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క�మబదధ్ తల� �ాం���క ప��ల�

ఉ�� ��్ఘతమ�
����ప� ప్ర� వృ�త్ ల� ఉనన్ ప్రజల�, ప్ర� �ధ���న ఉ�ో య్గమ�ల�నునన్ �ా��్మక�ల�, ఇతర�ల��

మ�ట�్లడ�టక� తమ �� ంత పదధ్ త�లను ఏ�ాప్ట� �ేసు��ను �షయమ�ను �ర� ఎప�ప్�ె�
ౖ � గమ�ం���ా?

�ాట� అర్థ మ�ల� ఇతర�ల� అర్థమ� �ేసు��నక�� �నపప్ట��� క��� �ా���� ���షమ��ా అ��ించు పదమ�ల�

మ��య� పదసమ�హమ�లను �ార� అ�వృ��ధ్ �ే�త్ ార�. ��ద
ౖ ుయ్ల�, ��య్య�ాదుల�, �ార�ల� బ�గ��ేయ��ార�,

���త�ల�, ��ా్మణక�ల� – ఏ ఉ�ో య్గ����� స��; ఇతర�ల�� మ�ట�్లడ�టక� ప్ర�ేయ్క��న
� , ���న్�ార�్ల �ాం���క���న

పదధ్ త�లను క��� అ�వృ��ధ్ �ేసుక�ంట�మ�.

అ��క ���ల��ా, క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� క��� ఇల��� ఉంట�ం��. క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల�

తమ ����ంతమ�ను ప్ర�ేయ్క పదమ�ల�� ���్మ�ాత్ర�. ఒక������కర� సం���ించు��నుటక� �ాం���క పదమ�ల
��్వ�ా తమ �� ంత మ�రగ్ మ�లను ఏ�ాప్ట� �ేసుక�ంట�ర�.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���మ్ంచుట అను మన �ాఠమ�ల క�మమ�ల� ఇ�� ��ండవ �ాఠం,

మ��య� ���ల� ��్ర ట��్ట ం� ట�
్ల క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ఎల� ���్మ�ాత్ర� అను �షయమ�ను మనమ�

చూసుత్��న్మ�. మనమ� ఈ �ాఠమ�ను, “క�మబదధ్ తల� �ాం���క పదమ�ల�” అను ���ష్క���్చమ�, మ��య�
తమ ప�� ��ర��ర�్చటల� క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల�క� స�యప��న ���న్ ప్ర�య్ే క పదమ�లను మ��య�
పదసమ�హమ�లను ఈ �ాఠమ�ల� మనమ� �వ��ంచుదమ�.

మన �ాఠమ� మ�డ� ప్ర��న ��గమ�ల��ా �భ�ంచబడ�త�ం��. �దట��ా, క�మబదధ్

����ంత�ాసత్ �మ�ల�� �ాం���క పదమ�ల ��డల ఒక �ా��రణ �ోరణ�� చూ��ద్మ�; అ� ఏ� మ��య�

క�మబదధ్ తల� �ాట� �ా్థన���ట�. ��ండవ���ా, �ాం���క పదమ�ల �క్క ��ామ్ణమ�ను అ��్వ�ించుదమ�;

�షయ�లను �ె�యజ�య�టల� క�మబ��ధ్క�ల� ప్ర�ేయ్క మ�రగ్ మ�లను ఎల� అ�వృ��ధ్పరచుక���న్ర�. మ��య�
మ�డవ���ా, క�మబదధ్ తల�� �ాం���క పదమ�ల �క్క �ల�వలను మ��య� పర్మ�దమ�లను చూ��ద్మ�,

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటల�గల మన ప్రయతన్మ�లను ��ర�గ�పరచు మ��య� అవ����ంచు
మ�రగ్ మ�లను చూ��ద్మ�. �ాం���క పదమ�ల ��డల �ా్రథ�క �ో రణ��� ఆరం�ంచుదమ�.

-1����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� అ��క ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.
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��ండవ �ాఠం: క�మబదధ్ తల� �ాం���క ప��ల�

�ో రణ�
ఈ అంశమ���ౖ ��ాల���న దృకప్థమ�ను �� ం�ేందుక�, ��ల�గ� �షయ�లను చూ��ద్మ�. �దట��ా,

�ాం���క పదమ�ల� �క్క అర్థ ���ట� �ర్వ�ంచుదమ�. ��ండవ���ా, ����ంత పదమ�ల� మ��య�

����ంత అంశమ�ల మధయ్ సంబంధమ�ను �వ��ంచుదమ�. మ�డవ���ా, క�మబదధ్ తల� �ాం���క ప��లను

ఉప���ంచుటల�గల అవసరత��ౖ దృ�ి్ట ��ట్ట �దమ�. మ��య� ��లగ్ వ���ా, క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను

���్మంచు ప్ర��యల� �ాం���క పదమ�ల �క్క �ా్థనమ�ను �వ��ంచుదమ�. �దట��ా �ాం���క పదమ�ల
అర్థ మ�ను �వ��ంచుదమ�.

�ర్వచనమ�

క�మబదధ్ ����ంతమ�ను మనమ� �దట��ా చదువ�నప�ప్డ�, క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల �క్క

��షను ఖ�్చతమ��ా ��ర�్చ���ాల���� ��ంట�� మనక� సప్ష్టమ�త�ం��. మనమ� �ా��రణమ��ా

ఉప���ంచ� పదమ�ల� మ��య� పదసమ�హమ�లను క�మబ��ధ్క�ల� తరచు ఉప���సత్ ుంట�ర�.

మ��య� అను��న ��తమ�ల� ఉప���ం�ే పదమ�లను ఉప���ం�నపప్ట��� క���, �ాట�� అ�ా��రణ

���ల��ా�� ఉప����త్ ార�. �షయ�లను �ె�యజ��� ఈ ప్ర�య్ే క ���నమ�లను ��ల��ార�్ల “����ంత

�ాం���క ప��ల�” అ� �ిల��ాత్ర�. మన ఉ�ేద్�ాల ��రక�, ����ంత �ాం���క పదమ�లను “����ంతమ�ల�

ప్ర�య్ే క అర్థ మ�లను క���న పదమ�ల� మ��య� పదసమ�హమ�ల�” అ� �ర్వ�ంచుదమ�.

���న్�ార�్ల, క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� ఒక �షయం నుం�� మ��క���� వయ్��య్సమ��ా

చూ�ించుటక� �ాం���క పదమ�లను ఉప���సత్ ుంట�ర�. ఉ��హరణక�, “�ేవ�� గ���్చన ����ంతమ�”

అను పదసమ�హమ� �ేవ��ల� మ��య� �ేవ�� �క్క అధయ్యమ�ను సూ�సుత్ం��. ఇ�� �ేవ�� స్వయంఉ�����ౖ, ఆయన మహ�యత��ౖ మ��య� ఇల�ట� �షయ�ల��ౖ దృ�ి్ట ��డ�త�ం��. �ర�దధ్ మ��ా,

“����ంత�ాసత్ �మ�” అ�� పదమ� మ�నవ�ల�, �ాపమ�, మ��య� రకష్ణ సంబంధ��న
� �ి�ధ్ �ంతమ�ల�� స�,

�ేవ���� సంబం��ం� చ��్చంచబ��న అ�న్ �ా��రణ �షయ�లను సూ�సుత్ం��.

���న్�ార�్ల �ాం���క ప��లనున� ఒక పదమ� ల��� పదసమ�హమ�ల� సం��్లష్ట �షయ�లను

సం���ీత్క��ం�ే అనుక�ల���న మ�రగ్ మ�లను క��� సూ��ాత్�. ఉ��హరణక�, “�్రత్వమ�” అ�� �ాం���క
పదమ� �ేవ��� గ���్చన సప్ష్ట��న బ� ధలను ��ంట�� �����క��ం� �ె�యజ�య� ఒక పదమ��ా ఉం��.

����ంతపర��న
� చర్చల� “�్రత్వమ�”ను గ���్చ ప్ర�త్ ా�ం�న ప్ర��ా�� సమయమ� �సు��� ��� �ి�ధ్ �ంత
సంకటమ�ల�న్ట�� �వ��ంచుటకంట� “�్రత్వమ�” అ� �ెపప్డం ��ల� సులభం�ా ఉంట�ం��. అ�న్

�ారయ్క�మ�ల�్ల, ����ంత �ాం���క పదమ�ల� అనున� ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ప్ర�ేయ్క అర్థ మ�ను క���న పదమ�ల�
మ��య� పదసమ�హమ�ల��ా ఉ��న్�.
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ఇప�ప్డ� �ాం���క పదమ�ల ��డల మన��క �ా్రథ�క అవ�ాహన క���ం��, �ాబట�్ట మ��క

�షయమ�ను మనమ� చూ��ద్మ�: పదమ�ల� మ��య� ��వనల మధయ్ సంబంధమ�. మనమ� ఉప���ం�ే
పదమ�ల� మ��య� ఈ పదమ�ల� వయ్కత్ పర�ే ఆల�చనల� ల��� ��వనల మధయ్ సంబం��ల� ఏ�ట�?

ఒక�����కట� అనుగ�ణం�ా అ� ఎల� ఉ��న్�?

పదమ�ల� మ��య� ��వనల�

ఈ అంశమ�ను ��ండ� ��ణ�ల నుం�� ప������ద్మ�: �దట�ా, �ా��రణ ��షల� పదమ�ల� మ��య�

��వనల మధయ్ సంబం��ల�; మ��య� ��ండవ���ా, ల�ఖన ��షల� పదమ�ల� మ��య� ��వనల మధయ్

సంబం��ల�. �ా��రణ ��షల� పదమ�ల� మ��య� ��వనల� ఒక�������కట� ఎల� సంబంధమ� క���
ఉంట�� �దట��ా చూ��ద్మ�.

�ా��రణ ��ష

� మనసుస్ల� ఉనన్ ��వనలక� పదమ�ల� ఎల� సంబంధమ� క���య�ంట�� అ� �వ�

��ల�మం��� అ����నట�్ల �ే
� , �ార� ఉప���ం�ే ప్ర� పదమ�నక� అనుగ�ణ��న
� ఆల�చన ఉంట�ంద� �ార�

�ె�త్ ార�. పదమ�ల� మ��య� ��వనల మధయ్ సూట�న
ౖ ఒకట��� మ��కట� అనుగ�ణం�ా ఉండ� అనుబంధం
ఉంద� ��ల�మం�� ప్రజల� ఆల��సుత్ంట�ర�.

ప్రజల� ఈ �ధమ��ా ఎందుక� ఆల���ాత్ర���� కను��నడం అంత కష్టం �ాదు. �నన్�ిల్లల� తమ

త�్ల దండ�్రల ��షను ��ర�్చ��ను ���నమ�ను మనమ� ప����ం�నప�ప్డ�, ఎక�్కవ�ా �ార� ప్రజల ��ర్ల �,

వసుత్వ�ల� మ��య� �నన్ �నన్ పనులను ��ర�్చ��వడం ఆరం��ాత్ర�. త�్ల తన��ౖప� చూ�ించు��� “అమ్మ”

అ� �ెపత్ �ం��, ల��� �నన్ ��ట�్ట మ�క్కను పట�్ట��� “��ట�్ట ” అ� �ెపత్ �ం��. సమయం గడ�ే����ద్, �ిల్లల� మ���న్

ప��ల� ��ర�్చక�ంట�ర�, మ��య� ఆ పదమ�లను మ���న్ ఎక�్కవ ��వనల�� అనుబం���త్ ార�. ��ండవ

��షను ��ర�్చ���� ��దద్ల�, పదమ� ��ంబ�� పదమ��� ��షను ��ర�్చ����ప�ప్డ� తరచు ఇల�ట� ప్ర��య����
ఆరం��ాత్ర�. ఈ �ా్రథ�క దశలల�, తరచు ఒక పదమ�ను ఒక ��వన�� అనుబం��ంచడం �ాసత్ వం.

అ��ే ���� గ���్చ ఆల��ంచడం మ�����ినప�ప్డ�, పదమ�ల� మ��య� ��వనల మధయ్

ఉనన్ట�వంట� సంబంధమ� �జ���� మ��ంత సం��్లష్టం�ా ఉంట�ం��. ��ండ� సరళ��న
� ప్రకటనల�� ఈ

సం��్లష్టతలను మనమ� �����క��ంచవచు్చ. ఒక��ౖప�, అ��క ప��ల� ఒక ��వనను సూ�ంచవచు్చ. మ����ప
ౖ �,
ఒక పదమ� అ��క ��వనలను సూ�ంచవచు్చ. ఈ �షయమ�ను ��ండ� ��ప
ౖ �ల� ప����ం� చూ��ద్మ�,
మ��య� అ��క పదమ�ల� ఒక ��వనను సూ��ాత్� అను����� ఆరం�ంచుదమ�.

ఒక ��వనను వయ్కత్ పరచ����� తరచు అ��క పదమ�లను ఉప���ంచు ���నమ�ను చూడడం అంత

కష్టం �ాదు. ఉ��హరణక�, ��క� బ���్క అను ��ర�గల ఒక క�మ���త్ ఉం��. ��ను ఆ��ను గ���్చ ఎవ������న
ౖ
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సం���ించునప�ప్డ�, “బ���్క,” “�� క�మ���త్,” “�ా��న్ ��రయ్,” “���� త�్ల ,” “��్ల త�్ల ,” “�� సం��నం,” ��

ఒక్క�ా��క్క క�మ���త్” అ� ��ను �ెపప్వచు్చ. ఈ జ���� అల� ��న�ాగ�త�ంట�ం��. ప్ర� సందరభ్మ�ల�,

పదమ�ల� సూకష్్మ����లను క���య�ంట�� �ా� అవ�న్య� �� ��తమ�ల� ఆ ప్ర�ేయ్క���న వయ్��త్�
గ���్చన ఒ�� సం��్లష్ట ��వనను సూ�సుత్��న్�.

�ా��రణ���న ��షల� ఇ�ే సంగ� మరల మరల ��ట��ేసుక�ంట�ం��. సమ�ద్రమ�ను సూ�ం�ే

మ�రగ్ మ�ల�న్ట�� ఆల��ంచం��. �ేశమ�ను సూ�ంచ����� ఉప���ం�ే ప��లను ప��గణ�ంచం��.

ప్రపంచమ�ల�� ప్ర� ��షల�, అ��క ప��ల� ఒ�� ��వనను సూ�చడం ��ల��ార�్ల సహజం.

మ����ప
ౖ �, ఒ�� పదమ� అ��క ��వనలను సూ�సుత్ందనడం క��� �ాసత్ వ��. ��� ��రక�, � �� ంత

��షల�� �ఘంట�వ�ను చూడం��. ఒక పదమ�నక� అ��క అర్థ మ�ల� కలవ� �ఘంట�వ�ల�� అ��క ప��ల�
సూ�సుత్��న్�. ఒక పదమ� అ��క ��వనలను సూ�సుత్ంద� ఈ బహ�ళ �ర్వచనమ�ల�
�ె�యజ�సత్ ు��న్�.

అను��న ఉప��య్సమ�ల� నుం�� ��వలమ� ఒక ఉ��హరణను మ�త్రం చూ��ద్ం. “బ�ర్” అను ఆంగ్ల

పదమ�ను గమ�ంచం��. ఈ ఒక్క పదమ� ��ధ అర్థ మ�లను ఇసుత్ం��. క�్మ, సూదంట��ా�,

��య్య�ాదుల వృ�త్ పర���న సంస్థ , ���ధమ�, �ా�యమ�ల� మ��య� ఆ�రమ� పంచు ��ంటర్, మ��య�
ఇతర అ��క అర్థ మ�లను ఇసుత్ం��. ఇ�� ఎల� ఉప���ంచబ��న�ో అను�����ౖ ఆ��రప��, ఇ�� మ��య�
అ��క ఇతర పదమ�ల� అ��క ����్వర� ��వనలను వయ్కత్ పర��ాత్�.

�ాబట�్ట , �ా��రణమ��ా ఒక ��షల�, పదమ�ల� మ��య� ��వనల మధయ్ ఎల్ల ప�ప్డ� పరసప్ర

సహ�ారమ���� ఉండదు. బదుల��ా, అ��క పదమ�ల� ఒ�� ��వనను సూ�ంచగలవ�, మ��య� ఒ�� పదమ�
అ��క ��వనలను సూ�ంచగలదు.

�ా��రణ ��షల� పదమ�ల� మ��య� ��వనల� ఒక�������కట� క���న సంబం��లను గ���్చన

సం��్లష్ట మ��ాగ్లను చూ��మ�, కాబటిట్ ల�ఖన ��షల� అ� ఎల� సంబంధం క���య���న్� ఇప�ప్డ�

చూ��ద్మ�. మనమ� బ�ౖ�ల�ను గ���్చ మ�ట�్లడ�త�నన్ప�ప్డ� పదమ�ల� మ��య� ���ాల� ఒక�����కట�
ఎల� సంబంధమ� క���య���న్�? ప���్థ �
ి ��ర��ా ఉం��? ల��� ఒకట��ా�� ఉం��?

ల�ఖన ��ష

�ాసత్ వ���టంట�, బ�ౖ�ల� �ాధరణ ��షల� �ా్రయబ��ం��. �ాబట�్ట , �ా��రణ ��షల� అ��క పదమ�ల�

ఒ�� ��వనను సూ�సుత్నన్ట�
్ల �ా��, ల�ఖన ��షల� క��� అ��క పదమ�ల� ఒ�� ��వనను సూ�సుత్��న్�.
మ��య� �ా��రణ ��షల� ఒ�� పదమ� అ��క ��వనలను సూ�సుత్నన్ట�
్ల �ా��, ల�ఖన ��షల� క��� ఒ��

పదమ� అ��క ��వనలను సూ�సుత్నన్��. ల�ఖనమ�ల� అ��క పదమ�ల� ఒ�� ��వనను సూ�సుత్��న్యను
�ాసత్ వమ�ను �దట��ా చూ��ద్మ�.
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బ�ౖ�ల� పదమ�ల�న్య� ��స
� త్ వ �వనమను ��వనను సూ�సుత్నన్ట�
్ల �ా చూడడం, ఈ ���ా

ప్ర�గమ�ను చూచుటక� ఒక సులభ��న
� మ�రగ్ ��య�నన్��. ��వలమ� ఒక రచ�త, అ�� సత్ ల��ైన ��ల�,

���సత్వ �వనమ�ను సూ�ం�న అ��క మ��ాగ్లను ఒక కష్ణం ప����ంచం��. 1 �ెసస్ల��కయ�లక� 4:3ల�
ఆయన ���� “ప���దుధ్లగ�ట” అ� �ిల��డ�. 1 ����ం��య�లక� 4:17ల� ఆయన ���� గ���్చ

“నమ్మక���న” అ� మ�ట�్ల�ెను. ఆయన ��స
� త్ వ �వనమ�ను గ���్చ ���య�లక� 16:19ల� “��ేయత” అ�

క��� సూ�ం��డ�. గల�య�లక� 5:25ల� “ఆత్మను అనుస��ం� నడ�చు��నుట” అను పదసమ�హమ���

సూ�ం��డ�. మ��య� ���య�లక� 8:29ల� “���సత్ ు �ార�పయ్మ�”�ా అ�, అ�ే �ధమ��ా 2 ����ం��య�లక�

3:18ల� “మ�ర్చబడ�ట” అ� వ��్ణం��డ�. ఈ ఉ��హరణల�న్ట�ల�, ��ల� అ�ే �షయమ� గ���్చ

మ�ట�్లడ�చు��న్డ�: “��స
� త్ వ �వనమ�” అ� ���� మనమ� �ిలవచు్చ.

అ��క ర�ాల��ా సూ�ంపబడగల అ��క ఇతర ��వనల� క��� ల�ఖనమ�ల� ఉ��న్�. ఉ��హరణక�,

ల�ఖనమ�ల� ��సుక�నన్ అ��క ��ర్లను గ���్చ ఆల��ంచం��. “��సు” ల��� “నజ��య��ెన
ౖ ��సు” అ�

�ిల�వబడ�ట�� �ాట��ా, ���క� ��షల� �ా��రణం�ా ���సత్ ు ల��� ����్ట � స్ అ� �ిల�వబ�ెను, ఇ��

“అ�����ంచబ��న �ాడ�” అను అర్థ �చు్చ ���్ర పద��న
� ���ియ�క్ �క్క ���క� అను�ాదమ��ా ఉనన్��.

