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�ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�

ఉ�� ��్ఘతమ�
మనమ� ఒక సు��ర్ఘ ప్రయ�ణం �ేయవల�ినప�ప్డ�, ���న�న్ �వ�ాల� మ��య� ఆ��రపడద��న

ఆ�ే�ాల�, ఆ ��్రవను సుప���తమ��ా ఎ����న ఎవ����
�ౖ � ఒక��� అ���� �ా్రసు��నడం ��ల� �ార�్ల

స�యకరం�ా ఉంట�ం��. అవ�ను, మనమ� ��ళ్లవల�ిన మ�రగ్ మ� �క్క �ా��రణ ��శ �ె��ియ�ండ�ట

��ల� స�యకరం�ా ఉంట�ం��; స��క��, ���� గ���్చ ఒక ��ాల సూ
్థ లదృ�ి్ట క���య�ండ�ట ఎల్ల ప�ప్డ�
మం���. �ా� మనమ� ఆ మ�రగ్ ంల� ��ళత్ � స���న మల�ప�, స���న సమయంల� వ�్చనప�ప్డ� జట�ల���న

ప���్థ ిత�లను తరచు�ా ఎదు��్కనుచుంట�మ�. �ాబట�్ట , స�వర���న మ�రగ్ ���ద్శనమ�లను క���య�ండ�ట
క��� స�యకరం�ా ఉంట�ం��.

అవ�ను, స���గ్ ా ఇట�వంట� �షయ�� ���సత్ ును ��ంబ��ంచు�ా�� �షయంల� క��� �ాసత్ వ��య
� �నన్��.

ఊ��ంచు������� అతయ్ంత ��పప్�ైయ�నన్ ప్రయ�ణ�లల� మనమ� ఒక���� �ేపట�్టమ�, ఈ ప్రయ�ణం �ేవ��
�ాజయ్మ� �క్క �ాకడ�� మ�గ�సుత్ం��. గనుక ఈ అం�మ �ా్ర�ిత్ � మన మనసుస్ల� ఉంచు��నడం మం���;
బృహత్ దృ�ాయ్�న్ �ెల�సు������� ఇ�� స�యపడ�త�ం��. �ా� ఈ ���సత్వ బ�టల� పయ�ంచడం

అప�ప్డప�ప్డ� ఎం�� సం��్లష్ట��న�ై య�ండగలదు గనుక ��ాల���న ��వనల� మ��య� �ా��రణ సూ��్రల�

మనక� అవసరమవ����; అ���ారప�ర్వక���న, స�వర��న
� ఆ�ే�ాల� క��� మనక� అవసరమవ����.
ఈ �ధ��న
� మ�రగ్ ���ద్శకమ�లను �ేవ�డ� మనక� �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథంల� ఇ��్చడ�.

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

�ాత �బంధనను గ���్చ �ేయ�చునన్ అవల�కనమ� సంబంధ���న �ాఠమ�లల� ఇ�� ��ల�గవ �ాఠమ�.

ఇంతక� మ�ందు �ాఠమ�లల�, �ాత �బంధన �ేవ�� �ాజయ్మ�ను గ���్చన��య�, �ేవ�డ� తన �ాజయ్మ�ను
�బంధనల ��్వ�ా �ర్వ��సత్ ుంట�డ� �ెల�ప�న��య���ౖన ప�సత్ క��� య�నన్ద� మనమ� చూ�ామ�. ఈ

�ాఠమ�నక� ��మ�, “�ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథం” అ�� ���ష్క���్చమ�. �ాత �బంధన మన

“�ా్రమ�ణ�క గ�ంథ���” య�నన్��, ఇ�� “���్ణత ప్రమ�ణమ�” ల��� “ప్రమ�ణమ�” అ� అర్థ �చు్చ ఒక �ా్ర�న���న
పద���య�నన్��, ఈ �ా్రమ�ణ�క గ�ంథం �ేవ���� �బంధన సంబంధంగల�ా��� ��సూ
త్ ఆయన �ాజయ్మ�ను
��దుక�చుండ� �ేవ�� ప్రజలక� అ���ారప�ర్వక��న
� , స�వర���న ఆ�ేశమ�లను సమక�ర�్చత�ం��.
-1����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� అ��క ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
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�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�
గ�ంథమ�

��ల�గవ �ాఠమ�: �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క

ఈ �ాఠమ�ల�, �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథం ���ద్ష్ట��న మ�రగ్ ���ద్శనమ�ను మనమ�ందుంచు

�ర�ను మ��య� మనమ� ���� కను��నగల ���నమ�ను మనమ� అ��్వ�ి�త్ ామ�. మనమ� మ�ను్మందు
చూడబ� త�నన్ట�్ట, �ాత �బంధన ఉప�ేశమ� �ేవ�� ప్రజలక� �ేర����� మ�ఖయ్��న
� మ�రగ్ మ�ల� మ�డ�

ఉ��న్�, గనుక మనమ� ఈ మ�రగ్ మ�లను మ�డ� ఉపమ�లం�ారమ�ల దృ�ి్ట��ణంల� వ��్ణంచు��మ�.

�దట, ఒక అదద్ మ� వల� �ా్రథ�కం�ా మన ఆం�ో ళనల నుం�� తల�తత్ � ప్రశన్లను మ��య�

ప్ర����ంశమ�లను అ���ారప�ర్వకం�ా ప్ర��ం�సూ
త్ , �ాత �బంధన మనక� ఎల� ప���వచు్చచునన్�ో

చూ��ద్మ�. ��ండవ���ా, �ేవ�� ప్రజల� ఆయనను త��న �ధం�ా ���ంచు మ�రగ్ ���ద్శకమ�ల�సూ
త్ గతంల�
��ట��ేసు���న �ా్రమ�ఖయ్��న
� సంఘటనలను గ���్చన అ���ారప�ర్వక���న ���ార�్డలను అ��
సమక�ర�్చత�, చ��త్ర �షయంల� �ాత �బంధన మనక� ఒక ��ట����� య�ండ�టను గ���్చ

�ెప�ప్��ంట�మ�. మ�డవ���ా, �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ం���న్ ఒక పటమ��ా, గతంల� �ేవ�� ప్రజలను
ప్ర�య్ే క���న ��త�లల� ప్ర���తం �ేయవల�న�య�, య�గయ��ాల��ా అన్వ�ంపబడ�నట�
్ల �ా�� మ�నవ
�ారక�ల �ేత ర��� ం��ంపబ��న �తత్ ర�వ�ల �ా��తయ్ సంబంధ���న పరంపరల��ా చూ�ాత్మ�.

ఈ �షయ�లను మనమ� �ెల�సు���� ���నం ఎక�్కవ�ా ఉ��్ఘటనను గ���్చన �షయ�లక�

సంబం��ం�న�ై య�ంట�ం��, �ా� మన అధయ్యనమ� ��తత్ ��� �ట�� ��ర� ��ర��ా చూ��ద్మ�. �ాత

�బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథం అదద్ మ� వంట��ైయ�నన్ ���నమ�లను, ���� మనమ� చదువ�నప�ప్డ�

తల�తత్ � ప్రశన్లను మ��య� ప్ర��యమ�లను మననం �ేసత్ ూ ప���లన�ా చూడటం�� �దల���ట్ట ���మ�.

ఒక అదద్ మ��ా �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�
�ర� ��ందర� ��న్��త�ల�� క��ి ఏ�ై�� ఒక ప�సత్ కమ�ను చ��వ�నప�ప్డ�, ���న్ �షయ�ల� �

ఆస��త్� ఆక��ష్సత్ ుండ�ా, ఇతర �షయ�ల� ఇతర�ల ఆస��త్� ఆక��ష్సత్ ుంట�య�� �షయ��న్ ���ప�ప్�ై��

గమ�ం���ా? “ఈ అ��య్యంల� �ర� చదువ�త�నన్ అతయ్ంత మ�ఖయ్��న
� �షయ���య
� �నన్��?” అ�

��� క��� నునన్ � ��న్��త�లను అ����నట్ల ��ే, ఒ��్కక్కర� ఒ��్కక్క సమ���న��ాత్ర�. ఇప�ప్డ�,

అ��క �ార�్ల, ఒకర� స���న సమ������న్సుత్��న్ర�, ఇతర�ల� తప�ప్డ� సమ�����ల�సుత్��న్ర���� స���ాదు;
�ా�, మనుష�య్ల� �ార� చదువ�చుండ� �షయ�ల�్ల� ����్వర� ��ణ�ల��ౖ తమ దృ�ి్ట� ��ం��్రక���త్ ార�,

ఎందుకన�ా �ారందర� �ా���� ప్ర�య్ే కం�ా మ�ఖయ్��న
� ��ౖయ�నన్ �షయ�ల�� గ���త్సత్ ుంట�ర�.

మనమ� ప�సత్ కమ�లను చదువ�నప�ప్డ�, తరచు�ా �ాట�� అదద్ మ�ల��ా ఎంచుత�ంట�మ�,

ప�సత్ కమ�ల� మన ఆసక�త్లను మ��య� ఆం�ో ళనలను ప్ర��ం�ంచుచుండ�ా �ాట�ల� మనలను మన��
-2����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

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

��ల�గవ �ాఠమ�: �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క

చూచు��ంట�ంట�మ�. ప�ర�ష�ల� �ా���� ఆస��త్కరమ��ా నునన్ �షయ�లను గమ�సుత్ంట�ర�, �ీత్ �ల� తరచు�ా
�ా���� మ�� ఎక�్కవ ఆస��త్కరం�ా నునన్ ఇతర �షయ�లను గమ�సుత్ంట�ర�; వృదుధ్ల�ౖన యవ్వనుల�ౖ��,
ఇత�ె�
ౖ � అత�ై�� — ఎం�� ��ంత ��రక�, మనమందరమ� మనక� ఎక�్కవ అవసర���య�నన్,

ఆస��త్కర���న��ౖయ�నన్ �షయ�ల��ౖ�� మన దృ�ి్ట� ��ం��్రక��సత్ ూ మనమ� చ����
� �� పట్ల ప్ర�సప్ం���త్ ామ�.
��ల� వరక� ఇ�ే �ధం�ా, ��ా్వసుల�ౖన ��స
� త్ వ�ల� తరచు�ా �ాత �బంధన �ా�� ఆసక�త్లను, అ�ర�చులను

ప్ర��ం�సుత్నన్ ఒక అదద్ ��య�నన్ట�్ట తరచు�ా ప��గణ�సత్ ుంట�ర�. ఈ ఇ�వృతత్ మ�ల� మ��య� అంశమ�ల�
�ెప�ప్��ద��నంత �ా్రమ�ఖయ్��న
� � �ాక�� �నపప్ట���
� ల��� మనమ� చదువ�చుండ� బ�ౖ�ల�

�ాకయ్���ాలల�� అలప్���న ��ణ�ల�ౖయ�నన్పప్ట���
� , మన ఆం�ో ళనల�, మన స�ాళ్ల ను గ���్చ �ాత �బంధన
ఏమ� ��ల�సుత్నన్�ో అ� ��దక�త�ంట�మ�. �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�ను గ���్చన ఈ

అందుబ�ట�ను మనమ� “�ా్ర�ప��కప�ర్వక��న
� ���్లషణ” అ� �ిల�సుత్��న్మ� ఎందుకన�ా అ�� మనక�
మ�ఖయ్���న��ౖయ�నన్ ఇ�వృతత్ మ�లను ల�క అంశమ�లను ����్క వ�ా్కణ�సత్ ునన్��.

�ాత �బంధన �క్క �ా్ర�ప��కప�ర్వక��న
� ���్లషణను అ��్వ�ించ�����, మనమ� ��ండ�

�షయ�లను చూ��ద్మ�: �దట��,� �ా్ర�ప��కప�ర్వక��న
� ���్లషణను గ���్చన మ�ల���రం; ��ండవ��,

�ా్ర�ప��కప�ర్వక��న
� ���్లషణను గ���్చన సమ�రమధయ్మ�. �దట��,� �ా్ర�ప��కప�ర్వక���న ���్లషణ��

�ాత �బంధనను అ��్వ�ించుటను గ���్చన మ�ల���రమ�ను చూ��ద్మ�. ఈ అందుబ�ట�నక�గల
��య్యసమ్మత��న
� �వరణ���ట�?

మ�ల���రం
�ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ� �క్క అ���ారప�ర్వక���న ఆ�ేశమ�లను కను��నుటక�,

�ా్ర�ప��కప�ర్వక��న
� ���్లషణ, ప్ర�జనకర��న
� ప�మ�ట�్ట�ా ఉనన్ద� ప��గణ�ంచ����� క�సం ��ండ�

మ�రగ్ మ�ల�ౖ�� ఉ��న్�. �దట��,� మనమ� ���� ఈ�ధం�ా చద�ాల� ల�ఖనమ�ల స్వ��వ�� మనలను
��్ర తస్��సత్ ునన్��. ��ండవ��, �ా్ర�ప��కప�ర్వక���న ���్లషణను ఉప���ంచు బ�ౖ�ల� సంబంధ���న

రచ�తల� మ��య� ���ష��న
� వయ్క�త్లను గ���్చన ఉ��హరణమ�ల� ఉ��న్�. �ా్ర�ప��కప�ర్వక���న
���్లషణను ల�ఖనమ�ల స్వ��వమ� ఎల� �ా్రమ�ణ�కం �ేసత్ ునన్�ో �దట చూ��ద్మ�.

ల�ఖనమ�ల స్వ��వమ�
�ా్ర�ప��కప�ర్వక��న
� ���్లషణ �ాత �బంధనను చదవ����� ఒక సమ��త��న
�

���న���య�నన్��, ఎందుకన�ా బహ� చక్క�ా ర�ంపబ��న �ెప�ప్��ద��నంత �సత్ ృత���న రచనల వల��,�

�ాత �బంధనల�� �ాకయ్��గమ�ల� అ��క��న
� ����్వర� అం�ాలను గ���్చ �ెల�ప�త�నన్�. అ� ఒ��
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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��.

�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�
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సమయంల� ఒకట� కంట� ఎక�్కవ �షయ�లక� సంబం��ం�న అంత�ాభ్�ాల�గల��ౖ య�నన్�.

దురదృష్టవ�ాత�
త్ , �ాత �బంధనల�� �ాకయ్���ాల అర్థ మ�ను గ���్చ సదుభ్��ధ్గల అ��క మం�� ���సత్వ�ల�
తరచు�ా అతయ్ంత సరళమ��ా ఉండ� �ో రణ�లల� తలంచుత�ంట�ర�. బ�ౖ�ల� సంబంధ���న �ాకయ్���ాల�

��ల� తక�్కవ సమ���రమ�ను మనమ�ందుం�నవనన్ట�్ట�ా ప్రవ��త్సత్ ుంట�ర�. ఒక �ాకయ్��గమ� �క్క అర్థ ం
ఇ�ె�
ౖ ,ే మ��క �ాకయ్��గమ� �క్క అర్థ ం మ��కట� అనుక�ంట�ంట�ర�. ఈ ��ా్వసుల� తరచు�ా ఒక

�ాకయ్��గమ�ల�� �ా్రమ�ఖయ్��న
� ల���, ప్రమ�ఖ��న
� ప్ర����ంశమ�ల��ౖ మ�త్ర�� ���షం�ా తమ దృ�ి్ట�
��ం��్రక��సత్ ూ, ఇ�ే �ాకయ్��గం �ెల�యజ�య� అలప్���న అం�ాలను అలకష్య్ం �ేసత్ ుంట�ర�.

�ా� మనమ� చదువ�చుండ� �ాత �బంధన �ాకయ్���ాల అర్థ ం �ాసత్ �ా��� మ�� ఎక�్కవ

జట�ల���నద� అర్థ ం �ేసు������� జ�గ�తత్�� క���న అ�ా్థను�ాదం మనక� స�యకరం�ా ఉంట�ం��.

���షం�ా ల�జర� ��రణమ� వల� ఉండ�ట కంట�, ����� బదుల��ా ఆ �ాకయ్��గమ� �క్క అర్థ ం ��మ్మ���ా
మ�� ఎక�్కవ స�న్��తం�ా ప���ాయ్పత్ ���య�నన్ ��ల�గ� ��రణమ��� �� ల్చబడ�త�ం��. �దట��ా, ���న్
ఇ�వృతత్ మ�ల� ��ల� �ా్రమ�ఖయ్���న�; �ాకయ్��గం ��� ��ల�గ�ను �ాట��ౖ� ��ల� �సత్ ృతం�ా

�ాయ్�ింపజ�సత్ ుం��. �ట�� మనమ� ఒక �ాకయ్��గమ�ను గ���్చన “ప్రమ�ఖ��న
� ప్ర����ంశమ�ల�” అ�

�ిల�వవచు్చ. ��ండవ���ా, అ� బల��న��న
� ��ల�గ� ��రణ�ల� �ర�మ్మబడ�త���న్యనన్ట�్ట�ా, ఇతర

అం�ాలక� ఎక�్కవ�ా ���
ౖ �ౖ �వరణ మ�త్ర�� ఇవ్వబడ�త�ం��. �ట�� మనమ� ఒక �ాకయ్��గమ�ను గ���్చన

“అప్ర��న���న ప్ర����ంశమ�ల�” అ� �ిల�వవచు్చ. మ�డవ�ా్థనంల�, ప్ర��ాత్మక���న ప్ర�జ��ల�న్ట�
దృ�ా్ట�, ���న్ అం�ాల� ల��� ప్ర����ం�ాలను గ���్చ మనమ� చ���� �ాకయ్��గమ�ల� ఎట�వంట�

�వరమ�ల��ౖనను �ె�యజ�యడమ� ల�ద� �ెప�ప్��నునంత�ా సంబంధం ల����య
ౖ �నన్ట�్ట కనబడ���య�
క��� మనమ� �ెప�ప్��నవల�ియ�ంట�ం��. �ట�� మనమ� “అనయ్���న ప్ర����ంశమ�ల�” అ�

�ిల�వవచు్చ. �ా్ర�ప��కప�ర్వక���న���్లషణ ఇట�వంట� ప్ర����ంశమ�లను గ���త్సత్ ూ, తరచు�ా మన ఆస��త్�

�ాత �బంధన �ాకయ్ ��గమ�ల� �ె�యజ�ప�ప్ అప్ర��న��న
� ల��� అలప్���న అంశమ�లను గ���్చన అమ��క
��ౖప� మ�్ల సత్ ుం��. అ��ే అలప్���న ల�క అప్ర��న���న ఇ�� అం�ాల� మనక� ఆస��త్కర��న
� ��ౖనప�ప్డ�,

�ా్ర�ప��కప�ర్వక��న
� ���్లషణను గ���్చన మన అధయ్యనమ�నక� అ� �ా్రథ�క���న �షయ�లవ����.

�ాసత్ వం�ా మన ��వ����య�నన్�ో �ెల�సు�������, బ�ౖ�ల�ల�� �ట్ట �దట� వచ���న్, అన�ా

ఆ��. 1:1� చూ��ద్మ�. అక్కడ ఇల� చదువ���మ�:

ఆ��యందు �ేవ�డ� భ�మ�య్�ాశమ�లను సృ�ం�ెను (ఆ��. 1:1).
“ఈ వచనమ� బ� ��సత్ ునన్ �షయ���ట�?” అ� మనలను మనమ� ప్ర�న్ంచు��నవల�ి

య�నన్ట్ల ��ే, ����� సమ���నం ��ల� �ామ�నయ్���నద� — “ఈ ల�కమ�ను �ేవ�డ� సృ�ం��డ�”
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సంద��్శంచం��.

�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�
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ఆ���ాండమ� 1:1 మనక� �ె�యజ�సత్ ుం�� అ� �దట� చూప�ల��� మనమ� అను��నవచు్చ. ఈ

వచనమ�ల�� మ�ఖ�య్ం�ా�న్ �����క��ంచ����� ఇ�� ��య్యసమ్మత��న
� ���నమ� బహ��ా మనల�

ఎక�్కవ మం��� ఏ��భ�ంచవచు్చ. �ా�, ఈ �ా�ాంశమ� సతయ్��� య�ండవచు్చ �ా�, మనలను మనమ� ఈ
ప్ర����ంశం వర�� ప���తం �ేసు��నన్ట్ల ��ే, మనమ� ఈ వచనమ� �ె�యజ�య�చునన్ ఇతర అ��క
ప్ర����ంశమ�లను అలకష్య్ం �ే�త్ ామ�.

ఇంత��, ఈ మ�టలల� ఎ�న్ ప్ర����ం�ాల� ల�క ప్ర��న ���ాల� కనబడ�త���న్�? �ాసత్ �ా���,

సంబం��త జ���� ��ల� ��దద్��
� ా ఉనన్��. �ేవ�డ� ఈ ల�కమ�ను సృ�ం��డ�� �ాసత్ �ా�న్

�ె�యజ�యడ���ాక, ఈ వచనమ� “�ేవ�డ���న్డ�” మ��య� “సృ�ి్ట కంట� మ�ందు �ేవ�డ���న్డ�” వంట�
�ైవ�ాసత్ � సంబంధ��న
� ప్ర����ంశమ�లను �ె�యజ�ప�ప్త�నన్��. సృ�ంచ����� �ేవ�డ� ���నంత

శ��త్మంత��ై య���న్డ� మ��య� �ేవ�డ� సృ�ి్టకరత్ య� అం��క��ం��� అ� క��� ఈ వచనం మనక�

�ె�యజ�య�చునన్��. ఆ��. 1:1 �ా�� దృ�ి్ట� ఎక�్కవ�ా సృ�ి్ట�ౖ� ��ం��్రక��ంచు అ��క �షయ�లను క���

�ె�యజ�య�చునన్��. సృ�ి్ట�� సంబం��ం�న సంఘటన ఒకట� ఉం��న��, సృ�ి్ట స్వయం సమృదధ్ �న
� �� �ాదు,
పరల�కమ���� సృ�ి్ట �క్క ఒక ప��మ�ణ���య�నన్��, భ�� సృ�ి్ట �క్క ప��మ�ణ��� య�నన్ద��

�ాసత్ �ా�న్ అ�� మనక� �ె�యజ�య�చునన్��. ఈ ఒక్క వచనమ� అలప్���న ఈ ప్ర����ంశమ�ల�న్ట��
గ���్చ �ె�యజ�య�చునన్ందు వలన, మనమ� ��య్య సమ్మతం�ా మన దృ�ి్ట� �ాట�ల� ఏ ఒక్క
�����ౖ�న
�ౖ ను ��ం��్రక��ంపవచు్చ.

గనుక, ఆ�� 1:1 వంట� ఒక్క వచనమ�ల��� ఇంత ఎక�్కవ ప్ర����ంశమ�ల�నన్ట్ల ��ే, ��దద్ ��దద్

�ాకయ్���ాలల� �ం���న్ ప్ర����ం�ాల�ంట�� ఒక �ా�� ఊ��ంచం��. �ాత �బంధనల�� అతయ్��క

�ాకయ్���ాల� మనమ� �ాట��� ఆ�ా��ంచు అ��క ఆస��త్కర��న
� �షయ�ల� మ��య� సం�ే�ల�� ల�క్కల�న�న్
సంబం��ల�గల అ��క అం�ాలను గ���్చ �ె�యజ�సత్ ుంట�మ�. అనయ్ అం�ాలల� నుం�� �ా్ర��నయ్��న
� మ��య�
అ�ా్ర��నయ్���న ప్ర����ంశమ�ల��� ��రతమయ్మ�ను క���ట్టడంల� మనమ� తగ� జ�గ�తత్పర�ల�ౖ య�నన్ంత
వరక�, �ాత �బంధన �క్క అ���ారప�ర్వక���న �వరణ�త్మక ఆ�ేశమ�ను ���చ��ప�ర్వకం�ా

�ెల�సు��నుటక� �ా్ర�ప��కప�ర్వక���న ���్లషణను ప్ర���ంచుట సంప���త్�ా సమంజసమవ�త�ం��.

బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� ఉ��హరణమ�ల�
��్ర���ింపబ��న బ�ౖ�ల� సంబంధ���న రచ�తల� ���� �ాత �బంధనను ఈ �ధం�ా

అర్థ ం�ేసు����న్ర� గ���త్ంచడమ� �ా్ర�ప��కప�ర్వక���న ���్లషణ �క్క ��య్యసమ్మతమ�ను మనమ�

�ెల�సు��నుటక� మ��క మ�రగ్ ��య�నన్��. �ార� �ె�యజ��ిప్న ఉ��హరణమ�లను మనమ�

చూచునప�ప్డ�, �ార� తరచు�ా ఎక�్కవ అలప్���న��ౖయ�నన్ �ాత �బంధన �ాకయ్���ాల ��ణ�ల��ౖ తమ
-5����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

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

��ల�గవ �ాఠమ�: �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క

ఆస��త్� ���ార�� �షయం ��ంట�� ర��వవ�త�ం�� ఎందుకన�ా ఈ ��ణ�ల� �ా�� �� ంత అ�ల�షలక�
అనుగ�ణం�ా ఉం��న�. ���్ర. 11:32-34ల� గల మ�ఖయ్���న ఉ��హరణమ�ను గమ�ంచం��:
ఇకను ఏ� �ెప�ప్దును? ���ో య్ను, బ��ాక�, స�స్ను, ���త్ ా, ���దు,

సమ���లను �ా��� గ���్చయ�, ప్రవకత్ లను గ���్చయ� �వ��ంచుటక� సమయమ�
��లదు. �ార� ��ా్వసమ���్వ�ా �ాజయ్మ�లను జ�ం���; ���ారయ్మ�లను

జ����ం���; �ా�ాద్నమ�లను �� ం����; �ింహమ�ల ��ళ్లను మ��ి��; అ��న్బలమ�ను
చల�్ల��్చ��; ఖడగ్ ��రను త�ిప్ంచు�����; బల��నుల��ా ఉం�� బలపరచబ����;

య�దధ్ మ�ల� ప�ాక�మ�ాల�ల�ౖ��; అనుయ్ల ��నలను �ార�ో ��� (���్ర. 11:32-34).
��య్య���పత�ల ప�సత్ కంల�� ��ాత్ మ��య� సం�� ను కథల� �ె��ియ�నన్�ా��వ���నను

��య్య���పత�ల గ�ంథం ఈ ఇదద్ ��� �ెప�ప్��ద��నంత ప్రశం�ాత్మకం�ా �����ంచల�ద� ఎ���య
� �ందుర�.

