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�ాత �బంధనను ఎందుక� అధయ్యనమ� �ేయవల�ను?

ఉ�� ��్ఘతమ�
“ఒకర� �ాత �బంధనను ఎందుక� అధయ్యనం �ేయవల�ను?” అ� మనమ� �ాంప్ర���క��న
�

య�దుల ల�క ��స
� త్ వ ��పథయ్మ�ల�ల�� ప్రజలను ప్ర�న్ం�నప�ప్డ�, �ా�� జ�ాబ�ల� బహ��ా ��ండ�

�ా్రథ�క���న ���ల��ా ఉండవచు్చ. ఎక�్కవ �శ్చయ�త్మక���న జ�ాబ� ఈ �ధం�ా ఉండవచు్చ, “�ాత

�బంధన ఒక �ా్ర�న ప�సత్ క��, �ా� ఈ ���లల� మనక� ��ల�కర���య�నన్ ఇం�ా ���న్ �షయ�ల� అందుల�
ఉనన్� గనుక మనమ� ���� అధయ్యనమ� �ేయవల�ను.” మ��య� ఎక�్కవ వయ్����ార్థ �న
� జ�ాబ� ఈ

�ధం�ా ఉండవచు్చ, “�ాసత్ �ా���, �ాత �బంధన, ���� చదువడమ� వలన ప్ర�జన���య� ల�నంత�ా
�ా్ర�న��న
� �� మ��య� �� ంతనల���ైయ�నన్��. ”

ఇ�� ఇల� ఉండ�ా, �ాత �బంధనను గ���్చ ఇల�ంట� దృకప్��లను ఇతర�ల� వయ్కత్ మ� �ేయ���న్

నమ్మక���న ���సత్వ�ల� �నన్ప�ప్డ�, �ా్వ���కం�ా మనమ� ��గ�ల��� క�ం���� ��మ�. ���సత్ ు అనుచర�లమ��ా,
�ాత �బంధన �ేవ�� �ాకయ్��� య�నన్ద� మనమ� నమ�్మత���న్మ�; అ�� �ేవ�డ� ��్ర���ిం�న ప�త్ర

ల�ఖన���య�నన్��. �ాబట�్ట , బ��
ౖ ల�ను గ���్చ ఎవ���
� ��ా� అల� ఎల� మ�ట�్లడగలర�? అ� మనమ� సులభం�ా
ఆశ్చరయ్పడ�త�ంట�మ�. అ��ే ఈ మ�టల� �దట��ా�� �నన్ప�ప్డ� ఆశ్చరయ్మ��ించవచు్చ, �ా� “ఒకర�
�ాత �బంధనను ఎందుక� అధయ్యనమ� �ేయ��?” అ� మనమ� ���సత్వ�లను ప్ర�న్ం�నప�ప్డ� క���,

మనల� ��ల� మం��� అ��ా్వసుల వల��� మ�ట�్లడ���మ�. “ఈ ���లల� మనక� ��ల�కర���య�నన్ ఇం�ా
���న్ �షయ�ల� అందుల� ఉనన్� గనుక మనమ� ���� అధయ్యనమ� �ేయవల�ను” అ� మనమ�

ఆ�ాజనక���న దృకప్థం�� �ెపప్వచు్చ, మ��య� మ� అ��ే, “అ�� స�� �ా�, �జం �ె�ాప్లంట�, �ాత

�బంధన, ���� చదువడమ� వలన ప్ర�జన���య� ల�నంత�ా �ా్ర�న��న
� �� మ��య� �� ంతనల���ై
య�నన్��” అ� ��ందర� ��స
� త్ వ�ల� క��� �ెపప్వచు్చ.

ఈ �ాఠమ� �ాత �బంధన అంతట�� అవల�కనమ� �ేయ� �ాఠమ�ల వర�స క�మమ�ల� �దట��.� ఈ

�ాఠమ�ల వర�స క�మమ�నక� ��మ� �ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క

గ�ంథమ� అ�� ���ష్కలను ��ట్ట �మ�. ఈ �ాఠమ�ల� వర�స క�మమ�ల ���ష్క సూ�సుత్నన్ట�్ట, ఈ �ాఠమ�ల�ల�
మనమ� �ాత �బంధనక� సంబం��ం�న మ�డ� ��లక���న ��ణ�ల��ౖ మన దృ�ి్ట� ��ం��్రక���త్ ామ�. �ాత
�బంధన, �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చన ప్ర����ంశమంతట�� కల�ప���� ఒకట��ా �ేయబ��న ఒక
-1����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� అ��క ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�

అధయ్యనమ� �ేయవల�ను?

�దట� �ాఠమ�: �ాత �బంధనను ఎందుక�

గ�ంథ���య�నన్ద�య�, ఈ �ాజయ్మ� �ేవ�డ� తన ప్రజల�� �ే�ిన �బంధనల ��్వ�ా �����్ర�త్మకం�ా

ప���ా�ంపబ��న�ై య�ం��నద�య�, �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ� ��్వ�ా ఈ �బంధనల� �ేవ�� ప్రజల
���ద్ష్ట�న
� అవసరతలక�, ప్ర�ేయ్క���న �ాలమ�లల�ను స్థ లమ�లల�ను అన్వ�ంపబ��నవ�య� మనమ�
��ర�్చక�ంట�మ�.

ఈ �ాఠమ�నక� ��మ�, “�ాత �బంధన ఎందుక� అధయ్యనమ� �ేయవల�ను?” అ�� ���ష్క���్చమ�.

మనమ� �ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథం గ���్చ ��ర��ా ��ర�్చ��నక
మ�ందు, ఈ �దట� �ాఠమంతట�ల� — �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ఖయ్త మ��య� ��� �� ం��క — అ��
�ా్రథ�క���న �షయం��ౖ మన దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ంచు��మ�. �ాత �బంధన బహ� జ�గ�తత్�ా అధయ్యనం

�ేయ����� �గయ్��న
� ద�� �షయ��న్ అ��క మం�� సదు�ేద్శంగల ���సత్వ�ల� �ామ�నయ్ం�ా నమ్మర����
�ాసత్ వ���య�నన్��.

�ాత �బంధనను గ���్చ ��ర�్చ��నుట ఎందుక� మ�ఖయ్���య�నన్�ో �ె�యజ�ప�ప్ మ�డ� �ారణ�లను

గ���్చ మనమ� ఈ �ాఠంల� ��ర�్చక�ంట�మ�. �దట����ా, �ాత �బంధనను మన నుం� దూరం�ేసత్ ునన్
ఎడమ� మనమ� �ాత �బంధనను అధయ్యనమ� �ేయ����� కష్టం క���సత్ ుంద�� �షయ��న్ మనమ�

చూ�ాత్మ�. ��ండవ���ా, �ాత �బంధన ��డ� స��తం క���య�ం��ల� మనమ� ఆ�ంచు �� ం��క �క్క
ఆచూ��� �ెల�సుక�ంట�మ�. మ��య� మ�డవ���ా, �ాత �బంధనను ఆధు�క ల�కంల�� మన �� ంత
����లక� అన్వ�ంచునట�
్ల మనమ� ��ర�్చ��నుటక� స�యపడ� ���న్ మ��ాగ్లను మనమ�

అ��్వ�ి�త్ ామ�. �ాత �బంధన మనక� ఎం�� దూరం�ా ఉనన్ట�్ట తరచు�ా అ��ిసత్ ుం�� అ�� �ాసత్ �ా�న్
�ెల�సు��నడం�� మన �ాఠమ�ను �దల���ట్ట ���మ�.

మన నుం�� దూరం
అ��క మం�� ���య్ర�్థల� �ాత �బంధనను అధయ్యనమ� �ేయ�చుండ� సందరభ్మ�ల� ఇ�ే �ధ��న
� ,

����ప� మ�ందు�ా�� ఊ��ం� �ెప�ప్��నగల ప్ర��య గ�ం�� ��ళత్ �ంట�ర� ��ను గడ�న సంవతస్రమ�లల�
కను����న్ను. బ�లయ్ంల�, ల��� మనమ� ��సు ��స
� త్ ును స్వరకష్క���ా అం��క��ం�న �దట��ా��, �ాత
�బంధన ఏ �ధం�ాను �� ర�ాట�పడక�ం�� ��్ర���ింపబ��న �ేవ�� �ాకయ్���య�నన్ద� మనక�
�ె�యజ�యబడ�త�ం��, మ��య� ��� దృ�ా్ట�, �ాత �బంధనల� ��స
� త్ వ ������� సులభం�ా

అన్వ�ంపబడగల ఉప�ేశమ�ల� మ�త్ర�� ఉ��న్య� మనల� అ��క�లమ� మన త��� అ��ా్రయ��న్

���బ�చు్చ��మ�. ఆ తర��ాత, �ేవ�� ప���దధ్ త, ఇ�ా���ల� ���కష్ణల� �దల�గ� ��దద్ ��దద్ అం�ాల�, ల���
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“�ొ ంగతనమ� �ేయవదుద్” ల�క “నరహతయ్ �ేయవదుద్” వంట� ఆజ్ఞ లను గ���్చ మనమ� మ�టల�డ� వరక�,
మనమ� మనక� సుప���త��న
� హదుద్లల��� ఉ��న్మ��ిసత్ ుం��. �ా� మనమ� �ాత �బంధనను మ��
ఎక�్కవ �వ్రం�ా అధయ్యనమ� �ేయ�ట �దల���టనప�ప్డ�
�్ట
ఏ�ో ఒక �ం�ైన �షయం సంభ�సుత్ం��.
మనమ� ���� మ�� ఎక�్కవ ల�త��ా ప������ం�నప�ప్డ�, �ాత �బంధనల�� అ��క ���ాల� మనక�

ఏమ�త్రమ�ను ప��చయమ�ల�� �షయ�లను మనమ�ందుంచుత�నన్వ�� �షయం బయటపడ�త�ం��.
�ాసత్ వం�ా �ెప�ప్క�ంట�, మనమ� �ాత �బంధనను ఎంత ఎక�్కవ�ా చదువ�త�ంట��, అ�� మనక�

సుప���త��న
� ద� అను��న����� అంత ఎక�్కవ కష్టమవ�త�ం��; మనల� అ��క�లక� అ�� ఏ�ో ఒక �ం�ైన
మ��య� దూరం�ా ఉనన్ �ేశమనన్ట�్టంట�ం��.

�ాత �బంధన తరచు�ా ఎం�� దూరం�ా ఉనన్ట�్ట ఎందుక� అ��ిసత్ ుం�� అ� మనమ�

అ��్వ�ిం�నప�ప్డ�, ��ండ� �షయ�ల��ౖ మనమ� దృ�ి్ట� ఉంచుటక� అ�� స�యపడ�త�ం��: �దట��,� ఈ
దూరమ�నక� మ��య� �ాత �బంధన ఇంత అనయ్��న
� ���ా ఉనన్ట�్ట అ��ించుటక� గల �ారణమ�ల�;

మ��య� ��ండవ��, మన��దు��్కను పల� �ధమ�ల�న
ౖ దూరమ�ల�, అనయ్��న
� ��ౖయ�నన్ట�్ట మనమ� �ాత
�బంధనల� కను��నన్ వసుత్వ�ల ��ధ రకమ�ల�.

మనక�ను �ాత �బంధనక�ను మధయ్ ��ల� దూరమ�నన్ట�్ట మనమ� తరచు�ా అను��నుటక�గల

���న్ మ�ఖయ్ �ారణ�లను �దట చూ��ద్మ�.

�ారణ�ల�
ఆధు�క ప్రజలక� �ాత �బంధన అనయ్��న
� ద� అ��ా్వసుల� �ా��కరం�� �ెప�ప్������� �ా���� ఎ��న్

ర�ాల �ారణ�ల���న్�. �ా�� ���న్ ల���్కంప�ల� ��య్యసమ్మత���న��, �ాట��� �ాసత్ �ాల� ��డప్డ�త���న్�,
�ా� �ా�� అ��క దృ�ి్ట��ణ�ల� ��వలమ� �ా�� అపన�్మకల ప��ణ�మమ�ల�ౖయ�నన్�. అ��ా్వసులల�

రకష్ణ�ర్థ �న
� ��ా్వసమ�ండదు, గనుక �ాత �బంధన ఎం�� �ం�ైన �షయం�ా ఉనన్ద� �ా�� అ�శ�క�త్ల�
పల�క����� అ�� �ారణమవ�త�ం��. ఒకర� �ేవ��యందు ��ా్వసమ�ంచనప�ప్డ�, సహజం�ా�� ఎక�్కవ�ా
�ేవ�� గ���్చ �ె�యజ�ప�ప్ ప�సత్ కమ� �శ్చయం�ా ��ల� �ం�ైన �షయమవ�త�ం��. మ��య� ఒకర�
���సత్ ునందు ��ా్వసమ�ంచనప�ప్డ�, ��స
� త్ ు ��రక� �ేవ�� ప్రజలను �ిదధ్పర�న ప�సత్ కం క��� బ� �త్ �ా

ప�ా��ెన
ౖ ట�్ట కనబడ�త�ం��. �ాబట�్ట , �ాత �బంధనక�ను ఆధు�క �������� ��దద్ అ�ాధమంతట�

దూరమ�నన్ట�్ట కనబడ�త�ంద� అ��ా్వసుల� �ెబ�త�ంట� మనమ� �నడం, మనలను ఏమ�త్రమ�ను
అబ�్బరపరచనవరసం ల�దు.

అ��ే ��ా్వసుల మ�ట��ట�? మనమ� ల�ఖనమ�ల �ేవ�� నమ�్మత���న్మ�. ��స
� త్ ును

అనుస��సత్ ు��న్మ�. అల�ంటప�ప్డ�, మనక�ను �ాత �బంధనక�ను ఎం�� దూరమ�నన్ట�్ట మన��ందుక�
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అనుక�ంట�మ�? మనమ� �ాత �బంధనను ఒక ��ేశం�ా చూడ����� ఎక�్కవ�ా క�సం ��ండ� లకష్ణ�ల�ౖ��

�ారణమవ�త�ంట��. ఒక ప్రక్క �ేవ�డ� మ�న�ా��� �ాత �బంధనను శ���ావయవ సంబంధ��న
� ��్రరణ అ�
�ిల�వబ��న ప్ర��య ��్వ�ా అనుగ���ం��డ�. మ��క ప్రక్క �ాత �బంధన ��� ఉ�ేద్శమ�ను �ై�క��న
�

అనుక�లమ� �ిల�వబ�ే ప్ర�య
� ��్వ�ా ��ర��ర�్చనట�
్ల �ేవ�డ� ���� ర��� ం��ం��డ�. ఈ ��ండ� లకష్ణ�ల�,
అవయవ సంబంధ��న
� ��్రరణ మ��య� �ె�
ౖ క���న అనుక�లమ�, మనమ� అనుభ�ంచు ఎక�్కవ దూరమ�ను
కల�గజ�య�చునన్�. �దట మనమ� అవయవ సంబంధ��న
� ��్రరణను గ���్చ �ెల�సుక�ం��మ�.

అవయవ సంబంధ���న ��్రరణ
ల�ఖనమ�ల �క్క �ై�క��న
� ��్రరణను గ���్చన �����్రక���న ���ా��త్కరణ ��స
� త్ వ దృ�ి్ట��ణ��న్

మనమ� తరచు�ా “అవయవ సంబంధ���న ��్రరణ” అ� �ిల�సుత్ంట�మ�. ప���దధ్ బ�ౖ�ల�ను ర�ంచుటక�
ప�����ధ్త్మ �ేవ�డ� వయ్క�త్లను, ఆ�� మ�నవ రచ�తల అనుభ�ాలను మ��య� ��తప్రయ్మ�లను

�����ంచుక���న్డ� సూ�ంచ����� మనమ� ఈ పదజ�లమ�ను ప్ర���సత్ ుంట�మ�. అన�ా, ప�����ధ్త్మ
�క్క ప్ర�ేయ్క మ�రగ్ దర్శకత్వమ� ప్ర�ారం, ఏ��� ర�ం��ల� మ�నవ గ�ంథకరత్ ల� ���� ��ా్థ��ం��ర�

�ెప�ప్��నవచు్చ. �ేవ�డ� మ�నవ రచ�తలను సమ���ర స్రవంత�లను�ా �ాడ����నందున య�ం�్రక��న
�
��్రరణ వలన బ�ౖ�ల� కల�గల�దు స��క��, బ�ౖ�ల� సంబంధ���న రచ�తల� మతపరమ��ా

గం�ర���న��ౖయ�ండ� �షయ�లను �ెప�ప్టక� �ేవ�డ� ��వలమ� �ా��� ��్ర ��స్హపర�నట�్ట, అంద���న

అనుభ�త�లను కల�గజ�య�చుం��న ��వ��త్మక���న ��్రరణ వలన క��� బ�ౖ�ల� కల�గల�దు. అల� �ాక�ం��,
�ేవ�డ� సూ��్మ� సూకష్్మ��న
� �షయ�లను అ�శ�దధ్�ా ప����సూ
త్ , ల�ఖనమ�ల� ఎ�్వధ���న తప�ప్ల�ౖనను

ల����ౖయ�ండ�నట�
్ల ను, య�కత్ మ��ా ‘ఇ�� �ేవ�� �ాకయ్���య�నన్��’ అ� �ిల�వబడ�నట�
్ల ను ల�ఖనమ�లల��
�షయ�లను తన ఆ��నంల� ఉంచుక���న్డ�. అ��ే అ� మ�నవ రచ�తల వయ్��త్గత���న వయ్��త్త్వమ�ల�
మ��య� ఉ�ేద్శమ�ల��ౖ ఆ��రప�� �ాట�� ప్ర��ం�ం�న ఒక ప్ర��య ��్వ�ా ఆయన ���� �ర్వ��ం��డ�.
��ల� �ా్ర�ిన ప�్రకలను గ���్చ ��త�ర�, 2 ��త�ర� 3:15-16 వచ��లల� మ�ట�్ల��న �ధమ� ఎల�

ఉనన్�ో ఒక�ా�� ఆల��ంచం��. అక్కడ ఈ ��ం� �� మ�టలను మనమ� చదువ���మ�:

మ��య� మన ప్రభ�వ��క్క ��ర్ఘ�ాంతమ� రకష్ణ�ర్థ �న
� ద� ��ంచు��ను��. ఆల�గ�
మన �ి్రయ సహ� దర��ెన
ౖ ��ల� క�డ తనక� అనుగ���ంపబ��న జ�్ఞనమ� ��ప�ప్న
�క� �ా్ర�ియ���న్డ�. �ట�� గ���్చ తన ప�్రకల�న్ట�ల�ను బ� ��ంచుచు��న్డ�;

అ��ే �ాట�ల� ���న్సంగత�ల� గ���ంచుటక� కష్ట�న
� �. �ట�� ���య్���నుల�ను,
అ�ి్థర�ల�ౖన�ార�ను, త��్కన ల�ఖనమ�లను అ�ార్థమ��ే�ినట�
్ల , తమ స్వ��య
��శనమ�నక� అ�ార్థమ� �ేయ�దుర� (2 ��త�ర� 3:15-16).
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ఈ వచ��లల�, ��ల� �ా్ర�ిన ప�్రకల� �ేవ�డ� అత��� అనుగ���ం�న జ�్ఞనమ� ��ప�ప్న��

�ా్రయబ��నవ�� �షయ��న్ అ�� సత్ ల��ెన
ౖ ��త�ర� ర���పర�సుత్��న్డ�. అన�ా, అ� ��వలమ� మ�నవ రచనల�ౖ
య�ండక�డదు, �ా� �ేవ�� వలన క���న రచనల�ౖ య�ండ�నట�
్ల ��ల� �ా్ర�ిన ప�్రకలను �ేవ�� ఆత్మ

��్ర���ిం��డ� మ��క మ�టల� �ెప�ప్��నవచు్చ. అట్ల �నను, ��ల� �క్క వయ్��త్త్వమ� ఈ ప�్రకల ��్వ�ా��
క���నద�� �షయ��న్ ��త�ర� క��� ర���పర��డ�. ఆయన ఎల� �ా్ర�ా�ో గమ�ంచం��: “��ల� క���

తనక� �ేవ�� �ేత అనుగ���ంపబ��న జ�్ఞనమ� ��ప�ప్న �క� �ా్ర�ియ���న్డ�.” ఈ ల�ఖనమ�ల� ఇంకను

��ల� ప�్రకల�ౖయ�ం�ెను. అల�����ే, ��త�ర� �క్క దృ�ి్ట ��ణం ప్ర�ారం అ�� సత్ ల��ెన
ౖ ��ల� �ా్ర�ిన ప�్రకల�

�ేవ�డ� మ��య� మ�నవ రచ�త క��ియ�ం��న ప్ర��య వలన క�నవ�� �షయ��న్ మనమ� చూడవచు్చ.
�ాత �బంధనను గ���్చ క��� ఇ�ే దృకప్థమ� స���న�ైయ�నన్��. అందు�ేత �ాత �బంధన

�యమమ� �ేవ�� ధర్మ�ాసత్ �మ� అ� మ�త్ర���ాక, ��� ధర్మ�ాసత్ �మ� క��� పల�వబడ�త�ం��. ఈ
ధర్మ�ాసత్ �మ� �ేవ�� నుం��, ��� ��్వ�ా అనుగ���ంచబ�ెను. అ��క ��రత్నల� ���దు ��రత్నల�

�ిల�వబడ�టక� క��� ఇ�ే �ారణ���య�నన్��. �ాత �బంధన �క్క గ�ంథకరత్ �ేవ��ే, అ�నపప్ట���� ఈ
ప�సత్ కమ�ల� �ా్రయబడ�టక� ఆయన ప���దుధ్ల�ౖన�ా��� �య�ంచుక���న్డ�, గనుక �ార� తమ
వయ్��త్త్వమ�ల�, ��తప్రయ్మ�ల�, మ��య� ప���్థ ిత�ల� ప్ర��ం�ంపబడ�చునన్ ���ల� ర�ం��ర�.

���� గ���్చ మనమ� ఆల��ం�నప�ప్డ�, మ�నవ�ల�ౖన�ా�� గ�ంథకరత్ ృత్వమ�మనలను �ాత �బంధన

నుం� దూరం�ా �ేసత్ ునన్ద� ఎంచడం ఏమంత కష్ట�న
� �షయం �ాదు. �ాత �బంధన రచ�తలందర�ను
�ా్ర�న ప్రజల�ౖయ�ం���.� �ారందర� �ా్ర�న ప�్చమ ఆ�ియ�ల� �వ�ిం��ర�, గనుక �ార� ఆ ���లల�

�వ�ిం�న ప్రజల వల��� ఆల��ం��ర� మ��య� ర�ం��ర�. ����ప� ఇ�ే �ధం�ా, �ార� ��స
� త్ ు �ాక మ�ను��
ర�ం�నందు వలన, �ాత �బంధన రచ�తల� ���సత్వ �ేవ�ాసత్ �మ�ను, ��డ�నన్ట�్ట, సంప���త్�ా

అ�వృ��ధ్�య
ే ల�దు. తత్ఫ�తం�ా, �వ� ��ను �ాత �బంధనను అధయ్యనం �ే�ప
� �ప్డ�, �ాత �బంధన �ాలం
��ట� ప్రపంచం ��ట� ఆధు�క ప్రపం����� బ� �త్ �ా �నన్ం�ా ఉనన్ద� అ� ��గం�ా గమ��ాత్మ�. ఈ

�ారణ��న్బట�్ట �ాత �బంధన ప�ా��ెయ
ౖ �నన్ట�్ట మ��య� అప���త��న
� �ై య�నన్ట�్ట తరచు�ా
అ��ిసత్ ుం��.

బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� రచ�తల �క్క మ�నవ సంబంధ��న
� ��్ర�ప
� ణ వలన క���న

కష్టమ�ల���ాట�, �ె�
ౖ క���న �ానుక�లత క��� మనలను �ాత �బంధనక� దూరం�ా ఉంచుత�నన్ద��
�షయ��న్ మనమ� గ���త్ం���.

�ై�క��న
� �ానుక�లత
“�ానుక�లత” అ���� �ేవ�డ� తనను��ను మ�న�ా��� బయల�పరచు��ను ప్ర��ా��, ఆయన మనక�

అగ��ి�త్ ాడ� మ��య� మన�� ప���త��న
� ప��ల�� మ�టల�డ��డ�� �ాసత్ వమ�ను వ��్ణంచ����� �ేవ�ాసత్ �
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����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు సంద��్శంచం��.

�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�

అధయ్యనమ� �ేయవల�ను?

�దట� �ాఠమ�: �ాత �బంధనను ఎందుక�

పం��త�ల� ప్ర���ంచు పద��య
� �నన్��. ఎట్ట ��లక� �ేవ�డ� �ె��ి��న శకయ్మ��ా��ా�ై య���న్డ� గనుక,
ఆయన ��నను��ను బయల�పరచు��నునప�ప్�ెల్ల �, మహ� నన్త��న
� తన �ా్థనమ� నుం�� ����వ�్చ, �ా్థ�

నుం�� తనను��ను త��గ్ంచు��� “�నన్�డ్డ మ�టల���నట�్ట” మన�� మ�టల�డ�ను. ల�దంట�, �ేవ�డ� �ె��ప్��
ఏ�� క��� మనక� అర్థ ం�ాదు. ��షయ� 55:8-9 వచ��లల� ఈ ���ం�� �ధం�ా �ా్రయబ��య�నన్ట�్ట మనమ�
జ�్ఞపకం �ే�ి��నవచు్చ.

