�ఖయ్���న మ�రగ్ మ�లల� ఒక మ�రగ్ మ�

మనమ� తరచు�ా �ిలచు��ను “�ా��రణ ప్రతయ్కష్త.” మనమ� “�ా��రణ” అ�� పదమ�ను �ేవ�డ� తనను

��ను �ా��రణమ��ా సృ�ి్టంచబ��న �వ�ల�న్ట��� మ��య� �ా��రణం�ా ప్రజలంద���� ప్రతయ్కష్పరచు����ను
అ�� �షయమ�ను �ె�యజ�య�టక� ఉప����త్ ామ�. ���� ���న్ �ార�్ల “�ా్రకృ�క ప్రతయ్కష్త” అ� క���
�ిల��ాత్మ�, ఎందుకంట� ఈ ప్రతయ్కష్త ప్రకృ� ల�క సృ�ి్ట అను మ�ధయ్మమ� ��్వ�ా క���న��.

�ా��రణ ప్రతయ్కష్తను గ���్చ అ��క ల�ఖన ��గమ�ల� బ� ��ంచుచు��న్�. ఉ��హరణక�, ఈ

అంశమ�ను మనమ� ��రత్నల� 19:1-6, అ�� . 14:15-17 మ��య� అ�� . 17:26-27లల� చూడవచు్చ.

అ��ే బ�ౖ�ల�ల�� �ా��రణ ప్రతయ్కష్త �క్క సంప�ర్ణ �వరణ మనక� సుప���త���న వచనమ�ల�ౖన ��మ�.

1:18-32ల� క��ిసత్ ుం��.

ఈ బ�ౖ�ల� బ� ధనను ప����ంచుటక� మనమ� ��ండ� �షయమ�లను చూడవల�ియ�నన్��:

�దట��ా, �ా��రణ ప్రతయ్కష్త �క్క మ�ధయ్మమ�; మ��య� ��ండవ��, �ా��రణ ప్రతయ్కష్తల�� మ�ఖయ్

�షయమ�ల�.
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మ�ధయ్మమ�
�దట��ా, �ా��రణ ప్రతయ్కష్త �క్క మ�ధయ్మమ�, ప��కరమ�, ల�క మ�రగ్ మ� సృ�ి్ట అ�

ల�ఖనమ�ల� బ� ��ంచుచునన్�. ��మ�. 1:18-20ల� ��ల� ఈ �షయమ�ను గ���్చ మ�ట�్లడ�త�నన్
�ధమ�ను చూడం��:

. . . �ేవ�� ��పమ� పరల�కమ�నుం�� బయల�పరచబడ�చునన్��. . . . �ేవ�డ� అ��
�ా���� �శదపర�ెను . . . సృ�ి్టంపబ��న వసుత్వ�లను ఆల��ంచుటవలన
�ేటపడ�చునన్� . . . (��మ�. 1:18-20).

�ేవ�డ� మనక� తనను ��ను సృ�ి్ట ��్వ�ా, ల�క ఇక్కడ �ెపప్బ��నట�్ట, “సృ�ి్టంపబ��న�ాట�” ��్వ�ా

బయల�పరచు��ంట�డ� ఈ మ�టల� మనక� �ె�యజ�య�చు��న్�.

ప్రతయ్కష్త అ���� బయట ఆ�ాశమ�ల�� ��దద్ నకష్త్ర�ధుల ��్వ�ా మ��య� భ�త అదద్ మ� ��్వ�ా

���ంపబడ� సూకష్్మ-ల�కమ� ��్వ�ా మనక� బయల�పరచబడ�త�ం��; సృ�ి్ట �క్క ���క, అ���క మ��య�
ఆ�్మయ ��ణమ�ల ��్వ�ా, మ�నవ�ల��ా మన �� ంత ఉ��� ��్వ�ా క��� — సమసత్ మ� �ేవ�� ప్రతయ్కష్తక�

మ�ధయ్మ�ల��ా ఉ��న్�. దురదృష్టవ�ాత�
త్ , ��ల� �ార�్ల ��మ� 1ల�� ఈ మ�టల� ��వలం �ా్రకృ�క �ి్థ �ల�

ఉనన్ సృ�ి్ట� మ�త్ర�� సంబ� ��ంచుచు��న్య� ���సత్వ�ల� అను��ంట�ంట�ర�. అడవ�ల�, సరసుస్ల�,

పర్వతమ�ల�, మ��య� అరణయ్మ�ల� మన ఆల�చనలను �ేవ�� ��ౖప� ఎల� మ�్ల �త్ ా� మనంద���� �ెల�సు.

�ా� ��గ��కత, ఆధు�కత, మ��య� మ�నవ సంస్కృ� క��� �ేవ�� బయల�పర�సుత్ం�� అ� గ���ంచుటల�

��ల� �ార�్ల మనమ� �ఫలమవ���మ�.

��మ� 1ల� ��ల� ��వలమ� �ా్రకృ�క �ి్థ �ల� ఉనన్ సృ�ి్ట� గ���్చ మ�త్ర�� మ�ట�్లడ�ట ల�ద� మనమ�

గ���ంచుట ��ల� �ా్రమ�ఖయ్��న
� �షయమ�; మ�నవ�ల �క్క ప్ర��వమ� ��ం� ద సృ�ి్ట ఉండ�ట ప్రతయ్కష్తక�

ఒక మ�రగ్ మ� క��� అతడ� సంబ� ��ం��డ�. ల�కమ�ల�� �ా�ాత్మక���న మ�నవ సంస్కృ� �సు���వచు్చ

భ్రష్టత్వమ�లను గ���్చ మ�ట�్లడ�త�, ప్రజల� మ�నవ�ల� �ేయ� ఈ భ్రష్టత్వమ�లను చూ�ి �ేవ�� �తత్ మ�ను
గ���్చ ���న్ �షయమ�ల� ��ర�్చక�ంట�ర� క��� ��ల� �ె�యజ�సత్ ు��న్డ�. ��మ�. 1:32ల� ��ల� ఈ
మ�టల� �ా్ర�ాడ�:

ఇట�్ట �ారయ్మ�లను అభయ్�ించు�ార� మరణమ�నక� త��న�ార� అను �ేవ��

��య్య���� �ార� బ�గ�గ ఎ����య�ం��య�, �ాట�� �ేయ�చు��న్ర�. ఇ�� మ�త్ర��

�ాక �ాట�� అభయ్�ించు �ా���� సం��షమ��ా సమ్మ�ంచుచు��న్ర� (��మ�. 1: 32).
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�ా��రణ ప్రతయ్కష్త అ���� సృ�ి్టల� మ�నవ�ల� �ేయ� పనుల� ��్వ�ా కల�గ�త�ం���ా�, ��వలం సృ�ి్ట

�క్క �ా్రకృ�క �ి్థ �ల� కల�గద� ఈ మ�టల� సూ�ంచుచు��న్�. మ�నవ ప��జ్ఞ �నమ�ల�, �జ�్ఞనమ�,

�ాసుత్�ాసత్ �మ�, �ాజ��యమ�, క�ట�ంబ ��తమ�, కళ, ఔషధమ�, సం��తమ�, మ��య� మ�నవ సంస్కృ�

�క్క అ��క ఇతర ఉతప్త�
త్ ల� క��� �ేవ�� ప్రతయ్కష్తను ��య్��ాత్�. మనమ� �ేవ�� ప్రతయ్కష్తను
త�ిప్ంచు��ల�మ�; అ�� ఎల్ల ప�ప్డూ మనలను చుట�్టమ�ట�్ట య�ంట�ం��.

మ�ఖయ్ �షయమ�ల�
��ండవ �ా్థనంల�, ��మ� 1వ అ��య్యమ�ల� ��ల� �ా��రణ ప్రతయ్కష్త �క్క మ�ఖయ్

�షయమ�లనుక��� సూ�ం��డ� మనమ� గ���త్ం���.

ఇప�ప్డ�, ఈ దృ�ి్ట��ణం ప్ర�ారం, �ా��రణ ప్రతయ్కష్త ��్వ�ా ప్రజల� ఏ� �ెల�సుక���న్ర� అ��

�షయమ�ను గ���్చ ��ల� సప్ష్టమ��ా మ�ట�్లడ�టల�దు. ఈ ���ద్ష్టత ల�� అ���� పల� స్థ లమ�ల� మ��య�

�ాలమ�లల�� పల� రకమ�ల ప్రజల� �ా��రణ ప్రతయ్కష్త �క్క పల� రకమ�ల అంశమ�లను ఎదు��్కంట�ర�
మ��య� గ���త్�త్ ార� అ�� సతయ్మ� �ద ఆ��రప��య�ండవచు్చ. ఏ��ఏ��న
� , �ా��రణ ప్రతయ్కష్త మ�నవ�లక�

క�సం ��ండ� రకమ�ల సమ���రమ�ను బయల�పర�సుత్ం�� అ� ��ల� సప్ష్టమ� �ే�ాడ�: �ేవ��

గ�ణలకష్ణమ�ల�, మ��య� ����� త��న మన ��ౖ�క బ�ధయ్తల�.

ఒక ��ౖప�, ��మ�. 1:20ల� ��ల� �ెబ�త�నన్ట�్ట, సృ�ి్ట �ట�� బయల�పర�సుత్ం��:
ఆయన అదృశయ్ లకష్ణమ�ల�, అన�ా ఆయన �తయ్శ��త్య� �ేవత్వమ�ను (��మ�.
1:20).

మ��క మ�టల�, ప్రతయ్కష్ం�ా కనబడ� �ేవ�� గ�ణలకష్ణమ�లను ప��కష్ం�ా సృ�ి్టల� చూడవచు్చ. ఈ

భ�� �ద ఉనన్ ప్ర� వయ్��త్ �ేవ�� గ�ణలకష్ణమ�లను గ���్చన ���న్ ��ణమ�ల� �ె��ిన�ా���ా ఉ��న్డ�,

ఎందుకంట� ��ల� ��మ�. 1:19ల� �ెబ�త�నన్ట�్ట, �ా��రణ ప్రతయ్కష్తల� “�ేవ�డ� అ�� �ా���� �శదపర�ెను.”
ఉ��హరణక�, సృ�ి్ట �క్క అందమ� �ేవ�� �క్క ��గ��మపర�ే ��ందరయ్మ�ను కనుపర�సుత్ం��;

మ�నవ ��తమ� ��రక� సృ�ి్టల�� ఏ�ాప్ట�
్ల ఆయన మం�తనమ�ను కనుపర��ాత్�; సృ�ి్ట �క్క

ప��మ�ణమ� మ�త్ర�� ఆయన ��పప్తనమ�ను బయల�పర�సుత్ం��; సృ�ి్ట �క్క ��్లష్టత ఆయన జ�్ఞనమ�ను

చూ�ిసత్ ుం��; మ��య� ప్రకృ� �క్క శ��త్ ఆయన �ై�క శ��త్� బయల�పర�సుత్ం��.

మ��క ��ౖప�, �ేవ�� �క్క అదృశయ్���న గ�ణమ�లను బయల�పరచుట�� �ాట�, �ా��రణ ప్రతయ్కష్త

�ేవ�� ఎదుట మన ��ౖ�క బ�ధయ్తలను క��� బయల�పర�సుత్ం��. మ�నవ జ�� �క్క �ాపప�

స్వ��వమ�ను గ���్చ మ�ట�్లడ�త� ఈ �షయమ�ను గ���్చ ��మ�. 1:32ల� ��ల� �ె�ిప్న మ�టలను

�నం��:
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ఇట�్ట �ారయ్మ�లను అభయ్�ించు�ార� మరణమ�నక� త��న�ార� అను �ేవ��

��య్య���� �ార� బ�గ�గ ఎ����య�ం��య�, �ాట�� �ేయ�చు��న్ర�. ఇ�� మ�త్ర��
�ాక �ాట�� అభయ్�ించు �ా���� సం��షమ��ా సమ్మ�ంచుచు��న్ర� (��మ�. 1:32).
మ��క మ�టల�, సృ�ి్టల�� అ��క �షయమ�ల� �ేవ�� ఎదుట మన ��ౖ�క బ�ధయ్తలను

బయల�పర��ాత్�.

ఉ��హరణక�, �ీత్ � ప�ర�ష�ల మధయ్ ఉనన్ �వ�ాసత్ � �నన్త్వమ�ల� మనమ� �నన్ �ంగసంపర్కతను

ఆచ��ం��ల� బయల�పర��ాత్�. �ిల్లల� త�్ల దండ�్రల సంరకష్ణ �ద ఆ��రపడ�ట �ిల్లలను సంర��ంచుట

పట్ల త�్ల దండ�్రల� క���య�ం��న బ�ధయ్తను, మ��య� �ిల్లల� క���య�నన్ త�్ల దండ�్రలను

స��్మ�ంచవల�ిన బ�ధయ్తను బయల�పర��ాత్�. కర�వ� మ��య� య�దధ్ మ�ల� మ�నవ�ల �క్క శ�మల�

కర�ణను చూప�ట పట్ల మనమ� క���య�నన్ బ�ధయ్తను బయల�పర��ాత్�. మనమ� ఎట� చూ�ి��, సృ�ి్ట
మనలను �ిల�సుత్ం��, మ��య� సృ�ి్ట ��్వ�ా మ��య� సృ�ి్టల� �ేవ�డ� కనుపరచు ���
ౖ క �ల�వలక� మన
��తమ�ను అనుగ�ణం�ా మలచు���ాల� ��ర�త�ం��.

�ా��రణ ప్రతయ్కష్త అ�� అంశమ�ను మనమ� చూ�ామ� �ాబట�్ట , ఇప�ప్డ� ప్రతయ్కష్త �క్క ��ండవ

ర�ప��న
� , ���ష ప్రతయ్కష్తను మనమ� చూ��ద్మ�.

���ష ప్రతయ్కష్త
ప్రతయ్కష్త �క్క ఈ �ధమ�ను “���ష” అ� ఎందుకంట�రంట�, ఇ�� అ�న్ స్థ లమ�లల� అంద��

ప్రజలక� ఇవ్వబడల�దు, �ా� మ�నవ జ��ల� ��ంద���� ల�క ���ష���న �ా���� మ�త్ర�� ఇవ్వబ��ం��.

చ��త్రల� ���ష ప్రతయ్కష్త పల� �ధమ�లను అనుస��ం�ం��, �ా� ���సత్వ ఆల�చన దృ�ి్టల� �ేవ�డ�

తనను ��ను సప్ష్టమ��ాను సంప�ర్ణ ం�ాను ఆయన క�మ�ర��ైన ��సు ��్వ�ా బయల�పరచుక���న్డ�.
���ష ప్రతయ్కష్తను గ���్చ ���సత్వ ఆల�చనను ���్ర. 1:1-3 ��ల� ఖ�్చతమ��ా �����క��సత్ ుం��:
ప�ర్వ�ాలమందు ����సమయమ�లల�ను ���� �ధమ�ల��ాను ప్రవకత్ ల ��్వ�ా

మన �ితర�ల�� మ�టల���న �ేవ�డ� ఈ ��నమ�ల అంతమందు క�మ�ర�� ��్వ�ా
మన�� మ�టల��ెను. ఆయన ఆ క�మ�ర�� సమసత్ మ�నక�ను �ారసు��ా

�య�ం�ెను. ఆయన ��్వ�ా ప్రపంచమ�లను ���్మం�ెను. ఆయన �ేవ�� మ��మ
�క్క �ేజసుస్ను, ఆయన తత్వమ� �క్క మ���త్మంతమ���ౖయ�ం�� . . . (���.్ర
1:1-3).
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��స
� త్ ు �ాకక� మ�నుప�, �ేవ�డ� తనను ��ను మ��య� ఆయన �తత్ మ�ను అ��క ���ష మ�రగ్ మ�లల�

బయల�పరచుక���న్డ�. ఆయన ప్రజల�� ప్రతయ్కష్ం�ా మ�ట�్ల��డ�, �ా���� అసమ�నయ్���న కలలను ఇ��్చడ�,
దర్శనమ�ల� చూచుటక� �ా�� కనున్లను �ెర��డ� మ��య� ఆయన ప్రవకత్ల�, య�జక�ల�, �ా�ల�

మ��య� ప���దుధ్ల ��్వ�ా మ�ట�్ల��డ�. అ��ే �ట�ల� ఏ ప్రతయ్కష్త క��� �ేవ�� క�మ�ర��ైన ��స
� త్ ు �క్క
అతయ్ంత మ��మకర���న ప్రతయ్కష్తక� �� �న��న
ౖ ��ావ�. ��సు �క్క ��తమ� మ��య� బ� ధనల� �ేవ��

�క్క అతయ్ంత ���ష���న ప్రతయ్కష్తల�ౖ ఉ��న్�. మ��య� ఈ �ారణమ� �ేత, ��స
� త్ ుల� �ేవ�� ప్రతయ్కష్త ���సత్వ

����ంత�ాసత్ �మ�నక� ఒక ప్రమ�ణమ��ా ఉనన్ద� �ెప�ప్ట మం���. ఇప�ప్డ�, �ేవ�� �క్క అత�య్నన్త
ప్రతయ్కష్త�ా ��స
� త్ ుక� సమరప్ణ అ��క మ�ఖయ్���న ప��ణ�మమ�లక� �����సుత్ం��. అ��ే మన ఉ�ేద్ శమ�ల
��రక�, �ేవ�� ప్రతయ్కష్త�ా ల�ఖనమ� పట్ల క��� మనమ� సమరప్ణ క���య�ం��� అ���� అతయ్ంత
�ా్రమ�ఖయ్���న మ��య� అ��య్�ిక���న ప��ణ�మమ��ా ఉనన్��.