��య్య���పత�ల ప�సత్ కంల�� ప్రమ�ఖ��న
� ప్ర����ంశమ�లల�, ��ాత్ మ��య� సం�� ను���ాట�, చ��త్రల��
ఈ �ాలమ�ల� ఇ�ా����య�లక� ��యక�ల�ౖ య�ం��న�ా�� వయ్��త్గత మ��య� ���
ౖ క ��ఫ
ౖ ల�య్లను గ���్చన

��ష్ట��న �షయ�ల���న్�. �ాసత్ �ా���, మనమ� తర��ాత �ాఠమ�లల� చూడబ� త�నన్ట�్ట,

��య్య���పత�ల� �ేవ�� ప్రజలను న���ించుటక� త��నంత �ామర�్థ�ల�ౖ య�ండల�ద� ర��వ� పరచ����� ఈ
��ఫ
ౖ ల�య్ల� ప్రమ�ఖం�ా ప్రక��ంచబ��న�.

అట్ల �నను, �� ల�్చ��నన్ట్ల ��ే అలప్���న��ా కనబడ� ప్ర����ంశమ�ల��ా, �ార� ��ా్వసమ���

�ేవ�� ��ప
ౖ � మ�్ల నప�ప్డ�, ��ాత్ మ��య� సం�� ను �ేవ�� శత�్రవ�ల �ద ���న్ �జయ�ల� �ా��ం��ర�
��య్య���పత�ల ప�సత్ కం ����్కనదు. ఇందువలన, ���్ర ప�్రక రచ�త తన �� ంత ప్రశన్లక� �ావల�ిన

సమ���నమ�ల��ా �ర� �ా��ం�న �శ్చయ�త్మక��న
� �ా��ంప�లను మ�ఖయ్ం�ా ����్కనగ��ాడ�. ���్ర ప�్రక
రచ�త ��య్య���పత�ల గ�ం����� �ా్ర�ప��కప�ర్వక��న
� అందుబ�ట�ను వ��త్ంపజ�య�చుం��నపప్ట����,

అత��� మ�ఖయ్���న��ౖ య�ం��న ప్ర����ంశమ�లను ఉ��్ఘట�సత్ ూ. ��య్య���పత�ల గ�ంథం �క్క మ�లగ�ంథ
�ాఠమ� పట్ల అతడ� �శ్వస�య���న�ాడ��ా ���య�ంట�, తనను ��ను �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క
గ�ంథమ�నక� ల�పరచు��నుచుం�ెను.

�ాత �బంధన �క్క �ా���ార సం�ేశమ�లను గ���్చన �ా్ర�ప��కప�ర్వక���న అందుబ�ట�ల�

��య్యసమ్మత��న
� వ� మనమ� �ెల�సుక���న్మ�, గనుక మన తలంప�ల�న్ట�� మ�ఖయ్ �షయ�ల ��ప
ౖ �
ల�క, �ా్ర�ప��కప�ర్వక��న
� ���్లషణ �క్క ప్ర����ంశమ� ��ప
ౖ � మ�్ల ంచు��మ�.

-6����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

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

��ల�గవ �ాఠమ�: �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క

ప్ర��న �షయమ�
మనక� ఆస��త్కర���య�నన్ ప్ర����ంశమ�ల� ఒ��్కక్క�� �షయంల�, సమయ��న్బట�్ట , స్థ ల��న్బట�్ట ,

ఒ��్కక్క �ధం�ా ఉంట���న్�, గనుక �ాత �బంధనను గ���్చ ����్వర� �ా్ర�ప��కప�ర్వక���న

అందుబ�ట�ల� అ��కమ���న్య� మనమ� కను��నన్ట్ల ��ే మనమ� ఆశ్చరయ్పడనక్క��్లదు. అ�ే
సమయంల�, ��స
� త్ వ�ల� �ా��దు��్కను ప్రశన్లక� అవసర���య�ండ� సమ���నమ�ల ��తత్ మ�

�ారనుస��ంచు �ో రణ�ల� ���న్ంట�� మనమ� గ���త్ంచవచు్చ. మనమ� �ట్ట �దట �ి�ధ్ �ంతమ�ల
�ా్ర��నయ్త �ద; ��ండవ���ా, ఉ��హరణమ�ల��ౖ నునన్ ఉ��్ఘటన �ద; మ�డవ���ా, వయ్��త్గత
అవసరమ�లను గ���్చన దృ�ి్ట� గ���్చ �ెల�సు��ం��మ�.

�ి�ధ్ �ంతమ�ల�
బహ��ా �ా్ర�ప��కప�ర్వక��న
� ���్లషణ ��్వ�ా �ాత �బంధన స��ింపబ��న అతయ్ంత

ప్ర��వవంత���న ���నమ�, ��స
� త్ వ �ి�ధ్ �ంతమ�ల �క్క మదద్ త� ��ర���న�ై య�ంట�ం��. ��ల ��ల��

సంవతస్రమ�ల తరబ��, �ాత �బంధన, �ేవ�ాసత్ � పం��త�ల� �ి�ధ్ �ంతమ�ల��ా ఏ�ాప్ట��ేయగల �ేవ�ాసత్ �
సంబంధ���న సతయ్మ�లక� ఒక మ�ల���ర��� య�నన్ట�్ట ప��గణ�ంపబ��ం��.

పదధ్ � ప్ర�ార��న
� �ేవ�ాసత్ �మ� �క్క �ాంప్ర���క��న
� వరగ్ మ�ల నుం�� ఉతప్నన్మ��య్

ప్రశన్లడ�గ�ట, �ా�ప��క ���్లషణను గ���్చన ��ల� ఫలప్రద���న ���న���య�నన్��. ఉ��హరణక�, “�ేవ��
గ�ణ�లమ�ను గ���్చ ఈ �ాకయ్��గమ� ఏ� �ెప�ప్త�నన్��?” “మ�నవ జ�� ప���్థ �
ి గ���్చ అ�ే�

�ెప�ప్త�నన్��?” అ� మనమ� ప్ర�న్ంచవచు్చ. “�ర�ప్ మ��య� రకష్ణ �షయ���న �ి�ధ్ �ంతమ� గ���్చ

అ�ేమ� �ెప�ప్త�నన్��?” అ� ప్ర�న్ంచవచు్చ. �ాత �బంధనల�� ����ప� ప్ర� �ాకయ్��గమ���

ల�వ��య�టక� ఈ �ధ��న
� ఆం�ో ళనల� ��య్యసమ్మత��న
� ప్రశన్ల�ౖ య�నన్� ఎందుకన�ా ఇ�

ల�ఖనమ�లల� �సత్ ృతం�ా ల�వ��యబ��య�నన్�. �ా� అ� ఎల్ల ప�ప్డ� మనమ� చదువ�చుండ� ఏ��న
ౖ
ప్ర�య్ే క �ాకయ్��గమ�లక� సంబం��ం�న మ�ఖయ్��న
� ఆం�ో ళనల� �ావ�� �ాసత్ వమ� గ���్చ మనమ�

ఎల్ల ప�ప్డ� జ�గర�క�ల��� య�ం���. అ� తరచు�ా మనమ� �ాంప్ర���క �ేవ�ాసత్ �మ�ను గ���్చ �ే��
అధయ్యనమ� �ేత ప�����లప్బ��న��ౖ మన �� ంత ఆసక�త్లల� నుం�� �ెల�తత్ �త�ంట��.

ఈ �ధ��న
� �ా్ర�ప��కప�ర్వక���న �ా��నయ్త, �ి�ధ్ �ంతపర���న �ా్థనమ�లను సమ��్థంచ�����,

తరచు�ా ���ద్ష్ట�న
� �ాత �బంధన �ాకయ్��గమ�లక� �దర్శక మ�లగ�ంథ �ాఠమ�ల, �ఘ� ��ఫ��నుస్ల

ర�పమ�ను ��ల�్చత�ం��. ����ప� పదధ్ � ప్ర�ార��న
� �ేవ�ాసత్ �మ�ను గ���్చ, ��ా్వసప� ఒప�ప్��ల�ను
గ���్చ, ల�క �ి�ధ్ �ంతపర���న �ా���ార ప్రకటనను గ���్చ మనమ� ఒక ప�సత్ కమ�ను చ���� ప్ర��ా��,

�ి�ధ్ �ంతపర��న
� �ా్థనమ�లక� మదద్ �వ్వ����� ����్కనబ��న అ��క �ాత �బంధన ��ఫ��నుస్లను మనమ�
-7����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

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

��ల�గవ �ాఠమ�: �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క

కను��ంట�మ�. దురదృష్టవ�ాత�
త్ , ���న్ ప�ాయ్యమ�ల� �దర్శక మ�లగ�ంథ �ాఠమ�ల� మదద్ ��ా్వ�స్న

�ి�ధ్ �ంతమ�ల� ఉల�్ల �ం� ����్కనబ��న వచనమ�లక� �ాసత్ వం�ా అనయ్���న��ౖ ఉంట��. మనమ�ందుండ�

వచ��ల� అ� మదద్ �చు్చ �ి�ధ్ �ంతం�� ఆచరణ�త్మకమ��ా ఎట�వంట� సంబంధ��న
� ను ల����ౖయ�నన్ప�ప్డ�,

�ి�ధ్ �ంతపర��న
� �ా్థనమ� అజ�గ�తత్�� క���న���ా ల�క �జ��� ల���ైయ�నన్ట�్ట క��� అగ��ిసత్ ుం��.
�ాసత్ �ా���, ��ందర� �ేవ�ాసత్ � పం��త�ల� �ాత �బంధన మ�ల గ�ంథ �ాఠమ�ల పట్ల ఈ �ధం�ా ��ల�

అ��గ��క���న �ర�ల� వయ్వహ��ం��ర�, అందువలన మ�ల గ�ంథ �ాఠమ�ల� అచు్చ��దద్ ు ప్ర��యను ఇతర�ల�
���త్��� ��ాక��ం��ర�. �ా� ఇట�్ట దూషణలనుబట�్ట మ�లగ�ంథ �ాఠమ�ల అచు్చ��దద్ ు ప్ర�య
� ను

వదుల���నడం జ�్ఞనయ�కత్ �న
� పదధ్ � �ాదు. సువయ్వ�ి్థత���న మ�లగ�ంథమ�ల అచు్చ��దద్ ు ప్ర�య
� ల� బ�ౖ�ల�
సంబంధ���న �ాకయ్��గమ�లల�� ప్ర����ంశమ�లను ప్ర�త్ ా�ంచ�����, ఈ ప్ర����ంశమ�ల� చదువబడ� ల�క
అధయ్యనమ� �ేయబడ� �ాకయ్��గమ�లల� ప్ర��న��న
� � �ానప�ప్డ� స��తం, �ా��రణం�ా
�ా్రమ�ణ�క��న
� ��ౖ మ��య� స�యకర���న మ�రగ్ మ�ల�ౖ య�ంట�నన్�.

ఉ��హరణమ�ల�
ఉ��హరణలను గ���్చన ఆం�ో ళన, �ా్ర�ప��కప�ర్వక���న ���్లషణ �క్క మ��క సర్వ�ా��రణ

ర�ప��య
� �నన్��. తరచు�ా, మనమ� �ా��� అనుక��ంచగల ల��� అనుక��ంచ����� తృణ�క��ంచగల ప్ర��
ి ధ్ �
వయ్క�త్ల ��రక� మనమ� �ాత �బంధనను చూసుత్ంట�మ�.

దురదృష్టవ�ాత�
ి ధ్ వయ్క�త్ల ఆల�చనల�, మ�టల� మ��య� చరయ్ల��
త్ , బ�ౖ�ల� సంబంధ���న ప్ర�ద

తప�ప్డ� �����లల� వయ్వహ��ంచుట ��్వ�ా ��స
� త్ వ�ల� �ాత �బంధనను గ���్చన ఈ ��ౖఖ��� బహ��ా

దూ�ిం��ర�. �ార� ల�ఖనమ�ల ��ాల��న
� ఉప�ేశమ�ను మనసుస్ల� ఉంచు��ననందువలన, �ాసత్ �ా���,
��ందర� �ాత �బంధనల� ప్ర�ద
ి ధ్ వయ్క�త్ల� �ెప�ప్��ద��నంత మ�రగ్ దర్శక��న
� �ార� �ానపప్ట����, �ా���

���సత్వ�ల� మ���ర�ల��ా ���్చంచుట తరచు�ా జర�గ�త�నన్��. ఈ �ధ��న
� �ా్ర�ప��కప�ర్వక ���్లషణను

అ��క మం�� పం��త�ల� స��తం తృణ�క��ంచునంత �సత్ ృతం�ా ఈ దూషణ �సత్ ��ం��� �ం��. �ా� ఇ�న్
దూషణల�నన్పప్ట����, మ���ర�లను గ���్చన �ా్ర�ప��కప�ర్వక���న ఆం�ో ళన ��ల� �ల���ౖన�ై
య�ంట�ం��.

ఉ��హరణక�, 1 సమ�. 17వ అ��య్యమ�ల� గల ���దు ��ల�య్త�ల సుప్ర�ిదధ్�న
� కథను గ���్చ

ఒక�ా�� ఆల��ంచం��. ���దును ఒక మ������ా బ� ధక�ల� ఎ��న్ ప�ాయ్య�ల� ����్కంట�ర�. అతడ�

ధ��ంచవల�న� ��ల� ఇచు్చచుం��న య��ోధ్ పకరణమ�ను ��ాక��ం�, �ేవ�� శ��త్యందు నమ్మకమ�ం�,

��ల�య్త�ను ఓ��ం�నందుక� ���దు �� గడబడ�టను మనమ� తరచు�ా �ంట�ంట�మ�. ���దు ��ౖఖర�ల�,

-8����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�
గ�ంథమ�
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మ�టల� మ��య� చరయ్ల� మనమ� �ేవ�� యందు ��ా్వసమ�ం� ఆయన నుం�� స��తం �జయ��న్
�� ంద����� మ�రగ్ దర్శక మ���ర�ల��ా వయ్వహ��ంపబడ���.

���రకర��న
� �షయ��మంట�, ఈ �ాకయ్��గమ� ఆ��రం�ా ���దును మన ��ా్వసమ�నక� ఒక

మ������ా ��ి��నడం అసల� �షయ���� బ� �త్ �ా సంబంధంల���ై య�నన్ద� ఇట�వ� ద�ాబద్ మ�లల� అ��క
మం�� ���ాను�ాదక�ల� ����్క �ె�ాప్ర�. ఇ�ా����య�లక� �ా��ా ��ల� �ా్థనంల� ���దును

�య�ంచుటక��ాను �ేవ�డ� ���దును ల�వ��యడం, ఈ కథ �క్క �ా్రమ�ఖయ్��న
� ఇ�వృతత్ ���

య�నన్ద���� �ాసత్ వ��. �ా� అ�ొ క్కట� ఈ �ాకయ్��గమ� �క్క ప్ర����ంశమ� అ�� ఏ �ధం�ాను

ధ్వ�ంచుట ల�దు. ���దు ��ా్వసం అత� �జయ���� �� �ానమ�య్ం��; ఇ�� ఈ కథను గ���్చన ��లక���న
�వర���య�నన్�� ఎందుకన�ా ���దును మ��య� వంశమ�ను �ేవ�డ� ��ల��ల�ప్డ� �ె�యజ�ప�ప్త�నన్
ఒక �ారణ��న్ అ�� �వ��ంచుచునన్��. �ాబట�్ట ���దు ��ా్వసమ�ను ఈ �ాకయ్��గమ�ల�� ఒక అలప్���న
ప్ర����ంశమ��ా గ���త్ంచడం, మ��య� అత� మ������ అనుస��ంచడం య�కత్ ��.

�ాత �బంధన అనుక��ంపద��న ల��� ��ాక��ంపద��న ఉ��హరణమ�ల�� �ం��య�నన్ద����

�ాసత్ వ���య�నన్��. �ాత �బంధనల�� �ా���ార, స�వర��న
� ఉప�ేశమ�ను కను��న����� ఈ
ఉ��హరణమ�ల ��రక� ��దకడం ఒక ��య్యసమ్మత���న ���న���య�నన్��.

వయ్��త్గత అవసరతల�
మ�డవ �ా్థనంల�, మన వయ్��త్గత �� �ాటమ�ల� మ��య� అవసరమ�ల నుం�� ఉతప్నన్మ��య్

ప్రశన్లక� సమ���నమ�ల వంట�, ఎక�్కవ�ా వయ్��త్గత���య�ండ� ఇతర �షయ�లల� మ�రగ్ దర్శకమ�ను

సం�ా��ంచు������� �ాత �బంధన �క్క �ా్ర�ప��కప�ర్వక���న ���్లషణను ���సత్వ�ల� ఉప���ంచుట
ప���త్�ా ��య్యసమ్మత���న�ై య�నన్��. ఒకర� మం� తం��్ర�ా ల�క త�్ల �ా ఉండ�ట ఎల�, పనులల�

సఫ�కృత�లమగ�ట ఎల�, �ేవ�� ఆ�ా��ంచుట ఎల�, వయ్��త్గత���న మ��య� �����ే్రకమ�లక� సంబం��ం�న
�� �ాటమ�ల�� వయ్వహ��ంచడ��ల�, మ�నన్గ� �ాత �బంధనల�� అంశమ�లక� సంబం��ం�న ప్రసం�ాల�
మనమందరమ� ��య���న్మ�. �ాత �బంధనల�� �ాకయ్��గమ�ల�, ఇట�వంట� ప్ర��ాత్మక���న

ఆం�ో ళనలను గ���్చ ఆల��ం�నప�ప్డ�, తరచు�ా ప్ర����ంశమ�లను ���్ల�ించడం ��్వ�ా స���న ���ల�
దృ�ి్టంపబడ���.

ఉ��హరణక�, ���దు ఒక తం��్ర�ా �ఫల��ైన �షయ�లను ప����రక�ల� తరచు�ా ���్ల�స
ి త్ ుంట�ర�.

య���బ� తన స�మణ� ��సం ప్రయ�సప��న 14 సంవతస్రమ�ల శ�మ��తమ�ల� నుం�� �ార� ���న్ ��

�యమమ�లను �ాబట�్ట��ర�. ఆ���ారం ��ట� ఉదయ�ాల ఆ�ాధనను గ���్చన అం�ాలను �� ��హరణం�ా
��్రక��ంచ����� �ాస్ట ర్ల � ���్క���ెక� మ��య� అబ�్ర�మ�ను ఆదర్శం�ా �సు��ంట�ర�. ఆత్మసంబంధ��న
�
-9����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�
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క��ంగ�బ�ట� లకష్ణ�ల ��రక� క��్మల� పర్వతమ� �దద్ ఏ�య� ఎదు��్క�న �����ే్రకమ��� క���న

�� �ాటమ�లను �ార� అధయ్యనం �ేసత్ ుంట�ర�.

ప్ర����ంశమ�నక� సంబం��ం�న ���్లషణ —�ాత �బంధనను ఒక అదద్ మ��ా ప��గణ�ంచుట — ఎం��

�ల���ౖన�� గనుక మనమ� ���� ఎనన్డ�ను �ర్ల కష్య్మ� �ేయక�డదు. �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథం

గ���్చ �వరణప�ర్వక��న
� �ా���ార బ� ధనను కను����ల� మనమ� �ేయ�చునన్ ప్రయతన్ంల�, �ేవ�డ�
�ె�యజ�య�చునన్ ప్ర� ప్ర����ంశమ� పట్ల , అ� అలప్��న
� వ� ���నపప్ట���
� , మన ఆస��త్�
��ం��్రక��ంచుట�� స��న
� పదధ్ �.

ప్ర����ంశమ�లక� సంబం��ం�న ���్లషణ స�యం��, �ాత �బంధనను ఒక అదద్ మ��ా

ప��గణ�ంచడం ��్వ�ా సంబం��త �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�ను గ���్చన �ా���ార��న
� , వర్ణ ��త్మక���న బ� ధనలను
మనమ� ����ంపవచు్చన� మనమ� �ెల�సుక���న్మ�, గనుక ఇప�ప్డ� మనమ� మన ��ండవ అం�ా�న్
చూడవచు్చ: �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�ను చ��త్రక� ఒక ��ట����ా ప��గణ�ంచుట.

�ా్రమ�ణ�క గ�ంథం, ఒక ��ట���
గతంల� ��ట��ేసు���న సంఘటనలక� సంబం��ం�న ఏ�ెన
ౖ ఒక ప�సత్ కమ�ను మనమ�

చదువ�నప�ప్డ�, అ�� వ��్ణం�ే �����్ర�త్మక���న సంఘటనల ��ౖప� మన ఆస��త్ మళ్ల డం సహజ��. ���న్
ప�ాయ్య�ల�, మనమ� మన �� ంత ����లను గ���్చ ఆల��ం���స్వ�నన్ద�� �షయ��న్

మర��� వ�ననంత�ా ఆ చ��త్రల� �మగన్����� ��మ� మ��య� ��� �ో రణ� మ��య� అ�� క��త్మకం�ా

�����ంచు ���నమ� వంట��, ఆ ప�సత్ కమ�ను గ���్చన అ��క ��ణ�లను స��తం మనమ� అలకష్య్ం �ే�త్ ామ�.
�ాట�న్ట�� �ెల�సు������� బదుల��ా, ఆ ప�సత్ కం వ��్ణసత్ ునన్ ���లల� �షయ�ల�, ప���్థ త
ి �ల� ఎల�
ఉం��య�ండవచు్చ��య� ఊ��ంచు��ంట�, అ�� గతమ�ను �ె�యజ�య�చునన్ ఒక ��ట�
� వ
� ంట���
అయ�య్నన్ట�్ట మనమ� ఆ ప�సత్ �ా�న్ చదువ�త�ంట�మ�.

అ�ే �ధం�ా, �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథం ఎం�� �ాలం ��త
� ం ఉ���క��� య�ం��న ల��ా�న్

వ��్ణసత్ ుం��. బ�ౖ�ల�ల� గ�ంథస్థ ం �ేయబ��నట�్ట�ా, గతంల� ��ట��ేసు���న సంఘటనలను, రకష్ణను గ���్చన
చ��త్రను కను��న����� �ాత �బంధనను ఒక ��ట�
� ��ా ఉప���ంచడం ��్వ�ా ���సత్వ�ల� ���

అ���ారమ�నక� ల�బడ�టక� అనుస��సత్ ునన్ ఒక పదధ్ ���� య�నన్��. అ�� చ��త్ర��ౖ ��� దృ�ి్ట�

��ం��్రక��సత్ ునన్ందు వలన, మనమ� �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�ను స��ిసత్ ునన్ ఈ ���నమ�ను,
�����్ర�త్మక���న ���్లషణ అ� �ిల���ద్మ�. ఈ ఉపగమనమ�ల�, మనమ� గతంల� ��ట��ేసు���న
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సంఘటనలను గ���్చ ��ర�్చ��ంట�మ�, �ాట� �ా్రమ�ఖయ్తను గ���్చ మననం �ే�త్ ామ�, మ��య� ఈ చ��త్ర
����ప్సుత్నన్ �ాఠమ�లను మన ����లక� అన్వ�ంచు��ంట�మ�.

ఎం�� ��ంత ��రక�, �శ్వస�య�ల�ౖన ��స
� త్ వ�ల� �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ� చ��త్రక� ఒక

��ట���
� � య�నన్ట�్ట�ా ఎల్ల ప�ప్డ� ప��గణ�ం��ర�. ఆ��మ సంఘంల� స��తం, ప్ర����ంశమ�లక�

సంబం��ం�న ���్లషణ ప్రబ�య�ం��నప�ప్డ�, �ాత �బంధన �క్క �����్ర�త్మక స్వ��వం అలకష్య్మ�

�ేయబడల�దు. �ా� గత ��ల�గ� వందల సంవతస్రమ�ల �ాలమ�ల�, మ�ఖయ్ం�ా గత వంద సంవతస్�ాల

�ాలంల�, అ�� �ేవ�డ� తన ప్రజల�� వయ్వహ��ం�న చ��త్రను �����ంచుచునన్దను �షయం, �ాత �బంధన

�ా్రమ�ణ�క గ�ంథం �క్క ప్ర��న ����ాంశమ�లల� ఒకట�ౖ య�ం��నద���� సప్ష్టమ�య్ం��. తత్ఫ�తం�ా, ఈ
���లల� అ��క మం�� ���సత్వ�ల� �ా�� ఆస��త్ అంతట�� �ాత �బంధన ప్ర�త్ ా�ంచు చ��త్ర��ౖ ��ం��్రక��సత్ ూ, �ాత
�బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�ను �����్ర�త్మక���న ���్లషణ�� ఉపగ�సుత్��న్ర� మనమ�

�ెల�సు��నుచు��న్మ�.

�ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథం �క్క �����్ర�త్మక��న
� ���్లషణను అ��్వ�ించ�����, ��ండ�

�షయ�లను మనమ� చూ��ద్మ�: �దట����ా, �����్ర�త్మక ���్లషణను గ���్చన మ�ల���రం, ల�క సమర్థ న;

మ��య� ��ండవ���ా, �����్ర�త్మక ���్లషణ ��� దృ�ి్ట� ��ం��్రక��సత్ ునన్ ప్ర����ంశమ�. చ��త్రక� �ాత �బంధన
ఒక ��ట���
� � య�నన్ట�్ట మనమ� ��య్యసమ్మతమ��ా ఉపగ�ంచుటక� �ో హదపడ� మ�ల����ా�న్
�దట చూ��ద్మ�.

మ�ల���రం
�ాత �బంధనక� సంబం��ం�న �����్ర�త్మక��న
� ���్లషణను సమ��్థంచ����� ల�క్కల�న�న్

మ��ాగ్ల���న్�, �ా� మనమ� మన చర్చను ��ండ� ఆల�చనలక� ప���తం �ేయ��స్న అవసరమ�నన్��.
ఒక ప్రక్క మనమ� �ాత �బంధనను చ��త్రక� ఒక ��ట�
� ��ా ప��గణ�ం��ల� ల�ఖ��ల స్వ��వ�� మనలను
��్ర తస్��సత్ ునన్��. మ��క ప్రక్క �����్ర�త్మక���న ���్లషణ�� మనమ� �ాత �బంధనను య�కత్ మ��ా

స��ింపవచు్చన� బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� ఉ��హరణమ�ల� సప్ష్టం �ేసత్ ు��న్�. �����్ర�త్మక ���్లషణ

��తత్ ��న
� మ�ల���రమ�ను ల�ఖ��ల స్వ��వం సమక�ర�్చ ���నమ�లను గ���్చ మనమ� �దట
ఆల�చన �ే�ద్ �మ�.
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ల�ఖనమ�ల స్వ��వమ�
��సు మ��య� ఆయన అ�� సత్ ల�ల� �ే�న
ి బ� ధలను అనుస��సత్ ూ, �ాత �బంధన �ేవ�� �ేత

��్ర���ింపబ��నద�య�, అ�� “�ై�ా��శమ� వలన క���న�ె”ౖ య�నన్ద�య� ��స
� త్ వ�ల� ధృ�క��సత్ ు��న్ర�. 2

��� 3:16ల� �ా్ర�ిన ప్రఖ�య్��ాం�న మ�టల� ఇల� ఉ��న్�:

. . . �ై�ా��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).