�� తలంప�ల� � తలంప�లవంట�� �ావ� � ��్రవల� �� ��్రవలవంట�� �ావ� ఇ�ే
��హ� �ా �ాక�్క. ఆ�ాశమ�ల� భ�����న
�ౖ ఎంత ��తత్ ��ా ఉనన్�� �

మ�రగ్ మ�లకంట� �� మ�రగ్ మ�ల� � తలంప�లకంట� �� తలంప�ల� అంత ��తత్ ��ా
ఉనన్� (��షయ� 55:8-9).

�ేవ�డ� ఎం�� స�ా్వ�శయ��న
� �ా�ై — మన ప���త�లను ఎం�� అనంతమ��ా అ��గ�ం�న�ా�ై —

య���న్డ� గనుక ఆయన ఎప�ప్�ె�
ౖ ��ా� చూ�ిం�న ప్ర� ప్రతయ్కష్త మ�నవ�ల �ామర్థ �మ�లక� స��పడ�
�ధం�ా �ానుక�లపరచబ��ం��, అప�ప్�ే మనల� క�సం ����ద్మం������ ఆయన బయల�పర�న
�షయ�లను గ���ం� �ాట�� అనుస��ంచవచు్చ.

గనుక, �ాత �బంధనల� �ేవ�డ� తనను��ను మ�న�ా��� �ామ�నయ్ం�ా �ానుక�లపరచు��నల�ద�

�ెల�సు��నడం మ�ఖయ్ం. �త���న మ�నవ�ల� స��తం అర్థ ం �ేసు��ను �ధమ�లల� ఆయన మ�నవ ��షల�
మ�టల���డ�. అ��ే, �ా్ర�న ప�్చమ ఆ�ియ�ల� �వ�ించుచుం��న య�దు ఒరజల� ఎదు��్క�న

���ద్ష్ట�న
� ����త్రక ప���్థ ిత�ల ��రక� క��� ఆయన �ాత �బంధనను ర��� ం��ం��డ�. �ట్ట �దట��ా,

�ా్ర�న ఇ�ా����య�ల �ేత ల�ఖనమ�ల� సులభం�ా అర్థ మ��య్టట�్ట ఆయన �ాట�� ర��� ం��ం��డ�. �ాత

�బంధన �క్క ��� ���తల� �ా్ర�న య�దుల�ౖ య�ం��నందు వలన, �ేవ�డ� �ాత �బంధనను �ా్ర�న ���్ర
మ��య� అరమ��క్ ��షలల� �ా్ర�ం��డ�. �ేవ�డ� ప�� ఆజ్ఞ లను �ా� పలకల �ద �ా�ం� ఇ��్చడ�

ఎందుకన�ా మ�ఖయ్���న ద�ాత్���ల� �ా్రయబ��న ���నమ�నక� ఇ�ొ క అంత�ాజ్�య ప్రమ�ణ���య�ం��న��.

మ��య�, �ాత �బంధనల�� వృ��త్ంతమ�, �ావయ్మ�, జ�్ఞన �ా��తయ్మ�, మ��య� �ాసనమ� �క్క �ా��తయ్

సంబంధ���న బ�ణ�ల� ఆ��ట� �ేవ�� ప్రజల� �ా���� �ె�యజ�పప్బ��న �షయ�లను అర్థ ం �ేసు��నగల�గ�నట�
్ల
�ా్ర�న ప�్చమ ఆ�ియ� ప్ర��
ే ాల బ�ణ�లను అనుస��ం���. ఈ �ారణ��న్ బట�్ట , �వ� ��ను �ాత �బంధనను
అధయ్యనం �ేయ�నప�ప్డ�, అ�� మన నుం�� ��ల� వరక� �నన్ం�ా ఉం��న ప్రజలక� �ా్రయబ��ం�� అ��

�ాసత్ వం మనక� ఎప�ప్డూ ఎదురవ�త��� ఉంట�ం��. అ�� మ�ఖయ్మ��ా �ా్ర�న ఇ�ా���ల� ప్రజల సమర్థ తల�
మ��య� అవసరమ�లను అనుస��సత్ ూ �ా్రయబ��ం��.

�ాబట�్ట , �ాత �బంధన ల�ఖనమ�ల� అవయవ సంబంధం�ా ��్ర���ింపబ�� ��� గ���తల�ౖ య�ం��న ఆ��

ఇ�ా����య�లక� అనుక�లపరచబ��నందు వలన �ాత �బంధన ల�ఖనమ�ల� మనక� తరచు�ా మనమ�
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����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు సంద��్శంచం��.

�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�

అధయ్యనమ� �ేయవల�ను?

�దట� �ాఠమ�: �ాత �బంధనను ఎందుక�

పర�ేశ హదుద్లల� ఉ��న్��� అనన్ట�్ట క��ి�త్ ాయ� �ెపప్వచు్చ. �ాత �బంధన రచ�తల� మ��య�

��్రకష్క�ల� ��డ�నన్ట�్ట�ాక ��ల� వయ్��య్సమ��ా ఉం��న �ా్ర�న �ాలమ�లల� �వ�ిం��ర�. ఈ �ారణ��న్బట�్ట ,
మనమ� తరచు�ా మనక� మ��య� �ాత �బంధనక� మధయ్ ��దద్ దూరం ఉనన్ట�్ట అనుక�ంట�మ�.

�ాత �బంధన మనక� ఎం�� దూరమ��ా ఉనన్ట�్ట అ��ించుటక�గల �ారణమ�ల� �ెల�సుక���న్మ�,

గనుక ఇక ��ండవ అం�ా��� ���ద్ �మ�: మనక� మ��య� �ాత �బంధనక� మధయ్ ఉనన్ట�్ట మనమ� అను��ను

దూరమ�ల రకమ�ల�. మన దృ�ి్ట�� �ం�ెన
ౖ ��ా కనబడ�త�నన్, ఎట�వంట� రకమ�ల�ౖన �షయ�లను మనమ�
�ాత �బంధనల� ఎదు��్కంట���న్మ�?

రకమ�ల�
�ాత �బంధన మనక� ప�ా��ైయ�నన్ట�్ట క��ించు ���నమ�ల�న్ట�� మనమ� పట�్ట ంప��ా

ఎంచనవసరంల�ద�, ��ర��ా �ెపప్నక్క��్లదు, �ా� మనక�ను �ాత �బంధనక�ను మధయ్ నునన్ దూరమ�నక�
సంబం��ం�న మ�డ� �ా్రథ�క ర�ాలను గ���్చ ఆల�చన �ేయడం మన అధయ్యన ఉ�ేద్శమ�లను
��ర��ర�సుత్ం��: �దట��,� �ేవ�ాసత్ � సంబంధ��న
� దూరం — ���తత్ �బంధన ���సత్వ�లమ��ా మనమ�

నమ�్మత�నన్ ������, �ాత �బంధనల� �ె�యజ�యబ��న �ేవ�ాసత్ � సంబంధ���న దృ�ి్ట��ణమ�లక�ను

మధయ్నునన్ వయ్��య్సమ�ల�; ��ండవ��, �ాంస్కృ�క దూరం — ఈ��ట� మన ఆధు�క సంస్కృత�లక�ను, మనక�
�ాత �బంధనల� క��ించున�, ప్ర�ేయ్కతను చూ�ించు �ధం�ా నునన్ �ా్ర�న ప�్చమ ఆ�ియ� �ా్రంతమ�ల��
�ాంస్కృ�క దృకప్థమ�లక�ను మధయ్ నునన్ వయ్��య్సమ�ల�. మ��య� మ�డవ��, వయ్��త్గత దూరం —
మ�నవ�లమ��ా, మ��య� �ాత �బంధన�� సంబంధం గల�ా���ా, �క�ను ��క�ను మధయ్ నునన్
వయ్��య్సమ�ల�.

�ేవ�ాసత్ � సంబంధ���న, సంస్కృ� సంబంధ���న మ��య� వయ్��త్గత���న ��త ��ణమ�ల� ఒక ���

నుం�� మ��కట� బ� �త్ �ా ��ర��ేయబడ��రవ�య�, అ� బహ� �ాఢమ��ా ��న��సు���య�నన్� గనుక
ల�క్కల�న�న్ ���ల��ా ఒక�����ౖ మ��కట� ప్ర��వం చూప�న�య� మనమందరమ�

�ెల�సు��నవల�ియ�నన్��. ఇ�� ఈ��డ� మనమ� ��సుత్నన్ ���లల� ఎంత �ాసత్ వ���య�నన్�ో , �ాత

�బంధన ���లల� క��� ఇ�� అం�ే �ాసత్ వ���య�ం��న��. �ాబట�్ట , ఈ �షయ�లను ఈ మ�డ� ప్ర�ేయ్క��న
�

ర�ాలల� గల దూరం దృ�ా్ట� ప����ంచడం ��ంత ��రక� కృ�్రమ���న�ే అవ�త�ం��. అట్ల �నపప్ట���
� , ��ౖన
����్కనన్ �షయ�లను ఒ��్కక్క ���� ����్వర��ా ప����ంచడం మనక� స�యకరం�ా ఉంట�ం��.

అల�����ే, �దట, మనమ� �ాత �బంధనను అధయ్యనమ� �ేయ�నప�ప్డ� ఎదు��్కను �ేవ�ాసత్ �

సంబంధ���న దూరమ�ను చూ��ద్మ�, రం��.
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�ేవ�ాసత్ � సంబంధ��న
�
�ాత �బంధన �ేవ�ాసత్ �మ�నక�ను, ���తత్ �బంధన ��స
� త్ వ �ేవ�ాసత్ �మ�నక� మధయ్ మనమ� అనుభ�ం�ే

����, �ాత �బంధనను అధయ్యనమ� �ేయ�నప�ప్డ� ఎదుర��య్ అతయ్ంత సప్ష్ట�న
� అడ్డ ంక�లల� ఒకట�.
�ేవ�ాసత్ � సంబంధ���న దూరమ�ను గ���్చ మనమ� �ెప�ప్��నునప�ప్డ�, మనమ� �ా్రథ�కం�ా �ాత

�బంధన రచ�తలక�ం��న ప్రతయ్��కరణమ�నక�ను, ��స
� త్ వ�లక�నన్ సంప�ర్ణ ��న ప్రతయ్��కరణమ�నక�ను
మధయ్ గల చ��త్ర సంబంధ��న
� �ే��ను గ���్చ ఆల��సుత్ంట�మ�. �ేవ�డ� మ��య� మనక� ఆయన�� గల

సంబంధమ�ను గ���్చ �ాత �బంధన అ��క �షయ�లను ఉప�ే�సుత్ంద�య�, అ�� �షయ�లను గ���్చ ���తత్
�బంధన ����ప్ంచు �వ�ాల�, క�సం �దట��ా�� చూ�నప�ప్డ�, ఇందుక� ��ల� �నన్ం�ా ఉ��న్య��

�ాసత్ వమ� మన మనసుస్లల� ఉనన్��. �ేవ�ాసత్ � సంబంధ��న
� దృ�ి్ట��ణమ�ల �షయంల�, ���తత్ �బంధన
�ె�యజ�య��ాట��� �� సగనట�్ట క��ించు �షయ�లను �ాత �బంధన �ె�యజ�య�చునన్ద� �ాత
�బంధనను చ���� ప్ర� ��స
� త్ వ�డ� ఏ�ో ఒక సందరభ్మ�ల� �ెల�సుక�ంట�డ�.

�ేవ�ాసత్ � సంబంధ���న వయ్��య్సమ�లక� సంబం��ం�న ���న్ ఉ��హరణమ�లను గ���్చ ఆల��ంచం��.

ఉ��హరణక�, అబ�్ర�మ� తన క�మ�ర��ెన
ౖ ఇ�ాస్క�ను బలయ్రప్ణ �ా�ంచవల�ింద� �ేవ�డ� అత��

�ి���డ�. �ా�, ��ను �� క�మ�ర�� బలయ్రప్ణ �ా�ంచవల�ింద� �ేవ�డ� ��క� �ిల�ప��సుత్��న్డ� ఈ

���లల� ఎవ����� �ె�ిప్నట్ల ��ే, �ా��� గ���్చ మన��మనుక�ంట�మ�? �ాసత్ �ా���, ఇట�వంట� �ేవ�ాసత్ �
సంబంధ���న �ా���ార ఆ��కష్ను �వ్రం�ా �సు���ాల���
ౖ � మనమ� �దల���ట్టమ�. ��� ��నమ�లల�,
నమ్మక���న ఆయన ప్రజల� �ా�� రకష్ణను ��దుక�చు, ఐగ�ప�త్ �ేశంల� �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న �ే�ా���
కదం��క�్కత� ��ళ్లవల�న� �ేవ�డ� ఆ�ం��డ�. �ా�, ఒక ��స
� త్ వ�ల గ�ంప� �ా�� రకష్ణను ��దక�చు

కదం��క�్కత� ఈ��డ� అరణయ్మ� గ�ం�� ��ళ్ల �చునన్ట�
ౖ
్ల మనమ� కను��నన్ట్ల ��ే, అ�ొ క �ం�ెన

�షయమ� �జమ��ా అనుక�ంట�మ�. ���ర� సంబంధ��న
� ప్ర�జ్ఞ ��్వ�ా తమ�్మను ��మ� �ేవ����

అం��తమ� �ేసు��నుచుం��న ప�ర�ష�ల� తమ తల��ంట�్రకలను క�త్ ��ంచు��న క�డద�� �షయమ�ను గ���్చ
క��� మనమ� �ాత �బంధనల� చదువ���మ�. �ా� ఇట�వంట� ప్ర�జ్ఞ ల�� �ేవ�డ� సం���ిం��డ����

�శ్చయం�ా మనక� �ం�ెన
ౖ �షయం�ా క��ిసత్ ుం��. ల�క, �ాత �బంధనల�, మరణమగ�నంతట� బ�ధల�

ఉనన్పప్ట����, ఆయన ప్రజల� �ే�ాలయమ�ల� మ�త్ర�� ఆ�ా��ం��ల�� ఒక �యమమ�ను �య�ం��డ��
�ాసత్ వమ�ను గ���్చ ఒక�ా�� ఆల��ంచం��. �ా� ఈ��డ�, ��ా్వసుల� �ేవ��� య�కత్ మ��ా ఎక్క�ె�
ౖ �

ఆ�ా��ంచవచు్చ, ఎప�ప్�ె�
ౖ � ఆ�ా��ంచవచు్చన� మనమ� బలం�ా నమ�్మ��మ�. ఆ��డ�, ఆయన ప్రజల� �ా��
�ాపమ�ల �ా్రయ�్చ��త్ర్థ �� జంత�వ�లను బ��ా అ��ప్ంచవల�న� ���ాడ�. ఈ��డ�, ఇట�వంట� సం�ా్కర
�ధుల� జంత�వ�ల ��డల చూ�ింపబడ� క�
� రత్వమ��ాను, ��సు ��స
� త్ ు �క్క బలయ్రప్ణ

అవమ�నపరచబడ�చునన్ట�్ట�ాను ఎంచబడ�ను. �ాత �బంధనల�, క���య�ల పట్ట ణ�ల�, �ీత్ �ల� ప�ర�ష�ల�
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మ��య� �ిల్లల��స�, ���త్��� ��శనమ� �ేయబడవల�న� ఆజ�్ఞ�ిం��డ�. �ా�, ఆధు�క య���ధ్లల�
ఇట�వంట� �షయ�ల� జరగడం �ేవ�� �ేత ఆ���ంపబడ�టను మనమ� ఊ��ంచు��జ�లమ�.

�ాబట�్ట , ఇవ�న్ ���తత్ �బంధనక� ప���త్�ా �నన్��న
� న్ట�్ట అగ��ిసత్ ుండ�ా, �ేవ�డ� ఇట�వంట� పనుల�

�ే�ాడ� మనమ� నమ్మవల�న� �ాత �బంధన మనక� ఇచు్చచునన్ �ిల�ప�నుబట�్ట మనమ� ��ంత ��రక�
���ా��ం� �ెందడం ల���? �ేవ�ాసత్ �మ�నక� సంబం��ం�న ఇట�వంట� వయ్��య్సమ�లను గ���్చ ఇం�ా ఎ��ౖన్��
�ెప�ప్��వచు్చ. ఇతర��న
� � మనమ� ఏ� ల��� ఎ�న్ �ెప�ప్క���న్, మనక�ను �ాత �బంధనక�ను మధయ్
�ేవ�ాసత్ � సంబంధ���న ��పప్ దూరం �శ్చయం�ా ఉనన్��.

సంస్కృ� సంబంధ��న
�
�ాత �బంధనక� మ��య� ���తత్ �బంధనక� మధయ్ ఉనన్ట�్ట మనమ� చూసుత్నన్ �ేవ�ాసత్ � సంబంధ���న

దూరం���ాట�, �ా్ర�న ప�్చమ ఆ�ియ� మ��య� ��ట� మన ఆధు�క ప్రపంచమ�నక� మధయ్ గల సంస్కృ�

సంబంధ���న �ే��లనుబట�్ట �ాత �బంధన ఒక బహ� దూరమ�న ఉనన్ �ేశం వల� ఉనన్ట�్ట క��� క��ిసత్ ుం��.
మనక�ను �ాత �బంధనక�ను మధయ్ గల సంస్కృ� సంబంధ���న వయ్��య్సమ�లను గ���్చ మనమ�

మ�ట�్ల��నప�ప్డ�, �ార� ��ం�న సంస్కృత�లల� �ా్వ���క��� య�ం��న ప్ర�ద
ి ధ్ వయ్క�త్ల�, �ాత �బంధన
�క్క ఆ�� రచ�తల� మ��య� గ���తల ��తమ�ను గ���్చన ��ణ�ల� మన మనసుస్లల� ఉంట��.

�ా్ర�న ప్రపంచంల�, అ�� ఇ�ా���ల�ల����
ౖ �, క��నుల����
ౖ �, అష�
ష్ ర�ల���ౖ��, బబ�ల�నుల���ౖ��, ల��� గతంల��
అ��క సంస్కృత�లల�� ��తమ�ను గ���్చ మనమ� చదువ�నప�ప్�ెల్ల �, మనక� మ��య� �ాత �బంధనక�
మధయ్ గల వయ్��య్సమ�లను మనమ� అనుభ�సుత్ంట�మ�. ��డ� మనక�నన్ట�్ట , �ాత �బంధనల�

మన��దు��్కను ప్రజలక� క��� ల�క్కల�న�న్ సంస్కృ� సంబంధ��న
� ��వనల�, �ల�వల� మ��య�

అ��య్సమ�ల�ం��న�. �ా� ఆ ఆశల�, అల�ాట�
్ల మ��య� అ��య్సమ�ల� �ార� ��ం�న �ాలమ�ల� మ��య�
స్థ లమ�లనుబట�్ట మనక�నన్ �ాట��� �నన్���న��ౖ య�ం��న�.

మ�నవ సమ�జం ఎల్ల �ాలం మ�ర�త��� ఉంట�ం�� గనుక సంస్కృ� సంబంధ��న
� దూరం

ఏరప్డ�త�ం��. సమ�జపర��న
� వయ్వస్థ ల� మ����� త�ంట��; �ాత అల�ాట�
్ల అ��క ���ల��ా

�ం�ెన
ౖ వవ����. ��వలమ� ��ండ� వందల సంవతస్�ాల ��ట� � �� ంత సంస్కృ�� �వ� సంద��్శంచగలవ�
ఊ��ంచు��గల�ా? మనల� అ��క�లక�, ఇట�్ట వయ్��య్�ాల� �ప��త���న అ��క�ాయ్�న్ క����త్ ా�. ఇట�్ట

సంద�ాభ్లల� సర�ద్బ�ట� �ేసు������� మనమ� ��ల� సమయం ���్చం���స్ ఉంట�ం��. గ�ం��� �న ఇంత
తక�్కవ వయ్వ��ల� మన �� ంత �ే�ాలల��� ఏరప్��న వయ్��య్సమ�లను గ���్చన�� �జ���య�నన్ట్ల ��ే,

మనక�ను మ��య� �ాత �బంధన �ాలమ���ట� ప్రపం������ మధయ్ గల వయ్��య్సమ�ల� �ం��ంత ఎక�్కవ�ా
ఉంట�య� మనమ� ఆ�ం���? �ా్ర�న ప�్చమ ఆ�ియ��� ��ట� ఆధు�క ప్రపం����� మధయ్ ఎ��న్
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వయ్��య్సమ�ల���న్� గనుక మనమ� �ాత �బంధనల� చ���� అ��క �ధయ�ల� గమ�ంచద��నంత�ా
అజ�్ఞత���న��ా ఉంట���న్�.

మనలను ��� నుం�� ఎం�� దూరం�ా ఉంచుత���న్య�� అనుభ��� క���ంచు �ాత �బంధన

�క్క సంస్కృ� సంబంధ��న
� ��ణమ�లను గ���్చన ���న్ ఉ��హరణలను చూడం��. ల���క �ా్థ�ల�, �ాత
�బంధన ప్రపంచం ఎక�్కవ�ా �ాయ్వ�ా�క ల�క��� య�ం��న��. �ాత �బంధన యందంతటను మనమ�

వయ్వ�ాయమ� మ��య� �ేపల� పట�్టటను గ���్చ చదువ���మ�, �ా� ��ట� ఆధు�క నగర�ాసుల�ౖన�ా��ల�
అ��క�ల� �ా్ర�న �ాలం��ట� ��త �����లల� ��ల��� య�ం��న �ా్రథ�క �����లను అర�దు�ా అర్థ ం

�ేసుక�ంట�ర�. �ాత �బంధనల� ��దద్ల� క�����్చన ��ాహమ�లను గ���్చ మనమ� చదువ���మ�, అ��ే
ఆ��ట� యవ్వన దంపత�ల� ఆ��ట� �ాడ�కలను ఎల� భ��ం���ా అ� ఆధు�క ల�కంల�� అ��క�ల�
ఆశ్చరయ్�� త�ంట�ర�. బ�ౖ�ల�ల�� వయ్క�త్ల� బహ� మం�� ��రయ్లను క���య�ండ� అల�ాట�ను

అభయ్�ిం��ర�య�, గనుక ఒక్క ��రయ్ను క���య�ండ�టను గ���్చన మన ఆదర్శమ�ల� స�ాల�

�ేయబడ�త���న్య�య� మనమ� �ెల�సుక�ంట�మ�. �ాత �బంధనల� బ��సత్వమ�ం��నద� �ెల�సు���
ఈ �ాడ�కనుబట�్ట కలవరప���� త�ంట�మ�. �ా�� సంస్కృ� �ామ��జయ్�ాదమ� ప్ర��
ి ధ్ �
� ంె ��న �ామ��క వయ్వస్థ
�ేత ��తత్నం �ెల��ంపబ��ంద�� �షయ��న్ క��� మనమ� �ాత �బంధనల� చూ�ాత్మ�. ఏ�ైన ఒక
��ర��ాం�న �ామ��జయ్మ�ల� ��గ���య�ండ�ట, ఇ�ా���ల� �ేశం���ాట�, ����ప� �ా్ర�న ప�్చమ

ఆ�ియ�ల�� ప్ర� సంస్కృ� �క్క ఆదర్శ�ా్రయ���న �ామ��క వయ్వస్థ �� య�ం��నద� ప��గణ�ంపబ��ం��.

��ట� ఆధు�క ప్రజ��ా్వమయ్ ఆదర్శ�ా్రయమ�లను గ���్చ ప్ర��ాత్మకం�ా �ా���� ఏ� �ె��ియ�ండల�దు. �ాత

�బంధన �ాలమ���ట� �వనమ�ల� �ట�� మ��య� ఇ�ే �ధ���న లకష్ణ�లను మనమ� చూ�నప�ప్డ�, �ట���
ఎల� వయ్వహ��ం��ల� �ె�యక తరచు�ా మనమ� �కమకప���� త�ంట�మ�. మన �� ంత సంస్కృ��� అం��

�నన్ం�ా ఉనన్ సంస్కృ� సంబంధ���న ప��సర ప���్థ �
ి ల� ఎం�� ల�త��ా �ాత�క��� �న బ��
ౖ ల��� మనమ�

ఏ� �ేయవల�ను? మనమ� �ాత �బంధనను చ���నప�ప్డ�, ఇ� మ��య� ఇం�ా అ��క��న
� ఇతఃర సంస్కృ�
సంబంధ���న వయ్��య్సమ�ల� క��� మనక� మ��య� �ాత �బంధనక� మధయ్ ���� దూరమ�నన్ ప���్థ �
ి �
మనమ� అనుభ�ంచునట�
్ల �ే�త్ ా�.