��సు�� ల�క �దట� శ��బద్ ప� �ాల�ీత్ �� �ాబ�్బ�ల�� సుప���త�ల�ౖన ప్ర� ఒక్కర�, �ేవ�� �క్క

���ష ప్రతయ్కష్త�ా ��సు �ాత �బంధన ల�ఖనమ�ల ��ౖప� చూ�ాడ� గ���త్�త్ ార�. ఆయన ఎనన్డ�

ల�ఖనమ�లను ప్ర�న్ంచల�దు�ా�, �ాట��� ప���త్�ా సమ��ప్ంచుక���న్డ� మ��య� సమ��ప్ంచు���ాల�

ఇతర�లను క��� ��్ర తస్��ం��డ�. మన ఆల�చనల�, �ారయ్మ�ల� మ��య� ��వనలల� మ�రగ్ ద��్శ�ా

ఉండ�టక� ఆ���ాండమ� �దల���� మల��� వరక� ఉనన్ ల�ఖనమ�ల �ద ఆ��రప��ల� ఆయన

ఉ��రహరణ ఆయన అనుచర�లక� ఉప�ే�సుత్ం��. ����� �ం�, మన ��పప్ బ� ధక���ా, ��సు ఆయన

�ష�య్ల�న
ౖ అ�� సత్ ల�లను సంఘమ� ��రక� ఒక అ���ా��క ప్రతయ్కష్తను ���్మంచుటక� అ�����ం��డ�, మ��య�
�ా�� ప్రతయ్కష్త ���తత్ �బంధనల� అ�ఘ��న
� ���ల� �����క��ంచబ��ం��.

�ాబట�్ట , �ేవ�� �క్క ఉనన్త��న
� ప్రతయ్కష్త�ా ��స
� త్ ు ��ౖప� చూచు �ార� ఆయన మ������

అనుస��ం��� మ��య� ��ట� ఆయన ప్రజల ��రక� �ాత మ��య� ���తత్ �బంధనలను �ేవ�� �క్క ���ష
ప్రతయ్కష్త�ా అం��క��సత్ ూ ఆయన బ� ధక� ల�బ��య�ం���.

మన ��నమ�లల� �ేవ�� ప్రతయ్కష్త సృ�ి్ట మ��య� ల�ఖనమ�లల� క��ిసత్ ుం�� అ� మనమ�

చూ�ామ� �ాబట�్ట , ఇప�ప్డ� ���ష మ��య� �ా��రణ ప్రతయ్కష్త మధయ్ ఉనన్ అనుబంధమ�ల ��ౖప� మన

��య్సను మ�్ల ంచు��మ�. ఈ ��ండ� ప్రతయ్కష్తలల� �ే�� మనమ� �ర్ల కష్య్మ� �ేయక�డద� గ���ంచుటక� ఈ
అనుబంధమ�ల� మనక� స�యం �ే�త్ ా�.
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అనుబంధమ�ల�
ఈ అంశమ�ల�� ��ండ� �షయమ�లను మనమ� చూ��ద్మ�: �ా��రణ మ��య� ���ష ప్రతయ్కష్తల

�క్క అ��ాయ్�ిత్ ; మ��య� ��ండ� రకమ�ల ప్రతయ్కష్తల �క్క అవససరత. �దట �ా��రణ మ��య�
���ష ప్రతయ్కష్తల �క్క అ��ాయ్�ిత్ � మనమ� చూ��ద్మ�.

అ��ాయ్�ిత్
�ా��రణ మ��య� ���ష ప్రతయ్కష్తలను గ���్చ మనమ� ఎ�న్ �ార�్ల ����్వర��ా మ�ట�్ల����, ఈ ��ండ�

�ధమ�ల�ౖన ప్రతయ్కష్తల� ��ల� వరక� ఒక�����ౖ ఒకట� అ��ాయ్�ిత్ �ెందు��య� క��� మనమ�

గ���త్ంచవల�ిన అవసరం ఉనన్��. ���� చూచుటక�, ఈ ��ండ� ప్రతయ్కష్తల� క��ించు మ�ఖయ్ �షయమ�ల

�క్క �నన్త్వమ�ను మనమ� గ���త్ం���.

ఒక ��ౖప�, ల�ఖనమ�లల� ���ష ప్రతయ్కష్త అ��క అంశమ�లను గ���్చ మ�ట�్లడ�త�ం�� మ��య� ���

��్వ�ా అ�ా��రణ���న మ��య� అతయ్ంత �ామనయ్���న �షయమ�ల మధయ్ ఒక అ�భకత్ త ఏరప్డ�త�ం��.
బ�ౖ�ల�ల�� ���న్ ��గమ�ల� ఎంత అ�ా��రణ���నవంట� �ై�క న���ింప� ల�క�ం�� �ామ�నయ్���న

అనుభవమ�ల� ల�క అ��ా్రయమ�ల ��్వ�ా �ాట�� ఎవ్వర� �ా్రయల�ర�. బ�ౖ�ల�ల�� ఈ ��గమ�ల�

��పయ్���న� — అ� అ�ా��రణ���న, అ�ామ�నయ్���న ��త�లల� ఇవ్వబ��న�. బ��
ౖ ల�ల� ఇట�్ట రకమ�ల�న
ౖ

�షయమ�లక� అతయ్ంత సప్ష్ట��న ఉ��హరణల� �����ల�, ���ల� మ��య� ప్రకటన గ�ంథమ�లల��

��గమ�ల�. ఈ �ాకయ్ ��గమ�లను �ా్ర�ిన ప్రజల� తమ సమ���రమ�ను �ా���� ప్ర�ేయ్కమ��ా ఇవ్వబ��న

దర్శనమ�ల� మ��య� ఇతర అ�ామ�నయ్���న ప్రతయ్కష్తల ��్వ�ా �� ందుక���న్ర�. ఈ �ధం�ా, ల�ఖనమ�ల��

ఈ ��గమ�లను మనమ� “అతయ్ంత ���ష��న
� ప్రతయ్కష్త” అ� �ిల�వవచు్చ.

����� ��డ�, ��పయ్���న �షయమ�ల� మ��య� �ామ�నయ్ మ�ధయ్మ�ల ��్వ�ా ఆత్మ అనుగ���ంచు

�షయమ�ల �క్క కల�కను చూ�� ఒక మధయ్మ� ల�ఖనమ�ల� క��ిసత్ ుం��. ఉ��హరణక�, బ�ౖ�ల�
సంబంధ��న
� �����్రక ప�సత్ క���న �ా�ల� గ�ంథమ� ల�క ల��ా సు�ారత్ ను చూడం��. ఈ ప�సత్ కమ�ల��

ఆల�చనలను �ా��రణ మ�నవ వనర�ల నుం�� ��క��ం��ర� ఈ ప�సత్ కమ�ల �క్క రచ�తల� ��ల�

సప్ష్టమ��ా �ె�యజ��ార�. �ా�ల గ�ంథమ�ల� ఇ�ా���ల� మ��య� య��� �ేశమ�ల �క్క �ాజ��య
సంఘటనలను ప్ర�త్ ా�సుత్ం��. ల��ా తన సమ���రమ�ను ��స
� త్ ు ��తమ�ను కనుల��ా చూ�ిన ప్రతయ్కష్

�ా�ల నుం�� ��క��ం�నట�
్ల �ెబ�త���న్డ�. �ేవ�� ఆత్మ ఈ బ�ౖ�ల� రచ�తలను న���ిం�న ప్ర�ారం
���ష���న అ�ా��రణ���న మ�ల���రమ�లను క��� �ార� ఖ�్చతమ��ా జ���ం��ర�. �ా��

మ�ల���రమ�లల� �ార� �� ం��న సమ���రమ� �క్క ఖ�్చతత్వమ�ను గ���్చ �ార� ��ళ�క�వలను

క���య�ం���,� తమ మ�ల���రమ�లను ఎల� అనువ��ం��ల� �ార� ఎ����య�ం���,� మ��య� �ా��రణ���న
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మ�ధయ్మ�లల� �ొ రక� సమ���రమ�ను గ���్చ క��� �ార� ��ళ�క�వల� క���య�ం����. �ాబట�్ట , ఈ �ధం�ా,

బ�ౖ�ల�ల�� ఈ ��గమ�ల� ��పయ్ �షయమ�లను మ��య� �ామ�నయ్ �షయమ�లను ��తమ� �ే�త్ ా�.
���� �ం�, ల�ఖనమ�ల�� అ��క ��గమ�ల� �ామనయ్ ��ళ�క�వల కంట� ఎక�్కవ�ా ��్ర�త
�

��ళ�క�వల� క���య�నన్�. ఎందుకంట� �ామ�నయ్ అనుభవమ�లను గ���్చ స���న ప���లనల� �ేయ�టక�

బ�ౖ�ల� రచ�తలను ప�����ధ్త్మ తరచు�ా ���
్ర ��ిం��డ�. ఉ��హరణక�, �ా��తల� 30:25ల� రచ�త ఇల�
అంట���న్డ�:

�మల� బలమ�ల�� �వ�ల� అ�నను అ� ��స�ల� తమ ఆ�రమ�ను
�ిదధ్పరచు��నును (�ా��తల� 30:25).

ఈ కథనమ� ��్ర���త
ి ��న
� �� మ��య� సతయ్���న��, �ా� ���� రచ�త ఒక ��పయ్���న దర్శనమ�

��్వ�ా �� ందల�దు�ా� ప్రకృ�� అనుభ�ంచుట ��్వ�ా �� ం��డ�.

�ాబట�్ట , ఈ �ధం�ా, ���ష ప్రతయ్కష్తల� మనమ� ��ల� �ార�్ల �ా��రణ ప్రతయ్కష్త�ా ప��గణ�ంచు, అన�ా

ల�కమ�ల� ఎవ���
� � ఆచరణ�త్మకమ��ా గమ�ంచగల అ��క �షయమ�ల� ఉ��న్�. బ�ౖ�ల�ల�� ఈ
��గమ�ల� “�ా��రణమ� �ేయబ��న ���ష ప్రతయ్కష్త”ల�ౖయ�నన్� అ� క��� �ెపప్వచు్చ.

ఇప�ప్డ�, ���ష ప్రతయ్కష్తల� వల��,� �ా��రణ ప్రతయ్కష్తల� క��� ��నన్ రకమ�ల�ౖన అంశమ�ల�

ఉ��న్�. ఒక ��ౖప�, �ా��రణ ప్రతయ్కష్తల� ��ల� �ామ�నయ్��న
� �షయమ�ల� ఉంట��, అన�ా ల�కమ�ల�

ఇపప్ట� వరక� �వ�ిం�న మ�న�ికమ��ా ఆ��గయ్వంత���న ప్రజలందర� ఎ����య�నన్ �షయమ�ల�. ల�కమ�
��ాల���న�� అ�, ఒక ��ాల���న ఆ�ాశమ� �����ౖ ఉనన్ద� ఇంచు�ంచు అంద���� �ెల�సు. మ��య�

తమ ��ౖ�క మన�ా��� అనుభ�ం�న సమయమ�ల� ఇంచు�ంచు అంద���� జ�్ఞపకమ�ంట��. ఈ �ార్వ�్రక

అనుభవమ�ల�న్ �ేవ��� మ��య� మ�నవ�ల పట్ల ఆయన �తత్ మ�ను ఎల్ల ప�ప్డూ బయల�పర���.

�ట�� మనమ� “అతయ్ంత �ా��రణ���న ప్రతయ్కష్తల�” అ� �ిల�వవచు్చ.

�ా��రణ ప్రతయ్కష్తల �క్క మధయ్ ��గమ�ల� �ా��రణ ప్రతయ్కష్త �క్క �ామ�నయ్ మ��య�

అ�ామ�నయ్���న �షయమ�ల �క్క �శ�మ�ల� ఉ��న్�. ఇ� ��వలం ��ంద���� మ�త్ర�� ఇవ్వబ��న సృ�ి్ట

అనుభ�ాల�, ఎందుకంట� ఇ� �ాలమ� ల�క �ా్థనమ� వంట� ���న్ ప���త�ల� కల��ౖయ�నన్�. ఉ��హరణక�,
భయంకర��న
� �ా��ాన �క్క �ాల�ల� క��� �ేవ�� �క్క మ� శ��త్� ప్రచురపర��ాత్�. �ా� ��ల�
మం�� ప్రజల� ఎనన్డ�ను �ా��ానను అనుభ�ంచర�. ��మ�లయ� పర్వతమ�ల �క్క ఎత�
త్ ల� �ేవ��

మ��మను ప్రచురపర��ాత్�, �ా� మ�నవజ��ల� ��ల� మం�� ��మ�లయ�లను ప్రతయ్కష్ం�ా చూడల�దు.

మనమం�� అ��క ప���త�ల� క���య���న్మ� �ాబట�్ట , �ా��రణ ప్రతయ్కష్తల�న్ అ�న్ సమయ�లల�
అంద���� వ��త్ంచవ�.
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ఈ వర్ణ మ�ల �క్క మ��క ��ౖప� �ా��రణ ప్రతయ్కష్త �క్క అ�ామ�నయ్���న అంశమ�ల� ఉ��న్�,

అన�ా �ేవ�డ� బయల�పర�న ���న్ సతయ్మ�లను ప్రజల� తమక�నన్ ���ష���న జ�్ఞనమ���ను మ��య�
తమ మతపర���న నమ్మకమ�లల� క��� ఒప�ప్��ను సమయమ�ల�. �ాసత్ వ���టంట� ��ల� �ార�్ల
మనమ� ���ష ప్రతయ్కష్త అ� ���ంచు �షయమ�ల� �ా��రణ ప్రతయ్కష్తల� ��గ���య���న్�.

ఉ��హరణక�, ఒ�� �ేవ�డ� ఉ��న్డ� ���న్ ���సత్��తర మతమ�ల� క��� నమ�్మ���. �జ��న
� ���సత్వ

��ా్వసమ� వల��� అ��క మతమ�ల� �ామ�నయ్���న మ��య� ప�త్ర�న
� �షయమ�ల మధయ్ ��దమ�ను

గ���త్�త్ ా�. అ��క మతమ�ల� హతయ్ను ఖం���త్ ా�. �ామ�నయ్ �ామ��క ��య్యమ�ను పల� ��ా్వసమ�ల�

ప్రశం�ి�త్ ా�. ప��ాతన బ�ౖ�ల� ల�కమ�ల�, ఇతర మతమ�ల� ���న్ ���ష���న మ�రగ్ మ�లల� �జ���న

బ�ౖ�ల� ��ా్వసమ�ను ప్ర��ం�ం�ే�. మ��య� ��డ� క���, ��ందర� సు�ారత్ అంద� ప్రజల� క��� ���సత్వ

��ా్వసమ�నక� అనుగ�ణం�ా ఉనన్ నమ్మకమ�లను క���య���న్ర� ��ందర� �షన��ల� ������త్ ార�. అట�్ట
సంద�ాభ్లల�, మనమ� “���ష���న �ా��రణ ప్రతయ్కష్త”ను గ���్చ మ�ట�్లడవచు్చ.

�ాబట�్ట , ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ���ష మ��య� �ామ�నయ్ ప్రతయ్కష్తల �క్క �ాత్రలను గ���్చ మనమ�

ఆల�చన �ేయ�చుండ�ా, ��ల��ార�్ల మర��� �� ��ండ� �షయమ�లను మనమ� జ�్ఞపకమ�ంచు���ా�. ఒక

��ౖప�, ��పయ్మ��ా� ల�క ఇతర మ�రగ్ మ�లల� �ెల�సు��నుటక� కష్టమ��ా� ���న్ �షయమ�లను

ల�ఖనమ�ల� మనక� బ� ���త్ ా�. �ామ�నయ్���న మ��య� �ా��రణ ప్రతయ్కష్త ��్వ�ా ����ంపబడగల

�షయమ�లను గ���్చ క��� �ై�క అ���ారమ��� అ� బ� ���త్ ా�. ఇందు వలన�� మనమ� ల�ఖనమ�లను,
మతపర��న
� మ��య� ��ౖ�క �షయమ�లల� మ�త్ర�� �ాక చ��త్ర మ��య� �జ�్ఞన �షయమ�లల� క���,
మన అ���ారమ��ా ప��గణ��త్ ామ�.