ఈ �ాఠమ�లల�, �ాత �బంధనను గ���్చన మన అధయ్యనమ�ను ల�ఖ��ల� �ై�క��న
� ఆరం��ల�ౖ

ఉ��న్య�� ఒ�ిప్ంప���ౖ, అ� �ై�ా��శమ� వలన క���నవ�� �ాసత్ వమ���,ౖ ఏ�ైన ఒక �షయం సతయ్మ� �ాత
�బంధన �ెప�ప్త�నన్దంట�, అ�� అకష్�ాల� సతయ్���య�నన్దను అర్థ మ� �చు్చచునన్దను గ���ంప���ౖ
కట�్ట��ం��మ�.

ఈ �షయ��న్ మనమ� ఈ �ధం�ా �ెప�ప్��నవచు్చ — చ��త్రల� సంభ�ం�న �షయ�లను గ���్చ

�ాత �బంధన అ��క �ా్వ���ార ఆ��కష్లను క���య�నన్��. మనమ� ఈ �ా్వ���ారఆ��కష్లను మ��య�
�ాసత్ �క��న
� �����్ర�త్మక �ాసత్ �ాల�� �ాట���గల సంబంధమ�లను ప��గణల���� �సు���నప�ప్డ�,

ల�ఖ��ల� క���య�నన్ చ��త్ర సంబంధ���న ప్ర� �ా్వ���ార ఆ��కష్ �ాసత్ �క��న
� �����్ర�త్మక సంఘటనల��
స��పడ�న� ���సత్ ు అనుచర�లమ��ా మనమ� ధృ�క���త్ ామ�. ఏ�ో ఒక సంఘటన సంభ�ం�నద� �ాత
�బంధన బ� ��ం�నప�ప్డ�, అ�� సూట��ా �ేవ�� అ���ారమ����� మ�టల�డ�చుండ�ను, �ాబట�్ట అ��

అకష్�ాల� సంభ�ం�నద� మనమ� �శ్చయపర�ల��� య�ండవచు్చ. అట్ల �నపప్ట����, �ాత �బంధనక�ను
�ాసత్ �క��న
� చ��త్రక�ను మధయ్ గల �� ంతన �గయ్���న�ై య�ం��ల� �ాత �బంధన�� సుప���త�ల�ౖన ప్ర�
ఒక్క���� �ెల�సు.

�దట����ా, అ�� �����ంచు చ��త్ర �షయంల� �ాత �బంధన అతయ్��కం�ా ఏ��్చ���్చన�ై య�నన్ద��

�షయ��న్ మనమ� ఎల్ల ప�ప్డ� మనసుస్ల� ఉంచు���ా�. అ�� ����్కను �ాట� కంట� ఎ��న్ ఎక�్కవ

�షయ�లను ������ట్ట �చునన్��. ��సు ��తమ�ను గ���్చన సందరభ్మ�ల� అ�� సత్ ల��ైన ��ను ఈ
�షయ��న్ ��ను 21:25ల� �ె�ాప్డ�� �షయ��న్ �ర� జ�్ఞప�ా��� �ెచు్చ��నవచు్చ.

��సు �ే�న
ి �ారయ్మ�ల� ఇంకను అ��కమ�ల� కలవ�. �ాట�ల� ప్ర����� �వ��ం�
�ా్ర�ిన��డల అట�
్ల �ా్రయబ��న గ�ంథమ�లక� భ�ల�క���నను ��లద� ��క�
��చుచునన్�� (��ను 21:25).
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��వలమ� ఒక్క వయ్��త్ ��తమ�నక� సంబం��ం�న ప్ర� �షయ��న్ �����ంచ����� అవసరమగ�

గ�ం��లక� ఈ భ�ల�కం స��తం ��లద���� �జ���నట్ల ��ే, అ�� వ��్ణంచుచునన్ సహ�ా్ర�ద్ �ాలంల�

సంభ�ం�న అసంఖ�య్క��న
� సంఘటనలను గ���్చన �షయ�లల�, �సుమం�ెన
ౖ ���ా�న్ మ�త్ర�� �ాత
�బంధన �����ంచుచునన్ద�� �షయ��న్ మనమ� అర్థ ం �ేసు���ా�.

��ండవ �ా్థనంల�, �ాత �బంధన �క్క చ��త్ర సంబంధ��న
� �షయంల� అ��క ఆ��పణల�ం��నవ�

మనమ� అం��క��ం���. �ాత �బంధన �క్క చ��త్ర సంబంధ���న �ా్వ���ార ఆ��కష్లక�ను చ��త్ర �క్క
�ాసత్ �ాలక�ను మధయ్ గల సంగతత్వమ�ను అందర� అం��క��ంచల�దు. ���న్ ప�ాయ్య�ల�, ��వలమ�

అపనమ్మకమ�ను బట�్ట ల�ఖ��ల� మ��య� చ��త్ర మధయ్ గల �� ం��క సం�ే�త్మకం�ా ప్ర�న్ంపబడ�త�నన్��.

ఎం�ై��, �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథం ల���క���న చ��త్ర �ాదు; చ��త్రను గ���్చన �ాత �బంధన

దృకప్థంల� �ేవ�డ� మ��య� సహజ��త���న శక�త్ల� ప్ర��న �ాత్ర వ��ంచుచునన్�. �ాబట�్ట , �ాత �బంధన

�ాసత్ వ��న
� చ��త్ర�� సంబంధం గల�ైయ�నన్ద� నమ్మడం కష్టం�ా ఉనన్ద� అ��ా్వసుల� తరచు�ా

కను��ంట�ర�. సహజం�ా��, ��రతమయ్మ�నుబట�్ట చూ��త్ , �ాత �బంధన వ��్ణంచుచునన్ సహజ��య��న
�

ల�కంల� నమ్మకమ�ంచ����� ���సత్ ు అనుచర�ల� ఎట�వంట� సమసయ్��న
ౖ ను ఎదు��్క���స్న అవసరం ల�దు.
అ�ే సమయంల�, �ాత �బంధన �క్క �����్ర�త్మక��న
� �శ్వస�యతను గ���్చన ���న్

ఆ��పణల� ��ా్వసులను స��తం స�ాల� �ేసత్ ుంట��, ఎందుకన�ా అ� ����ంత��తత్ల� ����� ��ిన
�దర్శనమ�లల� నుం�� వ�్చన��ౖ య�నన్�. �ాత �బంధన �క్క �����్ర�త్మక���న �శ్వస�యత

అసతయ్మ� �ా�� నమ్మకమ� ర��వ��ేసత్ ునన్ద� ��రవ�య�ల�ౖన అ��కమం�� ప��ావసుత్ �ాసత్ ���తత్ల�,

భ�గరభ్�ాసత్ ���తత్ల�, మ��య� ఇతర �జ�్ఞన�ాసత్ ��్ఞల� �ా�� సమ���రమ�ల� సూ�ం��ర�. సృ�ి్ట క�మమ�

మ��య� ��వహ� ��నమ�ల��ట� జలప్రళయమ�ను గ���్చ భ�గరభ్�ాసత్ ���తత్ల� ప్రశన్ల� ల�వ��సత్ ు��న్ర�.

�ా�ాద్న �ేశమ� జ�ంపబ��న �ే�� మ��య� ��� ���� మ��య� ఇ�ా���ల� మ��య� య��� �ేశమ�ల

���న �ా�ల �ే��లను, మ��య� �ాత �బంధనల� ����్కనబ��న య�దధ్ మ�ల మ��య� ఇతర సంఘటనల
�క్క పరయ్వ�ానమ�లను గ���్చ ప��ావసుత్ �ాసత్ ���తత్ల� ప్ర�న్సుత్��న్ర�.

దురదృష్టవ�ాత�
� �శ్వస�యతను ��స
� త్ వ�ల�
త్ , �ాత �బంధన �క్క �����్ర�త్మక��న

ఒప�ప్��నక�ండవల�న� �జ�్ఞన�ాసత్ � సంబంధ��న
� ఈ తర్కమ�ల� ���న్ ప�ాయ్య�ల� �ా��� క���

బ�జజ్ ��సత్ ుంట��. �ాసత్ �ా���, �ాత �బంధనల� ��ట��ేసు���న ప్ర��న సంఘటనలల� ���న్ మ�త్ర��

�ాసత్ వం�ా అ� �����ంపబ��నట�్ట ��ట��ేసు����న్య� స��భ్వమ�గల ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� ధృ�క��ంచడమ�
మనమ� ఈ��డ� తరచు�ా �ంట�ంట�మ�. ���న్ ప�ాయ్య�ల� �ార� �ాత �బంధన చ��త్రను గ���్చ ఆ య�
�ాలమ�ల� ఆ య� స్థ లమ�ల� ��ట��ేసు���న �ాసత్ వ సంఘటనల��ా �ాదు, �ా� “రకష్ణ చ��త్ర” ల���

“��చన చ��త్ర”య� మ�ట�్లడ�త�ంట�ర�, ఇ� సంభ�ం��య� �ా్ర�న��న
� ఇ�ా����య�ల� నమ�్మర�
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�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�
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మ��య� సంభ�ం�య�ండక�� వచు్చన� ఆడంబరప�ర్వక���న అధు��తన ప్రజల� అను��నుచునన్

�షయ�ల�ౖయ�నన్�. ఈ ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ లక� సంబం��ం�నంత వరక�, ��� �ేవ�ాసత్ � సంబంధ���న మ��య�
��ౖ�క సూత్రమ�ల �షయంల� �ాత �బంధన సంప�ర్ణ ం�ా �శ్వస�య��న
� �ై య�నన్��. అ��ే,

సహజం�ా��, �ాత �బంధన �క్క �ేవ�ాసత్ �మ� మ��య� �� బ� ధల�, ��� �ా్వ���ార �����్ర�త్మక ఆ��కష్ల
నుం�� ��ర��ేయబడ�టక� �డ��య�ానంత�ా మ���ప��న��ౖ య�నన్�. �ాత �బంధనల� నుం��

�����్ర�త్మక���న �శ్వస�యతను ��ల��ంచడం, �ేవ�ాసత్ � సంబంధ��న
� మ��య� �� �షయక���న
�శ్వస�యతను క��� ���శనమ� �ేయడ�� అవ�త�ం��.

ఈ అర్హతల�� �ాట�, �ాత �బంధన మ��య� చ��త్రక� మధయ్ గల సంబంధమ�ను ఎల్ల ప�ప్డ� మనమ�

అనుక�నన్ంత సులభం�ా చూడల�మ� క��� మనమ� అం��క��ంచవల�ను. ఎందుక�? �ాత �బంధన �క్క
�����్ర�త్మక���న �శ్వస�యతను ఏ �ధ���న �షయ�ల� మసకబ�రజ�య�చునన్�? �ాత �బంధన ���న్

ప�ాయ్య�ల� �����్ర�త్మక���న సమ���రమ�నక� సంబం��ం�న ఇతర మ�ల���రమ�ల�� ఉ��్రకత్ ప���్థ �
ి ల�
ప���� వ�టక� క�సం మ�డ� �ారణ�ల���న్�. �దట����ా, ���న్ ప�ాయ్య�ల� �జ�్ఞన�ాసత్ ��త
� త్ ల� �ా��
�ా్వ���ార ఆ��కష్లక� మదద్ త���్చ ర��వ�లను అ�ార్థ ం �ేసు��ంట�ర�. మనమ� ప��ావసుత్ �ాసత్ �మ�

మ��య� ఇతర �జ�్ఞన�ాసత్ �మ�లక� �ల�వ�చు్చచునన్ట�్ట , �జ�్ఞన�ాసత్ ��త
� త్ ల� �� ర�ాట�
్ల �ేసత్ ుంట�ర����
���త���య�ం���. �ా�� త��� అ��ా్రయల� ఎల్ల ప�ప్డ� తదనంతర �దర్శనమ�ల �ేత �ేయబడ�

��దద్ ుబ�ట�నక� ల�నగ�న��ౖ య�నన్�. ఉ��హరణక�, ��ండ� వందల సంవతస్�ాల ���తం, �ాత �బంధన
���త్య�లను గ���్చ ప్ర�త్ ా�ం�న సందరభ్ంల� అ�� �� ర�ాట� �ేసత్ ునన్ద� అ��క మం�� ప్ర�ణ�ల�ౖన
పం��త�ల� పట�్టబట�్టర�. అ��ే గ�ం�న �ాతబద్ ంల� ప��ావసుత్ �ాసత్ ��్ఞల� ���త్య�ల సంస్కృ��

కను����న్ర�. �ాసత్ �ా���, ���త్య�ల అ��క రచనల� �ాత �బంధనక� సంబం��ం�న అధయ్యనమ�ల

ల�త�ల�్ల��� ��ల� ఫలప్రద��న
� ప��జ్ఞ �నమ�లను సమక��ా్చ�. ��ల� వరక� అ�ే �ధం�ా, ఇ�ా����య�ల
�రగ్ మమ� మ��య� �జయమ�ను గ���్చన ���.ప�. 1400 �ే�,� �ాత �బంధన �క్క �ే�� అ���� ఒక

శ��బద్ ం ���తం ప��ష్క��ంపబ��న అ��ా్రయం, ��ల� �ఘ����ా్రయ��� య�ం��న��. ఏ�ే����, ఇట�వ�

సంవతస్రమ�లల�, ప��ావసుత్�ాసత్ � సంబంధ��న
� సమ���రం మ��క ప�ాయ్యం మ��ంప� కట్ట బ��ం��, గనుక

అ��ా్వసుల �ేత స��తం, బ�ౖ�ల� సంబంధ���న �తత్ ర�వ� పకష్మ��ా బల��న
� తర్కమ�ల� బయల��ే�ా�.
�ాత �బంధన, �జ�్ఞన�ాసత్ � సంబంధ��న
� అ��ా్రయం�� సంబంధమ� ల���ెన
ౖ ప�ప్డ� �జ�్ఞన�ాసత్ ��్ఞల�
�ామ�నయ్ం�ా స���న�ార� �ాద� ఇ� మ��య� ఇం�ా ల�క్కల�న�న్ ఇతర ఉ��హరణమ�ల�
ర��వ��ేసత్ ు��న్�.

��ండవ���ా, ���న్ ప�ాయ్య�ల� �ాత �బంధనను మనమ� అ�ార్థ ం �ేసు��నుట వలన బ�ౖ�ల�

సంబంధ���న ���ార�్డనక�ను చ��త్రక�ను మధయ్ �ేట�ానునన్ అసమంజసత్వమ�ల� తల�తత్ �ను. 17వ
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�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�
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శ��బద్ మ� ఆరంభ ����లల� గ��� మ��య� సంఘ అ���ార�ల మధయ్ ��న�ాగ�చునుం��న �� �ాటం,
ఇట�వంట� ప���్థ �
ి �� ఉతత్ మ ��ణ
� ��� �ెం��న ఉ��హరణ���య�నన్��. భ��, సూర�య్� చుట�
్ట ర

ప��భ్ర�ంచుచునన్ద� గ��� త��్కం��డ�, అ��ే సూర�య్డ� భ�� చుట�
్ట ర ప��భ్ర�ంచుచు��న్డ�

సంఘం త��్కం�న��. ఈ ��ాదమ�ల�� ఎక�్కవ �ాతం ��హ� ష�వ 10:13 చుట�
్ట ర ��ం��్రకృత��� య�ం��న��
మ��య� అక్కడ ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:

సూర�య్డ� ఆ�ాశమధయ్మ�న ��� �ంచు �ంచు ఒక �� �ెల్ల అసత్ �ంప
త్వరపడల�దు (��హ� ష�వ 10:13).

శ��బ�ద్ల తరబ��, సూర�య్డ� భ�� చుట�
్ట ప��భ్ర�ంచడం ��ంత ��ప� అకష్�ాల� ఆ���� �ం��, గనుక

��ర వయ్వస్థ క�మ�ర�దధ్ �న
� �ై య�ండ�ట �ాధయ్మ� ఈ వచనం బ� ��సత్ ునన్ద� సంఘం �శ్వ�ిం�ం��.

ఏ�ే����, ఈ��డ� �జ�్ఞన�ాసత్ � సంబంధ��న
� ప����ధన పగల� మ��య� �ా�్ర భ�� తన అకష్మ���ౖ ��ను

ప��భ్ర�ంచుట వలన కల�గ�చునన్వ� ఎం�� �శ్చయత�� �ి్థ��క��ం�న��. తత్ఫ�తం�ా, ఆధు�క ��స
� త్ వ�లల�
అ��క�ల� ��హ� ష�వ 10:13ను �ా�� చ��త్ర సంబంధ��న
� ప���్వక�ల నుం�� �నన్ం�ా అర్థ ం

�ేసు��ంట���న్ర�. ��హ� ష�వ �షయంల� పగట� ��ల�గ� అదుభ్తకర��న
� ����ా �సత్ ��ం�నద�� �షయం

మనక� �ెల�సు, �ా� సూర�య్డ� ����� వ�ట వంట�, �షయ�ల� ��హ� ష�వ ఈ భ�� �ద ���య�ం��న
�ా్థనమ�నక� �ాన్వయ��న
� �ధం�ా అగపడ�ట మ�త్ర�� అయ�య్ం��నద� క��� మనక� �ెల�సు. గనుక
మన�ప�ప్డ� ఈ వచనమ� మ��య� ��� వంట� ఇతర వచ��లను, “సూ��య్దయమ�” మ��య�

“సూ�ాయ్సత్ మయమ�”ను గ���్చ అధు��తన ల�కంల� మనమ� ఇపప్ట���
� �ెప�ప్��ను సహజ��య��న
�

�ధం�ా �ా��రణ��న
� , దృ��్వషయ�ాసత్ � సంబంధ��న
� ��ష�ా ప��గణ�ంచవచు్చ. ��ర వయ్వస్థ ��ర��న
� �జ�్ఞన
�ాసత్ �సంబంధ��న
� �దర్శన బలమ�, మనమ� �ాత �బంధన �క్క �����్ర�త్మక��న
� �శ్వస�యతను
తృణ�క��ంచునట�
్ల �ేయల�దు �ా� మనమ� �ాత �బంధనను గ���్చన మన �ాయ్ఖ�య్నమ�ను
స���ద
� ద్ ు��న����� అ�� మనక� స�యప��ం��.

మ�డవ���ా, ���న్ ప�ాయ్య�ల� �ాత �బంధనను గ���్చన �జ�్ఞన �ాసత్ �సంబంధ���న అ��ా్రయమ�

మ��య� మన �ాయ్ఖ�య్నమ� �� రబడ�త�ంట��. �జ�్ఞన�ాసత్ ��త
� త్ ల� మ��య� బ�ౖ�ల� సంబంధ���న

అను�ాదక�ల� �� ర�ాట� �ేయ����� ఉను్మఖుల�ౖ య���న్ర� మనమ� �ెల�సు, �ాబట�్ట ఈ ��ాదమ�నక�

సంబం��ం�న ఇర�పకష్మ�ల�ార� �� రబ��్డర� మ�� ఎక�్క��న
ౖ ప����ధన �ెల�పవచు్చ, గనుక మనమ� ����
���్మహమ�టం�ా అం��క��ంచ����� �ిదధ్ప���. �జ�్ఞన�ాసత్ �మ�ల�ను మ��య� �ాత �బంధన��ను

�ేపట్ట బడ� జ�గ�తత్�� క���న ప�, �ాత �బంధన �ాసత్ వం�ా చ��త్ర సంబంధ��న
� �ాసత్ వమ��� సంబంధంగల�ై
య�నన్ద� ఒ�ా��క ����న ర��వ� �ేయవచు్చ.
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�ాసత్ �క��న
� చ��త్రక�ను, �ాత �బంధనక�ను మధయ్ గల సప్ష్ట��న ���న్ అసంగత��న
� �షయ�ల�

ఎనన్ట��� ప��ష్క��ంపబడక�� వచు్చన�� �షయ��న్ మనమ� ఎల్ల ప�ప్డ� మనసుస్ల� ఉంచు��నవల�ను.

మ�న�ా� �క్క �ాపమ� మ��య� ప���త�ల� కడపట� ��ా్మనమ�లను తరచు�ా దుర్ల భమ� �ేసత్ ుంట��.
అధయ్యన సంబంధ��న
� ప్ర� �ాసత్ �ం �ాత �బంధన �క్క �����్ర�త్మక��న
� �శ్వస�యతల� గల మన
నమ్మ�ా��� నూతన స�ాళ్ల ను �����సత్ ూ�� ఉంట�ం��, గనుక మనమ� �ాట�న్ట�� ప��ష్క���త్ ామ�

ఆ�ంచ�ాదు. దకష్తగల �జ�్ఞన�ాసత్ ��త
� త్ ల మధయ్ ప���ా్కరమ� ల��ే� అనన్ట�్ట కనబడ� ల�క్కల�న�న్ ��నన్
అసమ్మతమ�ల���న్�, �ాత �బంధనను గ���్చన �ాయ్ఖ�య్నమ� �షయమ�ల� క��� ఇ��

�ాసత్ వ���య�నన్��. మనమ� తరచు�ా ��ంత ��రక� అర్థ ం �ేసు��నవచు్చ, మ��య� �ాధయ్మ��య్ ���న్

ప���ా్కరమ�లను క��� �ె�యజ�యవచు్చ, �ా� ప్ర�ాన్ర్థ క���న సకల సమసయ్ల� ��ల��ంపబ��న �ా్థ���
�ేర���నక�� వచు్చ.

�ాత �బంధనక�ను, �జ�్ఞన�ాసత్ ��త
� త్ లక�ను మధయ్ ఎట�వంట� ఉ��్రకత్తల� తల��త్ �య�� �����

��తత్ మ� ల�క�ం��, సమ్మక���న ���సత్ ు అనుచర�ల� ల�ఖనమ�ల� గ�ంథస్థ ం �ేయబడ�టక� అనుగ���ంపబ��న

��్ర��పణ �ాత �బంధన �క్క �����్ర�త్మక��న
� అ���ారమ�ను �ి్థ��క��ంచుచునన్ద�� త���

అ��ా్రయమ�నక� �ావల�ను, మ��య� ల�ఖ��ల �����్ర�త్మక �శ్వస�యతల� గల ఇట�్ట నమ్మకమ� �క్క
ఫ�తం�ా, మనమ� �ాత �బంధన చ��త్రక� ఒక �ా���ారయ�కత్ ��న ��్వర���య�నన్ట�్ట మనమ� ����
య�కత్ మ��ాను �ణ్ణ ం�ాను స��ించవచు్చ.

ల�ఖనమ�ల స్వ��వమ� �ేత �ాత �బంధన �క్క చ��త్ర సంబంధ���న ���్లషణక� ఎల�ంట� మదద్ తత్ �

ల�సుత్నన్�ో �ెల�సుక���న్మ�, గనుక ఇప�ప్డ� ఈ దృ�ి్ట��ణమ�నక� గల ��ండవ ప������ గ���్చ
�ెల�సుక�ం��మ�: బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� ఉ��హరణమ�ల�.

బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� ఉ��హరణమ�ల�
�ాత �బంధన మ��య� ���తత్ �బంధన ల�ఖనమ�ల యందంతటను, �ాత �బంధన �క్క

�����్ర�త్మక �ా్రమ�ణ�కతను బ��
ౖ ల� సంబంధ���న రచ�తల� ప్ర�న్ం�న సందరభ్మ� ఒక్కట�ౖనను ల�దు.
దృ�ా్టంతమ� ��రక�, మనమ� మం� ప్ర��వమ�ను కనుపర�ెడ���ండ� �ాకయ్��గమ�లను మ�త్రం
����్కం��మ�.

�దట, �ాత �బంధన �క్క �����్రక �ా్రమ�ణ�కత్వం��ౖ ��నవృ��త్ంతమ�ల గ�ంథకరత్ ��ను

గ�ంథస్థ ం�ే�న
ి వం�ావళ�ల��ౖ ఆ��రప��న ���నమ�ను ఆల�చన �ే�ద్ �మ�. 1 ��న. 1:1-4ల�, అతడ�

ర�ం�న వం�ావళ�లను ఈ �ధం�ా �దల���డ�త���న్డ�:
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ఆ��మ� ��త� ఎ��ష� �����ను మహలల�ల� ���ద
� ు హ��క� ��త���ల ల���క�
��వహ�. ��వహ�క�మ�ర�ల�: ��మ� �మ� య���త� (1 ��న. 1:1-4).

ఆధు�క ���సత్వ�ల ��రక�, ��నవృ��త్ంతమ�ల గ�ంథ రచ�త ఇచ్చట ప్రశం�ా�గయ్���న ప� �ే�ాడ�.

అతడ� ఆ���ాండమ�ల�� �దట� ఐదు అ��య్య�లను �సు��� �ాట�� �����్ర�త్మకం�ా

ఆ��రపడద��న�ాట�వల� ప్ర���ంచు����న్డ�. అతడ� ఆ���ాండమ�ల�� �ా్రరంభ అ��య్యం నుం��

పదమ�డ� మం��� ����్క��న్డ�. ఈ పదమ�గ�గ్ర�ను గ���్చన బ�ౖ�ల� సంబంధ���న ����క
� ���ాణ�క���న�ై

ల��� �ాలప్�క��న
� �ై య�నన్ట�్ట ఆధు�క ��ా్వసులల� ��ల� మం�� వయ్వహ���త్ ార�. �ా� ��నవృ��త్ంతమ�ల
రచ�త ఆ���ాండమ�ల�� ఆరంభ అ��య్యమ�లల�గల �����్ర�త్మక��న
� �శ్వస�యతల� గల సంప�ర్ణ
నమ్మకమ�ను మన మ�ందుం��డ�. అతడ� �ాత �బంధనల�� ఇతర అ��క ప�సత్ కమ�ల వల���
ఆ���ాండమ�ను చ��త్రక� ఒక �ా���ార���న ��్వరమ��ా ఉప���ంచు����న్డ�.

