
6.02 దంత సమసయ లను గురించి డా|| లూకా గారు ఏమంటున్నా రు? 

 

టామ్ యొక్క  పంటి క్రింద రంక్ం ఉిండుట వలన బాగా ఇబ్బం ది పడుతూ ఉిండేవాడు, నొప్పి  తగ్గనిందున 

దాని గురించి ఆలోచిించుట మాని వేసాడు. మరల గనుక్ ఆ నొప్పి  ఎక్కక వైతే పనుు  పీరసాాను అని 

అనుక్కన్ను డు.  

ఒక్ రోజు ఉదయం టామ్ లేచేసరర తన ముఖము క్పక్క బాగము వాచి ఉిండుట గమనిించాడు, అది కించం 

ఎక్కక వ నొప్పి గా ఉింది. రంక్ం పడిన పంటి చుట్టు చిగుళ్లు బాగా వాచియిండుట అంం లో గమనిించాడు.  

రోజ గడిచేకలది వాపు ఎక్కక వ అవుతింది, పని దగరి వారంతా తన ముకానికేమిందని అడుగుతూ ఉన్ను రు. ఆ 

రాక్ి తన నోరు తెరువలేనంతగా నొప్పి  ఎక్కక వైింది, గనుక్ కనిు  నొప్పి  మక్తలు క్రింగ్గ నేరుగా పడుక్కన్ను డు.  

టామ్  వేక్కవ జామున 4 గం|| లేచాడు. తన భారయ  మీ ముఖమ వాపు ఎక్కక వైింది అని చెప్పి  బాగా బాదపడిింది. 

అపి టికే తను ఎక్కక వ బాదగా ఉిండగా కింత ఆరోగంయ  క్షీణించిింది. అింత మాక్తమేకాక్ కింత ఆిందోళన చెింది 

బయపడా్డడు, కాని తన బారయ  మరెక్కక వ బాద పడుతిందేమోనని ఆ విషయం తన బారయ క్క చెపి లేదు.  

తను మరకనిు  నొప్పి  మాతరలు క్రింగ్గ పడుక్కన్ను డు కాని నిక్దపటులేదు. తను పడుకని ఉిండగా బాద బాగా 

ఇబ్బం ది పెటిుింది. ఈ వింగా తను ఎపు డు అనుబవిించలేదు. టామ్ తెల్లు రెవరక్క ఓరుు కని డ్డక్ ురుని గాని 

లేదా మందుల షాపుని గాని సంక్పదిించాలనుక్కన్ను డు.   

టామ్ పడక్మీద అనుబవిించిన ఆ కనిు  గంటలు ఎపు డు అనబవిించలేదు. నోప్పి  ఎక్కక వైనపి టిర తనక్క 

మతపరమన నమమ కం లేదు, రాక్ి గడవడ్డనిర గొపి  ఆతమ  శర ాకావాలనిప్పించిింది. 

తెలువారన తరువాత పంటినొప్పి కోసం, వాచిన దవడకోసం మందుల షాపుర వెల్లు డు. అక్క డ ఉను  గుమాస ా

నొప్పి  తగడి్డనిర తనక్క పంటి మీద పూయమని ఒక్ మందు ఇచిు , వెింటనే ంత వైదయ డిని క్లవమని 

చెపి్ప డు. 

ఆవీది దిగువన ంత వైడయ శాల ఒక్టి ఉింది. టామ్ లోపలిర వెళ్లు డు, అతనిని కింతసేపు వేచియిండమని 

చెపి్ప రు.  

ముిందు బలు దగరి కనిు  పక్ిక్లు ఉిండడం గమనిించాడు, “నీవు నీ జీవితంలో ఏమన్న కలిో యావా?” అను  

మాట తన క్లుక్క క్టిునట్టు క్నిపంచిింది.  