మ��క ��ౖప�, �ామ�నయ్మ��ా ల�ఖనమ�ల ��రక� ప్ర�ేయ్కపరచు �షయమ�లను గ���్చ �ా��రణ

ప్రతయ్కష్త మనక� అ��క �షయ�లను బ� ��ంచగలద� క��� మనమ� గ���త్ం���. �ాసత్ �ా���, ఈ �ాఠమ�లల�

మనమ� చూడబ� త�నన్ట�్ట, ల�ఖనమ�ల� �ె�యజ�యబ��న అ��క ����ంత�ాసత్ � సతయ్మ�ల� �ా��రణ
ప్రతయ్కష్త ��్వ�ా బయల�పరచబ��న�. అందుక�� ��్లష్ట�న
� మతసంబంధ �షయమ�లల� క��� �ై�క

న���ింప� ��రక� మనమ� �ా��రణ ప్రతయ్కష్త �ద ఆ��రప���.

����ంత�ాసత్ � ���్లషణ ��రక� �ా��రణ మ��య� ���ష ప్రతయ్కష్తల� అం��ంచద��న అ��క సంగత�లను

మనమ� గ���త్ం��మ� గనుక, ఇప�ప్డ� ��ండవ �షయమ�ను చూ��ద్మ�. ����ంత�ాసత్ �మ� ��రక� ఈ ��ండ�

రకమ�ల ప్రతయ్కష్తల� మనక� ఎందుక� అవసర���య�నన్�? ����ంత�ాసత్ � అ��్వషణల� ఇ� మనక� ఎల�
స�యపడగలవ�?
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అవసరత
ఒక ��ౖప�, ���ష ప్రతయ్కష్త అ��క �ధమ�ల��ా �ామనయ్ ప్రతయ్కష్తను �ం��� త�ం�� గనుక మనక�

���ష ప్రతయ్కష్త అవసర��య
� �నన్��. �ా��రణ ప్రతయ్కష్త కంట� ఎక�్కవ�ా �ేవ�� మ��య� ఆయన �తత్ మ�ను

�ె�యజ�య�టక�, సప్ష్టపరచుటక� మ��య� బయల�పరచుటక� ���ష ప్రతయ్కష్త ర��� ం��ంచబ��న��. ఈ

మధయ్ ద�ాబ�ద్లల� అ��క మం�� ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� గమ�ం�నట�్ట, �ార� �ాపమ�ల� పడక మ�ను��, �ార�

�ష్కళంక �ి్థ �ల� ఉనన్ప�ప్�ే �ేవ�డ� ఆ��మ� హవ్వలక� ���ష మ��య� �ా��రణ ప్రతయ్కష్తలను

అనుగ���ం��డ�. ఆ��మ� హవ్వల� �ాప ర��త�ల��ా ఉం�ెను �ాబట�్ట �ార� సృ�ి్ట� ���ంచుచుండ�ా �ేవ��

గ���్చ మ��య� ఆయన �తత్ మ�ను గ���్చ మ�� ఎక�్కవ�ా �ెల�సు���య�ం��ర� మనమ� ��ా్థరణ

క���య�ండవచు్చ. అ�నను, �ాపమ�నక� మ�నుప� క���, ���ష ప్రతయ్కష్త �క్క న���ింప� ల�క�ం��

��వలం సృ�ి్ట� ప����ంచుట ��్వ�ా మ�త్ర�� ����ంత�ాసత్ �మ� ���్మం�య�ండక�డదు. మం� �ెడ్డల

�ె���చు్చ వృకష్మ�ను గ���్చ, ��టను సంర��ంచుటను గ���్చ, వృ��ధ్ �ెందుటను గ���్చ, ��ట �క్క

�� ���రల���ట� �ాయ్�ించుటను గ���్చ, మ��య� భ���దంతట అ���ారమ�ను క���య�ండ�టను గ���్చ
�ేవ�డ� ఆ��మ�నక� ���ష సూచనల�� క���న ప్ర�ేయ్క���న మ�టలను ఇ��్చడ�.

అం�ే�ాక, ల�కమ�ల���� �ాపమ� ప్ర���ం�న తర��ాత, ���ష ప్రతయ్కష్త �ేవ�� �క్క ��చన

ప్రణ��క �ద క��� దృ�ి్ట�ట
� �్ట ం��. �ా��రణ ప్రతయ్కష్త మనమ� �ేవ�� �ర�ప్ ��ం� ద ఉ��న్మ�

బయల�పరచుచునన్పప్ట��,� ��వలం ���ష ప్రతయ్కష్త మ�త్ర�� ��స
� త్ ుల� రకష్ణను బయల�పర�సుత్ం��.

మ�ఖయ్మ��ా �ాపమ�ల���� ప��న�� �దల����, ���న్ �ార�్ల �ా్రకృ�క ����ంత�ాసత్ �మ� అ� �ిల�వబ��న

�ా��రణ ప్రతయ్కష్తల� నుం�� ��ల�వడ� ����ంత�ాసత్ � ��ా్మణమ� �క్క ప్ర�య
� , ఖ�్చతమ��ా ���ష ప్రతయ్కష్త
��్వ�ా న���ింపబడవల�ియ�నన్��. ల����డల, �ేవ�డ� సృ�ి్టల� బయల�పర�న �షయమ�లను మనమ�
దు��్వ����ంచు అవ�ాశమ�ల� ఎక�్కవ�ా ఉ��న్�.

మనక� ల�ఖనమ� �క్క అవసరతను మనసుస్ల� ఉంచు���, �ా��రణ ప్రతయ్కష్త �క్క

అవసరతను క��� మనమ� చూ���. ��వలం బ�ౖ�ల� ఆ��రం�ా మన ����ంత�ాసత్ �మ�ను కట�్టట ఎందుక�

స���� దు? ల�ఖనమ�ల� క��ించ� ఏ �షయమ�లను �ా��రణ ప్రతయ్కష్త మనక� అం��సత్ ుం��?

ఇప�ప్డ�, మనమ� మ�ందు �ె�ిప్నట�్ల , ల�ఖనమ�ల �క్క అ���ా��క న���ింప� ల�క�ం�� మనమ�

ప్రకృ�� ల�క �ా��రణ ప్రతయ్కష్తను స��ించల�మ�. అ��ే అ�ే సమయమ�ల�, ల�ఖనమ�ల� ��వలం ���న్
�షయమ�లను మ�త్ర�� సూట��ా �ె�యజ�సత్ ు��న్య�, మ��య� �ా��రణ ప్రతయ్కష్త �క్క ��ాలత��

�� ల�్చక�ంట� ల�ఖనమ�ల� ��వలం ���న్ �షయమ�లను గ���్చ మ�త్ర�� మ�ట�్లడ�త���న్య� మనమ�
గ���ం���. ���ష ప్రతయ్కష్త మనక� �ె�యజ�య� �షయ�లక� �ా��రణ ప్రతయ్కష్త సందరభ్మ�ను
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సమక�ర�్చత�ం��. మనమ� మ�ందు �ాఠమ�లల� ��ర�్చక�నన్ �యమమ�ను అనువ��త్ంచుటక�, �ా��రణ

మ��య� ���ష ప్రతయ్కష్తల �క్క పల� అంశమ�ల� బహ�ళ పరసప్రతల �క్క వలయ�లక� ������ాత్�.
�ా��రణ ప్రతయ్కష్త �క్క ఈ �ాత్ర క�సం ��ండ� మ�రగ్ మ�లల� క��ిసత్ ుం��. ఒక ��ౖప�, �ా��రణ

ప్రతయ్కష్తను గ���్చ మనమ� ��ర�్చ��ను �షయమ�ల� ���ష ప్రతయ్కష్తను అర్థ ం �ేసు��నుటల� మనక�

స�యపడ���. ���� గ���్చ ఈ �ధం�ా ఆల��ంచం��. ల�ఖనమ�ల �క్క ప్రతయ్కష్తను �� ందు��నుటక�
ఒక వయ్��త్ ఒక ��షను చదువ��ా��ా ఉం���, ల�క క�సం ��ంత వర���
� � అర్థ ం �ేసు�����ా��ా ఉం��ల�

మనక� �ెల�సు. అ��ే ఇతర ప�సత్ కమ�ల �క్క స�యం ల�క�ం�� మనల� ఎంత మం�� బ�ౖ�ల�ల��
మ�టలను మ�త్ర�� ��య్�ంచుట ��్వ�ా ఒక ��షను చదువ�టను ల�క అర్థ మ� �ేసు��నుటను

��ర�్చక���న్ర�? ����� ఖ�్చత���న జ�ాబ� “ఎవర� ల�ర�.” మనల� ��ల� మం��� ��షను త�్ల తండ�్రల

��్వ�ా ల�క సంరకష్క�� ��్వ�ా, సృ�ి్టల�� ఇతర ప��ర్థ మ�లక� �ెం��న వసుత్వ�ల� మ��య� ��య
� ల �క్క
స�యం�� ��ర�్చక���న్మ�. మ��య� తర��ాత చదవటం క��� అ�ే �ధం�ా ��ర�్చక���న్మ�.

�ా��రణ ప్రతయ్కష్తల� ��ర�్చ���న �షయమ�ల �ద ���్మంచుట ��్వ�ా మ�త్ర�� తర��ాత మనమ�

బ�ౖ�ల�ను స��ించగ�����. �ాసత్ �ా���, ల�ఖనమ�ల దగగ్ రక� వ�ే్చస���� �ా��రణ ప్రతయ్కష్త �ద మన
ఆ��రం ��� కంట� ల��ెన
ౖ ���ా ఉనన్��. �ా��రణ ప్రతయ్కష్త ��్వ�ా ప్రజల� ��ర�్చ��నన్ �షయ�ల� ల�క�� �ే
��డ� మనక� చదువ�టక� బ�ౖ�ళ�్ళ క��� ఉం�ే� �ావ�. బ�ౖ�ల� �క్క అను�ాదక�ల� అను�ాదమ�

�ేయ�టను ��ర�్చక�ంట�ర�; మ�ద్రణకరత్ ల� మ���్రంచుట ��ర�్చక���న్ర�; ప్రచురణకరత్ ల� ప్రచు��ంచుటను క���

��ల� వరక� �ా��రణ ప్రతయ్కష్త నుం�� ��ర�్చక���న్ర�. ఈ అ� �ామ�నయ్���న �ధమ�లల�, మనమ�

�ా��రణ ప్రతయ్కష్త పట్ల ఆస��త్� చూ�ిం��� ఎందుకంట� ���ష ప్రతయ్కష్తను చదువ�టల� అ�� మనక� స�యం
�ేసత్ ుం��.

మ��క ��ౖప�, బ�ౖ�ల�ను ఫలవంతమ��ా అన్వ�ంచుటక� క��� �ా��రణ ప్రతయ్కష్త

అవసర���య�నన్��. ఉ��హరణక�, బ�ౖ�ల� అ��క అంశమ�లను గ���్చ మ�ట�్లడ�త�ం�� మ��య�

అనుస��ంచుటక� అ�ఘ��న
� �యమమ�లను ఇసుత్ం��. అ�నను, ఈ �యమ�లను అన్వ�ంచుటక�

అ� అన్వ�ంచబడ�త�నన్ సృ�ి్ట� గ���్చ మనమ� ఎ����న�ారమ��ా ఉం���.

భరత్ ల� ��రయ్లను ��్ర�ం��ల� బ�ౖ�ల� �ెబ�త�ం��, �ా� ఈ బ�బ
ౖ �ల� �యమమ�ను అన్వ�ంచుటక�

�ా��రణ ప్రతయ్కష్తల�� ���న్ సంగత�లను మనమ� ఎ����న�ార���య�ం���. భరత్ అంట� ఏంట�? ��రయ్ అంట�

ఏ�ట�? ఆ సందరభ్మ�ల� ఒక ��రయ్ను ���
్ర ంచుట అంట� అర్థమ� ఏ�ట� క��� మనమ�

ఎ����న�ార���య�ం���. ఈ �ధం�ా, ల�ఖనమ� �క్క నమ్మక���న అనువరత్ న ఎల్ల ప�ప్డ� �ేవ�� �క్క

�ా��రణ ప్రతయ్కష్త �ద ఆ��రప��య�ంట�ం��.

�ాబట�్ట , ఒక్క మ�టల�, �ేవ�డ� తనను ��ను �ా��రణ మ��య� ���ష ప్రతయ్కష్తలల�

బయల�పరచు����న్డ�, మ��య� ఆయన ప్రతయ్కష్తను మనమ� సృ�ి్టల�ను మ��య� ల�ఖనమ�లల�ను
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చూ��ల� ఆయన ఆ�ంచుచు��న్డ� మనమ� చూ�ాత్మ�. ఏ ఒక్క ప్రతయ్కష్త క��� ఒంట���ా

�ల�వబడ�టక� ర��� ం��ంచబడల�దు. మన ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుచుండ�ా మనమ� ��ంట��
పట�్ట��నునట�
్ల �ేవ�డ� �ర్ణ �ం��డ�.

���సత్వ�ల� �ేవ�� �క్క స్వయం-ప్రతయ్కష్తను ���ష మ��య� �ా��రణ ప్రతయ్కష్తలల� క��ి

కను����ల� మనమ� చూ�ామ� �ాబట�్ట , ఇప�ప్డ� మన ��ండవ అంశమ�ను చూ��ద్మ�: ����ంత�ాసత్ �మ�ను

���ల� నుం�� ������య�టక� మనమ� ప్రతయ్కష్తను ఎల� అర్థమ� �ేసు���ా�?

ప్రతయ్కష్తను అర్థమ� �ేసు��నుట
ఇక్కడ మన�క మ�ఖయ్���న వయ్��య్సమ�ను గమ�ం���. ఒకర� �క� బహ�మ�� ఇచు్చట ఒక

ఎ�ెత్ �ే
� , ���� స���ా ఉప���ంచుట మ��క ఎ�ెత్ నట�్ల
� , ఆయన ప్రతయ్కష్తను �ేవ�డ� మన��చు్చట ఒక ఎ�ెత్ �ే
� ,
���� ����ంత�ాసత్ �మ�ల� స���ా ఉప���ంచుట మ��క ఎతత్ వ�త�ం��. ఇప�ప్డ�, ఆయన ఆ�ాధనక�

�గ�య్డ� మ��య� �ా�� �ర�గ�బ�ట� వలన �ార� �ేవ�� �ర�ప్ ఎదుట �ల�వబడ��ర� �ెల�సు��నుటక�

ప్రజలక� �ావల�ిన సప్ష్టతను ఇచు్చనట�
్ల �ేవ�డ� తనను ��ను సృ�ి్టల� బయల�పరచుక���న్డ� ��మ�. 1
బ� ��సత్ ుం��. అ�నను, �ా��రణ మ��య� ���ష ప్రతయ్కష్తను ఈ �ామ�నయ్ �ా్థ�లక� �ం� అర్థ మ�

�ేసు��నుట సుల���ౖన ప� �ాదు; అ�� ఒక ��్లష్ట�న
� ���్లషణ� ప్ర�య
� .

ప్రతయ్కష్తను అర్థ మ� �ేసు��ను ఈ ప్ర�య
� ఎల� జర�గ�త�ం�ో �ెల�సు��నుటక�, మనమ� మన

ఆస��త్� మ�డ� ��శల��ౖ ��ం��్రక��ంచు��మ�: �దట��,� �ాపమ� �క్క ఆటంకమ�ను గ���్చ

��ర�్చక�ం��మ�; ��ండవ��, ప�����ధ్త్మ �����ంప�ను గ���్చ ��ర�్చక�ం��మ�; మ��య� తర��ాత,

మ�డవ��, ఈ మన ����ంత�ాసత్ �మ� �ద ఈ ��య
� ��లకమ� �క్క ప్ర��వమ�లను చూ��ద్మ�. �దట��ా,
�ేవ�� ప్రతయ్కష్తను అర్థ మ� �ేసు��నుటక� ప్రయ�న్ంచుచుండ�ా �ాపమ� ఎల� ఆటంకం క���సత్ ుం�ో

చూ��ద్మ�.