అ�ే �ధం�ా, అ�� . 7వ అ��య్యంల� ర�ంపబ��న ��త్ ఫను �క్క ప్రసంగమ�ను ల��ా

మనమ�ందుంచుత�నన్ ఉ��హరణమ�ను గ���్చ ��ంచం��. �ాత �బంధనల�� ���� �ధమ�ల�ౖన �ాకయ్
��గమ�లను ఉప���ంచు��ంట� అబ�్ర�మ�, ఇ�ాస్క�, య���బ�, ���ప�, ���, అహ��ను,

��హ� ష�వ, ���దు మ��య� �� ల��ను, మ�నన్గ� �ా��� గ���్చ మ�టల�డ�చు, �ార� �����్ర�త్మక���న

వయ్క�త్ల�ౖ య�ం��ర� ��త్ ఫను �ె�యజ�య�చు, �ా��� గ���్చ �ాత �బంధనల� �ా్రయబ��న �వరమ�ల�న్య�
�ాసత్ �క��న
� వ� ధృ�క��ం��డ�. ��త్ ఫనుక� సంబం��ం�నంత వరక�, �ాత �బంధనల� �����ంపబ��న చ��త్ర

య��ర్థ ��న�ై య�నన్��, గనుక �����్ర�త్మక��న
� �����క అతడ� తన ��ట� య�దుల� మ�ర�మనసుస్ ��ం��
���సత్ ునందు ��ా్వసమ�ంచవల�న� �ిల�ప��యయ్����� ఒక మ�ల���రం�ా ప్ర�జనప��ం��.

బ�ౖ�ల� గ�ంథకరత్ ల� మ��య� వయ్క�త్ల� ప�ే ప�ే �ాత �బంధన �క్క �����్ర�త్మక �ా్వ���ార

ఆ��కష్లక�ను మ��య� �ాసత్ �క���న �����్ర�త్మక �ాసత్ వమ�లక�ను మధయ్ నునన్ సంబంధంల� గల �ా��

నమ్మకమ�ను ప్రద��్శం��ర�. చ��త్రక� �ాత �బంధన ఒక ��్వర��� య�నన్ట�్ట �ార� ప��గణ�సత్ ూ, ఆ చ��త్రల�

� ��్చత �ి�ధ్ �ంతమ�లను �ాబట�్ట����న్ర� మ��య� �ా��
నుం�� �ా�� �ాలమ�ల ��రక� �ేవ�ాసత్ � సంబంధ��న

మ���ర�లను అనుస��సత్ ూ, ఈ��డ� మనమ� క��� అ�ే �ేయ��.

ప్ర��న �షయమ�
�ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�ను మనమ� చ��త్రక� �ా���ార ��్వరమ��ా స��ించ�����

��య్యసమ్మత��న
� మ�ల���రం ఉనన్ద�� �షయ��న్ మనమ� ��ర�్చ����న్మ�, గనుక ఇప�ప్డ� మన
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ఆస��త్� ��ండవ అంశమ���ౖ ��ం��్రక��ంచు��మ�: �����్ర�త్మక ���్లషణ �క్క ప్ర����ంశ���� య�నన్��? �ాత

�బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ� పట్ల ఈ పదధ్ � �క్క లకష్య్����య�నన్��?

గత శ��బద్ ంల� �����్ర�త్మక ���్లషణ సంబంధ��న
� ఒక �ాడ�క “బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� �ేవ�ాసత్ �మ�”

అ�� ���ష్కన ఎక�్కవ ప్రజ�దరణ �� ం��న��. ఇ�� ఈ ��నమ�లను ల�ఖనమ�ల ��ర��న
� అ��క ��నన్

అందుబ�ట�ల��ా సూ�ంచుచునన్ ఒక �ప�ల��న
� పద��� య�నన్��. అ��ే అతయ్��క ప్ర��వంగల బ�ౖ�ల�

సంబంధ���న �ేవ�ాసత్ � �ాడ�కలల� ఒకట�, ��ండ� �ా్రథ�క��న
� ��ట్ల��ౖ దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ంచుట��� య�నన్ద�
వ��్ణంపబడవచు్చ: �దట��,� �ాత �బంధనల�� ఒ�ా��క �ాలమ�ను ఒక మ�ల ప్రమ�ణ�ంకమ��ాచూసూ
త్ ,
ఒక “సమ�ా�న��న
� తకష్ణ ��య�పటమ�ను” సృ�ి్టంచుట; మ��య� ��ండవ��, �ాలమ� �ొ �్ల �
� � �న ��ల��
��ట��ేసు���న సంఘటనల మధయ్ గల సంబంధమ�లను చూసూ
త్ , ఒక “�నన్ �ా�క జ�డ”ను �యడం.

సహజం�ా��, ఈ ��ండ� పర్వమ�ల� ఒక����� మ��కట� సంబంధంగల��ౖ య�నన్� గనుక అ� ల�క్కల�న�న్
���ల��ా క��ి ప��ేయ�చునన్�. బ�ౖ�ల� �ేవ�ాసత్ � పం��త�ల� �ె���ిల�క�ం�� �ట� మధయ్ అట� ఇట�
��ళత్ �ంట�ర�. �ా� మనమ� ఒ��్కక్క ���� ��ర� ��ర��ా ప����ంచడమ� మన ఉ�ేద్శమ� ��ర��ర�టక�

��డప్డ�త�ం��. సమ�ా�న��న
� తకష్ణ ��య�పటమ�ను సృ�ి్టంచుటక� సంబం��ం�న ప్ర�య
� ను �దట
చూ��ద్మ�.

సమ�ా�న���న తకష్ణ ��య�పటమ�
సమ�ా�న���న పర్వమ�ల�, బ��
ౖ ల� �ేవ�ాసత్ � పం��త�ల� �ాత �బంధనను �ాల వయ్వధుల��ా

�భ�ం�, ఆ య� �ాలవయ్వధులను గ���్చ ల�ఖనమ�ల�మ� ��ల�చు్చచు��న్� అ��్వ�ిసత్ ు��న్ర�. �ార�

తమ దృ�ి్ట� బ�ౖ�ల� సంబంధ���న చ��త్రను గ���్చన ఒక ��గమ���ౖ ��ం��్రక��సత్ ూ, ఆ �ాలమ�ల� సంభ�ం�న
సంఘటనలక� సంబం��ం�న జట�ల���న సమ��రమ�ను �����క��సత్ ూ, �ాట�� సమ�ా�న���న

మ�లప్రమ�ణ�ంకమ��ా, �ాలమ�ల� ఒక ��గమ��ా ఎంచుత���న్ర�. �ాత �బంధన �క్క �ేవ�ాసత్ �

సంబంధ���న సప్ష్టతను అనుస��సత్ ూ, �ార� తమ దృ�ి్ట� �ామ�నయ్ం�ా �ేవ�డ� తన ప్రజల�� �ేయ� పరసప్ర
సం��షణల� ఈ సంఘటనల� వ��్ణంచు ���నమ�ల��ౖ ��ం��్రక���త్ ార�. తత్ఫ�తం�ా, �ాత �బంధనల�� ప్ర�

ఒక్క శకమ�నక� సమ�ా�న���న తకష్ణ ��య�పటమ� సృ�ి్టంపబడ�త�ం��.

ఇక్కడ మనమ� ��ం�ెం జ�గ�తత్�ా ఉండవల�ను. ఇంతక� మ�నుపట� �ాఠంల� మనమ�

��ర�్చ��నన్ట�్ట�ా, �ాత �బంధన చ��త్ర, సమ�ద్రమ� ��శ�ా ప్రవ�ంచుచు�� య�ండ� న�� వల�, ఏక��ట��ా
��న�ాగ�త��� ఉంట�ం��. ��� చ��త్ర ప���గమన�లమ��ా ఏ��కృతమ� �ేయబ��ం��, అ�� �లకష్ణ���న

���గమ�ల��ా �భ�ంపబడల�దు, �ా� ఒక ��న�ా��ంప��ా �ేవ�� �ాజయ్మ�నక� సంబం��ం�న అతయ్��క���న

అ�వృదుధ్ల ��ప
ౖ � మ�ందుక� క�����ళత్ ��� ఉంట�ం��. �ాబట�్ట , �ాత �బంధనను �య�త �ాలమ�ల��ా
-18����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

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

��ల�గవ �ాఠమ�: �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క

�భ�ంచడం ��ంత ��రక� ఎల్ల ప�ప్డ� కృ�్రమ��న
� దవ�త�ం��. అ�� ఒక న�� �క్క �� డవ�ను �లకష్ణ��న
�

���గమ�లను�ా �భ�ం�నట్ట వ�త�ం��. ఒక న�� ప్రవ��సత్ ూ ��ళ్ల �చుండ� మ�రగ్ మ�ల�, అ�� ఆ య� ��ట్ల , ఆ
య� ప్ర�జనమ�ల ��తత్ �� �భ�ంపబడ� �ధం�ా��, �ాత �బంధనను గ���్చన సమ�ా�న తకష్ణ
��య�పటమ�లను సృ�ి్టంచ����� �ాత �బంధన చ��త్రను �భ�ంచడంల� అ��క ప్ర�జనకర���న
మ��ాగ్ల���న్�.

�ాసత్ �ా���, �ాత �బంధనను య�గమ�ల��ా �భ�ంచ����� మనమ� ఉప���సత్ ునన్ �ా్ర��ా��క,

మనమ� సృ�ి్టం�ే ���గమ�లను బహ� ��పప్�ా ప్ర���తం �ేసత్ ునన్��. ఉ��హరణక�, ఈ �ాఠమ�ల

పరంపరల�� ఇంతక� మ�నుపట� �ాఠమ�లల�, �ేవ�� �ాజయ్మ� ఈ ప�డ���ౖ అనుభ�ం�న అ�వృదుధ్లను
గ���్చ మనమ� మన మనసుస్ల� ఉంచు���నప�ప్డ�, �ా్ర�న య�గమ�, ఇ�ా����య�ల జ��య చ��త్ర

య�గమ�ను గ���్చ �ెప�ప్����న్మ�. సహజం�ా��, ���తత్ �బంధన �ాలమ�ను మనమ� �ాత �బంధనక�

సంబం��ం�న ఈ ���గమ�లక� �ే�ా్చమ�. ఈ ���గమ�ల� �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క ప్రణ��కను గ���్చన
ప్ర��న పర్వమ�లను ��ల�గ�ల���� �ె��్చ�.

మనమ� మ��క �ాఠంల� మన దృ�ి్ట� �బంధనల��ౖ ��ం��్రక��ం�నప�ప్డ�, మనమ� �ార్వ�్రక

�బంధనల య�గమ�, మ��య� ఇ�ా���ల��� �ేయబ��న �బంధనల య�గమ�ను గ���్చ మ�ట�్ల��మ�.
ఇం�ా, మనమ� ���తత్ �బంధనక� ���తత్ ఒడంబ��కను �ే�ా్చమ�. ఆ తర��ాత, మనమ� �ార్వ�్రక

�బంధనలను ఆ��మ� �ాలమ�ల�, ఆరంభమ�ల �బంధన, మ�నన్గ� ఉప��గమ�ల��ా �భ�ం��మ�;
మ��య� ��వహ�, సు�ి్థరతను సూ�ంచు �బంధన�ా �భ�ం��మ�. జ��య �బంధనల �ాలమ�ను
అబ�్ర�మ� �ాలమ�ల� — �ా�ాద్న �బంధన, ��� — ధర్మ�ాసత్ � �బంధన, ���దు — �ాజత్వమ�గల
�బంధన మ�నన్గ� ఉప���గమ�ల��ా �భ�ం��మ�. ఇం�ా, ఎపప్ట� వల��,� ఆ తర��ాత మనమ�
���సత్ ునంద� ���తత్ ఒడంబ��కను, ��ర��ర�ప్ ఒడంబ��కను �ే�ా్చమ�. �ేవ�డ� తన �ాజయ్మ�ను

�ర్వ��ంచుటక��ాను �బంధనలను ఎల� ఉప���ంచు����న్�ో �ెల�సు������� ఈ ���గమ�ల� మనక�
స�యకరం�ా ఉం��న�.

�ాత �బంధనను సమ�ా�న���న �ాలమ�లల���� �����ంచ����� గల మ��క మ�రగ్ ం ��స్్ట ��స్ట ర్

క��్ఫషన్ ఆఫ్ ���త్ �క్క 7వ అ��య్యంల� కనబడ�త�నన్��. మ�నవ�డ� �ాపమ�ల� ప���� క మ�నుప�
మ��య� ప���� �న తర��ాత క��� �ేవ�డ� మ�న�ా��� వయ్వహ��ం�న ���నమ�లల�� మ�ఖయ్

మ�ర�ప్లను గ���్చన �ా్ర�ప��కలను అనుస��సత్ ూ, ��ా్వసప�ట�ప�ప్��ల� �ాత �బంధన చ��త్రను ఆ��మ�
�ాపమ� �ేయక మ�నుపట� “ఒడంబ��క �ారయ్మ�ల” �ాలమ��ాను, ����న బ�ౖ�ల� చ��త్రను ఇమ�డ�్చ
“కృ�ాస��త��న
� ఒడంబ��క”�ాను �భ�ంచుచునన్��. ఆ తర��ాత అ�� “ధర్మ�ాసత్ �మ� ���ంద” అ�

�ిల�వబ��న అన�ా, �ాత �బంధన �ాలమ�ల� అ� అర్థ �చు్చ �ాలమ�నక�ను, మ��య� “సు�ారత్ ���ంద”
-19����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

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

��ల�గవ �ాఠమ�: �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క

అ� �ిల�వబ��న అన�ా, ���తత్ �బంధన �ాలమ�ల� అ� అర్థ �చు్చ �ాలమ�నక�ను గల మధయ్�ాలమ�ల��

“కృ�ాస��త��న
� ఒడంబ��క”ల� గల ఒక మ�ఖయ్ �భజనను గ���్చ �ె�యజ�య�చునన్��.

గ�ం�న శ��బద్ మ�ల�, �సత్ ృతం�ా ��ర�ంపబ��న�ాడ�, �ేవ�ాసత్ � సంబంధ��న
� బ�ౖ�ల�

పం��త�డ���న
ౖ ���్హార్డ స్ ��స్, �ేవ�� ప్రతయ్కష్తను గ���్చన �ర� మ��య� అంశమ�లల� ��ట��ేసు���న

మ�ఖయ్���న మ�ర�ప్ల �క్క �ా్ర�ప��కల ప్ర�ారం �ాత �బంధనను �భ�ం��డ�. మ�నవ పతనమ�నక�

మ�ందట��ైన “��చనక� ప�ర్వప� శకమ�”ను గ���్చ అతడ� �ె�యజ��ాప్డ�; మ�నవ పతనమ� తర��ాత

ఆ��మ� మ��య� హవ్వల� ఏ�ెను ��టల� నుం�� �����యబడక మ�ందు �క్క ��� ��చ�� శకమ�;
మ�నవ పతనమ� �దల���� ��వహ� ��నమ�లల� ��ట��ేసు���న జలప్రళయమ� వరక�గల �ాలమ�;

జలప్రళయమ� తర��ాత �ాలమ� �దల���� మ�లప�ర�ష�ల వరక�; మ�ల ప�ర�ష�ల �ాలమ�; ���
�ాలమ�; మ��య� ��� తర��ాత ప్రవచన �ాలమ�; అవ�ను, అతడ� ���తత్ �బంధనను గ���్చ క���

మ�ట�్ల��డ�. ��స్ ఈ �భజనలను అనుస��ం��డ� ఎందుకన�ా �ేవ�� ప్రతయ్కష్తను గ���్చన ర�పమ�

మ��య� అంశమ�లల� ��ట��ేసు���న మ�ఖయ్��న
� మ�ర�ప్ల� చ��త్రను ఒక య�గమ�ల� నుం�� తర��ాత
య�గమ�ల���� న���ిం��య� అతడ� నమ�్మడ�.

�ాలమ� �క్క అవ��, ఒక�ా�� గ���త్ంపబ��నదంట�, ఆ �ాలవయ్వ��ల� �ేవ��� మ��య� ఆయన

�తత్ మ�ను బయల�పర�న చ��త్ర సంబంధ��న
� సంఘటనల సమ��రమ���ౖ తన దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ంచడం
�ేవ�ాసత్ � బ�ౖ�ల� పం��త�� బ�ధయ్త అవ�త�ం��. సహజం�ా��, చ��త్ర సంబంధ���న ప్ర� �ాలవయ్వ��ల�

సంభ�ం�న సంఘటనల�న్య� ఒక����� మ��కట� సంబంధంగల��ౖ య�ం��న�. �ా� ఏ�ైన �య�త
�ాలవయ్వ��ల�, ���న్ సంఘటనల� ఇతర సంఘటనల కంట� అ� ప్ర��న��న
� ��ా్మణ�త్మక���న �ాత్రల�

�� �ి�త్ ా�. �ేవ�ాసత్ � బ�ౖ�ల� పం��త�ల� ఆదర్శ�ా్రయం�ా �ాత �బంధనల�� ప్ర� �ాలవయ్వ��ల�� ఎక�్కవ

��ా్మణ�త్మక���న ల�క ప్ర��న���న సంఘటనల��ౖ తమ దృ�ి్ట� ��ం��్రక���త్ ార�.

ఉ��హరణక�, �ేవ�ాసత్ � బ�ౖ�ల� పం��త�ల� తమ దృ�ి్ట� �ాత �బంధన చ��త్రల�� ఏ�ెన
ౖ ఒక

��గమ���ౖ, తరచు�ా “�ా�ాద్న �ాలవయ్వ��,” ఇ�ా����య�ల మ�లప�ర�ష�ల అన�ా అబ�్ర�మ�, ఇ�ాస్క�

మ��య� య���బ�ల �ాలవయ్వ�� అ� �ిల�వబ��న �����ౖ ��ం��్రక��ంచవచు్చ. ఈ �ాలమ�లల� �ేవ�డ� తనను
���� �ా్రథ�కం�ా ప్రతయ్కష్ సం�ాదం, దర్శనమ�ల� మ��య� కలల ��్వ�ా బయల�పరచు����న్డ� �ార�

�ామ�నయ్ం�ా శ�దధ్�� గమ�సుత్ంట�ర�. అబ�్ర�మ�, ఇ�ాస్క� మ��య� య���బ�ల సం��నమ���ౖ ��ం��్రకృతం
�ేయబ��న ���ద్ష్ట జ�� �ా్ర��నయ్�� దృ�ి్ట అంతకంతక� త��గ్�� వ�చుం��నద� �ార� గ���త్�త్ ార�.

మ�లప�ర�ష�ల� అ��క బ��ీఠమ�ల �దద్ ఆ�ా��ం��ర� �ార� గమ��ాత్ర�. అతయ్��క సం��నమ�ను
గ���్చ మ�లప�ర�ష�లక� �ేయబ��న �ా�ాద్నమ�ను �ార� వ��్ణ�త్ ార�, మ��య� మ�లప�ర�ష�లక�
�ా�ాద్నమ� �ేయబ��న �ేశమ� �క్క �ా్రమ�ఖయ్తను �ార� గ���త్�త్ ార�. ఈ �ధ��న
� గమ�కల�, ఆ
-20����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

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

��ల�గవ �ాఠమ�: �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క

�ాలవయ్వ��యందంతటను ప్ర��న �ాత్రలను వ��ంచు ��ా్మణ�త్మక���న సంఘటనలను గ���త్సత్ ూ,

మ�లప�ర�ష�ల �ాలవయ్వ��� �తత్ ం�ా �లకష్ణ��న
� �ధం�ా గ���త్ంచ����� �ేయబ��న
ప్రయతన్మ�ల�ౖయ�నన్�.

�ేవ�ాసత్ � బ�ౖ�ల� పం��త�ల� తమ దృ�ి్ట� ధర్మ�ాసత్ � �ాలవయ్వ����ౖ, అన�ా ఇ�ా����య�లను �ా��

�రగ్ మ �ాలమ�ల� �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న �ేశమ�ను జ�ంచు ��శ�ా న���ిం�న ��� �ాలమ���ౖ క���

��ం��్రక��ంచ����� ఎం�ిక �ేసు��నవచు్చ. ఈ �ాలమ�లల�, �ేవ�డ� తనను ���� బహ�మ�ఖ ���నమ�లల�
ప్రతయ్కష్పరచు����న్డ�, �ా� �ా్రథ�కం�ా ��� ధర్మ�ాసత్ �మ� ��్వ�ా బయల�పరచు����న్డ�. ఇ�ా���ల���ౖ
��ం��్రక��ంపబ��, ఇ����కం�ా క�ం�ంచుక��� త�ం��న దృ�ి్ట �వరక� జ��య �ా్ర��నయ్త�ా మ���న��.

గ���రమ� ���్మంపబ��ం�� మ��య� అక్కడ ఆ�ాధన ��ం��్రకృతమ� �ేయబ��ం��. ఇ�ా����య�ల సంఖయ్

ఇ����కం�ా �������� వ�చుం��న��, గనుక ఇ�ా����య�ల� �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న �ేశమ�ను

�ా్వ��నపరచు��నునట�
్ల �ేవ�డ� �ా��� న���ిం��డ�. ఈ �ధ���న సంఘటనల� ��� ��ట� �ాలవయ్వ���
�తత్ ం�ా వ��్ణం��� గనుక బ��
ౖ ల� సంబంధ���న చ��త్రల�� ఈ కష్ణమ�ను గ���్చన ఒక తకష్ణ
��య��త్రమ�ను మనమ�ందుంచుచునన్�.

�నన్ �ా�క జ�డ
బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� చ��త్రల�� ���ద్ష్ట��న �ాలవయ్వధులను గ���్చన సమ�ా�న తకష్ణ

��య�పటమ����ాట�, �ేవ�ాసత్ � సంబంధం�ా ఉను్మఖ���న �����్ర�త్మక ���్లషణ �ామ�నయ్ం�ా ��ండవ
పర్వమ�నక�, �నన్ �ా�క జ�డ ��ౖప� ��ళత్ �ం��. “�నన్ �ా�క���న” అ�� పదజ�లమ� �ామ�నయ్ం�ా

“�ాలవయ్వ�� గ�ం��” అ� అర్థ �సుత్ం��. �ాబట�్ట , �నన్ �ా�క���న జ�డ ��� దృ�ి్ట� బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
�
సంఘటనల� �ాలమ� గ���న ��ల��, ఒక �ాలవయ్వ�� నుం�� మ��క �ాలవయ్వ����, ఒక����� మ��కట�
సంబంధం క�ప్ంచు��ను ���నమ�ల��ౖ ��ం��్రక��సత్ ుం��.

�నన్ �ా�క��న
� జ�డను ఈ �ధం�ా �ి్థ��క��ంచు ప్ర��యను మనమ� �����క��ంపవచు్చ. ప్ర� ఒక్క

�ాలవయ్వ��ల�� ��ా్మణ�త్మక���న సంఘటనల� గ���త్ంపబడ�చుండ�ా, దగగ్ �� సంబంధంగల సంఘటనల� ప్ర�

�ాలవయ్వ��ల� సంభ�ం��య� ���తమవ�త�ం��. ఈ సంఘటనల� ఒక����� మ��కట� ����్వర�

��త�వ�లనుబట�్ట సంబంధంగల��ౖ య�ండవచు్చ, �ా� �ేవ�ాసత్ � బ�ౖ�ల� పం��త�ల� ఈ సంబంధమ�లను

గ���త్సత్ ూ, తత్ఫ�తం�ా తల�తత్ � సంఘటనల పరంపరల� ప్ర��ం�ంచు అ�వృదుధ్ల జ�డను చ��త్రల�� ఒక
�ాలవయ్వ�� �దల���� తర��ాత �ాలవయ్వ�� వరక� ��ాత్ర�. ప్ర� య�గమ�ల� సంభ�ంచు సంఘటనల

�� �కల� తరచు�ా �ాత �బంధన అనుస��ం�న స��శ�ా�లను, ���ద్శనమ�లను ల��� బ�టలను

బయల�పర��ాత్�. అ� �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క ప���గమనమ�ల�� ప��జ్ఞ �నమ�లను సమక�ర�్చ���.
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సంద��్శంచం��.
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�నన్ �ా�క��న
� జ�డక� సంబం��ం�న ఒక ఉ��హరణమ�ను చూ��ద్మ�. మనమ� మన

అధయ్యనమ�ను మ�లప�ర�ష�లక� సంబం��ం�న �ా�ాద్న �ాలవయ్వ���� సమ�ా�నమ��ా

�దల���ట్టవచు్చ. మన లకష్య్మ�ల ��తత్ మ�, క��ను �ేశమ�ను ఇ�ె్చదన� �ేవ�డ� అబ�్ర�మ��� �ే�ిన

�ా�ాద్నమ���ౖ మన దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ంచు��మ�. ఆ��. 15:18-21ల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:
ఆ ��నమం�ే ��హ� �ా ఐగ�ప�త్ న�� �దల���� ��పప్ న���న
� య�ఫ్రటస
� ు

న��వరక� ఈ �ేశమ�ను . . . � సం��నమ�న ���్చయ���న్న� అబ�్రమ��� �బంధన
�ే�న
� ు (ఆ��. 15:18-21).

మనమ� మ��క ��ట చూ�నట�్ట�ా, ఈ సమయంల� �ేవ�డ� అబ�్ర�మ� సం��నమ�నక� క��ను

�ేశమ��చు్చన� �ా�ాద్నం �ేసత్ ు��న్డ�, ఈ సంఘటన మ�లప�ర�ష�ల �ాలవయ్వ��ల� ��ట��ేసు���న

��ా్మణ�త్మక���న సంఘటనల సమ��రమంతట��� అతయ్ంత �ా్ర��నయ్��న
� �ెయ
ౖ �నన్��.

అ��ే �ేవ�డ� మ�లప�ర�ష�ల �ాలవయ్వ��ల� క��ను �ేశమ�ను గ���్చ �ే�న
ి �ా�ాద్నమ�ను

గ���్చన సంఘటనను అర్థ ం �ేసు��నడం మ�త్ర�� ��లదు. గతంల� ��ట��ేసు���న ఏ �� సంఘటనల�

క��ను �ేశమ�ను �ా్వ��నపరచు��నుటక� సంబం��ం�న ఈ �ా�ాద్నమ� �క్క ��ప��య్�న్ సృ�ి్టసత్ ు��న్�,
భ�షయ్త�
త్ ల� ��ట��ేసు���� సంఘటనల� ��� �ా్రమ�ఖయ్తను ఎల� �శదపర��ాత్� �ెల�సు���ాల�
�ేవ�ాసత్ � బ�ౖ�ల� పం��త�ల� క��� ఆ�సుత్��న్ర�. �ాబట�్ట , �ార� ఈ సంఘటనక� సంబం��ం�న తమ
అవ�ాహనను అ��కం �ేసు������� �నన్ �ా�క అందుబ�ట� ������న్ అవలం�సుత్��న్ర�.