టామ్ వేచిచూసా్త ఆ పక్ిక్ను చదివాడు. అది టామ్ గురించి వివరసా్తను టునిపంచిింది. చాల్ల మంది నిజమన 

దేవునిని తన  క్కమారుడైన యేస్త క్ీసా్తను తెలుస్తకోక్కిండ్డ ఉన్ను రు అని చెపి బడిింది. వారర సమసయ  

సంభవిించేవరక్క అింతా సాదారణంగా బావుింది అనుక్కింట్టరు, తరువాత వార జీవితం భయంతో 

శూనయ మపోతింది.  

బైబిలులోని ఒక్ మాట దానిలో లిరించబడి ఉింది: “పూరగాా యోహోవాను నముమ కో! నీ సంం త తెలివి మీద 

ఆధారపడవదుం. నీవు చేసే వాటనిు టిలో దేవుని మేద నమమ కం ఉించు. అపు డు ఆయన నీక్క సహాయం 

చేసడాు. నీ సంం త ఙా్ఞన౦ మీద ఆధారపడవదుం. కాని యొహోవాను గౌరవిించి, దురామ రిానిర దూరంగా ఉిండు. 

నీవు ఎల్ల చేసే,ా అపు డు నీ శరీరానిర మంచి ఆరోగయ మును నీ ఎముక్లక్క సతావక్లుగుతింది. సామెతలు 

(3:5-8) 

ఇింకా చదువుచూ ఉిండగా మొదటి మానవుడైన ఆదాము దేవునిని దిక్క రించి అవిదేయడై ప్పపము చేయట 

దాం రా లోక్ములోనిర అన్నరోగంయ , బాదలు, మరణాలు వచాు యని ఆ పక్ిక్లో చెపి బడిింది. అయినపి టిర 

దేవుని క్కమారుడైన యేస్త మనకరక్క మరణించడం దాం రా జీవము, నిరీక్షణలు మరల్ల వచాు యి. ఆయన 

మరణం దాం ర ఆయనను నరమ న వారర దేవునిర మదయ  పరస్తతాలను చక్క పెటాు డు.  

పేదలైన్న ఉను వారైన్న, మంచివారైన్న చెడవాారైన్న, క్పి ఒక్క రు దేవుని పరశుదంతను కోలిో యారని ఆ పక్ిక్లో 

చెపి బడిింది. కాని క్ీసా్త మరణము దాం రా దేవుని నితయ  ఎడబాట్ట నుిండి ఎవం రైన్న రక్షించబడగలరు. మరయ 

ఆయనతో నితయ  జీవము కరక్క క్పసను త కరక్క ఎదురు చూసా్తన్ను ము. మొదట విశం స్తించాలని ఆ పక్ిక్లో 

చెపి బడిింది. అదేమనగా యేస్త క్పభువని నీ నోటితో ఒపు కని, దేవుడు మృతలలోనుిండి ఆయనను లేపెనని 

నీ హృదయ మందు విశం స్తించినయెడల, నీవు రక్షింపబడుదువు. (రోమా 10:9) 

అవనిు  నమమ డ్డనిర టామ్ ర అదుం తంగా ఉన్ను యి కాని అవనిు  వాసవాం అవాలనుక్కన్ను డు. 

టామ్ ంత వైదుయ ని కోసం ఎదురుచూసా్త ఉిండగా నిజమన నిరీక్షణను అనుబవిించాడు, నొప్పి  అింత 

ముక్య మనిప్పించ లేదు. బహుసా మందుల షాపులో ఇచిు న మంద సహాయపడినట్టుింది.   

ంత వైదుయ డు కనిు  క్పశు లు అడిగాడు. ంత సమసయ ను తెలుస్తకని వైంయ  చేయడ్డనిర కనిు  ముఖయ మన 

క్పశు లను అడిగాడు అవి: 

1. ఎపి టినుిండి ఇది నినుు  ఇబ్బం ది పెడుతింది? ఇది గాయము ఎింతవరక్క క్లిుిందో తెలుస్తకోవచుు . 
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2. మీరు చలునివి గాని లేద వేడివి కాని తీస్తక్కనేటపు డు బాద అనిప్పసా్తిందా? ఇది ఇపి టిర కూడ్డ ఆ 

నొప్పి  ఇింకా ఉిందా అని తెలుస్తకోవడ్డనిర సహాయపడుతింది.  

