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� ����ంత�ాసత్ �మ�ను కట�్టట
��ండవ �ాఠమ�

���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను అ��్వ�ించుట

ఉ�� ��్ఘతమ�
ఒక �ా�� ఒక ��న్��త�� నుం�� ���న్ పనుల� �ే�ించు��నుటక� ���్లన సంగ� ��క� జ�్ఞపకమ�ం��,

�ా� అక్క���� ���్లన తర��ాత ��ను ��వలం మ�ట�్లడ�����, బ���గ�ల� పంచు��నుటక� మ�త్ర�� ���్లనట�
్ల

ప్రవ��త్ం��ను. అ��ే, �� �జ���న ఉ�ేద్శం బయటక� �ావ����� ఎక�్కవ సమయం పట్ట ల�దు. మ��య� అ��
బయటక� �ా�ా��, అక్కడ ఉనన్ ప్ర�ాంతత ��ల���� �ం��. మ��య� �� ��న్��త�డ� ����, “� �జ���న
ఉ�ేద్శం మ�ందు�ా�� �ె��ే బ�గ�ం�ే�.� ��ను ఇక్క���� �ిదధ్ప�� వ�ే్చ�ా���” అ� �ె�ిప్న �షయం ��క�
గ�ర�త్ం��.

అవ�ను, ��ల� వరక� ����ంత�ాసత్ �మ� క��� ఇల��� ఉంట�ం��. అ��క �ార�్ల ���సత్వ ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల�

ఎల�ంట� ఉ�ేద్శమ� ల�దనన్ట�్ట�ా ����ంత�ాసత్ �మ�ను చ��్చసుత్ంట�ర�. �ారంట�ర�, “��ను సతయ్మ� మ�త్ర��
�ెబ�త���న్ను, ��ను ��వలం బ�ౖ�ల� మ�ట�్లడ�త�నన్���� �క� �ెబ�త���న్ను.” �ా� ��స
� త్ వ

����ంత�ాసత్ �మ�ను �ల�ౖనంత ��ా్కపటయ్త�� చ��్చంచుట మం��� అ� �� అ��క సంవతస్రమ�ల అనుభవమ�
నుం�� ��ర�్చక���న్ను. ఈ �ధం�ా అందర� క��� �ా�� కనున్ల� �ెరచు��� సం���ించుటక� అవ�ాశం
ఉంట�ం��.

� ����ంత�ాసత్ �మ�ను కట�్టట అ�� మన �ాఠమ�ల క�మమ�ల� ఇ�� ��ండవ �ాఠం. ఈ �ాఠంల�, ఈ

అధయ్యనమ� అంతట�� �ా�ించు �ామ�నయ్ అవ�ాహనలను � మ�ందుంచు��మ�. ఈ �ాఠమ�నక� “��స
� త్ వ
����ంత�ాసత్ �మ�ను అ��్వ�ించుట” అ�� ��ర� ��ట్ట �మ�, మ��య� ఒక ���ష��న
� ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను
అ�వృ��ధ్ �ేయ�టల� మనక� స�యపడ� ���న్ మ�ఖయ్��న
� ప�ర్వ���త్వమ�లను క��� �
మ�ందుంచు��మ�.

��ాల��న
� సమసయ్ల నుం�� సూకష్్మ��న
� సమసయ్ల వరక� ఈ అంశమ�ను మనమ� మ�డ�

���నమ�లల� చూ��ద్మ�. �దట��ా, ఏ ����ంత�ాసత్ �మ� ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మవ�త�ం�� అ�� �షయమ�
�ద మన దృ�ి్ట��ణమ�ను �ర్వ��ాత్మ�. ��ండవ���ా, ���న్ ����ంత�ాసత్ � పరంపరల� ��స
� త్ వ

����ంత�ాసత్ �మ�ను ఎల� ర�ప���దద్ ు��� మనమ� అ��్వ�ించు��మ�. మ��య� మ�డవ���ా, ఈ
�ాఠమ�ల�న్ట�ల� ఒక ఆ��రమ��ా ��స
� త్ వ ��ా్వసమ� �క్క ఒక ���ష ��గ���న ప�నర�దధ్ రణ

����ంత�ాసత్ �మ� �క్క మ�ఖయ్ �ి�ధ్ �ంతమ�లను మనమ� చూ��ద్మ�. �దట��ా ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�

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

� ����ంత�ాసత్ �మ�ను కట�్టట

��ండవ �ాఠమ�: ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను అ��్వ�ించుట

�క్క �ామ�నయ్ ఆల�చనను చూ��ద్మ�. ఈ �ాఠమ�లల� ఈ పదమ�ను ఉప���ం�నప�ప్డ� మన అర్థ ం

ఏ���య�ంట�ం��?

���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�
దురదృష్టవ�ాత�
త్ , మనమ� ��ల� �ార�్ల “���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�”ను గ���్చ మ�ట�్లడ��మ��ా� మన

అర్థ మ� ��ల� �ార�్ల సప్ష్టమ��ా ఉండదు. ���న్�ార�్ల ���సత్వ�ల �క్క నమ్మకమ�లను గ���్చ �ెల�ప�టక�
ప్రజల� ఈ పదజ�లమ�ను ఉప����త్ ార�. �ా� ��ల��ార�్ల ��స
� త్ వ�ల� అసల� �జమ��ా ��స
� త్ వయ్మ�నక�
�ెంద� అ��క ఇతర న�్మకలను ధృ�క��సత్ ు ఉంట�ర�. ఇతర�ల� ���సత్వ�ల� నమ్మవల�ియ�నన్

పదజ�లమ�ను ����ంత�ాసత్ �మ�ను గ���్చ మ�ట�్లడ�ట ��రక� ఉప����త్ ార�. �ా� ఎక�్కవ మం�� ��స
� త్ వ�ల�
�ార� �ే�� నమ�్మ� అ�� అంశమ�ను గ���్చ సమ్మ�ంచర�. ��� �ారణం�ా మ��య� ఇతర సం�ేహమ�ల
�ారణం�ా, ఈ �ాఠమ�లల� “��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�” అ�� పదమ�ను ఉప���ం�నప�ప్డ� మన ఆల�చన

ఏ���య�ంట�ం�� అ�� ��� �ద మనం సప్ష్టతను ఇవ్వవల�ిన అవసరత ఉనన్��.

మనమ� మ�డ� �షయమ�లను చూ��ద్మ�: �దట��ా, ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను �ర్వ�ంచుటల�

గల సమసయ్లను చూ��ద్మ�; ��ండవ���ా, ఒక �ారయ్�లక �ర్వచనమ�ను మనమ� ప్ర��ా���ద్ �మ�; మ��య�

మ�డవ���ా, ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� ఐకయ్త మ��య� �నన్తలను మనమ� గమ���ద్మ�. ��స
� త్ వ
����ంత�ాసత్ �మ�ను �ర్వ�ంచునప�ప్డ� మనం ఎదు��్కను ���న్ సమసయ్లను �దట చూ��ద్మ�.

�ర్వచనమ�ల�� సమసయ్ల�
���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ��స
� త్ ��తర ����ంత�ాసత్ �మ��� ��ర��ా చూ�ించుట ��రక� మ�రగ్ మ�లను

కను��నుట ఒక ��దద్ సమసయ్���య�నన్��. ���న్ �ార�్ల �ాట� మధయ్ ����ల� గమ�ంచుట కష్టం �ాదు, �ా�
��ల� �ార�్ల ���సత్వ ����ంత �ాసత్ �మ�ను ఇతర�ల�� ��ర��ేయ�ట ��ల� కష్టమవ�త�ం��.

���� గ���్చ ఈ �ధం�ా ఆల��ంచం��. ���సత్వయ్మ�ను ల�కమ�ల�� ఇతర ��దద్ మతమ�ల�� మనమ�

�� �్చనప�ప్డ�, అ��క ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ��స
� త్ వ నమ్మకమ�ల కంట� �నన్���నవ� కను��నుటక� ��ల�
సులభ���న��ా ఉ��న్�. ఉ��హరణక�, ���సత్వయ్మ�ను మ��య� ���ందవ మతమ�ను కల�ప�టక�

��ంతమం�� ప్రయ�న్ం�నపప్ట���, ���ందవ మతమ�ల� ఉనన్ అ��క �ేవ���ాధన ���� ��స
� త్ వ ��ా్వసమ�
నుం�� �నన్మ� �ేసత్ ుం��, మ��య� ఈ ��ండ� ����ంత�ాసత్ � వయ్వస్థ లను గ���్చ �� ర�ాట�పడ�ట క���
కష్టమవ�త�ం��.
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మ��క ��ప
ౖ �, ఇ�ా్లం మతమ�, ���ందవ మతమ� కంట� ఎక�్కవ�ా ���సత్వయ్మ��� �� ���ల�

క���య�నన్��. ��స
� త్ వయ్మ� వల��� ఇ�ా్లం క��� ��� ఆరంభమ�ను అబ�్ర�మ�ల� కను��ంట�ం��. ��� కంట�
ఎక�్కవ�ా, ఇ�ా్లం �క్క ప్రవకత్ మ��య� ఆయన అనుచర�ల� ఖు�ాన్ �ా్ర�ినప�ప్డ� ��స
� త్ వ బ� ధల�ే

ప్ర���తం అయ�య్ర�. �ాబట�్ట , ��స
� త్ వయ్మ� మ��య� ఇ�ా్లం మధయ్ అ��క �� �కల� ఉ��న్�. అ�నను, ఇ�ా్లం
మతమ�ను ���సత్వయ్మ��� ��ర��ా చూప�టక� మనమ� ��ల� వరక� ఇబ్బం�� ప���స్న అవసరం ల�దు,

ఎందుకంట� �ాట� మధయ్ ���న్ �ా్రథ�క���న �శ్చయ��న
� ��దమ�ల� ఉ��న్�, ��స
� త్ వయ్మ� ���సత్ ు �క్క
�ైవత్వమ�ను మ��య� ఆ��పతయ్మ�ను ఉ��్ఘట���త్, ఇ�ా్లం ఈ సతయ్మ�లను �రస్క��సత్ ుం�� అ���� �ాట�ల�

ఒకట�.

య��� మతమ�ను �సుక�ం��మ�. ��స
� త్ వయ్మ� య��� మతమ�ల� నుం�� ప�ట�్ట ం�� �ాబట�్ట అ��

���సత్వయ్మ��� మ��ంత దగగ్ ర సంబంధమ�ను �� �కను క���య�నన్��. అ��ే, య��� మతమ� ���� ��స
� త్ ు
అన�ా ���ీస్య అ� ఒప�ప్��దు గనుక ఎక�్కవ మం�� ���� ���సత్వ ��ా్వసమ� అ� �� ర�ాట�పడర�.

ఇ� మ��య� ఇతర ప్రపంచ మతమ�ల �క్క ����ంత�ాసత్ � దృ�ి్ట��ణ�ల� ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ� కంట�

�నన్మ��ా ఉ��న్� �ాబట�్ట �ట�� ��ర��ేయ�ట ప్రజలక� కష్టం అ��ించదు. మన మ��య� �ా��

����ంత�ాసత్ �మ�ల మధయ్ స���న సప్ష్ట��న ప���త�లను మనమ� �ా్థ�ించగలమ�.

అ�ే సమయంల�, అ��క ����ంత�ాసత్ � �ాఠ�ాలల� ��స
� త్ వ మ��య� ���సత్��తర ఆల�చనను

కలగల�ప����, మ��య� ���న్ �ార�్ల స్వచ్ఛ���న ��స
� త్ వయ్మ�ను ఇతర ��ా్వసమ�ల నుం�� ��ర� �ేయ�టను
కష్టతరం �ే�త్ ా�. ఇట�్ట పల� మత స��్మళనం ��ట� ప్ర�ి�ధ్ �
� ాం�న ��స
� త్ వ అబదధ్ ప�జల�ౖన ��హ� �ా �ా�ల�,
�ర్మను్ల, ���సత్వ �జ�్ఞనం, సును్మ�ంగ్ మ�న్ ��ా్వసమ�ల� చూడవచు్చ. ఆధు�క ఉ��ర�ాదమ� ��రక�

�్ట అ��క సంఘమ�ల� మ��య�
తమ మ�ందు నడ�న�ా�� �క్క ����ంత�ాసత్ � అవ�ాహనలను ������టన

�������షన్ల ల� క��� ���� మనమ� చూడవచు్చ. ఇప�ప్డ�, ఈ పల� మత స��్మళన మతమ�ల �క్క

���న్ �షయమ�లను ���సత్��తర���నవ� ��ా్థ��ంచవచు్చ�ా�, మ�� ���న్ �షయమ�ల� �జ���న

���సత్వయ్మ�నక� ��ల� దగగ్ ర�ా ఉంట��. ఈ �ారణమ�ను బట�్ట , ఇట�్ట సంద�ాభ్లల� ���సత్వ మ��య� ��స
� త్ ��తర
����ంత�ాసత్ �మ�ల మధయ్ �ే��లను చూప�ట మనక� కష్టమవ�త�ం��.

ప���్థ �
ి � మ��ంత కష్టతరం �ేయ�టక�, ��స
� త్ ునందు నమ్మక���న ��ా్వసుల �క్క ����ంత�ాసత్ �

ఆల�చనను గ���్చ ఒక�ా�� ఆల��ంచం��. �జ��న
� ���సత్వయ్ సందరభ్మ�ల� క���, ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను
గ���్చ మ�ట�్లడ�ట కంట�, ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�లను గ���్చ బహ� వచనమ�ల� మ�ట�్లడ�ట సులభమ��ా

ఉంట�ం��. అ��క రకమ�ల ��స
� త్ వయ్మ� ��డ� ఉ���ల� ఉనన్�� �ాబట�్ట అందర� సంతృ�ిత్ ప�ే �ధం�ా ఒక �జ��న
�
���సత్వ ���నమ�ను గ���త్ంచుట అ�ాధయ్మవ�త�ం��. �జ��న
� ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� త�ర�ప్ ఆ��్థ��క్స్
సంఘమ�ల బ� ధల� క��� ఉంట�య�? ��మన్ �ాథ�క్ �ి�ధ్ �ంతమ�ల �షయం ఏ�ట�? ��్ర ట��్ట �ంట్

��ా్వసమ� �క్క స్వచ్చ��న
� ���నమ� ఏ��: ఆం��్లకన్, బ��ి్టస్ట ు, ల�థరన్, ��థ��స్్ట, ���
్ర ి్బట���యన్?
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సంఘమ�ల�� ప్ర� ఒక్క ��గమ� పల� ��స
� త్ వ �ాఖల �క్క స్వచ్ఛతను తమ �� ంత ���నమ�లల� ���్లషణ
�ే�త్ ా�, మ��య� తమ ����ంత�ాసత్ �మ� అ�న్ట� కంట� స్వచ్ఛ���నద� ఇంచు�ంచు అ�న్ �ాఖల�

నమ�్మ���. ���� గ���్చ ���సత్వ వయ్వస్థ ల�� అసమ్మత�ల దృ�ా్ట� ఆల�చన �ే��త్, “��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�”ను
సప్ష్టమ��ా �ర్వ�ంచుట మ��ంత కష్టమవ�త�ం��.

���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ల�కమ�ల� ఉనన్ ����ంత�ాసత్ � వయ్వస్థ ల�న్ట� నుం�� ��ర��ేయ�ట ��రక�,

���సత్వ�ల��ా ఉండ�టక� ప్రజల� నమ్మవల�ిన �ి�ధ్ �ంతమ�ల జ����ను ఇవ్వమ� మ� �ా్లసులల� ఉనన్
���య్ర�్థలను తరచు�ా ��ను అడ�గ�త�ంట�ను.

ఈ ���య్ర�్థల� ���న్ �ా్రమ�ఖయ్���న ���సత్వ నమ్మకమ�ల �క్క �� డ�ాట� పట�్ట కను ఇవ్వ�����

ఎక�్కవ సమయం పట్ట దు. �ార� ఈల�ంట� కథనమ�లను ఆ పట�్ట కల� �ా్ర�ాత్ర�: ��సు ప్రభ���ౖయ���న్డ�;

��సు రకష్క�డ�; ��సు రకష్ణక� ఏ���క మ�రగ్ ��య���న్డ�; ��సు మన �ాపమ�ల ��రక� మరణ�ం��డ�;

��సు మరణమ� నుం�� ప�నర���్థనుడయ�య్డ�; �ేవ�డ� �్ర��క�డ�; ��సు సంప�ర్ణ మ�నవ�డ� మ��య�
సంప�ర్ణ �ైవ���య���న్డ�; ప్రజలందర� �ాప�ల�య
ౖ ���న్ర�; ��వలం ��ా్వసమ� ��్వ�ా�� ��మంత�ల��ా
�ర్చబడ�ట; ��స
� త్ వ�ల� ప���దధ్ ం�ా ఉం���; బ�ౖ�ల� �ష్కలంక���న �ేవ�� �ాకయ్���య�నన్��. స��, ఈ

అంశమ�లను నమ�్మట ప్రక్కనబ�ట్టం��, క�సం ఈ అంశమ�ల�న్ట�� గ���్చ ఆల�చన �ేయ�టక� క��� ఒక
వయ్��త్ మం� �దయ్ను �� ం��న�ా��ాను మం� జ�్ఞనమ� క���న�ా��ాను ఉం��ల� �ర� గమ�ంచవచు్చ.
�ా్లసు నుం�� ఈ జ�ాబ�ల� �� ం��న తర��ాత, ��ను బ� ర�్డ నుం�� ��నకక� ����� �ా��� ఒక

మ�ఖయ్���న ప్రశన్ అడ�గ���ను: �ర� �ట్ట �దట��ా ��స
� త్ వ�ల�ౖనప�ప్డ� �ట�ల� ఎ�న్ బ� ధలను �ర�

నమ�్మర�? మ��య�, అవ�ను, �ార� ��వలం ���న్ట�� మ�త్ర�� నమ�్మర� �ార� ఒప�ప్��వల�ి ఉంట�ం��.