గ���న్ జ�్ఞపకం �ేసు��ంట� మ�ందుక� ���్లనట్ల ��ే, మనమ� బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� ఆ��మ

�ాలవయ్వ����, ఆ��మ� �దల���� ��వహ� వరక� గల �ా్ర�న �ాలవయ్వ���� మళ్ల వచు్చ. మనమ� మ��క

�ాఠంల� ��ర�్చ���నట�్ట, ఈ సమయంల� �ేవ�డ� �దట మ�నవజ��� ఉపప్ర��ధులను�ా �ా్థ�ిం� �ార�
ఈ భ�� యందంతట���ౖ తమ ��తత్నమ�ను �ెల��ంచవచు్చన� ��ల���్చడ�. ఆ��. 1:7ల� ఇల�
�ా్రయబ��య�నన్��:

�ేవ�డ� �ా��� ఆ�ర్వ ��ం�ెను; ఎట్ల న�ా “�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).

�ేవ�డ� �దట మ�న�ా�� సృ�ం�, �ా��� ఆయన �క్క ఉపప్ర��ధులను�ా భ�� �ద

�య�ం�నప�ప్డ�, ల�కంల� �ాపమ� ల�దు, గనుక ల�పరచు��నడం ఎట�వంట� కష్ట��నను కల�గక�ం��
�ాధయ్మ��య్ లకష్య్���య�ం��న��. �ా� ల�పరచు��ను ప్ర��య యంతట�� �ాపమ� జట�లం �ే�ిం��, గనుక
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మ�నవ ప్రయ�సమ�ల�న్య� కష్టతరమయ�య్�, అ� ఎందుక� ప����ా�వయ�య్�. ఆ��. 3:17-19ల�
�ేవ��ే ఆ��మ��� ఈ ���ం�� మ�టల� ��ల�సుత్��న్డ�:

. . . � ��తత్ మ� ��ల శ�ింపబ��య�నన్��; ప్రయ�సమ����� �వ� బ్రదుక�

��నమ�ల�న్య� ��� పంట �ందువ�. అ�� మ�ండ్ల త�పప్లను గచ్చ�� దలను �క�
���ించును, �� లమ�ల�� పంట �ందువ�. �వ� ��లక� ����� �ేర�వరక� �
మ�ఖప� �ెమట �ా��్చ ఆ�రమ� �ందువ�; ఏలయన�ా ��ల నుం�� �వ�

�యబ����; �వ� మ��న్ గనుక ����� మ��ౖన్�� దువ� �ె��ప్ను (ఆ��. 3:17-19).
అట్ల �నపప్ట����, �ాపమ�ల� పతన��న
� తర��ాత క���, భ��� ల�పరచు��న����� మ�నవ�ల�

తమ ప్రయ�సమ�లను ��న�ా��ంపవల�న� �ేవ�డ� ఆ�ం��డ�. మ�నవజ�� �క్క దు�ా్మరగ్ త ఇ����కం�ా
అ��కమగ�చుం��నప�ప్డ� ఈ ల�కమ�ను ��వహ� ��నమ�లల�� జలప్రళయమ� �ేత ��శనమ�

�ేయవల�న� �ేవ�� మనసుస్ క���ంపబ��నప�ప్డ� క���, నమ్మక���న �ీత్ �ప�ర�ష�ల ��్వ�ా తన

�ాజయ్మ�ను ఈ ల�కంల� �ా్థ�ింపవల�న� �ేవ�డ� తన ప్రణ��క ప్ర�ారం పనుల� �ే�ాడ�. ఆ���ాండమ� 9:1
ప్ర�ారం, జలప్రళయమ� మ����ిన ��ంట�� �ేవ�డ� ��వహ��� ఈ ���ం�� మ�టల� పల�క�త���న్డ�:
�ర� ఫ�ం� అ�వృ��ధ్�� ం�� భ��� �ంప���.
మ�నవ�ల �ాపమ� వలన కష్టమ�ల� క���నపప్ట����, �ేవ�డ� ఆ��యం�ే �య�ం�నట�్ట�ా,

���ంపబ��న మ�న�ా� భ��� ల�పరచు��� ���� ఏలవల�న� �ేవ�డ� ఆ�ం��డ�� �షయ��న్
మనమ� �ా్ర�న ���ార�్డల ��్వ�ా �ెల�సు��నగలమ�.

�ేవ�డ� మన �ితర�లక� క��ను �ేశమ�ను గ���్చ ఇ�్చన �ా�ాద్నమ� మ�న�ా� భ���

ఏలవల�ింద� ఇయయ్బ��న �ిల�ప� ��ర��ర�టల� ఒక అడ�గ� మ�ందుక� ���ినట్ల �య్ంద�

అర్థ ం�ేసు�������, ఈ ��పథయ్మ�ను గ���్చన జ�్ఞనం మనక� స�యకరం�ా ఉంట�ం��. �ా్ర�న

�ాలమ�లయందు, �ేవ�డ� తన స్వర�పమందు సృ�ంపబ��న మ�నవ�ల� �రర్థ కత్వమ� మ��య�

�ాపమ��� �ం��య�నన్ ల�కమ�ను ఏల�ట ��్వ�ా ఆయన �ాజయ్మ�ను ఈ భ�� �ద కట్ట వల�న�

�ిల�ప����్చడ�. ఈ ఏల�బ�� �ేవ�డ� అబ�్ర�మ� మ��య� అత� సం��నమ� �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న

క��ను �ేశమ�ను �ా్వ��నపరచు��నవల�న� �ేవ�డ� �ిల�ప��చు్చటల� �ం�ా గట�్ట �ా వయ్కత్ ం �ేయబ��ం��.
�ితర�ల �ాలవయ్వ��ల�� ��ర��ర�ప్నక� సంబం��ం�న పర్వమ�, అ�ే ఒక అంతమ� �ాదు;

మ�లప�ర�ష�ల ��యయ్బ��న క��ను �ేశమ�ను గ���్చన �ా�ాద్నమ� భ�షయ్త�
త్ ల�� ఇం�ా ��పప్�ైన
��ర��ర�ప్ ��శ�ా ��యబడ�చుం��న మ�ందడ���� య�ం��న��. ఆ���ాండమ� 22:18ల� �ేవ�డ�

అబ�్ర�మ�నక� ఈ ���ం�� �ా�ాద్న�చు్చచు��న్డ�:
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భ�ల�కమ�ల�� జనమ�ల�న్య� � సం��నమ� వలన ఆ�ర్వ��ంపబడ�ను (ఆ��.
22:18).

�ేవ�డ� �ా�ాద్నమ� �ే�న
ి ట�్ట ఆయన �ా�ాద్న �ేశమ�ను అబ�్ర�మ�నక�ను అత� సం��నమ�నక�ను

ఒక �ా్థనబలమ�ను, �ాల��ప�టక� �ా్రరంభ స్థ లమ����్చడ�య�, గనుక ఇప�ప్డ� �ార� అచ్చట నుం��
భ�ల�కంల�� తమ క�ట�ంబమ�ల�న్ట�� ��చన ఆ��ా్వదమ�ల��ందు ��శ�ా న���స
ి త్ ూ, �ేవ�డ�

ఆ��యం�ే మ�న�ా��� �య�ం�నట�్ట �ేవ���� ��రవమ� కల�గజ�య� ఏల�బ��� ఈ భ��యందంతటను
��న�ా��ం���స్వ�నన్ద�య� ఈ వచనం మనక� జ�్ఞపకం �ేసత్ ునన్��.

ఈ ��త�వ�నుబట�్ట ��, మనమ� ��ర�్చ��నుచునన్ మ�నవజ�� ఏల�బ��� గ���్చన �నన్�ా�క జ�డ

�రగ్ మమ� మ��య� �జయమ� �క్క �ాలవయ్వ�� ��ప
ౖ ��ా, ��� మ��య� అత� ��సు�ెన
ౖ ��హ� ష�వ
��నమ�ల ��శ�ా మ�ందుక� ��న�ాగవల�ియ�నన్��. ఈ �ాలవయ్వ��ల�, �ేవ�డ� ఇ�ా���ల�ను �ా�ాద్నమ�
�ేయబ��న �ేశంల� �ా్థ�ిం��డ�, ���� ఇ�ా���ల� �క్క జ��య మ�తృభ���ా �ి్థ��క��ం��డ�. మన
�ితర�లక� �ేయబ��న �ా�ాద్నం �ేవ�డ� ఇ�ా���ల�నక� �జ�తస్వం�ా �ేశమ�ను ఇవ్వడం ��్వ�ా
బలపరచబ��ం��. ��హ� ష�వ 1:6ల� �ేవ�డ� ��హ� ష�వ�� ఇల� ��ల�సుత్��న్డ�:

�నున్ �డ�వను �నున్ ఎడబ�యను, �బ్బరమ�గ��� �ైరయ్మ��ా నుండ�మ�.
�ా����
� ె్చదన� ��ను �ా�� �ితర�ల�� ప్రమ�ణమ� �ే�ిన �� �ేశమ�ను
�శ్చయమ��ా �వ� ఈ ప్రజల �ా్వ��నమ� �ే��దవ� (��హ� ష�వ 1:6).

ఇ�ా���ల� �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న �ేశమ�ను �ా్వ��నమ� �ే�ి���నప�ప్డ�, మ�నవజ�� ఏల�బ��

�ేయవల�న� �ేయబ��న అసల� �య�మకమ�, మ��య� క��ను �ేశమ�ను గ���్చ అబ�్ర�మ�నక�
�ేవ����్చన �ా�ాద్నమ� మ�� ఎక�్కవ�ా బలపరచబ��న�.

�రగ్ మమ� ��ట��ేసు���న ��నమ�లల� �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న �ేశమ�ను ����ా�� �ా్వ��నమ�

�ేసు��నుట మ��య� జ�ంచుట, �ాజయ్మ� ��ల�చుం��న ఒక �ా�ను మ��య� �ే�ాలయమ�ను ఇ�ా���ల�
క���య�ం��న �ాలవయ్వ��ల� మ�� ఎక�్కవ�ా ��ర���ా�. ఇ�ా���ల� తన శత�్రవ�ల����ం� �ా�ాద్న

�ేశమ�ను సం�ా��ంచు��� ఒక ��పప్ �ామ��జయ్మ��ా అ�వృ��ధ్ �ెం��న సమయం ఇ�ే. ���దు క�ట�ంబమ�

�ేత సమక�ర్చబ��న �ా�ాద్న �ేశమ� �క్క భద్రత, శత�్రవ�����ం� �దట��ా�� జ�ంచు���న �ేశమ�ను
సు�ి్థరపరచుచు అ�� �సత్ ��ంపజ�యబడ�చుం��న ��శ�ా ��యబ��న మ��క మ�ందడ�గ�య్ం��. �ా� ఈ

�ాలవయ్వ��ల�� �ామ��జయ్ సంబంధ��న
� ఆ��మ �ాసత్ �కతల�, భ�షయ్త�
త్ ల� ఒక ��నమ� ��రక�, ���దు
క�ట�ంబమ� �క్క ��మంత���న ఏల�బ�� భ��యందంతటను �సత్ ��ంచు ��నమ� ��రక�
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ఎదుర�చూ�ెను. ���దు క�ట�ంబమ�ల� ఉం��న ఈ ���కష్ణను గ���్చ మనమ� ��రత్నల� 72:8-17ల�
చదువగలమ�:

సమ�ద్రమ�నుం�� సమ�ద్రమ�వరక� య�ఫ్రటస
� ున�� �దల����

భ���గంతమ�లవరక� అతడ� �ాజయ్మ� �ేయ�ను . . . �ా�లందర� అత���

నమ�ా్కరమ� �ే��దర�. అనయ్జనులందర� అత� ���ం�ెదర� . . . అత��బట�్ట

మనుష�య్ల� ���ంపబడ�దుర� అనయ్జనులందర�ను అతడ� ధనుయ్డ� �ెప�ప్��ందుర�
(��రత్నల� 72:8-17).

���దు ఇంట��ార� �ేవ�� ��డల నమ్మక���న�ా��� య���న్ర� ర��వ�పరచు��నుట, మ��య�

�ాజయ్మ� భ��యందంతటను నమ్మక���న�ా�� �క్క ��చనమ�ను మ��య� ఏల�బ��� ప్ర��శ��ట్ట �చు
�సత్ ��ంచుట, �ాజయ్మ� ��న�ాగ�చుండ� �ాలవయ్వ���� సంబం��ం�న ���కష్ణ��� య�ం��న��.

���రకరమ��ా, ���దు ఇంట��ా��� గ���్చన ఇట�్ట ��పప్ ���కష్ణ �ేశబ��ష్కరణ �ాలమ�ల�

భయంకర���న పతనమ�ను ఎదు��్క� ప�నర�దధ్ ��ంపబడల�క�� �న��. ��ర��ర�ప్ మ�� ఎక�్కవ�ా

జర�గ�చునన్ సమయ��� య�ండ�టక� బదుల��ా, �ాసత్ వం�ా అ�� ఓట��ాలగ�చుం��న సమయ���

య�ం��న��. భ�� �ద �ేవ�� ప్రజల ఏల�బ���� ఈ �ాలమ� భయంకర��న
� ఎదుర��ెబ్బ అ�య్ం��. �ేవ��

ప్రజలక� ���ధం�ా �ేవ�� �ర�ప్ వ�్చం�� గనుక ఆయన ఉతత్ ర మ��య� ద��ణ �ాజయ్మ�లను �ా�� �ేశమ�ల�
నుం�� ��ల�ప��� పం�ి���ాడ� మ��య� �ార� �ేశబ��ష్కృత�లయ�య్ర�. ఇంత కంట� ఎక�్కవ�ా, ఈ �ాలమ�
ఓట��� అంతమ�య్ం��. �ేవ�డ� తన క�కరమ� ��ప�ప్న ఇ�ా����య�లల� అ��క�లను �ా�ాద్న
�ేశమ�నక� మరల� �సు��� వ��్చడ�, ఆయన ప్రజల��ల� �ాష్ట� �ాలక���ా ���దు వంశసు్థ�ైన

��ర�బ�్బబ�ల�ను ల�వ���ాడ�, అత��� అనయ్జనుల��ౖ ��పప్ ��పప్ �జయమ�లను అనుగ��ం� ��డ�. హగగ్ �
2:7-9ల� ఇల� �ా్రయబ��య�నన్��:

��ను అనయ్జనులనంద��� కద�ంప�ా అనయ్జనులంద�� �క్క �ష్టవసుత్వ�ల�
�ేబడ�ను; ��ను ఈ మం��రమ�ను మ��మ�� �ంప�దును; . . . ఈ కడవ��
మం��రమ� �క్క మ��మ మ�నుపట� మం��రమ��క్క మ��మను

�ంచును . . . ఈ స్థ లమందు ��ను సమ���నమ� �ల�ప ననుగ���ం�ెదను (హగగ్ �
2:7-9)

ఇ�ా���ల� నమ్మకం�ా ఉం��నట్ల ��ే, ఈ �జయం �ా��ంపబ�ే�,ే ��చన మ��య� ఏల�బ���

గ���్చన ����న ల�కమందంతటను �ాయ్�ించుట �దల��య్�ే. �ా� �ా�ాద్న �ేశంల� ప్ర��
� ం�న

ఇ�ా����య�ల� ప�ే ప�ే �ేవ���� ���ధం�ా �ర�గ�బ�ట� �ేయ�చుం����, అందువలన అనుగ���ంపబడ�న�
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�ె�ప్ి న ఆ��ా్వదమ�ల� అనుగ���ంపబడల�దు, �ాజయ్మ� ఎనన్ట���� �సత్ ��ంచల�దు. �ాసత్ �ా���, ఇ�ా���ల�ను
ప�నర�దధ్ ��ంచడం ��క�్కమ��న ఓట� అ�య్ం��.

ఏల�బ�� �షయ��� ఆ��మ�నక� మ��య� ��వహ�నక� ఇయయ్బ��న �ిల�ప�, మ�లప�ర�ష�లక�

�ేయబ��న �ా�ాద్నమ�, �రగ్ మమ� తర��ాత జ��య మ�తృభ��� �ా్థ�ించడమ�, �జయమ�లను

�ేక�ర్చడమ�, ఏక�ాజ�య్��పతయ్ �ాలమ�ల�� సఫ�కృతమ�ల�, మ��య� ��గవంత��న
� ప�నర�దధ్ రణను
గ���్చన ���కష్ణల�, అ�న్ �రర్థ కమయ�య్�. �ాత �బంధన మ����� స���,� �ేవ�� �ాజయ్మ�

�సత్ ��ంచుల�గ�న భ��యందంతటను ��ల��లప్బడవల�నను మ�న�ా� ఏల�బ���� సంబం��ం�న లకష్య్మ�
���న్�నన్మ�య్ం��.

స���గ్ ా ఈ సమయంల��� ���సత్వ �ేవ�ాసత్ � బ�ౖ�ల� పం��త�ల� బ��
ౖ ల� సంబంధ���న చ��త్ర �క్క

్ల త���న్ర�. బ��ష్కరణ మ��య�
�ట్ట �వ�� దశ ��ప
ౖ �, ���తత్ �బంధనల�� చ��త్ర �క్క చరమ దశ ��ౖప� మళ�
ప�నర�దధ్ రణ �ఫలమగ�ట వలన ఏరప్��న ��ఫ
ౖ ల�య్లను తల��ందల� �ే�,ి ���ంపబ��న�ా�� ఏల�బ��

��ర��ర�ప్ ఈ భ�� �ద అమల��ేయబడ�టక� �ేవ�డ� ��స
� త్ ునందు తన చరయ్ను �ేపట�్టడ� ���తత్ �బంధన,

��ా్వసులక� అభయ�చు్చచునన్��. బ��ష్కరణ �ాపమ�ను ��ట�్ట ��
� ,ి ఆయనను అనుస��ంచు�ార�

ఆయన�� క��� భ��� ఏల�నట�
్ల స్వతంత్రమ�ను మ��య� �ాప ��చనమ�ను కల�గజ�య����� ��సు
వ��్చడ�. ��సు ���� ప్రకటన 2:26ల� ఇల� ��ల�సుత్��న్డ�:

జ�ంచుచు అంతమ� వరక� �� ���యల� జ�గ�తత్�ా �ేయ��ా��� జనుల �ద
అ���ారమ� ఇ�ె్చదను (ప్రకటన 2:26).

చ��త్ర సంబంధ��న
� ���్లషణ మనక� ఎ��న్ �షయ�లను �ె�యజ�ప�ప్త�నన్ద�� �షయ��న్ చ��త్ర

సంబంధ���న ���్లషణను గ���్చన ఈ దృ�ా్టంతమ� సప్ష్టం �ేయ��. �ాత �బంధన ఆయన మ�న�ా���

వయ్వహ��ం�న ���నమ�లను గ���్చన �ేవ�� అ���ారప�ర్వక���న ద�ాత్��జ�ౖయ�నన్��. �ాత �బంధన
గ�ం�� ��� ��నుకనునన్ చ��త్రను చూడడం ��్వ�ా, �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�ను మన

అ���ారప�ర్వక���న, వర్ణ��త్మక���న మ��ాగ్���ద్శనమ��ా అనుస��ంచ����� మనమ� అ��క మ��ాగ్లను
కను��నవచు్చ.

�ాత �బంధన, �ా్ర�ప��కప�ర్వక���న ���్లషణ ��్వ�ా ఒక అదద్ మ��ాను, చ��త్ర సంబంధ���న ���్లషణ

��్వ�ా ఒక ��ట����ాను మనక� ��తృత్వమ�ను ఇచు్చచునన్ ���నమ�ను మనమ� �ెల�సు����న్మ�, గనుక
ఇప�ప్డ� మన ఆస��త్� �ాత �బంధన ��ర���న మ�డవ ర�ప�ాలం�ారమ� ��ప
ౖ � మ�్ల ంచు��మ�.
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గ�ంథమ�

��ల�గవ �ాఠమ�: �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క

పటమ��ా ఉప�గపడ� �ా్రమ�ణ�క గ�ంథం
బహ��ా, �వ� ఒక ల�తక��ప్రదర్శన�ాలను సంద��్శం�య�ండవచు్చ, ల��� ��పప్ �త్రక��

�� ట�లను చూ�య�ండవచు్చ. ఒక ��పప్ �త్రకళను జ�గ�తత్�ా గమ�ం� చూడటం అదుభ్తకర���న

అనుభవమవ�త�ం��, �ా� క���ార�ల� మ��య� �ార� �త్రకళల� ���న
ి పప్ట� �ాలమ�లను గ���్చ ��ంత
చదవడం క��� ఒక ��పప్ స�యకరమవ�త�ం��. �త్రకళలను మనమ� మననం �ేయవచు్చ, �ా��

క���ప�ణతలను ��ట� లకష్ణమ�ల పట్ల ప్ర�ేయ్క శ�దధ్ వ��ంచవచు్చ. అ��ే క���ార�ల� ఇతర�లను గ���్చన
�ా�� దృకప్థమ�లను మ��య� అనుభ�త�లను వయ్కత్ ం �ేయ� �ర�లను క��� మనమ� �ార� ఉప���ం�ే
రంగ�లల�, ��తలల�, ��త �క్కదనంల� గమ�ంచవచు్చ.

అ�ే�ధం�ా ��ల�వరక�, మనమ� �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�ను, �ా��తయ్ సంబంధ���న

���్లషణ అ� మనమ� �ిల�చు��ను ప్ర�య
� ��్వ�ా ��్రంపబ��న ఒక పటమ��ా స��ించవచు్చ. ఇట�్ట

పదధ్ �ల�, �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�ను మనమ� �ా��తయ్ సంబంధ��న
� పనులను గ���్చన ఒక

సంగ�హమ��ా, ఎం�� �ప�ణత�� క�ర్చబ��న ప�సత్ కమ�ల��ా ప��గణ��త్ ామ�. �ాత �బంధనల�� �ా��తయ్

సంబంధ���న సృజ��త్మకతను ��చు్చ������� మనమ� ��ర�్చ��ంట�మ�, �ా� �ాత �బంధన గ�ంథకరత్ ల�
�ా�� దృకప్థమ�లను �ా�� ఆ��మ ���తలక� ఎం�� ప్రయ�సమ��� �ె�యజ��ప్ి న ���నమ�లను క���

గ���ంచవల�న� మనమ� ప్రయ�న్�ాత్మ�. గనుక మనమ� �ా��తయ్ సంబంధ��న
� ���్లషణ�� �ాత �బంధనను
అ��్వ�ించుచునన్ తర�ణంల�, �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథం ��� �వరణ�త్మక��న
� అ���ారమ�ను మన
�ద �����సత్ ునన్ మ�� ఎక�్కవ ���నమ�లను మనమ� �ెల�సు��ంట�మ�.

���సత్ ు అనుచర�ల� ఎల్ల ప�ప్డ� బ�ౖ�ల�ల�� గ�ంథమ�ల �ా��తయ్ సంబంధ���న లకష్ణమ�లను తమ

ప��గణల���� ��ంత ��రక� ��ి���నపప్ట����, �ాత �బంధనను గ���్చన ఇట�్ట ఆల�చన ఇట�వ�

సంవతస్రమ�ల �ాలమ�ల��� ప్రమ�ఖ �ాత్ర వ��ం�ం��. గతంల�, �ేవ�ాసత్ � పం��త�లల� అ��క�ల� �ాత
�బంధనను �ా్ర�ప��కప�ర్వక���న మ��య� �����్ర�త్మక��న
� ���్లషణ ��్వ�ా చూ�ార�. �ా� ఇట�వ�

ద�ాబద్ మ�లల�, సమ���రమ�ను ఇ�్చప�చు్చ��న����� �ేయబడ� ప్ర� ప్రయతన్మ�, అ�� బ�ౖ�ల�ల���ె�
ౖ �

�ాక�� ���, �ాయ్ఖ�య్నకరత్ ల ఆస��త్ మ��య� చ��త్ర సంబంధ���న �ాసత్ �ాల కంట� మ�� ఎక�్కవ�ా

�ె�యజ�ప�ప్త�నన్ద� అ��క మం�� పం��త�ల� ఉ��్ఘట�ం��ర�. �తత్ ం �ద, �ాఠక�ల అ��ా్రయ�లను
మ��య� ����లను ప్ర���తం �ేయ����� �ేయబడ� ప్రయతన్ంల� �ా�� �� ంత దృకప్థమ�లను వయ్కత్ ం

�ేయ����� రచ�తల� �ా�� రచనలను జ�గ�తత్�ా క�ర�్చ��ర�. �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథ రచ�తల

�క్క ఉ�ేద్�ంపబ��న ��వమ�లను వయ్కత్ మ� �ేయ� శ��త్�, ఈ గ�ం���న్ �ట్ట �దట �� ం�� ప్రజల��ౖ ఉం��న
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�ా�� అ���ారమ�ను ��ల్ల����
ే ,ి అ�ే అ���ారమ�ను ఈ��డ� మన ��తమ�లక� అన్వ�ం��ల���� �ా��తయ్
సంబంధ���న ���్లషణ �క్క లకష్య్���య�నన్��.

�ాత �బంధనను ఒక పటమ��ా ప��గణ�సత్ ూ ����� ఏ �� ��త�లల� వయ్వహ��ంపవచు్చ�� య�

అ��్వ�ించ�����, మనమ� ఇంతక� మ�నుప� �ేపట�్ట న ���నమ��� ఇప�ప్డ� క��� �ేపట�్ట��మ�.
�దట��ా, �ాత �బంధన �షయంల�, �ా��తయ్ సంబంధ��న
� ���్లషణను �����ంచ�����గల

మ�ల���రమ� ల�క సమర్థనను గ���్చ మనమ� మ�ట�్లడ��మ�. మ��య� ��ండవ���ా, �ా��తయ్

సంబంధ���న ���్లషణ �క్క �ా్ర��నయ్తల���� ���ద్ �మ�. �దట, �ా��తయ్ సంబంధ���న ���్లషణ �క్క
సమర్థనను చూ��ద్మ�. �ాత �బంధనను గ���్చన ఈ పదధ్ � ఎందుక� క�మబదధ్ �న
� �ై య�నన్��?