వయ్��త్గత���న
మనక� మ��య� �ాత �బంధనక� మధయ్ ఉనన్ �ేవ�ాసత్ � సంబంధ��న
� మ��య� సంస్కృ�

సంబంధ���న దూరమ�ల���ాట�, మ�డవ దూరమ� క��� ఒకట�నన్��: వయ్��త్గత��న
� దూరమ�. వయ్��త్గత
దూరమ� ల�క వయ్��య్సమ�లను గ���్చ మనమ� మ�ట�్లడ�నప�ప్డ�, �ాత �బంధన �ాలమ�ల� ��ం�న

ప్రజల� అ��క ���ల��ా ఆధు�క ప్రజలక� �నన్��న
� �ా��� య�ం��ర�� �ాసత్ �ా�న్ మనమ� సూ�సుత్��న్మ�
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అర్థ ం, మ��య� ఇం�ే�ాక, మనక�ను �ా����� మధయ్ ఉనన్ దూరమ�ల� తరచు�ా ��ల�వరక� వయ్��త్గత��న
� ,
మ�నవ ఆల�చనలక� సంబం��ం�న��ౖ ఉంట��.

సహజం�ా��, �ాత �బంధన ప్రజల� మన కంట� ప���త్�ా �నన్���న�ా��� �ాదు. ఈ �ాఠంల� మనమ�

అట� తర��ాత చూడబ� త�నన్ట�్ట, మనమ� �ా���� క��� అ��క మ�ఖయ్��న
� ��త�లల� గ���త్ంచు��నవచు్చ.
�ా� అ��క��న
� ఇతర ���ల��ా చూ��త్ , �ార� మన కంట� �ెప�ప్��ద��నంతట� గణ�య��న
� మనసత్ త్వం

క���య�ం����. మ��య� ఇ�� ఆశ్చరయ్మ� క���ంచక�డదు. ఎం�ై��, �ా�� గ�ణగణ�ల�ౖ�ే��
� మ��య� �ార�
ఇతర�ల�� వయ్వహ��ం�న �ర�ల�ౖ�ే��� �ార� �వ�ిం�న �ేవ�ాసత్ �మ� మ��య� సంస్కృ� సంబంధ��న
�
ప్రపంచంల� నుం�� తల��త్ ��.

ఒక ప్రక్క, �ాత �బంధనల�� అ��క మం�� ప్రజల� ఈ ���లల� మనల� ఎవర���
� �

అనుభ�ంచుచునన్ట�వంట���ాక, ఆత్మ సంబంధ��న
� � గమ��ర్హ��న అను���ాల� క���య�ం����, మ��య�
ఇ�� క��� ఆల��ంచదగగ్ �ే. �ార� పరల�క దర్శనమ�ల� చూ�ార� మ��య� �ేవ�� స్వరమ�ను అకష్�ాల�

���న్ర�. పరల�క సంబంధ��న
� దూతల�� �ార� అకష్�ాల �� �ా��ర�. �ాబట�్ట , ఒక ��షమ��� �మ�్మను
�ర� ఈ ప్రశన్ ��సు��ం��: ఇట�వంట� ఆత్మ సంబంధ��న
� అనుభ�ాల� �వ� క���య�ంట� �వ� ఏ �ధం�ా
�నన్ం�ా ఉంట�వ�? �ేవ�� �ేత ��్ర���ింపబ��న దర్శనమ�ల� చూ�య�ం��నట్ల ��ే, మ�ఖ�మ��

సమ����ాల� జ���ియ�ం��నట్ల ��ే, మ��య� �ేవదూతల�� �� �ా��య�ం��నట్ల ��ే, �వ� ఎట�వంట� వయ్��త్��ౖ
య�ంట�వ�? ఈ ���లల� మనమ� ఇట�వంట� అనుభ�ాలను అనుభ�ం�నట్ల ��ే మనమ� ���త్���

మ����� ��మ� ��ను నమ�్మత���న్ను. �ేవ���� ఇట�వంట� అనుభ�ాలను క���న �ాత �బంధన ప్రజల
నుం�� మనమ� ��ల� వరక� �నన్ం�ా ఉ��న్మ� మనమ� చూడగల�గ�నట�
్ల ఇ�� మనక�
స�యపడ�త�ంద� �ెల�సుక�ంట�ను.

మ��క ప్రక్క, సంస్కృ� సంబంధ���న �షయ�ల� మన��ౖ చూప�త�నన్ ప్ర��వమ�నుబట�్ట ఈ��డ�

మన��ట�వంట��ార��� య���న్� ఒక్క ��షమ� ఆల��ంచం��. �ాత �బంధన ప్రజల� మనక� అం��
�ం�ెన
ౖ ��ా ఉనన్ ���న్ సంస్కృ� సంబంధ��న
� �ాత్రల� వ��ం��ర�. �ార� �ా�ల�ౖ య�ం���,� �ాణ�ల�ౖ
య�ం����, �ార� వయ్వ�ాయ��ర�ల�ౖయ�ం���,� బ��సల�ౖయ�ం���.� �ాత �బంధన ప్రజల� �ా్ర�న

య�దధ్ తంత్రమ�ల వలన క���న భయ�త�లను, కర�వ�ల� మ��య� �ెగ�ళ్ల వలన ఏరప్��న బ�����ంప�లను

స��ం��ర�. య�దధ్ సందరభ్మ�ల� ���� �ాయమ�గల�ా� ఎదుట ఒక యవ్వనుడ� ���య�ండ�టను గ���్చ,
ఒక యవ్వన �ీత్ � య�దధ్ మ�ల� ���
ౖ �య్��� ��యకత్వం వ��ం�న �షయమ�ను గ���్చ మనమ� చదువ���మ�.
ఐగ�ప�త్ బ��సల� ��ాశ �సప్ృహల�� ���న
ి ��కల� మనమ� �ంట�మ�. మనల� ��ల� తక�్కవ మం���
ఇట�వంట� ప���్థ ిత�లను ఈ ���లల� ఎదు��్కంట�మ�, తత్ఫ�తం�ా ప్రజల� ఇట�వంట� అనుభ�ాల�

అనుభ�ంచునప�ప్డ� �ా��మనుక�ంట���, ఆం�ో ళన�� క���న �ా�� అనుభ�త�ల� ఎల� ఉంట�� అర్థ ం
�ేసు��నుట మనక� కష్టమవ�త�ం��.
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�ాబట�్ట , ఈ అ��య్య��న్ �దల���టన
�్ట మనమ� �ాత �బంధన �జమ��ా�� మన నుం�� అ��క

���లల� ఎం�� దూరం�ా ఉనన్ట�్ట అ��ిసత్ ుంద� అం��క��ంచుటక� సం�ిదధ్ ుల��� య�ం���. ప���దధ్
బ�ౖ�ల�ల�� ఈ ��గమ� ��ట� ఆధు�క ప్రపంచంల� �ా్రయబడల�దు గనుక మనమ� మనక�ను �ాత

�బంధనక�ను మధయ్నునన్ �ేవ�ాసత్ �మ�, సంస్కృ�, మ��య� వయ్��త్గత సంబంధ��న
� వయ్��య్సమ�లను ప�ే ప�ే
ఎదు��్కంట�మ�.

మనక�ను �ాత �బంధనక�ను మధయ్ దూరమ�నన్దను మన అనుభ�త�లక� గల �ారణమ�లను

మ��య� రకమ�లను �ెల�సుక���న్మ�, గనుక తర��ాత అం�ా��� ���ద్ �మ�: మన ��తమ�లక�ను �ాత

�బంధనక�ను గల �� ం��క ఏ�ట�? ఇ�్వధ��న
� దూరమ�నన్ ప�సత్ కం ఈ��డ� మనక� ఏ�ో ప్ర�జనకర��న
�

�ాఠమ�ల� ���ప్� సుత్ంద� మన��ందుక� ఆశప���? అ�� స��, ఈ ప్రశన్క� అ��క సమ�����ల���న్�, అ��ే
�సస్ం�ేహం�ా, �ాత �బంధన మన ����లక� మ�ఖయ్���న�ై య�నన్ద� ���తత్ �బంధన మనక� బ� ��సత్ ుం��

గనుక మనక� �ాత �బంధన ��డ� స��తం మ�ఖయ్���నద���� మనమ� ప్రద��్శంచగల అతయ్ంత �ా్రమ�ఖయ్��న
�
ప్ర�సప్ందన���య�నన్��.

మనక� గల �� ం��క
���రకర��న
� �షయ��మన�ా, ఎప�ప్�ె�
ౖ ��ా� ���తత్ �బంధనల�� ఏ�ై�� ఒక బ� ధ ��డ� అ�ార్థ ం

�ే��
ి �నబ��ందనంట�, అ�� ఇ�ే. �ాత �బంధన �ాతబ���� �ంద�య�, గనుక మనక� ����� గల

అవసరతను ���తత్ �బంధన అంత�ం��ం�నద�య� ���తత్ �బంధన బ� ��సత్ ునన్దను తలంప��� అ��క మం��

���సత్వ�ల� ���తత్ �బంధనను చదువ�త�ంట�ర�. �ా� �ాసత్ �ా��� ���తత్ �బంధన అ��క�ల� అనుక�ంట�నన్�����
వయ్���క���న �షయమ�ను �ె�యజ�సత్ ుం��. ���సత్వ ������� �ాత �బంధన ఖ�్చతం�ా

అవశయ్క���య�నన్ద� ���తత్ �బంధన బ� ��సత్ ుం��, మ��య� ఈ �షయ��న్ మనమ� తర��ాత చూ�ాత్మ�.

మనమ� �ాత �బంధనల� నుం�� మ�రగ్ ���ద్శనమ�ను �ాబట�్టక�ంట� తపప్ ��స
� త్ ునంద� సంప�ర్ణ ��న ��తం
�ామ�నయ్ం�ా �ా��ంపబడ��రదు.

�ాత �బంధన ఈ��డ� స��తం మన ��తమ�లక� �� ం��కగల�ై య�నన్ద� మనక� ���తత్ �బంధన

అ��క ���ల��ా బ� ��సత్ ునన్��, �ా� మనమ� ��ండ� ���లను మ�త్ర�� చూ��ద్మ�. �దట��ా, ��సు

బ� ధలను చూ��ద్మ�. ��ండవ���ా, అ�� సత్ ల��ెన
ౖ ��ల� �క్క బ� ధలను చూ��ద్మ�. �ాత �బంధన �క్క
�� ం��కను గ���్చ ��సు ��ల��్చన �షయమ�లను �దట ఆల��ంచు��మ�.
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��సు బ� ధల�
ఈ��డ� మనక�గల �ాత �బంధన �ా్రమ�ఖయ్తను గ���్చ ��సు బ� ��ం�న ��� �షయ��న
�

సమత�లయ్ దృ�ి్ట��ణమ�ను �ెల�సు��నడం ��సం, ��సు బ� ధలల�� ��ండ� ��ణ�లను క�్లపత్ ం�ా చూ��ద్మ�:

�దట��ా, �ాత �బంధనను గ���్చన��ౖయ�నన్ట�్ట అగ��ించున�, ఆయన �ే�న
ి వయ్����ార్థక���న �ాయ్ఖయ్ల�;

��ండవ���ా, �ాత �బంధన �� ం��కను గ���్చ ఆయన �ే�ిన �శ్చయ�త్మక��న
� ధృ�కరణమ�ల�. �దట� �ా��

చ���నప�ప్�ే అ� �ాత �బంధనను గ���్చ వయ్����ార్థ క���న దృ�ి్ట��ణ��న్ �ె�యజ�సత్ ునన్ట�్ట క��ిం�ే ��సు
బ� ధలల� ���న్ట�� �దట చూ��ద్మ�.

వయ్����ార్థ క��న
� �ాయ్ఖయ్ల�
��సు �ాత �బంధన �� ం��కను ఒక మ���ంప�నక� �ె��్చడ� న��్మ అ��క మం�� ���సత్వ�ల� �ార�

దృ�ి్ట��ణ�లక� త��న ఋ�వ��ా మతత్ � 5-7 అ��య్య�లల�� ��ండ �ద ప్రసంగమ�ను ఎ�త్ చూ�ి�త్ ార�.
��ండ �ద ప్రసంగమ�ల� ��సు సంద��భ్�తం�ా అ��క ��ౖ�క �షయ�లను బ� ��ం��డ�, గనుక ఈ

�షయ�లను ఆ��రం �ేసు��� ��సు �ాసత్ �ా��� �ాత �బంధన బ� ధలను వయ్�����ం��డ� అ��క�ల�

అ��ా్రయపడ�త�ంట�ర�. ���న్ సుప���త��న
� �ాకయ్���ాలను �నం��. మతత్ � 5:21-22 వచ��లల�
మనమ� నరహతయ్ను గ���్చ ఈ మ�టల� చదువ���మ�:

నరహతయ్ �ేయవదుద్; నరహతయ్ �ేయ��ాడ� �మర్శక� ల�నగ�న� ప���్వక�ల��

�ెపప్బ��న మ�ట �ర� ���న్ర� గ��. ��ను ��� �ెప�ప్న�ేమన�ాతన సహ� దర��
�ద ��పపడ� ప్ర��ాడ� �మర్శక� ల�నగ�ను (మతత్ � 5:21-22).
మతత్ � 5:27-28ల� ��సు వయ్���రమ�ను గ���్చ ఇల� ��ల���్చడ�:
వయ్���రమ� �ేయవదద్ � �ెపప్బ��న మ�ట �ర� ���న్ర�గ��; ��ను ���

�ెప�ప్న�ేమన�ా ఒక �ీత్ �� �హప�చూప��� చూచు ప్ర��ాడ� అప�ప్�ే తన

హృదయమందు ఆ���� వయ్���రమ� �ే�న
ి �ాడగ�ను (మతత్ � 5:27-28).
మతత్ � 5:31-32ల� ��సు ���క�లను గ���్చ ��ల���్చడ�:
తన ��రయ్ను �డ��డ� �ాడ� ఆ��క� ప����య్గ ప�్రక �యయ్వల�న� �ెపప్

బ��య�నన్�� గ��; ��ను ��� �ెప�ప్న�ేమన�ా వయ్���ర �ారణమ�నుబట�్ట �ాక, తన
��రయ్ను �డ��డ� ప్ర��ాడ�ను ఆ��ను వయ్�����ణ��ా �ేయ�చు��న్డ�;

�డ��డబ��న���� ��ం��్లడ��ాడ� వయ్�చ��ంచుచు��న్డ� (మతత్ � 5:31-32).
-13����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు సంద��్శంచం��.

�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�

అధయ్యనమ� �ేయవల�ను?

�దట� �ాఠమ�: �ాత �బంధనను ఎందుక�

మతత్ � 5:33-34ల� ఒట�్ట��ట్ట ���నుటను గ���్చ ��సు సంబ� ��ం�నప�ప్డ� క��� అ�ే �ో రణ��

అవలం�సుత్నన్ట�్ట చూ�ాత్మ�:

మ��య� �వ� అప్రమ�ణమ� �ేయక � ప్రమ�ణమ�లను ప్రభ�వ�నక� �ె�్లంపవల�న�
ప���్వక�ల�� �ెపప్బ��న మ�ట �ర� ���న్ర� గ��, ��ను ��� �ెప�ప్న�ేమన�ా
ఎంతమ�త్రమ� ఒట�్ట��ట్ట ���నవదుద్ (మతత్ � 5:33-34).

మతత్ � 5:38-39ల� ��సు పగ�ర�్చ��నుటను గ���్చ క��� మ�ట�్ల��డ�:
కంట��� కనున్, పంట��� పల�్ల అ� �ెపప్బ��న మ�ట �ర� ���న్ర� గ��. ��ను ���
�ెప�ప్న�ేమన�ా దుష�
ౖ �నక�
్ట � ఎ����ంపక, �నున్ క����ెంప�ద ��ట�్ట�ా� ��ప
ఎడమ�ెంపక�డ �్రప�ప్మ� (మతత్ � 5:38-39).

ఇక �వ���ా, శత�్రవ�ల ��డల చూ�ించవల�ిన ��మ
్ర ను గ���్చ ��సు మతత్ � 5:43-44ల� ఇల�

��ల�సుత్��న్డ�:

� �� ర�గ��ా� ���
్ర ం�, � శత�్రవ�ను �ే్వ�ించుమ� �ెపప్బ��న మ�ట �ర� ���న్ర�
గ��; ��ను ��� �ెప�ప్న�ేమన�ా, . . . � శత�్రవ�లను ���
్ర ంచు��. �మ�్మను
��ం�ించు �ా����రక� �ా్రర్థన �ేయ��� (మతత్ � 5:43-44).

గనుక ��సు �ేవ�� సర్వ��ష
� ్ట ��న ప్రతయ్కష్త��� య���న్డ�య�, ఆయన బ� ధల� �ాత �బంధన

బ� ధల కంట� ఎం�� ఎక�్కవ సంప�ర్ణ ��నవ�య� ��స
� త్ ు అనుచర�లందర� అం��క��ం���. ��సు బ� ధల�

హృదయమ�ల���� ��చు్చ����� � �ాత �బంధన ఎనన్డ�ను �ేర���న� ���ల��ా సుదూర ��గంతమ�ల
వరక� �సత్ ��ం���. �ా� దురదృష్టవ�ాత�
త్ , నరహతయ్, వయ్���రమ�, ���క�ల�, ఒట�్ట��ట్ట ���నుట,

పగ�ర�్చ��నుట మ��య� శత�్రవ�లను ���
్ర ంచుటను గ���్చన ��సు దృ�ి్ట��ణ�ల� �ాత �బంధన బ� ధలను
�ాసత్ వం�ా పరసప్రం వయ్����స
� త్ ు��న్య� ఈ వచ��ల� బ� ��సత్ ునన్ట�్ట అ��క మం�� ��స
� త్ వ�ల� అర్థ ం

�ేసుక���న్ర�. ఇట�వంట��ా�� ��త��ాదం సర్వ�ా��రణం�ా ఈ ���ం�� �ధం�ా ఉంట�ం��: ఒక�� శ��ర ����ా
హతయ్�ేయడం తపప్� �ాత �బంధన బ� ��ం�నద�య�, �ా� ��సు తన ��య్స అంతట�� �ే్వషం�� �ం��న
హృదయం��ప
ౖ � మ�్ల ం��డ�య� �ారంట�ర�. �ాత �బంధన �ా��రక వయ్���రమ�ను �����ం�ం��, �ా�
��సు హృదయంల�� వయ్���రమ�ను గ���్చ �ెబ�త� ఒక అడ�గ� మ�ందుక� ���ాడ�. ���క�లక�

సంబం��ం�నంత వరక�, �ాత �బంధన ���క�లను ఎ��న్ �ారణ�లనుబట�్ట అనుమ�ం�నద� అ��క�ల�
నమ�్మ��ర�, అ��ే ��సు �ాత �బంధన �ేయ�చునన్ ఈ బ� ధను అం��క��ంచక, ల�ౖం��క సంబంధ��న
�

దు��న్� మ�త్ర�� ���క��యయ్����� అసల� ఆ��రమ� పట�్టబట�్టడ�. ఒట�్ట��ట్ట ���నుట గ���్చ అ��ే,
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��ట్ట ����న ఏ ఒట�్ట��న
ౖ ను ��్చనన్మ� �ేయక�డదు అ� �ాత �బంధన బ� ��ం�ం��, �ా� ఆయన
అనుచర�ల� ఎనన్డ�ను ఒట�్ట��ట్ట ���నక�డద� ��సు ఆ�ే�ం��డ� �ార� �ా���త్ ార�. వయ్��త్గతం�ా

పగ�ర�్చ��ను �ాడ�కను — “కంట��� కనున్” — �ాత �బంధన ఆ���ం�ం��, �ా� మనమ� కష్�ం��ల�

��సు బ� ��ం��డ� ఇ�ే �ధ���న అర్థ �వరణ �ె��ప్�ార� తరచు�ా నమ�్మత�ంట�ర�. �� ర�గ��ా��� ���
్ర ం�,

శత�్రవ�లను �ే్వ�ించమ� �ాత �బంధన బ� ��ం�నద�య�, �ా� ��సు శత�్రవ�లను క��� ��్ర�ంచమంట�
ఈ �షయ��న్ �సత్ ృతం�ే�ాడ� �ార� ���సుత్ంట�ర�.

��సు బ� ధలను గ���్చ ప్రజ�దరణ �� ం��న ఈ బ� ధల� స��య్��� ల�శ����� స�పం�ా ఉ��న్య�

�ెప�ప్��నబ��నట్ల ��ే, ��సు తన అనుచర�లను �ాత �బంధన �క్క �� �షయ�లను గ���్చన

అ���ారమ� నుం�� �మ�క�త్లను �ేయ����� వ��్చడ� మనమ� అను������� మన దగగ్ ర మం� ��త���
ఉనన్ద� �ెప�ప్��నవచు్చ. �ా�, మతత్ � సు�ారత్ 5వ అ��య్యమ�ల� ��సు �ాసత్ వం�ా బ� ��ం�న

�షయ�లను మనమ� మనసుస్��ట�్ట మ��ంత ల�త��ా ��య్నం �ే�న
ి ప�ప్డ� ఈ దృ�ి్ట��ణం ఏ మ�త్రమ�ను
స���న�� �ాద� �ెల�సుక�ంట�మ�. ��సు బయల�పర�న �షయ�ల� �ాత �బంధన కంట� ఎక�్కవ

��పప్��ౖనపప్ట����, �ాత �బంధన బ� ధలను ఆయన ఏ �ధం�ాను పరసప్రం వయ్�����ంచల�దు. ���షం�ా, �ాత
�బంధన బ� ధలను గ���్చన ���న్ అ�ార్థ మ�ల� తపప్� తన ప్ర��ాదమ��� �ర��ించడం ��్వ�ా �ాత
�బంధనను ధృ�క��ం��ల���ే ఆయన ��తప్రయ్���య�ం��న��.

��సును స���ా అర్థ ం �ేసు���ాలంట�, మతత్ � 5వ అ��య్యమ�ల� ��సు �ాత �బంధన �షయంల�

తన అసమ్మ�� �ె�యజ�యడంల�ద�� �ాసత్ �ా�న్ మనమ� గమ�ం���స్ ఉంట�ం��. అల� �ాక�ం��, �ాసుత్�ల�
మ��య� ప��సయ�య్ల� �ాత �బంధనక� అర్థ�వరణ �ె�ిప్న �����లను ఆయన ఆ���ిం��డ�. ��సు

ఇహల�కంల� ��ం�య�ం��న ���లల�, �ాసత్ వం�ా బ�ౖ�ల� ��ంద���� మ�త్ర�� ��ర��ా అందుబ�ట��ా ఉం�ే�,�
మ��య� ఈ ��త�వ�నుబట�్ట �,� ఇ�ా���ల�ల�� �ామ�నయ్ ప్రజ��కం �ా�� మతసంబంధ��న
� ��యక�ల

బ� ధల��ౖ అతయ్��కం�ా ఆ��రప��్డర�. మతత్ � 5వ అ��య్యమ�ల� ��సు, మన�ంతక� మ�ను�� చూ�నట�్ట
��రతమయ్మ�లను ర��� ం��ం��డ�, ఈ �షయ��న్ మనమ� మ�ందు క��� చూ�ాత్మ�, ఆయన �ాత

�బంధన�� స��న
� �ామరసయ్మ� క���య�ం��న తన �� ంత దృ�ి్ట��ణ�లను, �ాసుత్�ల� మ��య� ప��సయ�య్ల�
�ాత �బంధనక� �ే��్చన �ాంప్ర��య�ల�� �� ల�సూ
త్ , ఈ ��ం��ంట� నడ�మ గల ��రతమయ్మ�ను
�శ��క��ం��డ�. స�వర���న అ��క వర్ణనల� ఈ �షయ��న్ ర��వ��ే�త్ ా�.

�దట��ా, ��సు �ెపప్బ��న మ��య� ��న �షయ�ల�� వయ్వహ��ం��డ�� �షయ��న్ మనమ�

గమ�ం���. అన�ా, ఆయన �ాత �బంధన కంట� ���షం�ా �ాక్ ర�ప��న
� �ాంప్ర��య�లను గ���్చ
ఆం�ో ళన�ెందుచుం�ెను అ� మ��క మ�టల� �ెప�ప్��నవచు్చ. ��సు మ��య� ఇతర ���తత్ �బంధన
ప�ర�ష�ల� �ాత �బంధనను ప్ర�త్ ా�ం�నప�ప్డ�, �ార� “�ా్రయబ��య�నన్” ల��� “చదువబ��న”

�షయ�లను గ���్చ �ె�ాప్ర�. ���తత్ �బంధనల� ఈ �ధం�ా ప��చయమ� �ేయబ��న ఏ �షయ���ౖన్నను,
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ఎ��్చట��ౖనను, ��సు ��ట�్ట �య
� ల�దు. �ా� ��ండ �ద ప్రసంగంల�, ఆయన ప్రజలక� “�ెపప్బ��న” �ాట��
ఆ���ిం��డ�; ప్రజల� “��న” �షయ�లను ఆయన ఆ���ిం��డ�. �ాసుత్�ల� మ��య� ప��సయ�య్ల�

�ెప�ప్చుం��న ������, ఆయన �ెప�ప్చుం��న ������ గల ��రతమయ్మ�ను ��సు �� �్చ చూ�ిం��డ�

����� మ�మ�ల� మ�టలల� �ెప�ప్��నవచు్చ. �ాత �బంధనల� �ా్రయబ��య�నన్ �షయ�లను గ���్చ �ాదు,
�ా� ఇ�ా���ల�ల�� ఇతర ఉప�ేశక�ల �ేత అ� ��న�ాగ�నట�
్ల �ేయబ��న �ాక�
� ప���న �ాంప్ర��య�ల
�షయంల� ��సు తన అసమ్మ�� �ె��ాడ�. అందు�ేత�� ఆయన �ా్రయబ��య�నన్ �షయ�ల కంట�
���షం�ా �ెపప్బ��న �షయ�లను ప�ే ప�ే ప్ర�త్ ా�ంచుచుం�ెను.