�ాబట�్ట మరల� ��ను �ా��� ఇల� అడ�గ���ను, “స��, �ర� అప�ప్డ� ��స
� త్ వ�ల��ా ల��ా మ��య� �క� ఒక
� త్ వ�ల��ా ల��ా?”
���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ� ల���? ఈ �ి�ధ్ �ంతమ�ల�న్ �ర� నమ్మనప�ప్డ� క��� ��స
ఇప�ప్డ� ���య్ర�్థల� తమ పట�్ట కలల� జ���ం�న �ి�ధ్ �ంతమ�ల� మ�ఖయ్���న ��స
� త్ వ

బ� ధనల�ౖయ���న్�. �ా�, ఈ �ి�ధ్ �ంతమ�లను అర్థ మ� �ేసు��నక�ం�� ల�క �ాట�న్ట�� నమ్మక�ం��,

క�సం �ాట�� గ���్చ �నక�ం�� క��� ఒక వయ్��త్ �జ��న
� ��స
� త్ వ ��ా్వసమ� మ��య� ��స
� త్ వ
����ంత�ాసత్ �మ�ను క���య�ండగలడ� సప్ష్టమ��ా ఉం���.

�జ��న
� ���సత్వ ��ా్వసమ� ��రక� ఏ �ి�ధ్ �ంతమ�ల� అతయ్ంత �ా్రమ�ఖయ్��న
� �? ��స
� త్ వ

����ంత�ాసత్ �మ�ల� క�సం ఏ� ఉం���? �జ����, ��� ప���� ఖ�్చతమ��ా ఏ���య�ం��ల� �ేవ����

మ�త్ర�� �ెల�సు.

మనమ� ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను �ర్వ�ంచుటక� ప్రయ�న్ంచునప�ప్డ� ఇల�ంట� సమసయ్లను

మనమ� ఎదు��్కంట�మ�. ఇతర మతమ�ల ��ల�గ�ల�, మనలను ప్ర�ేయ్కమ��ా చూ�ించు��నుట అంత కష్టం
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�ాదు. �ా�, ఒక ����ంత�ాసత్ �మ� �జమ��ా ��స
� త్ వ��న
� ���ా ఉండ�టక� ���ల� ఖ�్చతమ��ా ఏఏ
�షయమ�ల� ఉం��� అ���� �ెల�సు��నుట ��ల� కష్టమవ�త�ం��.

ఇల�ంట�� మ��య� ఇతర సమసయ్ల �ారణం�ా ఈ �ాఠమ�లల� మన చర్చలను �యం�్రంచుటక�

“���సత్వ ��ా్వసమ�” ��రక� ఒక ��య
� ��ల �ర్వచనమ�ను ��ను ప్ర��ా��ం��ల� ఆ�ంచుచు��న్ను. ఈ

�ర్వచనమ� మనక� ఎదుర��య్ ప్ర� ప్రశన్క� జ�ాబ� ఇవ్వక�� వచు్చ, �ా� ఇ�� మనక� ��ల� �ా్రమ�ఖయ్��న
�
మ��య� ఉప�గకర���న సప్ష్టతను ఇసుత్ం��. అ�� ప�ర్ణ �న
� �ర్వచనమ� �ాదు�ా�, మనమ� మ�ందుక�
��న�ాగ�చుండ�ా అ�� మన ఉప�గమ�నక� స���� త�ం��.

��య
� ��ల �ర్వచనమ�
ఈ �ాఠమ�లల� మన ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క �ర్వచనమ�ను సుప���త���న మ��య�

ప��ాతన���న ��స
� త్ వ ��ా్వస వయ్��త్కరణ��న
� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ��ౖప� మ�్ల ంచు��మ�. ఈ

��ా్వస ప్రమ�ణమ� ప్రసత్ ుత ర�పమ�ల� ��ండవ శ��బద్ మ� నుం�� ఉ���ల� ఉం��, మ��య� ఆరవ శ��బద్ మ�ల�
��� �క్క వరత్ మ�న ర�పమ�ను సంత��ంచుక�నన్��. తమ ���సత్వ ��ా్వసమ� �క్క �ారంశమ��ా ప్రపంచ
�ాయ్పత్ మ��ా ఉనన్ ��స
� త్ వ�ల� ���న్ శ��బ�ద్ల��ా ఈ ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను వ�్ల ం��ర�. అ�� ఎల� ఉంట�ం�ో
�క� �ెల�సు క��:

పరల�క భ�ల�కమ�ల సృ�ి్టకరత్ యగ� తం��్ర�న
� �ేవ��
��ను నమ�్మచు��న్ను.

ఆయన అ��్వ�య క�మ�ర�డ�ను మన ప్రభ���న
ౖ ��సు ��స
� త్ ును

నమ�్మచు��న్ను.

ఈయన ప�����ధ్త్మ వలన

కనయ్యగ� మ��య గరభ్మ�న ధ��ంపబ�� ఆ��క� ప�ట�్ట ను.

�� ంత� �ిల�త� �ాలమందు బ�ధప��,

�ిల�వ��యబ��, చ��� �, �ా���ట్టబ��
ఆయన అదృశయ్ల�కమ�ల���� ����ను.

మ�డవ ��నమ�న చ��� �న�ా��ల� నుం�� �����ల��న
ె ు.
పరల�కమ�న����్క

సర్వశ��త్గల తం��్ర�న
� �ేవ�� క�����
ే ��ప
ౖ �న క�ర�్చం��య���న్డ�,

స�వ�లక�ను మృత�లక�ను �ర�ప్ �ర�్చటక� అక్కడ నుం�� ఆయన వచు్చను.

ప�����ధ్త్మను నమ�్మచు��న్ను.

-5����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

��ండవ �ాఠమ�: ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను అ��్వ�ించుట

ప���దధ్ �ార్వ�్రక సంఘమ�ను

ప���దుధ్ల సహ�ాసమ�ను
శ��ర ప�నర���్థనమ�ను
�తయ్�వమ�ను

నమ�్మచు��న్ను. ఆ��న్.
���సత్వ ��ా్వసమ� �క్క ప్రపంచ�ాయ్పత్ వయ్��త్కరణ ��స
� త్ వయ్మ�ను ��ల� సుల���న
ౖ మ��య�

�ా్రమ�ఖయ్��న
� మ�రగ్ మ�లల� �����క��సత్ ుం��. మ��య� అ�� మన ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�నక� �ామ�నయ్

�ర్వచనమ��ా ఉప�గపడ�త�ం��. మన ఉ�ేద్శమ�ల ��రక�, ఈ ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను అం��క��ంచు
����ంత�ాసత్ �మ�ల�న్ ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ��ా ప��గణ�ంచబడ���.

ఇప�ప్డ�, మనమం�� అంత �ా్రమ�ఖయ్మ��ా ఎంచ� ���న్ న�్మకల� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస

ప్రమ�ణమ�ల� ఉ��న్య� మనమ� ఒప�ప్���ా�. ఉ��హరణక�, ఒక ��స
� త్ వ ����ంత �ాసత్ �మ�ను

అధయ్యనమ� �ేయ�టక� మ�ందు ప్రజల� �� ం� �ిల�త�ను గ���్చ �ెల�సు���ాల� మనమ� �జమ��ా
�ెపప్దలచుచు��న్మ�? అం�ే�ాక, “ప���దుధ్ల సహ�ాసమ�” అంట� ఏ�ట� మనల� ��ల�మం����
�ె�యద� ��నంట�ను.

అ�ే సమయంల�, ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ��� �క్క మ��క �ా్థ� నుం�� అ�వృ��ధ్ �ేయ�టక�

ఉప�గపడ� అ��క ���సత్వ న�్మకలను గ���్చ అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� మ�ట�్లడ�త�ం�� అ�
�ెపప్వచు్చ. అల���, ���సత్వ�ల� తమ మధయ్ పంచు��నుటక� ఉప�గపడ� ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క
��ా్మణమ�ను ఆరం�ంచుటక� �ావల�ిన�న్ నమ్మకమ�లను అ�� �ె�యజ�సత్ ుం��.

ఉ��హరణక�, ��ా్వస ప్రమ�ణమ� సృ�ి్ట� గ���్చ మ�ట�్లడ�త�ం��. అ�� �్రత్వమ�ల�� మ�గ�గ్ర�

ప�ర�షమ�ర�త్లను గ���్చ మ�ట�్లడ�త�ం��: తం��్ర, ఆయన అ��్వ�య క�మ�ర��ెన
ౖ ��సు ���సత్ ు మ��య�
ప�����ధ్త్మ. అ�� ��సు �క్క న�ావ��రమ�, మరణమ�, ప�నర���్థనమ� మ��య� ఆ��హణమ�ను

గ���్చ ప్ర�త్ ా�సుత్ం��. �ాప కష్మ�పణ, మృత�ల ప�నర���్థనమ�, ఆఖ�� �ర�ప్ మ��య� �తయ్ �వమ� �క్క
���కష్ణను గ���్చ క��� అ�� మ�ట�్లడ�త�ం��.

అ�� ఇంత బల��న
� మ��య� ��ాల��న
� ప������ అం��సత్ ుం�� �ాబట�్ట , మన ��స
� త్ వ ����ంతమ�

�క్క ప్రసత్ ుత �ర్వచనమ� ��రక� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను మనమ� ఉప����త్ ామ�. ఈ క�్లపత్
పట�్ట కక� ��ల�పల ఉనన్ �ి�ధ్ �ంతమ�లను గ���్చ మనమ� మ�ట�్లడబ� త�నన్పప్ట��,� ఈ ��ా్వస

ప్రమ�ణమ�ను అనుస��ంచు ����ంత�ాసత్ ్రమ
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మవ�త�ం�� అ�� సంతృ�ిత్ మనక�
� � ��స
కల�గ�త�ం��.
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ఏకత్వమ� మ��య� �నన్త్వమ�
���సత్వ ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను �ర్వ�ంచుటక� మనమ� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను

ఉప���ం�నప�ప్డ�, ���సత్వ ��ా్వసమ�ల�� ����ంత�ాసత్ �మ� ఐకయ్మ��ాను మ��య� �నన్మ��ాను

ఉనన్ద� ��ంట�� సప్ష్టమవ�త�ం��. ���సత్వ�ల మధయ్ అ��క �ామ�నయ్ నమ్మకమ�ల�, ఆ��రమ�ల� మ��య�
��వనల� ఉ��న్� �ాబట�్ట మనమ� ఐకయ్���న ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను గ���్చ మ�ట�్లడవచు్చ. అ��ే

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ప్ర�త్ ా�ంచ� అంశమ�లను గ���్చ ���సత్వ�ల� �నన్���న అ��ా్రయమ�లను
క���య���న్ర� �ాబట�్ట ఒక�����కట� �నన్మ��ా ఉనన్ అ��క ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�లను గ���్చ క���
మ�ట�్లడ�టక� మనమ� �ిదధ్ం�ా ఉం���. �దట ��స
� త్ వ�ల మధయ్ ఉనన్ ఐకయ్తను ప��గణ�ంచు��మ�.

ఐకయ్ ����ంత�ాసత్ మ
� �
ఉ���ల� ఉనన్ పల� సంఘమ�ల� మ��య� �������షన్ల ను అ�న్ట�� మనమ� ప��గణ�ం�నప�ప్డ�,

���సత్వ�ల మధయ్ ����ంత�ాసత్ � ఐకయ్తను గ���్చ అర్థ వంతమ��ా మ�ట�్లడ�ట కష్టమవ�త�ం��. “� ���సత్వ�ల�

క�సం �ర� నమ�్మ�ాట�� గ���్చ క��� సమ్మ� క���ల�ర�క��. అల�ంటప�ప్డ�, ��ను ��స
� త్ వ�� �ా�ాల�

�ర� ఎందుక� ఆ�ంచుచు��న్ర�?” అ� అనుయ్ల� ననున్ ప్ర�న్ం�న సంద�ాభ్ల� ��ల� ఉ��న్�. మ��య�
���సత్ ు అనుచర�ల� ఏ �షయమ�ల� క��� సమ్మ�ంచర� అనన్ట�
్ల �ా అ��ిసత్ ుం�� అ� ���న్ �ార�్ల మనం
ఒప�ప్��నవల�ియ�ంట�ం��. అ��ే ఈ అ��ౖకయ్త �త్రమ�ల� ఒక ��గమ� మ�త్ర��.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� బ� ��ంచుచునన్ట�
� ��స
� త్ వ�ల�
్ల �ా, ప్రపంచ�ాయ్పత్ మ��ా ఉనన్ �జ��న

అందర� ఒక “ప���దధ్ �ార్వ�్రక సంఘమ�”�ా ఉ��న్ర�. మన �నన్త్వమ�ల మధయ్ల� క���, ల�కమ�ల�
ఉనన్ మతమ�ల� మ��య� అబదధ్ బ� ధలక� �నన్మ��ా ���సత్వ�లందర� ���న్ �ా్రమ�ఖయ్��న
� మ�ల

నమ్మకమ�లను ఒప�ప్��ంట�ర� �ాబట�్ట ���సత్ ు శ��రమ� ����ంత�ాసత్ � ఐకయ్త క���య�నన్��. ఈ �ాఠమ�లల�

మనమ� ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ప����ంచుచుండ�ా, ��స
� త్ వ�లంద��� ఐకయ్పరచు ��ా్వస ఐకయ్తను
మనమ� గ���త్ంచవల�ియ�నన్��.

ఎ���ీ. 4:4-5ల� సంఘ ఐకయ్తను గ���్చ అ�� సత్ ల�డ� మ�ట�్ల��డ�:
శ��ర �క్కట�, ఆత్మయ� ఒక్క�ే; ఆ ప్ర�ార�� � �ిల�ప� �షయ��� �క్కట�

���కష్ణ యందుండ�టక� �ిల�వబ�����. ప్రభ�వ� ఒక్క�ే, ��ా్వస �క్కట�, బ��ిత్ స్మ
�క్కట� . . . (ఎ���ీ. 4:4-5).

�ాసత్ �ా���, సంఘమ� �క్క �ి�ధ్ �ంత ఐకయ్త ���సత్వ�లందర� క���య�ండవల�ిన ఒక లకష్య్మ��ా

ఉం���. ��సు స్వయం�ా ���� గ���్చ ��ను 17:22-23ల� �ా్ర��్థం��డ�:
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మనమ� ఏక��� య�నన్ల�గ�న, �ార�ను ఏక��� య�ండవల�న� �వ� ��క�

అనుగ���ం�న మ��మను ��ను �ా���� ఇ�్చ��. �ా��యందు ��నును �� యందు

�వ�ను ఉండ�టవలన �ార� సంప�ర�్ణల��ా �ేయబ�� ��కమ��ా ఉనన్ందున �వ�
ననున్ పం�ి �వ�య�, �వ� ననున్ ���
్ర ం�నట�్ట �ా��� క�డ ��్ర�ం��వ�య�,

ల�కమ� �ె��ి��నునట�
్ల ��క� అనుగ���ం�న మ��మను �ా���� ఇ�్చ�� (��ను
17:22-23).

సంఘమ�ను మ��ంత దగగ్ ర�ా మనమ� చూ�ినప�ప్డ�, ��స
� త్ వ�ల మధయ్ పల� �ా్థ�లల� ����ంత�ాసత్ �

ఐకయ్త ఉనన్ద� మనమ� చూడవచు్చ. ��ాల��న
� అవ�ాహనల�, మన �ర్వచనమ� ప్ర�ారం, అ�� సత్ ల�ల
��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� వయ్కత్ పరచబ��న సూత్రమ�లయందు న�్మకయ�ంచుట ��్వ�ా ��స
� త్ వ�లందర�

����ంత�ాసత్ �పరం�ా ఐకయ్త క���య���న్ర�. ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను ఒప�ప్��ను�ా�� పట్ల , అన�ా �ార� ఏ
సంఘమ�నక� �ెం��న�ా��న
� పప్ట��� ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను ఒప�ప్��ను ప్ర� ఒక్కర� ��ట�

��ా్వ�ి��య���న్ర� �ాబట�్ట , �ా�� పట్ల ��రవమ�ను సహనమ�ను మ��య� ��మ
్ర ను చూ�ాల� ఈ �ామ�నయ్

ఐకయ్త �ిల�ప��సుత్ం��. ఈ �ా��వరణమ�ల�, ఎ���ీ 4:15ల� మనక� ��రప్బ��నట�
్ర �� సతయ్మ�
్ల “��మ
మ�ట�్లడ�ట”ను మనమ� ��ర�్చ���ా�.