మ�ల���రం
�ా��తయ్ సంబంధ��న
� ���్లషణ �క్క ��య్యసమ్మతమ� అ��క���న ��నన్ ���లల�

�ా్థ�ింపబడవచు్చ, �ా� �ాత �బంధనను �ా��తయ్ సంబంధ���న ���్లషణ�� స��ించడమ����

స�యకర��న
� �ై య�నన్ద� �ెపప్�����గల, ��ండ� సుప���త���న ��త�వ�లను మనమ� ఈ �ాఠంల�
����్కవ�ా్కణ�ంచు��మ�. �దట��ా, ఇట�్ట పదధ్ ��� గల ��య్యసమ్మతమ�ను �ాత �బంధన స్వ��వ��

సూ�సుత్ంద� మనమ� �ెల�సు��ంట�మ�. మ��య� ��ండవ��, �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథం �షయంల�
ఈ దృ�ి్ట��ణమ�నక�గల �ా్రమ�ఖయ్తను బ�ౖ�ల� రచ�తల నుం�� �సు��నబ��న ఉ��హరణమ�ల�

సూ�సుత్��న్య�� �షయ��న్ మనమ� గమ��ాత్మ�. �దట, �ా��తయ్ సంబంధ��న
� పదధ్ � �క్క
�ల�వను, �ాత �బంధన స్వ��వ�� ఎల� సూ�సుత్నన్�ో చూ��ద్మ�.

ల�ఖనమ�ల స్వ��వమ�
అ��క ���ల��ా, �ా��తయ్ సంబంధ��న
� ���్లషణ �ాత �బంధనను చూచుటక� గల

పదధ్ ����య�నన్��, ���� సమ��్థంచ����� ఎక�్కవ ప్రయ�సపడవల�ిన అవసరం ల�దు. సప్ష్ట�న
� ���న్

లకష్ణ�ల �ేత ఇ�� �ా్రమ�ణ�క���నద� ప్రకట�ంపబ��ం��: �దట��ా, �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథం మనక�

ప�సత్ కమ�ల ర�పంల� ల��� �ా��తయ్ సంబంధ��న
� ప్రమ�ణ�ాంశమ�ల��ా ల�సుత్నన్��; ��ండవ���ా, ఈ
ప�సత్ కమ�ల� �ా��తయ్ సంబంధ���న అధు��త��న
� ఆడంబరప�ర్వక లకష్ణమ�లను చూప�చునన్��;

మ�డవ���ా, �ాత �బంధనల�� ప�సత్ కమ�ల� �ా��తయ్ సంబంధ��న
� ��పప్ ��ౖ�ధయ్మ�నక� �ా్ర��ధయ్ం
వ��సత్ ునన్�. �దట, �ాత �బంధనను మనక� ప�సత్ కమ�ల ర�పంల� ల��� �ా��తయ్ సంబంధ���న
ప్రమ�ణ�ాంశమ�ల��ా ల�సుత్నన్ద�� �ాసత్ వమ�ను గ���్చ �ెల�సు��ం��మ�.
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�ా్రథ�క �ా్థ�ల���, �ా��తయ్ సంబంధ���న ���్లషణ �ాత �బంధన ఒక �ా��తయ్ సంబంధ���న

సంకలన��� య�నన్ద�� �ాసత్ వం��ౖ ఆ��రప��య�ంట�ం��; అ�� �ా��తయ్ సంబంధ��న
� ప్రమ�ణ�ాంశమ�లను

క���య�నన్��. మనమ� ఉప���ంచుచునన్ �ాత �బంధనల� 39 ప�సత్ �ాల���న్య� ఆధు�క బ�ౖ�ల�ల��
�షయ సూ�క �షయ���న కష్ణ�క దృ�ి్ట బయల�పర�సుత్నన్��. సంబం��త జ���� మనంద���� సుప���త��:
ఆ���ాండమ�, �రగ్ మ�ాండమ�, ల��య�ాండమ�, సంఖ�య్�ాండమ�, ��్వ��ప�ేశ�ాండమ�, ��హ�ష�వ,
��య్య���పత�ల�, ర�త�, 1 మ��య� 2 సమ���ల�, 1 మ��య� 2 �ా�ల�, 1 మ��య� 2

��నవృ��త్ంతమ�ల�, ఎజ�్ర, ����మ�య్, ఎ��త్ ర�, �బ� గ�ంథమ�, ��రత్నల గ�ంథమ�, �ా��తల�, ప్రసం��,

పరమ��తమ�, ��షయ� గ�ంథమ�, ���్మయ�, �ల�ప�ాకయ్మ�ల�, ���జ
� �్కల�, �����ల�, హ���య,

���ల�, ఆ�సు, ఓబ��య్, ���, ��ా, నహ�మ�, హబక�్కక�, జ�ఫ��య్, హగగ్ �, జ�క�ాయ్, మ��య�
మల���

మనక� ఈ ప�సత్ కమ�ల జ���� సుప���త���య�ండ�ట ఎంత మ�ఖయ్��న
� �ై య�నన్�ో , �ా��తయ్

సంబంధ���న ���్లషణ దృ�ి్ట��ణంల� మనమ� ఈ ప�సత్ కమ�లను స��ించునప�ప్డ� మనసుస్ల�

ఉంచు�����స్న అ��క అర్హతలను మనమ� ����్కనడం క��� అం�ే మ�ఖయ్���య�నన్��. �దట��ా, మనమ�
మన బ�ౖ�ల�ల� కను��ను �ాత �బంధనల�� ప�సత్ కమ�ల ��ర్ల � �ామ�ణ�క గ�ంథంల�� ఆ��మ���న� �ావ�.

���న్ ��ర్ల � య�దు సంప్ర��యమ�ల నుం�� వచు్చచునన్�, ���న్ ���క� ��షల���� అను�ాదమ� �ేయబ��న
బ�ౖ�ల� అ�న ��ప్ట �జ�ంట్, అన�ా �ాత �బంధన �క్క ప్ర��వమ�గల �ా్ర�న ���క� అను�ాదమ�ల� నుం��
వచు్చచునన్�. ఇం�ా ���న్ అట� తర�ాత ��ల� �ాలం ��ట� ���సత్వ �ాంప్ర��యమ�లల� నుం��

వచు్చచునన్�. �ా� ఈ సమయంల� అతయ్ంత �ా్రమ�ఖయ్��న
� �వరమ�, 1 సమ���ల�, 2 సమ���ల�, 1

�ా�ల�, 2 �ా�ల�, 1 ��నవృ��త్ంతమ�ల�, 2 ��నవృ��త్ంతమ�ల�క� సంబం��ం�న�ై య�నన్��. ��ట� ఆధు�క

బ�ౖ�ల�ల� గల ఈ ఆర� ప�సత్ కమ�ల� ఆరంభంల� ��వలమ� మ�డ� ప�సత్ �ాల� మ�త్ర��: సమ���ల�, �ా�ల�
మ��య� ��నవృ��త్ంతమ�ల�. ����� అదనమ��ా, ఎజ�్ర మ��య� ���మ
� �య్ అ�� ప�సత్ కమ�ల� క���
ఆ��యందు ఒక్క గ�ంథ��� య�ం�ెన� అ��కమం�� ���ాను�ాదక�ల� సూ�ం��ర�. మనమ� �ాత

�బంధనను �ా��తయ్ సంబంధ���న ���్లషణ దృ�ా్ట� చ���నప�ప్డ�, �ాత �బంధనల�� ప�సత్ కమ�ల� అ�

ఆరంభంల� ఇవ్వబ��న �ధం�ా�� �ాట�� గమ�ంచవల�న� మనమ� ఆం�ో ళన �ెందుత�ంట�మ�. �ాబట�్ట , ఈ
అర్హతలను మనమ� మన మనసుస్ల� ఉంచు��నడం ��ల� మ�ఖయ్ం.

��ండవ���ా, �ాత �బంధనల� ఈ ప�సత్ కమ�ల�న్ కనబడ� వర�స క�మమ� చ��త్రయందంతటను

వయ్��య్స����� �ం��. మనమ� ప్రసత్ ుతమ� ఉప���ంచుచునన్ ఆధు�క బ�ౖ�ల�ల�� వర�స క�మమ� ��ల�

వరక� ��ప్ట �జ�ంట్ ల�క ���క� �ాంప్ర��యమ���ౖ ఆ��రపడ�చునన్�ైయ�నన్��. �ా�, య�దు �ాంప్ర��యంల�,
ల�ఖనమ�లల�� �వ�� ���గం మన బ�ౖ�ల�ల� ఉనన్����� �నన్��న
� �ై య�నన్��. ���� రచనల� అ�
-29����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�
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��ల�గవ �ాఠమ�: �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క

�ి���ర�, మ��య� ఈ ప�సత్ కమ�లను క���య�ంట�ం��: ��రత్నల గ�ంథమ�, �ా��తల�, �బ� గ�ంథమ�,
పరమ��తమ�, ర�త�, �ల�ప�ాకయ్మ�ల�, ప్రసం��, ఎ��త్ ర�, �����ల�, ఎజ�్ర, ����మ�య్, 1 మ��య� 2
��నవృ��త్ంతమ�ల�.

అ�న్ సంద�ాభ్లల�ను ఇ�న్ ��ౖ���య్ల�నన్పప్ట����, �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథం �ా��తయ్

సంబంధ���న పనుల సంకలన��� య�నన్ద���� ఇపప్ట���� సప్ష్ట�న
� �ైయ�నన్��, గనుక మనమ� �ాట��
���్ల�ించు తర�ణంల�, �ా��తయ్ సంబంధ���న ఈ ప్రమ�ణ�ాంకమ�ల �్రకరణ���ధ్� మనమ�
�ర్వ��ంచు��నుచుండ�ట�� సమ��తమవ�త�ం��.

ప్ర����ంశమ�ల మ��య� �����్ర�త్మక��న
� ���్లషణక� ��రతమయ్ం�ా, �ా��తయ్ సంబంధ��న
� ���్లషణ

��్వ�ా �ాత �బంధనను ఒక పటమ��ా ప��గణ�ంచడమ�, �ాత �బంధనను గ���్చన మన అవ�ాహనను
�ా్రమ�ణ�క గ�ంథం �క్క నమ���ల వంట��ే, ఒక నమ����ా మ�ర�్చ ��తత్ మ� �ేయబడ�

ప్రయతన్మవ�త�ం��. �ా��తయ్ సంబంధ��న
� ���్లషణల�, �ేవ�ాసత్ � సంబంధ��న
� మన మ��ంప�లను

�ా్రమ�ణ�క గ�ంథంల�� �ా��తయ్ ప్రమ�ణ�ాంశమ�లక� సమ�ంతర���య�ండ� �����లల� ఏ�ాప్ట��ేయ�ల�
మనమ� ��దక�చుందుమ�. �ాబట�్ట సహజం�ా��, ఏ �ధమ��ాను ���్లషణ �ేయక�ం��, �ాయ్ఖ�య్�ంచక�ం��,
అన్వ�ంచక�ం��, అవసర���
� ే తర�జ్మ� �ేయక�ం��, �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�ను అ�� ఉనన్��

ఉనన్ట�్ట�ా ������ట్టడ��, మనమ� �ాత �బంధనల� కను��ను ���� ����� ఏ�ాప్ట� �ేయ�టను ప���త్�ా
తప�ప్�������గల ఒ�� ఒక మ�రగ్ ��య�నన్��. �ాబట�్ట , ����� ఏ�ాప్ట��ేయడమ���� ఎం�� ��ంత ��రక�
మ�ను��నబడవచు్చ.

అట్ల �నపప్ట����, �ా��తయ్ సంబంధ��న
� ���్లషణ, �ాత �బంధన �క్క �ా��తయ్ సంబంధ���న

ప్రమ�ణ�ాంశమ�ల� ప్ర��న �షయ�ల ��రక� ��దక�త�, ����� ఏ�ాప్ట��ేయ���న్ త��గ్ంచ�����

ప్రయ�న్సుత్ం��. మనమ� �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�ను ఒక పటమ��ా ప��గణ�ం�నప�ప్డ�

ఆ���ాండమ�, �రగ్ మ�ాండమ�, ల��య�ాండమ�, సంఖ�య్�ాండమ�, ��్వ��ప�ేశ�ాండమ� �దలగ�
ప�సత్ కమ�లల�� �లకష్ణ��న
� �ేవ�ాసత్ � సంబంధ��న
� �షయ�ల� సంబం��త ప�సత్ �ాల�� సంబం��ం�న��ౖ
య�నన్ట�్ట�ా ����ంచ����� మనమ� ప్రయ�న్�ాత్మ�. ����� ��డ��ా, మనమ� ఈ ప�సత్ �ాలల��

మ�ఖయ్���న �షయ�లక� త��న �ా్రమ�ఖయ్తను, ఈ ప�సత్ �ాలల� �ా్ర��నయ్���న �ాట��� మన �ాయ్ఖ�య్నమ�లల�
�ా్ర��నయ్తను ఆ���ించ����� ప్రయ�న్�ాత్మ�.

�ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథం �క్క ప్ర����ంశమ�ల� ల��� చ��త్ర సంబంధ���న

ప్రమ�ణ�ాంశమ�లక� బదుల��ా, �ాట� కంట� ఎక�్కవ�ా �ా��తయ్ సంబంధ���న ప్రమ�ణ�ాంశమ�లను
క���య�నన్ద�� �ాసత్ వం���ాట�, �ా��తయ్ సంబంధ���న ���్లషణ �ాత �బంధనల�� ప�సత్ �ాల�
అధు��తన���న �ా��తయ్ సంబంధ���న లకష్ణమ�లను ప్రద��్శసుత్��న్య�� �ాసత్ వం �ేత క���
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�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�
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సమ��్థంపబడ�త�నన్��. �ాత �బంధనల�� ప�సత్ �ాల� �ామ�నయ్���న, ఏ�పట్ట నట�్ట గదయ్�ావయ్��న
� ట్ల ��ే,
�ా��తయ్ సంబంధ��న
� ���్లషణ �ెప�ప్��ద��నంత మ�ఖయ్��న
� �ై య�ండక�� వచు్చ. �ా� �ాత �బంధన
ప�సత్ కమ�ల �క్క �ా��తయ్ సంబంధ���న అదు��తనమ� �ాట� �ా��తయ్ సంబంధ��న
� లకష్ణమ�ల
�షయంల� మనమ� బహ� జ�గ�తత్గల�ార��� య�ండవల�న� �ిల�ప��చు్చచునన్��.

�ా��రణ అనుభవమ�నుబట�్ట , ���న్ �ధమ�ల�ౖన రచనల� ఇతర���న �ాట� కంట� మ�� ఎక�్క��ౖన

అధు��తన ����� మ��య� ��్లష్ట��న �ా��తయ్ సంబంధ��న
� క��త్మకతను ప్రద��్శ�ాత్య�� �షయం

మనకంద���� �ె��ిన�ే. ఉ��హరణక�, రసగంధ��న
� �ాట ర�పంల� �ా్రయబ��న ��ను��ల� పట�్ట కను

కను��నడం �ంత�ా ఉంట�ం��. ఆత�రమ��ా �ా్రయబడ� జ�్ఞ�ిక, ఒక ��దద్ నవల �� ందునంతట� క��త్మక���న
ఆస��త్� అర�దు�ా �� ందుత�ం��. మనక� �ామ�నయ్ రచనల� అను��క�ం�� ఎదు��న
� ప�ప్డ�, �ాట�� స���ా

అర్థ ం �ేసు������� �ాట� �ా��తయ్ సంబంధ���న లకష్ణమ�ల �ద �ా��రణం�ా ఎక�్కవ ఆస��త్� ��ట్టవల�ిన

అవసరమ�ండదు. �ా� మనమ� అదుభ్తకర���న ఒక నవల ల��� మ��హర���న ఒక పదయ్ం చ���నప�ప్డ�,
మనమ� �ాట� జట�లతలను గమ�ం�నప�ప్డ�, మనమ� �ాట�� మ�� ఎక�్కవ సంప�ర్ణ ం�ా ప్రశం�ించుటక�
�ాను, �సత్ ృత��న
� �ాట� �ా��తయ్ సంబంధ���న లకష్ణమ�ల��ౖ మన దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ంచవల�ియ�ంట�ంద�
మనమ� �ెల�సు��ంట�మ�. రచ�తల� అనుస��ంచు అధు��తన �ా��తయ్ సంబంధ���న �ా�����ిక

పదధ్ త�లను ����ంచగల�గ�ట వలన మనమ� �ా�� మ�లగ�ంథ �ాఠమ�లను అర్థ ం�ేసు������� మనక�
స�యకరం�ా ఉంట�ం��.

ప���్థ �
ి ప��ణ�సుత్నన్ట�్ట�ా, ప��ావసుత్ �ాసత్ ���తత్ల� �ాత �బంధన ప్రపంచ రచ��వసుత్వ�లక�

సంబం��ం�న� �సత్ ృత���న శృంఖల�ల� కను����న్ర�. మన �దద్ �ా��తయ్ సంబంధ��న
� జట�లతను అంత

ఎక�్కవ�ా ప్రద��్శంప� �ామ�నయ్ ఉతత్ రమ�ల�, జ����ల�, ర�ీదుల� మ��య� త��తర��న
� � ఉ��న్�. �ా�
� �, అదుభ్తకర���న రచనల� క��� �ా్ర�న ప�్చమ ఆ�ియ�ల�
ప��ావసుత్ �ాసత్ ���తత్ల� �ా��తయ్ సంబంధ��న
కను����న్ర�. బ��
ౖ ల� ��నమ�ల ��ట� సంస్కృత�ల� �సత్ ృత���న ���ాణ�క �ాథల� మ��య� �ా్ర�న

ఇ��సమ�ల�, చట్ట పర���న� జట�ల���న ద�ాత్���ల�, ఆ��ర సంబంధ��న
� � సం��్లష్ట�న
� మ�ల గ�ంథ

�ాఠమ�ల� క���య�ం�ెను. ఎనుమ ఎ�ష్, �� ��లగ్ ���ష్ ఎ�ిక్, మ��య� �� బ�ల్ ���
ౖ �ల్స్ అ�� �ాట�� గ���్చ
మనల� అ��క�లమ� ��య�ంట�మ�. ఇ� ఎం�� ��పప్ క��త్మకత�� క�ర్చబ��న �ాట�ల� ప్రమ�ఖం�ా
�ెప�ప్��ద��న �ా��తయ్ సంబంధ���న రచనల�ౖ య�ం��న�.

�ా� �సస్ం�ేహం�ా, �ా్ర�న ప్రపంచంల� నుం�� ప్రఖ�య్��ాం�న అతయ్ంత �సత్ ృత��న
� �ా��తయ్

సంబంధ���న రచనలల� �ే��న �ాత �బంధన ప�సత్ కమ�ల� ఉ��న్�. �బ� ప�సత్ కమ�ను �ం� ఏ

��టకమ� మ�� ఎక�్కవ అధు��తన��� య�ండగలదు? ఆ���ాండమ�ను �ం� మ�� ఎక�్కవ ��తం�ా ఏ
వృ��త్ంతమ� ���్మంపబడగలదు? 23వ ���దు ��రత్నకంట� మ�� ఎక�్కవ �రస్మరణ�య���న���ా ఏ
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�ావయ్మ�ంట�ం��? అతయ్��క ప్రమ�ణమ�ల ప్ర�ారం, �ాత �బంధన ప�సత్ కమ�ల�, �ా్ర�న ప్రపంచమ�ల�� అ�
��పప్ సంస్కృత�లల� గల అ� ��పప్ �ా��తయ్ం �క్క �ా��తయ్ సంబంధ���న క��త్మకత��
సమ�న���న��ౖయ�నన్� ల��� �నన్���న��ౖయ���న్�.

దురదృష్టవ�ాత�
� త్ ువ�ల� �ా్ర�ప��కప�ర్వక��న
� మ��య� �����్ర�త్మక��న
� అ�ర�చులను
త్ , ��స

అ��్వ�ించునప�ప్డ� తరచు�ా �ా��తయ్ సంబంధ��న
� ఈ లకష్ణమ�లను అంత�ా పట�్ట ంచు��నర�. �ా�

�ాసత్ �ా���, �ాత �బంధన ప�సత్ కమ�ల �క్క �ా��తయ్ సంబంధ��న
� లకష్ణమ�ల� �ాట� అ�వయ్కత్ �లతను
సు�ాధయ్ం �ేసత్ ు��న్�. �ాత �బంధన �ా��తయ్మ�నక� గల క��త్మక���న లకష్ణమ�ల�, �ాత �బంధన

రచ�తల� �ా�� సం�ేశమ�లను �ెల�ప����� స�యప��న �ాధనమ�ల�ౖయ�నన్�. �ాత �బంధన �క్క
�ా��తయ్ సంబంధ��న
� లకష్ణమ�లను ప్రశం�ించుట మనమ� ��ర�్చ��నన్ప�ప్�ే, �ాట� సం�ేశమ�లను
�ె�యజ�య�టక� �ాట�క�నన్ శ��త్� — �ా�� �క్క ఉ�ేద్�ంపబ��న ప్ర��వమ�ను — మనమ� అర్థ ం

�ేసు��ంట�మ�. ఈ �ారణ��న్బట�్ట , మనలను మనమ� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథ

అ���ారమ�నక� అపప్��ంచు��నవల�ి వ�్చనప�ప్డ�, �ా��తయ్ సంబంధ���న ���్లషణ అతయ్ంత ఆవశయ్క���న
అంశమవ�త�ం��.

�ాత �బంధన �ా��తయ్ సంబంధ���న ప్రమ�ణ�ాంశమ�ల� మ��య� అధు��తన �ా��తయ్

సంబంధ���న లకష్ణమ�లను ప్రద��్శంచుచునన్�� గనుక �ా��తయ్ సంబంధ���న ���్లషణను

ఉప���ంచు��నుట���ాట�, ���ల� గల �ా��తయ్ ���
ౖ ధయ్మ�నుబట�్ట మనమ� �ాత �బంధన �క్క

�ా��తయ్ సంబంధ��న
� ���్లషణను ��న�ా��ంచవల�ను. �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథం, ప్ర� ���ల�ను ఒ��

�ధ��న
� రచన కనబడ�చుండ� ఒక పల్ల ప� ���
� �నం వంట��� �ాదు. ����� బదుల��ా, అ�� �����ధమ�ల�న
ౖ

పర్వతమ�ల�, నదుల�, సరసుస్ల�, �ారవంత���న �����నమ�ల�, ఎ��ర�ల�, మ��య� మ� సమ�ద్రమ�ల�
గల ఏకస్థ ల �త్రపటమ� వంట��ై య�నన్��. అన�ా, �ాత �బంధన ప�సత్ కమ�ల� ���� �ధమ�ల�ౖన �ా��తయ్
ప్ర��యలక� �ా్ర��ధయ్ం వ��సత్ ు��న్య� మ��క మ�టల� �ెప�ప్��నవచు్చ.

�ాత �బంధనల�� ఆ���ాండమ�, �రగ్ మ�ాండమ�, ��హ� ష�వ, ��య్య���పత�ల� మ��య� ర�త�

గ�ంథం వంట� ���న్ ప�సత్ కమ�ల� ప్రబలమ��ా క��వృ��త్ంత��� ఉ��న్�. ఈ ప�సత్ కమ�ల� వం�ావళ�ల�,

పదయ్మ�ల�, మ��య� ఆ�ాధన మ��య� �ామ��క �బంధనల వంట�� ���న్ ఇతర �ా��తయ్ ప్ర��యల� ��ంత
��రక� ��త��� య�నన్�. ఆ తర��ాత, ప్రబలమ��ా పదయ్�ావయ్మ�నక� సంబం��ం�న ఇతర

ప�సత్ కమ�ల���న్�: ��రత్నల�, �బ�, మ��య� ఆ�సు. ఇం�ా ���న్ ఇతర ప�సత్ కమ�ల� మ�� ఎక�్కవ�ా
����కృత���య�నన్ గదయ్�ావయ్���య�నన్�, ప్రసం��, మల��� వంట��. ����� �ం�, ఉప��య్సమ�ల�

��్వ��ప�ేశ�ాండమ� �క్క మ�ఖయ్ లకష్ణ���య�నన్��. ఈ �ధం�ా ఈ జ���� �������� త��� ఉంట�ం��.
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�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�
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��ల�గవ �ాఠమ�: �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క

�ాత �బంధనల� ���� �ధమ�ల�ౖన �ా��తయ్ ప్ర��యల���న్య� �ెల�సు��నడం మ�ఖయ్ం,

ఎందుకన�ా ప్ర� ఒక్క �ా��తయ్ ప్ర��య ��� �� ంత ల�క�దమ�ల�, ��� ప్ర��వమ�ను ప్రద��్శంచు �� ంత
���నమ�ల� క���య�నన్��. ప్ర� �క్క �ా��తయ్ ప్ర�య
� రచ�తల ��తప్రయ్మ�లను �ె�యజ�య�

���నమ�లను మనమ� తపప్�స���ా ��ర�్చ���, మనమ� �ాత �బంధనను చదువ�నప�ప్డ� ఆ �ె���
అన్వ�ంచు��నవల�ను. ధర్మ�ాసత్ �మ�ను ధర్మ�ాసత్ �మ� వల��� చదవవల�ను, ఉప��య్సమ�లను

ఉప��య్సమ�ల��ా��, కథలను కథల��ా��, పదయ్మ�లను పదయ్మ�ల��ా��, సూక�త్లను సూక�త్ల��ా��,

దర్శనమ�లను దర్శనమ�ల��ా��, వం�ావళ�లను వం�ావళ�ల��ా�� చదవవల�ను. మన ��తమ�లను

ర��ాంతరమ� �ెం��ంచుటల� �ాత �బంధన �ాకయ్��గమ�లక� గల శ��త్� ��ల్ల��పరచ�����, �ాత �బంధన

రచ�తల� తమ సమ���రమ�లను ���తలక� �ె�యజ�య����� ఏ ���ణ��� �ెం��న �ా��తయ్మ�ను

ఉప���ం����, ���� మనమ� ప��గణల���� �సు��నవల�ను. ఇట�వంట� �ా��తయ్ సంబంధ���న

ప్ర��యలను గ���్చన �చనల� �ా��తయ్ సంబంధ��న
� ���్లషణ�� అతయ్ంత ప్ర��న��న
� �షయ���య�నన్�.

బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� ఉ��హరణమ�ల�
ల�ఖనమ�ల స్వ��వమ����ాట��ా��, �ా��తయ్ సంబంధ��న
� ���్లషణ, బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� వయ్క�త్ల�

మ��య� రచ�తల� �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ� �క్క ���ద్శమ�ను ఈ �ధం�ా క���

��దక�చుం��ర�� �ాసత్ వమ���ౖ ఆ��రప��య�నన్��. �ాసత్ �ా���, బ�ౖ�ల� గ�ంథకరత్ ల� జ�గ�తత్ప�ర్వక���న శ�దధ్��
�ాత �బంధన �ాకయ్��గమ�లను �ాయ్ఖ�య్�ం�న ప్ర��ా��, మ�నవ రచ�త తన ���తలను గ���్చ

క���య�ండ� మ�ఖయ్ ఆం�ో ళనలను దృ�ి్టల� ఉంచు���, �ార� �ా��తయ్ సంబంధ��న
� ���్లషణను ప్రమ�ఖ���న
ప��మ�ణమ�ల� ఉప���ంచుచుం��ర� మనమ� �ెపప్వచు్చ.