�ాపమ� �క్క ఆటంకం
ఇ�� ��ల� బ���కర���న �షయం అ�నపప్ట���, �ాపమ� మ�నవ�ల �ద ఎంత �ాఢ���న

ప్ర��వమ�ను చూ�ిందంట�, ఒక��ళ �ేవ�డ� ���� పట�్ట ంచు��క�ం�� ఊరక�ంట� మనమ� ఆయన ప్రతయ్కష్తను
మన శ��త్ అంతట��� వయ్�����ం�ే�ారమ� మనమ� గ���త్ం���. �ేవ�� �క్క �ా��రణ మ��య� ���ష కృప
ల�క�� �ే, �ేవ�� ప్రతయ్కష్తల� నుం�� మన ����ంత�ాసత్ �మ�ను గ���త్ంచుటక� మ��య� అ�వృ��ధ్ �ేయ�టక�
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మనమ� �ే�� ప్ర� ప్రయతన్ం �ఫలమవ�త�ం��. �ాంప్ర���క ����ంత�ాసత్ � పదమ�లల�, ఈ సమసయ్ను

��ల� �ార�్ల “�ాపమ� �క్క మ�న�ిక ప్ర��వమ�ల�” అ� �ిల��ాత్ర�, మ��య� ఇ�� ���క� పద��న
� ����
(νου̃̃ς) నుం�� ��ల�వ��ం��, ��� అర్థ మ� మనసుస్.

�ాపమ� �క్క ఈ మ�న�ిక ప్ర��వమ�లను �ెల�సు��నుటక�, �దట��ా �ాపమ� �ా��రణ

ప్రతయ్కష్తను చూడక�ం�� మన మనసుస్లక� ఎల� అంధత్వం క���సత్ ుం�ో చూ��ద్మ�, మ��య� తర��ాత అ��
���ష ప్రతయ్కష్తను చూడక�ం�� ఎల� అంధత్వం క���సత్ ుం�ో చూ��ద్మ�.

�ా��రణ ప్రతయ్కష్త
భ�� �ద ప్ర� మ��ి ��ంత వరక� �ా��రణ ప్రతయ్కష్తను ఎ����న�ా�ైయ�నన్పప్ట��,� మనక�

�ె��ిన �షయమ�లల� ��ల� �ాట�� మనమ� అడ్డ ��ంచునట�
్ల �ాపమ� �ేసత్ ుం�� మ��య� �ా��రణ ప్రతయ్కష్త
మనక� అం��ంచగల అ��క �షయమ�లను చూడక�ం�� అంధత్వం క���సత్ ుం��. ��మ�. 1:18ల�, �ా��రణ
ప్రతయ్కష్త �క్క సతయ్మ�ను ఎ����న �ాపబ��త���న అనుయ్ల� “దు��న్��ేత సతయ్మ�ను అడ్డ ��ంచు”దుర�

��ల� �ెబ�త���న్డ�. మ��క మ�టల�, సృ�ి్టల� సప్ష్టమ��ా బయల�పరచబ��న సతయ్మ�ను అడ్డ ��ంచునన్ట�
్ల
�ాపమ� మనలను ప�����ల�ప్త�ం��; మనమ� �రస్క��ం� �ా��రణ ప్రతయ్కష్త నుం�� దూర����� ��మ�.

�ా��రణ ప్రతయ్కష్తల� బయల�పరచబ��న ��ౖ�క �యమ�లను అ��ా్వసుల� ఉల్ల ం��ం�నప�ప్డ�, �ేవ�డ�
�ా��� “�ా�� హృదయమ�ల �క్క దు�ా�ల�షలక�ను,” “త�చ్చ���న అ�ల�షలక�ను,” మ��య� “భ్రష్ట
మనసుస్క�ను” అపప్��ం�ెన� ��ల� �ా్రసుత్��న్డ�.

మనమ� ఒక బయర�్లక�్మన ల�క �ా�ై�� �న కనుచూప�ను క���య�ండ�నట�
్ల దుర�ల�ష

మ��య� భ్రష్టత్వమ� మన హృదయమ�లను న���ించుచునన్�. �ా��రణ ప్రతయ్కష్తల�� సతయ్మ�ను �ే��
మనమ� చూడల�మ� అ� �ాదు. �ా�, �ేవ�� కృపక� వ��నులమగ�నంత�ా, మన భ్రష్ట ఆశల�� �ా��రణ

ప్రతయ్కష్త �క్క సతయ్మ�లను మనక� అనుక�లం�ా మలచు��నుచు��న్మ�. మనమ� సతయ్మ�ను

అబదధ్ మ�, మ��య� అబదధ్ మ�లను సతయ్మ� �ిలచుచు��న్మ�; మనమ� మం�� �ెడ� అ�, మ��య�

�ెడ�ను మం� అ� �ిలచుచు��న్మ�.

�ా��రణ ప్రతయ్కష్తను స���ా ఉప���ంచక�ం�� �ాపమ� మనలను ఏ �ధమ��ా భ్రష్ట �ల��ా �ే�న
ి �ో

చూ�ామ� గనుక, ఇప�ప్డ� మన ��య్సను ���ష ప్రతయ్కష్త ��ప
ౖ � మ�్ల ంచు��మ�. ���ష ప్రతయ్కష్త �ద,

మ�ఖయ్మ��ా ల�ఖనమ�ల� �ేవ�� ప్రతయ్కష్తను మనమ� ఉప���ంచు ���నమ� �ద �ాపమ� ఎల�ంట�
ప్ర��వమ� చూప�త�ం��?
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���ష ప్రతయ్కష్త
�ేవ�� కృప ల�క�ం�� �ాప�ల�న
ౖ మ�నవ�ల� ల�ఖనమ� �క్క బ� ధను వయ్������త్ ార� బ�ౖ�ల�

స్వయం�ా �ెబ�త�ం��. ప��సయ�య్ల� �ాత �బంధనను తప�ప్�ా ఉప���సత్ ు��న్ర� అ� �ె�ప్ి నప�ప్డ�,

��ను 5:39-40ల� ��సు ���� గ���్చ మ�ట�్ల��డ�. ఇతర ల�ఖనమ�ల వల��� ప్రజల� ��ల� �క్క

రచనలను క��� తప�ప్�ా అర్థ మ� �ేసుక�ంట�ర� ��ల� రచనలను గ���్చ మ�ట�్లడ�త� 2 ��త�ర� 3:1516ల� ��త�ర� �ాయ్ఖ�య్��ాత్డ�. �ేవ�� కృప ల�క�ం��, �ాప�ల�న
ౖ మ�నవ�ల� ల�ఖనమ�లను తప�ప్�ా

ఉప����త్ ార� మ��య� తప�ప్�ా అర్థమ� �ేసుక�ంట�ర�.

�ాపమ��� బ�ౖ�ల�ను తప�ప్�ా అనువ��ంచుట అను సమసయ్ ��వలం అ��ా్వసులక� మ�త్ర��

ప���త��న
� �� �ాదు; అ�� ��ా్వసులక� క��� �� క�త�ం��. 17వ, 18వ మ��య� 19వ శ��బద్ మ�లల��
ఎం�� మం�� ఐ���ా మ��య� అ�����ా ����ంత�ాసత్ � పం��త�ల� ఆ�ి్ర�ా బ��సల �క్క �ాయ్�ారమ�ను

బ�ౖ�ల� సమ��్థసత్ ుం�� అ� నమ�్మర� అ���� ��క� గ�ర�త్క� వచు్చ ఒక ఉ��హరణ. ఇ�� ఎల� జ����ం��? ��స
� త్ వ�ల�
ల�ఖనమ�లను ఆ �ధం�ా ఎల� అడ్డ �ో వల� అనువ��ంచగలర�? �ాపమ� ల�ఖనమ�లను అనువ��ంచు మన

శ��త్�� క��� ఆటంకం క���సత్ ుం�� అ���� ఈ ప్రశన్క� జ�ాబ�. మన �ాం��తయ్మ� �క్క బలమ� ఎంత ఉ��న్

ల�క మన బ�ౖ�ల� జ�్ఞనమ� �క్క ల�త� ఎంత ఉ��న్, మనమం�� క��� ఏ�ో ఒక �ధం�ా ���ష ప్రతయ్కష్తను

మ�్ల సత్ ు��న్మ� ల�క భ్రష్ట � పట�్ట సుత్��న్మ� అ� ప���త్�ా ��ా్థరణ �ెం���. మన బల��నతల� మ��య�
పకష్�ాతమ�లను గ���్చ మనమ� ఎంత�ా �ెల�సుక�ంట�, అంత�ా మనమ� ఇట�్ట �� ర�ాట్ల ను

అ��గ�ంచగల�గ���మ�, �ా� బ�ౖ�ల�ను అ�ార్థ ం �ేసు���న ���న్ మ�రగ్ మ�లను �ెల�సు��క�ం����

మనమ� మరణ��త్ ామ�.

�ేవ�� ప్రతయ్కష్తను ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచునప�ప్డ� మనమ� ఎదు��్కను అ��క సమసయ్లను

గ���్చ �ాపమ� �క్క మ�న�ిక ప్ర��వమ�ను �వ���త్ ా�. ల�ఖనమ�ల� మ��య� సృ�ి్ట ��ండ� �ేవ��

మ��య� ఆయన �తత్ మ�ను మనక� బయల�పర��ాత్�, �ా� �ేవ�� ప్రతయ్కష్తను అనువ��ంచు మనమ�
�ాప�ల��య
� ���న్మ�. మనమ� సృ�ి్ట ల�క ల�ఖనమ�ల� ఆయన ప్రతయ్కష్తను ఎల్ల ప�ప్డూ అర్థ మ�

�ేసు��ల�మ�. ప���� �న ల�కమ�ల� ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటల� గల ��ాదకర���న సతయ్���.
�ా��రణ మ��య� ���ష ప్రతయ్కష్తను ఉప���ంచు మన �ామర్థ �మ���ౖ �ాపమ� ల��ైన

ప్ర��వమ�ను ఎల� చూప�త�ం�ో �ెల�సుక���న్మ� �ాబట�్ట , ఇప�ప్డ� ప్రతయ్కష్తను అర్థ మ� �ేసు��నుటక�

మనమ� క���య�నన్ ఉతత్ మ���న ���కష్ణ ��ప
ౖ �క� మన దృ�ి్ట� మ�్ల ంచు��మ�: ప�����ధ్త్మ �����ంప�.
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ప�����ధ్త్మ �����ంప�
ప్రతయ్కష్త నుం�� �జ��న
� ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట మన ��తమ�లల� ప�����ధ్త్మ �క్క

వయ్��త్గత ప��చరయ్ ��్వ�ా కల�గ�త�ం�� అ� ��ల� �ార�్ల ��స
� త్ వ�ల� గ���ంచల�క�� ��ర�. బదుల��ా,

మ�నవ�ల��ా మనమ� క���య�నన్ �ా్వ���క �ామర్థ �తల �ద �ార� తమ �శ్చయతను �ల�ప���ర�.
జ�్ఞ��దయ ఆధు�క�ాదం తర��ాత క���, మనమ� ��త��ాదుల��� �ేవ�� ప్రతయ్కష్తక� చక్క�ా-

�ర్వ�ంచబ��న పదధ్ త�లను అన్వ�ంచగ����ే �జ���న ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచగలమ�

అనుక�ంట�మ�. �ా� �ాసత్ �ా���, మన ��త��ాద �ామర్థ �తల� సృ�ి్టల� మన ప���� �న �ి్థ ��� తటస్థ ం�ా

ఉండల�వ�. ప���� �న �ి్థ �ల�, �ాపమ� మన మనసుస్లక� గ���్డ తనమ� క���సత్ ుం��, మన ��ష మ��య�

����్కక �ామర్థ �తల�� స�, �ాబట�్ట ��ల� �ార�్ల మనమ� ప్రతయ్కష్తను స���ా అర్థమ� �ేసు��ల�క�� ��మ�.
����� �ం�న�� ఒకట� అవసర���య�నన్��; మన ��త��ాద, ���ా మ��య� అనుభవ �ామర్థ �మ�లను

బలపరచున�� ఒకట� అవసర���య�నన్��; �ా��రణ మ��య� ���ష ప్రతయ్కష్తలను ఉనన్� ఉనన్ట�్ట�ా అర్థ మ�
�ేసు��నుటల� మ��య� త��్వ�ా �జ��న
� ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచు శ��త్�చు్చ ఒకట� �ా�ా�. అంధత్వం

క���న మన కనున్లక� ��వలం �ేవ�� ఆత్మ �����ంప� మ�త్ర�� అట�్ట ��ల�గ�ను �సు����ాగలదు.

ఆత్మ �����ంప�ను ��ర�్చ��నుటక�, ఆయన �దట ���ష ప్రతయ్కష్తల���� ఎల�ంట� ��ళక�వలను

ఇ�ాత్�ో మ��య� తర��ాత �ా��రణ ప్రతయ్కష్తను చూచుటక� క��� మన కనున్లను ఎల� �ెర��ాత్�ో �దట
చూ��ద్మ�.

���ష ప్రతయ్కష్త
�ాంప్ర���క ��్ర ట��్ట ం� ట్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� “�����ంపబడ�ట” అ�� పదమ� ఎక�్కవ�ా ���ష ప్రతయ్కష్త

�క్క జ�్ఞనమ�ను క���ంచుటక� ఆత్మ �ేయ� �ారయ్మ�నక� ఉప���ంచబడ�త�ం��. ప�����ధ్త్మ మన
ల�పల �ారయ్మ� �ే�త్ ాడ�, మన మనసుస్లను నూతనపర��ాత్డ�, త��్వ�ా మనమ� �ేవ�� �ాకయ్మ�ను

అర్థ మ� �ేసు��నవచు్చ, అం��క��ంచవచు్చ మ��య� అన్వ�ంచవచు్చ. ఈ సతయ్మ�ను ఎ���ీ. 1:17-19ల�

��ల� �ె�యజ��ిప్న ���నమ�ను చూడం��:

. . . మన ప్రభ���ౖన ��సు��స
� త్ ు�క్క �ేవ��ైన మ��మ స్వర��ియగ� తం��్ర, తనున్
�ె��ి��నుటయందు �క� జ�్ఞనమ�ను ప్రతయ్కష్తయ�నుగల మనసుస్

అనుగ���ంచునట�
్ల , ��ను �� �ా్రర్థనలయందు �మ�్మనుగ���్చ �జ�్ఞపన
�ేయ�చు��న్ను (ఎ���ీ 1:17-19).
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ఇప�ప్డ�, ఆత్మ కల�గజ�య� ���ష ప్రతయ్కష్త �క్క �����ంప� పల� �ధమ�లల� ప� �ేసత్ ుం�� అ�

గ���త్ంచుట ఎం�� �ా్రమ�ఖయ్���య�నన్��. ఒక ��ప
ౖ �, �ేవ�� ఆత్మ ��చ��తర మ�రగ్ మ�లల� ప� �ే�త్ ాడ�,

త��్వ�ా ���ష ప్రతయ్కష్త �క్క అ��క అం�ాలను అ��ా్వసుల� క��� అర్థ ం �ేసుక�ంట�ర� ల�ఖనమ�ల�
సప్ష్టమ� �ేసత్ ు��న్�. సంఖ�య్. 24:2 ప్ర�ారం, �ేవ�� ఆత్మ అనయ్మత ప్రవకత్ ��న �ల�మ� ����� వ�్చ

అత��� ��ళక�వల� ఇ�్చం��. మ��య� ��ను 11:49-51ల�, ��సు �ిల�వ��యబడ�టల� మ�ఖయ్ �ాత్ర

�� �ిం�న ప్ర��న య�జక��ెన
ౖ కయప ��సు �ిల�వ మరణమ�ను గ���్చ �జమ��ా ప్రవ�ం��డ�. మతత్ �
సు�ారత్ 21 వ అ��య్యమ�ల�, దు�ా్మర�గ్ల�ౖన �ాప�ల�ా��� గ���్చన ఉపమ�నమ� తమను గ���్చ

�ెపప్బ��ం�� అ� ప��సయ�య్ల� గ���ం��ర�, �ా� ����� �ార� హ��య్ వ�య్హం�� సప్ం��ం��ర��ా� �జ��న
�

ప�ా్చ��త్పమ� �ా���� కల�గల�దు. అ�ే �ధం�ా, ���్ర ప�్రక రచ�త 6:4ల�, ప్రజల ��తమ�ల� ఆత్మ ��్వ�ా
�����ంపబడ�టను గ���్చ ప్ర�ేయ్కం�ా మ�ట�్ల��డ� �ా� తర��ాత �ా�� రకష్ణను ప్ర�న్ం��డ�.

“�ామ�నయ్ కృప” సందరభ్మ�ల� ఈ ఉ��హరణలను మనమ� “ఆత్మ �క్క �ామ�నయ్ �ారయ్మ�ల�”

అ� �ిల�వవచు్చ. ఇ� ఆత్మ ల�కమ�ల� జ����ంచుచునన్ ��చ��తర �ాత్రలల� ���న్. ఇందువలన��

అ��ా్వసల� క��� ల�ఖనమ�లక� అనుగ�ణం�ా ఉనన్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను గ���ంచగలర� మ��య�
బ� ��ంచగలర�. �ార� ���ంపబడక�� �నపప్ట���, ఇ�� �ా�� ��తమ�లల� ఆత్మ �ారయ్మ�నక�

ఫ�తమ��ా ఉనన్��.