అ�� సత్ ల�ల �ారయ్మ�ల�ల� 1:21ల� �ా��రణం�ా “ప్రభ�వ�” అ� �ిల�వబ�ెను, మ��య� 2 ��త�ర� 1:11ల�

“రకష్క�డ�” అ� �ిల�వబ�ెను. ����� �ాట��ా, బ��
ౖ ల� ఆయనను �త�క� 2:13ల� “�ేవ�డ�” అ�, ��ను

1:1ల� “�ాకయ్మ�” అ�, 1 ����ం��య�లక� 15:45ల� “కడపట� ఆ��మ�” అ�, ల��ా 1:35ల� “�ేవ��

క�మ�ర�డ�” అ�, మతత్ � 21:9ల� “���దు క�మ�ర�డ�” అ�, ల��ా 19:38ల� “�ా�” అ�,

��ల�ీస్య�లక� 1:15ల� “సర్వసృ�ి్ట�� ఆ��సంభ�త�డ�” అ�, మ��య� 1 ��� 2:5ల� “మధయ్వ��త్” అ�

�ిల�సుత్ం��. �ాసత్ �ా���, ఈ పదమ�ల�న్య� ��ధ స్వలప్����లను క���య���న్�, �ా� �్రత్వమ�ల��

��ండవ వయ్��త్య�, మన ప్రభ���న
ౖ ��సు��స
� త్ ు అను, ఒ�� వయ్��త్� సూ�ంచు ప��ల సమ�హమ��ా ఉ��న్�.

�ాబట�్ట �ా��రణ ��షవల�, ల�ఖనమ�ల� క��� తరచు ఒ�� ��వనను సూ�ంచు అ��క పదమ�లను
ఉప����త్ ాయ� మనమ� చూడవచు్చను.

మ����ప
ౖ �, ల�ఖనమ�ల� క��� అ��క ��వనలను సూ�ంచ����� ఒ�� పదమ�ను ఉప����త్ ా�.

���న్�ార�్ల ఈ �ా��రణ పదమ�లక� మ��య� ��వనలక� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� తక�్కవ �ా్రమ�ఖయ్త

క���న��ా క��ి�త్ ా�. �ా� ఈ ��వనల� ����ంతమ�ల� అ� �ా్రమ�ఖయ్��న
� ��ౖనపప్ట��� క���, ల�ఖనమ�ల�
��ధ ��వనలను సూ�ంచ����� ఒ�� పదమ�ను ఉప����త్ ా�. క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ప్ర��న �ాత్ర

�� �ిం�ే ల�ఖన ��గమ�ల�� ��ండ� పదమ�లను చూ��ద్మ�. �దట��ా, “��మంత�ల��ా �ర్చబడ�ట” అను

పదమ�ను చూ��ద్మ�, మ��య� ��ండవ���ా, “ప���దుధ్లగ�ట” అను పదమ�ను చూ��ద్మ�.

���తత్ �బంధన ���క� ���య� పదమ� ���ా�� (δικαιόω)క� సంబం��ం�న ప��ల సమ�హమ�ను

మ�ందు�ా చూ��ద్మ�: మనమ� �ా��రణం�ా “��మంత���ా �ర�్చట,” “��మంత���ా
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�ర్చబ��య�ండ�ట,” మ��య� “��మంత���ా �ర్చబడ�ట” అ� అనువ��ంచు ప��ల�. ��మంత�ల��ా

�ర్చబడ�టను గ���్చ ���తత్ �బంధన గ�ంథమ� అ��క �షయ�లను �ెపత్ �ం��, �ా� మన ఉ�ేద్శమ� ��రక�
��వలమ� ��ండ� వచనమ�లను మ��ే్రమ చూ��ద్మ�.

�దట��ా, ���య�లక� 3:28ల� ��ల� ఈ మ�టల� �ా్ర�ాడ�:
�ా�ా ధర్మ�ాసత్ � సంబంధ��న
� ��య
� ల� ల�క�ండ ��ా్వసమ�వలన�� మనుష�య్ల�

��మంత�ల��ా �ర్చబడ�చు��న్ర� ��ంచుచు��న్మ� (���య�లక� 3:28).
ఈ వచనమ�ల� “��మంత�ల��ా �ర్చబడ�ట” అ� అనువ��ంచబ��న పదమ� ���ా�� నుం��

�సు��నబ��న��. ఇక్కడ మ��య� ఇతర అ��క �ాకయ్���ాల�్ల, ���ా�� అ���� “��వలమ� ��ా్వసమ�

��్వ�ా��” జర�గ�త�ంద�, అన�ా ప��ప�ర్ణ ం�ా మ�నవ అర్హతక� ��ల�పల� జర�గ�త�ంద� ��ల� సప్ష్టం�ా
�ె�ాప్డ�. ఈ ��ణమ�ల�, ��మంత�ల��ా �ర్చబడ�ట అన�ా ���సత్వ�ల� �దట��ా ���సత్ ును

�శ్వ�ిం�నప�ప్డ� మ��య� ఆయన �� �ా��ల� ఆ�ా��ంచబ��నప�ప్డ� �ా��ల� ��ట��ేసు���� ���

గ���్చన ప్రకటన.

���ా� అను పదమ� �క్క ��ండవ ఉప�గమ� య���బ� 2:24ల� క��ిసత్ ుం��. అక్కడ మనమ�

ఈ �ధమ��ా చదువ���మ�:

మనుష�య్డ� ��ా్వసమ�లమ�న మ�త్రమ��ాక ���యల మ�లమ�నను

��మంత�డ� ��ంచబడ�న�, �ర� ���వలన గ���ం���� (య���బ� 2:24).
��ల� ���య�లక� 3:28ల� ఉప���ం�న ���నమ�నక� �నన్మ��ా, య���బ� ఇక్కడ

���ా��ను “��మంత���ా �ర్చబ��న” అ� అనువ��ం��డ�. “���యల� �ాక ��వలమ� ��ా్వసమ�

��్వ�ా��” ��మంత�ల��ా �ర్చబడ�దుమ� అ� ��ల� �ె�ాప్డ�, �ా� య���బ� మ�త్రం “���యల
మ�లమ�న” ��మంత�ల��ా ��ంచబడ�దమ� అ� �ె�ాప్డ�.

ఆస��త్కరమ��ా, య���బ� మ��య� ��ల� తమ అ��ా్రయమ�లను �ర��ించు������� అబ�్ర�మ�

ఉ��హరణను దృ�ి్ట�� �ెచు్చక���న్ర�. ���య�లక� 4:1-5ల� అబ�్ర�మ�ను గ���్చన ��ల� చర్చను
మనమ� చూ�నట�్ల �ే
� , అబ�్ర�మ� �ేవ�� న��్మను మ��య� అ�� అత��� ���ా ��ంచబ�ెను అ�

�ె�ప్ి నప�ప్డ� అతడ� ఆ���ాండమ� 15ల� గల సంఘటలను సూ�సుత్��న్డ� సప్ష్టమ�త�ం��. ��వలమ�

��ా్వసమ� ��్వ�ా�� ��మంత���ా ��ంచబ�ెన� �ేవ�డ� �దట ప్రకట�ం�నప�ప్డ�, అ�� అబ�్ర�మ�
�దట��ా ��మంత���ా ��ంచబడ�ట అ�య్ం��.

అ��ే య���బ� ఆ���ాండమ� 15ల� జ����న సంఘటనలక� 30 ��ండ�్ల ఆలసయ్ం�ా జ����న

ఆ���ాండమ� 22ల�� సంఘటనలను సూ�సుత్��న్డ�. ఆ���ాండమ� 22ల�, �ేవ�డ� అబ�్ర�మ�
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��ా్వసమ�ను ప����ంచ����� ���య� పర్వతమ� �ద తన క�మ�ర��ెన
ౖ ఇ�ాస్క�ను బ� అ��ప్ంచుమ�

ఆజ�్ఞ�ిం�ెను. ఈ �ధమ��ా అబ�్ర�మ� �దట� ��ా్వసమ� “��ర��ర్చబ�ెను” అ� య���బ� 2:23 �ెపత్ �ం��.

ఈ సందరభ్మ�ల�, అబ�్ర�మ� ����ా���ా ��మంత���ా ��ంచబ�ెనను ప్రకటనను గ���్చ య���బ�

మ�ట�్లడ�టల�దు, �ా� ఆయన �� �క్క “ఆ��రమ�” ల��� “�ర�పణ”ను గ���్చ మ�ట�్లడ�చు��న్డ�.
�ాబట�్ట , ���ా�� అను ���క� పదమ�ను ���తత్ �బంధన రచ�తల� క�సమ� ��ండ� ����్వర�

���ల��ా ఉప���ం��రనున�� సప్ష్టమ�త�ం��.

��మంత���ా �ర్చబడ�టను గ���్చ ఇపప్ట�వరక� మనమ� చూ�న�� అ�ా��రణ��న
� �� �ాదు.

ఉ��హరణక�, గమ�ంచం��, ���క� ��య
� �పద���న హ��య�జ� (ἁγιάζω)క�, సంబం��ం�న పదమ�ల

క�ట�ంబమ�, “ప���దధ్ పరచుట,” “ప���దధ్ పరచబడ�ట,” “ప���దుధ్డ�” మ��య� “ప���దధ్ త” అ� క���
అనువ��ంచబడ���. ఈ ఒక్క పదమ�ల సమ�హ�� ���తత్ �బంధన గ�ంథమ�ల�� అ��క ����్వర�

��వనలను �ె�యజ�సత్ ుం��. ఉ��హరణ�ా, ఈ ఒక్క పదమ� ��్వ�ా�� మ�డ� ��ధ ��వనలను సూ�ం�న

రచ�త��న
� అ�� సత్ ల��ెన
ౖ ��ల�ను చూ��ద్మ�.

�దట��ా, 1 ����ం��య�లక� 6:11ల� ఈ మ�టలను మనమ� చదువ���మ�:
ప్రభ���ౖన ��సు ���సత్ ు ��మమ�నను మన �ేవ�� ఆత్మయందును �ర� కడ�గబ��,
ప���దధ్ పరచబ��న�ా��� ��మంత�ల��ా �ర్చబ����� (1 ����ం��య�లక� 6:11).

ఈ �ాకయ్��గమ�ల�, ఒక వయ్��త్ ���సత్ ు �దద్ క� వ�్చనప�ప్డ�, ఆ వయ్��త్ �ాపమ� నుం�� ��ర��ేయబ��

�ేవ���� ఆ�ద�గయ్���న�ా��ా ఉండ�నట�
్ల ఆయన ��డల �ేవ�డ� జ����ంచు �ారయ్మ�ను సూ�ంచుటక�
��ల� “ప���దధ్ పరచబడ�ట,” ల��� హ��య�జ� (ἁγιάζω), అను పదమ�ను ఉప���ం��డ�. ���న్�ార�్ల ఇ��
�శ్చయ ప���దధ్ త అ� �ిల�వబడ�త�ం��. �ాట� ��ప��య్లల� ఆయన ఉప���ంచు ఇతర పదమ�లక�
క��� ����� సూ�సుత్��న్డ� మనమ� �ెపప్వచు్చ. తమ �ాపమ�ల నుం�� “కడ�గబ��,”

“ప���దధ్ పరచబ��” �ేవ���� ఆ�ద�గయ్��న
� �ా���ా మ��య� ప�త�్రల��ా �ేయబ�� మ��య�

��ా్వసమ� ��్వ�ా ��మంత�ల��ా “�ర్చబ��్డర�” అ� ����ం��య�లను గ���్చ ��ల� మ�ట�్ల�ెను. ఇక్కడ,

“ప���దధ్ పరచబడ�ట” అ���� నూతన ��ా్వసుల� ���ా �ర్చబ��, �శ్చయ�త్మకం�ా ���సత్ ుల� �ే��నప�ప్డ�
�� ందు���� ఆరంభ ప���దధ్ తను సూ�సుత్ం��.

��ండవ���ా, “ప���దధ్ పరచబడ�ట” (ల��� హ��య�జ�) అను పదమ� �క్క మ��క ఉప�గమ� 1

�ెసస్ల��కయ�లక� 4:3ల� క��ిసత్ ుం��. అక్కడ ��ల� ఈ మ�టల� �ా్ర�ాడ�:

�ర� ప���దుధ్లగ�ట��, అన�ా �ర� జ�రత్వమ�నక� దూరమ��ా ఉండ�ట��
�ేవ�� �తత్ మ� (1 �ెసస్ల��కయ�లక� 4:3).
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ఈ �ాకయ్��గమ�ల�, ��ా్వసుల� �శ్చయమ��ా �� ందు��నవల�ిన �షయమ�ను గ���్చ ��ల�

మ�ట�్లడ�త���న్డ�. ���న్�ార�్ల ఇ�� ప్రగ��ల ప���దధ్ త అ� �ిల�వబడ�త�ం��. ప���దధ్ పరచబడ�టను
జ�రత్వమ�నక� దూరమ��ా ఉం��లను �షయమ��� క��ి మ�ట�్లడ�త� ప���దధ్ పరచబడ�ట అన�ా

ఏ�ట� ��ల� �వ��ం��డ�. ఇక్కడ హ��య�జ� అనున�� ��ా్వసుల� తమ ��తమ�ల� �ాపమ�ను ��ా��ం�ే

క�మ���న ప్ర��యను సూ�సుత్ం��.

మ�డవ �ాకయ్��గమ�ల�, హ��య�జ� అను పదమ�ను ��ల� మ��క ����ా ఉప���ం��డ�. 1

����ం��య�లక� 7:14ల� ��ల� ఏ� �ా్ర�ా�ో �నం��:

అ��ా్వ�ి�న
� భరత్ ��రయ్నుబట�్ట ప���దధ్ పరచబడ�ను; అ��ా్వసు�ాల�ౖన ��రయ్

��ా్వ�ి��న భరత్ నుబట�్ట ప���దధ్ పరచబడ�ను. ల����డల � �ిల్లల� అప�త�్రల�ౖ
య�ందుర�, ఇప�ప్�ె�
ౖ ే �ార� ప�త�్రల� (1 ����ం��య�లక� 7:14).

ఈ �ాకయ్��గమ�ల�, ��ా్వ�ి మ��య� అ��ా్వసుల�ౖన ��గ�ా్వమ�ల�నన్ క�ట�ంబమ�లను గ���్చ

��ల� �వ��ంచుచునన్ప�ప్డ� హ��య�జ� అను పదమ��� సంబంధమ� క���న పదమ�ల సమ�హమ�ను

అ��కం�ా ఉప���ం��డ�. �దట��ా, అ��ా్వ�ి�న
� భరత్ ��ా్వ�ి�న
� ��రయ్ను బట�్ట ప���దధ్ పరచబడ�ను,

అన�ా హ��య�జ� �ేయబడ�ను అ� ఆయన �ె�ాప్డ�. ��ండవ���ా, అ��ా్వ�ి�న
� ��రయ్ �షయమ�ల�
క��� అ�ే �ాసత్ వమ� ఆయన �ె�ాప్డ�. మ��య� మ�డవ���ా, ఈ క�ట�ంబమ�లల�� �ిల్లల�

“ప���దుధ్ల�” ల��� ప���దధ్ పరచబ��్డర� అ� ����ం��య�లక� జ�్ఞపకమ� �ేయ�టక� ఆయన ఇక్కడ పదమ�
�క్క ���షణ ర�పమ�ను ఉప���ం��డ�.

ఇప�ప్డ�, �ేవ�డ� ఈ అ��ా్వసులను ఆయనక� ఆ�ద�గయ్మ��ా �ేసు��నుటక� �ాపమ� నుం��

��ర��ే�త్ ాడ� ��ల� అ��ా్రయం �ాదు. ల��� ��ా్వసుల �ిల్లల� ర��ంచబ��్డర� �ాదు. ల��� ���సత్వ�లవల�
�ారందర� ప���దధ్ తను �� ందుక�ంట���న్ర� క��� �ాదు. రకష్ణ ��రక� ర��ంచబడ� ��ా్వసమ�

అవసరమ� ��ల� �క్క ఇతర రచనల ��్వ�ా సప్ష్టమ�త�ం��. ఇక్కడ, ��ల� బదుల��ా రకష్ణ ల��

ప���దధ్ త అ� మనమ� �ిల�ే ��వనను సు�సుత్��న్డ�, అన�ా క�ట�ంబమ�ల� ఒక ��ా్వ�ి ఉంట� ఆ

��ా్వ�ి ప్రసనన్త వలన ఆ క�ట�ంబమ�ల�� అ��ా్వసుల� మ��య� �ిల్లల� ప���దధ్ పరచబడ��రను

��వనను సూ�సుత్��న్డ�. �ాబట�్ట , �జ��న
� ��ా్వసుల �క్క ఆరంభ అనుభవమ�ను, ప్రగ��ల

ప���దధ్ తను, మ��య� ర��ంచబడ� ��ా్వసమ� ల�నపప్ట��� ��ంతమం�� అ��ా్వసులను ��ర��ేయ�టను

సూ�ంచుటక� హ���జ� అను బ�ౖ�ల� పదమ�ను ��ల� ఉప���ంచుటను మనమ� చూడవచు్చ.
��మంత�ల��ా �ర్చబడ�ట మ��య� ప���దధ్ పరచుట అను పదమ�లను గ���్చ మనమ�

చూ�న�ే బ�ౖ�ల�్ల� ఇతర �ా్రమ�ఖయ్���న ����ంతపదమ�ల ��డల క��� �ాసత్ వ���య�నన్��. �ా��రణ

��షవల��,� ల�ఖనమ�ల� క��� ఒక పదమ� అ��క ��ధ ��వనలను సూ�సుత్ం��. ల�ఖనమ�ల�� పదమ�ల�
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మ��య� ��వనల మధయ్గల ఈ సం��్లష్ట సంబంధమ� మ�డవ �షయమ� ��ప
ౖ � మన దృ�ి్ట� మ�్ల సత్ ుం��,
అ�ేదన�ా క�మబదధ్ ����ంతమ�ల� �ాం���క పదమ�ల� మ��య� పదసమ�హమ�ల �క్క అవసరత.

అవసరత

���య్ర�్థల� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను �దట��ా ఎదు��్కనన్ప�ప్డ�, �ార� ��ర�్చ��నవల�ిన,

అంతమ�ల�� జ�����ా అగ�పడ�చునన్, �ాం���క ప��లను చూ� �కమకపడ�త�ంట�ర�. “�షయ�లను

�ె�యజ�య����� ఈ ప్ర�ేయ్క���న మ��ాగ్ల�న్ట�� మనమ� ఎందుక� ��ర�్చ���ా�? బ�ౖ�ల� �ె�ప్ి న ����ా��

�ాట�� మనమ� ఎందుక� �ెపప్క�డదు?” అ� ననున్ �ార� ఎ�న్�ార�్ల అ���ా�� ��ను �క� �ెపప్ల�ను.
అవ�ను, ఒక �ా్థ�ల� �ాం���క ప��ల �క్క అవసరమ� ల�దు. అ� ల�క�ం�� క���

����ంత�ాసత్ �మ�ను అధయ్యనం �ేయవచు్చ, ��ర�్చ��వచు్చ, మ��య� బ� ��ంచవచు్చ. అ��ే మ��క��ౖప�,

ల�ఖనమంతట�� హత�
� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటక� �ాం���క ప��ల� అవసరం.
త్ ���� �� ం���న

బ�ౖ�ల� పదమ�ల� మ��య� ��వనల మధయ్గల సంబంధమ�ల� అ��క �ధమ�ల��ా ఉ��న్� గనుక క�మబదధ్
����ంతపం��త�ల� ప్ర�ేయ్క��న
� ప��లను అ�వృ��ధ్ �ే�ార�, మ��య� అ� ���న్�ార�్ల కృ�్రమం�ా ఉ��న్
సం��షణను సప్ష్టం �ే�త్ ా�.

స�కరణ �క్క ఇర���ప
ౖ �ల� సప్ష్టత �క్క అవసరతను చూచుటల� ఇ�� స�యపడ�త�ం��:

�దట��ా, అ��క పదమ�ల� ఒ�� ��వనను �ె�యజ�య�నప�ప్డ� వ�ే్చ గందర��ళమ�ను చూ��ద్మ�;

మ��య� ��ండవ���ా, ఒ�� పదమ� బ�ౖ�ల�్ల� అ��క ��వనలను సూ�ంచునప�ప్డ� వ�ే్చ ��ధ

గందర��ళమ�లను చూ��ద్మ�. బ�ౖ�ల�్ల� అ��క పదమ�ల� ఒ�� ��వనను సూ�ంచుటల�గల �ాం���క
పదమ�ల అగతయ్మ�ను గ���్చ �దట�ా చూ��ద్మ�.