3. నీ ముఖము ఎపి టినుిండి వాచిింది? అది గనుక్ చాల్ల రోజుల నుించి అయితే వైంయ  చేయడ్డనిర 

క్షుమౌతింది 

4. నీ దేహానిర పడని మందు ఏవన్ను  ఉన్ను యా?  

తరవాత ంత వైదుయ డు పరక్ష చేస్త, ఎక్కు రే తీస్త పంటి క్రిందిబాగాన కింత వాపు మరయ గాయమిందని 

చెపి్ప డు.  

టామ్ ర ఉను  ంత సమసయ క్క పలు కారణాలు ఉన్ను యి, సాదారణంగా పంటి సమసయ లు. క్రములు 

పంటినరానిర కరకే వరక్క అవి పనిచేసాాయి కారణంగా పలుు పుచిు పోవడం, పంటి ఎముక్ చెడిపోవడం, పుిండు 

వంటివి ఏరి డతాయి.  

తీక్వమన  నొప్పి ర కారణమయెయ  గాయం పంటి నుిండి మొదలౌతింది. క్క్మేణ గాయం పంటి దవడక్క 

ప్పక్కతింది ఇది చిగులు మరయ దవడ వాపుక్క కారణమౌతింది. 

పంటి నొప్పి  గాని, దవడ వాపు గాని సూచనగా బావిించాలి, గాయం ఎక్కక వైయెయ లోపే ంత వైదుయ ని 

సంక్పదిించుట మంచిది. చిగులు వాపు గాని ముఖము వాపుగాని ంత సమసయ క్క సూచనలు కావచుు  దానిని 

అలక్ష్యయ  చేయకూడదు. అది క్ప్పణానికే క్పమాం కావచుు .   

కనిు   తీక్వమన ంత సమసయ లు గాయం ఎక్కక  కాక్కిండ ఉిండేిందుక్క యాింటిబయోటిక్ మందును వాడమని 

చెపా్పరు, సమసయ  సరుంమణగేవరక్క రోగ్గర సౌక్రంయ గా ఉిండేిందుక్క నొప్పి  మాతరలు కూడ్డ వాడమంటారు. ఒక్ 

వారం ప్పట్ట యాింటీబయోటెక్ మాతరలు వాడుట చాల్ల అవసరం.  

యాింటిబయోటిక్ మాతరలు తాతాక లిక్ ఉపశమనంకోసం మాక్తమేనని గమనిించాలి. పంటి సమసయ నుిండి 

బయటపడేిందుక్క ఉను  మారిాలు ఒక్టి పంటిని పీరించడం లేదా. టామ్ విషయానికసే ాదవడలో పనుు చాల్ల 

లోతగా ఉింది, పంటిని పీరించాలి. ఒక్సార పనుు  పీరతే తరువాత. అయితే టామ్ ర మాక్తం దవడ గాయం 

మానడ్డనిర యాింటిబయోటెక్ మాతరలు ఇచాు డు. అింతా సరయైనపి టిీ ఒక్ వారం ప్పట్ట యాింటిబయోటిక్ 

వాడమని చెపి్ప డు. ప్పనియాలు క్తాగమని సలహా ఇచాు డు. ఎిందుక్నగా గాయం జం రం రావడ్డనిర లేదా దేహం 

వేడెక్క డ్డనిర కారణం కావచుు .   

మొదటి బోదక్కడైన అపోసలాు ప్పలు గారు యేస్త క్ీసా్తను వెింబడిించు వారర మన దేహము పరశు దాం తమ ని 

ఆలయము (1 కరింథు 6:19-0) కాబటిు మన దేహాలను సాదయ మనంత వరక్క మనం కాప్పడుకోవాలి. మన దేహం 

పరశుదాం తమ  నివాసం కాబటిు మన దేహాలను చాల్ల జాక్గతగాా చూస్తకోవాలని క్పభువు కోరుక్కింట్టన్ను డు. మన 

దేహము సరయైన రీిలో ఉింటే దేవునిర సరయైన సేవ చేయవచుు  ఇది జీవిించడ్డనిర సూక్తం.  