అం�ే�ాక, ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� ప్ర�త్ ా�ంచబ��న �ాట��� ��ల�పల ఉనన్ నమ్మకమ�లను

పంచుక�నన్ప�ప్డ� ���సత్వ�ల మధయ్ ����ంత�ాసత్ � ఐకయ్త ��ర�గ�త�ం��. ఉ��హరణక�, ఆ��్థ��క్స్, �ాథ�క్
మ��య� ��్ర ట��్ట ం� ట్ �ార� �్రత్వమ� మ��య� ��స
ౖ త్వమ� అను �షయమ�ల�
� త్ ు �క్క �ెవ

ఏ�ా��ా్రయమ�లను క���య�ంట�ర�. అ��ే తమ పరంపరలక� కట�్టబ��య�నన్ ��్ర ట��్ట ం� ట్ �������షను్ల
��్ర ట��్ట ం� ట���తర సంఘమ�ల కంట� ఎక�్కవ ����ంత�ాసత్ � ఐకయ్తను క���య�ంట�ర�.

మన వంట��ా���� ఐకయ్త క��� మనక� �నన్మ��ా ఉనన్�ా��� ���ధుల��ా ఎంచుటక� మనమ�

ప్రయ�న్ంచునపప్ట���, మనమ� ఐకయ్త క���య�ం��ల� మన ప్రభ�వ� బ� ��ంచుచు��న్డ�. ఈ �ారణమ�

�ేత, ���సత్వ�ల మధయ్ ఉనన్ �నన్త్వమ�ల� ���సత్ ుల� మనమ� క���య�నన్ �ామ�నయ్ ఐకయ్త నుం�� మనలను
����మ�్ల ంచుటక� ఎల�ంట� అవ�ాశమ� క��� ఇవ్వక�డదు. ���సత్వ�ల� ప్ర� ఒక్క �ి�ధ్ �ంతమ�ను

సమ్మ�ంచల�క�� త���న్ర� ��ాశ �ెందుట కంట�, ��ా్వసమ� �క్క మ�ల సూత్రమ�లను ���సత్వ�లందర�

ఒక �ా్థ� వరక� అం��క���త్ ార� మనమ� గ���త్ం���. ఈ �ధం�ా, ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ� ఒక ఐకయ్ సతయ్మ��ా
ఉనన్��. మ��య� ��� కంట� ఎక�్కవ�ా, ���సత్ ు శ��రమ�ల� ఎదుగ�చునన్ ����ంత�ాసత్ � ఐకయ్తను గ���్చ
ప్రకట�ంచుట మన బ�ధయ్త అవ�త�ం��.

ఎ���ీ. 4:14-16ల� అ�� సత్ ల��ెన
ౖ ��ల� ఈ ���ం�� �ధం�ా �ెబ�త���న్డ�:
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అందువలన మన�క . . . క�ప్ంపబ��న ప్ర� ఉప�ేశమ�నక� ఇట� అట�

��ట�్ట����� వ�చు అలల�ేత ఎగ�ర��ట్ట బ��న�ార��న
� ట�
్ల ండక, ��్రమగ��� సతయ్మ�
�ెప�ప్చు ��స
� త్ ువల� ఉండ�టక�, మనమ�న్ �షయమ�లల� ఎదుగ�దమ�. ఆయన

�రసస్� య���న్డ�, ఆయననుం�� సర్వశ��రమ� చక్క�ా అమర్చబ��, తనల�నునన్
ప్ర� అవయవమ� తన తన ప��మ�ణమ� ��ప�ప్న ప��ేయ�చుండ�ా ప్ర� ��ల�వలన
గ���న బలమ��ేత అత�కబ��, ��్రమయందు తనక� ��మ��వృ��ధ్ కల�గ�నట�
్ల
శ��రమ�నక� అ�వృ��ధ్ కల�గజ��ి��నుచునన్�� (ఎ���ీ. 4:14-16).

సంఘమ� ��రక� �ేవ�� �క్క ����క మ��య� మన ��రక� ఆయన �ా్థ�ిం�న లకష్య్మ� ����ంత�ాసత్ �

���దమ�ల� �ాదు�ా�, ల�ఖన బ� ధనల ఆ��రం�ా ఎదుగ�చుండ� ����ంత�ాసత్ � ఐకయ్త.

���సత్వ�ల� అ��క �ా్థ�లల� ఐకయ్త క���య�నన్పప్ట��,� మన మధయ్ల� ఉనన్ �నన్త్వమ�ల

�ా్థ�లను క��� మనం గ���త్ం� అం��క��ంచుట ��ల� �ా్రమ�ఖయ్���య�నన్��. ఈ �ధం�ా, మనమ� ��వలం
ఒక ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను గ���్చ మ�త్ర���ాక అ��క ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�లను గ���్చ స���ా��
మ�ట�్లడ�త���న్మ�.

పల� ����ంత�ాసత్ �మ�ల�
�ా�� సంఘమ�ల� �ా��ాట��� మదద్ త�ను ప్రకట�ం�నప�ప్డ�, �నన్త్వమ� ��ర�గ�త�ంద� ��్ర ట��్ట �ంట్

�ార� సుల�వ��ా గ���త్ంచవచు్చ. పల� �������షను్ల ఒక����కర� ఎదు��్కనన్ప�ప్డ�, �ార� ఎక�్కవ �ార�్ల

�నన్త్వమ�ను ఎదు��్కంట�ర�. ఉ��హరణక�, త�ర�ప్ ఆ��్థ��క్స్ మ��య� �ా�ా్చతయ్ సంఘమ�ల� ఒక ��ట
కల�ినప�ప్డ�, �ా�� మధయ్ ��పప్ ��దమ�ల� కనబడ���.

ఇప�ప్డ�, సంఘమ�ల� �నన్త్వమ�ను ఎదు��్కనన్ప�ప్డ�, మనమ� ఒక గం�ర���న ప్రశన్ను

అడ�ా�: మన మధయ్ ఈ ��దమ�ల� ఎందుక� ఉ��న్�? మనమం�� ఒ�� ఆత్మను క���య���న్మ�.

మనమం�� ఒ�� ��స
� త్ ును నమ�్మచు��న్మ�. మనమం�� ఒ�� మ��క ��ంద్ర నమ్మకమ�లను క���య���న్మ�.

అల�ంటప�ప్డ�, ���సత్వ�ల మధయ్ �నన్త్వమ�నక� �ారణ�ల��ట�? ఈ ప్రశన్క� జ�ా�చు్చచుండ�ా, ���సత్వ
����ంత�ాసత్ �మ�ల మధయ్ క�సం ��ండ� రకమ�ల ��దమ�లను కను��నుటల� అ�� స�యపడ�త�ం��.

�దట��ా, ప్ర� ����ంత సతయ్మ�నక� మనమ� ఒ�� పట�్ట�� �ా్ర��థయ్ం వ��ంచల�మ� �ాబట�్ట ���న్

��దమ�ల� ఉ���ల� ఉ��న్�. సృ�ి్టంపబ��న�ా���ా మనమ� క���య�నన్ ప���త�ల� ���సత్వ

��ా్వసమ�ల�� ���న్ అంశమ�ల కంట� ఇతర అంశమ�లను ఎనున్���, �ాట�� వ�ా్కణ�ంచుటను తపప్�స��

�ే�త్ ా�.
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ఒ�� సమయంల� మన ��ా్వసమ�ల�� అ�న్ ��ణ�లక� మనమ� ఒ�� రక���న ��య్సను ఇవ్వల�మ�.

����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� మ��య� ����ంత�ాసత్ �మ� క���య�నన్ ఈ ప���త�ల� ���సత్వ�ల మధయ్ ఉనన్ �ి�ధ్ �ంత
�నన్త్వమ�ను ��ల� వరక� �వ���త్ ా�. ఎం�ిక మ��య� వ�ా్కణమ� ��్వ�ా కల�గ� ఈ �ధ���న

�నన్త్వమ� ప��ప�ర్ణ �న
� ���ాను �ేవ���ే ఆ���ంపబ��న���ాను ఉనన్��. అట�్ట �నన్త్వమ�ను �ేవ�డ�

ఆ����త్ ాడ� అ� మనక� �ెల�సు ఎందుకంట�, �ార� �ా్ర�ిన మ��య� వ�ా్కణ�ం�న �షయమ�లల� ల�ఖన
రచ�తల� క��� ���న్��ా్రయ�ల� క���య�ం����ర�.

ఉ��హరణక�, ��సు ��త సతయ్మ�ల�� పల� అంశమ�ల �ద ��య్స ఉంచునట�
్ల �ేవ�డ� మతత్ �,

మ�ర�్క, ల��ా, మ��య� ��నులను ��్ర��
� ిం��డ� �ాబట�్ట మనక� ��ల�గ� ����్వర� సు�ారత్ ప�సత్ కమ�ల�
ఉ��న్�. ప�����ధ్త్మ �క్క అ�ఘ���న ��్రరణ ఆ��నమ�ల� ఉం��న ��స
� త్ వ�ల� క��� �ా��

వ�ా్కణ�ంప�లల� �నన్త్వమ�ను చూ�ార� �ాబట�్ట , ��ట� ���సత్వ�లక� క��� ఇ�ే �జ���య�నన్ద� మనమ�
సం���ిం���.

�ేవ�డ� పల� రకమ�ల ప�వ�్వల� మ��య� �ెట్లను ���
్ర ంచుచునన్ట�్ల , పర్వతమ�ల� మ��య�

ల�యలలను బట�్ట సం���ించుచునన్ట�్ల మ��య� పల� రకమ�ల ప్రజలను సృ�ి్టంచుటల� ఆనం��సత్ ునన్ట�్ల ,

ఆయన �ిల్లల� తమ ����ంత�ాసత్ �మ�లను పల� మ�రగ్ మ�లల� అ�వృ��ధ్ �ేయ�టను చూ�ి క��� ఆయన
�� ం���ి�త్ ాడ�.

నూయ్య�ర్్క పట్ట ణమ�ల� ఉనన్ ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ� కంట� �ా��ణ ఆ�ి్ర�ా �ా్రంతమ� �నన్���న

సతయ్మ�లను ఎం�ిక �ేసు��� వ�ా్కణ�ం��ల� మనమ� ఆ�ంచవల�ియ�నన్��. ��ంగ్ �క్క ���సత్వ

����ంత�ాసత్ �మ� కంట� ద��ణ అ�����ాల�� ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ� �నన్మ��ా ఉం��ల� మనమ� ఆ�ం���.
�ా�� �� ంత �ాంస్కృ�క సందరభ్మ�లక� అనుగ�ణం�ా, మ��య� తమ వయ్��త్గత అవసరతలక� సప్ందన�ా
తమ ��ా్వసమ�ల�� పల� అంశమ�లను వయ్కత్ పరచుటక� �ేవ�డ� ఆయన �క్క ��చ�� జనులను
న���ించునన్ట�
్ల ఈ �నన్త్వమ� �ారణమవ�త�ం��.

��ండవ �ా్థనంల�, ఇతర రకమ�ల �నన్త్వమ�ల� అంత �ర�ప్రద���న� �ావ� మ��య� �ాట� పట్ల

మ��ంత జ�గ�తత్ అవసర���య�నన్��. వ�ా్కణ�ంప� ల�క ఎం�ికలను గ���్చన �షయమ�ల� �ాక, గ�ంప�ల� ల�క
వయ్క�త్ల� అబదధ్ �ి�ధ్ �ంతమ�ల�, ఆ��రమ�ల� మ��య� ��వనలల���� ����మ�్ల నప�ప్డ� ఈ ��దమ�ల�
కల�గ����.

సంఘమ�ల� ఇల�ంట� �నన్త్వమ� తల��త్నప�ప్డ�, క�సం ఒక వయ్��త్ ల�క గ�ంప� ఒక అబదధ్

దృ�ి్ట��ణమ� క���య�ంట�ర�. మ�����న్ సంద�ాభ్లల�, ప్ర� ఒక్కర� ఆ అబదధ్ మ�ల� ��సుత్ండవచు్చ.

మ��య� ఈ సంద�ాభ్లల�, మనమ� �నయమ���ను �జ�����ను త�ిప్దమ� ఎక్కడ ����య�నన్�ో
కను��నుటక� ప్రయ�న్ం���.
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త�ిప్దమ�ను కను��నుటక�, ఒక��ప
ౖ � మనమ�, స్వయం ���్లషణ గల�ా���ా, అన�ా మన

����ంత�ాసత్ �మ�ల���� ప్ర���ం�న అబదధ్ నమ్మకమ�లను ������ట్ట �టక� �ిదధ్ం�ా ఉం���. మ��క ��ౖప�,

తమ అవ�ాహనలను అ�వృ��ధ్ �ేసు��నుటల� ఇతర ��ా్వసులక� స�యం �ేయ�టక� �ిదధ్ం�ా ఉం���.

���న్�ార�్ల ఇ�� ��ల� సులభం�ా ఉంట�ం��, �ా� మ�����న్ �ార�్ల ఈ ప్ర�య
� అతయ్ంత కష్టమ��ా ఉంట�ం��.

అ��ే మనమ� ���� మ�త్రం ఖ�్చతమ��ా ఆ�ంచవచు్చ: ���సత్ ు మ��మల� �����వచు్చనంత వరక� అ�న్
త�ిప్దమ�ల నుం�� మనలను మనమ� మ��య� ఇతర�లను దూరం �ేయల�మ�. అ�నను, ల�ఖనమ�
�క్క సతయ్మ�లక� స్వయం�ా కట�్టబ��య�ం�� ఇతర�ల� క��� కట�్టబ��య�ండ�నట�
్ల స�యం

�ేయ�టల� శ��ంచుట, ��స
� �నన్��. 1 ��� 4:16ల� ��ల� �ా్ర�ిన
� త్ ు అనుచర�ల��ా మన బ�ధయ్త��య

మ�టలను జ�్ఞపకమ� �ేసు��ం��:

�నున్గ���్చయ� � బ� ధను గ���్చయ� జ�గ�తత్ క���య�ండ�మ�, �ట�ల� �ల�కడ�ా
ఉండ�మ�; ��ల�గ��ే�ి �నున్ను � బ� ధ �ను�ా��� ర��ంచు��ందువ� (1 ���
4:16).

త�దక�, ��స
� త్ వ ��ా్వసమ� �క్క అంశమ�ను మనమ� ప��గణల���� �సుక�నన్ప�ప్డ�, ���సత్ ు

అనుచర�ల మధయ్ల� ����ంత�ాసత్ � ఐకయ్త మ��య� �నన్త్వమ�ను ���్ల�ంి చునప�ప్డ� మనమ� �వ్ర
అ��ా్రయమ�లను ��ా��ం���. ����ంత�ాసత్ � ఐకయ్త �క్క �ా్రమ�ఖయ్తను మనమ� ఎనన్డూ
�రస్క��ంచక�డదు — అ�� ���సత్ ు �ా్ర��్థం�న ఐకయ్తను వయ్�����సత్ ుం��. �ా� మనమ� మ��క �వ్ర

అ��ా్రయమ�ను క��� ���సత్ ు �ాకక� మ�ందు ప్రపంచమ�ల� ప్ర� �షయమ�ను అందర� అం��క��ం��ల� క���

ఆ�ంచక�డదు — అ�� మన మ�నవ ప���త�లను మ��య� మన ��తమ�ల �ద �ాపమ� �క్క
�రంతర ప్ర��వమ�ను వయ్����స
� త్ ుం��.

�జ��న
� ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటక� ఈ �ాఠమ�లల� మనమ� ప్రయ�న్ంచుచుండ�ా,

మన ����ంత�ాసత్ � ఐకయ్త �క్క మ��క వయ్��త్కరణమ��ా అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను మనమ�

ఉప����త్ ామ�. ఇ�� మనమ� ఇతర ��ా్వసుల�� పంచు��ను అదుభ్త���న �ామ�నయ్తను మనక� తరచు�ా

జ�్ఞపకం �ేసత్ ుం��. �ా� అ�ే సమయంల�, అ��క �ి�ధ్ �ంతమ�ల� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �క్క

ప������ ��ల�పల ఉ��న్� �ాబట�్ట , ��స
� త్ వ�ల మధయ్ మనమ� ఎదు��్కనబ� వ�చునన్ �నన్త్వమ�లను
గ���్చ క��� అ�� మనక� జ�్ఞపకం �ేసత్ ుం��.