అ��క పదమ�ల� — ఒక ��వన

మనమ� చూ�నట�
్ల �ా, బ�ౖ�ల� రచ�తల� తరచు అ��క వయ్��త్కరణల�� ఒ�� �ా్రథ�క ��వనను

సూ��ాత్ర�. ��ల��ార�్ల, క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల�ల� ��మ� ��ర����న సప్ష్టతను �ేర���నుటను ఈ

�ాసత్ వం కష్టతరం �ేసత్ ుం��. �ాబట�్ట క�మబ��ధ్క�ల� తమ అ��ా్రయమ�ను సప్ష్టం �ేయ����� �ాం���క

ప��లను ర��� ం���త్ ార�. ఇ�ెల� ప��ేసత్ ుం�ో ఉదహ��ంచుటక�, సంఘమ�ను గ���్చ బ�ౖ�ల� మ�ట�్ల�ే

���నమ�ను ప������ద్మ�.

సంఘ �ి�ధ్ �ంతమ���ౖ బ��
ౖ ల� �క్క బ� ధనను సహజం�ా “సంఘ �ాసత్ �మ�” అ� �ిల��ాత్ర�. ఈ

�ాం���క పదమ� ఎ��ల్�య
ి (ἐκκλησία) నుం�� �సు��నబ��ం��, మరియు ఇ�� “సంఘమ�”నక� ���తత్ �బంధన
���క� పదమ�. ఒక ����ంతపం��త�ల సమ�హమ� ��మ� ����న ఏ�ొ క ����ంత అంశమ�ను గ���్చ ����ంత

సమ�జమ��� మ�ట�్లడ�టక� క�డ����న సందరభ్మ�ను ఒక�ా�� ఆల��ంచం��. ఒక ����ంతపం��త�డ� ఈ
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�ధమ��ా �దల���ట్టవచు్చ: “�ేవ�� ఇ�ా���ల�” అను �ి�ధ్ �ంతమ���ౖ ��డ� ��ను చ��్చంచబ� త���న్ను.

మ��క ����ంతపం��త�డ�, “�ేవ�� ఆలయమ�” అను �ి�ధ్ �ంతమ���ౖ ��ను చ��్చంచబ� త���న్ను అ�

�ెపప్వచు్చ. ఇం��కర�, “��స
� త్ ు శ��రమ�”ను గ���్చ చ��్చంచబ� త���న్ను అ� �ెపప్వచు్చ.

�ాసత్ �ా���, ఈ ����ంతపం��త�ల� ఏ� మ�ట�్ల��లనుక�ంట���న్�� ��ంట�� సప్ష్టమవ్వదు. “�ేవ��

ఇ�ా���ల�,” “�ేవ�� ఆలయమ�,” మ��య� “���సత్ ు శ��రమ�” అను ల�ఖనమ�ల�� పదసమ�హమ�ల�

సంఘమ�ను మ�త్ర�� �ాక�ం�� అ��క ఇతర ��వనలను క��� సూ��ాత్�. “�ేవ�� ఇ�ా���ల�” అన�ా
ఇ�ా���ల� జ��ంగమ�నక� సంబం��ం�న�� �ావచు్చ. “�ేవ�� ఆలయమ�” అన�ా �ాత �బంధన

�ే�ాలయమ�ను సూ�ంచవచు్చ. “��స
� త్ ు శ��రమ�” అనున�� ��సు ���క శ��రమ�ను సూ�ంచవచు్చ. ఎవర�
�ెపప్గలర�?

సంఘమ�ను గ���్చ ఇ�న్ ���ల��ా మ�ట�్లడ�టల� తప�ప్ల�దు. ���తత్ �బంధన, సంఘమను ఒక

��వనను ఈ �ధమ�ల��ా మ��య� ఇతర అ��క �ధమ�ల��ా క��� సూ�సుత్ం��. అ�నపప్ట���, ఈ

ప్రకటనల� క���ంచు గందర��ళమ�ను ఊ��ంచడం అంత కష్టం �ాదు. ఈ ����ంతపం��త�ల� అ�ే అంశమ�ను

గ���్చ మ�ట�్లడ�త���న్�� ల��� ఇతర అంశమ�లను గ���్చ మ�ట�్లడ�త���న్�� ఖ�్చతమ��ా �ెపప్ల�మ�. ఈ
�ధ��న
� గందర��ళమ�ను ��ా��ం��లంట�, సంఘమ�ను గ���్చన బ�ౖ�ల� బ� ధనను చ��్చంచ����� క�మబదధ్

����ంతపం��త�ల� “సంఘ�ాసత్ �మ�” అ�� �ాం���క పదమ�ను ఉప����త్ ార�.

సులభం�ా �ె�ాప్లంట�, అ��క బ�ౖ�ల� పదమ�ల� ఒ�� ��వనను సూ�సుత్��న్� గనుక గందర��ళం

కల�గ�త�ం��. అ��ే ����ంతపం��త�ల� తమ అ��ా్రయమ�లను సప్ష్టం �ేయ����� �ాం���క పదమ�లను

ఉప���ం�నప�ప్డ� ఈ గందర��ళమ� ��ల��ంచబడ�త�ం��.

ఒ�� పదమ� — అ��క ��వనల�

ల�ఖనమ�ల�� ఒ�� పదమ� ల��� పదసమ�హమ� అ��క ��ధ �షయ�లను �ె�యజ�సత్ ుందను

సతయ్మ�వలన క���న గందర��ళమ�ను ��ా��ంచ����� క��� క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� �ాం���క

ప��లను ర��� ం���త్ ార�. �ాబట�్ట , సప్ష్టమ��ా సం���ించుటక�, క�మబ��ధ్క�ల� �ాం���క ప��లక� ప్ర�ేయ్క,

మ��య� కృ�్రమం�ా �నన్�ానునన్, �ర్వచనమ�లను అ�వృ��ధ్ �ే�ార�.

ఉ��హరణక�, క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� “��మంత���ా �ర్చబడ�ట” మ��య�

“ప���దధ్ పరచబడ�ట” అను పదమ�లను ఉప���ం�ే ���నమ�ను చూ��ద్మ�. సంస్కరణల�, ��్ర ట��్ట ం� ట�
్ల

��మన్ �ాథ�క్ లక� �ర�దధ్ మ��ా ఆ��డ్ �ాల�య్ట�స్ ను (రకష్ణనక� వయ్క�త్లక� అనువ��త్ంచు క�మమ�) �వ��ం�ే

ఒక మ��ాగ్�న్ అ�వృ��ధ్ �ే�ార�. ��్ర ట��్ట ం� ట్ �ాం���క శబ�ద్వ�ల�, ���సత్ ు ��� �ేవ�డ� ఒక వయ్��త్ల���

ఆ�ా��ం�నప�ప్డ� ��మంత���ా �ర్చబడ�ట అ���� ఆరంభ ప్రకటన�ా ఉంట�ం��. ��మంత�ల��ా
�ర్చబడ�ట అనున�� ��వలమ� �ై�ానుగ�హ���న��, అన�ా, ఇదంతయ� �ేవ�� ప�, మ��య� ���ల�
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మ�నవ�ల� ప��ప�ర్ణమ��ా ��ి��య�త్మక�ల��ా ఉ��న్ర�. అ��ే, ప���దధ్ పరచబడ�ట, అనున�� ��్ర ట��్ట ం� ట్

ఆ��డ్ �ాల�య్ట�స్ ల� ��మంత���ా �ర్చబడ�టను అనుస��ంచు ప�త్రపరచబ�ే ప్ర��య�ా �ర్వ�ంచబ��ం��.
ఈ ��ణంల�, ప���దధ్ పరచబడ�ట అన�ా �ై�ానుగ�హమ� �ాదు�ా� మ�నవ�ల� క��� �ాల�పంచు��నున��,
అన�ా ��వలమ� �ేవ�� ప� మ�త్ర�� �ాదు�ా� మ�నవ�ల� ప� క��� ఇమడ్చబ��య�ం��. ఈ
వయ్��య్సమ�ల� ��్ర ట��్ట ం� ట్ ����ంత�ాసత్ �మ�నక� అతయ్ంత �ా్రమ�ఖయ్��న
� �.

అ��ే “��మంత���ా �ర్చబడ�ట,” మ��య� “ప���దధ్ పరచబడ�ట” అను ప��లను ���తత్

�బంధనల� క��ిం�ే అ�న్ ���ల��ా ఉప���ంచు ��్వచ్ఛను క��� ఉనన్ట�వంట� ����ంతపం��త�ల�
ప���దధ్ పరచబడ�ట అను �ి�ధ్ �ంతమ�ను �వ��ంచు ���నమ�ను ఊ��ంచం��.

�ార� ప్రప్రధమం�ా “��మంత�ల��ా �ర్చబ��న తర��ాత�� ప���దధ్ పరచబడ�ట అ����

జర�గ�త�ం��” అ� �ె�త్ ార� మనమ� సులభం�ా ఊ��ంచవచు్చ. ఈ ప్రకటన ��్ర ట��్ట ం� ట్ రకష్ణ క�మమ�ల�

బ�గ��ా స���� త�ం��. అ��ే ��్ర ట��్ట ం� ట్ �ాం���క ప��లను ఉప���ంచుటక� శ�దధ్చూప�

����ంతపం��త�ల�, ��ండవ���ా “ప���దధ్ పరచబడ�ట మ��య� ��మంత�ల��ా �ర్చబడ�ట ��ండ� ఒ���ా��
జర�గ����” అ� క��� �ెపప్వచు్చ. ప���దధ్ పరచబడ�ట అను పదమ� ఒక వయ్��త్ ��మంత���ా

�ర్చబ��నప�ప్డ� ఆ వయ్��త్�� �దట��ా ఇవ్వబ��న ప���దధ్ తను సూ�సుత్నన్ట�
్ల ���తత్ �బంధన గ�ంథమ�

మ�ట�్లడ�త�ం�� గనుక �ార� ఈ �ధమ��ా �ె�త్ ార�. ��్ర ట��్ట ం� ట్ �ాం���క ప��ల�� సంబంధమ�ల��

����ంతపం��త�ల� మ�డవ���ా, “��మంత���ా �ర్చబడక�� �నపప్ట��� ప���దధ్ పరచబడ�ట అ����

జర�గ�త�ం��” అ� క��� �ెపప్వచు్చ. �ిల్లల� మ��య� ��ా్వసుల �క్క అ��ా్వసుల�ౖన

��త��గ�ా్వమ�ల ప���దధ్ తను గ���్చ ���తత్ �బంధన గ�ంథమ� మ�ట�్లడ�త�ం�� గనుక �ా��ల� �ె�త్ ార�.

ఈ ప్రకటనల�న్య� బ�ౖ�ల�ను�ార���న�� అన�ా బ�ౖ�ల� ఉప���ంచు �ధమ��ా�� �ార� క��� ఈ

ప��లను ఉప���ం��ర�. అ��ే ఈ ప్రకటనల� ఎంత గందర��ళం�ా ఉంట�� చూడడం కష్టతరం �ాదు.

సప్ష్ట�న
� �వరణ ల�క�ం�� ఇట�వంట� ప్రకటనల� �ేసత్ ునన్ ఒక ����ంతపం��త��� మ�టల� మనమ�

�నవల�ివ��త్ , సహజం�ా అ��క ప్రశన్ల� ఎదురవ����. ఏ ప్ర��ాదన స��న
� ��? అవ�న్య� �ాసత్ �ాల�

�ాక�� వచు్చ. �ట్ట �దట��ా, ఈ ప్ర��ాదనల� ఒకట��� మ��కట� �� ంతన ల�క�ం�� ఉ��న్య� �ెబ���మ�.

తర��ాత ఈ �ాఠమ�ల�, ఈ �ధ���న సమసయ్ను క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� ఎల� చ��్చ�ాత్�� మ��ంత

�వరం�ా చూ��ద్మ�. ఇప�ప్డ�, ప���దధ్ పరచబడ�ట మ��య� ��మంత���ా �ర్చబడ�ట వంట�

�షయ�లను చ��్చంచ����� ప్ర�ేయ్క��న
� ల��� �ాం���క శబ�ద్వ�� అ�వృ��ధ్ �ేయడం ��్వ�ా క�మబదధ్

����ంతపం��త�ల� ఈ �ధ��న
� గందర��ళమ�ను ��ా��ంచ����� ప్రయ�న్సుత్��న్ర�� �షయమ�ను

ప������త్ స���� త�ం��. �ార� ఈ ప��లను ప���త మ��ాగ్ల�్ల �ర్వ��ాత్ర�, గనుక అ� �ార� ర��ించు

పదజ�లమ�లను ప���తమ� �ే�త్ ా�.
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క�మబదధ్ తలల� �ాం���క ప��ల అవసరతను మనమ� ఇపప్ట�వరక� చూ��మ�, �ాబట�్ట ఇప�ప్డ�

క�మబదధ్ తల� �ాం���క ప��ల �క్క �ా్థనమ�ను గ���్చ చ��్చంచు��మ�.

�ా్థనమ�

ఒక మ�టల�, �ాం���క ప��ల� క�మబదధ్ ��న ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క �ా్రథ�క ��ా్మణ ����ాలను

ఏరప్ర��ాత్�. మ�నుపట� �ాఠమ�ల�, ��్ర ట��్ట ం� ట్ క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�, అ���్ట � ట�ల్ తర్కమ��ే ��పప్

ప్ర�జనమ� �� ం��న మధయ్య�గ �ా�ీత్ �యతత్వ పదధ్ �� అనుస��ం�నట�
్ల మనమ� గమ�ం��మ�. ఈ
�షయంల�, క�మబదధ్ త ��ల�గ� ప్ర��న దశల�్ల ��న�ాగ�త�ం��: �దట��ా, పదమ�ల �క్క ఖ�్చత

�ర్వచనమ�లను అ�వృ��ధ్ �ేసత్ ుం��. ��ండవ���ా, ప్ర��ాదనలను ర��� ం��ంచ����� ఈ ప��లను

ఉప���సత్ ుం��. మ�డవ���ా, �ి�ధ్ �ంత ప్రకటనలను సృ�ి్టంచ����� సప్ష్ట��న ��య్య ప్ర�గమ�ల� ఈ

ప్ర��ాదనలను ఉప���సత్ ుం��. మ��య� ��ల�గవ���ా, ��� �క్క ����్కక �ాదనలను ��త�బదధ్ ��న
�ి�ధ్ �ంత వయ్వస్థ ల� క�మపర�సుత్ం��. ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచునప�ప్డ� ఏ ఒక్కర� ఖ�్చత���న సరళ

ప్ర��యను అనుస��ంచక�� �నపప్ట��� క���, క�మబదధ్ తలను ���్మంచు పదధ్ త�లను సంగ���ం�ేందుక� ఈ

ఆకృ� స�యకరమ��ా ఉంట�ం��.

మన ఆల�చనను వ��్ణంచుటక� ఒక ఉ��హరణను �సుక�ం��మ�. ��స
� త్ ు మరణమ� అను అంశమ�ను

గ���్చ ��ంతమం�� క�మబ��ధ్క�ల� చ��్చం��లనుక���న్ర� అనుక�ం��ం. �దట��ా, �ార� �ాంప్ర��య ���సత్వ
శబ�ద్వ� నుం�� అంతయ్ప్రతయ్యమ�ను సృ�ి్ట�త్ ార� ల��� �సుక�ంట�ర�. ఈ సందరభ్ంల�, అ��క���న ప్ర�ేయ్క

వయ్��త్కరణల� ��ంద్ర �ా్థనమ�ను �సు��వచు్చ, అ��వన�ా: “రకష్ణ�ాసత్ �ం” (రకష్ణను గ���్చన బ� ధన), ���ట్ ���య

�ాల�య్ట�స్ (చ��త్రల� రకష్ణను �ేవ�డ� ��ర��ర�్చట), “ప్ర��య్మ�య్య �ా్రయ�్చతత్ ం” (�ేవ�డ� తన ఉగ�త

ఎవ������� పం�ా�ో �ా���� ప్ర��ా ���సత్ ు మరణ�ం��డను ఆల�చన), మ��య� “ఆ��డ్ �ాల�య్ట�స్” (ఒక వయ్��త్

��తంల� రకష్ణ ��ట��ేసు���� ప్ర��య). “ర��ంచు ��ా్వసమ�,” “మ�ర�మనసుస్,” “�ాపకష్మ�పణ,” మ��య�
“���సత్ ు” అను ప��లను క��� �ార� ఉప���ంచవచు్చ.

��ండవ���ా, ఒక �ధమ��ా ల��� మ��క �ధమ��ా, ��స
� త్ ు మరణమ�ను గ���్చన ల�ఖ��ల బ� ధనను

వయ్��త్క��ం�ే ప్ర��ాదనలల� క�మబ��ధ్క�ల� ఈ ప��లను �ేర�్చ��ర�. ఉ��హరణక�, �ార� ఈ �ధ��న
�

�షయ�లను �ె�త్ ార� ల��� ఆల���ాత్ర�: “రకష్ణ�ాసత్ �ం అనున�� ��ండ� �ా్రమ�ఖయ్���న ఉప-అంశమ�ల��ా

�భ�ంచబడ�త�ం��: ఆ��ద్ �ాల�య్ట�స్ మ��య� ���్ట � ��య �ాల�య్ట�స్.” “��స
� త్ ు మరణమ� ��ా్వసులక� ప్ర��ా
ప్ర��య్మ�న్య �ా్రయ�్చతత్ మ�.” “���సత్ ు ప్ర��య్మ�న్య �ా్రయ�్చతత్ మ� అనున�� ఒక వయ్��త్ మ�ర�మనసుస్

మ��య� �తయ్�వమ� ��ర��న
� ఏ���క ���కష్ణ.” “ర��ంచు ��ా్వసమ� మ��య� మ�ర�మనసుస్ ఆ��ద్ �ాల�య్ట�స్
ల� �ా్రమ�ఖయ్���న �షయ�ల��ా ఉ��న్�.” ఇ� మ��య� అ��క ఇతర ప్ర��ాదనల� ���సత్ ు మరణమ�ను
గ���్చన ����ంతచర్చల�� సంబం��ంత �ాసత్ �ాలను వయ్��త్క���త్ ా�.
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మ�డవ���ా, క�మబ��ధ్క�ల� ���ద్ష్ట �ాసత్ �ాల మధయ్ ����్కక అనుసం����లను ���ంచునప�ప్డ�

�ాం���క ప��లను మ��య� ప్ర��ాదనలను �ి�ధ్ �ంత ప్రకటనల��� �సుక�ంట�ర�. ఉ��హరణక�, �ార� ఈ
�ధ��న
� సంకలనమ�ను �ెపప్వచు్చ ల��� �ా్రయవచు్చ: “���సత్ ు మరణమ�ను గ���్చన రకష్ణ�ాసత్ �

�ా్రమ�ఖయ్తను ���్ట � ��య �ాల�య్ట�స్ మ��య� ఆ��్డ �ాల�య్ట�స్ ��ల�గ�ల� చూ���. ఒక��ప
ౖ �, ���్ట � ��య

�ాల�య్ట�స్, అన�ా రకష్ణ చ��త్ర అనున��, ���సత్ ు మరణమ�ల� ��� అం�మ కష్ణ���� �ేర�క�ంట�ం��. ఆయన

మరణమ� �ాపమ�లక� �ాశ్వత కష్మ�పణను కల�గజ�య� ప్ర��య్మ�న్య �ా్రయ�్చతత్ మ��ా ఉం��. మ����ప
ౖ �,
ఆ��్డ �ాల�య్ట�స్ ల� ���సత్ ు �ా్రయ�్చతత్ ప� ప్ర�జనమ�ల� అనువ��త్ంచబ�ే వరక� క��� ఏ వయ్��త్య�

కష్�ంచబడడ� మ��య� ర��ంచబడడ�. ప్రజల� తమ �ాపమ�ల ��తత్ మ మ�ర�మనసుస్ �� ం��, ర��ంచు

��ా్వసమ�ను అభయ్�ిం�, కష్మ�పణ ��రక� ���సత్ ును న�్మనప�ప్డ�, �తయ్�వం �� ందుక�ంట�ర�.”