పరశక్బమన నోరు ఆరోగయ మన దేహంక్లిగ్గ ఉిండడ్డనిర ఒక్ తాళ్లము ల్లింటిది. దేహము మొతమాుపై క్పభావం 

చూపే చక్కక ర వాయ ది గుిండె జబ్బం లు వీటితో ముడిపడి ఉను నవి.  

ంత పరక్షల అయిన తరువాత టామ్ తన భరయ తో మనిదంరం తరచు ంత పరక్షలకరక్క ంతవైదుయ ల 

క్లవాలని చెపి్ప డు. ఇది ఇతర ంత రోగాలను నివారించడ్డనిర సరయైన పదంి . ఆ పరస్తాి  ఎదరోక వడం 

తనక్ ఏ మాక్తం ఇష్టు  లేదు.  

యేస్తను గూరు న పక్ిక్ను కూడ్డ తన భరయ క్క చూప్పించాడు. దాని మీద ఒక్ అక్డస్ ఉింది, ఎవరైన్న వారంలో 

ఒక్ సాయంక్తం అక్క డిర వెలిు యేస్తను గూరు  యేస్త కృపదాం రా ఉచితంగా ఇచిు న రక్షణ గూరు  

తెలుస్తకోవడ్డనిర వెలుచుు . పక్ిక్ను స్తవార ాఅని ప్పలుసాారు.    

వార ఇింటి దగరి ఉను  క్రైసవాుల ఇింటి వదంవారు గడిప్పరు. అక్క డ ఒక్ర ఎడల ఒక్రు చూప్పన క్పేమను, టామ్ 

మరయ తన భరయ  యొడల క్పేమను చూచి ఆశు రయ పోయారు. 

వారందరు కనిు  ప్పటలు ప్పడ్డరు, కోత మంది దేవుడు వార జీవితంలో చేస్తన కారాయ లు గురించి సాక్ష్యయ  

చెపి్ప రు. సమాజంలో జరుగుతను  పనులను గురించి, ఒక్ర గురించి ఒక్రు క్ప్పర ంనలు చేసారు. యేస్త 

మాటలు ఒక్ వయ ర ాచదివాడు: “క్పయాసపడి భారము మోస్తకనుచును  సమస ాజనుల్లరా న్నయొదంక్క రండి నేను 

మీక్క విక్శాింినితాను.” (మతయాి 8:28) 

యేస్త యొదంక్క వచుు  వారందరర ఉచితమన కృప దాం రా రక్షణను క్లుగచేసాాడని బోదక్కడు వారర చెపి్ప డు. 

యేస్త చెప్పి ింది తనతో ఉను  సింత క్పజలైన ఇక్శాయేలు క్పజలతో. వార మత న్నయక్కల దాం రా ఇవం బడిన 

నియమ నిభందనలను ప్పటిించలేక్ దేవునిని సంతోషపెటులేక్ విస్తగ్గపోయారు. అయితే యేస్త వార బారానిు  

తేలిక్ చేస్తక్కనే నూతన మారిాను  తెలియ జేశాడు “సతయ ముతో ఆతమ తోను” ఆరాదిించే మారిం, దేవుడు 

ఎలుపు డు కోరుక్కనే మారిం.   



కాని ఈ రోజు విింట్టను  ఎవం రైన్న క్పివారర ఈ అవకాశం ఇవం బడిింది. సమసయ లతో బాదపడుతను  వారర, 

అన్నరగంయ తో ఇబ్బం ది పడుతను వారర, గాయపడి నిరుతు హంలో ఉను వారర, వారు శూనంయ లో 

ఉన్ను మనక్కనే వారర.     