ఈ �ాఠమ�లల� “��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�” అను మ�టక� మన అర్థ మ� ఏ�ట� మనమ� చూ�ామ�

�ాబట�్ట , ఇప�ప్డ� మనమ� మన ��ండవ అంశమ�ను చూ��ద్మ�: ��స
� త్ వయ్మ�ల�� ����ంత�ాసత్ �
�ాంప్ర��యమ�ల�. మనమ� ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుచుండ�ా పల� ����ంత�ాసత్ �
�ాంప్ర��యమ�ల �క్క �ా్థనం ఏ���య�నన్��?
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���సత్వ �ాంప్ర��యమ�ల�
ఈ ప్రశన్క� జ�ా�చు్చటక� మనమ� మ�డ� అం�ాలను చూ��ద్మ�: �దట��ా, “����ంత�ాసత్ �

�ాంప్ర��యమ�” అను పదమ�ను మనమ� �ర్వ�ంచు��మ�; ��ండవ���ా, ����ంత�ాసత్ � �ాంప్ర��యమ�ల
�క్క ���న్ అ��ా్రయమ�లను ప����ంచు��మ�; మ��య� మ�డవ���ా, మన ��తమ�ల �ద

�ాంప్ర��యమ�ల �క్క ప్ర��వమ�ను గ���్చన అవ�ాహన క���య�ండ�ట �క్క �ా్రమ�ఖయ్తను

ప����ంచు��మ�. ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ � �ాంప్ర��యమ�ను గ���్చ మనమ� మ�ట�్లడ�నప�ప్డ� మన ఉ�ేద్శమ�
ఏ�ట� �దట చూ��ద్మ�.

“�ాంప్ర��యమ�”ను �ర్వ�ంచుట
ఇ�ాంజ��కల్ ��స
� త్ వ�ల� “�ాంప్ర��యమ�” అ�� పదమ�ను అ��క ���ల��ా ఉప����త్ ార� �ాబట�్ట

���� మనమ� ఎల� ఉప����త్ ామ� అ� సప్ష్టమ��ా �ెపప్వల�ిన అవసరత ఉనన్��. �దట��ా ఒక

వయ్���క �ర్వచనమ�ను ఇ�్చ, అన�ా మన అర్థ మ� ఏ���య�ండ�ో �వ��ంచుట ��్వ�ా ఈ �షయమ�ను

సప్ష్టమ� �ే�,ి తర��ాత మన అర్థ మ� ఏ���య�నన్�ో �ె�యజ�య� ఒక అనుక�ల �ర్వచనమ�ను వయ్కత్ మ�

�ే�ద్ �మ�. �దట��ా, ��డ� అ��క ఇ�ాంజ��కల్ ప��స�ాలల� “�ాంప్ర��యమ�” అ�� పదమ�నక� ���న్
అ���ార్థ క అ��ా్రయమ�ల� ఉ��న్య� మనమ� గ���త్ం��� ఎందుకంట� అ�� మనమ�
“�ాంప్ర��య�ాదమ�” అ� �ి��ే ����� దగగ్ ర సంబంధం గల�ైయ�నన్��.

అ���ార్థ క �ర్వచనమ�
జ�న్ ��్రమ్ ఈ మధయ్ �ాలంల� �ె�ప్ి నట�
్ల �ా, “��ల �ి��ప�చ్ర ఉల్ల ం��ంచబ��నప�ప్డ�

�ాంప్ర��య�ాదమ� ఉ���ల��� వసుత్ం��.” ఒక మ�టల�, �ాంప్ర��య�ాదమ� ����ంత�ాసత్ � నమ్మకమ�లను

ల�ఖనమ�నక� బదుల��ా మ�నవ ఎం�ికల �ద, ��ల� �ార�్ల ఎం�� �ాలం�ా ఉ���ల� ఉనన్ �ాంప్ర���క
ఎం�ికల �ద ఆ����తం �ేసత్ ుం��.

��సు ఆయన ��నమ�లల�� �ాంప్ర��య�ాదమ�ను వయ్�����ం��డను �షయం సప్ష్టమ��ా ఉం��.

ద్ కయ�య్ల �క్క �ాంప్ర��య�లక� �ర�దధ్ ం�ా �ి్థరమ��ా
��సు �ాసుత్�ల�, ప��సయ�య్ల� మ��య� సదూ
�లబ����డ� ఎందుకంట� �ార� ల�ఖనమ�ల కంట� ఎక�్కవ�ా తమ �� ంత అ��ా్రయమ�లను గట�్ట �ా
పట�్టక���న్ర�. మ�ర�్క 7:8, 13ల� ��సు�ా���� ఇల� అ��న్డ�:

�ర� �ేవ�� ఆజ్ఞ ను ������ట,�్ట మనుష�య్ల �ారంప�ాయ్��రమ�ను

�����నుచు��న్ర� . . . �ర� �య�ం�న � �ారంప�ాయ్��రమ� వలన �ేవ��
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�ాకయ్మ�ను �రర్థ కమ� �ేయ�దుర�. ఇట�వంట�� అ��కమ�ల� �ర� �ేయ�దుర�
�ె�ప్� ను (మ�ర�్క 7:8, 13).

ఇప�ప్డ�, ��స
� త్ ు అనుచర�ల� �ాంప్ర��య�ాదమ�ను �రస్క��ం��� ఎందుకంట� ��వలమ�

ల�ఖనమ�నక� మ�త్ర�� �ెందవల�ిన అ���ారమ�ను అ�� మ�నవ అ��ా్రయమ�నక� ఇసుత్ం��. �ేవ��

ప్రతయ్కష్త�ాక మ�నవ మ�ర్ఖత్వమ� మన ��ా్వసమ�ను సుల�వ��ా న���స
ి త్ ుం�� �ాబట�్ట , ��సు ఆయన
��నమ�లల� �ే�ినట�్ల మనమ� �ాంప్ర��య�ాదమ�ను అ�న్ ���ల��ా వయ్�����ం���.

��ండవ���ా, �ాంప్ర��య�ాదమ�ను మనమ� వయ్�����ంచవల�ినపప్ట���, స్వత��ా

�ాంప్ర��యమ�ను గ���్చ మ�త్రం మనమ� ����క అ��ా్రయం క���య�ం���. ఒక ����ంత�ాసత్ �మ�ను
���్మంచుటల� �ాంప్ర��యమ� ఎల�ంట� �ాత్రను �� �ిసత్ ుం��?

అనుక�ల �ర్వచనమ�
మన ఆధు�క ఇ�ాంజ��కల్ �ెవ�లక� అ�� ఎంత �ంత�ా ���ిం�నపప్ట���
� , అ�� సత్ ల��ెన
ౖ ��ల�

�ాసత్ �ా��� ��స
� త్ ు శ��రమ�ల� �ాంప్ర��యమ�నక� ఒక �శ్చయ�త్మక �ాత్రను ఉ��్ఘట�ం��డ�. 1 ����ం�� 15:3ల�

ఆయన ����ం��య�లక� ఏ� �ా్రయ�చు��న్�ో �నం��:

����యయ్బ��న ఉప�ేశమ�ను �దట �క� అపప్��ం���. అ�ేమన�ా, ల�ఖనమ�ల
ప్ర�ారమ� ��స
� త్ ు మన �ాపమ�ల��తత్ మ� మృ��� ం�ెను (1 ����ం�� 15:3).

“�క� అపప్��ం���” అ�� వయ్��త్కరణ �ార���ో�� అయ�య్నన్�� మ��య� “�� ం����” అ�� వయ్��త్కరణ

పరలంబ�� అయ�య్నన్��. ��ను �ేయ�చునన్ ��స
� త్ వ బ� ధల �క్క బ���� వ��్ణంచుటక� ��ల� రచనలల� ఈ
పదమ�ల� అ��క�ార�్ల క��ి�త్ ా�.

ఈ ప���లనల� మన చర్చక� ��ల� �ా్రమ�ఖయ్��న
� � ఎందుకంట�, అ� �దట� శ��బద్ య�దుల

సంద�ాభ్లల� య��� �ాంప్ర��యమ�లను గ���్చన బ� ధలను వ��్ణంచుటక� ఉప���ంపబ��న

పదమ�ల�ౖయ�నన్�. అందువలన, ���సత్వ ��ా్వసమ� ఒక వయ్��త్ నుం�� మ��క వయ్��త్�,� ఒక తరమ� నుం�� మ��క
తరమ�నక� అం��ంచవల�ిన ఒక �ాంప్ర��యమ��ా ��ల� చూ�ాడ�. ��ల� �క్క ఉప�గమ�నక� ��ంత

వరక� �నన్మ��ా మనమ� “�ాంప్ర��యమ�” అ�� పదమ�ను ఉప���ంచుచునన్పప్ట��,� “���సత్వ
�ాంప్ర��యమ�” ల�క “���సత్వ �ాంప్ర��యమ�ల” �క్క అంతయ్ప్రతయ్యమ�ల�� మనమ� ఇబ్బం��

�ెందవల�ిన ప� ల�దు, ఎందుకంట� ��ల� ���� స్వయం�ా �ాంప్ర��య ��షను �శ్చయ�త్మక ర�పమ�ల�
ఉప���ం��డ�.
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ఇప�ప్డ� మన ఉ�ేద్శమ�ల ��రక�, ఒక ����ంత�ాసత్ � �ాంప్ర��యమ�ను ఈ ���ం�� �ధం�ా

�ర్వ�ంచవచు్చ:

సంఘమ� �క్క �ాఖలను ఒక��� నుం�� మ��క ���� �నన్మ��ా చూప� ఒక
ప��ాతన���న ����ంత�ాసత్ � �ి�ధ్ �ంతమ�, ఆ��రమ�, ల�క ��వన.

ఈ �ర్వచనమ�ను ��ండ� మ�ఖయ్ ��గమ�ల��ా �భ�ంచు��మ�. �దట��ా, అ�� “ఒక ప��ాతన��న
�

����ంత�ాసత్ � �ి�ధ్ �ంతమ�, ఆ��రమ� ల�క ��వన.” అన�ా, ఈ �ాఠమ�లల� మనమ� ����ంత�ాసత్ �

�ాంప్ర��యమ�ను గ���్చ మ�ట�్లడ�నప�ప్డ�, ఈ మధయ్ �ాలంల� ఆరంభ���న ఒక �షయమ� మన

ఆల�చనల� ల�దు. �నన్ం�ా, మన ప����షల� ఒక నమ్మకమ�ల వయ్వస్థ ��ంత �ాలమ��ా ఉ���ల� ఉంట��� ఒక
����ంత�ాసత్ � �ాంప్ర��యమ� �ాగలదు. మన �ర్వచనమ� ప్ర�ారం, అ��క సంవతస్�ాల��ా సంఘమ�
అం��క��ం�న నమ్మకమ�ల� మ�త్ర�� �ాంప్ర��యమ�ల� �ాగలవ�.

మ��య� ��ండవ���ా, ఒక ����ంత�ాసత్ � పరంపర “సంఘమ� �క్క �ాఖలను ఒక��� నుం�� మ��క

���� �నన్మ��ా చూప�త�ం��.” మ��క మ�టల�, ���న్ ���ష���న �������షను్ల ల�క ��ా్వసుల �క్క
సహ�ాసమ�ల �క్క ప్ర�ేయ్క���న గ�ణమ�ల��ా గ���త్ంచబడ� ఆ లకష్ణమ�ల� మన మనసుస్ల� ఉ��న్�.
ఒక బ��ి్టస్ట ును బ��ి్టస్ట ు�ా ఏ� �ేసత్ ుం��? బ��ి్టస్ట ు �ాంప్రదయమ�. ఒక ��థ��స్ట ును ��థ��స్ట ు�ా ఏ�
�ేసత్ ుం��? ��థ��స్ట ు �ాంప్ర��యమ�. ��ా్వసుల గ�ంప�ల� ��ల� �ాలం వరక� ఒ�� రక���న

అ��ా్రయమ�లను పంచుక�నన్ప�ప్డ�, ఆ అ��ా్రయమ�ల� �ా�� �క్క ���ష��న
� ����ంత�ాసత్ �

మ�రగ్ మ�ల��ా మ����� ���. సంఘమ� �క్క ఒక �ాఖ కంట� ఎక�్కవ�ా మ��క �ాఖ �ద �ా�� మనసుస్
లగన్మవ�త�ం��.

����ంత�ాసత్ � �ాంప్ర��యమ�ల �క్క అర్థ మ�ను మనమ� �ర్వ�ం��మ� �ాబట�్ట , ����ంత�ాసత్ �

�ాంప్ర��యమ�ల మధయ్ ���న్ అ��ా్రయ�ల� ఉ��న్య� క��� మనమ� గ���త్ం���.

�ాంప్ర��యమ�ల �క్క అ��ా్రయమ�ల�
మ�నుపట� �ాఠంల�, ����ంత�ాసత్ �మ�ల� �ి�ధ్ �ంతమ�, ఆ��రమ� మ��య� ��వన ఉనన్ద� మనమ�

గమ�ం��మ�. ఈ �ారణమ� �ేత, ���సత్వయ్మ�ల�� ����ంత�ాసత్ � పరంపరల� ఈ ���ం�� మ�డ� ���గమ�లల�

ఒకట� ల�క ��ండ� ���గమ�లక� �ెం��నవనన్ట�్ట�ా ఉ��న్య� గ���ంచుట ఉప�గకరం�ా ఉంట�ం��:

�ి�ధ్ �ంతమ�ను ఉ��్ఘట�ంచు�ార�; ఆ��రమ�ను ఉ��్ఘట�ంచు�ార�; మ��య� ��వనలను ����్క�ెప�ప్�ార�.

�దట��ా, సంఘమ� �క్క ���న్ �ాఖల� ఇతర �ాఖల�� �ి�ధ్ �ంతమ�ల �ద �ాట� �క్క �ాంప్ర���క

ఉ��్ఘట�ంప�ల ఆ��రం�ా �నన్ం�ా ఉంట��.
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� ����ంత�ాసత్ �మ�ను కట�్టట

��ండవ �ాఠమ�: ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను అ��్వ�ించుట

�ి�ధ్ �ంతమ�
�ార� క���య�నన్ �ి�ధ్ �ంతమ�ల ఆ��రం�ా తమ �ా్రథ�క గ���త్ంప�ను కనుపరచు �������షను్ల

మనక� బ�గ��ా �ెల�సు. �ా�� బ� �� ప��చరయ్ల� మ��య� �ి�ధ్ �ంత న�్మకల� �ా�� ��స
� త్ వ ��ా్వసమ�నక�

��ంద్రమ��ా ఉ��న్�. దురదృష్టవ�ాత�
త్ , సంఘమ� �క్క ఈ �ాఖల� �ి�ధ్ �ంత �ఘంట�వ�ల��ా ఉండ�టక�,
అన�ా, �ి�ధ్ �ంత ��ా��ల �ద ప��ా్వక�మణ క���య�ండ�టక� ఇష్టపడ��ర�. మ��య� �ార� అతయ్��క

�ా్థ�ల� �ి�ధ్ �ంత ఐకయ్తను ��ర��ర�. ఈ �ి�ధ్ �ంతమ�ల ప��ా్వక�మణ ��ల� �ార�్ల జ�్ఞన�ాదమ�నక�

న���స
ి త్ ుం��, మ��య� అక్కడ ��ా్వసమ� �క్క ద��త్ంశమ�లను ��ర�్చ��నుట మ��య� అర్థ ం �ేసు��నుట
మ�త్ర�� గ��� అవ�త�ం��.

ఆ��రమ�
��ండవ���ా, సంఘమ�ల�� ఇతర �ాంప్ర��యమ�ల� తమను ��మ� తమ ఆ��రమ�ల ఆ��రం�ా

��ర�పరచు��ంట�ర�. �ార� ఏ� బ� ��ంచుచు��న్ర� అ�� ��� ఆ��రం�ా �ాక, �ా�� �ారయ్మ�ల ఆ��రం�ా
అ��క సంఘమ�ల� తమ ప్ర�ేయ్క గ���త్ంప�ను కను��ంట�ర�. �ా�� ���సత్వ ��వ మ��య� �ారయ్క�మ�ల� �ా��

�క్క ��పప్ బలమ��ా ఉ��న్�. �ార� తమ సభ�య్ల ��రక� �ేయవల�ిన పనుల� మ��య� �ేయక�డ�

పనుల� అ�� �� డ�ాట� పట�్ట కను క���య�ంట�ర�. అ��ే, దుఃఖకరమ��ా సంఘమ� �క్క ఈ �ాఖల� ���సత్వ

��ా్వసమ�ను ��వలం �ా�ాయ్చరణ�ా మ�త్ర�� ప��గణ��త్ ార�. ���సత్వయ్మ� ��వలం ���యల ��రక� మ�త్ర�� ఉ���ల�
ఉనన్ట�
్ల ఉంట�ం��. మ��య� �ారయ్మ�ల �ద ఈ ప��ా్వక�మణ ��ల� �ార�్ల చట్ట �ాదమ�నక� ���� �సుత్ం��.