��� దృ�ా్ట�, �ాత �బంధనక� సంబం��ం�న �ాక్ ర�ప���న ఈ అర్థ �వరణలను గ���్చ ��సు

�ాసత్ వం�ా �ె�ిప్న �షయ�లను మనమ� మ�� ఎక�్కవ ల�త��ా, ��య్నప�ర్వకం�ా చూ���స్ ఉంట�ం��. ��సు
�������ిన ఈ ��రతమయ్మ�లను గ���్చ మనమ� మ��క �ా�� ఆల�చన �ే�ద్ �మ�.

నరహతయ్ సమసయ్క� �ే్వషమ�ను మ����ట
� ్ట ����� ��సు నరహతయ్ �క్క ������న్ �సత్ ృతం �ే�ాడ�

అ��క�ల� నమ�్మత�నన్పప్ట���
� , �ాత �బంధన నరహతయ్ను మ�త్ర�� �ాదు, �ా� �ేవ�� ప్రజల నడ�మ
ఉం��న అ��ా్రయ�����న్ క��� ఖం��ం�నద� �ెల�సు��నడం మ�ఖయ్ం. �ేవ�� ప్రజల మధయ్ ��ల���

ఉం���స్న �ామరసయ్మ� మ��య� సమ���నమ�ను గ���్చన �ాత �బంధన ఆదర్శం ��రత్నల� 133:1ల�
చక్క�ా వయ్కత్ ం�ేయబ��ం��:

సహ� దర�ల� ఐకయ్త క��� �వ�ించుట ఎంత ��ల�! ఎంత మ��హరమ�! ��రత్నల�
133:1

అ��ా్రయబ�ధం ఒక�� అకష్�ాల� హతయ్�ేయ����� �����యనంత వరక� అ�� స�� అనన్ట�్ట, ��సు

��నమ�లల� ప్రజ�దరణ �� ం��న సంప్ర��య�ల� ���� మ�న్ం���. ����� ��రతమయ్ం�ా, �ాసత్ �ా��� �ాత
�బంధన ప్రమ�ణమ�లను ప�నర���్ఘట�సత్ ూ ఇట�్ట అబదధ్ బ� ధ తపప్� ��సు తన ప్ర��ాదం�� �ర��ిం��డ�.

స��క��, నరహతయ్ను గ���్చన ఇట�్ట �����జ్ఞ క� �ే్వషమ�ను గ���్చన ���ధం�� సంబంధం కల�ప�త� ఆయన
�ర��ిం��డ�.

వయ్���రమ� వయ్���రమ� �షయ������త్ , హృదయంల��� వయ్�చ��ంచుటను �ేర్చ����� ��సు

వయ్���ర �����జ్ఞ ను �సత్ ��ం� �ె�ాప్డ� అ��క�ల� నమ�్మ��ర�. �ా�ా, �ాత �బంధన ����న �షయ�లను
గ���్చ ��సు తన అసమ్మ�� వయ్కత్ ం�ేయల�ద� ల��� �సత్ ��ం� �ెపప్ల�ద� మ��క ప�ాయ్యం సులభం�ా

గమ�ంచవచు్చ. ఎం�ై��, �ేవ�� ప్రజల� �ా��రక వయ్���రమ�ను మ�త్ర�� మ�ను��నవల�న� �ాత �బంధన
��రల�దు; �వ్ర�న
� �ాయ్�హమ�ను, ల��� తలంప�ల�� హృదయమ�ల��� వయ్�చ��ంచడమ�ను క���
�����ం�ం��. �రగ్ మ 20:17ల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:
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� �� ర�గ��ా� �ల�్ల ఆ�ంపక�డదు. � �� ర�గ��ా� ��రయ్��న
ౖ ను అత� ��సు��న
ౖ ను
అత� ���ి�న
�ౖ ను అత� ��దద్ ు��ౖనను అత� �ా��ద��న
ౖ ను � �� ర�గ��ా�దగ�
�ే���న
ౖ ను ఆ�ంపక�డదు అ� �ె�ప్� ను (�రగ్ మ 20:17).

మ��క� ��రయ్ను ఆ�ంచడమ�ను పదవ ఆజ్ఞ సుసప్ష్టం�ా �����ం�ం��. �ాబట�్ట , ��సు �క్క

�ా�ో ప�ాదమ� �ాత �బంధన �యమమ�ను ��ట�్ట �య
� �చుండల�దు �ా� అ�� �ాత �బంధనను
ప�నర���్ఘట�ంచుచుం��నద� మనమ� గమ�సుత్��న్మ�.

మ��క ప�ాయ్యం, ���క�ల �షయంల� ��సు �ాత �బంధన�� ఏ��భ�ంచల�ద� అ��కమం��

��ా్వసుల� నమ�్మత���న్ర�. �ా� ��సు ��నమ�లల�, �ార� ��య్యపరం�ా స��న
� �ా����ల� ఇ�్చనంత
వరక�, ఆచరణ�త్మక��న
� ఏ �ారణం�ేత��ౖనను �ార� తమ ��రయ్లక� ���క���ే్చ హక�్క �ాత �బంధన
�ాసనమ� �ా�����్చంద� ఇ�ా���ల�ల�� మతసంబంధ��న
� అ��కమం�� ��యక�ల� నమ�్మచుం��ర��

�షయ��న్ మనమ� అర్థ ం �ేసు���ా�. అ��ే ఇట�వంట� నడవ��� �ేవ�డ� ఆ���ంచడ� �ాత �బంధన
సప్ష్టం�ా సూ�సుత్ంద� మనకంద���� �ె��ిం�ే. మల��� 2:16ల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:

��రయ్ను ప��తయ్�ంచుట ��క� అసహయ్��న
� ��య
� అ� ఇ�ా����య�ల �ేవ�డగ�
��హ� �ా ��ల�చు్చచు��న్డ� (మల��� 2:16).

మతత్ � 19:3-9ల� ��సు ���క�లను గ���్చన తన అ��ా్రయ���ట� మ�� ఎక�్కవ �వరం�ా

వ��్ణం��డ�, మ��య� ప్ర�ేయ్కం�ా ఆ��మ� హవ్వల సృ�ి్ట ఉదంతమ�ను ప్ర�త్ ా�సూ
త్ , �ాత �బంధన ఆ��రం�ా��
ఆయన ���క�లను వయ్�����ంచుచుం�ెన�� తన దృకప్���న్ ఆయన సు���తం �ే�ాడ�.

��సు �ాత �బంధన ప్ర�ారం ఒట�్ట��ట్ట ���నుటను గ���్చన అ��య్సమ�ను అ���ిం��డ� అ��క�ల�

అనుక�ంట�ర�. �ా�, ఈ సందరభ్ంల� క��� ��సు �ాత �బంధన బ� ధను �ాదు �ా� ��� బ� ధల�

వ���క��ంపబడ�టను వయ్�����ం��డ�. సప్ష్టం�ా, ఒకడ� తన మ�ట �లబ�ట్ట ���నున� ఒట�్ట��ట్ట ���ననంత వరక�,
అబదధ్ మ�డ�ట అనుమ�ంపబ��ంద� ��సు ���లల� ��ందర� బ� ��ం��ర�. ఇట�్ట బ� ధ�� ��సు

ఏ��భ�ంచల�దు స��క�� ��వలమ� శపథమ�లను ఉల్ల ం��ంచు అబదధ్ మ�లను మ�త్ర�� �ాదు �ా�
అబదధ్ మ�డ�ట�� �ాత �బంధన �����ం�నద� పట�్టబట�్టడ�. �ా��తల� 6:16-17ల� ఇల�
�ా్రయబ��య�నన్��:

��హ� �ాక� అసహయ్��న
� � ఆర� గలవ�, ఏడ�ను ఆయనక� ��యమ�ల�: అ��వన�ా,
అహం�ార దృ�ి్టయ�, కల్ల ల�డ� ��ల�కయ� (�ా��తల� 6:16-17).
ఈ ��త�వ� �ేత�� ��సు మతత్ � 5:37ల� ఇల� ��ల���్చడ�:
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� మ�ట, “అవ�నంట� “అవ�ను,” “�ాదంట�” “�ాదు అ� య�ండవల�ను (మతత్ �
5:37).

��సు �ాత �బంధన�� ఏ��భ�ంచల�దు, �ా� �ాసుత్�ల మ��య� ప��సయ�య్ల �ాక్ ర�ప���న

�ాంప్ర��య�ల� �ాత �బంధన ప్రమ�ణ�లను ��ర��ర్చల�ద� సప్ష్టం�ా చూ�ిం��డ�.

పగ�ర�్చ��నుటను �ాత �బంధన ఆ���ం�ం�� �ా� ��సు ఆ���ంచల�ద� అ��క�ల�

నమ�్మ��ర�. �ా� ఆ�� యందు �రగ్ మ 21:24వ వచనంల�� “కంట��� కనున్” అ�� �ాత �బంధన �ాసనమ�
ఇ�ా���ల�ల�� అ���ా��క ��య్య�ా్థ��లల�� ��య్య���పత�లక� మ�రగ్ దర్శకం�ా ఉండట����

ర��� ం��ంచబ��ం��. ��య్య���పత�ల� �ా�� �ర�ప్లను మ��య� �కష్లను ��య్యసమ్మతం�ాను, �ే�న
ి

���ా��� తగగ్ ట్ట ��ాను �ర్చవల�ి య�ం��ంద� ఒక్క మ�టల� �ెప�ప్��నవచు్చ. ఈ ప్రమ�ణమ� పరసప్రం

వయ్క�త్ల మధయ్ తల�తత్ � సమసయ్లక� వ��త్ంపజ�యబ��ల� ఎనన్డ�ను ఉ�ేద్�ంపబడల�దు. ����� బదుల��ా,

ఇల�ంట� సంద�ాభ్లల� య�కత్ ం�ా ప్రవ��త్ంచ����� దయ మ��య� క�కరమ� మ�రగ్ దర్శక��� య�ం��ల� �ాత
�బంధన బ� ��ం�ం��. ల��య 19:18ల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:

��డ�క� ప్ర���డ� �ేయక�డదు. � ప్రజల �ద ��పమ�ంచు��నవదుద్ . . . ��ను
��హ� �ాను (ల��య 19:18).

��సు ��నమ�లల� “కంట��� కనున్” అ�� �యమమ� వయ్��త్గతం�ా పగ�ర�్చ��నుటక� �ేవ�డ�

ఆ���ం�న�ై య�నన్ద� ప్రజల� నమ�్మర�. ఎవ����� �క� ఏ�ై�� �� �ే�న
ి ప్ర��ా��, అత��� అ�ే �ధ��న
�
సమ�న �� �ేయ����� �క� హక�్క ఉనన్�� అ�� నమ్మకమ�ం�ే��. �ా� �యమమ� ఈ �ధం�ా

వ���క��ంపబడ�ట�� ��సు ఏ��భ�ంచల�దు మ��య� ఆయన �ాత �బంధన బ� ధను ధృ�క��సత్ ూ మనమ�
అ��య్నయ్ సంబంధమ�లల� దయను చూ�ిం��ల� ప��ాడ�.

�వ���ా, శత�్రవ�లను ���
్ర ంచు �షయ������త్ , శత�్రవ�లను �ే్వ�ించుట అం��క��ంపబ��ంద� �ాత

�బంధన బ� ��ం�నద�� తప�ప్డ� నమ్మకమ� అ��క�లల� ��ల���య�నన్��. ల��య 19:18ల� “� �� ర�గ�

�ా�� ���
్ర ంపవల�ను” అ�� ఆజ్ఞ స��సమ�నం�ా “� శత�్రవ�లను �ే్వ�ించుమ�” అ� �ెప�ప్������� క���
సమ��త��న
� �ే అ� ��సు ��నమ�లల�� ��ందర� ఉప�ేశక�ల� ���ం�నట�్ట సప్ష్టమవ�త�ం��. �ా�

సహజం�ా��, �ాత �బంధన ఎనన్డ�ను ఇ�్వధ��న
� �� ఏ��య�ను బ� ��ంచదు. �ాసత్ �ా���, మన శత�్రవ�ల��
వయ్వహ��ం���స్న �ధమ�నక� సంబం��ం�న ఆ�ే�ాల� �రగ్ మ 23:4ల� ఇవ్వబ��న�:

� శత�్రవ�� ��దద్�నను �ా��ద��న
� ను త�ిప్�� వ�చుండ�ా, అ�� �క� కనబ��న
��డల అగతయ్మ��ా ��� ��ల����వ�్చ �ా� కపప్��ంపవల�ను. (�రగ్ మ 23:4).
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�ాబట�్ట , ��సు �ాత �బంధనను గ���్చన తన �� ంత దృ�ి్ట��ణ�లను ఎనన్డ�ను వయ్�����ంచల�ద�

మ��క ప�ాయ్యం సప్ష్టమవ�త�ం��. ����� బదుల��ా, ఆయన తన ��నమ�లల� ప్రబ�య�ం��న తప�ప్డ�
అర్థ �వరణలను వయ్�����సత్ ూ �ాత �బంధన బ� ధల అసల�న
ౖ ఉప�ేశమ�లను ప�నర���్ఘట�ం��డ�.

��సు �ాత �బంధన�� ���ధం�ా �ే���న
ౖ ను బ� ��ం��డ� మనమ� ఊ��ంచు��నన్ట్ల ��ే మనమ�

��సు బ� ధలను బహ� �వ్రం�ా అ�ార్థ ం �ేసు��ంట���న్మ� అర్థ ం. మనమ� చూడబ� త�నన్ట�్ట, �ాత

�బంధన ఏ ��శ�ా మ�ందడ�గ� ��య�చుం��న�ో ��సు తరచు�ా బయల�పర�సూ
త్ అ�� ఎదుర�చూ�న

నమ్మకమ�లను మ��య� అ��య్సమ�లను �వ��ం��డ�. ఈ ��ణంల� ఆయన బ� ధల� �ాత �బంధన బ� ధలను
�ం�న��ౖ య�ంట� మ�� ఎక�్కవ�ా �ేవ�� గ�ణ�లమ�ను మ��య� ఆయన ప్రజల పట్ల ఆయనక�ం��న

�తత్ మ�ను బయల�పర���. అం�ే�ా�, ��సు �ాత �బంధనను�ా� ల��� ��� బ� ధలను�ా� ఎనన్డ�ను
వయ్�����ంచల�దు. �ాసత్ �ా��� ఆయన �ాత �బంధనను గ���్చన అసతయ్ప� అర్థ�వరణలను వయ్�����ం��డ�.
�ాత �బంధనను గ���్చ ��సు క���య�నన్ ధృకప్థమ�ల� వయ్����ార్థ �న
� ��ా ఉనన్ట�్ట

క��ించున� �ాసత్ �ా��� అ� ధృ�కరణమ�ల�ౖ య�నన్వ�� �షయ��న్ చూ�ామ�, గనుక ఇప�ప్డ� �ాత
�బంధన �క్క అ���ారమ� మ��య� ఆయన అనుచర�లక�ం��న �� ం��కను గ���్చన ��సు

ధృ�కరణమ�ల� అ� సులభం�ా కను��నబడగల ఈ య� �ాకయ్��గమ�లను మనమ� చూడవల�ి య�నన్��.

��ా్మణ�త్మక���న ధృ�కరణమ�ల�
�ామ�నయ్ం�ా చూ��త్ , �ాత �బంధన ల�ఖనమ�లను గ���్చ ��స
� త్ ు క���య�ం��న ��ా్మణ�త్మక���న

దృ�ి్ట��ణమ�ను మనమ� చూడగల �ధమ�ల� అ��కమ���న్�. ఉ��హరణక�, �ాత �బంధన ల�ఖనమ�ల�
తన �� ంత బ� ధలక� మ�ల���ర���య�నన్వ� ఎడ�ె��
� ిల�క�ం�� ఆయన ప్ర�త్ ా�ం��డ�. ధర్మ�ాసత్ ���్చన
���క�ను ప్రవకత్ లక� అ��ప���న
� ఏ�య�క�ను మధయ్ �లబ��నట�్టం��, ర��ాంతర ��ండ��ౖ ఆయన తన

మ��మను ప్రద��్శం��డ�. ఇం�ా, ఆయన తన ��త�ాలమందంతటను �ాత �బంధన బ� ధల�న్ట��� ప�ర్ణ
హృదయం�� ల�బడ�చుండ�ట�� తనను ��ను అం��తం �ేసుక���న్డ�.

అ��ే �ాత �బంధన �షయ��� ��సుక�ం��న ��ా్మణ�త్మక���న ��ఖ
ౖ ��� గ���్చన ���ద్ష్ట�న
�

ఉ��హరణమ�ల ��రక� మనమ� ��ండ �ద ప్రసంగమ�ను మ��క ప�ాయ్యం చూ��ద్మ�. మతత్ � 5:17-18ల�
��సు ��మ� ��ల�సుత్��న్�ో �నం��:

ధర్మ�ాసత్ �మ���న
ౖ ను ప్రవకత్ ల వచనమ�ల��న
ౖ ను ��ట�్ట ��యవ�్చ�న� తలంచవదుద్;
��ర��ర�్చట�� �ా� ��ట�్ట ��య�టక� ��ను �ాల�దు. ఆ�ాశమ�ను భ��య�

గ�ం��� �న�� �ా� ధర్మ�ాసత్ �మంతయ� ��ర��ర�వరక� ���నుం�� �క
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�� ల్ల �నను ఒక సునన్���నను త�ిప్�� ద� �శ్చయమ��ా ��� �ెప�ప్చు��న్ను
(మతత్ � 5:17-18).

ఆయన ధర్మ�ాసత్ �మ�ను�ా� ప్రవకత్ ల పల�క�లను�ా� ��ట�్ట �య
� ����� �ాల�ద� ��సు ఇచ్చట బహ�

శ��త్మంతమ��ా పల�క�త���న్డ�. అ�ొ క అ� �నన్ అకష్ర�� �ావచు్చ ల��� �� ల�్ల �ావచు్చ, సమసత్ మ�
అంతమ��య్ వరక� �ాత �బంధనల�� ప్ర� �వరమ� అమల�ల� ఉంట�ంద� ఆయన పట�్టబట�్టడ�.

దురదృష్టవ�ాత�
ౖ ,ే ఆయన ఉ�ేద్�ం�న�� ��ను �ె�ిప్న ����� బ� �త్ �ా
త్ , ��సు �ె�ిప్ం�� ఒకట��

వయ్���క���నద� అ��క ప�ాయ్య�ల� ���సత్వ�ల� అనుక�ంట�ర�. “��ట�్ట �య
� �టక� ��ను �ాల�దు �ా�

��ర��ర�్చట��” అ� చ���, “��ను �ాత �బంధనను ��ట�్ట ��య�టక� �ాల�దు �ా� అ�� �� ం��కల��ద�

�ెపప్�����” అ� ��సు ���ం��డ� అనుక�ంట�ర�. �ా� ��సు ఆ తర��ాత మతత్ � 5:19ల� ప���న

మ�టల� గమ�ంచడం ��్వ�ా, ��సు ���ం�న�� అ�� �ాద� సప్ష్టమవ�త�ం��. అక్కడ ఇల� చదువ���మ�:
�ాబట�్ట �� య�జ్ఞ లల� �గ�ల అలప్���న �క�����ౖనను ���, మనుష�య్లక�
ఆల�గ�న �ేయ బ� ��ంచు�ా�ెవ�ో �ాడ� పరల�క�ాజయ్మ�ల� �గ�ల

అల�ప్డనబడ�ను; అ��ే �ాట�� ������ బ� ��ంచు�ా�ెవ�ో �ాడ� పరల�క �ాజయ్మ�ల�
��పప్�ాడనబడ�ను (మతత్ � 5:19).

��సు �ెబ�త�నన్�� ఏ�ట� గమ�ంచం��. మనుష�య్ల� ఈ ఆజ్ఞ ల� �����ననట్ల ��ే, ల��� ఆజ్ఞ లల�

అతయ్లప్���నద� ప��గణ�ంపబడ� �����ౖ�� స�� లకష్య్��ట్టనవరసం ల�ద� �ార� ఇతర�లను

��్ర తస్��ం�నట్ల ��ే, �ార� పరల�క �ాజయ్మ�ల� అల�ప్లనబడ�ను. �ాసుత్�ల� మ��య� ప��సయ�య్ల� �ాత

�బంధన �షయంల� ����న �ాట��� ఎనున్��న����� ��ల� �ె���ా ప్రవ��త్ంచుచుం��ర� ��సు ఎ����య�ం�ెను.
�ాబట�్ట , తన �ష�య్ల� ఏ�� ���న్ ఏ������ ఎం�ిక�ేసు��నన్� �ాదు, �ా� �ాత �బంధనల�� �వ�ాల�న్ట��
ర���పరచు��� ఈ �దట �ాట�� అనుస��ం��ల� ఆయన పట�్టబట�్టడ�. ��ా్వస�యం�ా ఆయనను

��ంబ��ంచుచుం��న�ారందర� �ాత �బంధన �వ�ాలల�� ప్ర� �షయ���� ల�బడవల�న� ���సత్ ు ఆ�ం��డ�.
�ాసత్ �ా���, మనమ� �ాత �బంధన అంతట��� ల�బ��నప�ప్�ే, �ాసుత్�ల� మ��య� ప��సయ�య్ల కంట� మ��

���ష్ట�న
� గమయ్మ� ��రక� ����ం� చవచు్చన�� �షయ��న్ ఆయన ధృ�క��సత్ ు��న్డనునంత�ా �ాత �బంధన
అ���ారమ�ను గ���్చ ఆయన పట�్టబట�్టడ�. మతత్ � 5:20ల� ��సు ఇల� ��ల�సుత్��న్డ�:

�ాసుత్�ల �� కంట�ను ప��సయ�య్ల ��కంట�ను � �� అ��కమ� �ా���డల �ర�
పరల�క�ాజయ్మ�ల� ప్ర��
� ంప��రర� ��� �ెప�ప్చు��న్ను (మతత్ � 5:20).
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��సు మ�టల� ఎ��న్ ప్ర��ాత్మక���న ప్రశన్లను ల�వ��సత్ ు��న్య� ఇక్కడ మనమ� ఒప�ప్��నక

తపప్దు. �ాత �బంధన బ� ధల�న్ట��� ల�బడమంట� ఆధు�క ప్రపంచమ�ల� ��నర్థ ���ట�? ���సత్వ�ల� �ాత
�బంధన ఆజ్ఞ లను, అ�� ఎంతట� అలప్���న�ై��, ఈ��డ� ఎల� �ాట�ం���? మ�ందు �ాఠమ�లల� మనమ�

మ�ఖయ్���న ఈ ప్రశన్లను చ��్చ�ాత్మ�, �ా� ప్రసత్ ు����� ��సు ఎం�� �ేట�ా బ� ��ం�న �ా్రథ�క సూత్రమ�ను
గ���్చ పట�్టబట�్టట ��ల� — ఆయన అనుచర�ల� �ాత �బంధనను �ేవ�� అ���ారప�ర్వక���న �ాక�్క�ా
ప��గణ�ం��ల� �ా���� �ిల�ప����్చడ�. �ాత �బంధన �� ం��కల��ద� �ార� ���� తృణ�క��ంచక�డదు.
���షం�ా �ార� ���� ��ర�్చక�ంట� ���ల�� ప్ర� �షయ���� ల�బడవల�ను.

��ల� బ� ధల�
���సత్వ ������� �ాత �బంధన �� ం��కగల�ై య�ండ�నట�
్ల ఆ�ం��ల� ��సు మనక� ఎల�

బ� ��ం���ో మనమ� �ెల�సుక���న్మ� గనుక, ఇప�ప్డ� అ�� సత్ ల��ైన ��ల� �క్క �ాకష్య్మ�ను సం��పత్ం�ా
చూ��ద్మ�. �ాత �బంధనను గ���్చన అత� ఆ�దమ�ను అర్థ ం �ేసు�������, �ాత �బంధనను గ���్చ

ఆయన �ే�న
ి �ాయ్ఖ�య్��లను మనమ� ��సు మ�టలను అ��్వ�ిం�నట�్ట అ��్వ�ించు��మ�. �దట��ా, అ�
�ాత �బంధన �యమమ�ను గ���్చ వయ్����ార్థ �న
� ��ా ఉనన్ట�్ట సప్ష్టమవ�త�నన్ ��ల� �క్క
�ాయ్ఖ�య్��లను చూ��ద్మ�. ��ండవ���ా, �ాత �బంధన �� ం��కను గ���్చ అత� ��ా్మణ�త్మక���న

ధృ�కరణమ�లను మననం �ే�ద్ �మ�. �దట, �ాత �బంధనను గ���్చ వయ్����ార్థ క��న
� ��ా ఉనన్ట�్ట
క��ించు ��ల� �క్క అంచ��లను చూ��ద్మ�.