అ�ే సమయమ�ల�, సంఘమ� ఆత్మ �క్క �ే�ాలయమ� క��� గ�ర�త్ంచు��నుట

�ా్రమ�ఖయ్���య�నన్��. సంఘమ� ల�కమ�ల� ఆయన ప్ర�ేయ్క స�న్�� మ��య� ప��చరయ్క� �ా్థవరమ��ా
ఉనన్��. ఆయన ���ంచబ��న ఆయన ప్రజలక� �ేవ�� �ాకయ్మ� �క్క రకష్ణ జ�్ఞనమ�ను

అనుగ����త్ ాడ�. ఆత్మ �క్క �����ంచు �ారయ్మ� అ��ా్వసులల� కంట� ఎక�్కవ�ా ��ా్వసులల� ప� �ేసత్ ుం��

అ� ఆ�ంచుట క��� స���న�ే. �ాసత్ �ా���, అ��ా్వసుల కంట� �శ్వ�ించు ����ంత�ాసత్ ���తత్ల� ఆత్మ నుం��

ఎక�్కవ�ా ��ర�్చ��నవచు్చ అ� ఆ�ంచుట స��న
� �ే.

���ష ప్రతయ్కష్త �షయమ�ల� ఆత్మ మన మనసుస్లను �����ంచు మ�ఖయ్���న �ాత్ర ప్ర� ���సత్వ

����ంత�ాసత్ ���తత్ గ�ర�త్ంచు��వల�ిన ఒక �ా్రమ�ఖయ్���న �షయమ�ను ల�వ��తత్ �త�ం��. ��వలం �ేవ�� ఆత్మ
మ�త్ర�� మనలను �����ంచగలదు �ాబట�్ట , ���సత్వ ����ంత�ాసత్ ���తత్ల� మనఃప�ర్వకమ��ాను �జ����ాను

ఆత్మ ఆ��నమ�ల� ఉండ�టక� ప్రయ�న్ం���. ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ���� మనమ� మన �� ంత శ��త్��

�ా��ంచగల ఒక ప�ర�ష��న��న
� ప� �ాదు. మన ���ష ప్రతయ్కష్త నుం�� �జ���న ����ంత�ాసత్ �మ�ను

ర��� ం��ం��ల� మనమ� ఆ�సుత్నన్ట్ల ��ే, ప�����ధ్త్మ�� ఉనన్త��న
� వయ్��త్గత అనుబంధమ� మ��య�

ఆయన �ారయ్మ� పట్ల ప�త్ర��న �బదధ్ త అవసర���య�నన్�. కృ�ా ఆత్మ �క్క న���ింప�క�

హృదయప�ర్వకమ��ా మనలను మనమ� సమ��ప్ంచుక�నన్ప�ప్డ� మ�త్ర�� మన ����ంత�ాసత్ � అంశమ�ల�
ల�ఖనమ�లల� నుం�� స���న మ�రగ్ మ�లల� ������యబ��నవ� �����ంచుటక� అవ�ాశమ�ంట�ం��.
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ఆత్మ �క్క ���ష ప్రతయ్కష్�� �����ంప�ను దృ�ి్టల� ఉంచు���, ఇప�ప్డ� మనమ� �����ంపబడ�ట

్ల ��మ�. ల�ఖనమ�లను స���ా అర్థ మ� �ేసు��నుటక� మ��య�
మ��య� �ా��రణ ప్రతయ్కష్త ��ప
ౖ � మళ�

అన్వ�ంచుటక� �ావల�ిన �షయమ� ��ల� మం�� ���సత్వ�లక� సుప���త���య�నన్��, అ�� ఆత్మ

�����ంప� మనక� �ా�ా�. అ�ే సమయమ�ల�, �ా��రణ ప్రతయ్కష్తను స���ా ఉప���ంచు �ామర్థ �మ�ను
క��� ఆత్మ �ీత్ � ప�ర�ష�లక� అనుగ����త్ ాడ� మనమ� గ�ర�త్ంచు���ా�.

�ా��రణ ప్రతయ్కష్త
ఈ సతయ్మ�ను మనమ� ల�ఖనమ�ల� చూచుటక� అ��క మ�రగ్ మ�ల���న్�. ల�ఖనమ�ల� ఈ

�షయమ�ను గ���్చ మ�ట్ల డ� ఒక మ�ఖయ్��న
� మ�రగ్ మ� జ�్ఞన �ి�ధ్ �ంతమ�. బ�ౖ�ల�ల�, జ�్ఞనమ� అ����

�ేవ����్చన స���న అవ�ాహన�ా ఉనన్�� మ��య� ఇ�� �ామ�నయ్ ప్రతయ్కష్త �ద దృ�ి్ట ��డ�త�ం��. అ��ే
జ�్ఞనమ� ఎక్కడ నుం�� వసుత్ం��? �ేవ�� ఆత్మ జ�్ఞనమ�ను బ� ���త్ ాడ�.

�����ల� 5:14ల�, �����ల� �క్క జ�్ఞనమ� �ేవ�� నుం�� వ�్చన జ�్ఞనమ� అనయ్మత �ాజ�న
ౖ

బ�లష్సస్ర� గ���త్ం��డ�. సమసత్ జ�్ఞనమ� �ేవ�� �దద్ నుం�� వసుత్ంద� �ా��తల� 2:6ల� మనమ�

చదువ���మ�. అ�ే �ధం�ా, �రగ్ మ 31:3 ప్ర�ారం, క���ార�ల�ౖన బ�సల�ల� మ��య� అహ� �య�బ�ల�

ప�����ధ్త్మ�� �ంపబ��య�ం���� గనుక తమ కళను సక�మమ��ా చూపగ��ార�. ఆత్మ �����ంప� ��వలం
���ష ప్రతయ్కష్తక� మ�త్ర���ాక �ామ�నయ్ ప్రతయ్కష్తక� క��� అవసర�� అ� ఇ� మ��య� ఇల�ంట�
�షయమ�లను గ���్చ మ�ట�్లడ� ఇతర ల�ఖన ��గమ�ల� మనక� బ� ���త్ ా�.

�ా��రణ ప్రతయ్కష్తల� ప్రజల� సమసత్ �ధమ�ల�ౖన సతయ్మ�ను కను��నునట�్ల ఆత్మను గ���్చ ఆయన

ర�ం�న ఇ���ట�య్ట్స్ అఫ్ �� ���
� ట్ ియన్ ����యన్ అను ప�సత్ కమ� �క్క ��ండవ ప�సత్ కమ�, ��ండవ

అ��య్యమ�ల� ���్వన్ ఏమంట���న్�ో �నం��:

ఈ �షయ�లను మనమ� ల���క రచ�తల రచనలల� గమ�ం�నప�ప్�ెల్ల �,

మ�నవ�� మనసుస్, పతన��� ��� ఆ��గయ్వంతమ� నుం� వ��క
� ��ంపబ��నపప్ట����,

�ేవ�� ��ష
� వరమ�ల�� కపప్బ�� అలంక��ంపబ��నద� మనక� ఉప�ే�ంచ�����,
� ్ట �న
�� గడద��న సతయ్మ�ను గ���్చన ఆ ��ల�గ� �ాట�ల� ప్ర�ా�ంప�యవల�ను. మనమ�
�ేవ�� ఆత్మను, సతయ్మ�ను గ���్చన ఏ���క ఊట�ా ప��గణ�ం�నట్ల ��ే, �ేవ��
ఆత్మను అ��రవపరచ�����ే తపప్, అ�� అగ��ిం�నప�ప్�ెల్ల � మనమ� అట�్ట

సతయ్మ�ను తృణ�క��ంచమ�, స��క�� ���� �రస్క��ంచమ� . . . �ా� మనక�
���క�ాసత్ �మ�, అ��ా్రయంల�� స��య్�న్ ప������ం�ే కళ, గణ�తం, మ��య�

-17����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

� ����ంత�ాసత్ మ
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ఇట�వంట� ఇతర �ాసత్ �మ�లల� స�యం ల�ంచవల�ననున�� �ేవ�� �తత్ ���నట్ల ��ే,
�ైవభ��త్ల���ార� ప� మ��య� ప��చరయ్��, �ట� ����ప్ట�ను �����ంచు��ం��మ�.

ఇక్కడ ���్వన్ �ెబ�త�నన్ట�్ట, �ా��రణ ప్రతయ్కష్త �క్క సతయ్మ�ను �ేవ�� ఆత్మ ��ా్వసులక�

మ��య� అ��ా్వసులక� క��� బ� ���త్ ాడ�. ఆయన మ�త్ర�� సతయ్మ�నక� ఊట�ా ఉ��న్డ�. ఈ �ారణమ�

�ేత, ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను శ��రమ� �క్క శ��త్�� ���్మంచుటక� ప్రయ�న్ంచుట, �ా��రణ ప్రతయ్కష్తక�
సంబం��ం�న �షయమ�లను గ���్చ క���, శ��రమ� �క్క శ��త్�� రకష్ణను �� ందు��నుటక�
ప్రయ�న్ంచునంత మ�ర్ఖత్వమవ�త�ం��.

ఇదం�� ఏ� �ెబ�త�ం�� అంట�, �ేవ�� పతయ్కష్త నుం�� ����ంత�ాసత్ �మ�ను �జయవంతమ��ా

�ాబట�్టట అ���� స్వయంచ�తమ��ా జర�గ�న�� �ాదు ల�క �ర� ల�క ��ను మన �� ంత శ��త్�� �ేయద��న��
�ాదు. స���న �ధమ��ా ప్రతయ్కష్తను అర్థమ� �ేసు��నుట అ���� నమ�తను క���ంచు మతపర���న

అనుభవ���య�నన్�� మ��య� ���ల� మనమ� �రంతరమ� మన �ా్వ���క �ామర్థ �తల �క్క

ప���త�లను జ�్ఞపకమ�ంచు��ంట� �ేవ�� ఆత్మ �ద మన ఆ��రమ�ను ఎడ�ెగక నూతనపర�సుత్ంట�మ�.

ఫ�తమ�ల�
�ా��రణ మ��య� ���ష ప్రతయ్కష్తలను అర్థమ� �ేసు��నుటల� �ాపమ� మ��య� ఆత్మ అను

��య
� ల� ���న్ ఫ���లను ఊ��ంచునట�
� ��లకమ�ల� ����ంత�ాసత్ � ��ా్మణ ప్ర�య
్ల మనలను �ిదధ్పర�సుత్ం��.
��ల��ార�్ల �ాపమ� మ��య� ఆత్మ మధయ్ కల�గ� ఉ��్రకత్త, ���ష మ��య� �ా��రణ ప్రతయ్కష్తలల� మనమ�
కను��ను �షయమ�ల మధయ్ �� సగ� ప���ి్థత�లను ఎదు��్కనునట�
్ల �ేసత్ ుం��.

ల�ఖనమ�లల� మనమ� నమ�్మ ప్ర��� �ా��రణ ప్రతయ్కష్తను గ���్చ మనమ� క���య�నన్

అవ�ాహనల���� సుల�వ��ా ఇ���నంత వరక� ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట ��ల� సులభ��న
� ప�

అవ�త�ం��. ఉ��హరణక�, �జ�్ఞన ఆ��రమ�ల� ����� మదద్ త��చు్చనంత వరక� బ�ౖ�ల� �����్రకమ��ా

సతయ్మ� నమ�్మట కష్టమ��ించదు. �ొ ంగతనమ� వలన కల�గ� అ��క �ామ��క ��డ�లను ��ల� మం��
నమ�్మ��ర� �ాబట�్ట �ొ ం���ంచుట ��రం అ� నమ్మటం కష్టమ��ించదు.

అ��ే మనమ� ఒక���� ఒకరమ� �జ����ా ఉం��మ�. ��ల� �ార�్ల, మనమ� బ�ౖ�ల�ల� ఒక

�షయమ�ను చదువ���మ�, మ��య� ల�కమ�ల� ����� ప���త్�ా �నన్మ��ా ఉనన్ �షయమ�ను

చూ�ాత్మ�. మన ��త అనుభవమ�ల� నుం�� మనమ� ఒక �షయమ�ను ��ర�్చక�ంట�మ�, �ా� తర��ాత

బ�ౖ�ల� ����� ప���త్�ా వయ్���కమ��ా ఉనన్ �షయమ�ను బ� ��సత్ ుం�� అ� గమ��ాత్మ�. ఇపప్డ� మనమ�
చూ�ినట�
్ల �ా, �ా��రణ మ��య� ���ష ప్రతయ్కష్తల �ద ఆ��రపడ�ట ��్వ�ా ���సత్వ�ల� తమ

����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మం���. ��వలం ���ష ప్రతయ్కష్తను ల�క �ా��రణ ప్రతయ్కష్తను �రస్క��ంచుట ��్వ�ా
-18����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
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మనమ� ఈ సమసయ్లను ప��ష్క��ంచల�మ�. ప్రతయ్కష్త �క్క ఈ ��ండ� మ�లమ�ల మధయ్ ఏరప్డ�

��ాదమ�ల వంట� ఈ ప���ి్థత�లను మనమ� ఎల� ఎదు��్కనగలమ�? �జ�్ఞన ఆ�ష్కరణమ�లను ల�క

�ామ�నయ్ అనుభవమ�లను �రస్క��ంచు �షయమ�లను బ�ౖ�ల�ల� కను���నప�ప్డ� మనమ� ఏ�
�ెయ�య్�?

�దట��ా, �ా��రణ మ��య� ���ష ప్రతయ్కష్తల� ఎనన్డూ ఒక����� ఒకట� వయ్���కమ��ా ఉండవ��

ధృడ���న �శ్చయత�� అట�్ట ప���త
ి్థ �లల���� మనమ� ప్ర���ం���. �ా��రణ మ��య� ���ష ప్రతయ్కష్తల

��ంట�ల�ను, ఒ�� �ేవ�డ� మ�ట�్లడ�చు��న్డ� — ఆయన అబదధ్ మ�డ��రడ� గనుక ��వలం సతయ్మ� పల�క�

�ేవ�డ�. అం�ే�ాక, సృ�ి్ట అంతట�ల�ను మ��య� ల�ఖనమ�ల�ను ఆయన బయల�పరచు�ాట�� ఏకమ�

�ేయ�ట �ేవ���� కష్ట�న
� ప� �ాద� క��� మనమ� గ���త్ం���. ప్రతయ్కష్త �క్క ఈ ��ండ� మ�లమ�ల�

ఎంత వయ్��య్సమ� క���న��ా అ��ిం���, ఆ ��ండ� �ాసత్ వమ��ా �జ���న� మ��య� ఒక����� ఒకట�

�� ంతన కలవ� మనక� �ేవ�� దృ�ి్ట ��ణమ� నుం�� �ెల�సుత్ం��.

��ండవ �ా్థనంల�, ���ష మ��య� �ా��రణ ప్రతయ్కష్తల నుం�� �ెల�సుక�నన్ �షయమ�లను గ���్చ

మనమ� మ�ట�్లడ�నప�ప్డ�, మనమ� ��వలం ప్రతయ్కష్త�� మ�త్ర�� వయ్వహ��ంచుటల�దు�ా�, ప్రతయ్కష్తను
గ���్చన మన అవ�ాహనల��, మ��య� ప�ర్ణతక� ఎల్ల ప�ప్డ� దూరం�ా ఉండ� అవ�ాహనల��

వయ్వహ��ంచుచు��న్మ� మనమ� జ�్ఞపకమ�ంచు���ా�. ���ష మ��య� �ా��రణ ప్రతయ్కష్తల� �ేవ�� �దద్
నుం�� వచు్చచునన్� �ాబట�్ట అ� ఎనన్డ�ను ��ా��ంచనపప్ట���, �ాట�� గ���్చన మన అవ�ాహనల�
ఖ�్చతమ��ా ��ా��ంచవచు్చ ఎందుకంట� అ� మన నుం�� వచు్చన�.

�ాబట�్ట , ���ష మ��య� �ా��రణ ప్రతయ్కష్తల మధయ్ ��దమ�లను మనమ� గమ�ం�నప�ప్డ�, ఆ

ప����
ి్థ � ���్ల�ించుటక� ��ల�గ� మ�ఖయ్���న మ�రగ్ మ�ల� ఉ��న్�.