�వ���ా, ��స
� త్ ు �ా్రయ�్చతత్ మ�ను గ���్చన ఈ �ాం���క ప��ల�, ప్ర��ాదనల� మ��య� �ి�ధ్ �ంత

ప్రకటనల� క�మబ��ధ్క�లను �సత్ ృత దృకప్థమ� ��ౖప� న���ి�త్ ా�. �ార� ��స
� త్ ు �క్క ప్ర��య్మ�న్య

�ా్రయ�్చతత్ మరణమ�ను క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క �సత్ ృత పదధ్ �ల� చ���త్ ార�, మ��య� ఈ �ధ���న
ప్రశన్లక� సమ���న�యయ్����� ప్రయ�న్�ాత్ర�. ��స
� త్ ు మరణమ� రకష్ణ�ాసత్ �మను �సత్ ృత �త్రమ�ల� ఎల�

స���� త�ం��? �ేవ�� గ���్చన ����ంతమ�, మ�నవ�ాసత్ �మ�, సంఘ�ాసత్ �మ� మ��య� �ాకడ�ాసత్ �మ� వంట�

ఇతర �ి�ధ్ �ంతమ�ల�� రకష్ణ�ాసత్ �మ� �క్క సంబంధమ� ఏ�ట�?

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ � ��ా్మణ ప్ర��యను ఈ �ధమ��ా చూడడమ���� ��ంతవరక� కృ�్రమం�ా

ఉంట�ం��. �ాసత్ వ ఆచరణల�, ఈ దశల�న్య� ఒక������
ౖ �కట� ఆ��రప�� పరసప్ర సహ�ార అ�్ల కలను

ఏ�ాప్ట��ే�త్ ా�. ����ంతపం��త�ల� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచునప�ప్డ�, ఎల్ల ��ళల� ఈ ��ల�గ�

దశలను �ాట��త్ ార�. అ��ే ����ంతపం��త�ల� ప��ే�� పదధ్ ��� సంబంధమ� ల�క�ం�� క���, �ాం���క

ప��ల� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క అతయ్ంత �ా్రధ�క ��ా్మణ ����ాలను ర��� ం���త్ ా�.

ఇపప్ట� వరక� ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� �ాం���క ప��ల �ా��రణ �ో రణ�� మనమ� ���్మం��మ�, ఈ

�ాఠంల�� ��ండవ ప్ర��న అంశమ�ను ఇప�ప్డ� చూ��ద్మ�: �ాం���క పదమ�ల ��ా్మణమ�. క�మబ��ధ్క�ల�
��మ� ఉప���ం�ే ప్ర�ేయ్క వయ్��త్కరణమ�లను ఎల� సృ�ి్ట�త్ ార�?

��ా్మణమ�
ఒక ��� �ా్లసు తర��ాత కలత�ెం��న ఒక ���న�� ���య్��్థ �� వదద్ క� �ావడం ఇపప్ట��� ��క�

జ�్ఞపకమ�ం��. అతడ� ����ౖప� చూ� ఇల� �ె�ాప్డ�. ఇపప్ట�వరక� ��ల� ��ండ�్ల�ా ��ను ��స
� త్ వ���ా

ఉ��న్ను, అ��ే �ర� ఉప���ం�ే ���న్ ప��ల� ఇపప్ట��� ��క� అర్థ మ� �ావడం ల�దు. ఈ �ంత మ�టల�
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�క� ఎక్కడ �ొ ర�క����? ��ను అత� ��ప
ౖ � చూ� ఇల� �ె�ాప్ను, “��ను ఉప���ం�ే ��ల� ప��ల� ��ను

�� ంత�ా ర�ం�న� �ావ�. అ� క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల నుం�� వ��్చ�.” మ��య�, అతడ� ����ప
ౖ �
చూ� ఇల� �ె�ాప్డ�, “స��, �ా���� ఈ ప��ల� ఎక్కడ నుం�� వ��్చ� �ెపప్ం��.”

���న��ల� మనమ� ఉప���ం�ే �ాం���క అంతయ్ప్రతయ్యమ�ల� ఈ ���య్��్థ� ఇబ్బం�� ��టన
�్ట ు

గనుక అతడ� ��ల� మం� ప్రశన్ అ���ాడ�. క�మబదధ్ ����ంతమ�ల�� ఈ ప్ర�య్ే క శబ�ద్వ� ఎక్క�� నుం��
వ�్చం��?

�ాసత్ �ా���, క�మబదధ్ తల�� ఈ �ాం���క ప��ల� అ��క ���ల��ా ర��� ం��ంచబ��్డ�. అ� అ�వృ��ధ్

�ేయబ��న ���న్ ప్ర��న మ��ాగ్లను అ��్వ�ించ�����, ��ండ� దశలను చూ��ద్మ�. �దట��ా, క�మబదధ్

����ంత�ాసత్ �మ�ల�� అ��క �ాం���క ప��ల� బ�ౖ�ల� ప��ల నుం�� వ��్చ� అను �షయమ�ను చూ��ద్మ�.
��ండవ���ా, అ��క ఇతర �ాం���క ప��ల� బ�ౖ�ల�తర ఆ���ాల నుం�� వ��్చయను �షయమ�ను చూ��ద్మ�.

�దట��ా క�మబ��ధ్క�ల� తమ ప్ర�య్ే క పదజ�లమ�ను బ�ౖ�ల� నుం�� ర��� ం��ం�న ���న్ మ��ాగ్లను చూ��ద్ం.

బ�ౖ�ల� ప��ల�

����ంతపం��త�ల� తమ ����ంతమ�ల� బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� వయ్��త్కరణలను ఉప���ం�నప�ప్డ�

��ల�మం�� ���సత్వ�ల� సుఖప్రదమ��ా ఉంట�ర�. మన క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� బ�ౖ�ల� ప్ర�ారమ��ా��

ఉం��ల� మనమ� ఆ��ాత్మ�. �ాబట�్ట , ����ంతపం��త�ల� బ��
ౖ ల� ��షల� మ�ట�్ల���ే మ��ంత సుఖప్రదమ��ా
ఉంట�ం��. అ�నపప్ట��� క���, ����ంత�ాసత్ �మ�ల� బ�ౖ�ల� అంతయ్ప్రతయ్యమ�ను �ాం���క ప��ల��ా
ఉప���ంచడమ���� క��ిం�ేంత సుళ�వ��ా ఉండద� మనమ� గ���ం���.

క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� క�సమ� మ�డ� పదధ్ త�ల��ా ల�ఖనమ�లల� నుం�� �ాం���క ప��లను

ర��� ం���త్ ార�. �దట��ా, ఒ�� ��వనను సూ�ంచు అ��కప��లల� ఒక పదమ�ను మ�త్ర�� ����్క �ె�త్ ార�;

��ండవ���ా, ఒక బ�ౖ�ల� పదమ� �క్క ��ధ ��వనలల� ఒక��వనను మ�త్ర�� ����్క �ె�త్ ార�; మ��య�
మ�డవ���ా, బ�ౖ�ల� పదమ�లక� ల�ఖ��ల�్ల ఎనన్డ� క��ించ� నూతన అ�ా్థలను �ార� సృ�ి్ట�త్ ార�. ఈ
మ�డ� పదధ్ త�లను బ��రగ్తమ� �ేయ�టల� ఇ� స�యపడ���. �ాబట�్ట క�మబ��ధ్క�ల� ఇతర

ప��ల�న్ట�ల� ఒ�� పదమ�ను ����్క �ె�ప్� ���నమ��� �దల���డ��మ�.

ఒక పదమ�ను ఉ��్ఘట�ంచుట

మనమ� చూ�నట�
్ల �ా, బ�ౖ�ల� రచ�తల� ఒ�� ఆల�చనను సూ�ం�ేడప�ప్డ� ఒక వయ్��త్కరణమ�

కంట� ఎక�్కవ ఉప����త్ ార�. తమ చర్చలక� సప్ష్టత �సుక��ావ�����, క�మబ��ధ్క�ల� ల�ఖనమ�ల� ఒక
��వనను సూ�ంచు అ��క ప��ల�్ల తరచు ఒక పదమ�ను మ�త్ర�� �ాం���క పదమ��ా ��ంచు���, ఈ
�ాం���క పదమ�ను ప్ర�య్ే కమ��ా ఉప����త్ ార�.
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��� అర్థ మ� ఏ�ట� �వ��ంచ�����, “ప�నరజ్ న్మ” అను �ి�ధ్ �ంత ఉ��హరణను చూ��ద్మ�.

క�మబదధ్ తలల�, ఒక వయ్��త్�� నూతన ఆ�్మయ �వ�చు్చ �ేవ�� �ారయ్మ�ను సూ�ంచ����� “ప�నరజ్న్మ” అను

పదమ� ఉప���ంచబడ�త�ం��. ఒక వయ్��త్ �ాపమ� మ��య� మరణమ� నుం�� ��స
� త్ ుల�� నూతన

�వమ�నక� వ�్చనప�ప్డ� జ���� �దట� మ�ర�ప్ ల��� ప��వరత్ నను ఇ�� సూ�సుత్ం��.

ల�ఖనమ�ల�� అ��క పదమ�ల� ఈ ��వనను గ���్చ మ�ట�్లడ����. “ప�నరజ్ న్మ” అను పదమ�

�ా�ంగ���ియ (παλιγγενεσία) అను ���క� పదమ� నుం�� అనువ��ంచబ��ం��, మరియు ఇ�� ���తత్ �బంధన

గ�ంథమ�ల� ��ండ�మ�ర�్ల మ�త్ర�� క��ిసత్ ుం�� — ఒకట� మతత్ � 19:28ల�, మ��కట� �త�క� 3:5ల�.

“ప�నరజ్న్మ” ��స
� త్ ుల� నూతన �వన ఆరంభమ�ను సూ�సుత్నన్ట�
్ల �ా ��వలమ� �త�క� 3:5ల� మ�త్ర��

ఉప���ంచబ��ం��. �ా� ఇ�ే ��వన ఇతర పదమ�లల� క��� �వ��ంచబ��ం��. ఉ��హరణక�, ��ను
3:33ల�, ����న్వ్ అ���న్
ే (γεννάωἄνωθεν) అను ���క� పదసమ�హమ� క��ిసత్ ుం��, అక్కడ “�����

జ�్మంచుట” ల��� “��ౖ నుం�� జ�్మంచుట” అ� అనువ��ంచబ��ం��, మ��య� 1 ��త�ర� 1:13ల� అ������న్వ్
(ἀναγεννάω), అను ���క� పదమ� క��ిసత్ ుం��, అ�� తరచు “����� జ�్మంచుట” అ� అనువ��ంచబడ�త�ం��.

య���బ� 1:18ల�, అ��క��య్ (ἀποκυέω) అను పదమ� ఉప���ంచబ��ం��, “జన్మ�చు్చట” ల���

“�ెచు్చట” అ� అర్థ �సుత్ం��. మ��య� ఎ���ీయ�లక� 2:10 ��ట్జ� (κτίζω) అను పదమ�ను ఉప���సత్ ుం��,

��� అర్థ ం “సృ�ి్టంచు.” గల�య�లక� 6:15ల�, ���
� � ��ట్�స్
ి (καινὴ κτίσις) ల��� “నూతన సృ�ి్ట” అను పదమ�
��్వ�ా ప�నరజ్న్మ అ�� ��వన సూ�ంచబ��ం��, మ��య� ఎ���ీయ�లక� 4:24ల�, �����స్ ఆ��త్ � ��స్ (καινός

ἄνθρωπος) ల��� “న�న ప�ర�ష�డ�.”

అ��క ప��ల� అ�ే ��వనను సూ�సుత్నన్పప్ట��,� క�మబ��ధ్క�ల� �ాట�న్ట�� “ప�నరజ్ న్మ” అను

���ష్క�� సూ��ాత్ర�. సరళత మ��య� సప్ష్టత ��రక� ఈ ��వనను సూ�ం�ే ఇతర అ��క ప��ల�్ల ఈ ఒక్క
బ�ౖ�ల� పదమ� మ�త్ర�� ��ంచు��నబ�ెను.

ఒక ��వనను ఉ��్ఘట�ంచుట

ఇతర బ�ౖ�ల� ప��ల�న్ట�ల� ఒక పదమ�ను మ�త్ర�� ఉ��్ఘట�ంచుటక� ��డ��ా, క�మబ��ధ్క�ల� ఒక

పదమ� �క్క అ��క ��వనల�న్ట�ల� ఒక ��వనను ఉ��్ఘట�ంచుట ��్వ�ా క��� �ాం���క ప��లను
సృ�ి్టం��ర�.

మనమ� చూ�నట�
్ల �ా, ల�ఖన రచ�తల� ��ధ �షయ�లను �ె�యజ�య����� ఒ�� ప���న్

తరచు ఉప���ం�ే�ార�. ఈ ప���్థ �
ి ��్వ�ా వ�ే్చ గందర��ళమ�ను ��ా��ంచ����� క�మబ��ధ్క�ల�

ప్రయ�న్ం�న మ��ాగ్ల�్ల ఒకట� ఏమన�ా ఒక పదమ� �క్క అ��క ��వనలల� ఒక ��వనను మ�త్ర��
ఉ��్ఘట�ంచడం.
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“��మంత���ా �ర�్చట” ల��� “��మంత���ా �ర్చబడ�ట” అ� తరచు అనువ��ంచబ��న

���ా�� (δικαιόω) అను పదమ� ���తత్ �బంధన గ�ంథమ�ల� ��ధ ���ల��ా ఉప���ంచబ��నద�
��ా్వస�య��న
� క�మబ��ధ్క�లంద���� �ెల�సు. ఈ �ాఠమ� ఆరంభమ�ల� మనమ� చూ�నట�
్ల �ా��, ఇ��

క�సమ� ��ండ� ����్వర� ��వనలను సూ�సుత్ం��. ���య�లక� 3:28ల�, ��ా్వసమ� వలన��

��మంత�ల��ా �ర్చబడ�చు��న్రను �దట� ప్రకటనను సూ�సుత్ం��, అ��ే య���బ� 2:24ల� ���యల

��్వ�ా ��ా్వసమ� �క్క ఆ��రమ�ను ల��� �ర�పణను సూ�సుత్ం��.

క�మబ��ధ్క�ల� ��మంత���ా �ర్చబడ�ట అను పదమ�ను తరచూ ఈ ��ండ� ���ల��ా ఉప�����త్

ఏ� జర�గ�త�ం�ో ఆల��ంచం��. “ఒక వయ్��త్ ఎల� ��మంత���ా �ర్చబడ�ను?” అ� �ా��� అ����నట�్ల ��ే,
“ఒక వయ్��త్ ��ా్వసమ�వలన�� ��మంత���ా �ర్చబడ�ను �ా� ���యల మ�లమ�న �ాదు” అ� ఒకర�

�ెపప్వచు్చ. “ఒక వయ్��త్ ��వలమ� ��ా్వసమ�వలన�� �ాక ��య
� ల మ�లమ�న ��మంత���ా

��ంచబడ�ను” అ� మ��కర� �ెపప్వచు్చ. ఈ �ధ���న ����ంత సం��షణ ��ల� త్వర�ా ఒక గందర��ళం�ా
మ�ర�త�ం��.

���ా�� అను పదమ� �క్క అ��క ��వనలల� ఒక ��వనను మ�త్ర�� ఉ��్ఘట�ంచుట ��్వ�ా,

అన�ా “��మంత���ా �ర్చబడ�ట” అను పదమ�ను ����ంత �ాం���క పదమ��ా మ�ర�్చట ��్వ�ా ఈ

�ధ��న
� గందర��ళమ� నుం�� క�మబ��ధ్క�ల� త�ిప్ంచు��నవచు్చ. ��మన్ �ాథ�క్ సంఘప� అబదధ్ బ� ధనలక�
ప్ర�సప్ందన�ా, ��్ర ట��్ట �ంట�
్ల , ��మంత���ా �ర్చబడ�ట అను పదమ� �క్క అ�ా్థ�న్ “��మంత���ా

ప్రకట�ంచబడ�ట”�ా ఉ��్ఘట�ం��ర�. ��మంత���ా �ర్చబడ�ట అ���� ���యల� �ాక�ం�� ��వలమ� ��ా్వసమ�

��్వ�ా కృప వలన�� జర�గ�త�ం��. గనుక, �ాంప్ర��య ��్ర ట��్ట ం� ట�
్ల ����ంప��ా “��మంత���ా

�ర్చబడ�ట” అను పదమ�ను ఉప���ం�నప�ప్డ�, �ా�� అర్థ ం ఇ�ే.

�ావ�న ఇతర ��వనల�న్ట�ల� ఒక ��వనను మ�త్ర�� ఉ��్ఘట�ంచుట ��్వ�ా బ�ౖ�ల�ల�� ��ధ

��వనల�గల పదమ�ల వల్ల కల�గ� గందర��ళమ�ను క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� అ��గ�ంచడం మనమ�
చూ�ొ చు్చ. అప�ప్డ�, ఈ �ర్ణయం �ాం���క ����ంత పదమ� �క్క �ల�వను గ���్చన వయ్��త్కరణను

ఇసుత్ం��.

క�మబ��ధ్క�ల�, ఒక పదమ�ను ల��� ఒన ��వనను ఉ��్ఘట�ంచుట�� �ాట��ా, బ�ౖ�ల� పదమ�లక�

నూతన అర్థ మ�లను సృ�ి్టంచుట ��్వ�ా బ�ౖ�ల� ��ష నుం�� క��� �ాం���క ప��లను ర��� ం��ం��ర�.
మ��మ�టల�, �ార� బ�ౖ�ల� ఎనన్డ� ఉప���ంచ� �ధమ��ా బ�ౖ�ల� ప��లను ఉప����త్ ార�.

���తత్ అ�ా్థలను సృ�ి్టంచుట

�ాం���క ����ంత వయ్��త్కరణ��న
� “కృ�ా �బంధన” బ�ౖ�ల� ప��లక� ���తత్ అ�ా్థలను సృ�ి్టంచుటను

గ���్చన ఒక ప్రఖ�య్� ఉ��హరణ�ా ఉం��. ఈ పదసమ�హమ� ��్ర ట��్ట ం� ట్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� �ేవ�డ� తన
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ప్రజల�� క���న సంబంధమ�ను గ���్చ �వ��ంచుటక� ఉప���ంచబ�ెను, ��వలమ� ���తత్ �బంధన

గ�ంథమ�ల� మ�త్ర�� �ాదు�ా�, బ�ౖ�ల� చ��త్రయంతట�ల�, అన�ా (ఆ��మ�) �ాపమ�ల� ప���� �న

సమయమ� నుం�� ��స
� త్ ు మ��మల� �����వ�ే్చ వరక�. అ�� �ాపమ�ల� ప���� �న తర��ాత వ�్చన �ై�క
�బంధనల�న్ట��, అన�ా ��వహ�, అబ�్ర�మ�, ���, ���దు మ��య� ��స
ి
� త్ ు�� �ేవ�డ� �ే�న

�బంధనల�న్ట�� క���య�నన్ �సత్ ృత ��వన�ా ఉం��. ��స్ట్ ��సట్ ర్ క��ఫ్షన్ ఆఫ్ ���త్ ల��

అ��య్యమ� VII, ��గమ� 3ల� కృ�ా �బంధనను గ���్చ �ెపప్బ��న ���నమ�ను �నం��:

మ�నవ�డ�, తన పతనమ���, ���యల �బంధన ��్వ�ా తన �వమ�ను స్వయం�ా

�� ందు��ల�క�� య�డ�, �ా��రణం�ా కృ�ా �బంధన�ా �ిల�వబ�ే ��ండవ �బంధనను
�ేయ����� �ేవ�డ� ఇష్టప��్డడ�, ఆ �బంధనల� ��సు��స
� త్ ు ��్వ�ా �ాప�లక� ఉ�త
�వమ� మ��య� రకష్ణ ఇయయ్బ�ెను.