బైబిలులో ఉను  దేవుని మాటలు నేరు క్కనే కలది, టామ్ మరకనిు  మంచి వారలాు నేరుు క్కన్ను డు. ఒక్ రోజు 

వసా్తింది ఆ రోజు దేవుని క్పజలు ఎపి టిర క్శమలో ఉిండక్కిండ్డ, అన్నరగాలను రుచి చూడక్కిండ్డ ఉింటారు.  

“ఆయన వార క్నుు ల క్పి బాషి బిిందువును తడిచివేయను, మరణము ఇక్ ఉిండదు, దుుఃఖమనను 

ఏడిై నను వేదనయైనను ఇక్ ఉిండదు, మొదటి సంగతలు గిించి పోయెనని స్తింహాసనములోనుిండి వచిు న 

గొపి  సం రము చెపు ట విింటిని. (క్పక్టనలు 21:4) 

రెిండు వేల సంవతు రాల క్రతం యేస్త క్ీసా్త మానవులకరక్క చనిపోయి, మూడు రోజుల తరువాత దేవుని 

దాం రా మరణం నుిండి లేపబడా్డడు, కాబటిు ఒక్ రోజు వసా్తింది ఆరోజున ఆయనను విశాం స్తించిన వారందరు 

మరణము నుిండి లేచి నితయ  జీవమును అనుభవిసాారు.  

రోమాలొని క్రైసవాులక్క పౌలు గారు లేక్లో ఈ వింగా క్వాసారు: “దేవుని క్పేరించువారర, “అనగా ఆయన 

సంక్లి ముచొపు న ప్పలువబడినవారర, మేలుక్లుగుటై సమసమాును సమకూడి జరుగుచును వని 

యెరుగుదుము.” (రోమ 2:8) 

కనిు  వారాల తరువాత టామ్ తన బారయ , వారర దేవుడు కావాలని నిర ణయిించుకన్ను రు, ఇతర క్రైసవాులక్క తాము 

యేస్త క్ీసా్తను సింత రక్షక్కనిగా అింగీక్రించాలని కోరుక్కింట్టన్ను మని తెలియ జేయాలనుక్కన్ను రు. 

తరువాత కూడిక్లో టాము యేస్తను దేవుని క్కమారుడని, లోక్ రక్షక్కడని అింగీక్రించాలనుక్కింట్టన్ను నని, 

రగ్గలిన జీవితాింతం ఆయనను వెింబడిించాలనుకింట్టన్ను నని సాక్ష్యయ  ఇవం డ్డనిర నిలొు న్ను డు, తనతో 

ప్పట్ట తన భరయ కూడ సాక్ష్యయ  ఇచిు ింది.   

బైబిలులో దేవుని మాట వాగాంనం చేసా్తింది యేస్తని ఎవరైన్న క్పభువని, రక్షక్కడని అింగీక్రసే ాపరశుదాం తమ ను 

అనుక్గహిసాాడు, విశాం స౦లొ జీవిసా్త మారdిaరు గా ఉింటాడు. క్ీసా్తనందును  విశాం స్తలు నూతన మారింలో 

పరశుదాం తమ  దవవారా జీవిసరాు, ఇింక్కను డు ప్పత శరీర జీవిత ప్పప కోరక్లను అనుభవిించరు.    

కనిు  రోజులు తరువాత క్ీసా్త మరల్ల ిరగ్గ వసాాడు. మానవులందరు ఈ క్పశు లను క్పశ్ు ించుకోవాలి: క్ీసా్త ఈ 

రోజే వసే,ా నీవు ఆయనను ఎదుర్కక నుటక్క స్తదంమేన్న? నీవు చనిపోయిన తరువాత క్ీసా్తతో నితయ  జీవితంలో 

నీవుిండగలవా? లేదా బైబిలులో చెపి బడిన నితయ ము మండుచును  అగ్గు  గండములో  దేవుని దగరినుిండి 

నితయ ము వేరచేయబడతావా? 

 

 

  

 

 