�దట��,� ���ష ప్రతయ్కష్తను మనమ� అ�ార్థ మ� �ేసు��నుట �ాధయ్�� మ��య� బ�ౖ�ల�ను

�రస్క��ంచక�ం�� మన ల�ఖన అను�ాదమ�ను మనమ� మ�ర్చవల�ియ�నన్��. ��ండవ��, �ా��రణ

ప్రతయ్కష్తను మనమ� అ�ార్థమ� �ేసుక�నన్ప�ప్డ� ��ాదమ� తల�తత్వచు్చ. ��ల� �ార�్ల, ల�ఖనమ�ల ��్వ�ా

స���ేయబడవల�ిన అనుభవమ� నుం�� మనమ� ఆల�చనలను ర��� ం��ంచవచు్చ. మ�డవ���ా, మనమ�
���ష మ��య� �ా��రణ ప్రతయ్కష్తలను ��ంట�� అ�ార్థ మ� �ే��
ి ��య�ండవచు్చ. ల�కమ�ల� మనమ�

క���య�నన్ అనుభవమ�ల� ల�ఖన బ� ధక� అనుగ�ణం�ా ల�క�� వ�ట ��ల� �ార�్ల �ాధయ్మ� �ావచు్చ,

ఎందుకన�ా ల�ఖనమ�లను స���ా అర్థమ� �ేసు��నుటల� మ��య� మన అనుభవమ�లను స���న �ధమ��ా
���్ల�ించుటల� మనమ� �ఫల�లమయ�య్మ�. ��లగ్ వ���ా, మ�నవ గ�హణ శ��త్�� �ం�న ఒక రహసయ్మ�ను

మనమ� ఎదు��్క�య�ంట�మ�. ఉ��హరణక�, �ా��రణ ప్రతయ్కష్తల� మనక�నన్ అనుభవమ� ��్వ�ా ఒక

వయ్��త్ మ�డ� ����్వర� వయ్��త్త్వమ�లల� ఉ���ల� ఉండ�టను మనమ� ఊ��ంచల�మ�. అ�నను, �ేవ�� గ���్చ
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బ�ౖ�ల� మనక� బ� ��ంచున�� ఇ�ే. ఈ ��ండ� ఆల�చనలను మనమ� ఎల� సమ���నపరచగలమ�? �ాధయ్మ�
�ాదు. �్రత్వ �ి�ధ్ �ంతమ� మన ఆల�చనక� �ం�న రహసయ్��య
� �నన్��.

ఇప�ప్డ�, ఈ ��ల�గ� ప���త
ి్థ �లల� �ే�� మనమ� అనుభ�సుత్��న్� ఎల్ల ప�ప్డూ

ఆచరణ�త్మకమ��ా �ెపప్ల�మ�. �ాబట�్ట , ��ల� �ార�్ల మనమ� ర��వ� �క్క ��రమ�ను ఎక్కడ

�ప���� ��� �ద మ�త్ర�� ఆ��రప���. ర��వ� �క్క ��రమ�ను మన ల�ఖన అను�ాదమ� �ద

ఉంచు��మ� ల�క మన �ా��రణ ప్రతయ్కష్త �క్క అను�ాదమ� �ద ఉంచు��మ�? స��, ఈ �షయమ�ల�
���సత్వ�ల� ����్వర� ��శలను అనుస���త్ ార�.

ఒక ��ౖప�, “ఎక�్కవ ఉ��ర�ాదుల�” అ� మనమ� �ిలచు ���సత్వ�ల� ల�ఖనమ�ల అవ�ాహన కంట�

ఎక�్కవ�ా �ా��రణ ప్రతయ్కష్త �ద �ా��క�నన్ అవ�ాహనను అం��క���త్ ార�. అ��ే “ఎక�్కవ

�ాంప్ర���క��న
� ” �ార� మనమ� �ిలచు ��స
� త్ వ�ల� ఒక ��ాదమ� తల��త్నప�ప్డ� ���ష ప్రతయ్కష్త �ద

�ా��క�నన్ అవ�ాహనను అం��క���త్ ార�. �ట�ల� ��ండవ ప్రణ��క ఉతత్ మ���న���ా ఉనన్��. �ా��రణ ప్రతయ్కష్త
�క్క ���్లషణలల� ప�ట�్ట ర��వ� ��పప్���ా ఉంట� తపప్, ల�ఖనమ�ల �క్క బ� ధను మనమ�

అనుస��ం���. ��తమ�ను అర్థమ� �ేసు��నుటక� మనక� మ�రగ్ ద��్శ�ా ��స
� త్ ు మ��య� అ�� సత్ ల�ల�

ల�ఖనమ�లను ప్ర��ా��ం��ర�. �ాబట�్ట , ��ాదమ�ల� తల��త్నప�ప్డ� మనమ� ల�ఖనమ�ల మ�టను

�నుటక� �ిదధ్మ��ా ఉం���. 2 ��� 3:16-17ల� ��ల� �ెబ�త�నన్ట�్ట:

�ైవజనుడ� సనన్దుధ్�ై ప్ర� స��్కరయ్మ�నక� ప�ర్ణమ��ా �ిదధ్ప��య�ండ�నట�
్ల
�ై�ా��శమ�వలన క���న ప్ర�ల�ఖనమ� . . . (2 ��� 3:16-17).

అ��ే, అ�ే సమయమ�ల� మన ల�ఖనమ�ల అవ�ాహన �ాపమ� ��్వ�ా �ో షప���త���న�� �ాబట�్ట ,

మం� ��ా్వసమ��� ఈ సమసయ్లను మరల� మరల� ప��గణ�ం��ల� ఎల్ల ప�ప్డూ మనమ�

జ�్ఞపకమ�ంచు���ా�. బ�ౖ�ల�ను గ���్చ �ార� క���య�నన్ అవ�ాహనలను తర��ాత మ�ర�్చ���ాల�

�ె��ియ�నన్పప్ట��� క���, తమ ఆల�చనలను బ�ౖ�ల� బ� ధనల� �ార� నమ�్మ �ాట� ఆ��నమ�ల�

ఉంచు��నుట అ���� అ��క య�గమ�ల��ా నమ్మక���న ��ా్వసుల� �ే�న
ి ప�. ఈ �ధ���న జ�్ఞనమ�

మ��య� సమరప్ణ, బ�ౖ�ల� మనక� బ� ��సత్ ునన్�� అ� నమ�్మ �షయమ�ల �ద ఆ��రప��
����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మం��ల� �ిల�ప��సుత్ం��.

ప్రతయ్కష్త నుం�� ����ంత�ాసత్ �మ�ను �ాబట�్టట �ాపం మ��య� ఆత్మ అను ��య
� ��లకమ�ల ��్వ�ా

కల�గ� సమసయ్ల�� మ���ప��య�నన్దను సతయ్మ� ఈ �ాఠంల�� ,మ�డవ మ�ఖయ్ అంశమ� ��ౖప�క�

మనలను న���ిసత్ ుం��: అట�్ట ��్లష్ట��న ప����
ి్థ ల�, మన ����ంత�ాసత్ � �ా్థనమ�ల �ద �శ్చయతను ఎల�

అ�వృ��ధ్ �ేయగల�గ���మ�?
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�శ్చయతను అ�వృ��ధ్ �ేయ�ట
ఇ�ాంజ��కల్ ��స
� త్ వ�ల మధయ్ల� ప్రఖ�య్��ాం�న ���దం ఒకట� ఈ �ధం�ా ఉం��. “�ేవ�డ� �ె�ాప్డ�;

��ను నమ�్మను; ఇ�� ���� ��ా్థ��సత్ ుం��.” ��ల� �ధమ�ల��ా ఈ కథనమ� �జ���య�నన్��. ఈ �ాఠం

అంతట�ల� మనమ� �ెబ�త�నన్ �షయ�లను అ�� �ెబ�త�ం��. �ేవ�డ� ఒక �షయమ�ను బయల�ప���,�త్

���� మనమ� నమ�్మ� మ��య� అ�� ��ా్థ��ంచబ���. అ��ే �ేవ�� ప్రతయ్కష్తను మనమ� ఎల్ల ప�ప్డూ

స���న �ధమ��ా అర్థ మ� �ేసు��ల�మ� అ�� �షయమ�ను ఈ ���దమ� ఉ����సత్ ుం��. �ేవ�డ� �ెబ�త���న్డ�
అ� మనమ� న�్మనంత మ���్ర�� ఆయన �జమ��ా �ె�ాప్డ� అర్థ మ� �ాదు. �ాబట�్ట , మనమ� ఒక

గం�ర��న
� ప్రశన్ను అడ�ా�: �ేవ�� ప్రతయ్కష్తను మనమ� స���ా అర్థ మ� �ేసుక���న్మ�, మ��య�

�శ్చయమ��ా “�ేవ�డ� ���� �ె�ాప్డ�; ఇ�� ���� ��ా్థ��సత్ ుం��” అ�� �శ్చయతను మనమ� ఎల� అ�వృ��ధ్
�ేసు��గలమ�?

����ంత�ాసత్ �మ�ల� �శ్చయతను అ�వృ��ధ్ �ేసు��నుట అ�� అంశమ�ను చూచుటక�, మనమ�

మ�డ� �షయమ�లను చూ��ద్మ�: �దట��ా, ����ంత�ాసత్ � �ా్థనమ�లక� సమధర్మ గ�ణమ�నన్��;

��ండవ���ా, �నయ ప్ర�య
� ��్వ�ా �ామ�నయ్మ��ా �శ్చయత ఎల� కల�గ�త�ం�ో చూ��ద్మ�; మ��య�

మ�డవ���ా, పల� ����ంత�ాసత్ � �ా్థనమ�ల �ద �శ్చయత �క్క త��న అమ��కను ఎల� �ా్థ�ిం��ల�
చూ��ద్మ�. ����ంత�ాసత్ � అంశమ�ల �ద ఉనన్ �శ్చయతక� �ై్వ�ే��క గ�ణమ� �ాక సమధర్మ

గ�ణమ�నన్ద�� ఆల�చనను �దట చూ��ద్మ�.

సమధర్మ గ�ణమ�
ఈ ��దమ�ను అర్థమ� �ేసు��నుటక� ��ండ� �ామనయ్ రకమ�ల�న
ౖ ల�ౖట్ �ి్వచు్చల �క్క ఉ��హరణను

చూచుట ఉప�గకరమ��ా ఉంట�ం��. సుల���న
ౖ ఆన్-ఆఫ్ �ి్వచ్ ను �ై్వ�ే��కమ� అ� �ిల�వవచు్చ.

అ��ే అ�� ఆన్ అ��� అవ�త�ం�� ల�క�� �ే ఆఫ్ అ��� అవ�త�ం��. ఈ రక��న
� �ి్వచు్చ అ��క మం��
ఇ�ాంజ��కల్ ��స
� త్ వ�ల� తమ నమ్మకమ�లను గ���్చ ఆల��ంచు ���నమ�ను �� �య�నన్��.

�ార� ��ల� �ార�్ల �షయమ�లను గ���్చ మ�క� �ె��ిన� మ��య� మ�క� �ె�య�� అనన్ట�
్ల

సులభం�ా ఆల�చన �ే�త్ ార�. “��స
� త్ ు �ేవ�� క�మ�ర�డ� ��ను నమ�్మచు��న్ను.” “�ేవ�డ� �్ర��క�డ� ��ను

నమ�్మచు��న్ను.” ఈ ప్రకటనల� ధృడ���న నమ్మకమ�ల��ా ఉ��న్�. అ�నను, �ెల�సు��నుట

అ�ాధయ్మ� ల�క �ె�య�� అ� ఇ�ాంజ��కల్ ���సత్వ�ల� ప��గణ�ంచు అ��క �షయమ�ల� క��� ఉ��న్�.

“మం� �ేవ�డ� ��డ� జర�గ�టక� ఎందుక� అవ�ాశం ఇ�ాత్�ో ��క� �ె�యదు.” “��స
� త్ ు ఎప�ప్డ� ����� వ�ాత్�ో
��క� �ె�యదు.” ఏ� ఆల�చన �ెయ�య్ల� మనక� �ె�యదు అ� ఇల�ంట� కథనమ�ల� సూ��ాత్�; ఈ
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అంశమ�ల �ద ప్రజల� �ే�ిన �ాయ్ఖయ్ల �ద మనక� నమ్మకమ� ల�దు. ����ంత�ాసత్ � నమ్మకమ�ల పట్ల ఇట�్ట
�ై్వ�ే��క��న
� ఆల�చన అ��క సంద�ాభ్లల� ఉప�గకరం�ా ఉంట�ం��. “���� గ���్చ ��క� �ెల�సు,

అ��ే ���� గ���్చ ��క� �ె�యదు” అ� �ెప�ప్ట ఒక రక���న క�్లపత్ �వరణ అవ�త�ం��. అ�నను,

���సత్వ�ల��ా మనక� �ె��ిన మ��య� �ె�య� అ��క �షయమ�లను మ��ంత దగగ్ ర�ా ప����ం�నప�ప్డ�,
�ై్వ�ే��క పదధ్ � సూ�ంచుచునన్ంత సుల�వ��ా ప����
ి్థ ల�ద� ��ంట�� మనక� అర్థమవ�త�ం��.

ఇప�ప్డ�, ��ల�గ�ను త��గ్ంచు �ి్వచు్చల� క��� మనల� ��ల� మం���� �ెల�సు, ఈ �ి్వచు్చలల� పల�

రకమ�ల ��ంచు మ��య� త��గ్ంచు ��ట�్టంగ�ల� ఉంట��. ఈ రక���న �ి్వచు్చలను సమధర్మ �ి్వచు్చల�

అంట�ర�. �ట�ల�� క��ంట� ��వలం ఆన్ మ��య� ఆఫ్ మ�త్ర�� అవ్వదు�ా�, క��ంట� ఎక�్కవ ల�క తక�్కవ

శ��త్�� ప్రవ��సత్ ుం��. ��ండ� ��నలల� మ�త్రం, క��ంట� ప���త్�ా అ��� ఉంట�ం�� ల�క అసల� ఉండదు �ా�,

మధయ్ల� ఉనన్ ��ట్ల � క��� �ా్రమ�ఖయ్���న��ౖయ���న్�, ఎందుకంట� అ� తక�్కవ ల�క ఎక�్కవ ��ల�గ�ను
అవసరమ�నక� అనుగ�ణం�ా ఇ�ాత్�.

అ��క ���ల��ా, ఈ సమధర్మ ల�ౖట్ �ి్వచు్చల� పల� ����ంత�ాసత్ � �ా్థనమ�ల �ద మనమ�

క���య�ండవల�ిన �శ్చయతను ���్ల�ించుటక� ఒక ఉప�గకర��న
� ���నమ�ను అం���త్ ా�. ���న్
నమ్మకమ�లల� ప���త్ �శ్చయత క��� మ�����న్ట�ల� అసల� �శ్చయత ల���ారమ��ా మనమ�

ఉండల�మ�; ����ంత�ాసత్ � �ా్థనమ�లల� పల� �ా్థ�లల� ఎక�్కవ ల�క తక�్కవ �శ్చయతల� ఉ��న్�.

����ంత�ాసత్ �మ�నక� ��ల�పల ఉనన్ �షయమ�లను గ���్చ మనమ� ఆల��ంచు ���నమ�లను

గ���్చ ఆల�చన �ెయయ్ం��. ప్ర� మ�నవ�డ� అ��క నమ్మకమ�లను పట�్ట���య�ంట�డ�. ఉ��హరణక�, ��డ�
వరష్మ� పడద� ��ను నమ�్మ��ను. ఒక ���న��ల� అ��య్పక���ా ��క� ఉ�ో య్గమ� ఉనన్ద� ��ను

నమ�్మ��ను. మ��య� ��క� ఒక మనవ�ాల� ఉనన్ద� ��ను నమ�్మ��ను. ఇప�ప్డ�, ఈ �షయమ�ల�న్

సతయ్మ�ల� ��ను నమ�్మచు��న్ను అ� �ె�ప్ి నపప్ట��,� ఈ నమ్మకమ�ల �ద ��ను అ�ే �ా్థ�ల� �శ్చయత

క���య�ండను.