గమ�ంచం��, “కృ�ా �బంధన” అను అంతయ్ప్రతయ్యమ� బ�ౖ�ల�్ల అగ�పడ�త�ంద� క��్ఫషన్

�ెపప్డమ�ల�దు. “�బంధన” మ��య� “కృప” అను ప��ల� బ�ౖ�ల� ప��ల�, �ా� ఈ �ధ��న
� �ాం���క

అర్థ మ��� ఆ ��ండ� ప��ల� ల�ఖనమ�ల� క��ి కనబడవ�. తత్ఫ�తమ��ా, ఈ �బంధన అమ��క
“�ాధరణం�ా కృ�ా �బంధన�ా �ిల�వబడ�త�ం��” అ� క��్ఫషన్ �ెపత్ �ం��. బ�ౖ�ల� చ��త్రంతట�ల�

�శదపరచబ��న తం��్ర�న
� �ేవ�డ� మ��య� క�మ�ర��ెన
ౖ �ేవ�� మధయ్ సంబంధమ� �ా��రణం�ా
����ంతపం��త�ల�ే ఈ �ధమ��ా�� �ిల�వబడ�త�ం��, �ా� బ�ౖ�ల� �ే �ిల�వబడదు. క�మబదధ్

����ంతపం��త�ల� బ�ౖ�ల� వయ్��త్కరణలను నూతన ���నమ�ల��ా ఉప���ం� ఈ �ాం���క

అంతయ్ప్రతయ్యమ�ను సృ�ి్టం��ర�. �ాసత్ �ా���, “కృ�ా �బంధన” అను పదసమ�హమ� ��్వ�ా

వయ్��త్క��ంచబ��న ��వన, బ�ౖ�ల� ��వ��. బ�ౖ�ల�్ల� �ేవ�� రకష్ణ �ారయ్మ�ల�న్ట��� ఐకయ్త ఉం��, మ��య� ఆ

ఐకయ్�ే కృపగల�� మ��య� �బంధన అను�ార���న��. ఈ �సత్ ృత ��వనక� ల�ఖనమ�ల� ఒక పదమ���� ల�దు,
గనుక క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� ఆ ��వనను వయ్��త్క��ంచ����� ఈ �ాం���క ప���న్ సృ�ి్టం��ర�.

�ాబట�్ట , ����ంతపం��త�ల� క�సమ� మ�డ� ���ల��ా బ�ౖ�ల� ��షను ఉప���ం� �ాం���క

అంతయ్ప్రతయ్యమ�ను ఏ�ాప్ట� �ేయడం మనం చూడగలమ�: �ార� ఒక ��వనను సూ�ంచు అ��క ప��ల�్ల

ఒక పదమ�ను మ�త్ర�� ఉ��్ఘట��త్ ార�; బ�ౖ�ల�్ల� ఒక పదమ� �క్క అ��క ��వనలల� ఒక ��వనను మ�త్ర��
ఉ��్ఘట��త్ ార�; మ��య� బ�ౖ�ల� ప��లక� ���తత్ అ�ా్థలను ఇ�ాత్ర�. ఈ పదధ్ త�ల ��్వ�ా, క�మబదధ్

����ంతపం��త�ల� ��స
� త్ వ ��ా్వసమ�ను గ���్చన తమ చర్చలక� సప్ష్టతను ఇ�ాత్ర�.

కమబదధ్ ����ంతపం��త�ల� బ��
ౖ ల� ��షను ఉప���ం� �ాం���క ప��లను ఎల� సృ�ి్ట�త్ ా��

ఇపప్ట�వరక� మనమ� చూ��మ�, కాబటిట్ క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ప్ర�ేయ్క శబ�ద్వ� ర��� ం��ంచబ��న

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

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట

��ండవ �ాఠం: క�మబదధ్ తల� �ాం���క ప��ల�

��ండవ ప్ర��న ���నమ�ను ఇప�ప్డ� చూ��ద్మ�. క�మబ��ధ్క�ల� ల�ఖనమ� ��ల�పల నుం�� క���
అంతయ్ప్రతయ్యమ�ను �సుక�ంట�ర�.

బ�ౖ�ల�తర ��ష

���సత్వ ����ంతపం��త�ల� ��పప్ ఆజ్ఞ ను ��ర���ా్చలంట�, �ేవ�డ� తమను ఉం�న ��ధ

సంస్కృత�లల� ��స
� త్ వ బ� ధలను ఎల� సం���ిం��ల� ��ర�్చ���ాల�� �షయమ�ను మనమ� ఎల్ల ప�ప్డ�
జ�్ఞపకమ�ంచు���ా�. అందువల�� సంఘ �ితర�ల �ాలప� ����ంతపం��త�ల� ఎల్ల ప�ప్డ� న�న �ా్లట�

ప��ల�్ల తమ�్మను��మ� వయ్కత్ పరచు�����ార�, మ��య� �ా�ీత్ �యతత్వ �ాదక�ల� తమ�్మను��మ� అ���్ట � ట�ల్
�క్క అంతయ్ప్రతయ్యమ�ల� వయ్కత్ పరచు�����ార�. ��్ర ట��్ట ం� ట్ క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� క��� బ�ౖ�ల�తర

ప��లను అన�ా ఆ�� �ాలమ�ల�� అంతయ్ప్రతయ్యమ�ను మ��య� �ా�� సమ�ా�న సంస్కృత�ల నుం�� క���
ప��లను �సు��� ఉప���ం� ���సత్ ు ఆజ్ఞ ను అనుస��ంచడం ��న�ా��ం��ర�.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� బ��
ౖ ల�తర ప��ల� ఎక�్కవ�ా క��ి�త్ ా�, �ా� మ�డ� ప్ర��న

పదధ్ త�లను గ���్చ ఆల��ంచ����� అ� స�యపడ���. �దట��ా, క�మబ��ధ్క�ల� తమక� అందుబ�ట�ల�
ఉనన్ట�వంట� �ా��రణ అంతయ్ప్రతయ్యమ�ను �సుక�ంట�ర�. ��ండవ���ా, క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల�

బ�ౖ�ల�తర ���్వక మ��య� మతపర���న ప��లక� ���తత్ అ�ా్థలను ఇ�ాత్ర�. మ�డవ���ా, �ార� ఎక�్కవ�ా

బ�ౖ�ల�తర అంతయ్ప్రతయ్యమ�ను బ�ౖ�ల� వయ్��త్కరణల�� ��తం �ే�త్ ార�. క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� బ�ౖ�ల�తర

�షయ�లను �ె�యజ�య����� ఉప���ం�ే �ా��రణ మ��ాగ్లను �దట��ా చూ��ద్మ�.

�ాధరణ అంతయ్ప్రతయ్యమ�

క�మబ��ధ్క�ల� ల�ఖన బ� ధనలను �వ��ంచునప�ప్డ� బ�ౖ�ల�తర అంతయ్ప్రతయ్యమ�ను �సు����

సులభ���న ���న��దన�ా తమ సంస్కృత�లల�� �ాధరణ శబ�ద్వ�� అం��క��ంచడం. ఇప�ప్డ�, సంఘ
�ితర�ల �ాలమ�ల�, ఈ ప��ల� మ��య� పదసమ��ల సమ�హమ� ఎక�్కవ�ా ���క� ��ష నుం��

��క��ంచబ��్డ�, ఈ ��ష ఆ �ాలమ�ల� మధయ్ధ�ా ప్రపంచమ�ల� ���సత్వ పం��త�ల �క్క �ా్రథ�క ��ష�ా
ఉం�ే�.� మధయ్య�గ �ాలమ�ల�, ���సత్వ పం��త�ల �క్క ప్రథమ ��ష ల�ట�న్ �ా మ���ం��. ఆధు�క

�ాలమ�ల�, ��స
� త్ వయ్మ� ��పప్ ప్రగ�� �ా��ం�న సంస్కృత�లల�� ��ధ ��షల నుం�� ��స
� త్ వ�ల�
అంతయ్ప్రతయ్యమ�ను ఉప���ం��ర�.

�ా��రణ బ�ౖ�ల�తర అంతయ్ప్రతయ్యమ� ఉప���ంచబ��న అ��క �ా్రమ�ఖయ్��న
� ఉ��హరణలల� ఒకట�

“�్రత్వమ�” అను పదమ�. ���.శ. 180ల� అం��కయక� �ెం��న �ె��ిల�, �ేవత్వమ�ల�� మ�డ�

వయ్��త్��్వలను �వ��ంచ����� ట�్రయ�స్ (τρίας) అను ���క� పదమ�ను ఉప���ం�నప�ప్డ� “�్రత్వమ�” అను

పదమ� �ట్ట �దట��ా క��ిసత్ ుం��. తర��ాత ల�ట�న్ ��షల� ఈ పదమ� ట�్ర�టస్, అన�ా “త్రయమ�” అ�
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అను�ాదం �ేయబ��ం��. ఇప�ప్డ�, �్రత్వమ� అనుపదమ� బ��
ౖ ల�్ల ఎక్క�� క��ించదు. ల��� ఈ పదమ�
�ాం���క, ���్వక ల��� మతపర���న వయ్��త్కరణమ� క��� �ాదు. మ�డ� అను పదమ�ను సూ�ంచు

�ా��రణ పదమ� నుం�� ఈ పదమ� సృ�ి్టంచబ��ం��. త�దక�, ఈ బ�ౖ�ల�తర పదమ� ���ష్క�ా అ�య్ం��,
మ��య� ఈ ���ష్క ��్వ�ా ల�ఖనమ�ల� �ేవ��� గ���్చ ���న్�ార�్ల �్రత్వమ��ాను మ�����న్�ార�్ల ఒ��

�ేవ���ాను వయ్కత్ పర�ే �ాసత్ �ా�న్ ����ంతపం��త�ల� �ె�యజ��ార�. ���.శ. 381ల� �ా�����్ట��ప�ల్ �దట�
సభల� �షప్ ల� ���� ఇల� �ె�ాప్ర�:

తం��్ర, క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త�్మ��� ఒ�� �ేవత్వమ�, శ��త్ మ��య�

ప��ర్థమ� ఉ��న్�, �ార� ఒ�� ��రవమ� మ��య� సహ-�ాశ్వత �ార్వ��మత్వమ�
క���న�ార�, అతయ్ంత ప��ప�ర్ణ మ���త్త్రయమ�ల�, ల��� మ�గ�గ్ర� ప��ప�ర్ణ
ప�ర�షమ�ర�త్ల��ా ఉ��న్ర�.

భ�త వరత్ మ�న �ాలమ�ల�, తం��్ర, క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త�్మ� సంబంధమ�ను గ���్చ

సంఘమ� అ��క��న
� అబదధ్ బ� ధలను ఎదు��్కం��. సులభం�ా �ె�ాప్లంట�, ���న్ సమ��ల� తం��్ర,

క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త�్మ� �క్క ఏకత్వమ�ను ఎక�్కవ�ా ఉ��్ఘట�ం���, మ�����న్ �ా��
వయ్��య్సమ�లను ఉ��్ఘట�ం���.

�ేవ�� �క్క ఏకత్వమ� మ��య� �నన్త్వమ���న
ౖ ల�ఖన బ� ధనల�న్ట�� �����ంచ�����, �ేవ�డ�

“మ�గ�గ్ర� ప��ప�ర్ణ ప�ర�షమ�ర�త్ల�” �ా� “ఒ�� శ��త్ మ��య� ప��ర్థ మ�” గల�ార� అ� సూ�ం�ే బ�ౖ�ల�తర

పద��న
� “�్రత్వమ�”ను �ాం���క పదమ��ా �ాంప్ర��య ��స
� త్ వ�ల� ఉప���ం��ర�. ఈ బ�ౖ�ల�తర పదమ�
�క్క ఉప�గమ� ఈ �షయమ���ౖ సప్ష్టత �సుక��ావ����� స�యపడ�త�ం��. �ేవ�డ�
�్రత్వ��య
� ���న్డ�.

��ండవ���ా, ��స
� త్ ��తర ���్వక మ��య� మతపర��న
� చర్చలల� ఉప���ంచబ��న బ�ౖ�ల�తర

అంతయ్ప్రతయ్యమ�నక� క��� క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� ���తత్ అ�ా్థలను సృ�ి్ట�త్ ార�. �ార� ఈ ప��లను

�సు��� �ాట� అ�ా్థలను సవ���త్ ార� త��్వ�ా అ� ���సత్వ బ� ధనక� అనుగ�ణం�ా �వ��ంచబడ���.

���్వక అంతయ్ప్రతయ్యమ�

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� ��ల� ప��ల� బ�ౖ�ల�తర మతపర���న మ��య� ���్వక ఆ���ాల

నుం�� వ��్చయ� ఇ�ాం��కల్ ���సత్వ�ల� గ���ం�నప�ప్డ� �ార� అభయ్ంతర��డ��ర�. �ాబట�్ట , మనమ�
��ం�ెం ఆ�� ఒకట� ��ండ� �వరణలను ఇ�ా్వ�. బ�ౖ�ల�్ల ల�� ప��లను ఉప���ంచుటవలన

����ంతపం��త�ల� తప�ప్��్రవపడ��ర� మనమ� భయపడడం మం��ే. �ాసత్ �ా���, ��స
� త్ వ ����ంతమ�ల�
తప�ప్డ� ���సత్��తర ఆల�చనల ఆక�మణను మనమ� ఎల్ల ప�ప్డ� జ�గ�తత్�ా గమసుత్ం���. అ��ే, అ�ే
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సమయమ�ల�, క�మబ��ధ్క�ల� ల�ఖనమ�ను తమ �వ�� సర్వ���ష్ఠ��న
� ఆ��రమ��ా ప��గణ�ం�నంతవరక�,

బ�ౖ�ల�తర ���్వక మ��య� మతపర���న వయ్��త్కరణల� ��ల� స�యకరమ��ా ఉంట��.

ఈ �ధమ��ా �ే�న
ి ఒక బ�ౖ�ల� �ాత్ర ఉ��హరణన అ�� సత్ ల�ల �ారయ్మ�ల� 17ల� క��ిసత్ ుం��.

ఏ�ెనుస్ల�� అ���పగ� వదద్ ��ల� ప్రజలను ఉ�ేద్�ం� మ�ట�్లడ�త�నన్ ప్ర�ి�ధ్ � �ాకయ్��గం ఇ��. ఆయన
ఉప��య్సమ�ల�� ఒక��ట, ��ల� ���క� క�శ్వర�లను గ���్చ �ానుక�లం�ా మ�ట�్ల��డ�. అ�� సత్ ల�ల
�ారయ్మ�ల� 17:28-29ల� ఆయన �ె�ిప్న�� �నం��:

అట�వల�, “మనమ�యన సం��నమ�” � క�శ్వర�లల� ��ందర�ను

�ెప�ప్చు��న్ర�. �ాబట�్ట మనమ� �ేవ�� సం��న���య�ం��, మనుష�య్ల చమ��్కర

కలప్నలవలన మల్చబ��న — బం�ారమ���న
ౖ ను ��ం���న
�ౖ ను �ా���న
ౖ ను �ేవత్వమ�
�� � య�నన్ద� తలంపక�డదు (అ�� సత్ ల�ల �ారయ్మ�ల� 17:28-29).

“మనమ�యన సం��నమ�” అను వయ్��త్కరణమ�ను ఇంతక�మ�ం�ే ఇదద్ ర� ���క� కవ�ల� ����్వర�

సమయ�ల�్ల ఉప���ం��ర�: ��్ల��త్స్ మ��య� అరట�స్. అ��ే ��ల� ఈ అనయ్మత వయ్��త్కరణను తన���ా

�ీ్వక��ం�, వచనమ� 29ల� ఇల� �ె�ాప్డ�: “�ాబట�్ట మనమ� �ేవ�� సం��న���య�ం��...” ఇక్కడ ��్ల�స్
�త్

మ��య� అరట�స్ అను�ార� బ�ౖ�ల� �ేవ��� �ాక�ం�� �ాసత్ �ా��� ���క� సమ����� �ెం��న �య్స్ అను

�ేవతను సూ�సుత్��న్ర�. �ా� ఈ ���క� క�శ్వర�ల అంతయ్ప్రతయ్యమ�నక� ��ల� ప్ర�య్ే క���న ���సత్వ అర్థ మ�ను
ఇ��్చడ�, మ��య� మ�న�ా�� సృ�ం�న�� �య్స్ �ాదు, ��స
� త్ వ �ేవ�డ� అ� ఉ��్ఘట�ం��డ�.

��ల� మ������ అనుస��ం�, క�మబ��ధ్క�ల� క��� ��స
� త్ ��తర మతపర��న
� మ��య� ���్వక

అంతయ్ప్రతయ్యమ�ను �ీ్వక��ం�య�ంట�ర�, మ��య� బ�ౖ�ల� ��వనలను సూ�ంచునట�
్ల �ా �ాట��
ప�న��న్ర్వ�ం�ేంత వరక� �ాట�� ఉప���ం��ర�.

ఇ�� జ����న ఒక �ా్రమ�ఖయ్��న
� ట�వంట� సమయ��దన�ా, ��స
� త్ ు �ి�ధ్ �ంతమ� ల��� ��స
� త్ ు�ాసత్ �మ�ను

�ాయ్వరత్ నం �ే�ిన సమయం. ���.శ. 451ల� ���స్డన్ సభల� ��స
� త్ ును గ���్చన �ాదనల� సంఘ సప్ందనను

�నం��. అక్కడ మనమ� ఇల� చదువ���మ�:

���సత్ ు �జమ��ా �ేవ�డ� మ��య� �జమ��ా మ�నవ��ైయ���న్డ� ... ��ండ�

స్వ���ాల�్ల గ���త్ంచద��న�ాడ�, సం��గధ్త ల�క�ం��, మ�ర�ప్ ల�క�ం��, �భజన
ల�క�ం��, ���ాప్ట� ల�క�ం��; స్వ���ాల వయ్��య్సమ� ఏ �ధమ��ా క���

ఏకత్వమ�ల� రదుద్�ేయబడదు, �ా� ప్ర� స్వ��వమ� �క్క లకష్ణమ�ల�
సంర��ంచబ��, ఒక వయ్��త్ మ��య� ప��ర్థ మ��ా ర��� ం��ంచబడ�����

కల�ి�� ����ా�, ఇదద్ ర� వయ్క�త్ల��ా ����ా ల��� �భజన �ేయబడవ�.
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ఈ ప్రకటన బ�ౖ�ల� అంతయ్ప్రతయ్యమ�నక� �నన్��న
� ప��ల�్ల ���సత్ ు� �వ��సత్ ుం��. ఈ సభ బ��
ౖ ల�తర

ఆ���ాల��ౖ ఆ��రప�� ��స
� � “గందర��ళం
� త్ ు స్వ��వమ�లను గ���్చ మ�ట�్ల��ం��. ���సత్ ు స్వ���ాల� ప్ర�ేయ్క��న

ల�క�ం��,” ఒకట�����కట� మ�ర�ప్�ేయబడక�ం��, “మ�ర�ప్ ల���,” �ా� అ� ���సత్ ు �క్క “ఒ�� వయ్��త్ల�”

�డ��య�ా���ా, “�భజన ల�క�ం��, ���ాప్ట� ల�క�ం��” ఉ��న్య� సభ ��ల్ల��పర�ం��. �ాసత్ �ా���, ఈ

సందరభ్మ�ల� ఉప���ం�నట�
్ల �ా “వయ్��త్” అను పదమ� క��� బహ��ా ఆ సమయమ�ల�� శబ�ద్వ� నుం��

�ీ్వక��ంచబ��న�ే, మరియు ఆ పదమ� ఒక “వయ్��త్” �క్క గ���త్ంప�క� చట్ట పర��న
� పదమ��ా ఉనన్��.

ఈ �ాం���క ��ష ల�ఖనమ� నుం�� �ాల�దు �ా� ల�ఖనమ�నక� వ��త్ంచున���ా ఉం��న��. ��స
� త్ ును

గ���్చన సంఘ �ి�ధ్ �ంతమ�ను ఖ�్చతమ��ా మ�ట�్ల��లంట� ఇ�� అవసరమ�.

మ�డవ���ా, క�మబ��ధ్క�ల� �ాం���క ����ంత శబ�ద్వ�� ర��� ం��ంచ����� బ�ౖ�ల� మ��య�

బ�ౖ�ల�తర ప��లను ��తమ� �ే�త్ ార�.