��వనల�
మ��య� మ�డవ���ా, మ�����న్ ����ంత�ాసత్ � �ి�ధ్ �ంతమ�ల� తమను��మ� తమ ��వనల

ఆ��రం�ా ��ర�పరచు��ంట�ర�. ���సత్వ ��ా్వసమ� �క్క ��వ��త్మక ��ణమ� ఈ సంఘమ�లల� ��ంద్రమ��ా
ఉంట�ం��. మతపర���న అ�మ�నమ�ల� ఎంత ��పప్ �ల�వ క���య�ంట�యంట� ��ల� �ార�్ల ఇతర
�షయ�లను �ర� ప్రక్కనబ�ట�
�్ట త్ ార�. ఈ ���సత్వ�లక� �ి�ధ్ �ంతమ��� ��తత్ ం ఉండదు. మ��య� �ా����

��కరయ్వంతమ��ా ఉంట� తపప్, ���న్ �ధమ�ల�ౖన నడవ��కలను ఆచ��ంచుటక� �ార� ఇష్టపడర�. ఈ

�ారణమ� �ేత, సంఘమ� �క్క ఈ �ాఖల� ��వ��త్మక�ాదమ� ��్వ�ా న���ించబడ�ట �ా��రణ

�షయ���య�నన్��.

�ాబట�్ట , ప్ర� ఒక్కర� ���సత్వ �ాంప్ర��యమ�ల �క్క �ో రణ�లను పల� �ధమ�ల��ా

���్ల�ంి చవల�ియ�నన్ద� �ెపప్నవసరం ల�దు. అ��ే, ����ంత�ాసత్ � �ాంప్ర��యమ�ల� �ా��రణం�ా ఈ
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అవ�ాహనలల� ఒకట� ల�క ��ంట�� ఉ��్ఘట�ంచుట ��్వ�ా తమ గ���త్ంప�ల� �� ందుక�ంట�య� �ెప�ప్ట
సమంజసమవ�త�ం��.

ఇప�ప్డ� మనమ� ���సత్వ �ాంప్ర��యమ�ల �క్క ఆల�చనను మ��య� అట�్ట �ాంప్ర��యమ�ల�

�ా��రణం�ా కనుపరచు �ో రణ�లను �ర్వ�ం��మ� �ాబట�్ట , ����ంత�ాసత్ �మ�ను కట�్టట అను ఈ �ాఠమ�ల
�ద ����ంత�ాసత్ � �ాంప్ర��యమ�ల �క్క ప్ర��వమ�ను మనమ� గ���త్ంచవల�ియ�నన్��.

�ాంప్ర��యమ�ల �క్క �ా్రమ�ఖయ్త
సుల�వ��ా �ె��ే, ఈ �షయమ�ల �క్క అవ�ాహన ��ండ� మ�ఖయ్���న �ాత్రలను �� �ిసత్ ుం��:

�దట��ా, మనలను గ���్చ మనమ� ఎక�్కవ�ా అర్థ మ� �ేసు��నుటల� అ�� స�యపడ�త�ం��; మ��య�
��ండవ���ా, ఇతర�లను గ���్చ ఎక�్కవ�ా అర్థ మ� �ేసు��నుటల� క��� అ�� స�యపడ�త�ం��.

����ంత�ాసత్ � �ాంప్ర��యమ�ల ��ల�గ�ల� ����ంత�ాసత్ � ���య్ర�్థల� తమను ��మ� ఏ �ధమ��ా చూ��� అ��
�షయమ�ను గ���్చ ఒక్క ��షం ఆల�చన �ే�ద్ �మ�.

మనలను గ���్చన అవ�ాహన
��ల� �ార�్ల, ���సత్వ�ల� సంఘమ�ల� ఉనన్ ����ంత�ాసత్ � �ాఖలక� ��ర��ా ల�క తటస్థ ం�ా ఉనన్

మ�రగ్ మ�లల� తమ ����ంత�ాసత్ �మ�లను ���్మంచు��నుటక� ప్రయ�న్�ాత్ర�. �ా���� ఏ �ాంప్ర��యమ� ల�దు
�ా� �ార� ��వలం బ�ౖ�ల� చ����ే ప�����ధ్త�్మడ� �ా���� సమసత్ మ�ను బ� ���త్ ాడ� �ెప�ప్ ���య్ర�్థల

మ�టలను ��ను ల�క్కల�న�న్ �ార�్ల ���న్ను.

ఈ ఆల�చ�� దృ�ి్ట ��ల� జనసమ్మత���య�నన్�� మ��య� ఇ�� జ�్ఞ��దయ ఆధు�క�ాదమ� �క్క

దృ�ి్ట��ణమ�ల ��్వ�ా సమ��్థంచబడ�త�ం��. జ�్ఞ��దయమ� తర��ాత �ాలమ�ల�� బ�ౖ�ల� �క్క గం�ర���న
���య్ అధయ్యనమ� �క్క లకష్య్మ� ����ంత�ాసత్ � పకష్�ాతమ�ల� మ��య� �ాంప్ర��యమ�ల నుం��
తమను ��మ� దూరమ� �ేసు��నుట అయ�య్నన్��.

���సత్వ ��ా్వసమ� �క్క ��త��ాదమ�ను సమ��్థంచుటక� ��ను �ే�న
ి ప్రయతన్ంల� �ె�ా్క��్టస్ ఈ

పదధ్ �� ఉప���ం��డ� �ర� జ�్ఞపకం �ే�ి��నవచు్చ. ఒక �ామ�నయ్ న�్మక నుం�� జ�్ఞనమ�ను

��ర�పరచుటక� �ె�ా్క��్టస్ సమసత్ మ�ను సం�ే��ం��డ�. ఒక సప్ష్ట�న
� ��త�బదధ్ సతయ్మ� �క్క

అ��్వషణల� మ�డనమ్మకమ�ల� మ��య� ����్క�క మత �ాంప్ర��యమ�ల వంట� నమ్మకమ�లను

������ట్ట ��.

ఇప�ప్డ� అ��క మ�రగ్ మ�లల�, తమ మతపర���న �ారసత్వమ� నుం��, తమ ���ష ��స
� త్ వ

����ంత�ాసత్ � �ాంప్ర��యమ� నుం�� తమను ��మ� ��ర�పరచు���ాల� ప్రయ�న్ంచు ���య్ర�్థల�,
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����ంత�ాసత్ �మ�నక� జ�్ఞ��దయమ�ను, �ె�ా్క��్టస్ �క్క �ా్థ�లను అన్వ�సుత్��న్ర�. దుఃఖకరం�ా, ఈ

మధయ్ శ��బద్ మ�లల� మనమ� ప�్చమ సంఘ�లల� చూసుత్నన్ మతభ్రష్టత్వమ�నక� ����ంత�ాసత్ �మ� పట్ల ఇట�్ట

అవ�ాహన �ారణమ��ా ఉనన్��. ఆధు�క ఉ��ర�ాదం ����ంత�ాసత్ �మ�నక� ఆధు�క జ�్ఞ��దయ�ాదమ�నక�
అన్వ�ంచుటక� ఫ�తం�ా ఉనన్��.

అ��ే ����ంత�ాసత్ � �ాంప్ర��యమ�ల�� వయ్వహ��ంచుటక� మ��ంత ఉతత్ మ���న మ�రగ్ ం ఉనన్��.

మన ����ంత�ాసత్ � అవ�ాహనల నుం�� మనలను మనం ��ర�పరచు��నుటక� ప్రయ�న్ంచుటక� బదుల��ా,
స్వయం-అవ�ాహన ��రక� ప్రయ�సపడ�ట మ��ంత ఉప�గకరం�ా ఉంట�ం��. మ��క మ�టల�, ఒక

����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుచుండ�ట��ౖ తరచు�ా ప్ర��వమ� చూప� �ారసత్వమ�ను గ���్చ మ�� ఎక�్కవ�ా
�ెల�సు��నుట మనక� స�యకరం�ా ఉంట�ం��, ఎందుకంట� స్వయం-అవ�ాహన ఈ ప్ర��వమ�లల�
���న్ంట�� ���్ల�ించుట మ��య� �యం�్రంచుటల� మనక� స�యపడ�త�ం��.

మనలను మనం ���న్ ప్రశన్ల� అడ�గ���నుట స�యకరం�ా ఉంట�ం��. �దట��ా, సంఘమ�

�క్క ఏ �ాఖను �ర� �ా్థ�క �ాఖ�ా ప��గణ��త్ ార�? �ర� ఒక �������షన్ గ���్చ ల�క ఒక ఉదయ్మమ�
వంట� ���� గ���్చ, అ���ా��క ల�క అన���ార సంస్థ లను గ���్చ ఆల�చన �ేయవచు్చ. ���� �ం�, �
�ాంప్ర��యమ� �క్క �ామ�నయ్ �ో రణ�ల� ఏ���య���న్�? � సంఘమ� �క్క �ాఖ ఆ��్థ����స్,
ఆ��్థ�ా్ర��స్స్, ల�క ఆ��్థ�ా�ో స్ ల� �ే�� ఎక�్కవ ఉ��్ఘట�సత్ ుం��? �ర� �ే�� గ���్చ ఎక�్కవ �ం��ాత్ర�:

�ి�ధ్ �ంతమ�, ప్రవరత్ న, ల�క ��వనల�? ఏ�� �మ�్మను � ��ా్వసమ�ల� ��్ర��
� ిసత్ ుం��? ��స
� త్ ుల� ఏ�� �

��తమ�నక� శ��త్� ఇసుత్ం��? తర��ాత ఈ ���ం�� ప్రశన్ల� అడ�గ�ట ��్వ�ా � �ాంప్ర��యమ� �క్క
స్వ��వమ�ను మ��ంత�ా గ���త్ంచుటక� ప్రయ�న్ంచం��: ఏ �ధ���న �ి�ధ్ �ంతమ�ల� అతయ్ంత

�ా్రమ�ఖయ్��న
� ��ా ఉ��న్�? ఏ ప్రవరత్ నల� ఎక�్కవ వ�ా్కణ�ంపబడ�త���న్�? ఏ ��వనల� అం���ార

�గయ్మ��ాను మ��య� అనం���ారమ��ాను ఉ��న్�? ఇట�్ట ప్రశన్లక� �ర� జ�ాబ�ల�

ఇవ్వగ���నప�ప్డ�, � �� ంత ���సత్వ �ి�ధ్ �ంతమ�ను అ�వృ��ధ్ �ేయ�చుండ�ా � �� ంత సంద�ాభ్ల �క్క
ప్ర��వమ�లను �యం�్రంచు ప���్థ �
ి ల� �ర� ఉంట�ర�.

ఇప�ప్డ� ����ంత�ాసత్ � �ాంప్ర��యమ� మన �ద ప్ర��వమ� చూప�త�నన్ందు వలన మ�త్ర��

�ా్రమ�ఖయ్��న
� �� �ాదు �ా�, అ�� ఇతర�ల �ద ప్ర��వమ�ల� చూప�త�ం�� �ాబట�్ట క���
�ా్రమ�ఖయ్��న
� �ైయ�నన్��.

ఇతర�లను గ���్చన అవ�ాహన
ఇతర ��ా్వసుల�� మనమ� ����ంత�ాసత్ �మ�ను చ��్చంచు ప్ర��ా��, మన వల��� �ా�� �ాంగతయ్మ�ల�

మ��య� �ా�� �ాంప్ర��యమ�ల� �ా����ౖ బల���న ప్ర��వమ�ను చూప�త���న్య� మనమ� ఎల్ల ప�ప్డూ
జ�్ఞపకమ�ంచు���ా�. �ార� �ెం��య�నన్ ����ంత�ాసత్ � �ాఖ �ార� క���య�నన్ అ��క న�్మకలను క���
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����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

��ండవ �ాఠమ�: ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను అ��్వ�ించుట

�వ��సత్ ుం��. అన�ా �ర� క���య�నన్ ఉ�ేద్శమ� కంట� ఇతర ���సత్వ�లక� ప���త్�ా �నన్��న
� ఉ�ేద్శమ�

ఉండవచు్చ. �ా���� �నన్��న
� �ా్ర��నయ్తల�, బలమ�ల� మ��య� బల��నతల� ఉండవచు్చ. ఇతర�లను

గ���్చ మనమ� ఈ �షయమ�ను ఎంత�ా గ���త్ంచగ����ే, అంత ఫలబ��తమ��ా మన పరసప్ర సం��షణల�
ఉంట��.

���సత్వ�ల� ��వలం తమను గ���్చన అవ�ాహన మ�త్ర�� �ాక ఇతర�లను గ���్చన అవ�ాహన క���

క���య�ం��ల� ��ను ఒ�ిప్ంచబ��్డను, ఆ �ధం�ా మనమ� అవసర���న ��దమ�లను �స��జ్ం� మన
మధయ్ల� ఫలబ��త��న
� సం��షణలను క���య�ండగల�గ���మ�.

���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను గ���్చన మన అవ�ాహనను మ��య� ����ంత�ాసత్ � ��ా్మణ ప్ర�య
� ను

సదర� ����ంత�ాసత్ � �ాంప్ర��యమ�ల� ఏ �ధం�ా ప్ర���తమ� �ే�త్ ా� �ెల�సు��నవల�ిన �ా్రమ�ఖయ్తను
మనమ� చూ�ామ� �ాబట�్ట , ఇప�ప్డ� మన మ�డవ అంశమ�ల���� ���ద్ �మ�: ప�నర�దధ్ రణ �ెం��న

�ాంప్ర��యమ�. ఈ అంశమ�ను మనమ� చదవవల�ియ�నన్�� ఎందుకంట� ఈ �ాఠమ�ల� ప�నర�దధ్ రణ

�ెం��న ల�క ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ �మ��ా గ���త్ంచబ��న ����ంత�ాసత్ � దృ�ి్ట��ణమ�ల ��్వ�ా బలమ��ా
ప్ర���తమ� �ేయబడ���.

ప�నర�దధ్ రణ �ాంప్ర��యమ�
దురదృష్టవ�ాత�
త్ , సంఘమ� �క్క ఈ �ాఖను గ���్చ ��డ� అంత అవ�ాహన ల�దు. �ాబట�్ట ,

�ానునన్ �ాఠమ�లల� అర్థ వంతమ��ా సం���ించునట�
్ల �క� స�యం �ేయ�టక�, ��ను ఈ �ాఠమ�లను
� మ�ందుంచబ� త�నన్ ����ంత�ాసత్ � �ాంప్ర��యమ� �క్క ఆకృత�లను �ర� అర్థ ం �ేసు��నుట ��ల�
�ా్రమ�ఖయ్���య�నన్��.

��ను ఈ �షయమ�ల� ర���పరచబ��్డను: ����ంత�ాసత్ � అ��య్పక�ల� తమ �� ంత స్వయం-

అవ�ాహనను వయ్కత్ పరచునప�ప్డ�, �ా�� బ� ధలను ���్ల�ిం� బ�ధయ్��య�తమ��ా �ాట��� సప్ం��ంచుటక�

���య్ర�్థల� మ�� ఎక�్కవ�ా సనన్దుధ్లవ���ర�. ఈ �ాఠమ�లల� ���న్ �షయమ�ల� �క� ��కరయ్వంతమ��ా
ఉంట��; మ�����న్ అంత ��కరయ్వంతమ��ా ఉండవ�. �ట�ల� ���న్ట��� �క� సమ్మ��ాత్ర�, మ�����న్ట���
సమ్మ� చూపర�. అ��ే, � �� ంత�� �ానపప్ట��� ఒక సంఘమ� �క్క �ాఖల� ����ంత�ాసత్ �మ�ను ఎల�
���్మ�ాత్�� చూడ����� ఈ �ాఠమ�లను ఒక అవ�ాశమ��ా �సు��ంట�ర� ఆ�ంచుచు��న్ను.

ఇప�ప్డ� ��ను ఒక �షయమ�ను మ�త్రం సప్ష్టం �ేయ��. ఒకర� ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ �మ�ను

ఒప�ప్��నునట�
్ల �ేయ�టక� ఈ �ాఠమ�ల� ర��� ం��ంచబడల�దు. �� లకష్య్మ� అ�� �ాదు. ��ందర� ���సత్వ�ల�
అం��క���త్ ార� మ�� ��ందర� అం��క��ంచర�, మ��య� ��ల� �ార�్ల ఇల��� జర�గ�త�ం��. అ��ే ఈ
-18����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

��ండవ �ాఠమ�: ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను అ��్వ�ించుట

�ాఠమ�లల� బ� ��ంచబడ� పల� �షయమ�లను �ా�ించు అవ�ాహనను సప్ష్టమ� �ేయ�టక� మ�త్ర�� ��ను
�ట�� ప్ర�త్ ా��ాత్ను.

ప�నర�దధ్ రణ �ాంప్ర��యమ� �క్క ఆకృత�లను �వ��ంచుటక� మనమ� ఈ మ�డ� �షయ�లను

చూ��ద్మ�: �దట��ా, సంఘమ� �క్క ఈ �ాఖ �క్క �����్రక ఆరంభమ�ల� మ��య� అ�వృదుధ్ల�;
��ండవ���ా, ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క �ో రణ�ల�; మ��య� మ�డవ���ా, ��� �క్క
����ంత�ాసత్ � వయ్��య్సమ�లల� ���న్. ప�నర�దధ్ రణ �ి�ధ్ �ంతమ� �క్క ఆరంభమ�ల� మ��య�
అ�వృదుధ్లను �దట చూ��ద్మ�.