�ట�ల� ఒ��క్క నమ్మకమ�ను ������ట్ట �టక� ��ను ఎంత ఒ�త్ ��� ఉప���ంచవల�ియ�నన్�� అ�

అడ�గ�ట �� �శ్చయత �క్క �ా్థ�� ప����ంచుటక� ఒక మ�రగ్ ��య�నన్��. ఈ ��� వరష్మ� పడదు అను

న�్మకను మ�ర�్చ��నుట అంత కష్టమ� �ాద� ��ను �జ����ా �ెపప్గలను. �� తల �ద ���న్ వరష్ప�

�నుక�ల� ప���ే ��ల�, ��ను ప����డ��ను; వరష్ సూచన ఎక�్కవ�ా ఉనన్ద� ఇవ్వబ��న �ా��వరణ

��చ్చ��క వలన క��� ��ను బయటక� ���్లనప�ప్డ� ��డ�గ�ను �సు��� ���త్ �ను. ఆ నమ్మకమ� �ద ��క�

ఎక�్కవ �శ్చయత ల�దు. ఒక ���న��ల� అ��య్పక���ా ��క� ఉ�ో య్గమ�నన్దను �షయమ� �ద ��ను మ��
ఎక�్కవ �శ్చయత క���య�ంట�ను. �� బ� ��ంచు ఉ�ో య్గమ� �ి్థ ర��న
� ద� ��క� అ�న్ �ధమ�ల �శ్చయత
ఉనన్��, �ాబట�్ట ��ను ఆ నమ్మకమ� �ద ఎక�్కవ శ��త్� ���్చం��ను. ట��ల� వచు్చ ���� ర్్ట క��� ఈ

�షయమ�ల� �� మనసుస్ను మ�ర్చల�దు. ��క� ఒక పత్రమ� అం���� �ా�, ��ను ���� వయ్��త్గతమ��ా
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��ా్థ��ంచు���ాల� ఆశపడ��ను. అయ�ే ��క� మనవ�ాల� ఉనన్�� అ�� నమ్మకమ�ను ��ల��ంచుటక� ఏ�

జర�ాల� ఒక �ా�� ఆల��ంచం��. �� నమ్మకమ�ను అ��క �షయమ�ల� ��ా్థ��సత్ ు��న్�, మ��య� ఆ��

��క� ఎంత�ా�� �ి్రయ���న��, �ాబట�్ట ఆ�� ల�ద� ��ను నమ�్మటక� ఊ��ంచల�నంత ఎక�్కవ ర��వ�, అన�ా

ఈ పట�్ట కల� ఉనన్ ��� కంట� మ�� ఎక�్కవ ర��వ� ��క� అవసర���య�నన్��.

ఇప�ప్డ�, �ామ�నయ్ అనుభవమ�లల� ఏ�� సతయ్���య�నన్�� అ�� ����ంత�ాసత్ �మ�ల� క���

సతయ్���య�నన్��. ����ంత�ాసత్ � నమ్మకమ�లను మనమ� �శ్చయత �క్క పల� �ా్థ�లల�

క���య�ంట�మ�. మ�నుపట� �ాఠంల� మనమ� ���సత్వ �ి�ధ్ �ంతమ�లను గ���్చ మ�ట�్లడ�త�, అ��య్సమ�ల�
మ��య� ��వనల� పల� పరసప్రతల �క్క వలయమ�ను ర��� ం��సత్ ు��న్� అ� �ె�ాప్మ�. ఈ

సమయమ�ల� మనమ� ఈ ���నమ�ను ��ంత �శ��క��ంచవల�ియ�నన్��. ఈ పల� పరసప్రతల �క్క

వలయమ� ద్రవ ��ళమ�ల� ��్రల�డ��యబ��న�� అ� ఆల��ంచుట ఉప�గకరమ��ా ఉంట�ం��. ఈ

��ళమ�ను ��నన్ ��గమ�ల��ా �భ�ం� ��� ల�ప� ��గమ�ను బ��రగ్తం �ే�ినప�ప్డ�, మన

నమ్మకమ�ల వలయమ� ఒక���ల� మ��కట� చక�మ�ల ర�పమ�ల� �� రల��ా అమ��్చయ�ండ�ట
చూడవచు్చ.

బయట �� రలల�, మన నమ్మకమ�ల� వదుల��ా ఆకృ� �ెందు���. బయట �� రల� మన

నమ్మకమ�ల వలయమ�ల� ����ారమ�నక� �ెం��న అ��క ����ంత�ాసత్ � �ా్థనమ�లక� �ా్ర��ధయ్ం వ��సత్ ుం��.
�ాట�� గ���్చ మనక� ��ల� తక�్కవ �శ్చయత ఉంట�ం��; �ాట� పట్ల మనమ� తక�్కవ సమరప్ణ

క���న�ా���ా ఉంట�మ� మ��య� అ�న్ ��ళల సుల�వ��ా ఈ నమ్మకమ�లను మ�ర�్చత�, ��ల��సత్ ూ
మ��య� జ���సత్ ూ ఉంట�మ�.

మధయ్ల�, ల�క ��ళమ� �క్క ��ంద్రమ�ల�, మన నమ్మకమ�ల వలయమ� ఎంత గట�్ట �ా

అల�్లక��� త�ందంట� అ�� ఒక ఐకయ్పరచబ��న ధృడ��న
� వసుత్వ��ా ఉంట�ం��. మన వలయమ� �క్క మధయ్
��గమ�ల� మ�ఖయ్���న ఆల�చనల�, అన�ా మనమ� ఎం�� ఎక�్కవ �శ్చయత�� పట�్ట��ను మన ��ా్వసమ�

�క్క ��ంద్ర ����ంత�ాసత్ � �షయమ�ల� ఉంట��. ఈ ��ంద్ర నమ్మకమ�లను మ�ర�్చట, �ాట�ల� నుం��

��ల��ంచుట ల�క జ���ంచుట ��ల� కష్టమవ�త�ం��. ఎందుకంట� అల� �ే�ినప�ప్డ�, మనమ� నమ�్మ ప్ర�

ఇతర �షయమ�నక� ప�న�ాకృ� ఇవ్వగల బల���న తరంగ ప్ర��వమ� ఎదురవ�త�ం��.

�వ���ా, ��ంద్ర �� ర మ��య� బ�హయ్ �� రక� మధయ్, ఎక�్కవ ల�క తక�్కవ �గ�వ�ా అల్ల బ��న

నమ్మకమ�ల �క్క వలయమ�ల ��్వ�ా �ేయబ��న �� రల సమ���యమ� ఉంట�ం��. ��ంద్రమ�నక�

దగగ్ ర�ా ఉనన్ �� రల� ఎక�్కవ దట్ట మ��ా ఆకృ� �ెందబ��య�ంట�� �ాబట�్ట �ాట�� మ�ర�్చట ��ల�

కష్టమవ�త�ం��. ��ంద్రమ�నక� దూరమ��ా ఉనన్ �� రల� తక�్కవ దట్ట మ��ా ఆకృ� �ెందబ��న� �ాబట�్ట

�ాట�� మ�ర�్చట తక�్కవ కష్టమవ�త�ం��.

-23����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

� ����ంత�ాసత్ మ
� �ను కట�్టట

మ�డవ �ాఠమ�: ప్రతయ్కష్త �ద ఆ��రపడ�ట

ఇప�ప్డ�, నమ్మకమ�ల �క్క వలయమ�ల �క్క అమ��క ఒక వయ్��త్ నుం�� మ��క వయ్��త్�,� ఒక

సంప్ర��యమ� నుం�� మ��క సంప్ర��యమ�నక�, మ��య� ఒక సమయమ� స్థ లమ� నుం�� మ��క స్థ లమ�

సమయమ�నక� ��ర��ా ఉంట�ం��. అ�నను, ప్ర� ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�ను పల� �ా్థ�లల� �శ్చయత
క��ిసత్ ుం��. ���సత్వ�ల��ా మనమ� అ��క �షయమ�లను నమ�్మ��మ�, �ా� �ాట�న్ట�� ఒ�� రక��న
�

�శ్చయత�� నమ�్మల� మ�త్రం మనమ� ఆ�ంచక�డదు. ���న్ న�్మకల� బయట ��నల� ఉంట��,

మ�����న్ ��ంద్రమ�ల� ఉంట��, మ��య� ఇం�ా ���న్ �ట��� మధయ్ల� ఉంట��. అ�న్ ��ళల ఇ�� ఎక�్కవ
ల�క తక�్కవ �శ్చయతక� సంబం��ం�న �షయ���య�నన్��. ����ంత�ాసత్ � �శ్చయత సమధర్మ��న
� ద�

�ె�ిప్నప�ప్డ� మన అ��ా్రయమ� ఇ�ే.

నమ్మకమ�ల వలయమ�ను గ���్చ మన అవ�ాహన ఒక ప్రశన్ను ల�వ��తత్ �త�ం��: పల� ����ంత�ాసత్ �

�ా్థనమ�లక� �శ్చయతను పల� �ా్థ�లల� మనమ� ఎల� ఇవ్వగలమ�? �ేవ�� ప్రతయ్కష్తను ఎక�్కవ ల�క

తక�్కవ �శ్చయత�� స���ా అర్థమ� �ేసుక���న్మ� ఏ ప్ర�య
� ��్వ�ా మనమ� నమ్మగలమ�? సుల�వ��ా
�ె��ే, �నయమ��� క���న సమరప్ణ ప్ర�య
� ��్వ�ా, అన�ా మనక� బ� ��ంచుటక� ఆత్మ �ా��రణమ��ా

ఉప���ంచు పల� ప��కరమ�లక� మనమ� సమ��ప్ంచు��ను ప్ర��య ��్వ�ా, ప�����ధ్త్మ మనక� బ� ���త్ ాడ�

మ��య� �శ్చయతను కల�గజ��త్ ాడ�.

�నయమ��� సమ��ప్ంచు��ను ప్ర��య
�నయమ��� సమ��ప్ంచు��ను ప్ర�య
� ను గ���్చ సూట��ా మ�ట�్లడ�టక� మ�ందు, ����ంత�ాసత్ �

�ా్థనమ�ల �ద ప�����ధ్త్మ మనక� �శ్చయతను క���ంచు �ామ�నయ్��న
� మ��య� అ�ామ�నయ్��న
�

మ�రగ్ మ�ల మధయ్ ఉనన్ ��దమ�ను చూ�ిం���. సృ�ి్ట య�వత�
త్ �ద �ేవ�డ� ఆయన �ైవకృత �యంత్రణ��

ప� �ేయ� అ��క మ�రగ్ మ�ల దృ�ా్ట� ఈ �షయమ�లను గ���్చ ఆల��ంచుట స�యకరమ��ా ఉంట�ంద�
��ను కను����న్ను.

�ేవ�� �ైవకృతమ�ను గ���్చ ల�ఖనమ� �క్క బ� ధనను ���ట్ ి� �సట్ ర్ క��ఫ్షన్ అఫ్ ���త్ ��ల�

చక్క�ా �����క��సత్ ుం��. ఐదవ అ��య్యమ�, మ�డవ ��గమ�ల� అ�� ఏ� �ెబ�త�ం�ో �నం��:
�ేవ�డ� ఆయన �క్క �ామనయ్ �ైవకృతమ�ల�, ���న్ మ�రగ్ మ�లను

ఉప���ంచుక�ంట�డ�, �ా� ఆయన ���త్ను�ారం�ా అ� ల�క�ం��, �ాట�� �ం�,
ల�క �ాట��� ���ధమ��ా క��� �ారయ్మ� �ేయ�టక� స్వతంత�్ర�ైయ���న్డ�.

ఇక్కడ �ేవ�� �ెవ
ౖ కృతమ� ఎల� �వ��ంచబ��న�ో గమ�ంచం��. భ�� �ద ఆయన �తత్ మ�ను

��ర��ర�్చ��నుటక� ��ండవ ��ణ
� � �వ�లను ల�క సృ�ి్టంచబ��న ప��కరమ�లను ఎల� ఉప���ంచుక�ంట��ో ఈ
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కథనమ� �వ��సత్ ుం��. ఆయన ��ండవ ��ణ
� � �వ�ల “��్వ�ా” ఆయన ప్రణ��కలను �ామ�నయ్మ��ా

��ర��ర�్చ��డ�; ఆయన లకష్య్మ�లను �� ందు��నుటక� సృ�ి్టంచబ��న ప��కరమ�లను ఆయన

ఉప����త్ ాడ�. �ా� అ�ే సమయమ�ల�, �ేవ�డ� ఈ �ామ�నయ్ మ�రగ్ మ�నక� మ�త్ర�� ప���తమ� �ాడ�.

ఈ సృ�ి్టంచబ��న ప��కరమ�ల� ల�క�ం��, �ాట�� �ం�, ల�క �ాట��� ���ధమ��ా క��� ఆయన �తత్ మ�ను
��ర��ర�్చ��నుటక� ఆయన స్వతంత�్ర�ైయ���న్డ�.

ఇంచు�ంచు ఇ�ే �ధం�ా, ప�����ధ్త్మ మన ����ంత�ాసత్ � �ా్థనమ�లను �����ంచు మ��య�

��ా్థ��ంచు �ామ�నయ్���న మ��య� అ�ామ�నయ్���న మ�రగ్ మ�ల మధయ్ క��� ��దమ�లను చూప�ట

ఉప�గకరమ��ా ఉంట�ం��. �ాలక�మంల�, మనమ� �ాట� ��రక� ��దకనప�ప్డ� క��� ప�����ధ్త్మ మనక�
��ళక�వలను మ��య� బల��న
� ��ా్థరణలను ఇ�ాత్డ� ���సత్వ�లందర� అనుభ�ం�య�ంట�ర�. మనమ�

ఊ��ంచ� సమయమ�ల� ఏ�ో ఒకట� మనసుస్క� వసుత్ం��; �వరణ ల�క�ం�� మనల� సమరప్ణల�

ప�ట�్ట���ాత్�. ఇల�ంట� అ��క సంద�ాభ్లల�, �ేవ�� ఆత్మ �ా��రణం�ా ఉప���ంచు��ను ��ండవ
�ారణమ�ల� ల�క�ం��, �ాట��� ��ౖన మ��య� ���ధమ��ా �ారయ్మ� �ేసత్ ుంట�డ�. ఆత్మ �క్క ఈ

అ�ామ�నయ్���న �ారయ్మ�ల� �ా్రమ�ఖయ్��న
� ��, �ా� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ఆత్మ ఉప���ంచు �ామనయ్

ప్ర�య
� ల పట్ల ��మ� ఎక�్కవ ఆస��త్� చూప���మ�.

మనమ� మ�ందు�ా చూ�ినట�్ల , ���న��లల� సంఘ ��యక�ల �క్క క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ � త��్ఫదు

��రక� మ�డ� �ా్రథ�క అంశమ�లను గ���త్ంచుట ��్వ�ా ఆత్మ �ా��రణం�ా �����ంచు మ�డ� మ�ఖయ్��న
�

మ�రగ్ మ�లను సంఘమ� గ���త్ం�ం��: �దట��,� ల�ఖనమ� �క్క �ాయ్ఖ�య్నమ�నక� సంబం��ం�న బ�ౖ�ల�
���గమ�; ��ండవ��, సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�లక� సంబం��ం�న �ి�ధ్ �ం�క మ��య� �����్రక ���గమ�;
మ��య� మ�డవ��, ���సత్వ ��తమ�నక� సంబం��ం�న అ��య్�ిక ����ంత�ాసత్ � ���గమ�.

ఈ జ�్ఞనమ�నక� అనుగ�ణం�ా, �నయమ��� సమ��ప్ంచు��ను ప్ర�య
� �ా ల�క ల�ఖనమ� �క్క

�ాయ్ఖ�య్నమ�, సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�ల�, మ��య� ��స
� త్ వ �వనమ�నక� మనలను మనమ�

సమ��ప్ంచు��నుట ��్వ�ా ఆత్మ ����ంత�ాసత్ � �శ్చయతను దయ�ేయ� �ామ�నయ్ మ�రగ్ మ�లను క���

�వ��ంచుట స�యకరమ��ా ఉంట�ం��. ఈ మ�డ� ప్ర��వమ�లను గ���్చ మనమ� మ�ందు �ాఠమ�లల�
మ��ంత �ప�లమ��ా ��ర�్చక�ంట�మ�, �ా� ఇక్కడ ��ంత ప��చయం మనక� స�యకరం�ా ఉంట�ం��.

�దట��ా, స���న బ�ౖ�ల� �ాయ్ఖ�య్నమ� ల�క అను�ాదమ� �క్క ప్ర��వమ�నక� ఎల� �నయమ���

సమ��ప్ంచు���ాల� ��ర�్చ��నుట ��్వ�ా �ేవ�� ఆత్మ మనలను �����సత్ ుం�� మ��య� ��ా్థ��సత్ ుం��. �ాయ్ఖయ్న
�ాసత్ �మ�, అన�ా ల�ఖన బ� ధలను ����ంచు ��ౖప�ణయ్మ�ను ��ర�్చ��నుట, �����ంచుటక� మ��య�

�శ్చయతను ���్మంచు��నుటక� అతయ్ంత �ా్రమ�ఖయ్���న, �ామ�నయ్��న
� మ��య� ప్ర��వవంత��న
�

మ�రగ్ మ��ా ఉనన్��. ల�ఖనమ�ల� �ేవ�డ� ఏ� బయల�పర���ో �ర� �ెల�సు���ాల� ఆ�ంచుచు��న్�ా?

���� గ���్చ �క� �శ్చయత �ా�ాల�? �ామ�నయ్మ��ా, బ�ౖ�ల�ను బ�ధయ్��య�తమ��ా ఉప���ంచుటక�
-25����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.
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మనలను బలపరచు �ాయ్ఖ�య్న ��ౖప�ణయ్తను మనమ� ఉప���ం���. ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను అ�వృ��ధ్
�ేయ�టక� ల�ఖనమ�ల �ాయ్ఖ�య్నమ� పట్ల �నయమ��� క���న సమరప్ణ ఎం�� �ా్రమ�ఖయ్���న ప్ర�య
�
�ాబట�్ట , �ానునన్ �ాఠమ�లల� ఈ అంశమ�ను గ���్చ చ��్చంచుటక� ఎక�్కవ సమయమ�ను

��ట��ంచు��మ�.