వయ్����ార్థ క��న
� �ాయ్ఖయ్ల�
���రకర��న
� �షయ��మంట�, �ాసత్ �ా��� ��ల� �ాత �బంధనను ��ల� వయ్�����ంచుచుం�ెన� ��డ�

అ��క మం�� ��స
� త్ వ�ల� నమ�్మత���న్ర�. �తత్ ���ధ్గల ఈ ��ా్వసులం�� అ�� సత్ ల�� ప�్రకలల�� అ��క

�ాకయ్���ాలను ఎ�త్ చూ�ి�త్ ార�, �ా� మన చర్చ��సమ� మనమ� ఒ�� ఒక్క ఉ��హరణమ�ను �సుక�ం��మ�.
గల� 3:1-6ల� ఈ ���ం�� మ�టల� �ా్రయబ��య�నన్�.

ఓ అ���క�ల�ౖన గల�య�ల��ా! �మ�్మను ఎవర� భ్రమ��టన
�్ట ు? �ిల�వ

��యబ��న�ా�ైనట�్ట�ా ��సు ���సత్ ు � కనున్ల ��దుట ప్రద��్శంపబ�ెనుగ��? ఇ��

మ�త్ర�� � వలన �ె��ి��న��ర�చు��న్ను: ధర్మ�ాసత్ � సంబంధ ���యల వలన ఆత్మను
�� ం����ా ల�క ��ా్వసమ��� �నుటవలన �� ం����ా? ���ంత అ���క�ల�ౖ��ా?
�దట ఆ��్మను�ారమ��ా ఆరం�ం�, ఇప�ప్డ� శ���ాను�ారమ��ా

ప��ప�ర�్ణలగ�దు�ా? వయ్ర్థమ��ా�� ��న్ కష్టమ�ల� అనుభ�ం���ా? అ�� �జమ��ా
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వయ్ర్థమగ���? ఆత్మను �క� అనుగ���ం�, �ల� అదుభ్తమ�ల� �ే�ంచు�ాడ�
ధర్మ�ాసత్ � సంబంధ ���యలవలన�� ల�క ��ా్వసమ��� �నుటవలన��
�ే�ంచుచు��న్డ�? (గల� 3:1-5).

�ేవ�� గ���్చయ� ఆయన �తత్ మ�ను గ���్చయ� �ాత �బంధన బయల�పర�న ��� కంట� ఎక�్కవ�ా

���
� �త్ బయల�పర��డ� ��ల� నమ�్మడ� మన�ప�ప్డ� తకష్ణ�� ఒప�ప్��నక తపప్దు. ���తత్ �బంధన
��ా్వసమ� మ�� ఎక�్కవ సంప�ర్ణ ��న ప్రతయ్కష్త��� య�ం��నద� అతడ� నమ�్మడ�. �ా� తరచు�ా,

సదుద్�ేశంగల ���సత్వ�ల� ఇట�వంట� �ాకయ్���ాలను చ���న తర��ాత �ాత �బంధన �� ం��కల��ద� ��ల�
నమ�్మడ� అనుక�ంట�ర�. �ా� �జ����, �ాత �బంధన �� ం��కను ��ల� �ాదనల�దు. �ాత �బంధన
అను�తం�ా �����ంపబడ�టను మ�త్ర�� ఆ���ిం��డ�.

గల�య�ల� ప�����ధ్త్మబ� ధర్మ�ాసత్ � సంబంధ ���యలవలన �� ం���� ల�క ��ా్వసమ��� �నుటవలన

�� ం���� అ� �ా��� ��ల� 2వ వచనంల� అడ�గ�త���న్డ�. �ార� �ే� �ద ఆ��రప��్డర� అ� 3వ

వచనమ�ల� అడ�గ�త���న్డ�. �ార� ఆత్మ�� ఆరం�ం�, మ�నవ ప్రయ�సం��ౖ ఆ��రపడట���� ఆరం��ాత్�ా?
ఆత్మ �ే�న
ి అదుభ్తమ�ల� �ార� ధర్మ�ాసత్ �మ�ను అనుస��ంచుచునన్ందు వలన �ేయబ��న�� ల�క �ార�
సు�ారత్ ను న�్మనందు వలన �ేయబ��న�� అ� 5వ వచనంల� ప్ర�న్సుత్��న్డ�. ���సత్వ ��ా్వసమ� వలన
కల�గ� ఆ��ా్వదమ�ల� ధర్మ�ాసత్ �మ�ను అనుస��ంచుట ��్వ�ా కల�గవ� �ా� ��స
� త్ ు సు�ారత్ యందు

��ా్వసమ�ంచుట వలన�� కల�గ�న���� ��ల� ����్కనబ��న ప్ర� ఒక్క సందరభ్మ�ల�ను ����్కవ�ా్కణ�ంచ
దల�న �షయ���య�ం��న��.

��ల� �ాత �బంధన �� ం��కను మ��య� అ���ారమ�ను తృణ�క��ం� �ాట� �ా్థనంల��� ��స
� త్ వ

��ా్వసమ�ను మ��య� ప�����ధ్త్మను ఉం��డ�� తలంప�ను ఇ� మ��య� ��ల� రచనలల�గల ఇట�వంట�

ప్రకటనల� అ��క�ల మనసుస్లల� కల�గజ�సత్ ు��న్�. �ాసత్ �ా���, తర్కమ� ఈ �ధం�ా ఉం��: అను��న ���సత్వ
��తంల� �ాత �బంధన �� ం��క గలద� చూ��ల���� తరచు�ా సు�ారత్ నుం�� ��ౖ�ొ లగజ�సత్ ుం��.

అట్ల �నను, మనమ� ఈ వచనమ�ల సంద�ాభ్�న్ మ�� ఎక�్కవ జ�గ�తత్�� చూ�నప�ప్డ� ��సు

వల��,� ��ల� క��� �ాత �బంధనను వయ్�����ంచల�ద�� �షయం �ె��ి�� త�ం��. �ాత �బంధనను
దూ�ించుటను ��ల� వయ్�����ం�ెను. ��య్యపర��న
� మతమ�నక� అన�ా, స��యల వలన రకష్ణ

�� ందవచు్చన� �ె�ిప్న మతమ�నక� మ�ల���రం�ా �ాత �బంధన తప�ప్�ా ఉప���ంచబడ�టక� ��ల�
వయ్���కం�ా �ల�వబ��్డడ�. ఈ �ాకయ్��గంల�, ధర్మ�ాసత్ �మ�ను �����నుట వలన రకష్ణ �� ందవచు్చన�� అబదధ్

బ� ధల ��్వ�ా గల�య�లను ధర్మ�ాసత్ � సంబంధ��న
� �ర�ప్ ���ందక� �ె�్చన బ� ధక�లను ��ల� వయ్�����ం��డ�.
ఇట�్ట అబదధ్ బ� ధక� ��రతమయ్ం�ా, �ాత �బంధన �క్క య��ర్థ ��న ఉప�ేశమ�ల�� ���సత్ ు సు�ారత్
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�ామరసయ్ం గల�ైయ�నన్ద� ��ల� దృ�క��ం��డ�. ఈ ప���్థ �
ి � ��ల� అట�తర��ాత గల� 3వ అ��య్యంల�
సంబ� ��ం�న �ర�ను గమ�ంచం��. 10-14 వచ��లల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:

ధర్మ�ాసత్ �మ� ���ం�న ��య
� లక� సంబంధులందర� �ాపమ�నక� ల���ౖయ���న్ర�:
ఎందుకన�ా ధర్మ�ాసత్ �గ�ంథమందు �ా్రయబ��న �ధుల�న్య� �ేయ�టయందు
�ల�కడ�ా ఉండ� ప్ర��ాడ�ను �ాపగ�సత్ ుడ� అ� �ా్రయబ��య�నన్��.

ధర్మ�ాసత్ �మ��ేత ఎవడ�ను �ేవ����దుట ��మంత�డ� �ర్చబడడను సంగ�

సప్ష్ట��. ఏలయన�ా ��మంత�డ� ��ా్వసమ�లమ��ా ��ంచును. ధర్మ �ాసత్ �మ�
��ా్వససంబంధ���న�� �ాదు �ా� ��� �ధులను ఆచ��ంచు�ాడ� �ాట�వలన��

��ంచును. . . . ��స
� త్ ు మన��సమ� �ాప��� మనలను ధర్మ�ాసత్ �మ��క్క �ాపమ�

నుం�� ���ం�ెను; ఇందునుగ���్చ మ��ను�ద ��్రల���న ప్ర��ాడ�ను �ాపగ�సత్ ుడ�
అ� �ా్రయబ��య�నన్�� (గల� 3:10-14).

ఈ �ాకయ్��గమ� సప్ష్టం �ేసత్ ునన్ట�్ట, �ా�� రకష్ణ�ర్థ ం ధర్మ�ాసత్ �మ�నక� ల�బడ�ట��ౖ ఆ��రప��న�ా���

��ల� వయ్�����ం��డ�. ధర్మ�ాసత్ �మ� �ేత ��మంత�ల��ా �ర్చబడ����న�ా��� ఆయన వయ్�����ం��డ�.

మతపర��న
� మన అ��య్సం ఇల� ఉనన్ప�ప్డ�, మనమ� �ాపగ�సత్ ులమవ�దుమ�, ఎందుకన�ా మనమ�

ఎనన్ట���� ప��ప�ర్ణ ం�ా ల�బడ��రమ�. మన �ద ప���స్న �ాపమ�ను తన �ద ��సు���న ��స
� త్ ునందు
��ా్వసమ�ంచడ�� ఇట�్ట �ాపమ� నుం�� త�ిప్ంచు��నుటక� ఒ�� ఒక్క మ�రగ్ మ�.

అ��ే, ��ల� �ాత �బంధన�� వయ్�����ంచల�దు. �ాత �బంధన �క్క య��ర్థ �న
� బ� ధల�

���సత్వ�లక� �� ం��కల��వ� ��ల� ప��గణ�ం����? �ర��కష్ం�ా, ల�దు. �ాసత్ �ా���, రకష్ణ ��ా్వసమ� ��్వ�ా
మ�త్ర�� కల�గ�త�ంద� ఋ�వ��ేయ����� ��ల� �ాత �బంధనను ఉప���ం��డ�. గల� 3:11ల�
ఆయన హబక�్కక� 2:4ను ఉల�్ల �ం� �ె�ాప్డ�, మ��య� అక్కడ ప్రవకత్ ఇల� పల�క�త���న్డ�:

. . . అ��ే ��మంత�డ� ��ా్వసమ� మ�లమ��ా బ్రదుక�ను (హబక�్కక� 2:4).
��ల� మ�టల ప్ర�ారం, ��ా్వసమ� మ�లమ��ా మ�త్ర�� రకష్ణ కల�గ�త�ంద�� ���సత్వ సు�ారత్

�ాసత్ వం�ా �ాత �బంధన బ� ధలనుబట�్ట �జ���న�ైయ�నన్��.

�ాత �బంధనను గ���్చ ��ల� �క్క �ాయ్ఖ�య్��ల� వయ్����ార్థ ��న��ా ఉనన్ట�్ట �ెల�సుత్నన్�,

�జ���� �� ���యలక� �ాత �బంధన ఒక పదధ్ �ౖయ
ె �నన్ట�్ట తప�ప్�ా ఉప���ంపబడ�చుం��న �షయ����
వయ్���క���న �ాయ్ఖ�య్��ల�ౖ య�నన్వ�� �షయ��న్ మనమ� చూ�ామ�, గనుక ��స
� త్ ు అనుచర�లక�నన్ �ాత
�బంధన �క్క అ���ారమ�ను మ��య� �� ం��కను ఈ అ�� సత్ ల�డ� బహ� బలమ��ా ధృ�క��ం��డ�
�ెల�సు������� అ�� స�యపడ�త�ం��.
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��ా్మణ�త్మక���న ధృ�కరణమ�ల�
�ామ�నయ్ం�ా �ెప�ప్క�ంట�, �ాసత్ �ా��� ��ల� తన �� ంత �ేవ�ాసత్ �మ�ను సమ��్థంచు������� �ాత

�బంధనను ల�క్కల�న�న్ �ార�్ల ప్ర�త్ ా�ం��డ�. తన రచనల�న్ట�ల�ను �ాత �బంధనను గ���్చన

ఉల�్ల ఖనమ�ల� మ��య� ప��కష్ ఉ��హరణమ�ల� కనబడ���. �ా� మ�� ఎక�్కవ సప్ష్టం�ా, �ాత �బంధన
�ా�� ����లక� ��ల� �� ం��కగల�ై య�ం��ల� ���సత్వ�ల� ��ర����ాల� క��� ��ల� బ� ��ం��డ�. ��మ�
15:4ల� గల అత� మ�టలను చూడం��:

ఏలయన�ా ఓర�ప్వలనను, ల�ఖనమ�లవల� ఆదరణవలనను మనక� ���కష్ణ

కల�గ�ట��� ప�ర్వమందు �ా్రయబ��న వ�న్య� మనక� బ� ధ కల�గ� ��తత్ మ�
�ా్రయబ��య�నన్� (��మ� 15:4).

ఈ �ాకయ్��గమ�ను బట�్ట , మన ���సత్వ ���కష్ణను అ�వృ��ధ్ �ేసుక�ంట� ���� �ర్వ��ంచ����� �ాత

�బంధన ఆవశయ్క��� య�నన్��. �ాత �బంధనల�� కథనమ�లను, ��రత్నలను, �ా�ాద్నమ�లను మ��య�
�ర�ప్లను మనమ� చదువ�చుండ� ��ల��, ��స
� త్ ునంద� మన ���కష్ణ బలమ��ా ఎదుగ�చుండ�ను.

�సస్ం�ేహం�ా, �ాత �బంధన �� ం��కను గ���్చ ��ల� �క్క అతయ్ంత బల���న మ��య� సప్ష్ట�న
�

ధృ�కరణమ� 2 ��� 3:16 మ��య� 17ల� ఉనన్��.

�ైవజనుడ� సనన్దుధ్�ై ప్ర� స��్కరయ్మ�నక� ప�ర్ణమ��ా �ిదధ్ప�� య�ండ�నట�
్ల

�ై�ా��శమ�వలన క���న ప్ర�ల�ఖనమ� ఉప�ే�ంచుటక�ను, ఖం��ంచుటక�ను, తప�ప్
��దద్ ుటక�ను, ��యందు �కష్�ేయ�టక�ను ప్ర�జనకర��� య�నన్�� (2 ���
3:16-17).

ఈ వచనమ� ����ప� ��స
� త్ వ�లంద���� సుప���త��, �ా� “ప్ర� ల�ఖనమ�” అ�� మ�టల� ���తత్

�బంధనను సూ�ం��య� మనమ� తరచు�ా ఊ��సత్ ుంట�మ�. అవ�ను, ఈ మ�టల� ���తత్ �బంధన

�షయ��� మనక�గల దృ�ి్ట��ణమ�ను గ���్చన ���ాల� క���య���న్యనుటల� సం�ేహ���య� ల�దు,

�ా� ��ల� ఈ “ల�ఖనమ�”ను గ���్చ ����� మ��క ��ట �ా్ర�ినప�ప్డ�, ఆయన మనసుస్ల� మ�ఖయ్ం�ా �ాత
�బంధన ఉం��న��. �ాబట�్ట , �ాత �బంధన మన��యయ్గల�గ�త�నన్ ఆశ్చరయ్కర��న
� �షయ�లను

గమ�ంచం��. �ాత �బంధన ప్ర� స��్కరయ్మ� ��తత్ మ� ఉప�ే�సుత్ం��, ఖం��సత్ ుం��, తప�ప్��దద్ ుత�ం��,
మ��య� ��యందు �కష్�ేసత్ ుం��. ఒక్క మ�టల� �ె�ాప్లంట�, �ాత �బంధన ��స
� త్ వ ������� ����ప�
అ��ారయ్��� య�నన్ంతట� �� ం��కగల�ై య�నన్ద� ��ల� �ె�ాప్డ�.
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�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�
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�ాబట�్ట , �ాత �బంధన అధయ్యనమ�ను మనమ� �దల���ట్ట �చుండ�ా, మనక�ను మ��య� �ాత

�బంధనక�ను మధయ్ నునన్ దూరమ�ను మ�త్ర�� మనమ� అం��క��ంచమ�. �ా� మనక� ��డ�నన్ �ాత

�బంధన �� ం��కను గ���్చ మనమ� ఉనన్త���న ఆశల� క���య�ం��ల� ���తత్ �బంధన మనక� �ిల�ప�

�చు్చచునన్ద� క��� చూచు���ా�. �ాత �బంధనను అధయ్యనమ� �ేయడమంట�, ఏ�ో �� ం��క ల�� ����
గ���్చ సమయం ���్చంచడం �ాదు. �ాత �బంధనను అధయ్యనమ� �ేయడమంట�, రకష్ణ�ర్థ �� మనలను
జ�్ఞనవంత�లను �ేయగల గ�ంథమ�ను అధయ్యనమ� �ేయడమ� అర్థ ం.

ఇప�ప్డ� ఈ �ాఠంల�, మనమ� మన మ�డవ మ�ఖ�య్ంశమ�ను చూ��ద్మ�: ��డ� మనమ� �ాత

�బంధనను ఎల� అన్వ�ంచు��నవల�ను.

మనక� అన్వయమ�
�ాత �బంధనను అర్థ ం �ేసు��� అన్వ�ంచడమ���� అ�ార���న ప� అ� మనమ� ఈ �ాఠంల�

జ���న
ి సం��పత్��న
� చర్చ ��్వ�ా �శదమవ�త�ం��. ��స
� త్ ు అనుచర�ల� �ాత �బంధనను అధయ్యనం �ేసత్ ూ
���� అన్వ�ంచు������� ప�����ధ్త్మ స�యం �ే�త్ ాడ� �ె��ి��నడం ఎం�� ఊరటను క���సత్ ుం��.
�ాసత్ �ా���, మన �� ంత శ��త్�� �ా��ంచగల ���� �ం� �ా��ంపగల మ�రగ్ మ�లల� ఆయన మనలను
న���ి�త్ ాడ�, ఆ మ�రగ్ మ�లను మనక� బ� ���త్ ాడ�. �ా� ఇ�� ఆత్మ��ా్వసం�� క���న �ై�ాయ్�న్

సమక�ర�్చత�నన్పప్ట���
� , అ�న్ పనులను ప�����ధ్త్మ�� �ే�త్ ాడ� ఎదుర�చూసూ
త్ , మనమ� ఏమ�త్రమ�ను
ఆత్మ సంతృ�ిత్ గల�ారమ� �ాక�డదు. ����� బదుల��ా, మన �ాయశక�త్ల� ప్రయ�సపడ�త�,

బ�ధయ్��య�త��న
� �����లల� �ాత �బంధనను అన్వ�ంచు��నుటక� ��ర�్చ�����స్న స�ాల�ను

అవ�ాహన �ేసు��� అం��క��ంచడం �ేవ�� ��దుట అ�� మన బ�ధయ్త అవ�త�ం��. ఈ బ�ధయ్తను గ���్చ
అ�� సత్ ల��ెన
ౖ ��ల� �����, 2 ��� 2:15ల� ఈ ���ం�� �ధం�ా �ె�ాప్డ�:

�ేవ����దుట �గ�య్��ాను, �ిగగ్ �పడ నక్కరల�� ప��ా��ాను, సతయ్�ాకయ్మ�ను

స���ా ఉప�ే�ంచు�ా��ాను �నున్ ��� �ేవ���� కనుపరచు ��నుటక� జ�గ�తత్పడ�మ�
(2 ��� 2:15).

�ాత �బంధనను ��ట� ��స
� త్ వ�ల� అన్వ�ంచు��నుటను గ���్చ అ��్వ�ించ����� మ�డ� అం�ాలను

చూ��ద్మ�. పథ �బంధనను అన్వ�ంచు������� మనమ� �ే�� ప్రయతన్ంల� మన��దు��్కను స�ాల�ను

�దట అ��్వ�ి�త్ ామ�; ��ండవ���ా, ఇట�వంట� �ా్ర�న గ�ంథమ�ను ఈ��డ� అన్వ�ంచు��నడమ�ను �ాధయ్ం
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�ే�� జ���ంప�లను అ��్వ�ి�త్ ామ�; మ�డవ���ా, మనమ� �ాత �బంధన అన్వ�ంచు��నునప�ప్డ�
ప��గణల���� �సు��నవల�ిన ప��ణ�మ�లను అ��్వ�ి�త్ ామ�.

స�ాల�
�ాత �బంధనను అర్థ ం �ేసుక�ంట�, ���� ��డ� మన ����లల� అన్వ�ంచు������� మనమ� �ే��

ప్రయతన్ంల� మన��దు��్కనుచునన్ స�ాల� ఏ���య�నన్��? ఈ స�ాల�ను అ��క ���ల��ా వ��్ణంచవచు్చ,
�ా� మనమ� ప్ర��న���న ఒక్క �షయం��ౖ�� మన దృ�ి్ట� ��ం��్రక���ద్ �మ�: మనక�ను �ాత �బంధనక�ను

మధయ్ నునన్ దూరమ�ను ఎల� ప���ం��ల� మనమ� ��ర�్చ�����స్ ఉనన్��. �ాత �బంధన �క్క �� ం��కను
��డ� మనక� వ��త్ంపజ�సు��నునట�
్ల ��� నుం�� మనలను ��ర��ేసత్ ునన్ దూరమ�ను ఎల� అ��గ�ం��ల�
మనమ� �ెల�సు�����.

ఈ �షయ��న్ మనమ� �ల�న
ౖ ంత �ామ�నయ్ సం��షణ�� �ెప�ప్క�ం��మ�. మనమ� ఇ��వరక�

చూ�నట�్ట�ా, �ా�� �ాలమ�ల� �ార� ఆయన ��సం ��ంచగల�గ�నట�
్ల ��ల� �ాలం ���తం ��ం�న తన
ప్రజలక� �ేవ�డ� �ాత �బంధనను ఇ��్చడ�. �ా� మనమ� చూ�నట�్ట�ా��, మనమ� క��� ��� �ేత

��ంచగల�గ�నట�
్ల �ేవ�డ� �ాత �బంధనను మన����్చడ�. అ��ే, �ే�� ఏమంట�, మనమ� �ాత �బంధన
�ాలమ�ల�� ల�కమ�నక� ప���త్�ా �నన్��న
� ల�కమ�ల� ��సుత్��న్మ�. �ాబట�్ట , ఈ ��త�వ�నుబట�్ట ,

మనక�ను �ాత �బంధనక�ను మధయ్ దూరమ�నన్��, ��ల� ��దద్ అ�ాధమ�నన్��, మ��య� మన ����లక�

�ాత �బంధనను వ��త్ంపజ�సు��ను ������న్ �ెల�సు��నుట ��ల� కష్టమ��ా ఉనన్��. గనుక, ��డ� మనమ�

�ాత �బంధనను మన ����లక� బ�ధయ్��య�త���న �ధం�ా వ��త్ంపజ�సు��నవల�ి య�నన్ట్ల ��ే, మ�డ�
�షయ�లను మనమ� స���స
ే ు���ా�: �దట��,� ఆ�� యందు �ాత �బంధన వ�్చనప�ప్డ�ం��న �ా్ర�న

ప్రపం���న్ మనమ� అర్థ ం�ేసు���ా�. ��ండవ���ా, ��ట� ప్రపంచం �ాత �బంధన �ాలమ� ��ట� ప్రపం�����

�నన్ం�ా నునన్ ���నమ�ల �షయంల� శ�దధ్ వ��సత్ ూ, మనక�ను �ాత �బంధనక�ను మధయ్ నునన్ �����్రక
దూరమ�ను ��ట� ���్ల ��. మ�డవ���ా, మనమ� �ాత �బంధనల� ��ర�్చ���� �షయ�లను మనక�ను

మ��య� ��డ� ��సుత్నన్ ఇతర�లక�ను అన్వ�ంచుక�ంట� మనక�ను �ాత �బంధనక�ను మధయ్ నునన్
దూరమ�ను ప���ం���.