��త అంతయ్ప్రతయ్యమ�

ఈ �ధ��న
� ��తమ� అ��క ర�ాల��ా జర�గ�త�ం��, ���న్ ఇతర�ల కంట� సప్ష్టమ��ా ఉంట��,

�ా� ప���దధ్ పరచుట అను �ి�ధ్ �ంతమ�ల� ఒక సప్ష్ట��న ఉ��హరణ క��ిసత్ ుం��. ఈ �ాఠమ�ల� మనమ�

చూ�న ����ా��, ప���దధ్ పరచుట అను పదమ� ���తత్ �బంధన గ�ంథమ�ల� అ��క ���ల��ా

ఉప���ంచబ��ం��. బ�ౖ�ల� నుం�� వచు్చ ప���దధ్ పరచుట అను పదమ�ను బ�ౖ�ల�తర ���షణమ�ల��

��తమ� �ేయ����� పదమ� �క్క ఈ ఉప��ాల� ఒక సందరభ్ం�ా సృ�ి్టంచబ��్డ�. �దట��ా, 1

����ం��య�లక� 6:11ల� హ��య�జ� (ἁγιάζω) అను ���య�పదమ� ఒక వయ్��త్ ఆ�� ల��� అతడ� ���సత్ ు�

�దట��ా నమ�్మ���నప�ప్డ� జ���� ప��వరత్ నను సూ�సుత్ంద� మనమ� ��ర�్చక���న్మ�. ��ండవ���ా, 1

�ెసస్ల��కయ�లక� 4:3ల� హ��య�జ� అను ���య� పదమ� ���సత్వ�ల� తమ అను��న ��తమ�ల�
అనుభ�ంచవల�ిన ప���దధ్ త �క్క ప్రగ��లతను సూ�సుత్ంద� మనమ� ��ర�్చక���న్మ�.
క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� ప���దధ్ పరచుటను గ���్చ అ��క ��త�ల��ా మ�ట�్లడ�త�

ప���దధ్ పరచుట అను �ి�ధ్ �ంతమ�నక� ఒక సప్ష్టతను �సు����్చర�. ఒక వయ్��త్ �దట��ా �శ్వ�ిం�నప�ప్డ�
జ���� ప���దధ్ తను �ార� “ఖ�్చత���న ప���దధ్ త”�ా మ�ట�్లడ���ర�, ఈ �ధ���న ప���దధ్ త అంద����

ఒ���ా�� జ����ంద�, ఒక వయ్��త్� ప���దధ్ తల��� న���ిసత్ ుంద�, ల�కమ� నుం�� ప్ర�య్ే ��ం� �ేవ���� ప్ర��ి్టతమ�
�ేసత్ ుంద� సూ�ంచ����� “ఖ�్చత��న
� ” అను బ�ౖ�ల�తర పదమ�ను “ప���దధ్ త” అను బ��
ౖ ల� పదమ���
��తమ� �ే�ి ఉప���ం��ర�. “ప్రగ��ల ప���దధ్ త” అను పదమ� ప���దధ్ తల�, ల�కమ�ల� నుం��

ప్ర�య్ే ��ంచబడ� ���నమ�ల� మ��య� ��త�ాలమ�ల� �ేవ���� ప్ర��ి్ఠ తమ� �ేయబడ� ���నమ�ల� వృ��ధ్

�ెందుత�నన్ ప్రగ��ల అనుభ�ా�న్ సూ�సుత్ం��. ఈ సందరభ్మ�ల�, “ప���దధ్ పరచుట” అను పదమ�

బ�ౖ�ల� నుం�� వసుత్ం��, �ా� “ప్రగ��ల” అ���� బ�ౖ�ల� ��ల�పల నుం�� వసుత్ం��. �ర� ఊ��ం�నట�
్ల �ా, ఈ
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�ాం���క ప��ల కల�క ��ల� స�యకరం�ా ఉంట�ం��. ��వలం ప���దధ్ పరచుటను గ���్చ

మ�ట�్లడ�టకంట�, ��దంతపం��త�ల అ�ా్థ�న్ గ���ం�ేందుక� ఈ �ధ��న
� ట�వంట� లకష్ణ�ల� స�యపడ���.

అ� ల�ఖనమ�ల�� “ప���దధ్ పరచుట” అను పదమ� �క్క ��ధ ఉప��ాల మధయ్ వయ్��య్సమ�ను

కను��నుటల� స�యపడ���.

గనుక క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� �ాం���క ప��లను ��ండ� ప్ర��న పదధ్ త�లల� ర��� ం��ంచడం

మనమ� చూ��మ�. �ార� ల�ఖనమ� నుం�� �సుక�ంట�ర�, మ��య� బ�ౖ�ల� ��ల�పల నుం�� క���
��క���త్ ార�. ఈ �ధమ��ా, ����ంతపం��త�ల� తమ చర్చలను సప్ష్టం �ే��ందుక� మ��య� క�మబదధ్

����ంత�ాసత్ � ��ా్మణ���� �ా్రథ�క ��ా్మణ ����ాలను అం��ంచుటక� అంతయ్ప్రతయ్య�లను ఇ�ాత్ర�.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� �ాం���క ప��ల పరమ��ా ఒక �ా��రణ �ో రణ��, మ��య� అ�

ర��� ం��ంచబ��న ���నమ�ను చూ��మ�, �ాబట�్ట ఇప�ప్డ� మ�డవ అంశమ�ను చూ��ద్మ�: �ాం���క

ప��ల �క్క �ల�వల� మ��య� ప్రమ���ల�.

�ల�వల� మ��య� ప్రమ���ల�
క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� మనమ� కను���� ప్ర�య్ే క ప��ల� మ��య� పదసమ��ల ��్వ�ా

కల�గ� ప్ర�జ��ల� మ��య� �ష���జ��ల� ఏ�ట�? ఇపప్ట��� మన �ాఠమ�ల�, �ాం���క ప��ల

�షయమంతట�� గ���్చ �నన్���న ఆల�చనల� �ల� ��ల�మం���� ఉ��న్య� ��ను ఖ�్చతం�ా

నమ�్మత���న్ను. బహ��ా �ల� ��ందర� �ాట�� గ���్చ �లనంత ��ర�్చ������� �ిదధ్ం�ా ఉం��య�ంట�,

మ����ందర� ఇంత సం��్లష్టం�ా ఉనన్��� ��సం అంత ప్రయ�సపడ�ట అవసరమ� అ� ఆల�చన�ేసత్ ుండవచు్చ.
స��, మనమ� చూడబ� త�నన్ట�
్ల �ా, క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� �ాం���క ��ష మనక� ఎల�

ఉప�గపడ�త�ం�� అ�� ���� గ���్చ అ��ా అంచ�� ��యడం ల��� తక�్కవ�ా అంచ�� ��యడం మం���
�ాదు. �ాం���క ప��ల� అ��క ప్ర�జ��ల� మ��య� �ష���జ��లను క���య�ంట�� గనుక �ాట� పట్ల
సమత�లయ్ దృకప్థం అనుక�లం�ాను మ��య� ప్ర�క�లం�ా ఉంట�ం��.

ఈ �షయమ�ను ���్ల�ంి చ�����, ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటల�గల మ�డ� ప్ర��న

వనర�లక� సంబం��ం�న క�మబదధ్ తల ప్ర�య్ే క శబ�ద్వ�� చూ��ద్మ�. ఇతర �ాఠమ�లల� ప్ర�ేయ్క��న
� �ా��రణ

ప్రతయ్కష్త ��్వ�ా ��స
� త్ వ�ల� ��ర�్చ��వల�ిన మ�డ� ప్ర��న మ��ాగ్లను �ేవ�డ� ఇ��్చడ� మనమ�

�ెల�సుక���న్మ�. ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటల�గల ఒక మ�ఖయ్ వన���న ల�ఖనమ�ను జ�గ�తత్�ాను
ల�త��ాను �వ��ంచుట ��్వ�ా ప్ర�ేయ్క ప్రతయ్కష్తను మనమ� అర్థ ం �ేసుక�ంట�మ�. ����� �ం�, ఇతర ��ండ�
వనర�ల ��డల శ�దధ్ చూప�ట ��్వ�ా �ా��రణ ప్రతయ్కష్త �క్క ప్ర�జ���న్ �� ం��ల� క��� �ేవ�డ�
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మనలను �ిల��డ�. సమ�జంల� �ాల�పంప�ల ��్వ�ా, ఇతర�ల నుం�� ప్ర�ేయ్కమ��ా ��స
� త్ వ�ల నుం��

��ర�్చ��వడం ��్వ�ా, �ా��రణ ప్రతయ్కష్త �క్క ఒక ��ణ�మ���ౖ మనమ� దృ�ి్ట�డ
� ��మ�. ��స
� త్ వ �వనమ�,
మన వయ్��త్గత ప���దధ్ ల� ప్రగ��లతను �� ం��లను ఆశ�� ���సత్ ు ��రక� మనమ� ��ంచు వయ్��త్గత

అనుభ�ాల��ౖ దృ�ి్ట�ట
� ్ట �ట ��్వ�ా �ా��రణ ప్రతయ్కష్త �క్క మ��క ��ణమ� �ద మనమ� దృ�ి్ట�డ
� ��మ�.
ఇవ్వబ��న ఏ�ొ క అంశమ���ౖ వనర�ల� మనక� అం��ం�ే సమ���రమ�ను అ��్వ�ించుటవలన

బ�ధయ్��య�త��న
� ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచ����� అ�� మనక� స�యపడ�త�ం��. ల�ఖన �వరణ,
సమ�జంల� �ాల�పంప�ల� మ��య� ���సత్వ �వనమనున� ఒక �షయమ���ౖ �ానుక�లం�ా

ఉ��న్యనుటక� �ా�లమ��ా, ఆ �షయమ�ను గ���్చన మన ఒప�ప్��ల� మ��య� �శ్చయత �క్క
�ా్థ� �ా��రణం�ా వృ��ధ్ �ెం���. అ��ే ఈ �ాకష్య్మ�ల� సరళమ��ా ల�నప�ప్డ� మ��య� తక�్కవ

�ల�వ�ా ఉనన్ప�ప్డ� ఆ �షయమ�ను గ���్చన మన ఒప�ప్��ల� మ��య� �శ్చయత �ా్థ� �ా��రణం�ా

త��గ్�� త�ం��. ఈ అతయ్ంత పరసప్ర ఆ����త వనర�ల�: ల�ఖన �వరణ, సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�ల� మ��య�
���సత్వ �వనమనున� ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటక� ల�క్కల�న�న్ ���ల��ా మనక�
స�యపడ���.

ఈ వనర�ల� ��ల� �ా్రమ�ఖయ్���న� గనుక, క�మబదధ్ తల�� �ాం���క ప��ల �క్క �ల�వలను

మ��య� ప్రమ�దమ�లను, ఒ��క్క���� ప����ంచుదమ�. �దట��ా �ాం���క ప��ల� మ��య� ��స
� త్ వ

�వనమ�ను చూ��ద్మ�; ��ండవ���ా, సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�ల� మ��య� �ాం���క ప��ల సంబంధమ�ను
గ���్చ మ�ట�్లడ�దమ�; మ��య� మ�డవ���ా, ల�ఖన �వరణ�� �ాట� సంబంధమ�ను గ���్చ

ప����ంచుదమ�. ���సత్వ �వనమను ����ంత వనర�ను �దట చూ��ద్మ�.

���సత్వ �వనమ�

���సత్వ �వనమ���� వయ్��త్గత ప��్రకరణ ప్ర��య అ� మ�నుపట� �ాఠమ� ఆ��రం�ా జ�్ఞపకమ�

�ేసు��నవచు్చ. ఈ వయ్��త్గత ప��్రకరణ క�సమ� మ�డ� �ా్థ�ల�్ల జర�ా�: ��వన, ప్రవరత్ న మ��య�

�����ే్వగ �ా్థ�ల�్ల. ల��� మనమ� �ె�ప్ి నట�
్ల �ా, ప���దధ్ పరచుటల� ఆ��్థ����స్, ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ మ��య�
ఆ��్థ�ా��స్ �క్క అ�వృ��ధ్ ఇ���య�నన్��. ���సత్వ �వనమ� �క్క ఈ మ�డ� ��ణ�ల� పరసప్ర

ఆ����త��న
� �, మ��య� ఇ� పరసప్ర సహకరప� అ�్ల కలను ఏ�ాప్ట� �ే�త్ ా�. స��న
� ఆల�చ�� ���నమ�
— ల��� ఆ��్థ����స్ — మన ప్రవరత్ నను (ఆ��్థ�ా్ర��స్స్) మ��య� మన �����ే్వ�ాలను (ఆ��్థ�ా��స్) ప్ర���తం

�ేసత్ ుం��. మన ప్రవరత్ నల� (ఆ��్థ�ా్ర��స్స్) �షయ�లను మనమ� అర్థ మ� �ేసు��ను ���నమ�ను (ఆ��్థ����స్)

మ��య� ���ంచు ���నమ�ను (ఆ��్థ�ా��స్) ప్ర���తం �ే�త్ ా�. అం�ే�ాక, మన �����ే్వ�ాల� (ల���
ఆ��్థ�ా��స్) మనమ� ప్రవ��త్ం�ే ���నమ�ను (ఆ��్థ�ా్ర��స్స్) మ��య� మనమ� ఆల��ం�ే ���నమ�ను
(ఆ��్థ����స్) ప్ర���తం �ేసత్ ుం��.
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ఈ పరసప్రత��ౖ �ాం���క ప��ల� సంఘ��ష్ం�ే మ�ాగ్ల�న్ట�� ���్ల�ించ����� సమయం మనలను

అనుమ�ంచదు. �ాబట�్ట , ��స
� త్ వ �వనమ�ను ��ర�గ�పర�ే మ��య� అవ����ం�ే ఒక మ�రగ్ మ�ను మ�త్ర��
చూ��ద్మ�. ���సత్ ు ��ర��న
� �వనమ�ను క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �ప� ప్ర�ేయ్క పదజ�లమ� �ానుక�లం�ా

��ర�గ�పర�ే ఒక ���నమ�ను �దట��ా చూ��ద్మ�.

��ర�గ�పరచుట

���సత్వ �వనమ� ��రక� �ాం���క ప��లను ��ర�్చ��వడంల�� అ� మ�ఖయ్���న ప్ర�జ��ల�్ల ఒకట�

ఏమన�ా అ� సం��్లష్ట బ�ౖ�ల� బ� ధనలను సులభం�ా గ���ం�ే సూచనల��ా ఉప�గపడ���. �దట��ా,
క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� క��ిం�ే ప్ర�ేయ్క వయ్��త్కరణల జ���� కష్ట�న
� ���ా ఉం�ొ చు్చ. అ� ��ల�

ఉంట�� మ��య� అ� జ�్ఞపకమ�ంచు������� ��ల� కష్టం�ా క��ి�త్ ా�. �ా� ����ద్�ాల����, �షయ�లను

సులభపర�ే ��పప్ ప్ర�జనమ�ను �ాం���క ప��ల� అందజ��త్ ా�. �ాం���క పదమ�ను సూ�ంచుట ��్వ�ా

��్లష్ట�న
� బ�ౖ�ల� బ� ధలను మనమ� జ�్ఞపకం �ేసు��నవచు్చ మ��య� �ాట�� మన ఆల�చన, ప్రవరత్ న మ��య�

�����ే్వ�ాలక� అన్వ�ంచు��వచు్చ.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ � శబ�ద్వ� �క్క ప��జ్ఞ �నం ల�� వయ్��త్� ఒక కష్ణం�ాట� ఊ��ంచం��. ఒక

ఉ��హరణక�, ఇ�� ఆశ్చరయ్కరం అ��ించవచు్చ �ా�, “��సు �ేవ��� ల�క �ేవ�� క�మ�ర���?” అ� నూతన
���సత్వ�ల� ననున్ తరచు అ����
� ార�. ప్రజల� ఈ �షయమ�ను గ���్చ ఎందుక� గందర��ళం�� ఉంట��� అర్థ ం
�ేసు��డం అంత కష్ట��� �ాదు. �ాం���క ప��ల ప��జ్ఞ �నం ల�క�ం�� బ�ౖ�ల� చ���నప�ప్డ�, �ా����

అందుబ�ట�ల� �ా���� ఉప�గకరమ��ా ఉం�ేటట�వంట� అంశమ� ఏ��య� ఉండదు. ఒక బ�ౖ�ల� �ాకయ్మ�ను
చదువ���ర� ఆ �ాకయ్మ� ��సు �ేవ�డ� అ� �ెపత్ �ం��. మ��క �ాకయ్మ�ను చదువ���ర� ఆ �ాకయ్మ�

ఆయన �ేవ���� ��ేయ��ెన
ౖ �ేవ�� క�మ�ర�డ� అ� �ెపత్ �ం��.

ఈ ���ం�� ఆచరణ��త్మక��న
� ప్రశన్ల� ఎదు��న
� ప�ప్డ� ��స
� త్ వ�ల� గందర��ళమ�నక� ఎదురవ���ర�

అను �షయం ఆశ్చరయ్ం క���ంచదు: “��ను ఎవ���� �ా్రర్థన �ేయ��, ��సు�ా ల��� �ేవ���ా? తం��్ర�� �ా్రర్థన

�ేయ�మ� ��సు �ె�ిప్నప�ప్డ�, ��ల�మం�� ��స
� త్ వ�ల� ��సు� ఎందుక� �ా్ర��్థ�త్ ార�?” ఆ �షయంల�,

“తం��్ర�� �ా్రర్థ న �ేయ�మ� ��సు �ె�ిప్నప�ప్డ�, మనమ� ప�����ధ్త�్మ��� సుత్త�ల� ఎందుక�

�ాడ�త���న్మ�?” .

�ాం���క ����ంత ���ా ప��జ్ఞ �నం ల���ార� ఈ ప్రశన్లక� సమ���నం �ె�ాప్లంట� ��ల� సమయమ�

�సుక�ంట�ర� మ��య� ��ల� ప్రయతన్ం �ే�త్ ార�. �ార� ల�క్కల�న�న్ బ�ౖ�ల� �ా�ాయ్ల� ��ద�� �ాట�� ఏ�ొ క
రకమ��ా సమ��త అవ�ాహనల��� �సుక��ావల�ియ�ంట�ం��. ఈ ప� ��ల� సం��్లష్ట�న
� �� గనుక

��ల�మం�� ���తత్ ��ా్వసుల� మధయ్ల��� �డ���ట�్ట ఇతర�ల� ఏ� �ేసత్ ు��న్�� ����� �ే�త్ ార�.
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అ��ే క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ � శబ�ద్వ� ప��జ్ఞ �నం ఉనన్ట�వంట� ��ా్వసులను ఒక కష్ణం ఆల��ంచం��.

“��సు �ేవ��� ల�క �ేవ�� క�మ�ర���?” అ� �ార� ఆల�చన �ే��త్ ల�క “��ను తం��్ర�� �ా్ర��్థం��ల� ల���

క�మ�ర���� �ా్ర��్థం��ల� ల��� ప�����ధ్త్మక� �ా్ర��్థం��ల�?” అ� �ార� ఆశ్చరయ్పడ�త�ంట�, �ా�� ప్రశన్లక�
సమ���నం ఇవ్వడం సులభం�ా�� ఉంట�ం��. �ాసత్ �ా���, క�మబదధ్ తల �ాం���క శబ�ద్వ� ప��జ్ఞ �నం ఉనన్

���సత్వ�ల� �ాధరణం�ా ఇట�వంట� ప్రశన్ల� అడగర� ఎందుకంట� ����� జ�ాబ�ను ఒక సులభ���న �ాం���క

పదమ�ల� ఇచు్చట �ాధయ్��: �్రత్వమ�. ఈ పదమ� ��డల అవ�ాహన ఉనన్ వయ్��త్�,� ఈ �ధ���న అ��క

ప్రశన్లక� సమ���నం ��ంట�� ఇవ్వచు్చ, మ��య� సహజం�ా ఆ��్థ��క్స్ సమ���నమ�ను ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ క�
మ��య� ఆ��్థ�ా��స్ క� అన్వ�ంచవచు్చ. సం��్లష్ట �షయ�లను సర�కృతం మ��య� ప�నఃప���లన
�ేయడమ���� ��స
� త్ వ �వ����� �ాం���క ప��ల� అం��ంచగల ��పప్ స�యం�ా ఉనన్��.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �ప� ప్ర�య్ే క శబ�ద్వ� ��స
� త్ వ �వనమ�ను అ��క ���ల��ా ��ర�గ�పర�నపప్ట��,�

మన ప��్రకరణక� అ�� అవ��ధమ�ను క��� క���సత్ ుంద� మనమ� �ెల�సు���ా�.