ఉ��హరణక�, మ�ర�్క 10:4ల�, ��సు ��్వ�. 24:1ల� గల ���క�లను గ���్చన అంశమ�ను

�వ��ంచుచుం��న తర�ణంల�, ఆయన తన దృ�ి్ట� �ా��తయ్ సంబంధ��న
� ���్లషణ��ౖ ��ం��్రక��ం��డ�. మనమ�
ఈ �ాకయ్��గమ�ల� చదువ�చునన్ట�్ట, ఈ ���ం�� మ�టల� పల�క�త�, ��ందర� ప��సయ�య్ల� ��సును

���క�లను గ���్చ స�ాల� �ే�ార�.

ఒక ప����య్గ ప�్రక �ా్ర�ం�, ఆ��ను �డ��డవల�న� ��� ��ల��ె్చను (మ�ర�్క
10:4).

��సు ఈ ల�కంల� ఉం��న ��నమ�లల�, ఒక ప�ర�ష�డ� తన ��రయ్క� ప����య్గ ప�్రకను �ా్ర�ం�

ఇ�్చనంత వరక�, అతడ� ఆచరణ�త్మకం�ా ఏ ��త�వ�నుబట�్ట ��న
� ను ఆ��ను �డ��డవచు్చన� ఈ
వచనమ� బ� ��సత్ ునన్ద� ��ందర� ప��సయ�య్ల� �ాయ్ఖ�య్�ం��ర�. �ా� ��సు సంబం��త �ా��తయ్
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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��.

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

��ల�గవ �ాఠమ�: �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క

సంబంధ���న ఆల�చనల��ౖ తన దృ�ి్ట� ��ం��్రక��సత్ ూ ఈ తప�ప్డ� �ాయ్ఖ�య్నమ�ను స����
� ద్ �డ�. ��్వ�. 24:1��ౖ
�ాయ్ఖ�య్�సూ
త్ , ��సు మ�ర�్క 10:5ల� గల ఈ ���ం�� మ�టల� ప��ాడ�:

� హృదయ �ా��నయ్మ�నుబట�్ట అతడ� ఆజ్ఞ ను �క� �ా్ర�ి ��ె్చను (మ�ర�్క 10:5).
ఇ�ా����య�ల క��న హృదయ�లక� ఒక ప్ర�ేయ్క సదు�ాయమ��ా ��� ���క�లను

అనుమ�ం��డ� ��సు సూ�ం��డ�.

ఇచ్చట� మన ఉ�ేద్శమ�ల ��తత్ మ�, ��సు ��్వ�. 24వ అ��య్యమ�ల�� మ�ల గ�ంథ �ాఠమ�ను

ప్ర�య్ే కం�ా ప��గణ�ం� ��� �ాయ్కరణమ�నక� ల��� ��� అంతరయ్మ�ల�� లకష్ణమ�లక� మ�త్ర�� అర్థ �వరణ
�ెపప్ల�ద� గమ�ంచడం మ�ఖయ్ం. ����� బదుల��ా, �ా్ర�న ఇ�ా����య�ల� ��� �క్క ���తల�య�,

��� ఈ గ�ంథమ�నక� గ�ంథకరత్ అ�య� ఆయన ��� ఎ����య�ం��న ��� దృ�ా్ట�, ��సు ఈ

�ాకయ్��గమ�ను ప���ా్కరమ��ా చూ�ాడ�. ��సు ఇ�ా����య�ల క��న హృదయమ�ను గ���్చ, ���
ఇ�ా����య�లక� తన �యమమ�లను ఇచు్చచుం��న సందరభ్మ�ల� ఆయన �ా�� �షయ���

అనుభ�ంచుచుం��న ఆం�ో ళనను గ���్చ ఎ����య�ం�ెను. స��న
� �ా��తయ్ సంబంధ���న ��పత్రయమ�లను,
మ�� మ�ఖయ్ం�ా ��� క��న హృదయ�ల�న
ౖ తన ���తలను గ���్చ క���య�ం��న ��తప్రయ్మ�లను

ప��గణ�ంచడంల� ప��సయ�య్ల� �ఫల�లయ�య్ర�. ఏ�ే�న
� పప్ట����, ఈ �షయ�ల �ా్రమ�ఖయ్తను ��సు

ఎ����య�ం�ెను, గనుక ��� �బంధన �ాసత్ �ా��� ఒక ప్ర�య్ే క సదు�ాయ��� య�ం��న�ే�ా� ఒక ఆదర్శం�ా
�ాద� �ెబ�త�, ఆయన తన త��� అ��ా్రయమ�ను య�కత్ మ��ా �ె�యజ��ాడ�.

�ా��తయ్ సంబంధ��న
� ���్లషణను గ���్చ మ��క ఉ��హరణమ� గల�. 4:22-24ల� కలదు. �ాత

�బంధనల�� అబ�్ర�మ� ��రయ్��న
� �ా�ా మ��య� ఆ�� క�మ�ర�డ� ఇ�ాస్క�, మ��య� �ా�ా �క్క

���ి�న
� �గర� మ��య� ఆ�� క�మ�ర�డ� ఇ�ా్మ��ల� కథలను గ���్చ అక్కడ ��ల� �ా్రసుత్నన్ �వరమ�
గమ�ంచం��.

���ివలన ఒకడ�ను స్వతంత�్ర�ా�వలన ఒకడ�ను ఇదద్ ర� క�మ�ర�ల�

అబ�్ర�మ�నక� క���ర� �ా్రయబ��య�నన్�� గ��? అ�నను ���ివలన
ప�ట�్ట న�ాడ� శ��రప్ర�ారమ� ప�ట�్ట ను, స్వతంత�్ర�ా�వలన ప�ట�్ట న�ాడ�

�ా�ాద్నమ�నుబట�్ట ప�ట�్ట ను. ఈ సంగత�ల� అలం�ార ర�పకమ��ా �ెపప్బ��య�నన్�.
ఈ �ీత్ �ల� ��ండ� �బంధనల�ౖ య���న్ర� (గల�. 4:22-24).

ఈ వచనమ�లల�ను మ��య� �ాట�� చుట�్టమ�ట�్ట య�నన్ సందరభ్మ�ల�ను మనమ� �ెప�ప్��నగల

��� కంట� �ం�ా ఎం�� ఎక�్కవ �వరమ�నన్��, �ా� ప్రసత్ ు�������ే మన దృ�ి్ట� ��ల� ఇల�

�ాయ్ఖ�య్�ంచుటల� అత� హృదయమ�ల� నునన్ �షయం��ౖ ��ం��్రక��ంచు��మ�. �ా�ా మ��య� ఆ��
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క�మ�ర�డ� ఇ�ాస్క���, �గర� మ��య� ఆ�� క�మ�ర�డ� ఇ�ా్మ��ల��� అబ�్ర�మ� సల�ప�చుం��న

అ��య్నయ్ చరయ్ల� “అలం�ార ర�పమ��ా �ెపప్బ��య�నన్�,” ఏలయన�ా, “ఈ �ీత్ �ల� ��ండ�

�బంధనల�ౖయ���న్ర�” అ� ��ల� 24వ వచనంల� �ెబ�త���న్డ�. అన�ా, అబ�్ర�మ� ఈ నల�గ�����

స��ిన అ��య్నయ్ చరయ్ల�, �ేవ���� క��� �బంధన ��తమ�ను ��ంచ����� ప్రజల� సంబంధం క�గ్ య�ండ�
మ�రగ్ మ�ల ��రక�, గం�ర���న �ేవ�ాసత్ � సంబంధ��న
� ధ్వ�ంప�ల� క���య�ం��నవ� ��ల� అర్థ ం
�ేసు����న్డ� మ��క మ�టల� �ెప�ప్��నవచు్చ.

�ేవ�ాసత్ � సంబంధ��న
� ఈ ధ్వ�ంప�లను అవ�ాహనక� �ెచు్చ�������, మనమ� �దట అబ�్ర�మ�

��తంల� సంభ�ం�న సంఘటనలను చూ��ద్మ�. అబ�్ర�మ� �ేవ���� క��� సంబంధం క���య�ండ�టక�
అత� ��దుట ��ండ� మ�రగ్ మ�ల�ం��నవ� ఆ���ాండమ�ల� �ా్రయబ��న వృ��త్ంతమ� సప్ష్టం�ా �ె��ిం��:

ఒక ప్రక్క స��ా మ��య� ఆ�� క�మ�ర�డ� ఇ�ాస్క�, మ��క ప్రక్క �గర� మ��య� ఆ�� క�మ�ర�డ�
ఇ�ా్మ��ల�. ఒక ప్రక్క అత��� �ా�ా ��్వ�ా ఒక సం��నమ�ను అనుగ���ంచున� �ేవ�డ� �ా�ాద్నమ�

�ే�న
ి ప�ప్డ�, అబ�్ర�మ� �ేవ�� �ద�� ఆ��రపడ�చు, �ేవ�� ��డల �శ్వస�య���న�ా�ై య�ం�ెను.

�ేవ�� �ద మ��య� ఆయన �ా�ాద్నమ� �ద ఆ��రపడ�ట గ���్చన ఈ మ�రగ్ మ� కష్ట��న�ై య�ం��న��,
�ా� అ�� �ేవ�� ఆ��ా్వదమ�ను �� ంద����� గల మ�రగ్ �� య�ం��న��. ఏ�ే�న
� పప్ట����, మ��క ప్రక్క
ఐగ��ీత్ య��ాల�ౖన ���ియగ� �గర� ��్వ�ా సం��నమ� క���య�ండవల�న� అబ�్ర�మ� తన �� ంత

ప్రయ�సమ�ల �ద ఆ��రప��నప�ప్డ� అతడ� �ేవ�� ��డల అపనమ్మకసు్థ�ైయ�ం�ెను. అబ�్ర�మ� తన
�� ంత ప్రయ�సమ�ల��ౖ ఆ��రపడ�చుం��న ఈ ���నం వలన �ేవ�డ� అత��� ���ధం�ా �ర�ప్��ా్చడ�.
�ా్రథ�క���న ఈ మ���ర�లను మన మనసుస్లల� ఉంచు��ంట�, ఇ�ా����య�లను ��� �ా�ాద్నమ�
�ేయబ��న �ేశమ�నక� న���ంి చుచుం��న సందరభ్ంల� ఈ మ���ర�లను ��ను ఉప���ంచు���న

���నమ�లను చూ��ద్మ�.

���, అబ�్ర�మ� ��తమ�ను గ���్చ �ా్రయ�చుండ�ా, అబ�్ర�మ� �క్క ఎం�ికలక�

సంబం��ం�న గం�ర���న ప్రమ�ఖతను అతడ� ప���త్�ా ఎ����య�ం�ెను. �ాసత్ �ా���, అ� ఆ��ట�

ఇ�ా����య�ల�న
ౖ తన �ాఠక�ల� ఎదు��్క�న ��తమ� �క్క ��ండ� మ�రగ్ మ�లక� ప్ర��ధుల��ా
�ల�చునట�
్ల అతడ� ఈ కథలను ఆ���ాండమ�ల� మనక� �ె�యజ��ాడ�. ఒక ప్రక్క �ేవ�డ� �ా�ాద్న

�ేశమ�ను �ా�� �ా్వ��నమ�నక� అపప్��ంచున� �ే�న
ి తన �ా�ాద్నమ�లను ��ర��ర�్చనట�
్ల , ఇ�ా����య�ల�

�ేవ�� �ద ఆ��రపడ�చు, ఆయన ��డల నమ్మక��న
� �ా��� య�ం��ల� ��� �ా���� �ిల�ప����్చడ�.
�ేవ�డ� మ��య� ఆయన �ా�ాద్నమ� �ద ఆ��రపడటం కష్టం�ా ఉం��న��, �ా� ���ంపబడ�టక� అ�ే
మ�రగ్ ��య�ం��న��. మ��క ప్రక్క అబ�్ర�మ� ఐగ��ీత్ య��ాల�ౖన ���ి, �గర� ��ౖప� మ�్ల నట�్ట�ా,
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ఇ�ా����య�ల� ఐగ�ప�త్ ��ప
ౖ � ��ను������ మ�నవ ప్రయ�సమ�ల��ౖ ఆ��రపడక�డద� ��� �ా����

�ిల�ప����్చడ�. ��ను��ర�గ�ట వలన ఇ�ా���ల� �ద �ేవ�� �ర�ప్ వసుత్ం��.

��� �క్క అసల� అర్థ మ�ను గ���్చన ఈ ���ా���ద్శనమ�ను అనుస��సత్ ూ, ��ల� ఈ కథలను

గల�య సంఘమ�ల� ఎదు��్కనుచుం��న ఎం�ికలక� అన్వ�సుత్��న్డ�. గల�య�ల� ��ల� ��్వ�ా

�ా్ర�ిత్ ం�న య��ర్థ ��న సు�ారత్ మ��య� ��ర�షల�మ� ప్ర��ధుల నుం�� బయల��ే�� �ా�� సంఘమ�ల
వరక� �ే�న
� అబదధ్ సు�ారత్ మధయ్ ఎం�ిక �ేసు��నవల�ియ�ం��న��. రకష్ణ ��వలమ� ���సత్ ునంద� �ేవ��

�ా�ాద్నమ�ల యందు ��ా్వసమ�ంచుట ��్వ�ా�� కల�గ�త�ంద���� య��ర్థ �న
� సు�ారత్ �� య�ం��న��.
అబదధ్ సు�ారత్ ప్రజలను �ేవ�� �ా�ాద్నమ�లల�గల ��ా్వసమ� నుం�� ��ా్వసభ్రష్ట �లను�ా �ే�,ి రకష్ణ

మ�రగ్ మ��ా ధర్మ�ాసత్ �మ�నక� ల�బడ�టయ�� మ�నవ ప్రయ�సమ�ల ��ప
ౖ � మ�్ల ం�న��. మ��య� ��ల�

గల�య�లక� �ా్ర�ిన ప�్రకల� �ె�ప్ి నట�్ట, �ేవ�� �ా�ాద్నమ�ల యంద� ��ా్వసమ�నక� సంబం��ం�న

య��ర్థ ��న సు�ారత్ ను అనుస��ంచు�ార� �ా�ా �ిల్లల�ను, �ా�ాద్నమ�నక� �ారసుల���ౖ య���న్ర�, �ా�

అబదధ్ సు�ారత్ ను అనుస��ంచు�ార� �గర� �ిల్లల�,ౖ రకష్ణ వరమ�నక� �ారసుల� �ార�. �ేవ�� �ా�ాద్నమ�ల
యంద� ��ా్వస �షయ��న
� య��ర్థ సు�ారత్ ���న
� ల ��శ�ా న���ిసత్ ుంద�య�, ధర్మ�ాసత్ �మ�నక�

ల�బడవల�నను అబదధ్ సు�ారత్ ��వలమ� �ర�ప్న�� ���� �సుత్ంద�య� ��ల� సప్ష్టం �ే�ాడ�. అ�� �ా��తయ్
సంబంధ���న ���్లషణ �షయ��� ��ల� క���య�ం��న ఆం�ో ళన, అతడ� ఆ���ాండమ�ను గల�యల��

సంఘమ�లక� ఎం�� క��నమ��ా అన్వ�ంచునట�
్ల అత�� న���ిం�న ఆ���ాండమ�ల�� కథలల� �ా��తయ్
సంబంధ���న వయ్క�త్లను ��� ఉప���ం�న ���నమ�ల��ౖ ఉం��న ఆస��త్ గ���్చన�ై య�ం��న��.

�ాత �బంధనను �ా��తయ్ సంబంధ��న
� ఒక �త్రమ��ా వయ్వహ��ంచుటక� గల మ�ల���రమ�ను

మనమ� �ెల�సు����న్మ� �ాబట�్ట , ఇప�ప్డ� �ా��తయ్ సంబంధ���న ���్లషణ��ౖ మన దృ�ి్ట�

��ం��్రక��ంచు��మ�. �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�ను మనమ� ఈ �ధం�ా చూ�ినప�ప్డ� మన ఆం�ో ళన
ఏ��� య�ండవల�ను? మనమ� మన దృ�ి్ట� ఏ �షయమ���ౖ ��ం��్రక��ంచవల�ను?

ప్ర��న �షయమ�
�ా��తయ్ సంబంధ��న
� ���్లషణను గ���్చ ఆం�ో ళనలను మనమ� వ��్ణంచ����� అ��క

మ��ాగ్ల���న్�, �ా� మన ఉ�ేద్శమ�ల ��తత్ ం, మ�డంతల సప్ష్టత దృ�ా్ట� ఆల��ంచడం మనక�
స�యకరం�ా ఉంట�ం��. �దట��,� ఒక �ాకయ్��గమ�ను ర�ం�న రచ�త�� మనమ� ఆం�ో ళన
�ెందుత���న్మ�. ��ండవ��, మనమ� ఆ �ాకయ్��గమ� �ా్రయబ��న అసల� ���తల��ౖ మన దృ�ి్ట�

��ం��్రక��సత్ ు��న్మ�. మ�డవ��, మనమ� అధయ్యనమ� �ేయ�చునన్ �ాసత్ వ���న ద�ాత్���లల� ల�క మ�ల
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గ�ంథ �ాఠంల� మనమ� ఆస��త్పర�ల���య���న్మ�. �ాత �బంధన రచ�తల �షయ��� ��ంచుటల�
గల �ా్రమ�ఖయ్తను గ���్చ �దట ఆల�చన �ే�ద్ �మ�.

రచ�త
�సస్ం�ేహం�ా, �ాత �బంధన అంతట� �క్క మ�ల గ�ంథకరత్ �ేవ��ే. �ాత�బంధన �ా్రమ�ణ�క

గ�ంథమ� �క్క రచన �తత్ మ�ను ఆయ�� ��్ర��
� ిం��డ�, ����� ఆయ�� ���
ౖ ��రణ����ా���� య���న్డ�.
�ా� మనమ� మ��క �ాఠంల� చూ�నట�్ట�ా, ఈ ��్ర�ప
� ణ ఇం��్రయ సంబంధ���న�ై య�ం��న��. �ా్రమ�ణ�క
గ�ంథంల�� �ాత �బంధన ప�సత్ కమ�లను సృ�ి్టంచ����� �ేవ�డ� మ�నవ రచ�తల �క్క

��పథయ్మ�లను, ఆల�చనలను, అనుభ�త�లను, మ��య� ��తప్రయ్మ�లను ఉప���ం��డ�, గనుక
మనమ� �ాత �బంధనను చదువ�నప�ప్డ� ఈ మ�నవ �షయమ�లను గ���్చ ఎక�్కవ

ఆల��ంచుచుండవల�ను. మనమ� మన దృ�ి్ట� రచ�తల��ౖ ��ం��్రక��ంచునప�ప్డ�, ��ండ� ��శలల� దృ�ి్ట

�ల�వవల�ియ�ంట�ం��: ఒక ప్రక్క అ��క అ�ాయమ�లను గ���్చ మనమ� అప్రమత�
త్ ల��� య�ం���, మ��క
ప్రక్క అ��క ప్ర�జనమ�లను గ���్చ మనమ� ఆల��ం���.

ఉజ�జ్�ం��ౖన ఊహల� మనమ� �మగన్��న
� ప�ప్డ�, �ాత �బంధనను ర�ం�న మ�నవ

రచ�తల��ౖ ��ం��్రక��ంపబ��న దృ�ి్ట వలన అ��క అ�ాయమ�ల� కల�గ�ను. గతంల�, అ��క మం��

�ాయ్ఖ�య్తల� తమ దృ�ి్ట� మ�న�ిక �ాసత్ �మ�నక� సంబం��ం�న మ��య� �ామ��కపర��న
� ఉజ�జ్�ం��న
ౖ

ఊ��ా��ల��, �క�్కబ��న అ�్ల కలను ఉతప్�త్ �ేయ� ���నమ�లల� రచ�తల��ౖ ��ం��్రక��ం��ర�. రచ�త
�క్క �క్క�్చ���న గ���త్ంప�, అత�ెదు��్క�న ���ద్ష్ట�న
� ప���్థ ిత�ల�, మ��య� అత� �ేవ�ాసత్ �

సంబంధ���న ��్ర�ప
� ణల వంట� �షయ�ల��ౖ ఒ�త్ �� కల�గజ�య�ట ��్వ�ా �ార� ��ంత ��రక�, ���� చూ�ార�.
ఇట�వంట� �షయ�ల� మ�ఖయ్���న��ౖ ఉంట�నన్ట�్ట�ా��, మనమ� మనక� �ె��ిన ����� ఆవల

సమ���నమ�ల ��రక� ఒ�త్ �� �ే�న
ి ట్ల ��ే, మనమ� మన �ాయ్ఖ�య్నమ�లను �ార��న��న
� ఊ��ా��ల��ౖ
ఆ��రపడ�చునన్�ాట��ా �ేయ�చునన్�ారమవ�దుమ�. రచ�త��ౖ గల ఇట�వంట� �����న ఉ��్ఘటనక�,
రచ�త �క్క ��తప్రయ్మ�లను గ���్చ మనమ� �ే�� ప�న��న్�ా్మణమ�లక� ఎక�్కవ �ా్రమ�ఖయ్త�సూ
త్ ,
“బ���ధ్ప�ర్వక���న ���య్��త�వ�” అ� సర���ా ఒక �ర�దు ��ట్టబడవచు్చ.

�ా� మ��క ప్రక్క మనమ� జ�గ�తత్పర�లమ�ను, బ�ధుయ్లమ���ౖ య�నన్ట్ల ��ే, మన దృ�ి్ట�

రచ�తల��ౖ ��ం��్రక��ంచుట వలన ��పప్ ప్ర�జనమ�నన్��. మనమ� తర��ాత �ాఠమ�లల�

��ర�్చ��నబ� త�నన్ట�్ట�ా, బ�ౖ�ల� రచ�తలను గ���్చ మనక� మనమ� ఆ�ం�నంత ఎక�్కవ�ా

�ె�యక�� వచు్చ, �ా� �ా�� రచనలను అర్థ ం�ేసు������� మనక� స�యకరం�ా ఉండ� �షయ�లను

మనమ� ఎల������ �ె��ి��నవచు్చ. �ా�� గ���త్ంప�ల�, �ా�� ��ాల���న ప���్థ ిత�ల�, మ��య� �ా�� �ా్రథ�క
-37����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

�ాజయ్మ�, �బంధనల� మ��య� �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�
గ�ంథమ�
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�ేవ�ాసత్ � సంబంధ��న
� ��్ర�ప
� ణలను గ���్చ మనమ� �ా��రణ జ�్ఞనమ�ను తమతమ ప��మ�ణమ�లల�
క���య�ండగలమ�.

ఉ��హరణక�, ��నవృ��త్ంతమ�ల రచ�త, ల��� చ��త్ర�ార�డ� అ� అతడ� తరచు�ా

�ిల�వబడ�త���న్డ�. ఇంతక�, ఇత��వ��� య�ం�ె�� మనక� �శ్చయం�ా �ె�యదు. మనక� అత� ��ర�
�ె�యదు ల��� క�్చత��న
� అత� �ామ��క �ా్థ�, ల��� స���గ్ ా అతడ� ఎప�ప్డ� ��ం��డ� ల�క తన

ప�సత్ కమ�ను ఎప�ప్డ� ర�ం���ో మనక� �ె�యదు. అత� మ�న�ిక ఉను్మఖతల� ల��� అత� వయ్��త్గత
బల�బల�లను గ���్చ మనక� ఎక�్కవ�ా �ె�యదు. �ాబట�్ట , ఒక రచ�త ర�ం�న ప�సత్ కమ�ను గ���్చ
మనమ� �ాయ్ఖ�య్�ంచునప�ప్డ� ఈ �ధ��న
� ఆల�చనల��ౖ�� బహ��ా ఆ��రపడటం వలన తప�ప్డ�
���ాలను ���్మంచు���� ప్రమ�దమ�నన్��.

అట్ల �నపప్ట����, అత� గ���్చన �ల���న
ౖ సమ���రమ�ను మనమ� �ాత �బంధనల� నుం�ే

�ాబట�్ట��నవచు్చ. ఉ��హరణక�, చ��త్ర�ార�డ� �ెరక� ��ంత �ాలం తర��ాత, ఇ�ా����య�లల� అ��క�ల�

����� �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న �ే�ా��� వ�్చనప�ప్డ� ��ం�, ర�ం��డ�� �షయం మనక� �ె��ిన�ే. ఇ��

�శ్చయ��న
� ��, ఎందుకన�ా 1 ��న. 9:1-44ల� గల వం�ావళ�ల�, ����� వ�్చన �ా�� జ�����చు్చచునన్�,
మ��య� తన ప�సత్ కంల�� �వ�� వచనం అన�ా 2 ��న. 36:23, య�దుల� తమ �ే�ా��� ����� �ావల�న�
�ార�ీక �ేశప� ����ష� జ����ే�న
ి ఆజ్ఞ ను ����్కంట�నన్��.

అతడ� ఇ�ా���ల�ల�� ఉనన్త వరగ్ మ�నక� �ెం��న ���య్వంత�ల మధయ్ ఉం�ెన� క��� మనక�

�ె�య�ను. అతడ� సమ���ల� మ��య� �ా�ల గ�ంథమ�లల�� ��దద్ ��దద్ �ాకయ్���ాల నుం��

ఉల�్ల �ం��డ�, మ��య� బ�ౖ�ల�ల�� ఇతర ప�సత్ �ాలను క��� సూ�ం��డ�. ఇంత కంట� ఎక�్కవ�ా,

�ాజసంగల �ా��ష్క సంఘటనలను గ���్చన �షయ�లను 1 ��న. 27:24ల� చ��త్ర�ార�డ� ప్ర�త్ ా�ం��డ�.

మ��య� �ాత �బంధనల� క��ించ� ప్రవచ��త్మక��న
� ప్రవచన పల�క�లను గ���్చన ప్ర�త్ ావనలను 2 ��న.
9:29ల�ను చ��త్ర�ార�డ� ����్కంట���న్డ�.