అన్వ�ంప�ను గ���్చన స�ాల�ను అ�� సత్ ల��ెన
ౖ ��ల� 1 ����ం�� 10:11ల� �����క��ం�న ������న్

గమ�ంచం��: ఇ�ా����య�ల� ఐగ�ప�త్ �ేశం నుం�� �రగ్ �ంచుటక� సంబం��ం�న �ాత �బంధన
కథనమ�లను గ���్చ మ�ట్ల డ�చు, ��ల� ఇల� పల�క�త���న్డ�:

ఈ సంగత�ల� దృ�ా్టంతమ�ల��ా �ా���� సంభ�ం�, య��ాంతమందునన్ మనక� బ���ధ్
కల�గ�ట��� �ా్రయబ�ెను (1 ����ం�� 10:11).
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��ల� ఇక్కడ మనక� మ�ఖయ్��న
� � క�సం మ�డ� �షయ�లను �ెప�ప్త���న్డ�� �షయ��న్

గమ�ంచం��. �దట��,� “ఈ సంగత�ల� . . . �ా���� సంభ�ం�, . . . �ా్రయబ�ెను” అంట�, సంఘటనల�

మ��య� రచనలను గ���్చ ఆయన మ�ట�్ల��డ�. ��ండవ��, “మనక� బ���ధ్ కల�గ�ట��� �ా్రయబ�ెను” అ�

�ె�ప్ి నప�ప్డ�, ��ల� తనను గ���్చయ� ����ంథుల�� తన ��ట� ���సత్వ�లను గ���్చయ� �ె�ాప్డ�. మ�డవ���ా,
“య��ాంతమందునన్ మనక�” అంట� ఆయన ���సత్వ�లను వ��్ణం�నప�ప్డ� ����ం��య�లక�ను �ా్ర�న
సంఘటనల� మ��య� రచనలక�ను మధయ్ ఉం��న దూరమ�ను ��ల� ప్ర�త్ ా�సుత్��న్డ�. ���తత్ �బంధన

��ా్వసుల� �ాత �బంధన ��ా్వసుల� ��ం�న ����� �నన్���న �ాలమ�ల� ��ంచుచుం��ర�� �షయ��న్
��ల� సప్ష్టం�ా అర్థ ం �ేసుక���న్డ� ఈ మ�టల� సూ�సుత్��న్�. మన�ప�ప్డ� య��ాంతమందు, చ��త్ర

��ర��ర�ప్ �ాలమ�లందు��న్మ�. అ�� సత్ ల�� ఈ మ�టల ��్వ�ా ఆ �ా్ర�న ప్రపంచం��, మన మధయ్ నునన్ �ాల
వయ్వ�� దూరమ���, మ��య� ��ట� ఆధు�క ప్రపంచమ��� వయ్వహ��ంచ����� మనమ� సం�ిదధ్ ుల���
య�ం��ల�� అన్వ�ంప�క� సంబం��ం�న స�ాల�ను మనమ� అర్థ ం�ేసుక�ంట���న్మ�.

�ట్ట �దట��ా, ��ట� �ాత �బంధనను గ���్చన స���న అన్వ�ంప�ల� మన �� ంత ప్రపంచం సంగ�

మ��్చ�� వ�ట కలదు. �ాత �బంధనక� ��� �� ంత �యమ�ల ప్ర�ారం అర్థ�వరణ �ెపప్డమ���� మనమ�
�ేయ��స్న ప్ర��న��న
� పనులల� ఒకట�. సహజం�ా��, ఒకర� ���� ప��ప�ర్ణ ం�ా �ేయవచు్చ. అ��ే

మనమ� ఆధు�క దృ�ి్ట��ణ�లల� నుం�� ప���త్�ా బయటపడల�మ�. అట్ల �నపప్ట����, ఒక �ా్ర�న ప�సత్ కం
సూట��ా మన ��స�� �ా్రయబ��ంద� నట�ంచ������, అ�ే ప�సత్ �ా�న్ ��� �� ంత �����్రక సంద�ాభ్ల

ననుస��సత్ ూ చదవ����� ప్రయ�న్ంచుటక�ను మధయ్ గల �ే�� ఏ�ట� మనక� �ె��ిం�ే. మనమ� ��ల ��ల��
సంవతస్రమ�ల ���తం ��ం�న ప్రజలక�, �ా�� ప���్థ ిత�లక� ���ద్ష్టమ��ా అనుక�ల���న�ై య�ండ�టక�
ర�ంపబ��న గ�ంథమ�ను చదువ�త���న్మ� మ��య� అన్వ�ంచుక�ంట���న్మ�� �ాసత్ వం�� �ాత

�బంధనను అధయ్యనమ� �ేయ� ప్ర� ���య్��్థ ��నుగ�ల����స్ం�ే. మనక�ం���స్న మ�ఖయ్���న అవ�ాహన

ఏమన�ా, �ేవ�డ� మ��య� ఆయన �ేత ��్ర��
� ింపబ��న రచ�తల� ��ర��ా మన�� మ�టల�డ�చుండ�ా �ా��
మ�టలను మనమ� �నడం ల�దు; �ార� ఇతర�ల�� మ�టల�డ�చుండ�ా మనమ� అప్రయతన్ం�ా
�ంట���న్మ�.

ఈ ��త�వ� �ేత, ఈ ల�ఖనమ�ల ��వం అ�� యందు ఏ���య�ం��న�ో అ� ఏ�ో ఒక సందరభ్మ�ల�

మనమ� ప్ర�న్ంచు���ా�. �ాత �బంధన �ాకయ్���ాలల�� ఆ��మ అర్థ ం ఆయన ప్రజల� �ాత �బంధన ��్వ�ా

��ర�్చ���ాల� �ేవ�డ� ����న �ా్రరంభ ��శను సు�ి్థరం �ే�ిం��. �ా�� �ా్ర��నయ్తల� ఏ���య�ం��న�? �ార� �ే��
నమ�్మర�? �ా�� ప���్థ ిత�ల� ఏ���య�ం��న�? �ా�� ��దుట ఉం��న �ాత �బంధన �ాకయ్���ాలను �ార�

ఏమ� అర్థ ం �ేసుక���న్ర�? మనమ� �ాత �బంధనను చదవవల�ిన ���నమ�ను �ెల�సు���ాలంట�, ���

ఆ��మ రచ�తల� మ��య� ���తల�ం��న ప్రపం����� ��నుకక� ��ళ్లవల�ి ఉంట�ం�� మ��య� ఈ �వరమ�ను
మనమ� ఈ పరంపరల� తర��ాత వచు్చ �ాఠమ�లల� ��ర�్చ��నబ� త���న్మ�.
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��ండవ��, �ాత �బంధనను స���న �ధం�ా అన్వ�ంచు������� బ�ౖ�ల� సంబంధ���న ��ా్వసంల�

��ట��ేసుక�నన్ సంబంధమ�ల� మ��య� ��ాసమ�ల �ధమ�లను �ెల�సు���, �ాత �బంధనక�ను ��ట�

���లక�ను మధయ్ గల �ాలమ�లను మనమ� జ�గ�తత్�ా గమ�ంచవల�ి ఉంట�ం��. మనమ� చూడబ� త�నన్ట�్ట,
�ాత �బంధన బ� ధల� �ాలమ� గ���న ��ల�� అ�వృ��ధ్ అయ�య్�, సమ��త ప��మ�ణ���� ఎ���ా�. అ��
�ేవ�డ� తన ప్రజలక� ఒక ప�ాయ్యం ఏ�ో ఒక �షయ��న్ �ె�యజ��ిప్, ఆ తర��ాత ����� సంబం��ం�న

ఇతర���న �వ�ాల��య� ఎనన్డ�ను �ెపప్ల�దనన్ట�్ట �ాదు. ��ౖ�చ
� ు్చ, �ాత �బంధనక�ను ��ట� ���లక�ను
మధయ్ చ��త్ర సంబంధ��న
� అ�ాధం ఉం��న �ాలమ�ల�, �ేవ�డ� ఇం�ా ఎ��న్ �షయ�లను బయల�పర��డ�.
అ��క���న ఈ ప్రతయ్కష్తల� ��ంత ��గం �ాత �బంధనల��� కనబడ�త�ం��, మ�� ��ంత ��గం ���తత్ �బంధనల�

కనబడ�త�ం��. �ా� అ�న్ సంద�ాభ్లల�ను, దూరమ�ను ప���ంచ����� మ�త్రం, �ేవ�డ� �ె�యజ��ిప్న ప్ర�
�షయ��న్ మనమ� ప��గణల���� �సు�����స్ ఉంట�ం��.

మ�డవ���ా, ��� త�ాలను మనసుస్ల� ఉంచు���� �ాత �బంధన �ా్రయబ��ం�� గనుక ఈ

అ��ా్రయ���� క��� మనమ� సు�ి్థరం�ా కట�్టబ�� య�ం��ల���� అన్వ�ంప�నక� సంబం��ం�న

స�ాల�ౖయ�నన్��. ��ల� �ెబ�త�నన్ట�్ట, �ాత �బంధన “మనక� బ���ధ్ కల�గ�ట��� �ా్రయబ��ం��.” ఆధు�క

ల�కంల� ��ా్వసులమ��ా మనక�నన్ బ�ధయ్తల పట్ల మనమ� శ�దధ్వ��ం��ల� ఈ �ాసత్ వమ� ��ర�త�నన్��.
ఈ��డ� స��తం �ేవ�� ప్రజల అవసరతల� అ��క �షయ�లల� గతంల� ��ం�న �ా�� అవసరతల వల���

ఉనన్�, �ా� అ� ���తత్ ��ాను �నన్��న
� ��ాను క��� ఉ��న్�. ��డ� క��� మనమ� �ాత �బంధనను
ప్ర��వవంతమ��ా అన్వ�ంప��ర�త�నన్ట్ల ��ే, మనలను గ���్చ మ�త్ర�� �ాదు �ా� ���� మనమ�
అన్వ�ంచ��ర��ా�� గ���్చ క��� మనమ� ఎ����య�ండవల�ను.

ఈ ���లల� �ాత �బంధనను అన్వ�ంచు��న��ర�త�నన్ ప్ర� ఒక్కర� ఎదు��్కంట�నన్ స�ాల�ను

�ెల�సుక���న్మ� గనుక ఇప�ప్డ� మన దృ�ి్ట� అన్వ�ంప���ౖ �ల�ప���మ�. �ాత �బంధన ప్రపంచంల� గల
బ� ధను మనమ� చ��త్ర సంబంధ���న మ��య� ��ట� సమ�ా�న ప్రపంచమ�నక� మధయ్నునన్ దూరమ� వరక�
�సు��ళ్ల����� �ాధయ్ం �ేయగల సంబంధమ�ల���య�నన్�? ఏ �� �ామయ్మ�ల� ���� �ాధయ్ం�ే�త్ ా�?

సంబంధమ�ల�
ఏ ప�సత్ క���న ఒక�� ������� �� ం��కగల�ై య�ం��లంట�, చదువ���� మ��య� ప�సత్ కంల��

�షయ�లక� మధయ్ ఏ�ో ఒక �ధ���న సంబంధం ఉం���స్న అవసరం ఎం�ై�� ఉనన్��. ప�సత్ కమ�

�ె�ప్� ������ ���� చ����
� ార� అ�� అన్వ�ంపబడ�త�నన్దగ�టక� తమ �� ంత ����లల� అనుభ�ం�ే

������ మధయ్ ���నంత �ామయ్మ� ఏ�ో ఒక �ధం�ా ఉం���. �తత్ ం �ద ప�సత్ కమ�ల�న్ట� �షయంల� ఇ��
�జ���ా� ప్ర�ేయ్కం�ా �ాత �బంధన �షయంల� క��� ఇ�� �జ��. �ాబట�్ట , ��డ� మన ����లక� అ��
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అన్వ�ంపబడ�నట�
� �ాత �బంధన ప్రపం������ మన ప్రపం������
్ల ల��� �� ం��క గల�ై య�ండ�నట�
్ల �ే��
మధయ్ ఏ �� సంబం��ల���న్�? అ� ఈ సమయంల� మనం ప్ర�న్ంచు���ా�.

ఈ సంబంధమ�ల జ����ను వ��గ్క��ంచ����� అ��క మ��ాగ్ల���న్�, �ా� �ాత �బంధన �క్క

ఆ��మ ���తల� క���య�ం��నట�వంట��� మనమ� క��� క���య�నన్ మ�డ� �షయ�ల దృ�ా్ట� ఆల��ంచడం
స�యకరం�ా ఉంట�ంద� ��ను కను����న్ను. ���ద్ష్టం�ా �ెప�ప్క�ంట�, మనక� క��� అ�ే �ేవ�డ���న్డ�,
మనమ� అ�ే ప్రపంచంల� ��సుత్��న్మ�, మనమ� అ�ే �ధ���న ప్రజల���య���న్మ�. ఈ మ�డ�
�షయ�లను �డమర� �శ��క���ద్ �మ�, రం��.

అ�ే �ేవ�డ�
�దట��,� మనమందరమ� క��ి �ాత �బంధనను అధయ్యనమ� �ేయ�చుండ�ా, ���తత్ �బంధన

���సత్వ�ల �ేవ��ే మనమ� ఆయన గ���్చ �ాత �బంధనల� చదువ�త�నన్ అ�ే �ేవ��ైయ���న్డ��

�ాసత్ వమ�ను గ���్చ మనమ� ఎల్ల ప�ప్డ� జ�గ�ర�క�ల���య�ం���. �శ్వస�య�ల�ౖన ��స
� త్ వ�ల� ��డ� క���
�శ్వస�య�ల�ౖన �ా్ర�న ఇ�ా����య�ల� ప్రభ�వ� ప�ట్ట క మ�ను�� ���ం�న అ�ే �ేవ�� ఆ�ా���త్ ార�,
����ాత్ర�.

మనమ� క��� అ�ే �ేవ�� ���సుత్��న్మ�� �ాసత్ వమ� మ�ఖయ్���న సంబంధమ�లను �ి్థరపర�సుత్ం��

ఎందుకన�ా �ేవ�డ� మ�ర� ల�క మ�ర�ప్ల�� �ేవ��ైయ���న్డ� ల�ఖనమ�ల� బ� ��సత్ ు��న్�. ఆయన
�ా్ర�న �ాలమ�లల� ఉం��నట�్ట ఈ��డ� క��� అ�ే �ేవ��ైయ���న్డ�. ఇక్కడ మనమ� ��ం�ెం జ�గ�తత్�ా

ఉం���. �ేవ�డ� మ�ర� ల�క మ�ర�ప్ల�� �ేవ��ైయ���న్డ� బ�ౖ�ల� బ� ��సత్ ుం��, అ��ే ఇ�� ���న్ ���లల�
మ�త్ర�� �జమ�. మ�ర� ల�క మ�ర�ప్ల�� అంట�, �ేవ�డ� ఏ�య� �ేయడ� అర్థ ం �ాదు. ఆయన

చ�ంచల���ాడ� అర్థ ం �ాదు. ����� బదుల��ా, �ేవ�డ� మ�డ� ���ల��ా మ�ర�ప్ల�� ల�క మ�ర� �ేవ��ై

య���న్డ� �ాంప్ర��య���న ���సత్వ �ేవ�ాసత్ �మ� ���ప్� సుత్ం��. ఆయన తన �తయ్���న ఆల�చనలల� మ�రడ�,
తన గ�ణ�లమ�ల� ల��� గ�ణలకష్ణమ�లల�, ల�క �బంధన �ా�ాద్నమ�ల �షయంల� మ�రడ�. ఆయన �ాత
�బంధన ��నమ�లల� ఉం��నట�్ట ఇప�ప్డ� క��� అ�ే �ధం�ా ఉనన్ �ేవ��ైయ���న్డ� ర����ా

�శ్చయపర�సుత్నన్�, �ేవ�� మ�ర�ప్ల��తనమ�ను గ���్చన ఈ ���నమ�లను �డమ��్చ �శ��క���ద్ �మ�,
రం��.

�దట��,� �ేవ�� �తయ్��న
� ఆల�చన మ�ర�ప్ల����. �ేవ�డ� �ే�న
ి మ��య� ఆయన �ేయ�చునన్

సకలమ� మ�ర�, ఏ��కృతమ� �ేయబ��న ర�పకలప్నల�� ���ా���య�నన్ద� సతయ్��ద గ�ంథమ� సప్ష్టం�ా
బ� ��సత్ ుం��. ��షయ� 46:10ల� ప్రవకత్ �న
� ��షయ� ఇల� �ెబ�త���న్డ�:
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�� ఆల�చన �ల�చున�య� �� �తత్ మంతయ� ��ర��ర�్చ����దన�య�,

�ెప�ప్��నుచు ఆ�� నుం�� ���� కల�గబ� వ��ాట�� �ె�యజ�య�చు��న్ను.

ప�ర్వ�ాలమ�నుం�� ���� �ంక జర�గ��ాట�� �ె�యజ�య�చు��న్ను (��షయ�
46:10).

�తయ్���న ఈ లకష్య్మ� మ��య� దశను ఈ �ాఠమ�లల� మనమ� ఇం��ం�ెం �వరం�ా అ��్వ�ి�త్ ామ�,

�ా� ప్రసత్ ు�����, �ాత �బంధనల�గల ఆయన సంకలప్మ�ల� ���తత్ �బంధనల� గల ఆయన సంకలప్మ�ల��
స��సమ�నం�ా ఉంట�య� �ేవ�� �క్క మ�ర� �తయ్���న ప్రణ��క మనక� బ� ��సత్ ుంద� �ెప�ప్క�ంట�

స���� త�ం��. మనమ� గమ�ం�ే ఏ ��దమ�����న
ౖ ను ��తత్ మ� ల�క�ం��, ఒక��� �ా్థనంల� మ��కట� ఉంట�
ల���, ఒక ���� మ��కట� పరసప్రం వయ్����స
� త్ ూ, ఈ ��ండ� �బంధనల� ��ండ� ����్వర� ప్రణ��కలను

మనమ�ందుంచవ�. ���
ౖ చ
� ు్చ, �ాత �బంధన మ��య� ���తత్ �బంధన ఏ��కృతమ� �ేయబ��న ఒక్క ప్రణ��క
�క్క దశల� ల��� �� �ానమ�ల�ౖయ�నన్�, మ��య� ఈ ప్రణ��క చ��త్రను మ�ర�ప్ల�� ఒ�� ఒక్క లకష్య్మ�
��ౖప� ఎల్ల ప�ప్డ� న���ిం�ం��, న���స
ి త్ ుం��.

��ండవ���ా, �ేవ�డ� తన లకష్ణమ� ల��� గ�ణగణమ�లల� క��� మ�ర� ల�క మ�ర�ప్ల���ాడ�. తన

గ�ణ�లమ�ను గ���్చన ����్వర� ��ణ�లను ����్వర� �ాలమ�లల� �ేవ�డ� ప్రద��్శ�ాత్డ� మ��య� ఆయన

���న్�ార�్ల క�కరమ� చూ�ి�త్ ాడ�, మ�����న్ �ార�్ల ఉగ�త క��� చూ�ి�త్ ాడ�, �ా� ఎల్ల ప�ప్డ� ఏక����ా నుండ�
ఆయన గ�ణ�లమ� — ల��� �తయ్���న ఆయన స్వ��వమ� — ఎనన్డ�ను మ�రదు. ��స
� త్ ు �క్క �తయ్���న
స్వ��వమ�ను గ���్చ ���్ర ప�్రక రచ�త ���్ర 1:10-12ల� ఏమంట���న్�ో గమ�ంచం��:

మ��య� ప్రభ��ా, �వ� ఆ��యందు భ���� ప����� ����
ి �, ఆ�ాశమ�ల� క�డ �
�ే�పనుల�. అ� న�ంచును �ా� �వ� ���య�ందువ� అవ�న్య� వసత్ �మ�వల�

�ాత��ల�ను ఉతత్ ��యమ�వల� �ాట�� మ�����త�వ� అ� వసత్ �మ�వల� మ�ర్చబడ�ను

�ా� �వ� ఏక����ా�� య���న్వ� � సంవతస్రమ�ల� తర�గవ� అ� �ెప�ప్చు��న్డ�
(���్ర 1:10-12).

య���బ� 1:17 ఇల� ��ల�సుత్నన్��:
���ష్ఠ��న
� ప్ర� ���య� సంప�ర్ణ ��న ప్ర� వరమ�ను, పరసంబంధ��న
� �ె,ౖ

జ�య్�ర్మయ�డగ� తం��్ర�దద్ నుం�� వచు్చను; ఆయనయందు ఏ చంచలత్వ��న
� ను
గమ��గమనమ�ల వలన కల�గ� ఏ ��య��న
� ను ల�దు (య���బ� 1:17).

మన �ేవ�డ� మ�రడ�; ���
ౖ చ
� ు్చ, ఆయన గ�ణ�లమ� ఎల్ల ప�ప్డ� ఏక����ా�� ఉంట�ం��.
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దురదృష్టవ�ాత�
త్ , అ��కమం�� ���సత్వ�ల� �లకడ�ా ���య�ండ� �ేవ�� గ�ణ�లమ�ను గ���్చ

అనుమ��సుత్నన్ ���లల� మనమ� ��సుత్��న్మ�. ఆయన బ�ౖ�ల�ల� ఆ��యందు ఒక �ధ���న ���న్

గ�ణగణమ�ల�, అట�తర��ాత �ాలమ�ల� మ��క �ధ���న ���న్ గ�ణగణమ�ల� క���య���న్డనన్ట�్ట�ా
�ార� ప్రవ��త్సత్ ుంట�ర�. ��హ� ష�వ ������ �దద్ �ే�న
ి య�దధ్ మ�ను గ���్చ ��ను ఆ��ళ్ల �ా్రయంల�

ఉనన్ప�ప్డ� ఆ���ారప� �ాఠ�ాలల� మ� ఉ�ా��య్య��ాల� �ెబ�త�ంట� �నన్ట�్ట ��క� జ�్ఞపకమ�నన్��.

కథం�� �ెపప్డం మ����న
ి తర��ాత, ఆ�� గ��ల� ఉనన్ మమ�్మలనంద��� సంబ� ��సత్ ూ, “�ిల్లల��ా, �ేవ�డ�

�ాత �బంధనల� ��ల� అలప్���న బ���ధ్గల�ా�ై య�ం�ెను” అ� అనన్��. ఆ సమయంల� �ిల్లల� చ��� �ాల�
క��� ఆయన ���ాడ�. �ా� �ేవ�డ� ఇప�ప్డ� మ����� య�డ�. ���తత్ �బంధనల� ఆయన ప్ర� ఒక్క���

��్ర�సుత్��న్డ�. �ర� �ాత �బంధన �ాలమ�ల��ాక, ���తత్ �బంధన �ాలమ�ల� ��ంచడం �కంద����

సం��షం�ా ల���?” సహజం�ా��, ఈ �షయంల� మనకంద���� ��ల� సం��షం. ������ పట్ట ణమ�ల�� �ిల్లల�
చంపబ��నట�
� ను ��ర���నమ�.
్ల �ా చంపబడవల�న� మనల� ఏ ఒక్కర��న

ఆ���ారప� �ాఠ�ాలల�� మ� పంత�లమ్మ ఉ�ేద్శం మం��ే �ా�, ఆ�� ��పప్ �� ర�ాట� �ే�ిం��. �ాత

�బంధన �ాలమ� నుం�� క��� �ేవ�� గ�ణ�లమ� మ�రల�దు. ���
ౖ �చు్చ, ఆయన �ాత �బంధనల� ఎంత ��పప్
��య్య���ప���� య�ం�ె�� ���తత్ �బంధనల� క��� అం�ే ��పప్ ��య్య���ప���� య���న్డ�. �ాత

�బంధనల� ఆయన ఎంత ��్రమగల�ా�ై య�ం�ె��, ���తత్ �బంధనల� క��� అం�ే ��్రమగల�ా�ై య���న్డ�.

�ేవ�� గ�ణ�లమ� ఎల్ల ప�ప్డ� ఒ�� �ధం�ా ఉం��ం��, మ��య� అ�� స���గ్ ా ఇప�ప్డ�నన్ట�్ట ఉంట�ం��. ఆయన
మ�ర�ప్ల���ాడ�.