అవ��ధమ�

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �ప� �ాం���క వయ్��త్కరణల ప��జ్ఞ �నమ�ల� ��ను మ��య� ఇతర�ల� ఎదుగ�టను

��ను గమ�ం�నప�ప్డ�, ఒక ప్ర�క�లత ప�ే ప�ే ఎదు���
� య్ం��. క�మబదధ్ త శబ�ద్వ� ప��జ్ఞ �నం ఆ�్మయ

అహం�ారమ�నక� �����సుత్ం��. ప్ర�ేయ్కం�ా ఇ�� య�వ ����ంత ���య్ర�్థల �షయంల� �ాసత్ వ��య
� �నన్��.
సమసయ్ ��ల� �ార�్ల ఈ �ధం�ా వసుత్ం��. ����ంత ���య్ర�్థల� ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� �ాం���క

ప��లను ��ర�్చ��వ����� ���ో శ��త్� ఎక�్కవ�ా ఉప����త్ ార� మ��య� �ాట�� ఉప���ంచుట ��ల�

��కరయ్ం�ా ఉనన్ట�
్ల ����ాత్ర�. �ా� అ�ే సమయమ�ల�, ����ంత �దయ్నందు��న� ��ల�మం���� ఈ రక���న

�వరణలను ��ర�్చ���ాల�� ఆస��త్, �ామర్థ�ం, మ��య� సమయం ఉండవ�. ����ంత ���య్ర�్థల� క�మబదధ్ త

�ాం���క శబ�ద్వ� ప��జ్ఞ �నం ల�� �ా��కంట� తమ�్మను��మ� ఉనన్త���న�ా���ా ���ంచడం

�దల���డ��ర�. �ార� గర్వమ��� �ం���� ��ర� గనుక ఎంత ఎక�్కవ శబ�ద్వ� ఉంట� అంత ఎక�్కవ
ప��్రకరణ అ� �ార� నమ్మ��ర�. �ా� ఇ�� సతయ్మ� �ాదు.

మనమ� �ె�ిప్నట�
్ల �ా��, ���సత్వ ��తమ�ల� అ�వృ��ధ్, వయ్��త్గత ప��్రకరణల� ప్రగ��లత అ���

��వలమ� ల�ఖనమ�ల� (ల��� ఆ��్థ����స్) మనసుస్ ��ట�్టనంత మ���్రన �ావ�. మన ��ా్వసమ�ను ���యల�్ల

చూ�ించుట మ��య� స���న ��ా్వసమ�ను క���య�ండ�ట క��� �ా్రమ�ఖయ్��. �ాసత్ �ా���, క�మబదధ్

����ంత�ాసత్ �మ�ల�� �ాం���క శబ�ద్వ�� ��ర�్చ��నక�� �నపప్ట��� క��� ��ల�మం�� ��ా్వసుల� కృపల�
అ�వృ��ధ్ �ెందుత�ంట�ర�. ఆ ప��జ్ఞ �నం ల�క�ం�� క��� ల�ఖ��లను మనం అర్థ ం �ేసు���
అనువ��త్ంచు��వచు్చ.
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క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట

��ండవ �ాఠం: క�మబదధ్ తల� �ాం���క ప��ల�

�ాం���క ప��లను ��ర�్చ��� �ాట�� ��వలం జ�్ఞనప���తమ��ా అభయ్�ించుటకంట� ��ంస, బ�ధ

మ��య� అ����గయ్ం వంట� �వత అనుభ�ాల��� ఒక వయ్��త్ �క్క ప���దధ్ తక� మ��క�్కవ ప్రగ��లతను

క����త్ ా�. క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� క��ిం�ే ప్ర�య్ే క ప��ల� మ��య� పదసమ��లను �ెల�సు��వడం
ఎంత �ా్రమ�ఖయ్�, ఆ�్మయ అహం�ారమ�ను, అన�ా ప్ర�ేయ్క �ాం���క శబ�ద్వ�� ��ర�్చ��నుటవలన��

���సత్ ుల� ప��పక్వత �� ందుక���న్మ�� ��వనను కల�గజ�య�నట�
్ల �ా �ాట�� అనుమ�ం�నట�్ల ��ే అ� మన
���సత్వ �వనమ�ను అవ����ంచగలవ� �ెల�సు��వడం క��� అం�ే మ�ఖయ్��య
� �నన్��.

���సత్వ �వనమ�నక� �ాం���క ప��ల� �ెచు్చ ప్ర�జ��లను మ��య� �ష���జ��లను

�ెల�సు��నుట�� �ాట��ా సమ�జమ�ల� మన �ాల�పంప�లను అ� ఎల� ప్ర���తం �ే�త్ ా� క���
�ెల�సు���ా�.

సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�ల�

���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటక� సమ�జంల� �ాల�పంప�ల� అనున�� ప్ర��న వనర��ా

ఉనన్��, ఎందుకంట� ��స
� త్ ు శ��రమ� మనక� అం��ం�ే స�యమ���ౖ దృ�ి్ట ��ట్ట �టక� ఇ�� స�యపడ�త�ం��.

���సత్వ సమ�జంల� �ాల�పంప�ల �క్క మ�డ� �ా్రమ�ఖయ్���న ప��మ�ణ�లను గ���్చ మనమ�

మ�ట�్లడ���వచు్చ: ���సత్వ �ారసత్వం, ప్రసత్ ుత ��స
� త్ వ సమ�జమ�, మ��య� వయ్��త్గత అ��ా్రయమ�. ��స
� త్ వ

�ారసత్వమ� అనున�� గతమ�ల� సంఘమ�ల� ప�����ధ్త�్మ� �ారయ్మ� �క్క �ాకష్య్మ�ను సూ�సుత్ం��.

ఆయన మన ఆ�్మయ �ితర�లక� బ� ��ం�న �షయ�లను ��ర�్చక���న్మ�. మన ప్రసత్ ుత ���సత్వ సమ�జమ�
అనున�� ��ట� ��స
� త్ వ�ల �ాకష్య్మ�ను, మన చుట�
్ట నునన్ ��ా్వసులక� ప�����ధ్త�్మడ� �ేయ� బ� ధనను

సూ�సుత్ం��. మన వయ్��త్గత అ��ా్రయమ� అనున�� ప�����ధ్త్మడ� మనలను న���ించుచుండ�ా ఇతర�ల��

సం���ించునప�ప్డ� మనమ� ఉప���ం�ే �షయ�ల� మ��య� అం�ాల ��డల మన వయ్��త్గత

ఒప�ప్��ల�ల� మ��య� �ర్ణ య�ల �క్క �ాకష్య్మ�ను సూ�సుత్ం��. ��ధ ర�ాల��ా సమ�జమ�ల�

ఇతర�ల�� �ాల�పంప�ల� �ే�� ఈ ��ణమ�ల�, పరసప్ర సహ�ారమ�గల అ�్ల కలను క��� ఏ�ాప్ట��ే�త్ ా�.

మన �ారసత్వం మన ప్రసత్ ుత సమ�జమ�ను మ��య� వయ్��త్గత �ర�ప్లను �ె�యజ�సత్ ుం��. మన ప్రసత్ ుత

సమ�జమ� మన �ారసత్వమ�ను మధయ్స్థ మ� �ే�ి మన వయ్��త్గత ఆల�చనలను ప్ర���తం �ేసత్ ుం��. మ��య�
మన వయ్��త్గత అ��ా్రయమ�ల� మన �ారసత్వమ� మ��య� ప్రసత్ ుత సమ�జమ�ల ప్ర��వమ�లను
మధయ్స్థ మ� �ే�త్ ా�.

మనసుస్ల� ఈ సం��షణ �క్క �ామ�నయ్ ���య�లతను ఉప���ం�, సమ�జమ�ల�

�ాల�పంప�లను క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� ప్ర�ేయ్క శబ�ద్వ� ��ర�గ�పర�ే మ��య� అవ����ం�ే ���న్

మ��ాగ్లను మనమ� అ��్వ�ించు��మ�. �ాం���క ప��ల� సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�లను ��ర�గ�పర�ే ఒక
మ�ఖయ్���న ���నమ�ను �దట��ా చూ��ద్మ�, రం��.
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��ర�గ�పరచుట

�ాం���క ప��ల� సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�లను ��ర�గ�పరచుటక�గల అ��క �ా్రమ�ఖయ్���న

���నమ�లల� ఒక���� �����క��ం� ఒక్క మ�టల� �ెపప్వచు్చ: అ�� సం��షణ. క�మబ��ధ్క�ల� అ�వృ��ధ్

�ే�న
ి ప్ర�ేయ్క వయ్��త్కరణలను ��స
� త్ వ�ల� �ెల�సు���, వాటిని ఉప���ం�ే �ామర్థ �ం క��� ఉనన్ప�ప్డ�,
ఒక������కర� మ��ంత ప్ర��వవంతం�ా సం���ించగల�గ���ర�.

మ����ప
ౖ �, క�మబదధ్ త ��ష ప��జ్ఞ �నం ఉనన్ప�ప్డ� మన ��స
� త్ వ �ారసత్వం�� మ��ంత ప్ర��వవంతం�ా

వయ్వహ��ం�ే �ామర్థ�ం ఉంట�ం��. గతమ�ల�� అ��క ����ంత రచనల�, �ాయ్ఖ�య్��ల�, ��ా్వస ప్రమ�ణ�ల�,
ఒప�ప్��ల�ల�, మ��య� ఇతర ����ంత �ా్రతల� �ాం���క ప��లను తరచు�ా ఉప���ం� ��స
� త్ వ

నమ్మ�ాలను సంగ�హపర�ే�. మ��య� �లకష్ణం�ా, �షయ�లను వయ్��త్క��ంచగల ఈ �ాంప్ర��య పదధ్ త�ల

��డల క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� ల��ైన ఆస��త్� చూప�త�ం��. �ాబట�్ట , క�మబదధ్ తల �క్క �ాం���క ప��ల�
గత�ాలంల�� ���సత్వ�ల�� మనమ� �ాల�పంచు��నునప�ప్డ� ��ల� స�యపడ���.

ఉ��హరణక�, �ర� ఆగ�ి్టన్, అ��్వనస్, ల�థర్ ల��� �ా�్వన్ వంట� సంఘ ��యక�ల �క్క

బ� ధలను గ���్చ �ెల�సు������� ఆస��త్�ా ఉనన్ట్ల ��ే, �ాం���క ప��ల ప��జ్ఞ �నమ�ను క���య�ంట� �ర�
అదుభ్త��న
� ప్ర�జనమ�ను �� ందగలర�. �ాసత్ �ా���, ఈ వయ్క�త్ల �ాలమ� తర��ాత ��ల� ప��ల�
ర��� ం��ంచబ��్డ�, అ�నను, �ాం���క ప��ల� �ా�� రచనల�� సంబంధమ�ను ఏ�ాప్ట� �ేసు����

అవ�ాశమ�ను ఇ��్చ� గనుక �ేవ�డ� �ా���� బ� ��ం�న �షయ�ల నుం�� మనమ� ల�ద్ �� ందు��వచు్చ.
మ�� ప్రక్క, మనమ� మ��య� మన చుట�
్ట నునన్�ార� �ా��రణ ����ంత శబ�ద్వ��

ఉప���ం�నట్ల ��ే, ప్రసత్ ుత సమ�జమ�ల�� మన �ాల�పంప�ల� క��� బ��ా ��ర�గ�పడ�త�ం��.

�ర� తరగ� గ��ల� ల��� సంఘ సభల� ఉనన్ప�ప్డ� ��ట� ��ా్వసుల� ����ంతమ�ను గ���్చ ఏ�

మ�ట�్లడ�క�ంట���న్�� జ�గ�తత్�ా ఆల��ంచం��. �ాల�గ్నన్�ార� ��మ� ఉప���ం�ే ప��ల అ�ా్థలక�
సమ్మ�ం�నప�ప్డ� సం��షణ మం��ా జర�గ�త�ంద� మనక� ��ంట�� సప్ష్టమ�త�ం��. �ార�
సమ్మ�ంచనప�ప్డ�, �ా�� సం��షణ అణ���యబడ�త�ం��.

“��ా్వసమ� మ�లమ��ా ���ా ��ంచబడ�ట”ను సూ�ంచ����� ��్ర ట��్ట ం� ట�
్ల “��మంత���ా

��ంచబడ�ట” అను పదమ�ను ఉప���ంచడం మం��� �ా��? ��మంత���ా ��ంచబడ�ట అను
పదమ�ను ��ధ ర�ాల��ా ఉప���ం��లంట� �ాట�� సం���ిం�ేడప�ప్డ� వ�ే్చ సమసయ్లను �ర�

ఊ��ంచగల�ా? “ప���దధ్ పరచుట”ను గ���్చ మ�ట�్ల��నప�ప్డ� మన��� మ�ట�్లడ�త���న్� �ె���
మ�ట�్లడ�చు��న్మ���� మం��� �ా��? “��స
� త్ ు అవమ�నమ�” మ��య� “��స
� త్ ు ఘనత”ను గ���్చ

మ�ట�్లడ�చునన్ప�ప్డ� �ాట� అర్థ మ�ను గ���్చ అడగవల�ిన అవసరత ల�క�ం�� మ�ట�్లడడం అ����

�ానుక�లం �ా��? మనమ� ఎంత ఎక�్కవ �ాం���క ప��ల ప��జ్ఞ �నం క��� �ాట�� పంచు��� అంత
ప్ర��వవంతం�ా మనమ� ఇతర�ల�� సం���ించగలమ�.
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క�మబదధ్ తల �క్క ప్ర�ేయ్క శబ�ద్వ� సమ�జమ�ల� మన �ాల�పంప�ల �షయమ�ల� ఈ ���ల��ా

మ��య� ఇతర ���ల��ా ఉప�గపడ�ట �ాసత్ వ���నపప్ట��,� అ�� సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�లను క���
అవ����సత్ ుం��.

అవ��ధమ�

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� అ��క ���ష వయ్��త్కరణల� �ా్ర�న���న� మ��య� అ� ��ట�

సమ�జమ��� స���ా సం���ించల�వ�. �ాట�ల్ల � ���న్ �ితర�ల �ాలమ�ల� మ��య� మధయ్య�గ �ాలమ�ల�
నుం�� వ�్చన�. ����న� ����ప� ��ల� శ��బద్ మ�ల ���తం వ�్చన�. ఈ �ాం���క ప��ల� �దట��ా
ర��� ం��ంచబ��నప�ప్డ� అ� సం��షణను సులభతరం �ే��ందుక� ఏ�ాప్ట��ేయబ��నపప్ట��,� ��డ�

సం���ించుటక� అ� ��ల� ప��ాతన��న
� ��ా ఉ��న్�. తత్ఫ�తమ��ా, మనమ� ఈ ప��ాతన ప��లను
��ర�్చ��వచు్చ �ా� మనచుట�
్ట నునన్ ��ల�మం�� ��ర�్చ��ర�, గనుక సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�లక� ��పప్
ఆటంకం కల�గవచు్చ.

మ���త్త్వ సంగమ �ి�ధ్ �ంతమ�ను అన�ా ��స
ౖ త్వమ� మ��య� మ�నవత్వమ�
� త్ ు ఒ�� వయ్��త్త్వమ�ల� �ెవ

అను స్వ��వమ�ల సంగమమ�ను గ���్చ �వ��ంచునప�ప్డ� ఇట�వంట� సమసయ్ను ��ను తరచు

ఎదు��్క��న్ను. “మ���త్త్వమ�నక� అర్థ మ�” ఎంతమం���� �ెల�సు? “స్వ��వమ�” మ��య� “వయ్��త్త్వమ�”

అన�ా ఏ�ట� మనక� �ెల�స� మనం అనుక�ంట�మ�, �ా� ఈ పదమ�ల ��డల �ా్ర�న ���సత్వ�లక�నన్
అర్థ మ�నక� ��ట� మన అర్థ మ� �నన్ం�ా ఉం�ొ చు్చ.

�ాబట�్ట , క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ � �ాం���క ప��ల ప��జ్ఞ �నమ� క���య�నన్ప�ప్డ� అ� �ాసత్ �ా���

సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�లను అవ����ంచగలవ� గమ�ంచునట�
్ల మనమ� జ�గ�తత్ వ��ం���.

���సత్వ �వనమ� మ��య� సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�లక� �ాం���క ప��ల� ఎల� సంబంధమ�

క���య���న్� �ెల�సుక�నన్ �ిమ్మట, ఇప�ప్డ� మనమ� మ�డవ ప్ర��న ����ంత వనర�ను చూ��ద్మ�:
అ�� ల�ఖన �వరణ. క�మబదధ్ తల �క్క ప్ర�ేయ్క ప��ల� మ��య� పదసమ��ల� మనమ� �ేయ� బ�ౖ�ల�
అను�ాదమ�ను ఎల� ప్ర���తం �ే�త్ ా�?

ల�ఖన �వరణ

ల�ఖన �వరణ అ���� ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటక� ప్ర��న���న�� ఏలయన�ా

ల�ఖనమ�ల�� �ేవ�� ప్ర�య్ే క ప్రతయ్కష్తను చూచుటక� ఇ�� ��్వరమ��ా ఉనన్��. ల�ఖనమ�ను

అనువ��ంచుటల� సంఘమ�ను ప�����ధ్త�్మడ� న���ిం�న మ�డ� �����లను గ���్చ ఆల��ంచుటక� ఇ��
స�యపడ�త�ంద� మ��క �ాఠంల� మనమ� సూ�ం��మ�. ఈ �సత్ ృత వరగ్ మ�లను మనమ� ఈ �ధమ��ా
�ిల��మ�: �ా��తయ్ ���్లషణ, ����త్రక ���్లషణ మ��య� అంశ ���్లషణ. �దట��ా, �ా��తయ్ ���్లషణ
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ల�ఖనమ�లను ఒక �త్రమ��ా చూసుత్ం��, అన�ా తమ ప్ర�ేయ్క �ా��తయ్ లకష్ణ�ల ��్వ�ా అసల� �ాఠక�లను

ప్ర���తం �ేయ����� �ెవ
ౖ ��్రరణల� మ�నవ రచ�తల�ే ర��� ం��ంచబ��న ఒక క��త్మక ప్రదర్శన.

��ండవ���ా, ����త్రక ���్లషణ ల�ఖనమ�లను చ��త్రక� ఒక ��ట�
� ��ా చూసుత్ం��, అన�ా ల�ఖనమ�ల�

�ష్కపటమ��ా �����ంచు ప��ాతన ����త్రక సంఘటనలను చూ� ��ర�్చ���� మ�రగ్ మ�. మ��య�

మ�డవ���ా, అంశ ���్లషణ ల�ఖనమ�ను ఒక అదద్ మ��ా చూసుత్ం��, అన�ా మనక� ఆస��త్కరమ��ానునన్

అంశమ�లను మ��య� ప్రశన్లను స���ంచుటక� మ�రగ్ మ��ా ఉనన్��. మనమ� బ�ౖ�ల�ను అనువ��ం�న

ప్ర��ా��, ఏ�ొ క �ధమ��ా ఈ మ�డ� ���్లషణలను ఉప����త్ ామ� ఎందుకంట� అ� ఒక�����ౖ మ��కట�

ఆ��రపడ���. పరసప్ర సహ�ార అ�్ల కలను క��� అ� ర��� ం���త్ ా�. అ�నను, మన అవసరతల�

మ��య� ఉ�ేద్శమ�లక� అనుగ�ణం�ా ఏ సమయమ�ల����
ౖ � ఒక ���్లషణను ఇతర ���్లషణల కంట� ఎక�్కవ�ా
ఉ��్ఘట�ంచవచు్చను.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� ఇతర �వరణ పదధ్ త�ల కంట� ఎక�్కవ�ా అంశ ���్లషణను ఉప���సత్ ుం��.

క�మబ��ధ్క�ల� తమక� ఆస��త్�ారమ��ా ఉనన్ అంశమ�ల� మ��య� �షయ�లను గ���్చ బ��
ౖ ల� ఏ� �ెపత్ �ం�ో
కను��న����� చూ�ాత్ర�. మ��మ�టల�, క�మబ��ధ్క�ల� ప్ర�ేయ్క �ి�ధ్ �ంతమ�లక� అనుసం��నమ��ానునన్

ప్రశన్ల�� ల�ఖనమ�లను ప�����ాత్ర�.

�ార� ఈ �ధ���నట�వంట� ప్రశన్లను అడ�గ���ర�, “�ేవ��� గ���్చ బ�ౖ�ల� ఏ� �ెపత్ �ం��?”

“మ�న�ా�� గ���్చ ఏ� �ెపత్ �ం��?” “రకష్ణను గ���్చ ఏ� �ెపత్ �ం��?” తమ ప్రశన్లక� సమ���నమ�లను

కను��న����� �ార� ల�ఖనమ�లను ప����ం� ఆ ఆ �ాకయ్���ాల�్ల సమ���రమ�ను ��క���త్ ార�. ఈ ప్ర��యల�
క�మబ��ధ్క�ల� ఎదు��్కనుచునన్ ��పప్ స�ాళ్ల ల� ఒకట� ఏమన�ా తమ ప్రశన్ల��ౖ �ాయ్ఖ�య్�ంచు

�ాకయ్��గమ�లను ఎల� �ర్ణ �ంచు���ా�. “ఈ �ాకయ్��గమ� ఈ �ి�ధ్ �ంతమ�ను గ���్చ మ�ట�్లడ�త�ం��?”