ఆరంభమ�ల� మ��య� అ�వృదుధ్ల�
ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ �మ� అ�� పదమ� ��్ర ట��్ట ం� ట్ ప�నర�దధ్ రణల� నుం�� ��ల�వ��ం��. అ��ే

పద�రవ శ��బద్ మ�ల�� ��్ర ట��్ట �ంట్ ప�నర�దధ్ రణల� అ��క ����ంత�ాసత్ � ఉదయ్మ�ల� ఇ���య���న్�.

�ట�ల� జర్మ��� �ెం��న ల�థరను్ల, ���చ్ క� �ెం��న �్వ��య
� ను్ల మ��య� జ��వక� �ెం��న �ా�్వ�సు�� ���ల�
�ా్రమ�ఖయ్��న
� గ�ంప�ల�. ��ాల���న ��వనల� ఈ మ�డ� సంఘమ�లను మనమ� ప�నర�దధ్ రణ

సంఘమ�ల� �ిల�వవచు్చ�ా�, “ప�నర�దధ్ రణ” అ�� పదమ� �ా్రథ�కం�ా మ�డవ గ�ంప�క�, అన�ా జ�న్

�ా�్వన్ �క్క ����ంత�ాసత్ �మ� ��్వ�ా ప్ర���తం �ేయబ��న ��్ర ట��్ట ం� ట్ల క� ఉప���ంపబడ�త�ం��.

ఇప�ప్డ� సంఘమ� �క్క ఈ �ాఖ ��వలం జ�వక� మ�త్ర�� ప���త��న
� �� �ాదు. ప�నర�దధ్ రణ

��నమ�లల�, ప�నర�దధ్ రణ �ెం��న సంఘమ�ల� సు�ారత్ ప్రకటన దృ�ి్ట క��� ప�్చమ ఐ���ా అంతయ�

మ��య� ఇతర స్థ లమ�లల� �ాయ్�ిం���. ���్వన్ స్వయం�ా �ా్రన్స్ �ేశమ�నక� �ెం��న�ాడ�, మ��య�

��్రంచ్ హ�����ట్ మ���్మంట్ ను న���ించుటల� అ��కమం�� అత� ���య్ర�్థల� స�యం �ే�ార�. �ా�� ఆరంభ
ద�ాబ�ద్లల� ఈ యవ్వన ��వక�ల� ఎం�� శ�మ�� ం��ర� మ��య� ��ం�ింపబ��్డర�. �ాసత్ �ా���, ఈ

యవ్వనుల� జ��వ �డ� సంఘ �ా్థపన ��రక� �ా్రన్స్ ���్లనప�ప్డ�, �ా�� ఆయ�వ� �ాలమ� అంచ�� ��వలం
ఆర� ��లల� మ�త్ర��. �ా� జ��వల�� ����ంత�ాసత్ �మ� ఎంత బల���న���ా ఉం�ేదంట� ఈ యవ్వనుల�
మరల� మరల� ���సత్ ు సంఘమ�ను ���్మంచుటక� �ా్రన్స్ ����్ల �ార�.

ప�నర�దధ్ రణ ఉదయ్మమ� ఐ���ా అంతట ఎదుగ�ట ��న�ా��ం�ం��. జర్మ�, �ా్రన్స్, బ��జ్యం, �లండ్,

హ��గ్ �� మ��య� ఇతర �ేశమ�లల� సంఘమ�ల� వందల ��ల�� ప�ట�్ట����్చ�. ఆరంభ �ాంట���ంటల్
ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� ���న్ సఫలతలను ఇక్కడ ప్ర�త్ ా�ంచవల�ియ�నన్��.

1561 �క్క బ��జ్క్ ఒప�ప్��ల� 1563 �క్క ���ెల�్బర్గ్ ���సత్వ మత ����ప�ేశమ�: సంఘమ�

�క్క ప�నర�దధ్ రణ �ాఖల� �ట��� ��పప్ �ా్రమ�ఖయ్త ఉనన్��. జ��వల� బ� ��ం�న ����ంత�ాసత్ � వయ్వస్థ క� ఇ�
ఆరంభ ప్ర�కల��ా ఉ��న్�.
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ఐ���ా ఖండమ�ల� డచ్ ���ార్�� చ��్చ ఈ ప�నర�దధ్ రణ పరంపరక� ఒక బల��న
� �ాఖ�ా ఉనన్��.

అ��్మ�యన్ ��ాదమ��� వయ్వహ��ంచుటక� 1618 నుం�� 1619ల� క�డ����న ���
ౖ �డ్ అఫ్ ��ర్్ట �ాట�ల� ఒక
ప్రఖ�య్��ాం�న �ాఖ. ���
ౖ �డ్ ��్వ�ా ప్రచు��ంచబ��న ��నన్స్ ఆఫ్ ��ర్్ట, ���్వ�జం �క్క ఐదు �ందువ�ల�

అ� ��డ� మనమ� �ిలచు���� ప�నర�దధ్ రణ �ి�ధ్ �ంతమ�లక� ప్రఖ�య్��ాం�న ఆ�ారమ��ాను సమర్థన�ాను

ఉ��న్�.

ఈ ప�నర�దధ్ రణ �ాంప్ర��యమ� �్రటష్
� ఐల్స్ ల� �����ా �ాయ్�ిం�ం��. 1505 నుం�� 1572 మధయ్

�ాలంల� �వ�ిం�న జ�న్ ��క్స్ జ�వల� అధయ్యనం �ే�ి �ా్కట�్లండ్ ల� ప�నర�దధ్ రణ మ��య�

��్ర�్బి ట���యన్ సంఘ�లను ���్మంచుటక� ����� వ��్చడ�. ఆ �ాలమ� �దల���� 1560 �క్క �ా్కట్స్

క��్ఫషన్ ఒక ప్రఖ�య్��ాం�న ప్రత� అ�య్ం��. ప�నర�దధ్ రణ ఇం�ా్లండ్ ల� క��� �ా్థ�ించబ��ం��, మ��య�

అక్కడ ఇతర గ�ంప�ల�� కల�ి ప�య్��టను్ల 1646ల� ���్ట �ి �స్ట ర్ క��్ఫషన్ అఫ్ ���త్ ను మ��య� 1647
నుం�� 1648 మధయ్ �ాలమ�ల� ��దద్ మ��య� �నన్ ��స
� త్ వ మత ����ప�ేశమ�లను ర��� ం��ం��ర�.
���్ట �ి �స్ట ర్ �ా్టండర్్డ � అ� �ిల�వబ��న ఈ ప్రత�ల� ��డ� క��� అ��క ప�నర�దధ్ రణ సంఘమ�లల�

ఉప���ంచబడ�త���న్�. �్రట�ష్ ఐల్స్ క� �ెం��న అ��క బ��ి్టస్ట ు గ�ంప�ల� క��� తమను ��మ�

ప�నర�దధ్ రణ �ాంప్ర��యమ�ల� ��గమ�ల� ప��గణ�ంచు���, 1644ల� �దట��ా ప్రచు��ంచబ��న లండన్
బ��ి్టస్్ట క��్ఫషన్ వంట� ప్రత�లల� తమ ��ా్వసమ�ను వయ్కత్ పర��ర�.

ప�నర�దధ్ రణ �ాంప్ర��యమ� ప్రపంచమ�ల�� ఇతర ��గమ�లక� క��� �ాయ్�ిం�ం��. ఆంగ్ల

ప�య్��టను్ల మ��య� తర��ాత �ా్కట�ష్ ���
్ర ి్బట���యను్ల ���� ఉతత్ ర అ�����ాక� బలమ��ా �ె��్చర�.

మ��య� �షన�� కృ�ి ���� ఆ�ి�
్ర ా, ఇం�ో ��
� ియ�, ద��ణ త�ర�ప్ ఆ�ియ� మ��య� ద��ణ అ�����ాలల��

అ��క ��గమ�లక� క��� �సు��� ���్ల ��.

ఇప�ప్డ�, ��� చ��త్రల�� ప్ర� ��ట్ట �ల�ను అ��క అ�వృదుధ్ల� ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ �మ�నక�

���న్ ప్ర�య్ే క లకష్ణమ�లను ఇ��్చ�. సంఘమ� �క్క ఇతర �ాఖలల� వల��,� ప�నర�దధ్ రణ సంఘమ�లల�
క��� ���న్ గం�ర���న ��ఫ
ౖ ల�య్ల� మ��య� మతభ్రష్టత్వమ�ల� ఉం��న�. ��స
� త్ ు శ��రమ�ల�� ఈ ��గమ�ల�
��డ� క��� సమసయ్ల� ఉ��న్�. అ��ే ��డ� స�ేతన బ�ౖ�ల� ఆ��ర��న
� ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ �మ�
ల�కమ�ల�� ప్ర� మ�లన బ� ��ంచబడ�త�ం�� మ��య� ప్రజల� ���� అనుస��ం� ��సుత్��న్ర�.

ఆయన �ా్ర�ిన ప�సత్ క��న
� ���్వన్ ఇన్ �ాంట�క్�� అ�� ప�సత్ కమ�ల� ప�నర�దధ్ రణ చ��త్ర�ార��ైన �ే�డ్

��్ట���్మట్జ్ ఈ �ధం�ా �ా్ర�ాడ�:

��ల�గ� వందల సంవతస్రమ�ల కంట� ఎక�్కవ �ాలం �ాట� ���్వన్ ఐ���ా మ��య�

అ�����ాల�� అ��క తరమ�ల �ా��� మ��య� �ార� మతమ�ను గ���్చ ఆల��ం�న
���నమ�ను, �ా�� �ాజ��య సంస్థ లను ���్మం�న ���నమ�ను, �తత్ ర�వ�లను

చూ�ిన ���నమ�ను, పదయ్మ�ల� మ��య� మ�య్�క్ ను �ా్ర�ిన ���నమ�ను, ఆ��్థక
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అనుబంధమ�లను ���్మం�న ���నమ�ను, ల�క ���క భ���ళమ�ను �ా�ిం�న
�యమ�లను బయల�పరచుటల� ప��న �ాట్ల ను ప్ర���తం �ే�ాడ�.

ఇప�ప్డ� మనమ� సంఘమ� �క్క ప�నర�దధ్ రణ �ాఖ �క్క చ��త్రను గ���్చ ��ంత వరక�

��ర�్చ����న్మ� �ాబట�్ట , ఇప�ప్డ� ��� �క్క ����ంత�ాసత్ � �ో రణ�లను చూ��ద్మ�.

�ో రణ�ల�
���సత్వ �ాంప్ర��యమ�లల� �ో రణ�లను గ���్చ మనమ� మ�ందు �ే�్చ� న చర్చల ఆ��రం�ా,

ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� �ే��� ఎక�్కవ �ల�వ ఇ�ాత్ర� అ� మనమ� అడగవల�ను:ఆ��్థ����స్,
ఆ��్థ�ా్ర��స్స్, ల�క ఆ��్థ�ా�ో స్? శ��బ�ద్ల తరబ�� ���న్ అర��ెన
ౖ సంద�ాభ్ల� �న�, ప�నర�దధ్ రణ

�ాంప్ర��యమ� �ా్రథ�కం�ా ఆ��్థ����స్ �ద ఉ��్ఘటన ఉం�ంద�, మ��య� ��ండవ���ా ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ �ద

వ�ా్కణ�ం�నద� సప్ష్టమవ�త�ం��. ��ందర� ప�య్��టన్ రచ�తలను �న����త్ , ఆ��్థ�ా�ో స్ �ద ఎక�్కవ
��య్స ఉంచబడల�దు.

ఆ��్థ����స్ మ��య� ఆ��్థ�ా�ో స్ �ద ఈ ద్వంద్వ ఉ��్ఘటన ప్రపంచమ�ల� ��ట��� క��� అ��క ��ట్ల

ఉప���ంచబడ�త�నన్ ���్ట �ి �స్ట ర్ �ార్టర్ ��ట��జం �క్క మ�డవ ప్రశన్క� జ�ాబ�ల� మనమ�

చూడవచు్చ. “ల�ఖనమ�ల� �యమ�ను�ారం�ా ఏ� బ� ���త్ ా�?” అ�� ప్రశన్క� జ�ాబ��ా, ��ట��జం ఈ

���ం�� �ధం�ా సప్ం��సత్ ుం��: “�ేవ�� గ���్చ ఒక వయ్��త్ ఏ� నమ్మవల��� మ��య� మ�నవ�� నుం�� �ేవ�డ� ఏ
బ�ధయ్తను ఆ�ంచుచు��న్�ో ల�ఖనమ�ల� �ా్రథ�కం�ా బ� ���త్ ా�.”

ఈ �నన్ ��స
� త్ వ ����ప�ేశమ� ల�ఖన బ� ధను ఆ��్థ����స్ మ��య� ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ మ�టలల�

�����క��సత్ ుం��. �దట��ా, “�ేవ�� గ���్చ మనమ� ఏ� నమ�్మ�.” ఇ�� స��న
� �ి�ధ్ �ంతమ� ల��� ఆ��్థ����స్.

మ��య� ��ండవ��, “�ేవ�డ� మ�నవ�� నుం�� ఏ� ��ర�చు��న్డ�.” ఈ కథనమ� మన ��య్సను

�ా్రథ�కం�ా ఆ��్థ�ా్ర��స్స్, అన�ా స���న ప�� �ేయ�ట ��ప
ౖ �క� మ�్ల సత్ ుం��. అ��క ���ల��ా, ���సత్వ

����ప�ేశమ� �క్క ��ం��ంతల ఉ��్ఘటన అ�న �ి�ధ్ �ంతమ� మ��య� బ�ధయ్త సంఘమ� �క్క

ప�నర�దధ్ రణ �ాఖల�� మ�ఖయ్���న అంశమ�లను ర��� ం��సత్ ుం�� మ��య� ప్ర��ం�సుత్ం��. ����ప�ేశమ�

�క్క జ�ాబ�ల� క��ించ��� ఏమన�ా �ేవ�డ� మ��య� ఆయన �బంధన జనుల మధయ్ �ేవ�� �ాకయ్మ�

���్మంచు అనుబంధమ� ల�క ��వ��త్మక బంధమ� �క్క ప్ర�త్ ావన.

ప�నర�దధ్ రణ �ాంప్ర��యమ�ల� ఉనన్ ��స
� త్ వ�ల� ��ల� �ార�్ల “గడ్డ కట�్ట న ఎనున్��నబ��న�ార�” అ�

�ిల�వబడ�టల� ఆశ్చరయ్ం ఏ���
� � ఉం��? ఆ��్థ�ా�ో స్ �క్క ఆచరణ�త్మక బ���ా్కరమ� ��రక� �ి�ధ్ �ంతమ�
మ��య� బ�ధయ్తను ఉ��్ఘట�ంచునప�ప్డ�, �ి�ధ్ �ంతమ� �ద వ�ా్కణ�ంప� మనలను జ�్ఞన�ాదమ�నక�

న���స
ి త్ ుం�� మ��య� బ�ధయ్త �ద మన ఉ��్ఘట�ంప� చట్ట �ాదమ�నక� న���స
ి త్ ుం��. ఆ��్థ����స్ మ��య�
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ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క �ా్వ���క �ో రణ�ల�ౖయ���న్�, మ��య� ���సత్ ు

శ��రమ�ల�� ఈ ��గమ�నక� ఇ� బలమ�ల��ాను మ��య� బల��నతల��ాను ఉ��న్�. మ��య�

��ల������ ల�క ��డ������, ఈ �ాఠమ�లల� ఇ� బలమ�ల��ాను మ��య� బల��నతల��ాను మరల� మరల�
ప్రతయ్కష్మవ����.

ఇప�ప్డ�, ప�నర�దధ్ రణ �ాంప్ర��యమ� ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� ఇతర �షయమ�ల కంట� ఎక�్కవ�ా

�ి�ధ్ �ంతమ� �ద ఉ��్ఘటన ��డ��� �ాబట�్ట , ప�నర�దధ్ రణ �ి�ధ్ �ంతమ�ను గ���్చ ఎక�్కవ అవ�ాహన

�� ందుటక� ��� �క్క �ా్రమ�ఖయ్��న
� �ి�ధ్ �ంత �నన్త్వమ�లను అధయ్యనం �ేయ�ట ఉతత్ మ���న

మ�రగ్ మ� అ�� �షయం మనక� ఆశ్చరయ్ం క���ంచనవసరం ల�దు. ఈ సమరప్ణలను అర్థ మ� �ేసు��నుట ఈ
�ాఠమ�లల� ఇవ్వబ��న దృ�ి్ట��ణ�లను మ��ంత సప్ష్టమ��ా ���్ల�ించుటక� స�యపడ�త�ం��.