�ాత �బంధన ��ట� మన ��తమ�లక� �� ం��కగల�ై య�నన్ద� నమ్మ����� మ�ర� �ేవ��

గ�ణగణమ�ల� క��� మన��క ��త�వ�ను చూ�ిసత్ ు��న్�. ��ౖ�న
�ౖ గమ���త్ �ాత �బంధనల�� �ేవ�� అ��క
బ�హయ్ చరయ్ల� ���తత్ �బంధనల�� చరయ్లక� ��ల� �నన్��న
� ��ా ఉనన్ట�్ట కనబడ�ట �ాసత్ వ���

య�నన్పప్ట����, �ేవ�� గ�ణ�లమ� ఎనన్డ�ను మ�రల�ద� ల�ఖనమ�ల బ� ధ�� మనమ� ధృ�క��ంచవల�ను.
�ాత �బంధనల� ఆయన �ే�న
ి ప్ర� �ారయ్మ� ఆయన గ�ణ�లమ�ను ప్ర��ం�ం�న��, మ��య� ఆయన
గ�ణ�లమ� �సుమం�ై�� మ�రల�దు గనుక, ���తత్ �బంధన �ాలమ�ల�� ఆయన �ారయ్మ�ల� క���
�తయ్���న ఆయన స్వ��వం�� �ామరసయ్ంగల��ౖ య�నన్వ� మనమ� నమ్మకమ��� క���న

�ైరయ్మ�గల�ార��� య�ండవచు్చ. �ాత �బంధన ��ా్వసుల� మ��య� ���తత్ �బంధన ��ా్వసుల� అ��

గ�ణగణమ�ల�నన్ ఒ�� �ేవ�� క���య�నన్ట్ల ��ే, �ేవ�డ� �ాత �బంధన ��ా్వసుల�� క���య�ం��న

సంబంధం మ��య� ఆయన ���తత్ �బంధన ��ా్వసుల�� క���య�ంట�నన్ సంబంధం మధయ్ గల �ార�పయ్తలను
చూడగలమ� మనమ� ఆ�ంచవచు్చ. ఈ �ార�పయ్తల� �ాత �బంధనను మన ��తమ�లక�
�� ం��కగల����ా �ేసత్ ు��న్�.
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మ�డవ���ా, బ�ౖ�ల� యందంతటను �ేవ�డ� తన �బంధన �ా�ాద్నమ�లల� క��� మ�ర��ా�ై

య���న్డ�. ఆయన తన ప్రజలక� ఏ���య�ండ�న�య�, ఏ��� �ేయ�న�య� �ేవ�డ� �ే�న
ి ప్ర� �బంధన
�ా�ాద్నమ�ను ఆయన అవశయ్మ��ా ��ర��ర��ాత్డ�. ఈ సందరభ్మ�ల� క��� మనమ� ��ం�ెం జ�గ�తత్�ా

ఉండవల�ను. అ��క ప�ాయ్య�ల� ల�ఖనమ�లల� �ేవ�డ� బ����స
� త్ ుంట�డ�, మ��య� ప్రజలక� ఆయన జ����ంచ�
ఈ య� �షయ�లను అనుగ��స
� త్ ుంట�డ�. �ా� ఆ బ�����ంప�ల� మ��య� ఇల� అనుగ���ం�ే �షయ�ల�

�బంధన �ా�ాద్నమ�ల� �ావ�. ఆయన �ే�త్ ాన� ప్రమ�ణం �ే�న
ి �షయ�ల� �బంధన �ా�ాద్నమ�ల�ౖయ�నన్�,
మ��య� ఈ �బంధన ప్రమ�ణ�ల� నమ్మద��న�. ���్ర 6:17-18ల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:
ఈ �ధమ��ా �ేవ�డ� తన సంకలప్మ� �శ్చల���నద� ఆ �ా�ాద్నమ�నక�

�ారసుల�ౖన�ా���� మ�� �శ్చయమ��ా కనుపరచవల�న� ఉ�ేద్�ం�న�ా�ై . . .
ప్రమ�ణమ� �ే�ి �ా�ాద్నమ�ను దృఢపర�ెను (���్ర 6:17-18).

�ేవ�డ� తన �బంధనల �షయంల� మ�రడ�. ఆ�� 9:16ల�, ఆయన ఆ�ాశమ�ల� ధనుసుస్ను

చూ�నప�ప్�ెల్ల � ఆయన ���ాహ��� �ే�న
ి తన �తయ్ �బంధనను జ�్ఞపకం �ేసు��నున�య�, గనుక ఒక

ఎనన్�ెన
ౖ ను ల�కమ�ను వరద �ేత ��శనమ� �ేయడ�య� �ేవ�డ� �ా�ాద్నం �ే�ాడ�. ఆయన అబ�్ర�మ���
�ే�న
ి �బంధన �తయ్��న
� �బంధన�ా ఉండ�న� �ేవ�డ� ఆ���ాండమ� 17వ అ��య్యంల� మ�డ��ార�్ల

�ా�ాద్నం �ే�ాడ�, ఇ�ా���ల�క� �ా�ాద్న �ేశమ�ను అనుగ���ంచున��ేవ�డ� మన �ితర�ల���్చన అంత���న
�బంధనను ���దు 1 ��న. 16:15-18ల� స్మరణక� �ెచు్చచు��న్డ�. 2 సమ�. 23:5ల�, ఇ�ా���ల�

�ిం�సనమ���ౖ ఆ�ీనుల� �ా�ాల� అత� వంశవృకష్ప� �ా్వ���ార ఆ��కష్ �షయ��� �ేవ�డ� అత��� �తయ్

�బంధన �ే�ాడ� ���దు ����్కంట���న్డ�. ఇ�ా���ల�, య��� మ��య� ���దు ఇంట��ా�� ��ౖఫలయ్మ�ల�

�ేశబ��ష్కరణక� �ారణ��న
� పప్ట����, �ేవ�డ� �ా���� �ే�ిన తన �బంధనను ఎల్ల ప�ప్డ� �లబ�ట్ట �క���న్డ�.
����. 16:59-60ల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:

ప్రభ���ౖన ��హ� �ా ఈల�గ�న ��ల�చు్చచు��న్డ�: �ే�న
ి �బంధనను భంగమ�
�ేయవల�న� ప్రమ�ణమ�ను తృణ�క��ంచు����, �వ� �ే�ినట�్ట ��ను �క�

�ేయబ� వ�చు��న్ను. � య�వన ��నమ�లయందు ��ను ��� �ే�ిన �బంధనను
జ�్ఞపకమ�నక� �ెచు్చ��� �క �తయ్ �బంధనను ��� �ే�ి ��� �ి్థరపరత�ను
(����. 16:59-60).

ఆయన �ే�న
ి �ా�ాద్నమ�లల� �ేవ�డ� ���న్ంట�� ���తత్ �బంధనల� మ��్చ�� య�డనన్ట�్ట ల�క

పక్కనబ�ట�
�్ట ాడనన్ట�్ట అప�ప్డప�ప్డ� కనబడ�త�ంద� మనమ� ఒప�ప్�����స్ ఉంట�ం��. �ా� �ాసత్ వమ�
ఇల� ఉనన్�� — �ేవ�డ� మ�రడ� జ�్ఞపకమ�ంచు��ంట�, మనమ� ల�ఖనమ�లను స���ా అర్థ ం
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�ేసు���నప�ప్డ�, ప్ర� �ా�ాద్న �బంధన ��ర����ం�� ల��� ��ర��ర�త�ంద� మనమ� �ెల�సుక�ంట�మ�. ఈ
�ారణ��న్బట�్ట , ���తత్ �బంధన య�గంల� ���సత్ ు అనుచర�ల��య
� �నన్ మనమ� �ాత �బంధన మనక�

ప్ర�జనకర���న �ధమ�ల��ా అన్వ�ంచు��నబడవచు్చన� మనమ� నమ్మ����� స��త�కమ�నన్��.
�ేవ�డ� �ాత �బంధన ��ా్వసులక� అ��క �ా�ాద్��ల� �ే�ాడ�, మ��య� ఆయన ఆ �ా�ాద్నమ�లను ���తత్
�బంధనల� �ాట�సత్ ు��న్డ� అ� మనమ� �శ్చయపరచు��నవచు్చ.

�ాత �బంధన మ��య� ���తత్ �బంధనక� మ�ర� ఒ�� �ేవ�డ���న్డ�� �ాసత్ వం �ేత అ� ��ండ�ను ఒక

����� మ��కట� మ���ప�� య�నన్వ� మనమ� �ెల�సుక���న్మ�, గనుక ఇప�ప్డ� మనమ� అ�ే ల�కంల�
��సుత్��న్మ�� �ాసత్ �ా�న్బట�్ట , �ాత �బంధన ��ా్వసమ�నక�ను ��ట� ��స
� త్ వ ��ా్వసమ�నక�ను మధయ్ గల
��ండవ సంబంధమ�ను గ���్చ �ెల�సుక�ం��మ�.

అ�ే ల�కమ�
ఒక్క మ�టల� �ెప�ప్క�ంట�, �ాత �బంధన �వ� ��నూ ఈ��డ� ��సుత్నన్ అ�ే ల�కమ�ల� నుం��

ప�ట�్ట��సూ
త్ అ�ే ల��ా�న్ వ��్ణసత్ ుం��. �ాత �బంధన ��ా్వసుల ��ా్వసం మ��క జగత�
త్ ల� ప�ట�్ట ��రగల�దు. అ��
ఈ భ�గ�హం��ౖ�� అ�వృ��ధ్ �ెం��న��, గనుక మనమ� ����� క��� అంద���� సంబం��ం�న చ��త్రను మ��య�
���న్ ప���్థ ిత�లను పంచు��నుచు��న్మ�. ఈ �ాసత్ �ాల� మన ���తత్ �బంధన ��ా్వసమ�నక�ను �ాత

�బంధన ��ా్వసమ�నక�ను మధయ్ గల క�సం ��ండ� సంబంధమ�ల���
ౖ � మనక� చూ�ి�త్ ా�. �దట��,� ఈ

���లల� మనమ� అనుభ�సుత్నన్ అ��క అనుభ�ాల ��నుకనునన్ ��పథయ్మ�ల �వరమ�లను �ాత �బంధన
సమక�ర�్చత�ం��. ��ండవ��, ఈ ���లల� మనమ� అనుభ�సుత్నన్ అ��క అనుభ�ాలక� సమ�ంతరమ��ా

నునన్ ప���్థ ిత�లను �ాత �బంధన వ��్ణసత్ ుం��. ��ా్వస సంబంధ���న మన అనుభ�ాల�� �� ం��కగల ����త్రక
��పథయ్మ�లను �ాత �బంధన సమక�ర�్చత�ం�� అ� �ెపప్డంల� గల ��వ���ట� అ��్వ�ి�ద్ �మ�, రం��.
���తత్ �బంధన �ాలమ�ల�� సంఘటనల� మ��య� ఉప�ేశమ�లక� ��పథయ్మ�ల��ా �ల�సుత్నన్

ల�క్కల�న�న్ సంఘటనల� మ��య� ఉప�ేశమ�లను �ాత �బంధన �����ంచడమ���� ���� గ���్చ అతయ్ంత
సప్ష్టం�ా ఇం�ా �ెప�ప్��ద��న ���షతలల� ఒకట�య
ౖ �నన్��. �ాత �బంధన సంఘటనల� ఏ�ో �నయ్మ�ల�

��ట��ేసు��ల�దు. అ� కట�్టకథల� �ావ�. అ� �ాసత్ వ��న
� చ��త్రల� సంభ�ం���, మ��య� �ాట�ల� అ��కం
ల�కం��ౖ �ె��
� �
ి �యబడక �రంతరమ� ���య�ండ� మ�ద్రల� ���ా�.

ఉ��హరణ, �రగ్ మ�ాండమ�ల� ఇ�ా����య�లక� ఇయయ్బ��న ప�� ఆజ్ఞ ల� ���తత్ �బంధన �క్క

��ౖ�క ఉప�ేశమ�లక� అ��య్వశయ్క���న ��పథయ్మ�ను సమక��ా్చ�. అ�ే �ధం�ా, �ేవ�� ప్రజల �ాశ్వత���న
వం�ావ��� మ�ఖుయ్��ా �ేవ�డ� ���దును ఎనున్��నుట, ���దు �క్క ��పప్ క�మ�ర���ా ���య���న్

��సు �క్క ప���్వక�లక� ����త్రక ��పథయ్మ�ను సమక�ర�్చత�ం��. ఇ�ా����య�ల పర�ేశ ప్ర�ాసమ�ను
గ���్చన ����త్రక �ాసత్ వమ� �ెరల� నునన్�ా��� ����ించ����� ఆయన వ��్చడ� ��సు ప్రకట�ం�న
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�షయ�లక� ��పథయ్మ�ను సమక�ర�్చత�ం��. �ట�ల�ను మ��య� ఇతర��న
� ల�క్కల�న�న్ �ధమ�ల��ాను,
�ాత �బంధన సమక�ర�్చత�నన్ ����త్రక ��పథయ్మ�ను బట�్ట ���తత్ �బంధన య�గమ�ల� ��ంచ����� అ��
�� ం��కగల�ైయ�నన్��.

��ండవ���ా, �ాత �బంధనల�� సంఘటనల� ��ట� ��స
� త్ వ ��ా్వసమ�నక� సమ�ంతరమ�ల�ౖ

య�ండ�టనుబట�్ట క��� �ాత �బంధన �� ం��కగల�ైయ�నన్��. “చ��త్ర ���క�ే ప�న�ావృతమవ�త�ం��” అ��
��ను�� మనకంద���� �ె��ిం�ే, మ��య� అ��క సంఘటనల� గతంల� సంభ�ం�న ఇతర సంఘటనల వల���
కనబడ�త���న్య�� �షయ��న్ మనమ� అర్థ ం �ేసుక�ంట���న్మ�.

�ాత �బంధన ��ా్వసుల వల���, �ేవ�� �ేత సృ�ంపబ��న�ే, �ా� పతన��న
� ల�కంల� మనమ�

�వ�ిసత్ ు��న్మ�. �ాత �బంధన ��ా్వసుల� ఇతర ప్రజల� మ��య� దు�ాత్మల శక�త్ల నుం�� వయ్���కతను

ఎదు��్క��న్ర�, మ��య� అ�ే �ధ��న
� వయ్���కతను ఈ��డ� మనమ� క��� ఎదు��్కంట�మ�. �ట�న్ట��
జ�ంచ����� �ార� �ేవ�� స�యమ���ౖ ఆ��రప��్డర�; మనమ� క��� ఆయన స�యమ���ౖ��

ఆ��రపడ�త���న్మ�. �ాత �బంధన ప్రపంచం మ��య� ��డ� మనమ�ంట�నన్ ప్రపంచం మధయ్ నునన్
సమ�ంతరమ�ల� �సత్ ృత��న
� ��ౖయ�నన్�. ��ౖ��ౖ అసమ�నతలక� ఆవల చూ�ామంట�, ��ల� వరక� అ��క

��త�లల� �ాత �బంధన గ�ంథకరత్ ల� మ��య� �ా�� ���తల�ం��న �ాట� వల��� ఉనన్ట�్టవంట� ప���్థ ిత�లల�
మనమ� �వ�ిసత్ ు��న్మ� మనమ� �ెల�సు��నగలమ�.

మ�డవ���ా, మనమ� క��� ��డ� అ�ే �ధ���న ప్రజల�� వయ్వహ��సత్ ు��న్మ�� �ాసత్ వమ�నుబట�్ట

క��� �ాత �బంధన మ��య� ఈ ���లక� మధయ్ గల సంబంధమ�ను మనమ� కను��నవచు్చ.

అ�ే �ధ���న ప్రజల�
�ాత �బంధనక� సంబం��ం�న �ా్ర�న ప్రజలక�ను ఆధు�క ప్రజలక�ను మధయ్ ���
ౖ �ౖ వయ్��య్సమ�ల�

��ల� ఉనన్పప్ట����, �ాత �బంధన �ాలమ�ల� ��ం�న ప్రజల�� మనలను జ���ంచు �ా్రథ�క

��న�ా��ంప�ల� క��� ఉ��న్�. మనమ� క��� అ�ే �ధ���న ప్రజల���య���న్మ� �ెపప్����� క�సం

మ�డ� మ��ాగ్ల���న్�. సకల మ�నవ�ల� �ేవ�� �� �కల� ఉ��న్ర�; మనమందరమ�ను �ాపమ�ల����

పతనమయ�య్మ�; �ేవ���� �బంధన సంబంధంగల�ార� మ��య� �ేవ���� �బంధన సంబంధం ల���ార�
మ�నవ�ల� �భ�ంపబ��య���న్ర�.

�దట��,� మ�నవ�లం�� ఎప�ప్డ� ల��� ఎక్కడ �వ�ిసత్ ు��న్ర�� ����� ��తత్ మ� ల�క�ం��, �ార�

�ేవ�� �� ల�కగల�ా��� య���న్ర�. ఈ �షయం �ాత �బంధన మ��య� ���తత్ �బంధన యందంతటను
సప్ష్టం�ా బ� ��ంపబ��య�నన్��. ఆ��. 1:27ల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:
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�ేవ�డ� తన స్వర�పమందు నర�� సృ�ం�ెను; �ేవ�� స్వర�పమందు �ా�
సృ�ం�ెను; �ీత్ ���ాను ప�ర�ష���ాను �ా��� సృ�ం�ెను (ఆ��. 1:27).

అంతమ�త్ర���ాక, ఆ��. 9:6ల�, �ాపమ� మ�నవజ��� దు��న్�మయం �ే�న
ి తర��ాత క���,

మ�నవ�ల� �ంకను �ేవ�� స్వర�పమ�ల��� ఉ��న్ర�� �షయ��న్ మనమ� చూ�ాత్మ�. అక్కడ ఇల�
చదువ���మ�:

నర�� రకత్ మ� �ం��ంచు �ా� రకత్ మ� నర�� వలన�� �ం��ంపబడ�ను, ఏలయన�ా
�ేవ�డ� తన స్వర�పమందు నర�� �ే��ను (ఆ��. 9:6).

���� �ం�, సకల మ�నవ�ల� �ేవ�� �� �కల� ఉ��న్ర� క��� ���తత్ �బంధన ధృ�క��సత్ ునన్��.

య���బ� 3:9ల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:

����� తం��్ర��న ప్రభ�వ�ను సుత్�ంత�మ�, ������� �ేవ�� �� ����ా ప�ట�్ట న
మనుష�య్లను శ�ింత�మ� (య���బ� 3:9).
1 ����ం�� 11:7ల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:
ప�ర�ష��ె�
ౖ ే �ేవ�� �� �కయ� మ��మయ���ౖయ���న్డ� (1 ����ం�� 11:7).
�ేవ�� �� �కల� ఉండ�ట అన�ా అర్థ ���ట� మనమ� తర��ాత �ాఠమ�ల� మ�� ఎక�్కవ�ా

��ర�్చ��నబ� త���న్మ�, అ�నపప్ట����, ఒక��ల� ఒక ప��మ�ణమ�ల�ను మ��క��ల� మ��క

ప��మ�ణమ�ల�ను ఉనన్ గ�ణలకష్ణ�ల� �ార్వ�్రక��న
� � �ాక�� ���, మ�నవ�లంద���� సంబం��ం�న� ఎ��న్

ఉ��న్య� �ెప�ప్��నడం ఇపప్ట��� స���� త�ం��. గతంల�, మ�నవ�ల� ���క��ష్ట�న
� �ా��య
� ���న్ర�, మనక�
���ాప్రయ�కత్ ��న �ామ�ా్థ�ల���న్�, మనమ� �� మ��య� భ��త్ గల �వ�ల���య�నన్మ�� �ాసత్ వం��ౖ
సంఘం ��� దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ం�ం��.

బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� ఈ దృ�ి్ట��ణంల�, �ాత �బంధన �ాలం��ట� మనుష�య్లక�ను ��ట� ఆధు�క

మనుష�య్లక�ను మధయ్ గల వయ్��య్సమ�లను గ���్చ అ�శ�క�త్ల� పల�కక�ండ�నట�
్ల మనమ� తగ�

జ�గ�తత్పర�ల��� య�ం��ల�� ��చ్చ��క ఉనన్ట�్ట మనమ� �ెల�సు��నవచు్చ. ���
ౖ �ౖ చూప�ల ��నక, ఈ ���లల�
��సుత్నన్ మనమ� �ా్ర�న ప్రజల కంట� ఎం�� �నన్��న
� �ారమ� �ాదు. మనమ� స���గ్ ా �ా�� వల���

ల�క�� �నపప్ట���
� , మన ����లల� ��తత్నం ��ట��ేసు���� ���క ��ష్ట�న
� , ���ాపర���న మ��య� ���
ౖ క
లకష్ణ�ల� �ా��ల� క��� ఉం��నవ� మనమ� ���ంచవచు్చ. ఈ �ారణ�లనుబట�్ట , �ాత �బంధన ��డ� క���
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సఫ�కృతం�ా అన్వ�ంపబడవచు్చననుటక� మనమ� మ�� ఎక�్కవ నమ్మకమ�గల�ార��� య�ండవచు్చ.
�ాత �బంధన గ�ంథకరత్ ల� మ��య� అ�� �ా్రయబ��న ���తల� మనమ�నన్ట�్ట�ా�� �ేవ�� �� �కల� ఉం����.
��ండవ���ా, సకల మ�నవ�ల� �ాపమ� �ేత పతనమయ�య్ర� గనుక మనమ� �ాత �బంధన

�ాలమ���ట� ప్రజల వంట��ార���య���న్మ�. ��మ� 3:12ల� �ా్రయబ��నట�
్ల ��ల� �ె�ిప్న మ�టల�
మనకంద���� సుప���త��.

అందర�ను ��్రవ త�ిప్ ��కమ��ా ప���మ��న�ా����;� ��ల��ేయ��ాడ� ల�డ�,
ఒక్క�ెన
ౖ ను ల�డ� (��మ� 3:12).

సకల మ�నవ�ల� �ాపం�ే�ార�య�, తత్ఫ�తం�ా �ేవ�� మ��మను �� ందల�క�� య�ర�య�

అ�� సత్ ల�డ� సప్ష్టం�ా �ె�ాప్డ�. ఇ�� ��వలమ� ���తత్ �బంధన బ� ధ మ�త్ర�� �ాదు — �� ల��ను క���
�ే�ాలయ ప్ర�ష్ట సమయంల� అ�మ�ఖయ్ం�ా 1 �ా�ల� 8:46ల� ఇ�ే �షయ��న్ �ె�ాప్డ�:
�ాపమ� �ేయ��ాడ� ఒకడ�ను ల�డ� (1 �ా�ల� 8:46).
�ాత �బంధన �ాలమ���ట� ప్రజల� మ��య� ��డ�నన్ మనమ� క��� ప���� �న �ేవ��

ర�పమ�లక� గల �ామ�నయ్ లకష్ణమ�ను పంచు��నుచు��న్మ�, గనుక �ేవ�� నుం�� దూర��� �ాపమ�
�ేయ�టక�గల �ాత �బంధన ప్రజల ప్రవృ�త్ � అవ�ాహన �ేసు��నడం మనక� కష్ట��న ప� �ాదు. �ాత

�బంధన గ�ంథకరత్ ల� ఎందుక� �ా�� దృ�ి్ట� ఎక�్కవ�ా �ాపమ� మ��య� సంబం��త దు��న్���ౖ ��ం��్రక��ం����
అర్థ ం �ేసు��నడం మనక� కష్టం �ాదు. �ాత �బంధన �క్క ఆ��మ గ���తల వల��� మనమ� క���
�ాప�లమ�� �షయం మనక� �ెల�సు, గనుక మనమ� �ాత �బంధన�� ఈ �ా్థ�ల� సంబంధం

మ����ట
� ్ట ���ంట���న్మ�. �ాప�ల ��చన��ౖ ���తత్ �బంధన ��� దృ�ి్ట� ��ం��్రక��సత్ ునన్ట�్ట , �ాత �బంధన

క��� ��ం��్రక��ంచుచునన్��. �ాత �బంధన �ాలమ���ట� �ా�ిష్ట �ల�ౖన ప్రజలక� �ేవ�డ� ఏమ� ��ల���్చ�ో ,
అ�ే ఈ ���లల� ��సుత్నన్ �ాప�ల���న మనక� క��� స��న
� �� ం��కగల�ై య�నన్��.

మ�డవ���ా, మ�నవజ�� �ాపమ�ల� పతన��న
� పప్ట� నుం��, �ార� �ేవ���� క���య�నన్ సంబంధం

ప్ర�ారం మ�నవ�ల� గ�ంప�ల��ా �భ�ంపబ����ర�� �షయం ఎల్ల ప�ప్డ� ఉనన్��. �ీ��� పర్వతమ���ౖ,

�ేవ�డ� ఇ�ా���ల��� క���య�ం��న తన ప్ర�ేయ్క��న
� �బంధన సంబంధమ�ను గ���్చ �రగ్ మ 19:6ల� ఇల�
మ�టల���డ��వ� జ�్ఞప�ా��� �ెచు్చ��నవచు్చ.

. . . �ర� ��క� య�జక ర�పక���న �ాజయ్మ��ాను, ప���దధ్ ��న జనమ��ాను
ఉందుర� (�రగ్ మ 19:6).
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1 ��త�ర� 2:9ల� అ�� సత్ ల��ైన ��త�ర� ఈ �ాకయ్���ా�న్ ఉల�్ల �ం� �ె�ాప్డ� �ా� ���� ���తత్

�బంధన సంఘ���� అన్వ�ం��డ�. ఆయన ఇల� �ా్రసుత్��న్డ�:

అ��ే �ర� . . . ఏరప్రచబ��న వంశమ�ను, �ా�ల�ౖన య�జక సమ�హమ�ను,
ప���దధ్ జనమ�ను, �ేవ�� �� తత్ �న ప్రజల���ౖ య���న్ర� (1 ��త�ర� 2:9).

�ాత �బంధనల�� �ేవ�� ప్రజలక�ను, ���తత్ �బంధనల� నునన్ �ా����� మధయ్ ��దమ�ల�నన్పప్ట���
� ,

సంబంధమ�ను జ���ంచు �లక�ైన క�మమ� �ంకను ఒకట�నన్��. మ�న�ా� �ేవ���� క���య�ండ�
సంబంధమ�ను అనుస��ం� �ం�ా �����ంపబ��య�నన్��.