��ండవ���ా, మన మనసుస్లను �����ంచుటక� మ��య� మన �శ్చయతలను ��ా్థ��ంచుటక� �ేవ��

ఆత్మ �ామ�నయ్మ��ా సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�లను ఉప���ంచుక�ంట�డ�. సూట�ౖన బ�ౖ�ల� �ాయ్ఖ�య్నమ�
�క్క ప్ర��వమ� మ�త్ర�� మనక� ����ంత�ాసత్ �మ�ల� అవసర���య�నన్�� �ాదు. మనక� �ా��రణ
ప్రతయ్కష్త, మ�ఖయ్మ��ా ఇతర ప్రజల�� సం���ించుట �క్క స�యం క��� అవసర���య�నన్��.

�ాసత్ �ా���, సమ�జమ� ల�క�ం�� సూట��ా �ాయ్ఖ�య్నమ� �ేయ�ట అ�ాయకర���య�నన్��. మనమ� మరల�

మరల� చూసుత్నన్ట�్ట, ఒక అబదధ్ బ� ధ ��ౖప�క� �దట� అడ�గ� �ాయ్ఖ�య్న���య�నన్��. ఇతర�ల��

సం���ించుట, �ేవ�డ� ప్రతయ్కష్పర�న ���� గ���్చ �ా�� అ��ా్రయమ�లను �ెల�సు��� �ాట��

���్ల�ించుట, మన ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ��లక��న
� ��గమ��ా ఉం���. ��ాల���న �ో రణ�ల�, సమసత్ మ�నవ
జ���� సం��షణను మనక� స�యం �ేయ�ట ��రక� �ేవ�డ� �య�ం��డ�, �ా� ఆత్మ ప��ప�ర్ణతల�

��ాసమ�ండ� ��ా్వసుల మధయ్ పరసప్ర సం��షణ ఈ ప్ర�య
� ల� మ��ంత �ా్రమ�ఖయ్��న
� ���ా ఉనన్��.

సమ�జమ�ల� సం���ించుచుండ�ా మనమ� ఇల�ంట� ప్రశన్ల� అడ�గ���మ�, “ఈ �షయమ�లను గ���్చ

మ�నుపట� �ాలమ�ల�� సంఘమ� ఏ� న�్మం��? ఈ �షయమ�ను గ���్చ ల�క ఆ �షయమ�ను గ���్చ ��
చుట�
్ట ఉనన్ �ై�క���న ��ా్వసుల� ఏమంట���న్ర�? �� వయ్��త్గత అ��ా్రయమ�ల� ఇతర�ల

అ��ా్రయమ�ల�� ఏ �ధం�ా �� �య���న్�? �ేవ�� ప్రతయ్కష్తల� నుం�� ����ంత�ాసత్ �మ�ను �ాబట�్ట

ప్ర�య
� ల� సమ�జ సం��షణ పట్ల �నయమ��� సమరప్ణ క���య�ండ�ట ఎంత �ా్రమ�ఖయ్మంట� �ానునన్
�ాలమ�ల� ఈ అంశమ�ను ���్ల�ిసత్ ూ క��� మనమ� అ��క �ాఠమ�లను చూ��ద్మ�.

మ�డవ���ా, మనమ� ఆత్మ �క్క న���ింప�ను అనుస��ంచుచు��న్మను �శ్చయతను మనక�

కల�గజ�య�టల� ��స
� త్ వ �వనమ� క��� �ా్రమ�ఖయ్���న �ాత్రను �� �ిసత్ ుం��. సఫలత మ��య� ��ఫ
ౖ లయ్
అనుభవమ�ల�, �ా్రర్థనల�, ఆ�ాధన, మ��య� �ేవ�� ప��చరయ్ వంట�� �ా��రణ ప్రతయ్కష్తక�

ప��మ�ణమ�ల��ా ఉ��న్� మ��య� ఇ� ����ంత�ాసత్ � �ా్థనమ�లను గ���్చ మనలను �����ంచుటక�
మ��య� మనక� �శ్చయతను కల�గజ�య�టక� ఆత్మ �ామ�నయ్మ��ా ఉప���ంచు��ను

ప��కరమ�ల�ౖయ�నన్�. ��స
� త్ ు ��రక� ��ంచుట మనలను మం� బ�ౖ�ల� �ాయ్ఖ�య్నమ�నక� మ��య�

ఇతర�ల�� సం���ించుటక� �ిదధ్పర�సుత్ం��. మ��య� నమ్మక���న నడవ��క ��్వ�ా క��� మన ����ంత�ాసత్ �
�ా్థనమ�లను మనమ� ప����ంచు��నవచు్చ. ��స
� త్ ు ��రక� ��ంచుచుండ�ా మనమ� ఏ���య���న్మ�
మ��య� మన అనుభవమ�ల� ఏ�ట� అనున�� మనమ� సమరప్ణ క���య�ండవల�ిన మ�డవ

మ�ఖయ్��న
� ప్ర��వమ��ా ఉనన్��. మన మనసుస్లను �����ంచుటక� మ��య� �ేవ�� ప్రతయ్కష్తను మనమ�
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స���ా అర్థ మ� �ేసుక���న్మ�� �శ్చయతను ఇచు్చటక� ఆత్మ ���సత్వ �వనమ�ను ఉప���ంచుక�ంట�డ�.

ఈ �షయమ�ల ఆ��రం�ా, ఈ �ాఠయ్క�మమ�ల� అ��క �ాఠమ�లను ��స
� త్ వ �వనమ�ను గ���్చ ప������ంచుట
��రక� ��ట���ాత్మ�.

ఇపప్ట� వరక�, ����ంత�ాసత్ � �శ్చయత అ���� �ా్థ�లక� సంబం��ం�న�� అ� మ��య� మనక�

�శ్చయతను ఇచు్చటక� �ేవ�� ఆత్మ �ామ�నయ్మ��ా �ాయ్ఖ�య్నమ�, �ాల�పంప�ల� మ��య� ���సత్వ
�వనమ� �క్క ప్ర��వమ�లను ఉప���ంచుక�ంట�డ� మనమ� చూ�ామ�. ఇప�ప్డ�, అ��క

నమ్మకమ�ల పట్ల మనమ� క���య�నన్ �శ్చయతల �క్క �ా్థ�లక� త��న అమ��కను ఎల� క���ం��ల�

చ��్చంచద��న �ి్థ �ల� మనమ� ఉ��న్మ�.

త��న అమ��క
ఈ �ాఠమ�లల� మరల మరల మనమ� త��న అమ��క అ�� అంశమ�ను చూ�ాత్మ�, అ��ే ఈ

సమయమ�ల� ��� �క్క మ��క ��వమ�ను ప��చయం �ేయ�ట ఉప�గరమ��ా ఉంట�ం��.

నమ్మకమ�ల �క్క త��న అమ��క ఎల� ప� �ేసత్ ుం�ో అర్థమ� �ేసు��నుటక� మనమ� ఒక నమ���ను
సూ�ంచు��మ�. ఈ నమ���ను ��ను “�శ్చయత ����ట�కృ�” అ� �ిల��ాత్ను.

మన నమ్మకమ�ల వలయమ� �క్క ��ళమ�ల� బ�హయ్ ��ణమ� నుం�� మధయ్ ��ంద్రమ� వరక�

����ట�కృ�ల� త్ర�్వ ���ల� ఆ ��గమ�ను బయటక� ��ామ� ఊ��ంచం��. ఈ ����ట�కృ�� �ట�ర��ా

�ల�ప�ట ��్వ�ా, ��ళమ�ల�� �� రల� మనమ� క���య�నన్ పల� నమ్మకమ�లను సూ�ంచు �శ్చయత
�క్క ��ట్ట � వరసను ర��� ం���త్ ా�. ఈ ����ట�కృ� �క్క ��ౖ ��గమ� మన ��ంద్ర నమ్మకమ�ల�;

����ట�కృ� �క్క ��ం� ద ��గమ� మన నమ్మకమ�ల �క్క బ�హయ్ ��న�ా ఉనన్��. ��న
ౖ మ��య� ��ం� ద

��గమ�లక� మధయ్ మనమ� పల� �ా్థ�లల� �శ్చయత క���య�నన్ నమ్మకమ�ల�నన్�.

���సత్వ ����ంత�ాసత్ ���తత్ల��ా మన నమ్మకమ�లను ఏ �ా్థ�ల� ఉం��ల� ��ా్థ��ంచుట �ా్రమ�ఖయ్��న
�

బ�ధయ్తలల� ఒకట��ా ఉనన్��. ఒక ����ంత�ాసత్ � �ా్థ� ���సత్వ ��ా్వసమ�నక� �ెం��న�� అ� ఒక�ా��

��ా్థ��ం�న తర��ాత, ���� �శ్చయత ����ట�కృ�ల� ఎక్కడ ఉం��ల� మనమ� �ెల�సు���ాల� ఆ��ాత్మ�.
ఉనన్త �ా్థ� ��ా్థరణ�� ���� ��ౖ ��గమ�ల� ఉం��ల�? ల�క తక�్కవ �ా్థ� ��ా్థరణ�� ���� ��ం� ��
��గమ�ల� ఉం��ల�?

ఇప�ప్డ�, ���న్ �ార�్ల ప�����ధ్త్మ అ�ామ�నయ్���న ��త�లల� మనల� ��ా్థరణ� �ా్థ�లను

సృ�ి్ట�త్ ాడనుటల� ఏ సం�ేహమ� ల�దు. ��ల� తక�్కవ సమర్థ న�� ఒక �షయమ�ను గ���్చ మనమ� సంప�ర్ణ

�శ్చయత క���య�ండవచు్చ. ఎల�ంట� �వరణ ఇవ్వల�క�ం�� ఒక ఆల�చనను మనమ� సం�ే��ంచవచు్చ

క���. ���న్ �ార�్ల ఒక �షయమ� �జమ� ల�క అబదధ్ మ� అ� మనమ� ����ాత్మ�. ఇట�్ట అనుభవమ�ల��
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మనమ� జ�గ�తత్�ా ఉం��� మ��య� �ాట�� �ేవ�� �ాకయ్ ఆ��ర���న ���్లషణక� సమ��ప్ంచు���ా�, �ా�

ఆత్మ �క్క అ�ామ�నయ్��న
� �ారయ్మ�లను మనమ� ఉ����ంచక�డదు.

�శ్చయత ����ట�కృ�ల� నమ్మకమ�లను ఎక్కడ ఉం��ల� �ర్ణ�ంచుటక� ఆత్మ మనలను న���ించు

�ామ�నయ్ మ�రగ్ మ� ఏ�ట�? �ామ�నయ్ పదమ�లల�, ���న్ ���షతలను �న����త్ , �ాయ్ఖ�య్నమ�,

�ాల�పంప�ల� మ��య� ���సత్వ �వనమ� �క్క ప్ర��వమ�ల పట్ల నమ్మక���న �నయమ��� క���న

సమరప్ణ �క్క ప��ణ�మమ�లను మన �శ్చయత �క్క �ా్థ�ల�� అమ��క �ేయ��. �ాట� �క్క

ప్ర��వమ�ల ��ం� ���� వచు్చటక� మనమ� ప్రయ�న్సుత్ండ�ా, మనమ� క���య�నన్ అ��క �శ్చయతలను

ఆత్మ త��న అమ��కల���� �సుక�వ�ాత్డ�.

ఇప�ప్డ�, ఆచరణ�త్మక �ా్థ�ల�, �ాయ్ఖ�య్నమ�, �ాల�పంప�ల� మ��య� ��స
� త్ వ �వనమ� �క్క

ప్ర��వమ�లక� �నయమ��� సమ��ప్ంచు��నుట క�సం ��ండ� మ��క ప్రశన్లక� ���� �సుత్ం��: �దట���,

�ాయ్ఖ�య్నమ�, సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�ల� మ��య� ���సత్వ �వనమ� ఒక అంశమ� �ద ఎంత వరక�

�� ం��క క���య�ంట��? ఎంత ఎక�్కవ �� ం��క ఉంట�, ఒక అంశమ�ను స���ా అర్థ మ� �ేసుక���న్మ� అంత
ఎక�్కవ ��ా్థరణ మనమ� క���య�ం���. ��ండవ ప్రశన్ ఈ �ధం�ా ఉండవచు్చ: ���ష��న
� ��ౖరసయ్ం

ఉనన్ప�ప్డ�, �ట�ల� ఒకట� మ��క ��� �ద ఎల�ంట� ఆ��పతయ్మ� క���య�ంట�ం��? ఒకట� ల�క ��ండ�

ప్ర��వమ�ల �క్క ఆ��పతయ్మ� బర�వ��ా ఉనన్ప�ప్డ�, ఆ నమ్మకమ�ను �శ్చయత ����ట�కృ�ల� ఉనన్త

�ా్థనమ�ల� ఉంచునట�
్ల మనమ� ����ంపబడ��మ�. �ాయ్ఖ�య్నమ�, �ాల�పంప�ల� మ��య� ���సత్వ �వనమ�

�క్క ప్ర��వమ�ల� ��ర
ౖ సయ్ం క���య�ం�� ఒ�� రక���న ఆ��పతయ్మ� క���య�నన్ప�ప్డ�, ఆ నమ్మకమ�ను
�శ్చయత ����ట�కృ�ల� ��ం� �� �ా్థనమ�ల� ఉంచునట�
్ల మనమ� ����ంపబడ��మ�.

ఇప�ప్డ�, త��న అమ��క �ారయ్మ�ను �ేయ�టక� ఒక య�ం�్రక���న పదధ్ � ల�ద�� సప్ష్టతను మనమ�

క���య�ం���; ఇక్కడ ఉప���ంచుటక� గణ�త�ాసత్ � ల�క్క ఏ��య� ల�దు. ఈ ప్ర�య
� ఒక �జ�్ఞనమ� కంట�

ఎక�్కవ�ా ఒక కళ���య�నన్��, మ��య� ఈ ప�� �ేయ�చుండ�ా ఎల్ల ప�ప్డ� మనమ� �ేవ��

ఆ��ా్వదమ�ను ���ా�. అ�నను, �నయమ��� సమ��ప్ంచు��ను ప్ర�య
� ��్వ�ా ఆత్మ �ామ�నయ్మ��ా

ఆయన ప్రజలను న���ి�త్ ాడ�. �ాయ్ఖ�య్నమ�, సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�ల�, మ��య� ���సత్వ �వనమ� �క్క

ప్ర��వమ�లల� మనమ� �ాల�పంచు��నుచుండ�ా, �శ్చయత ����ట�కృ�ల� మన నమ్మకమ�లను త��న
�ధమ��ా అమ��క �ేయ� లకష్య్మ�ను �ా��ంచునట�
్ల ఆత్మ మనలను న���ి�త్ ాడ�.
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మ���ంప�
మన ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుచుండ�ా �ేవ�� ప్రతయ్కష్త �ద ఎల� ఆ��రప��ల� ఈ

�ాఠమ�ల� మనమ� చూ�ామ�. �ేవ�డ� మనక� �ా��రణ మ��య� ���ష ప్రతయ్కష్తను ఇ��్చడ� మనమ�

చూ�ామ�; �ాబట�్ట సృ�ి్ట, మ��య� ల�ఖనమ�ల� ఆయన ప్రతయ్కష్త �ద మనమ� ఆ��రప���. ప్రతయ్కష్తను

అర్థ ం �ేసు��నుట �ాపమ� �క్క ప్ర��వమ� ��్వ�ా నష్టపరచబ��ం��, �ా� ప�����ధ్త్మ �క్క �����ంప�
��్వ�ా బలపరచబ��ం�� అ� క��� మనమ� గమ�ం��మ�. మ��య� �వ���ా, బ�ౖ�ల� �ాయ్ఖ�య్నమ�,
సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�ల� మ��య� ���సత్వ �వనమ� �క్క ప్ర��వమ�లక� �నయమ���

సమ��ప్ంచు��నుట, మనమ� క���య�నన్ ఒ��క్క ����ంత�ాసత్ � �ా్థనమ�నక� ఏ �ా్థ� �శ్చయత

త��న�ైయ�నన్�ో ��ా్థ��ంచుటక� స�యపడ�త�ం��.

ఈ అంశమ�ల� ఈ �ాఠయ్ంశమ�లక� ఎం�� �ా్రమ�ఖయ్���య�నన్� ఎందుకన�ా ఈ అంశమ�లను

జ�్ఞపకమ�ంచు��నుట ��్వ�ా మ�త్ర�� �ేవ�� ప్రతయ్కష్త �ద ఆ��రప��య�నన్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను
���్మం��లను మన లకష్య్మ�ను �ేర���గలమ�.
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