“ఆ �ాకయ్��గమ� ఈ అంశమ� ల��� ఆ అంశమ�ను గ���్చ మ�ట�్లడ�త�ం��?” ���న్�ార�్ల ఈ �ాకయ్��గమ�

ల��� ఆ �ాకయ్��గమ� అ� సప్ష్టమ�త�ం��, �ా� ��ల��ార�్ల సప్ష్టమవ్వదు. క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల��

�ాం���క అంతయ్ప్రతయ్యమ� ఈ ప్ర��యంతట�ల�గల ��్లష్ట�న
� అం�ాలల� ఒకట�.

ఇ�ెల��� అర్థ ం �ేసు���ాలంట�, ల�ఖనమ�ల�� ప��ల� మ��య� అం�ాల మధయ్గల సంబం��ల�

సం��్లష్ట��నవ� మనమ� జ�్ఞపకం �ేసు���ా�. ఇతర �షయ�ల���ాట�, బ�ౖ�ల�ల�� అ��క ప��ల� ఒ��

��వనను సూ��ాత్�. మ��య� ఒక పదమ� అ��క ��వనలను సూ�సుత్ం��. ఈ సంబంధమ�ల� ల�ఖనమ�ల�
ఒక��ట ఒక �ధమ��ా మ��క ��ట మ��క �ధమ��ా ఉంట�� మ��య� ���న్�ార�్ల అ� ఆం�ో ళనకరమ��ా

ఉంట��. అ��ే, �ర�దధ్ ం�ా, ఈ �ధ��న
� అసప్ష్టతలను ��ా��ంచ����� క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల�

�ాం���క అంతయ్ప్రతయ్యమ�ను అ�వృ��ధ్ �ే�ార�. ��వలమ� ఒక ����ంత ��వనను వయ్��త్క��ంచుటక�
ఉ�ేద్�ంచబ�� ప్ర�ేయ్కమ��ా �ర్వ�ంచబ��న ప��లను �ార� సృ�ి్టం��ర�. ఈ ��ణంల�, క�మబదధ్

����ంత�ాసత్ �మ�ల�, ప��ల� మ��య� ��వనల మధయ్ పరసప్ర సహ�ారం ఉంట�ం��.
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ఇప�ప్డ� బ�ౖ�ల�ల�� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ప��ల� మ��య� ��వనల మధయ్నునన్ ఈ

వయ్��య్సమ� ��ల� మ�ఖయ్��న
� ప���లనక� �����సుత్ం��. అంతయ్ప్రతయ్యమ� �ా్థ�ల�, క�మబ��ధ్క�ల�

అంతయ్ప్రతయ్య ��్వచ్ఛను అభయ్�ి�త్ ార�. �ా�� ����ంత ��వనలను బ�ౖ�ల� ��వనల�� అనుగ�ణం �ేయ�����
ప్రయ�న్ంచర�. బదుల��ా, క�మబ��ధ్క�ల� బ�ౖ�ల� ప��లను తమ �� ంత �����ల�్ల ఉప����త్ ార�. �ార�

బ�ౖ�లల�తర ప��లను క��� ఉప����త్ ార� మ��య� బ�ౖ�ల� ప��లను, బ�ౖ�ల�తర ప��లను ��తం �ే�త్ ార�.
అ��ే అ�ే సమయమ�ల�, ��వనల �ా్థ�ల�, �ాంప్ర��య క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల�

ల�ఖనమ�లక� సం���త అనుగ�ణయ్తను ఎల్ల ప�ప్డ� అ��్వ�ి�త్ ార�. బ�ౖ�ల� బ� ��ంచు ఆల�చనలను అర్థ ం

�ేసు��� �ాట�� తమ �� ంత అంతయ్ప్రతయ్యమ�ల� �వ��ంచ����� �ార� ��ల� కష్టపడ��ర�. క�మబ��ధ్క�ల�

తమ అంతయ్ప్రతయ్యమ�ల� ��్వచ్ఛను ఉప���ం�నపప్ట���, �ార� సం���త అనుగ�ణయ్త అను లకష్య్మ�ను

క���య�ంట�ర�.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� �ాం���క ప��ల� మన ల�ఖన �వరణను ఎందుక� ��ర�గ�పర��ాత్�

మ��య� ఎందుక� అవ��ధమ� క����త్ ా� చూడ����� ఈ �ా్రథ�క వయ్��య్సం మనక� స�యపడ�త�ం��.
ఒక్క మ�టల�, అంతయ్ప్రతయ్య ��్వచ్ఛ మ��య� సం���త అనుగ�ణయ్త మధయ్ వయ్��య్సమ�లను మనసుస్ల�
��ట్ట ���నన్ప�ప్డ�, ప్ర�ేయ్క అంశమ�ల ��రక� స��న
� �ాకయ్��గమ�ను ఎనున్��నుటల�గల మన �ామర్థ �మ�

��ర�గ�పరచబడ�త�ం��. అ��ే ���� మర��� �నప�ప్డ�, స��న
� �ాకయ్��గమ�ను ఎక�్క��నుటల�గల
మన �ామర్థ �మ� అవ����ంచబడ�త�ం��. క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� అంతయ్ప్రతయ్య ��్వచ్ఛ మ��య�
సం���త అనుగ�ణయ్త అ��� ల�ఖన �వరణల� ఎల� స�యపడ��� అర్థ ం �ేసు��నుటల� ఒక
���నమ�ను �దట��ా చూ��ద్మ�.

��ర�గ�పరచుట

దురదృష్టవ�ాత�
త్ , అ��క ల�ఖన అను�ా��క�ల� అ� �తమ��ా అ� వ��్ణంచబ�ే �ధమ��ా

ప్ర���సత్ ుంట�ర�. ఒక �ాకయ్��గమ� ఒక ��వనను గ���త్ం�ే �ాం���క పదమ�ను ఉప������
�త్ ఆ

�ాకయ్��గమ� ����ంత ��వనను �ె�యజ�సత్ ుంద� �ార� తప�ప్�ా ఊ��ంచుక�ంట�ర�. �ా�� �క్క ప్ర�ేయ్క

����ంత పదమ�, �ా��రణం�ా క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� �ాం���క వయ్��త్కరణ, �ాకయ్��గమ�ల�

క��ించక�� �ే, �ార� ఆ �ాకయ్��గమ�ను ప��గణల��� �సు��ర�.

�జ����, క�మబ��ధ్క�ల� ల�ఖనమ�లను �వ��సత్ ునన్ప�ప్డ� అ��ా �����ం�ే�ా���ా ఉండక�డదు �ా�

స���ా ఎం�ిక �ేసు�����ా���ా ఉం���. బ�ౖ�ల� రచ�తల� అ�న్ ���ల�న
ౖ పదమ�ల�� అంశమ�లను

వయ్��త్క��ం��ర�న �షయ��న్ �ార� జ�్ఞపకమ�ంచు��నన్ప�ప్�ే �ా��ల� �ేయగలర�. బ�ౖ�ల� రచ�తల�, తమ
వయ్��త్కరణల� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �ప� �ాం���క ప��ల�� స���� ల్చబడనపప్ట��� క��� అంశమ� ల���

��వన��ౖ �ాయ్ఖ�య్��ాత్ర�. ఈ �ారణమ��ే, క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� ఒక అంశమ���ౖ సమ���రమ� ��రక�
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ల�ఖనమ� ��ప
ౖ � ����న
� ప�ప్డ�, ��వలమ� ���న్ ప్ర�ేయ్క���న పదమ�లను చూచుట�ే, అ� ���ధక�ల��ా

ఉండక�ం�� జ�గ�తత్ప���. బదుల��ా, �ాట��� సంబం��త ���ాలను క���య�నన్ �ాకయ్��గమ�లను �ార�

అ��్వ�ిం���.

ఉ��హరణక�, ఈ �ాఠంల�, ప�నరజ్ న్మను గ���్చన �ి�ధ్ �ంతమ�ను ల��� ��వనను �ర్వ�ం�ే అ��క

ప��లను ల�ఖనమ� ఉప���సత్ ుండడం మనమ� చూ��మ�. ఆ�్మయ మరణమ� నుం�� ��స
� త్ ుల� �వమ�నక�
న���ించబ��న వయ్��త్ �క్క �దట� మ�ర�ప్ ��� 3:5ల� మ�త్ర�� “ప�నరజ్న్మ” అ� �ిల�వబ��ం��.

క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల�, తమ �ాం���క పదమ� ఏ ఇతర �ాకయ్���ాలల� ఉప���ంచబడనందున

��వలమ� ఈ ఒక్క �ాకయ్��గమ�నక� మ�త్ర�� ప���త����ే, ల�ఖన �వరణ నుం�� ఈ అంశమ�ను గ���్చ

�ార� ఎక�్కవ�ా ��ర�్చ��ల�ర�. మరణమ� నుం�� ���సత్ ుల� �వమ�నక� న���ించు వయ్��త్ �క్క �దట� మ�ర�ప్
అను అంశమ���ౖ బ�ౖ�ల� బ� ధన ��వలమ� ప�నరజ్న్మ అను పదమ�నక� మ�త��� ప���తమవల�దు. “న�న
ప�ర�ష�డ�,” “��ౖ నుం�� జ�్మంచుట,” “����� జ�్మంచుట,” మ��య� ల�క్కల�న�న్ ఇతర వయ్��త్కరణలను

ఉప���ం� ఇ�ే ����ంత �ి�ధ్ �ంతమ�ను గ���్చ ల�ఖనమ� మ�ట�్లడ�త�ం��. “న�న ప�ర�ష�డ�,” అను

వయ్��త్కరణలను క���య�నన్ �ాకయ్���ాల� ఒక ప్ర�ేయ్క �ి�ధ్ �ంత జ�����ా ఉండవల�ిన అవసరం ల�దు. ల���

“��ౖ నుం�� జ�్మంచుట” ల��� “����� జ�్మంచుట” అను వయ్��త్కరణమ� క���య�నన్ వచ��ల� ప్ర�ేయ్క జ�����ా
��రప్డవల�ిన అవరసం ల�దు. అవ�న్య� ఒ�� ����ంత అంశమ�ను గ���్చ మ�ట�్లడ�త���న్�.

�ాసత్ �ా���, ఒక ప్ర�య్ే క పదమ� ల��� పదసమ�హమ�ను ఉప���ంచక�ం�� క��� ఈ అంశమ�ను ల���

��వనను గ���్చ మ�ట�్ల�ే �ాకయ్���ాల� ఉ��న్�. అంతయ్ప్రతయ్య ��్వచ్ఛను అభయ్�ిం�, ల�ఖనమ�నక�
సం���త అనుగ�ణయ్తను ��దక�టను క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� జ�్ఞపకమ� �ేసుక�నన్ప�ప్డ�, �ార�

�ాకయ్���ాల�న్ట� నుం�� ప�నరన్జ్మను గ���్చ ��ర�్చక�ంట�ర�. అ�� బ�ౖ�ల�్ల ఎల� వయ్��త్క��ంచబ��నపప్ట���

క���, �దట� మ�ర�మనసుస్ను గ���్చ ల�ఖనమ�ల� బ� ��ం�ే �షయమ�ను ప����ంచునప�ప్డ� �ార�
మ��ంత సమగ�త క���య�ంట�ర�.

అవ��ధమ�

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క అంతయ్ప్రతయ్య ��్వచ్ఛను మ��య� సం���త అనుగ�ణయ్తను

మనసుస్ల� ��ట్ట ���నుట వలన మన ల�ఖన �వరణ ��ర�గ�పరచబడడం �ాసత్ వ��, అ��ే ఈ �ాసత్ వమ�ను
మర��� �ే అ�� మన ల�ఖన �వరణను అవ����సత్ ుం��. ఇ�� �ాసత్ వమ� �ెప�ప్టక� ��ల� మ��ాగ్ల���న్�,
�ా� ల�ఖన �వరణను �ాం���క ప��ల� అవ����ంచగల ఒక మ�రగ్ ��దన�ా, “అ��క �ా��రణ�కరణం” అ�
మనమ� �ిల�చున��.

“అ��క �ా��రణ�కరణం” అ���� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� �ాం���క ప��ల ��్వ�ా ల�ఖన

�వరణక� ప��చయం �ేయబ��న �సత్ ృత��న
� సమసయ్ల�్ల ఒకట�. ఇ�� ��ల��ార�్ల ఈ �ధమ��ా జర�గవచు్చ:
-31����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు సంద��్శంచం��.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట

��ండవ �ాఠం: క�మబదధ్ తల� �ాం���క ప��ల�

���య్ర�్థల� క�మబదధ్ తల�� అంతయ్ప్రతయ్యమ�లను ��ర�్చ���నప�ప్డ� మ��య� అ� స�యకరమ��ా

ఉనన్వ� గ���ం�నప�ప్డ�, ల�ఖనమ�ల� వయ్��త్కరణమ�ల� క��ిం�న ప్ర���ట క��� తమ �ాం���క

�ర్వచ��లను చదవడం ఆరం��ాత్ర�. ఆ పదమ� క��ిం�న ప్ర� �ాకయ్��గమ� అ�ే ����ంత ��వనను ల���

�ి�ధ్ �ంతమ�ను గ���్చ మ�ట�్లడ�త�ంద� �ార� తప�ప్�ా ఊ��ంచుక�ంట�ర�.

అ��ే ����ంతపం��త�ల� అంతయ్ప్రతయ్య ��్వచ్ఛను అభయ్�ిం� మ��య� ల�ఖనమ�నక� సం���త

అనుగ�ణయ్తను చూసుత్��న్ర� అ� మనమ� జ�్ఞపకమ� �ేసు���నప�ప్డ�, మనమ� “అ��క

�ా��రణ�కరణమ�”ను ��ా��ం� స���న ఎం�ికను �ేసుక�ంట�మ�. మ��మ�టల�, మనసుస్ల�నునన్

�ి�ధ్ �ంతమ�ను ల��� అంశమ�ను గ���్చ మ�ట�్ల�ే �ాకయ్���ాలను ఎనున్������� మనమ� మ��ంత ��ర�గ��ా
ఉంట�మ�.

ఉ��హరణక� ఈ �ాఠంల� “��మంత���ా �ర్చబడ�ట” అను పదసమ�హమ�ను గ���్చ మనం

చూ�న �షయ�లను గమ�ంచం��. �ాంప్ర��య ��్ర ట��్ట ం� ట్ క�మబ�ధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� “��మంత���ా

�ర్చబడ�ట” అను పదమ�, ఒక వయ్��త్ ��స
� త్ ును �శ్వ�ిం�నప�ప్డ� ��స
� త్ ు �� ఆయనల� ఆ�ా��ంచబ��నప�ప్డ�

���యల మ�లమ��ా �ాక ��ా్వసమ� ��్వ�ా క��� �� �క్క ఆరంభ ప్రకటనను సూ�సుత్ం��. ఇప�ప్డ�,

��మంత���ా �ర్చబడ�టను గ���్చన ఈ �ాం���క �ర్వచనమ� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�

�ా్రమ�ఖయ్��న
� ���ా నునన్�� గనుక “��మంత���ా �ర్చబడ�ట”, ల��� “��క��,” అను పదమ�లను

క���య�నన్ ప్ర�వచనమ� అ�ే �ి�ధ్ �ంతమ�ను సూ�సుత్ంద� అను��వడం ��ల సులభం. �ాబట�్ట

అను�ా��క�ల� ��మంత���ా �ర్చబడ�టను గ���్చన తమ �ాం���క అ�ా్థలను అట�వంట� అర్థ మ�ను

క���ల�� �ాకయ్���ాలక� బలవంతమ��ా వ��త్ంపజ��త్ ార� ల��� ��మంత���ా �ర్చబడ�టయను �ాంప్ర��య

�ి�ధ్ �ంతమ�ను సవ��ం�, తప�ప్�ా ఎం�ిక �ే�న
ి �ాకయ్���ాలక� ఉప����త్ ార�. య���బ� 2:24

“��మంత���ా ��ంచబడ�ట” ల��� ��క�� అను పదమ�ను �ాంప్ర��య క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�నక�
�నన్మ��ా ఉప���ంచుటను మనమ� చూ��మ�. దురదృష్టవ�ాత�
త్ , “��మంత���ా �ర్చబడ�ట” అను

పదమ� ఈ �ాకయ్��గమ�ల� క��ిసత్ ుం�� గనుక క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ��మంత���ా �ర్చబడ�ట అను

�ి�ధ్ �ంతమ�ను గ���్చ ఇ�� మ�ట�్లడ�త�ంద� ��ంతమం�� ����ంతపం��త�ల� అనుక�ంట�ర�. తత్ఫ�తమ��ా,
��మంత���ా �ర్చబడ�ట అను �ి�ధ్ �ంతమ�ను ల�ఖనమ� �క్క అ��క ఉప��ాల�� గందర��ళం
�ే�త్ ార�.

అ��ే య���బ�ను మనమ� ��వలమ� ప��ల �ా్థ�ల� �ాక�ం�� సం���త (��వన) �ా్థ�ల� అర్థ ం

�ేసు���ా�. “��మంత���ా �ర్చబడ�ట” అను పదమ� ఈ �ాకయ్��గమ� ల��� ఇతర �ాకయ్��గమ�ల�
క��ించునంత మ�త్రమ�న ఇ�� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� ��మంత���ా �ర్చబడ�ట అను
�ి�ధ్ �ంతమ�ను గ���్చ మ�ట�్లడ�త�ంద� �ాదు ��� అర్థ ం.
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క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట

��ండవ �ాఠం: క�మబదధ్ తల� �ాం���క ప��ల�

క�మబ��ధ్క�ల� అంతయ్ప్రతయ్య ��్వచ్ఛను అభయ్�ిం� మ��య� ��వలమ� ల�ఖనమ�క� సం���త

అనుగ�ణయ్తను చూసుత్��న్ర� గనుక, ల�ఖనమ�ల�� ప��ల �క్క ��నన్ ఉప��ాలను సమమ�
�ేయక�ండ ఉండ�టక� జ�గ�తత్ప���. అల� �ే��త్ మన ల�ఖన �వరణ బహ��ా అవ����ంచబడ�త�ం��.

�ాబట�్ట , క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ మ
� �ల�� �ాం���క ప��ల�, మ�డ� ����ంత వనర�ల ఉప���ంప�ను

��ర�గ�పర��ాత్� మ��య� అవ�����త్ ా�. ��స
� త్ వ �వనమ�, సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�ల� మ��య� ల�ఖన

�వరణక� �ాం���క ప��ల� �ల���న
ౖ �, �ా� ఈ ప్ర��న ����ంత వనర�లను మనమ� ఉప���ం�ేడప�ప్డ�
మనమ� జ�గ�తత్పడవల�ిన ప్రమ�దమ�లను క��� అ� �ె�యజ��త్ ా�.

మ���ంప�
ఈ �ాఠంల� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ మ
� �ల�� �ాం���క పదమ�ల �క్క అ��క ��ణమ�లను మనమ�

�వ��ం��మ�. అ� ఏ�ట� మ��య� క�మబదధ్ ప్ర��యంతట�ల� ఎల� స���� ��� అ�� �షయమ���ౖ ఒక

�ో రణ�� �� ం��మ�. క�మబ��ధ్క�ల� తమ ప్ర�ేయ్క��న
� ల��� �ాం���క పదమ�లను ఎల� ర��� ం��ంచుక���న్��

చూ��మ�. మ��య� �ాం���క పదమ�ల� అం��ంచు ���న్ �ల�వలను మ��య� ప్రమ�దమ�లను చూ��మ�.
క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ � ��ా్మణమ� అను ఈ ���ష్కను మనమ� ��న�ా��సత్ ుండ�ా, అ��కమ�ర�్ల మనమ�

��ర�్చ���న �ాం���క ప��ల �క్క ఉప�గమ�ను మనమ� చూ�ాత్మ�. క�మబదధ్ తల ప్ర�ేయ్క పదమ�లను
మ��య� �ాట�� జ�్ఞనయ�కత్ మ��ా ఉప���ంచు ���నమ�ను ��ర�్చ��వడమ���� ����ంతపం��త�డ�

�ేయగ���న ఉప�గకర���న పనులల� ఒకట�. ఈ �షయ���ౖ �ి్థరమ��ా ��టబ��, �ేవ��� ��ర�ం�,
ఆయన సంఘమ�ను స���ద
� ద్ గల క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను మనమ� ���్మంచగలమ�.
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