���షతల�
సంఘమ� �క్క ఈ �ాఖక� ప్ర�య్ే ��ంచబ��న ��ల�గ� �ి�ధ్ �ంత �ా్థనమ�లను మనమ�

ప్ర�త్ ా�ంచు��మ�: �దట��,� ప�నర�దధ్ రణ �క్క �� లస్ అ� �ిల�వబ��న��; ��ండవ��, ల�ఖనమ� �క్క
ఐకయ్త; మ�డవ��, �ేవ�� �ి�ధ్ �ంతమ�; మ��య� ��లగ్ వ��, ���సత్వయ్మ� మ��య� మ�నవ సంస్కృ� మధయ్

ఉనన్ అనుబంధమ�నక� ఒక ప్ర�య్ే ��ంచబ��న పదధ్ �. ప�నర�దధ్ రణ �క్క �� లస్ ను గ���్చన ప�నర�దధ్ రణ
ఆల�చనను �దట��ా మనమ� చూ��ద్మ�.

ప�నర�దధ్ రణ �క్క �� లస్
ఇతర ��్ర ట��్ట ం� ట్ �ా���� �ాట�, “�� �� లస్” అ� �ిల�వబ��న �ి�ధ్ �ంతమ�ల సమ�హమ�ను

ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� ర���పర��ర�. ఈ �ి�ధ్ �ంతమ�ల�న్ �ాంప్ర���కమ��ా “ �� ల,” అన�ా
“ఒ��” ల�క “మ�త్ర��,” అ�� మ�టను క���య�నన్ ల�ట�న్ కథనమ�లల� �����క��ంపబ��న�. ��ల� మం��

ఇ�ాంజ��కల్ ��స
� త్ వ�ల� �ట�ల� ���న్ట�� గ���్చ����� ��య�ంట�ర�: �� ల �ి��ప�్చర, అన�ా “ల�ఖనమ�
మ�త్ర��”; �� ల� ����్ట � స్ అన�ా “���సత్ ు మ�త్ర��”; �� ల �ి�,ే అన�ా “��ా్వసమ� మ�త్ర��”; �� ల ����ియ
అన�ా “కృప మ�త్ర��”; మ��య� �� � ��� ��్ల��య అన�ా “�ేవ���� మ�త్ర�� మ��మ.”

�� ల �ి��ప�్చర అన�ా ల�ఖనమ� మ�త్ర�� �ష్కళంక��న
� ��ా్వస మ��య� �వన �యమమ� అ��

�ి�ధ్ �ంతమ�. ల�ఖనమ�ల�� �ాట��ా సంఘమ�క� క��� ఎనల�� �ాంప్ర��యమ� ఉనన్ద� మ��య� అ��

ఎక�య్��కల్ సభల ��్వ�ా ల�క �� ప్ ��్వ�ా వయ్కత్ పరచబడవచు్చన� నమ�్మ ��మన్ �ాథ�క్ నమ్మకమ�నక�
ఇ�� �నన్మ��ా ఉనన్��.
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�ేవ���� మ�నవ���� మధయ్ ��వలం ��సు ��స
� ���న్డ� �� ల� ����్ట �
� త్ ు మ�త్ర�� మధయ్వ��త్�య

ఉ��్ఘట�సత్ ుం��, మ��య� ఇ�� మధయ్వ��త్త్వం ��రక� ప���దుధ్ల ��ౖప� ల�క మ��య ��ప
ౖ � చూచు�ా����

�నన్మ��ా ఉనన్��. ��స
� త్ ు మ�త్ర�� ఏ���క రకష్క�డ�, �ాప కష్మ�పణ ��రక� మ��య� �ేవ�� ఉగ�త నుం��

త�ిప్ంచు��నుటక� �ాప�ల ��రక� ఏ���క మ�రగ్ మ� ఆయ��.

�� ల �ి�,ే ల�క “��ా్వసమ� మ�త్ర��,” అన�ా ��ా్వసమ� ��్వ�ా మ�త్ర��, మ��య� మ�నవ కృ�ి

ల�క మ�నవ ���యల� వంట� ఇతర మ�రగ్ మ�లల� �ాక, �ేవ�డ� ��ా్వసులను ��మంత�ల��ా ఎంచు��డ� అ��
�ి�ధ్ �ంత���య�నన్��.

�� ల ����ియ, “కృప మ�త్ర��,” అ���� �ేవ�డ� మనక� రకష్ణ ఆ��ా్వదమ��చు్చ మ�రగ్ మ�ను

�వ��సత్ ుం��. �తయ్త్వమంతట� నుం�� �ేవ�డ� ఆయన ఎనున్���న ప్రజలక� కృపను అనుగ����త్ ాడ�. ��స
� త్ ు

�గయ్త ఆ��రం�ా ఆయన ఉ�తమ��ా మనలను ��మంత�ల��ా �ర�్చ��డ� మ��య� ఆ �గయ్తను

ఆయన మన ఖ���ల� జమ �ే�త్ ాడ�. మన రకష్ణల� స�యపడ� వయ్��త్గత �గయ్త మనక� ల�దు అ� �� ల
����ియ ఉ��్ఘట�సత్ ుం��. రకష్ణ ప్ర��య అం��, అన�ా �తయ్ ఎం�ిక నుం�� �తయ్ మ��మ వరక�, ��వలం �ేవ��
కృప �ద మ�త్ర�� ఆ��రప��య�నన్��.

�� � ��� ��్ల��య, అన�ా “�ేవ���� మ�త్ర�� మ��మ,” అ���� సృ�ి్ట మ��య� సృ�ి్టల��

�ారయ్మ�ల�న్ క��� త�దక� �ేవ���� మ�త్ర�� మ��మను �ెచు్చటక� ర��� ం��ంచబ��య�నన్� అ��

�ి�ధ్ �ంత���య�నన్��. మ�నవ�ల �క్క �గయ్తక� ��ంత గ���త్ంప��సూ
త్ �ేవ���� మ�త్ర�� �ెందవల�ిన

ఘనతను ����మ�్ల ంచుటక� ప్రయ�న్ం�న �ి�ధ్ �ంతమ�ల�న్ట�� వయ్�����ంచుటక� ప�నర�దధ్ రణ కరత్ ల� ఈ
���దమ�ను ఉప���ం��ర�.

ల�ఖనమ� �క్క అ���ారమ� �ద దృ�ి్ట�ట
� ్ట � �� ల �ి��ప�్చర �క్క �ి�ధ్ �ంతమ�ను మనమ�

మ�ందు�ా�� ప్ర�త్ ా�ం�నపప్ట���, ప�నర�దధ్ రణ �ాంప్ర��యమ� సంఘమ� �క్క ఇతర �ాఖల కంట� �ాత
���తత్ �బంధనల �క్క ఐకయ్తను గ���్చన ��� ఆల�చనల� ప���త్�ా �నన్మ��ా ఉనన్ద� మనమ�
గ���త్ంచుట �ా్రమ�ఖయ్���న �షయమ�.

ల�ఖనమ� �క్క ఐకయ్త
ఆధు�క చ��త్రల�, ఉతత్ ర అ�����ాల�� ఇ�ాంజ��కల్ ��ా్వసులక� మ��య� అ�����ాక� �ెం��న

�షన��ల �క్క ప్ర��వమ� బలమ��ా ఉనన్ ప్రపంచమ�ల�� ఇతర �ా్రంతమ�లల�, ప్ర�య
� � ర�పక �ై�క
ప్రతయ్కష్త �ాదమ� (����ప్��స్షన�జం) అను ఉదయ్మమ� �క్క ఒక ర�పమ�ను అనుస��ంచుట
�ామ�నయ్����� �ం��. ఇప�ప్డ�, సప్ష్టమ� �ేయ�టక�, ��ట� య�గమ�ల� అ��క రకమ�ల

���ప్� ��స్షన�జమ�ల� ఉ��న్�, అ��ే �ట�ల�� ఒక �ా్రమ�ఖయ్���న �ామ�నయ్త ఏమన�ా �ాత �బంధన
మ��య� ���తత్ �బంధనలక� మధయ్ ఉనన్ మ�ఖయ్��న
� �భజనమ�. �ా��రణం�ా �ాత �బంధన
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ధర్మ�ాసత్ �మ��ాను, మ��య� ���తత్ �బంధన సు�ారత్ �ాను ప��గణ�ంచబడ�త�ం��. �ాత �బంధన �ారయ్మ�ల
�ద ఉ��్ఘటన పల�క�త�ం��, మ��య� ���తత్ �బంధన కృప �ద. �ాత �బంధన ��వలం �ర�ప్ను
�ెచు్చన���ా ���ంచబ��న��, అ��ే ���తత్ �బంధన రకష్ణను �ెచు్చన���ా ���ంచబ��ం��.

��ను ఏడ� సంవతస్రమ�ల బ�ల���ా ఉనన్ప�ప్డ� మ� సం�ే సూ్కల్ ట�చర్ �ె�ిప్న ఈ మ�ట ��క�

ఇపప్ట��� జ�్ఞపకమ�నన్��, “అబ�్బ�ల� మ��య� అమ�్మ�ల�, �ర� ���తత్ �బంధన య�గమ�ల�

�వ�ించుచునన్ందుక� �క� సం��షమ��ా ల���? �ాత �బంధనల� �ేవ�డ� క�
� ర���ాను ���ి�్ట ి�ాను

ఉ��న్డ�, అ��ే ఇప�ప్డ� ఆయన ఎం�� దయ మ��య� ��మ
్ర గ���న�ా��ా ఉ��న్డ�. అపప్ట�్ల, ప్రజల�
తమ రకష్ణను సం�ా��ంచు��వల�ివ�ే్చ��. అ��ే ఇప�ప్డ� మనమ� కృప ��్వ�ా ����

�� ందు��నుచు��న్మ�.” ఎం�� ��ంత ��రక�, ఎక�్కవ మం�� ఇ�ాంజ��కల్ ��ా్వసుల� ��డ� �� �నన్ ��ట�
అ��య్పక��ాల� క���య�నన్ అ��ా్రయమ�ల� క���య�ంట�ర�.

����� �నన్ం�ా, ప�నర�దధ్ రణ �ాంప్ర��యమ� బ�ౖ�ల�యంతట�� ఒక ఐకయ్ ����ంత�ాసత్ �మ��ా

ప��గణ�సత్ ుం��. �ాత �బంధన మ��య� ���తత్ �బంధన ఒక����� ఒకట� వయ్���కమ��ా ల�వ�. ధర్మ�ాసత్ �మ�
�ాత �బంధన మ��య� ���తత్ �బంధన ��ంట�ల�ను ఉనన్��. సు�ారత్ ��ండ� �బంధనలల�ను ఉనన్��.

స��యల� ��ండ� �బంధనలల� అవసర���య�నన్�. �ె�
ౖ క కృప ��ండ� �బంధనలల�ను రకష్ణను �ెచు్చన��.
�ర�ప్ �ాత మ��య� ���తత్ �బంధనలల� ఉనన్��, మ��య� రకష్ణ క��� �ాత మ��య� ���తత్ �బంధనల

��ంట�ల�ను క���న��. అ��ే, ఇప�ప్డ�, ఈ ��ండ� �బంధనల మధయ్ ��దమ�ల� క��� ఉ��న్��ా�, అ�

��వలం �ాట� �క్క ప్రగ��� సంబం��ం�న� మ�త్ర��. అన�ా, అ� ఆరంభ �ా్థ�ల నుం�� తదుప�� �ా్థ�ల

వరక� బ�ౖ�ల� ��ా్వసమ� �క్క అ�వృదుధ్లక� అ� �ా్ర��థయ్ం వ��సత్ ు��న్� — అ�నను అ�� ఒ��
��ా్వస���య�నన్��.

�ాత �బంధన మ��య� ���తత్ �బంధనక� మధయ్ ఉనన్ ��దమ�లను జ�గ�తత్�ా ప��గణ�ం�నప�ప్డ�,

మనమ� ���్ట �ి �స్ట ర్ క��్ఫషన్ అఫ్ ���త్ �క్క ఏడవ అ��య్యమ� ఆరవ ��గమ� ��్వ�ా మనమ� ఈ
�ర�ప్క� �ావచు్చ, �ాత మ��య� ���తత్ �బంధనల� “స��త్ల� ��ర��ా కృపక� ��ండ� �బంధనల� �ావ��ా�
పల� య�గమ�ల ���ంద ఉనన్ ఒ�� మ��య� అ�ే �బంధనల�ౖయ���న్�.”

ఇప�ప్డ� సప్ష్టమ��ా ఉండ�టక�, ల�ఖనమ� �క్క ఐకయ్త �ద ఈ వ�ా్కణమ� ప�నర�దధ్ రణ

����ంత�ాసత్ �మ�ల� ���న్ త�ిప్దమ�లక� క��� ������ిం��; ���న్ �ార�్ల �ాత �బంధన మ��య� ���తత్
�బంధనక� మధయ్ �ావల�ినంత �భజనను చూపక�� వ�ట. అ�నను, బ�ౖ�ల� �క్క ఐకయ్త �ద
వ�ా్కణమ� ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ��పప్ బలమ�లల� ఒకట�ౖయ�నన్��. మన

����ంత�ాసత్ �మ�ను ఎల� ���్మం��� అ� మనమ� అ��్వ�ించుచుండ�ా ఈ �ాఠమ�లల� మనమ� �ాత

�బంధన కంట� ఎక�్కవ�ా ���తత్ �బంధనను ఉప����త్ ామ�. ��వలం ���తత్ �బంధన�� మ�త్ర���ాక బ�ౖ�ల�
అంతట��� స�ధయ్�ా ఉనన్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట మన లకష్య్���య�ంట�ం��. ఈ అధయ్యనమ�ల
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�ద ప�నర�దధ్ రణ �ి�ధ్ �ంతమ� �క్క ప్ర��వమ� ఈ �ధమ��ా ఇంచు�ంచు ప్ర� మల�ప�ల�ను

క��ిసత్ ుం��.

మ�డవ �ా్థనమ�ల�, �� � ��� ��్ల��య ��ౖ వ�ా్కణమ� చూప�టక� ��డ��ా, ప�నర�దధ్ రణ

����ంత�ాసత్ �మ� �ేవ�� �ి�ధ్ �ంతమ� �ద ప్ర�ేయ్క��న
� ఉ��్ఘటనను చూప�త�ం��.

�ేవ�� �ి�ధ్ �ంతమ�
�����్రకమ��ా మ�ట�్ల���,ే ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ �మ� �ేవ�� �క్క స్వతంత్ర ��ష
� ్ట తక� మ��య�

అంతర్ �ాయ్�ిత్ �� మధయ్ సమత�లయ్���న ఆస��త్� చూప�త�ం��. ���్ట �ి �స్ట ర్ క��్ఫషన్ అఫ్ ���త్ వల�

ప�నర�దధ్ రణ ప్రమ�ణమ�ల� �ేవ�� �క్క �తయ్ స్వతంత్ర ��ష
� ్ట �యమమ�ల� మ��య� �ేవ�� �క్క

అంతర్ �ాయ్�ి �ెవ
ౖ కృతమ�లను ��ంట�� గ���్చ బలమ��ా మ�ట�్లడ���. ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ఈ
�����్రక సమత�లయ్త బ�ౖ�ల� �ేవ�� �క్క స్వతంత్ర ���ష్టత మ��య� అంతర్ �ాయ్�ిత్ యతను వ��్ణసత్ ునన్

సతయ్మ�ను ప్ర��ం�సుత్ం��. ���న్ ల�ఖన ��గమ�లల�, ఆయన అ�న్ట� కంట� దూరమ��ాను, ఎత�
త్ �ాను,
అంద��ా��ాను స్వతంత�్ర��ాను ఉనన్�ా��ా ఆయన చూపబ��్డడ�. మ�� ���న్ ల�ఖన ��గమ�లల�,

ల�ఖనమ�ల� ఆయనను గ���్చ ఒక అంతర్ �ాయ్�ిత్ క���న, స�పమ��ా ఉనన్ మ��య� చ��త్రల� దగగ్ ర�ా
�ా��ా�ైయ�నన్, మ�ఖయ్మ��ా ఆయన ప్రజల�� �ా��ా�ెయ
ౖ ���న్డ� �ెపప్బడ�త�ం��.

అ�నను, ఇతర ��స
� త్ వ �ాంప్ర��యమ�ల�� �� �్చ�ే, �ేవ�� సర్వ �ాయ్పయ్త కంట� క��� �ేవ��

స్వతంత్ర ���ష్టత �ద ఉ��్ఘటన చూప�ట ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క �ో రణ��య
� �నన్��. ఇతర

���సత్వ �ాంప్ర��యమ�ల� �ేవ�� స�పత్వమ�నక� అనుబంధం క���న �ె�
ౖ క గ�ణమ�ల�ౖన �ేవ�� దయ,

కర�ణ, ��్రమ, ఆయన మృదుత్వమ�, ఆయన సహనమ� మ��య� ఆయన స�న్�� �ద ఎక�్కవ వ�ా్కణమ�

పల�క����. ఇప�ప్డ�, ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ �మ� ఈ �ె�
ౖ క లకష్ణమ�లను ర���పర�సుత్ం���ా�, �ేవ��

స్వతంత్ర ���ష్టతక� అనుబంధమ� క���న ఇతర గ�ణమ�ల�ౖన ఆయన �తయ్త్వమ�, ఆయన మ�ర�తనమ�,

ఆయన �ార్వ��మత్వమ�, ఆయన స్వయం-ఉ���, ఆయన సర్వశ��త్మత్వమ�, ఆయన సర్వ�ాయ్పత్వమ�ల
�ద ఎక�్కవ ఉ��్ఘటన చూప�త�ం��.