మ�న�ా� �భజనలను అ��క ���ల��ా వ��్ణంచవచు్చ. బ�ౖ�ల�యందంతటను �ేవ�డ� ��దమ�లను

బట�్ట మ�డ� గ�ంప�లను ����్వర��ా గ���త్సత్ ు��న్డ� గమ�ంచడం స�యకరం�ా ఉంట�ం��: �దట��,� �ా��
�ేవ���� గల �బంధనక� ��ల�పల ఉ��న్ర� గనుక �ార� న�ం�య���న్ర�; ��ండవ��, �ార� �ేవ����
�బంధనగల�ా��� య�నన్పప్ట���� �ార� న�ం�య���న్ర� ఎందుకన�ా �ా�� �ాపమ�ల నుం�� �ార�

ర��ంపబడల�దు; మ�డవ��, �ార� �ేవ���� �బంధనగల�ా��,� �ా�� ��ా్వసమ�నుబట�్ట ��మంత�ల��ా
�ర్చబ��న �తయ్త్వమ�న��� ర��ంపబ��్డర�. ఈ మ�డ� గ�ంప�లక� సంబం��ం�న�ార� �ాత �బంధన

�ాలమ�ల� ఉం���� మ��య� ఈ��డ� ���తత్ �బంధన �ాలమ�ల� క��� ఉ��న్ర�. ఈ సమ�ంతరమ�ల మ�ల�న,
�ాత �బంధన ఈ��డ� మనక� �� ం��కగల�ై య�ండవల�న� మనమ� ఆ�ంచడం స��న
� �ే. మ�నవ జ�� �ాత
�బంధన �ాలమ�ల� వల��� ఈ ���లల� క��� �����ంపబ��య�నన్��. తత్ఫ�తం�ా, �ేవ�డ�
ఇ�ా����య�ల�� ��ల��్చనదంతయ� ��డ� మనక� వ��త్సత్ ుం��.

�ాబట�్ట , �ాత �బంధనను ��డ� మనమ� అన్వ�ంచు ��నునప�ప్డ�, మనక�ను �ాత �బంధనక�ను

మధయ్ గల సంబంధమ�నక� సంబం��ం�న� క�సం మ�డ� జ���ంప�ల క�మమ�ల���న్య� మనమ�
జ�్ఞపకమ�ంచు��నవల�ను: మనమ� అ�ే �ేవ��, అ�ే ల�కల�, అ�ే �ధ���న ప్రజలవల� ���సుత్��న్మ�.

అ�ే �ేవ�డ�, అ�ే ల�కం, మ��య� అ�ే ప్రజల� మనలను �ాత �బంధన�� ఎల� జ���సత్ ు��న్�� మనమ�

�ెల�సుక���న్మ�, గనుక �ాత �బంధన మ��య� ���తత్ �బంధనక� మధయ్ ��ట��ేసుక�నన్ ప��ణ�మమ�ల��ౖ
క��� మన మనసుస్లను ��ం��్రక��ం���.

ప��ణ�మమ�ల�
ఆ అం�ా�న్ మనమ� అ��క ���ల��ా చూడవచు్చ, �ా� సంబంధమ�లను కల�ప�త�నన్ మ�డ�

క�మమ�ల �ేత �ా్థ�ింపబ��న నమ���ను మనమ� మ�మ�ల��ా అనుస���త్ ామ�. య�గమ�ల సంబంధ��న
� ,
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సంస్కృ� సంబంధ��న
� , మ��య� వయ్��త్గత���న ప��ణ�మమ�ల� ఎల� ��ట��ేసుక���న్� మనమ�
చూ�ాత్మ�.

య�గమ�ల సంబంధ��న
�
�దట����ా, �ాత �బంధనల���ౖ�ే��
� మ��య� ���తత్ �బంధనల����
ౖ ే��
� మనమ� మ�ర� ల���

మ�ర�ప్ల�� అ�ే �ేవ���� వయ్వహ��సత్ ు��న్మ� మనక� �ె��ియ�నన్పప్ట����, �ేవ�డ� తనను ��ను

య��ాలల� బయల�పరచుక���న్డ� మనమ� అ��ారయ్ం�ా �ెల�సు�����స్న అవసరమ�నన్��. బ�ౖ�ల�

సంబంధ���న చ��త్ర, రకష్ణ చ��త్ర �ేవ�� �ేత �య�కత్ మ� �ేయబ��న మ���ంప�నక� �ేర�వగ�చుండ�ా, �ేవ�డ�
తన ప్రజలక� తనను��ను క�మక�మం�ా, అం�ెలం�ెల��ా బయల�పరచు���న ���నమ�ను గ���్చన ఒక

సు��ర్ఘ��న కథన���య�నన్��. �ేవ�� గ���్చ ��వహ� కంట� ఎక�్కవ అబ�్ర�మ� ఎ����య�ం�ెన� మనమ�

���� �ామ�నయ్ం�ా �ెప�ప్��నవచు్చ. అబ�్ర�మ� కంట� ఎక�్కవ ���స్ ఎ����య�ం�ెను; ��� కంట� ఎక�్కవ
���దు ఎ����య�ం�ెను; మ��య� �ేవ�డ� ���తత్ �బంధన ��ా్వసులక� ఎనన్డ� ల�నంత ఎక�్కవ�ా
బయల�పర��డ�. ఈ �షయ��న్ ���్ర 1:1-2ల� ఈ ప�్రక రచ�త ఇల� ఉ��్ఘట�ం��డ�:

ప�ర్వ�ాలమందు ���� సమయమ�లల�ను ���� �ధమ�ల��ాను ప్రవకత్ ల��్వ�ా

మన �ితర�ల�� మ�టల���న �ేవ�డ� ఈ ��నమ�ల అంతమందు క�మ�ర�� ��్వ�ా
మన�� మ�టల��ెను (���్ర 1:1-2).

దురదృష్టవ�ాత�
త్ , మనమ� �ాత �బంధనను ఈ��ట� మన ��తమ�లక� అన్వ�ంచు��నుచుండ�ా

�ేయవల�ియ�నన్ య��ాల సంబంధ��న
� ఆల�చనలను గ���్చ ఎం�� గందర��ళం ��ల���య�నన్ ���లల�

��సుత్��న్మ�. �ాత �బంధన మనక� వ��త్సత్ ుంద� అ��కమం�� ��స
� త్ వ�ల� స���ా నమ�్మత���న్ర�, �ా� �ాత

�బంధన సం�ే�ా�న్ ఈ��ట� య��ా��� అన్వ�ంచునప�ప్డ� �ార� ����్వర� �����లను అనుస��సత్ ు��న్ర�.
ఈ �షయ�లల� అ��క ���
ౖ ��య్ల�నన్పప్ట����, మ�ఖయ్��న
� మ�డ� �ో రణ�లను గ���్చ ఆల��ంచడం
స�యకరం�ా ఉంట�ం��.

ఈ వర్ణమ�లక� ఒక ప్రక్కన బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� ��ా్వసమ� �షయ��� మ�క్కల� మ�క్కల��ా

�����ంపబ��నట�్టనన్ దృకప్థమ�నక� ��్ర ��స్హక�చు్చన� అ��క �వ్ర��న �ి్థ�గత�ల�నన్�. ఈ ��స
� త్ వ�ల�

ల�ఖనమ�లను గ���్చన ��్వధమ�ల�ౖన య��ాల మధయ్ గల వయ్��య్సమ�లను ����్కవ�ా్కణ��త్ ార�. �ాసత్ �ా���,
�ార� ఆధు�క ��ా్వసులక� ���తత్ �బంధనల� ప�న�ావృతత్ ��న
� �ాత �బంధనల�� ఈ �షయ�లను మ�త్ర��
అన్వ�ంచుటక� సమ�ఖ��య
� �ండ� �ాత �బంధన య�గమ�నక�ను ��ట� య�గమ�నక�ను మధయ్ గల

�ే��ల��ౖ �ార� తమ దృ�ి్ట� ఎక�్కవ�ా ��ం��్రక���త్ ార�. ఏ�ై�� ఒక �ాత �బంధన బ� ధ ల�క అ��య్సమ�ను గ���్చ
���తత్ �బంధన �ాయ్ఖ�య్�ంచనంత వరక�, �ాత �బంధన వ��త్ంచద� ఈ ��స
� త్ వ�ల� ����ాత్ర�.
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వర్ణ మ�లక� మ��క ప్రక్కన, బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� ��ా్వసమ� �షయ��� ��ాస్ర��న
� దృకప్థమ�నక�

��్ర ��స్హక�చు్చన� అ��క �వ్ర��న �ి్థ�గత�ల�నన్�. ఈ దృకప్థం గల ��స
� త్ వ�ల� ల�ఖనమ�ల ����్వర�

య��ాల మధయ్ ఒ�� ���ల� �లకడ�ా ����� �న �షయ�ల��ౖ తమ దృ�ి్ట� ��ం��్రక���త్ ార�. �ాసత్ �ా���, �ాత
�బంధన బ� ధ ల��� అ��య్సమ�ను గ���్చ ���తత్ �బంధన �ాయ్ఖ�య్�ంచనంత వరక�, �ాత �బంధనను

�ాధయ్��న
� నత దగగ్ ర�ా అనుస��ంచుచుండవల�న� ఈ ���సత్వ�ల� అను��నునంత�ా �ాత �బంధన మ��య� ���తత్
�బంధన ఏ��కృత���య�నన్వ� �ార� ప��గణ��త్ ార�.

ఈ �ాఠమ�లల�, బ�ౖ�ల� సంబంధ���న చ��త్ర ఏ��కృతమ� �ేయన��నద�య�, అ�� అ�వృ��ధ్

�ెందుచునన్ద�య� ప��గణ�ం�ే ల�ఖనమ�ల సంబంధ��న
� య�గమ�ల ���నమ�ను అనుస��ంచడం ��్వ�ా
మనమ� ఈ ��ండ� �వ్ర��న �ి్థ�గత�లక� దూరం�ా ఉంట�మ�. ఒ�� �ధం�ా ���య�నన్ మ��య� బ�ౖ�ల�

చ��త్ర యందంతటను మ���న �షయ�ల��ౖ మన దృ�ి్ట��ణం ��� �ావ��నమ�ను సమ�నం�ా ��ం��్రక��ంచ�����
ప్రయ�న్సుత్ం��. �ాత �బంధన అంతయ� �తత్ ం�ా మనక� �� ం��కగల�ై య�నన్ద� ఎంచుత�, �ాత

�బంధన �క్క ప్ర� ��ణం అ�వృ��ధ్ �ెం��నద� క��� ����ాత్మ�. �ాత �బంధనల�� ఏ �షయ��న
� ను
మనక� వ��త్ంచద��ా� ల��� �� ం��కల��ద��ా� మనమ� ఎంచమ�, స��క�� �ేవ�డ� ���తత్ �బంధనల�

బయల�ప��్చన �షయ�లను గ���్చ ఆల��ంచక�ం�� �ాత �బంధన బ� ధలల� �ే���న
ౖ ను అన్వ�ంచమ�.
����� బదుల��ా, �ాత �బంధన బ� ధల�న్ ���తత్ �బంధన బ� ధల�� �� ల్చబడ�చు, య��ాల సంబంధ���న
సర�ద్బ�ట�నక� గ����ావల�ను. అన�ా, �ాత �బంధన అంతయ� మనక� �� ం��కగల�ై య�నన్�� మ��య�

అ���ారమ�గల�ై య�నన్ద� అ�వృ��ధ్�� సంబం��ం�న నమ��� బ� ��సత్ ునన్��, �ా� �ాత �బంధన అంతయ�
���తత్ �బంధన దృ�ా్ట� అన్వ�ంపబడవల�న� క��� ఒక్క మ�టల� �ెప�ప్��నవచు్చ.

అ�వృ��ధ్ సంబంధ��న
� ఈ నమ��� అ�� సత్ ల��ెన
ౖ ��ల� రకష్ణను గ���్చన చ��త్రక� అన్వ�ం�న

�ాదృశయ్మ�ను అనుస��సత్ ుం��. గల� 3:24ల�, బ�ౖ�ల� సంబంధ���న చ��త్ర దశలను ఒక �డ్డ ఎదుగ�దలల��
దశలక� �� ల�సూ
త్ �ాట�� గ���్చ ఆయన �ె�ాప్డ�.

���సత్ ు ��దద్క� మనలను న���ించుటక� ధర్మ�ాసత్ �మ� మనక� బ�ల�కష్క�����ను (గల�
3:24).

�ాత �బంధన ��ా్వసమ� �నన్ �డ్డ లక� ఇవ్వబడ� ఆ�ేశమ�ల వంట��ై య�ం��న��; ���తత్ �బంధన

��ా్వసమ� ������ ��దద్�ా�ైన �ారసు��� ఇవ్వబ��న ఆ�ేశమ�ల వంట��ై య�నన్��.

బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� ��ా్వసమ� �క్క అ�వృ��ధ్� వ��్ణంచ����� ��ల� ప్ర���ం�న ఈ

�ాదృశయ్మ�ను గ���్చ ఒక్క ��షమ�ల��ంచం��. �ామ�నయ్ం�ా, మనమ� �నన్ �ిల్లలక� ���న్ సమ��త��న
�
�యమమ�ల� �ెబ�త�ంట�మ�. “���ల���� ��ళ్లవదుద్. స్ట వ్ ను ��కవదుద్.” �ా� ఈ �ిల్లల� ����
� �

��దద్�ా��న
� ప�ప్డ�, ఇక�దట �ర� �ధులల���� ��ళ్లక�ం�� ఉం��ల��ా�, స్ట వ్ ను ��కక�డద��ా� మనమ�
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ఆ�ంచమ�. ఎం�ె�
ౖ �, �ా��ప�ప్డ� ��దద్�ారయ�య్ర� క��. �ా� ఈ ��దద్ల� బ�లయ్మ�ల�� �యమమ�ల�

బ� ��ం��లను ఉ�ేద్శం�� ర��� ం��ంపబ��నవను జ�్ఞనమ�ను జ�్ఞపకమ�ంచు���ాల� ఆ��ాత్మ�. ��డ�్ల మ��య�
స్ట వ�్వల� అ�ాయకర���న� గనుక తగ� జ�గ�తత్�� ��ల�గ�చుండవల�న� ఈ ��దద్ల� జ�్ఞపకమ�ంచు���ాల�
మనమ� ఆ��ాత్మ�. ������ ��దద్�ా�ైన�ాడ� ��ం�ేళ్ల �నన్ �డ్డ వల��� అ�ే �యమమ�లను అ�ే �ధం�ా
�ాట�ం��లను��నడం, బ���ధ్�న
� త అవ�త�ం��. �ా� అ�ే ��ం�ేళ్ల �ా�ా� �యమమ�ల ��నుక ఉం��న
జ�్ఞనమ�ను మ��్చ�� వడం క��� అం�ే బ���ధ్�న
� త అవ�త�ం��.

మనమ� ఈ �ాఠమ�లల� చూడబ� త�నన్ట�్ట, బ�ౖ�ల� సంబంధ���న ��ా్వసం �షయంల� క��� ఇ��

ఎం�� �జ���య�నన్��. అ��క ���ల��ా, �ాత �బంధన ఒక �నన్ �డ్డ క� ఇవ్వబ��న �యమమ�లను
�� �య�నన్��. �ాత �బంధన ��నమ�లల�� ఇ�ా���ల� ప్రజల� ఆత్మ సంబంధ��న
� ప���్థ �
ి �� అ��

సమ��తం�ా ర��� ం��ంపబ��ం��. ���తత్ �బంధన ��ా్వసుల� బ���ధ్�న
� ��న
� ��ండ� దశలల� ��ళ్లవచు్చ.

�దట��ా, మన�� �ాత �బంధన ���లల� ��సుత్��న్మనన్ట�్ట�ా �ాత �బంధన ��నమ�ల ��ౖప� ���్ల, �ాత
�బంధన ��ా్వసమ�ను �� �య�ండ�టక� ప్రయ�న్ం�ే అవ�ాశమ�నన్��. �ా� అల� �ే�ినట్ల ��ే, ��స
� త్ ును
మ��య� ఆయన �ే�న
ి ��పప్ రకష్ణ �ారయ్మ�ను �ాద���ారమవ���మ�. ��ండవ���ా, మన�ప�ప్డ� ���తత్
�బంధన ��ా్వసులమయ�య్మ� గనుక �ాత �బంధనక� మనక� ఇక�దట ఎల�ంట� సంబంధ�� ల�ద�

�ెపప్����� మనమ� ����ంపబ�ే అవ�ాశమ�నన్��. అ��ే, ఇ�� క��� త��ప్. మన ��స
� త్ వ ��ా్వసమ�ను

గ���్చ బ� ��ంపబడగల �షయం �ాత �బంధనల� ఎం�� ఉనన్��. �ాత �బంధన �క్క అ���ారమ� �షయ���
మనమ� హ��ష్సత్ ూ ����� ల�బడవల�న� బ�ౖ�ల� సంబంధ���న ��ా్వసమ�ను గ���్చన అ�వృ��ధ్ సంబంధ���న
నమ��� మనక� బ� ��సత్ ుం��, అ��ే అ�� య��ాల ��ర��ర�ప్ తమ��ౖ ���వ
� �్చన�ా�� వల� మనమ� ఈ ప�
�ేయవల�ను.

సంస్కృ� సంబంధ��న
�
��ండవ���ా, ఈ ���లల� �ాత �బంధనను సమగ�ం�ా అవ�ాహన �ేసు���ాలంట�, మనమ� సంస్కృ�

సంబంధ���న ప��ణ�మమ�లను గ���్చ ఆల��ంచవల�ను. మన ��తమ�లను �ాత �బంధన ల�ఖనమ�ల
మ�లగ�ంథ �ాఠమ�ల�� సంబంధంగల��ా �ేసు���ాల� ఆ�సుత్నన్ట్ల ��ే, �ాత �బంధనల� �ా్ర��థయ్ం
వ�ం�న మ��య� ��ట� ప్రపంచంల� ��ల���య�నన్ సంస్కృత�ల మధయ్ గల ���
ౖ ధయ్మ�లను మనమ�
తపప్�స���ా ప��గణల���� �సు��నవల�ను.

సంస్కృ� సంబంధ��న
� ప��ణ�మ�లను అం��క��ంచ�����, ఒక ప్రక్క మనక�ను �ాత �బంధనక�ను

మధయ్ గల సంస్కృ� సంబంధ���న �ామయ్మ�లను గమ�ం��ల� మనమ� ఆత�రప���. అబ�్ర�మ� �క్క
అనుభ�ా��� అతయ్ంత స�పం�ా నుం�� సంస్కృ� సంబంధ��న
� ఏ �� నమ���లను మనమ�

ఎదు��్కంట���న్మ�? మన సంస్కృ� ఏ �ధం�ా ���దు సంస్కృ�వంట��ై య�నన్��? మ��క ప్రక్క
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ప్రసత్ ుతమ�నన్ సంస్కృ� సంబంధ���న వయ్��య్సమ�లను గమ�ం��ల� ఆత�రప���. మ�నవ సంస్కృ�

�ా్ర�న �ామ��క సంస్కృ� నుం�� ఎంత గణ�యం�ా మ���ం��? ఏ �� �ాడ�కల� మ��య� అ��య్సమ�ల�

�నన్��న
� ��ౖ య�నన్�? మనమ� ఈ ప్రశన్లక� సమ���న�సూ
త్ , �ాత �బంధనను ��ట� ఆధు�క �������
అన్వ�ంచునప�ప్డ�, �ాత �బంధన సం�ే�ా��� సమ��త���న �ాంస్కృ�క సర�ద్బ�ట�
్ల �ేయ��స్ ఉనన్��.

వయ్��త్గత���న
మ�డవ���ా, ఈ ���లల� �ాత �బంధనను అన్వ�ంచ�����, మనమ� వయ్��త్గత���న సర�ద్బ�ట�
్ల

�ేయ��స్ ఉనన్��. మనమ� �ాత �బంధన �ాలమ���ట� ప్రజలను మ��య� ��ట� ప్రజలను ప��గణల����
�సు��నవల�ను. �ాత �బంధన ప్రజలక�ను ��ట� మన సమ�ా�నమ�ల� ��సుత్నన్ ప్రజలక�ను మధయ్

�ెప�ప్��ద��న�న్ �ామయ్మ�ల�నన్�. �ా� �ా్ర�న ప్రజలక�ను ఆధు�క ప్రజలక�ను మధయ్ అ��క అసమ�న���న
�ామయ్మ�ల�నన్వ�� �షయ��న్ క��� మనమ� గ���త్ం���. �ాత �బంధనల�� �ా్ర�న మ�ల గ�ంథ

�ాఠమ�లను స���ా వ��త్ంపజ�సు���ాల� మనమ� ఆ�సుత్నన్ట్ల ��ే, వయ్��త్గత���న ���
ౖ ��య్లను క���
మనమ� ప��గణ�ం���స్ ఉంట�ం��.

ఉ��హరణక�, మనమందరమ� ఈ ���ంద ఇయయ్బ��నట�వంట� ప్రశన్ల� ��సు���ా�: �ాత �బంధనల�

ఉనన్ ప్రజల�� �� ���త్ , మన వయ్��త్గత ����ల� ఎల� ఉ��న్�? సమ�జంల� మనం వ��ంచవల�ిన

�ాత్రల���య�నన్�? ఆత్మసంబంధ��న
� మన ప���్థ �
ి ఏ�ట�? �ాత �బంధనల�� ఎవ���
� � ఒక వయ్��త్�� �� ���త్ ,
మనమ� ప్రభ�వ�ను ఎల� ���సుత్��న్మ�? మనమ� �ాత �బంధనల� చూ�ే�ాట��� �� ���త్ మన ఆల�చనల�,
చరయ్ల� మ��య� అనుభ�త�ల� ఎల� ఉంట���న్�? �ా్ర�న �ాత �బంధన ప్రజలక�ను ��ట� ఆధు�క

ప్రజలక�ను మధయ్ గల ��ౖ���య్లను ప��గణల���� �సు��నడం ��్వ�ా, ఈ��డ� మనమ� �ాత �బంధనను మన
����లక� అన్వ�ంచు��నగల �����లను చక్క�ా అర్థ ం �ేసు��గలమ�.

�ాత �బంధనల�� ���ద్ష్ట��న ప్ర����ంశమ�ల �షయంల� య��ాల సంబంధ��న
� , సంస్కృ�

సంబంధ���న మ��య� వయ్��త్గత���న ప��ణ�మ�ల� తల��త్ ��, మ��య� మనమ� ఈ �ాఠమ�లల� మ�ందుక�
��ళ్ల �నప�ప్డ�, ఈ ప��ణ�మ�లను ప��గణల���� �సు��నుట ��్వ�ా, �ాత �బంధన �ాలమ� నుం�� మన

�ాలమ�ల���� ��ళ్ల����� మనమ� సం�ిదధ్ ుల��� య�ం��ల�� �షయ��న్ మనమ� పల�మ�ర�్ల చూ�ాత్మ�. ఈ
�షయ�ల పట్ల మనమ� ప్ర�ేయ్క శ�దధ్ వ��ంచనట్ల ��ే, �ేవ�డ� ��ర�త�నన్ట�్ట మనమ� �ాత �బంధన��
వయ్వహ��ంచల�మ�.
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మ���ంప�
���సత్వ�ల� �ాత �బంధనను అధయ్యనమ� �ేయ�ట ఎందుక� మ�ఖయ్���య�నన్�ో ఈ �ాఠంల� మనమ�

చూ�ామ�. మనక�ను మ��య� ఈ �ా్ర�న గ�ం������ మధయ్ గల దూరమ�ను మనమ� అం��క��సత్ ూ, �ాత

�బంధన మనక� �� ం��కగల�ై య�నన్ద� ���తత్ �బంధన బహ� బలమ��ా ధృ�క��ంచుచునన్ద�� �షయ��న్

క��� మనమ� �ెల�సు����న్మ�. మన ��స
� త్ వ ��తమ�నక� మ�రగ్ ���ద్శన��ే్చ అ���ారమ� �ాత �బంధనక�
ఇం�ా ఉనన్��. �వర�ా, �ాత �బంధనను ఈ��డ� మనమ� అన్వ�ంచు��నగల పదధ్ త�లను మనమ�
�ెల�సు����న్మ�. �ాలమ� గడ�న ��ల�� �ాత �బంధనల�� ప్ర����ంశమ�ల� అ�వృ��ధ్ �ెం��న

���నమ�ల� మ��య� ��ట� ఆధు�క ల�కంల� అ� ఉప���ంచు��నబడ� మ�రగ్ మ�ల �షయంల�
ఉతత్ ర���తయ్ం వ��ంచుటక� మనమ� ఎల్ల ప�ప్డ� సం�ిదధ్ ుల���య�ం���.

ఈ �ాఠంల� మనమ� �ా్రథ�క���న�� �ా� అతయ్ంత �ా్రమ�ఖయ్���న �షయ�లను ���న్ంట��

చూ�ామ�. �ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�కమ�ను గ���్చన అధయ్యనంల� మనమ�
మ�ందుక� ��ళ్ల �చుండ�ా, ��ౖ ఆల�చనలను మనమ� ఎల్ల ప�ప్డ� మనసుస్ల� ఉంచు���ా�. అల� �ే�న
ి ప�ప్డ�,
�ేవ�డ� తన ప్రజలక� ప్ర� య�గమ�ల�ను సమక���్చన ఆత్మ సంబంధ���న బలమ�నక� �ాత �బంధన

ఆశ్చరయ్జనకం�ా సంపనన్��న
� వన��య
� �నన్ద�� �షయం మనక� �శదం�ా అర్థ మవ�త�ంద� మనమ�
�ెల�సు��ంట�మ�.
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