ఉ��హరణక�, ���్ట �ి �స్ట ర్ �ార్టర్ ��ట��జం �ేవ�� గ���్చ ఇసుత్నన్ ప�నర�దధ్ రణ �ర్వచనమ�ను

ఒక�ా�� �నం��. “�ేవ�డ� అంట� ఏ�ట�?” అ�� ��లగ్ వ ప్రశన్క� సప్ందన�ా, ���సత్వ ����ప�ేశమ� ఈ �ధం�ా
జ�ా�సుత్నన్��, “�ేవ�డ� ఆత్మ���య���న్డ�, ఆయన �� ంత మ���త్మత్వమ�, జ�్ఞనమ�, శ��త్, ప���దధ్ త,

��య్యమ�, మం�తనమ�, మ��య� సతయ్మ�ల� ప���త�ల�ల��, �తయ్���న మ��య� మ�ర�ప్ల���ా��ా
ఉ��న్డ�.” ఈ జ�ాబ� సతయ్��య
� �నన్��. ఇ�� ల�ఖన ఆ��ర���య�నన్��. �ా� ఇ�� సప్ష్టమ��ా �ేవ��

�క్క స్వతంత్ర ���ష్టతక� సంబం��ం�న గ�ణ�లను, అన�ా అ�న్ట� కంట� అంద�� కంట� ఆయనను
ఉనన్తమ��ా �ేయ� గ�ణమ�లను వ�ా్కణ�సత్ ుం��.
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1920ల� �దల���� ఉతత్ ర అ�����ా మ��య� ఇం�ా్లండ్ ల�� అ��క ��గమ�లల� ప�నర�దధ్ రణ

����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ఉ�జ్ వమ� �దల�ౖ�య్ంద� గ���ంచుట ఎం�� �ా్రమ�ఖయ్���య�నన్��. ప�నర�దధ్ రణ

����ంత�ాసత్ �మ� ��ర� ���ంద అ��క ���తత్ �������షను్ల, ���న��ల�, మ��య� �ాల��ల� ప�ట�్ట����్చ�. అ��క
సంద�ాభ్లల�, ఈ నూతన-���్వన్ �ాద ఉదయ్మ�లల�� సభ�య్ల� �ై�క స్వతంత్ర ��ష
� ్ట త, ల�క �ేవ��

�ార్వ��మత్వమ�ను గ���్చ ఎంత�ా ఉ��్ఘట�ం��రంట� �ార� �ేవ�� �క్క స్వతంత్ర ��ష
� ్ట త మ��య� ఆయన
సర్వ �ాయ్�ిత్ మధయ్ ఉనన్ బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� మ��య� ��ా్వస ప్రమ�ణ అను�ార���న సమత�లయ్తను

ఆచరణ�త్మకమ��ా తృణ�క��ం��ర�. “�ేవ�డ� ఆజ�్ఞ�ిం��డ� �ాబట�్ట మ�త్ర�� మనమ� �ా్రర్థన �ెయ�య్� ల�క

సు�ారత్ ప్రకట�ం��ల�,” ���సత్వ�ల� �ెబ�త�నన్ప�ప్డ� �ర� �ంట�, ఖ�్చతమ��ా �ర� �����న నూతన���్వన్ �ాదులను ఎదు��్కనుచు��న్ర� గ�ర�త్పట్ట వచు్చ. ఒక ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ �ెప�ప్ ప్ర� మ�ట �ేవ��

�క్క �ార్వ��మత్వమ�నక� సంబం��ం�న�ైనప�ప్డ�, అ�� �ా��రణం�ా �����న అ��ా్రయమ�ను
ప్ర��ం�సుత్ం��. మ�నవ �ర్ణయమ� మ��య� ప్రపంచ చ��త్ర అ��� అంత�ా �ా్రమ�ఖయ్��న
� � �ావ�

����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� మ�ట�్లడ�టను �ర� ��నప�ప్డ�, అ�� బ��
ౖ ల� మ��య� �����్రక ప�నర�దధ్ రణ
����ంత�ాసత్ �మ� �క్క బ� ధల నుం�� ���� త�ిప్�� �న నూతన-���్వన్ �ాదం అయ�య్ండవచు్చ.

అ�నను, ఇతర�ల�� �� ల�్చక�ంట�, �����్రక ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ �మ� క��� �ేవ�� �క్క

స్వతంత్ర ���ష్టతను గ���్చ ఎక�్కవ�ా వ�ా్కణ�ం�న��, మ�ఖయ్మ��ా �� ట���య�ల�, అన�ా రకష్ణ

�ి�ధ్ �ంతమ�ల�. రకష్ణ అ���� �తయ్త్వమ� నుం�� �తయ్త్వమ� వరక� కల�గ�న�� అ�, అ�� ప���త్�ా �ేవ��

�ార్వ��మ కృప మ�లమ��ా�� కల�గ�త�ంద� ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ �మ� వ�ా్కణ�సత్ ుం��. �ేవ�� �క్క
స్వతంత్ర ���ష్టతను �����న �ా్థ��� �సు��ను��ళ్ల � అవ�ాశం ఉనన్పప్ట��,� ���� గ���్చన స��న
�

అవ�ాహన ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� అ��క అంశమ�లను స���ా �వ��సత్ ుం��, మ��య� త��్వ�ా ఈ
�ాఠమ�లను అ�� ���న్ ��శలల� న���ిసత్ ుం��.

సంఘమ� �క్క ప�నర�దధ్ రణ �ాఖ �క్క మ��క ���షత ప్ర�త్ ా�ంచవల�ియ�నన్��, అ��

���సత్వయ్మ� మ��య� సంస్కృ� మధయ్ ఉనన్ సంబంధమ�ను గ���్చన అ��ా్రయమ�.

మ�నవ సంస్కృ�
జ��వల� ���్వన్ �క్క ��నమ�ల నుం��, ప�నర�దధ్ రణ �ాంప్ర��యమ� ఈ �షయమ�లను గ���్చ

ఒక �ి్థర��న
� అ��ా్రయమ�ను క���య�నన్��. ఈ ���ష అ��ా్రయమ�ను �����క��ంచుటక� ���స్్ట అండ్ కల్చర్
అ�� ఆయన ప�సత్ కమ�ల� ��చర్్డ ��ౖబర్ సృ�ి్టం�న వ��గ్కరణ ���నమ�ను అనుస��ంచుట ఒక మ�రగ్ మ��ా

ఉనన్��. ఈ ప�సత్ కమ�ల�, ��ౖబర్ సంస్కృ� పట్ల పల� ��స
� త్ వ గ�ంప�ల అ��ా్రయమ�లను ��క��ం� �ాట�� ఐదు
మ�ఖయ్���న గ�ంప�ల��ా �భ�ం��డ�. సంస్కృ� �ెడ్డ�� �ాబట�్ట ���సత్వ�ల� ���� �స��జ్ం��� అ��

అ��ా్రయమ� ��రక� ��బ
ౖ ర్ “సంస్కృ��� వయ్���కమ��ా ��స
� త్ ు” అ�� ���ష్కను ఉప���ం��డ�. ��ర��ేయబ��న
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ఉదయ్మ�ల�ౖన మధయ్�ాల స��య్స క�మమ�ల� మ��య� ఆధు�క అ�ష్ మ��య� ������ౖట్ సమ�జమ�ల� ఈ
అ��ా్రయమ� క���న ప్ర�ి�ధ్ �
� ాం�న గ�ంప�ల�.

సంస్కృ�� �ా్రథ�కం�ా ర���పర� ప్రపంచమ�ల� ఉనన్ �షయమ�లల� ��స
� త్ ును �ేర�్చటక�

ప్రయ�న్ంచు అ��ా్రయమ�లను �వ��ంచుటక� ��బ
ౖ ర్ “సంస్కృ��� �ెం��న ��స
� త్ ు” అ�� ���ష్కను
ఉప���ం��డ�. ఈ పదధ్ �� అ��క ఆధు�క ��్ర ట��్ట ం� ట్ ఉ��ర�ాద సంఘ�లల� చూడవచు్చ.

“సంస్కృ��� వయ్���కమ��ా ��స
� త్ ు” మ��య� “సంస్కృ��� �ెం��న ���సత్ ు” అను ఈ ��ండ� �వ్రతలక�

మధయ్, ��ౖబర్ ���సత్ ును మ��య� మ�నవ సంస్కృ�� సమ���నపరచుటక� అ��క మ�రగ్ మ�లను ఉప���ంచు
మ�డ� అ��ా్రయమ�లను �వ��ం��డ�. “సంస్కృ��� ��న
ౖ ��స
� త్ ు” అ�� అ��ా్రయమ� ��స
� త్ ు మ��య� ల�కమ�

మధయ్ ఒక సం�గమ�ను �సు���వచు్చటక� ప్రయ�న్సుత్ం��; “���సత్ ు మ��య� సంస్కృ� ఒక�����కట�

�ర�దధ్ మ�” అ�� అ��ా్రయమ� ���సత్ ు మ��య� ల�కమ� మధయ్ ద్వంద్వ�ాదమ�ను చూప�టక� ప్రయ�న్సుత్ం��;

మ��య� “సంస్కృ�� మ�ర్చగల ���సత్ ు” అ�� అ��ా్రయమ� ��స
� త్ వయ్మ� సంస్కృ� �ద ప్ర��వమ� చూ�ి ���న్
���ల��ా సంస్కృత�లను బ�ౖ�ల� �ల�వలక� అనుగ�ణం�ా “మ��ా్చల��” అ��ా్రయమ�ను క���య�నన్��.
��ౖబర్ అ��ా్రయం ప్ర�ారం, ప�నర�దధ్ రణ ఈ �వ�� ���గమ�నక� �ెం��న���ా ఉనన్��. ఇప�ప్డ�, అ��క

సమయ�లల� ప�నర�దధ్ రణ �ాంప్ర��యమ� ఈ దృ�ి్ట��ణమ�ను అ��క మ�రగ్ మ�లల� ఆచరణల� ��ట�్టం��.

దుఃఖకరమ��ా, ఈ కృ�ిల� ��ంత ఐ���ా వలస �ాజయ్ �ాదమ�నక� దగగ్ ర సంబంధమ� క���న���ా

ఉనన్��. �ా� గతంల� ఈ మ�ర�ప్ �ెచు్చ ���నమ� �క్క ���న్ �ామనయ్ అనుక�ల ఉ��హరణల� క���
ఉ��న్�. �ా��రణం�ా, ��స
� త్ ు మ�నవ సంస్కృత�లను మ��ా్చడ� అనుటక� ���న్ �ానుక�ల

ఉ��హరణల��ా ��మ� ప�య్��టన్ ఇం�ా్లండ్ మ��య� ప�య్��టన్ అ�����ా, మ��య� �లండ్ ల� అబ్రహం

క��పర్ �క్క కృ�ి� ఎక�్కవ�ా ఉప����త్ ామ�. ఈ స�న్���ాల�న్ట�ల�, సంస్కృ�� గ���్చ �ామ�నయ్
ప�నర�దధ్ రణ �ా్థనమ�ను ఈ ��ం� �� �ధం�ా �����క��ంచవచు్చ: �ేవ�డ� �దట మ�నవ�లను �ే�ి మనలను

ఏ�ెను ��టల� ఉం�నప�ప్డ�, ఆయన మ�నవ�లక� ఒక �ాంస్కృ�క ఆజ్ఞ ను ఇ��్చడ� — ఆ��. 1:28ల� ఉనన్

ఆ సుప���త��న
� మ�టల�:

�ర� ఫ�ం� అ�వృ��ధ్�� ం�� �సత్ ��ం�, భ��� �ం��ం� ���� ల�పరచు��ను��.

సమ�ద్రప� �ేపలను ఆ�ాశ ప�లను భ���ద �ా్రక� ప్ర� ��� ఏల�డ� �ేవ�డ�
�ా���� �ె�ప్� ను (ఆ��. 1:28).

ల�కమ�ల� �ేవ�� �క్క �ాయబ�ర�ల��ా ప� �ేయ�టక�, �ేవ�� మ��మ ��రక� భ���

���ల�� సమసత్ మ�ను �యం�్రంచుటక� ఆ��మ� హవ్వల� �ిల�వబ����. ప�నర�దధ్ రణ ఆల�చన ప్ర�ారం, ఈ
�ాంస్కృ�క ఆజ్ఞ అ���� ��ర��ేయబడల�దు; ఇ�� �గ�� ల�ఖన ��గమ� ��్వ�ా ర���పరచబ��ం��.
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� ����ంత�ాసత్ �మ�ను కట�్టట

��ండవ �ాఠమ�: ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను అ��్వ�ించుట

�ాసత్ �ా���, ��స
� త్ ు ఆయన సంఘమ�నక� ఇ�్చన సు�ారత్ ఆజ్ఞ �ేవ�� ప్రజలను �ాపమ� నుం��
���ంచుటక� త��్వ�ా ఈ �ాంస్కృ�క ఆజ్ఞ ��ర��ర్చబడ�టక� ర��� ం��ంచబ��ం��.

ఈ �ారణమ� �ేత, ��తమ�ల�� ప్ర� ��ణమ� ���సత్ ు �క్క ప్రభ�త్వమ� ���ం���� �సు����ాబ��ల�

ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ మ
� � మ�����న్
� � ��ర�త�ం��. ��తమ� �క్క ���న్ ��గమ�ల� మతపర��న
ల���క���నవను ఆల�చనను ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ �మ� �రస్క��సత్ ుం��. ఈ ఆల�చన ప్ర�ారం�ా,

��తమం�� మతపర���న�� మ��య� అ�� �జ��న
� ల�క అబదద్ మతమ� ��్వ�ా �యం�్రంచబడ�త�ం��.
క��, �జ�్ఞనమ�, చట్ట మ�, �ాజ��యమ�, �ాయ్�ారమ�, క�ట�ంబమ� మ��య� ���య్లయమ� — మ�నవ
సంస్కృ�ల�� ప్ర� ��గమ� �ేవ�� �ాకయ్మ�ను ��ర�ంచు �ధమ��ాను మ��య� �ేవ���� మ��మను

�ెచు్చ �ధమ��ాను ప���త్�య
ే బ���.

� ����ంత�ాసత్ �మ�ను కట�్టట అను అంశమ� �ద ఈ �ాఠమ�లల� �ర� �ాల�పంచు��నుచుండ�ా,

���న్ అంశమ�ల� �క� సుప���తమ��ా ఉండవచు్చ మ�����న్ ���తత్ �ా ఉండవచు్చ. ��ల� సంద�ాభ్లల�,
�మ�్మను �ర� ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ �మ��� ఎల� గ���త్ంచుక�ంట�ర� అ�� ����� ఫ�తమ��ా ఇ��
ఉనన్��. అ��ే ప�నర�దధ్ రణ ����ంత�ాసత్ �మ� �క� �ా్థ�క���న�� అ��� �ాక�� ���, �����
సం���ించు ప్ర� ఒక్క���� ఎం�� ఇవ్వగల ఒక సంఘమ� �క్క �ాఖక� అ�� ప్ర�����ా ఉనన్��.

మ���ంప�
ఈ �ాఠంల� మన ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క అ��్వషణక� మ�రగ్ దర్శకమ��చు్చ ���న్

�ా్రమ�ఖయ్��న
� అ��ా్రయమ�లను � మ�ందుం��మ�. �దట��ా అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�నక�

అనుగ�ణం�ా ఉనన్ ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను మనమ� �ర్వ�ం��మ�. ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�ల��� పల�

�ధమ�ల�ౖన �ాంప్ర��యమ�ల� సంఘమ� �క్క అ��క �ాఖలను ర��ిసత్ ు��న్య�� సతయ్మ�ను మనమ�

�ెల�సు���ాల� క��� మనమ� చూ�ామ�; మ��య� �వ���ా, ఈ �ాఠమ�ల� ప�నర�దధ్ రణ �ాంప్ర��యమ�
�క్క �ో రణ�ల ��్వ�ా న���ంి చబడ��య� క��� గ���త్ం��మ�.

ఈ �ామనయ్ అ��ా్రయమ�లను మనసుస్ల� ఉంచు��నుట ��్వ�ా, ����ంత�ాసత్ � ���య్ర�్థల� తరచు�ా

ఎదు��్కను ���న్ �� ర�ాట్ల ను మనమ� ��ా��ంచవచు్చ. మన అధయ్యనమ� �క్క ఈ ఆకృత�లను

జ�్ఞపకమ�ంచు��నుట � ����ంత�ాసత్ �మ�ను కట�్టట అను లకష్య్మ� ��ప
ౖ � మ�ందుక� �ాగ�టల� మనక�
స�యం పడ�త�ం��.
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