���� �ం�, అత� ప�సత్ కమ�లను సమ���ల� మ��య� �ా�ల గ�ంథమ�ల�� �� ల్చడం ��్వ�ా,

చ��త్ర�ార�� �దద్ అతయ్ంత �ా్రమ�ఖయ్��న
� అ��క �ేవ�ాసత్ � సంబంధ��న
� �బదధ్ తల�ం��నవ� మనక�

�ె�య�చునన్��. అతడ� ���దు క�ట�ంబమ� ��డల మ��య� ��ర�షల�మ�ల�� �ే�ాలయమ� �క్క
ప�త్రత �షయంల� ��ల� �బదుధ్�ైయ�ం�ెను. ��� ధర్మ�ాసత్ �మ� ఇ�ా����య�ల ��ా్వసమ�నక�ను,

��తమ�నక�ను మ�రగ్ ద��్శ��� య�నన్ద� అతడ� ప�ే ప�ే ప్ర�త్ ా�ం��డ�. �ేవ�డ� తన ప్రజలను �ా��
��ా్వస�ాత్రమ� మ��య� ��ా్వస�ో్ర హమ�నుబట�్ట , ఒ�ా��క తరమ�ల�పల ���ం�న మ��య� శ�ిం�న

���నమ�ల� చ��త్ర�ార�డ� ��ల� ఆస��త్పర��ైయ�ం�ెన�, అతడ� �ాపమ� మ��య� అ��ేయత వలన
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కల�గ� సత్వర పరయ్వ�ానమ�లను గ���్చన ఉ��హరణమ�లను ఒక్క ��ట క���్చన ���నమ�ను గ���త్ంచడం
��్వ�ా మనమ� �ెల�సు��నుచు��న్మ�.

చ��త్ర�ార�� నమ్మకమ�ల� మ��య� ���కష్ణలను గ���్చ మనమ� మ�ట�్లడగల ఇతర��న
� � ఇం�ా

అ��క �షయ�ల���న్�, �ా� మ�ఖయ్��న
� �ేమన�ా: అతడ� తన ఆ��మ �ాఠక�లను ప్ర���తం �ేయ�����

�ా��తయ్ సంబంధ��న
� పదధ్ త�లను ఉప���ం�న ���నమ�ను ���్ల�ంి చ����� చ��త్ర�ార�� గ���్చ మనక�
�ావల�ిన జ�్ఞనం ఉనన్��. బ�ౖ�ల� రచ�తలను గ���్చ మ�� ఎక�్కవ సమ���రం మన �దద్ ఉనన్�� గనుక
మనమ� �ే�� �ాయ్ఖ�య్నమ�లల� రచ�త��ౖ క�మమ��ా దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ంచుట బహ� ప్ర�జనకర���
య�ంట�ం��.

���తల�
రచ�త��ౖ దృ�ి్ట ��ం��్రక��ంచుట���ాట�, �ాత �బంధనగ���్చన బ�ధయ్త�� క���న �ా��తయ్

సంబంధ���న ���్లషణ ఆ��మ ���తలను గ���్చ క��� ఆల��ంచుచునన్��. �ా�� ప���్థ �
ి ఏ��� య�ం��న��?

�ార� �� ం��న ల�ఖనమ�ల �ేత �ార� ఎల� ప్ర���తం �ేయబ���? మ��క ప�ాయ్యం, �ాత �బంధన

ప�సత్ కమ�ల రచ�తలను గ���్చ మనమ� ఆల��ంచునప�ప్డ� అ�ాయ�ల� మ��య� ప్ర�జ��ల� ఉనన్ట�్ట ,
ఆ��మ ���తల��ౖ మన దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ంచుట వలన కల�గ� అ�ాయమ�ల� మ��య� ప్ర�జ��లను గ���్చ
క��� మనమ� అప్రమత�
త్ ల��� య�ం���స్న అవసరమ�నన్��.

మ��క ప్రక్క �ా��తయ్ సంబంధ���న ���్లషణల �క్క ���న్ ర�పమ�ల� ల�ఖనమ�ల రచ�తలను

గ���్చ అతయ్��కం�ా ఊ��ంచు��నుచునన్ట�్ట , ఇతర�ల� ���తలను గ���్చన స�వర��న
� జ�్ఞనమ���ౖ మ��
ఎక�్కవ�ా ఆ��రపడ�దుర�. ���తల �క్క క�్చత���న గ���త్ంప�ను గ���్చ �ార� ఉజ�జ్�ంప��ా

ఊ��ంచు��ంట�ర�. ���తల �క్క ప��స్థ ుత�లను గ���్చన ���ద్ష్ట��న �వ�ాలను �ార� ����� ���్మ�ాత్ర�.
���తల మ�న�ిక ప���్థ ిత�లను �ార� ఊ��ంచు��ంట�ర�. �ా�� బల�బల�లను గ���్చ �����

ఊ��ంచు��ంట�ర�. ఇట�వంట� ప���్థ ిత�ల� �ాయ్ఖ�య్నమ�లల� మ�� ఎక�్కవ�ా ��ం��్రకృత��య
� �నన్ప�ప్డ�,

మనమ� మ��క ప�ాయ్యం మ�న�ిన మ��య� �ామ��క ఊ��ానమ�� ప్రమ�దంల� పడ�దుమ�, మ��య�
ఈ ��త�వ�నుబట�్ట ��, ���తల��ౖ ��ట్టబడ� �����న ఉ��్ఘటనను, “ప్ర���తమ��ేయ� అ��స” అ�
�ిల�వవచు్చ.

ఉ��హరణక�, ��నవృ��త్ంతమ�ల గ�ంథమ�ల �షయంల�, చ��త్ర�ార�డ� ��వలమ� య�జక�ల� ల���

���దు క�ట�ంబమ�, ల��� �ా��రణ ప్రజ��కం వంట� ఎం�ిక �ేయబ��న ప్రజ�గ�ంప� ��రక� ర�ం���ో మనక�
�జమ��ా �ె�యదు. ఈ రచనల పట్ల ఎంత మం�� అడ్డ ��ంచు�ా��� ల��� తమ అసంత��ి్ట� �ెల�ప�త�నన్�ా���

య�ం���� మనక� �ె�యదు. �ార� ఎజ�్ర మ��య� ���మ
� �య్క� మ�ందట� �ాలమ�ల�, ల��� అ�ే �ాలమ�ల�,
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ల�క ఆ తర��ాత �ాలంల� ��ం���� మనక� క�్చతం�ా �ె�యదు. �సస్ం�ేహం�ా, ఈ �షయ�ల� �ె�య�ట
వలన మనమ� �ే�� �ాయ్ఖ�య్నమ�లను అ�� మ�� ఎక�్కవ సప్ష్టం �ేయవచు్చ. �ా� ఈ సమయంల� మనమ�
ఇట�వంట� �షయ�లను ధృ�క��ంచ����� మనక� మ�రగ్ ం ల�దు, గనుక మనమ� �ాట�� గ���్చ
ఊ��ంచనప�ప్డ� మన �ాయ్ఖ�య్నమ� ఎక�్కవ బ�ధయ్త వ��ం���స్ ఉంట�ం��.

ఏ�ే��నపప్ట���, అ�ే సమయంల�, ���తలను గ���్చ ��ంచుట ��్వ�ా మనమ� �ాబట�్ట��నగల�

అ��క ప్ర�జనమ�ల�నన్� ఎందుకన�ా స�యకరం�ా నుండ� �ా��రణ సమ���రం మనక� �ా��రణం�ా
ఎక�్కవ�ా�� �ె��ియ�ంట�ం��. ఎక�్కవ �ా��రణ��న
� పదజ�లమ�ల� �ెప�ప్��ంట�, ఉ�ేద్�ంపబ��న ���తల�

�ా్ర�న ���్ర ��షను చదువల�క�� �నను, అర్థ ం �ేసు��నగ���య�ం��ర� మనక� �ె�య�ను. �ా�� �ా��రణ
స్థ లం మనక� ��ల� �ార�్ల �ెల�సుత్ం��. �ారనుభ�ం�న ���న్ మ�ఖయ్ సంఘటనల� ప�ే ప�ే మనక�

�ె�య�చునన్�. ఈ ప్రజ�గ�ంప�లక� సంబం��ం�నంత వరక�, �బంధన బ�ధయ్తల �షయంల� �ేవ��

��దుట �ా��ల� ��ందర� ��ా్వస�ాత్ర�న
� �ా��� య�ం����, మ�� ��ందర� ��ా్వసఘ�తక�ల�ౖ య�ం��ర� క���
మనక� �ెల�సు.

��నవృ��త్ంతమ�ల �షయంల�, ఆ��మ ���తలను గ���్చ మనక� �ం�ా �ెల�సు. 1 ��న. 9వ

అ��య్యమ�ల�� వం�ావళ�ల� �ా�ాద్న �ేశమ�నక� ����� వ�్చన ప్రజల జ������ మ���య�చునన్వ��
�ాసత్ వమ�, చ��త్ర�ార�డ� �ా�ాద్న �ేశంల� అత��� క��� �వ�ం�న ప్రజల ��తత్ మ� ర�ం��డ�

సూ�ంచుచునన్��. హగగ్ �, జ�క�ాయ్, మల���, ఎజ�్ర మ��య� ����మ�య్ వంట� ప�సత్ కమ�లల� నుం�� �ా��
�ా��రణ �ామ��క ప���్థ ిత�లను గ���్చ క��� మనమ� ఎం�� �ెల�సు��నవచు్చ. ఇ� కష్ట�ాలమ�ల�ౖ

య�ం��న�. ప్రవకత్ �క్క ఆశలక� �నన్ం�ా, �ా�ాద్న �ే�ా��� ��ందర� ఇ�ా����య�ల� మ�త్ర�� �����
వ��్చర�. �ే�ాలయమ�ల�� ఆ�ాధన బహ� బల��నం�ా ఉం��న��, మ��య� ���దు �ిం�సనమ�

ప�నః�ా్థ�ించబడల�దు. �ేశం ఆ��్థక ఇబ్బందులను ఎదు��్కనన్��. ఇ�ా���ల� ప�ే ప�ే సంఘరష్ ణల� మ��య�
య�దధ్ మ�లను గ���్చన బ����ం� ప�లను అనుభ�ం�న��. ���తల ప���్థ ిత�లను గ���్చన ఇట�వంట�
�షయ�లను మనమ� అతయ్��క సప్ష్టత��, ఎల�ంట� ఊ��ా��ల� ల�క�ం���� �ెల�సు��నవచు్చ.

ఆ��మ ���తలను గ���్చ మనక� �ె��ిన �షయం, ��నవృ��త్ంతమ�ల ఉ�ేద్శమ� మ��య� ఆ��మ

అర్థ మ�ను గ���్చన ల��ెన
ౖ ��ప�ప్ను మనమ� సం�ా��ంచు��నగల�గ�నట�
్ల మనక� స�యకరం�ా

ఉంట�ం��. తత్ఫ�తం�ా, ��నవృ��త్ంతమ�ల గ�ంథమ�లల�� ���ద్ష్ట�న
� ప్ర� �ాకయ్��గమ�ను గ���్చన

�ాయ్ఖ�య్నమ�ల� ఆ��మ ���తలను గ���్చ మనక� �ె��ిన��� దృ�ా్ట� మ�ందుక� �ా�ా�.

రచ�త మ��య� ���తలను గ���్చ మనక� �ె��ిన �షయ�లను ఆల��ంచుటల� గల �ా్రమ�ఖయ్తను

గ���్చ �ెల�సు����న్మ�, గనుక మన�ప�ప్డ� �ాత �బంధన �క్క �ా��తయ్ ���్లషణక� సంబం��ం�న

మ�డవ మ��య� �ా్రథ�క��న
� సప్ష్టత ��ౖప� మళ్ల వల�ియ�నన్�� — ద�ాత్���ను గ���్చన ఆం�ో ళన��.
-40����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

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

��ల�గవ �ాఠమ�: �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క

ద�ాత్���
మనమ� “ద�ాత్���” అ�� పదమ�ను ప్ర���సత్ ుండ�ా, అ�� మన దృ�ి్టల� నునన్ �ాత �బంధనల��

ఏ ��గమ���ౖ�� సూ�సుత్ం��, అ�� ��వలమ� ఒకట� ��ండ� �ా�ాయ్ల� �ావచు్చ, ఒకట� ��ండ� వచ��ల� �ావచు్చ,

���న్ వచ��ల�నన్ ఒక ��గం �ావచు్చ, ఒక అ��య్యం �ావచు్చ, ప�సత్ కంల�� ఒక ���గం �ావచు్చ, ప�సత్ కం
�తత్ ం �ావచు్చ, ప�సత్ కమ�ల సమ�హం �ావచు్చ, ల��� �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథం �తత్ ం �ావచు్చ.
ఈ అ�న్ సంద�ాభ్లల�ను, ద�ాత్�����ౖ ��ం��్రక��ంపబ��న మన దృ�ి్ట �ా��తయ్ ���్లషణక� మ�ఖయ్���య�నన్��.

దురదృష్టవ�ాత�
త్ , ఇట�వ� ద�ాబద్ మ�లల�, �ాయ్ఖ�య్నమ� �ేయ����� మనక� అవసర���న�� ద�ాత్��జ�

అ� అ��క మం�� �ాయ్ఖ�య్తల� అ��్థం��ర�. రచ�త మ��య� ���తలను గ���్చ ��ంచుటల� ఇ���య�నన్
అ�శ్చయతలను ��ల��ంచ������ాను, మనమ� రచ�త మ��య� ���తలక� అ��క �ా్ర��నయ్తను

ఆ���ిం���స్న అవసరం ల�ద� ఈ పం��త�ల� త��్కం��ర�. �ాసత్ �ా���, అనుస��ంచ����� ఇ�� ��మకర���న
���ద్శనమ� �ాదు ఎందుకన�ా అ�ే ద�ాత్���, అ�� బ�ౖ�ల� సంబంధ��న
� �ై�� �ాక�� ���, ����

�ా్ర�ిన�ెవర� మ��య� అ�� ఎవ���� �ా్రయబ��ం�� �దలగ� �వ�ాల ఆ��రం�ా అ�� ��ల� వరక� ���న
�

అర్థ మ�ల�యయ్వచు్చ. �ాయ్ఖ�య్తల� తమ దృ�ి్ట� ప్ర�య్ే ��ం� ద�ాత్�����ౖ�� ��ం��్రక��ంచ����� ప్రయ�న్సూ
త్ ,

రచ�త మ��య� ���తలను �ర్ల కష్య్మ� �ేయ�నప�ప్డ�, ద�ాత్���ల��� అప���త��న
� ఆశలను ��ట్ట ���ంట�,
“కళ్ల క� కట�్ట నట�్టనన్ అ�ాసత్ వం” అ� మనమ� �ిల�వగల ఒక �� ర�ాట� �ే�త్ ార�.

రచ�త మ��య� ���తల సందరభ్మ�ల� ద�ాత్���ను జ�గ�తత్�ా ప����ంచుటల�గల �ా్రమ�ఖయ్తను

దృ�ా్టంత��క��ంచ�����, మనమ� 2 ��న. 33:1-20ల� నునన్ మన��ష్ ఏల�బ��� ప���లన�ా మననం

�ే�ద్ �మ�. మనమ� ఈ �ాకయ్��గమ�ను అధయ్యనం �ేయ�నప�ప్డ�, మన��ష్ గ���్చ 2 �ా�ల� 21:1-18ల�
సమ�ంతర��న
� �����క ఉంట�నన్ందువలన మన��క ��పప్ �ానుక�లత ఏరప్డ�త�నన్��. �ాసత్ �ా���,

��నవృ��త్ంతమ�ల రచ�త, �ా��తయ్ సంబంధ��న
� ���్లషణక� ��ల� మ�ఖయ్���న��ౖయ�నన్ ���నమ�లల�, 2
�ా�ల� 21వ అ��య్యమ� �క్క నకల �సూ
త్ , ���ల� మ�ర�ప్ల� �ేసత్ ూ, ���న్ �షయ�లను ��ల��సత్ ూ,
���న్ �షయ�ల� �ేర�్చత� ఉం����డ�. 2 �ా�ల గ�ంథమ� �క్క �వరణ�� �దల���డ��మ�.

2 �ా�ల� 21వ అ��య్యమ� ఐదు సమర�పమ�ల� నునన్ ��గమ�ల��ా �����ంపబ��ం��: ఒకట�,

�దట� వచనమ�, మన��ష్ ఏల�బ�� �క్క ఆరంభమ�; ��ండ�, 2-9 వచనమ�ల�, �గ���ాధన �ేయ�ట

��్వ�ా మన��ష్ �ే�ిన �ాపమ�; మ�డ�, 10-15 వచనమ�ల�, మన��ష్ను గ���్చన ప్రవచ��త్మక���న ఖండన;
��ల�గ� 16వ వచనమ�, �ౌరజ్నయ్మ�నక� ప�ను��నుట వలన మన��ష్ �ే�న
ి మ��క �ాపమ�; ఐదు, 17-18
వచనమ�ల�, మన��ష్ ఏల�బ�� �క్క మ���ంప�.

ఈ సం��పత్ వర్ణన సూ�సుత్నన్ట�్ట�ా, 2 �ా�ల� 21వ అ��య్యంల�, మన��ష్ ఆ�� నుం�� అంతమ�

వరక� క��� దుష�
్ట డ��ా�� వ��్ణంపబ��్డడ�. అత�ొ క �ర �ా�ి�ా ప��చయం �ేయబ��్డడ�. మన��ష్ �క్క
-41����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

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

��ల�గవ �ాఠమ�: �ాత �బంధన �క్క �ా్రమ�ణ�క

�గ���ాధనను గ���్చ కథల�� ��ండవ ��గం �సత్ ృతం�ా �శదపర�సుత్నన్��; అతడ� ఆలయమ�ను

�గ�హమ�ల�� అప�త్రపర��డ�, ప్రజల� క���య�ల కంట� మ�� ఎక�్క��ౖన �ాపమ� �ేయ�నట�
� ిం��డ�.
్ల ��్ర��
ఇ��సమ�ల�� మ�డవ ��గం, �ేవ�� ప్రవకత్ ల� మన��ష్ను గ���్చ �ే�ిన భయంకర���న ఖం��ం��ౖ

య�నన్��. ఈ వచనమ�ల ప్ర�ారం, మన��ష్ �ే�న
ి �ాపమ�ల వలన ��ర�షల�మ� ��శనమ�య్ం��, ప్రజల�

బ��ష్క��ంపబ��్డర�. మన��ష్, ��ర�షల�మ�ల� పట్ట ణ �ధులను ���ద్ష�ల రకత్ ం�� �ం�ాడ� ఇ��సమ�ల��
��ల�గవ ��గం ����్కంట�నన్��. ఇక �వ�� ��గం, మన��ష్ మరణ�ం��డ�య�, �ాత��ట్టబ����డ�య�
�ామ�నయ్ం�ా �����ంచుచునన్��. 2 �ా�ల� 21వ అ��య్యంల�, మన��ష్ తన ��తంల� ప్రద��్శం�న

��చ��ర్థ ��న ఒక్క లకష్ణ���నను ����్కనబడల�దు.

ఇప�ప్డ� 2 ��న. 33వ అ��య్యంల� మన��ష్ ఏల�బ��� గ���్చ �ా్రయబ��న �వరమ�ను చూ��ద్మ�.

ఈ �వరమ� 2 �ా�ల� 21వ అ��య్యం�� �����ంచదు, �ా� ఇ�� ��ల� వయ్��య్స���న�ై య�నన్��. 2 ��న.
33:1-20 క��� ఐదు మ�ఖయ్ ���ాల��ా �భ�ంపబ��ం��: ఒకట�, 1వ వచనం, మన��ష్ ఏల�బ��

�ా్రరంభమగ�ట, ఇ�� ఎక�్కవ�ా 2 �ా�ల గ�ంథంల� నుం�� సూట��ా నకల� �ేయబ��ం��; ��ండ�, 2-9
వచనమ�ల�, మన��ష్ �ేపట�్ట న �గ���ాధనల� 2 �ా�ల� 21:1-9ల� ఉనన్����� ��ం�ెం �నన్ం�ా

ప�నఃల���్కంపబ��న�. ఇంతవరక�, చ��త్ర�ార�� �వరమ�, 2 �ా�ల� గ�ంథంల� నునన్ �వరమ�ను బహ�

దగగ్ ర�ా �� �య�నన్��. ఈ ��ండ� ���ార�్డలల�ను మన��ష్ ఒక భయంకర���న �ా�ి�ా �����ంపబ����డ�.

�ా� 2 ��న. 33వ అ��య్యంల�గల �����కలల�� మ�డవ, ��ల�గవ మ��య� ఐదవ ���గమ�, 2

�ా�ల గ�ంథంల�� �����కక� ��త్రం�ా �నన్���న�ై య�ంట�నన్��. మ�డవ ���గంల� అన�ా, వచనమ�ల�
10-13ల�, భ�షయ్త�
త్ ల� య��� బ��ష్క��ంపబడ�న�� 2 �ా�ల గ�ంథంల�� ప్రవచనమ�ను �ేర్చ�����

చ��త్ర�ార�డ� ఇష్టపడల�దు. ����� బదుల��ా, మన��ష్ ���� తన �� ంత ��త �ాలమ�ల� బబ�ల�ను �ే�ా���
బ��ష్కృత�డయ�య్డ� చ��త్ర�ార�డ� ప్రకట�ం��డ�. అచ్చట ఉనన్ప�ప్డ�, మన��ష్ తన �ాపమ�లను గ���్చ
మ�ర�మనసుస్ ��ం��, �ాపకష్మ�పణ �� ం��డ�. ఆ తర��ాత, ��ల�గవ ���గంల� అన�ా, 14-17

వచ��లల�, మన��ష్ �ేపట�్ట న �ౌరజ్ నయ్మ�ను ����్కనుటక� బదుల��ా, మన��ష్ ��ర�షల�మ�నక� ����� వ�్చ,

పట్ట ణమ�ను ప�నః���్మం�, �ేవ�� ఆలయమ�ల� స���న �ధం�ా ఆ�ా��ంచు ���నమ�ను ప�నర�దధ్ ��ం��డ�
చ��త్ర�ార�డ� �����ం��డ�. �వ���ా, 2 ��న. 33:18-20ల�, మన��ష్ ఏల�బ�� �క్క మ���ంప� మన��ష్

మ�ర�మనసుస్ �ా్రర్థనక� సంబం��ం�న మ��క ఉల�్ల ఖనమ�ను �ేర�్చత�, 2 �ా�ల గ�ంథంల� ఉనన్ ��� కంట�
�సత్ ృతమవ�త�నన్��.

2 �ా�ల గ�ంథం�� �� �్చనట్ల ��ే, చ��త్ర�ార�� ���ార�్డ ఎక�్కవ�ా �శ్చయ�త్మక���న�ై య�నన్��. ఈ

��ండ� �����కల� మన��ష్ �ే�ిన భయంకర���న �ాపమ�లను �ె�యజ�య�చునన్�; 2 �ా�ల గ�ంథం ప్రవకత్

�క్క ఖండనను మ��య� మన��ష్ ��ర�షల�మ� పట్ట ణసు్థలక� ���ధం�ా �ేపట�్ట న �ౌరజ్ నయ్మ�ను
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����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
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�����సత్ ునన్��. �ా� చ��త్ర�ార�డ� 2 �ా�ల� గ�ంథంల� గల కథల�� ఈ ��గమ�లను వ�����ట్ట �డ�. �����

బదుల��ా, మన��ష్ �ేశబ��ష్కృత�డ��ా �ేయబ��్డడ�య�, మ�ర�మనసుస్ �� ం�� ఆ �దట కష్�ంపబ��న
�షయ��న్ చ��త్ర�ార�డ� �ే�ా్చడ�. మన��ష్ ��ర�షల�మ�నక� ����� వ�్చ, పట్ట ణమ�ను మ��య�

�ే�ాలయమ�ను ప�నర�దధ్ ��ం��డ�� �షయ��న్ క��� అతడ� �ే�ా్చడ�. �వ���ా, ��ండ� �����కల� క���
మన��ష్ �క్క మరణమ�ను గ���్చన �వరమ��� మ���య�చునన్పప్ట���
� , 2 ��నవృ��త్ంతమ�ల� మన��ష్
�క్క మ�ర�మనసుస్ను గ���్చ మరల� జ�్ఞపకం �ేయ�చునన్��. �ాబట�్ట , ఒక్క మ�టల� �ెప�ప్��ంట�, 2

�ా�ల గ�ంథం మన��ష్ను ఎడ�ె���ిల�� �ా�ి�ా చూ�ిసత్ ునన్��, �ా� 2 ��న. అత�� మ�ర�మనసుస్ ��ం��న
�ా�ి�ా చూ�ిసత్ ునన్��.

2 �ా�ల గ�ంథం మ��య� 2 ��నవృ��త్ంతమ�ల గ�ంథంల�� ఈ సమ�ంతర వృ��త్ంతమ�ల మధయ్ గల

వయ్��య్సమ�లను గ���్చ ఆల��సూ
త్ , మనమ� మ��క �ా��తయ్ సంబంధ���న ప్రశన్ను ��సు��నవల�ను. ఈ

వృ��త్ంతమ�ల� ఎందు��ంత �నన్��న
� ��ా ఉ��న్�? మన��ష్ ��తమ�ను గ���్చ ఇ� ఇట�వంట� ����్వర�

దృకప్థమ�లను ఎందుక� �ె�యజ�య�చునన్�? ఒక్క మ�టల� �ె�ాప్లంట�, ఈ వయ్��య్సమ�ల� �ా�ల
గ�ం��ల� మ��య� ��నవృ��త్ంతమ�ల గ�ం��ల� ����్వర� రచ�తల �ేత, ����్వర� ���తల ��రక�

ర�ంపబ��నవ�� �ాసత్ వమ� �ేత మ�త్ర�� �వ��ంపబడగలవ�. ప్ర� ఒక్క రచ�త మన��ష్ ఏల�బ��� గ���్చన
వృ��త్ంతమ�ను తన ���తల మ�ందుంచుటల� తన �� ంత సంకలప్మ�లను క���య�ం�ెను.

మనమ� తర��ాత �ాఠంల� ��ర�్చ��నబ� త�నన్ట�్ట, �ా�ల గ�ంథం �క్క రచ�త ��ర�షల�మ�

పట్ట ణమ� ��శనమగ�టక� గల ��త�వ�ను గ���్చ, �ార� �ా�ాద్నమ� �ేయబ��న �ేశంల�

బ��ష్కృత�లగ�టక� గల ��త�వ�ను గ���్చ �ా్రథ�కం�ా బబ�ల�ను �ేశంల� బ��ష్కృత�ల�ౖయ�నన్ �ా����

�వ��ంచ����� ర�ం��డ�. మన��ష్ �ే�న
ి �ాపమ�ల� �ేశం ����� ఈ �ాపమ�లక� �ె��్చయ���� అత� జ�ాబ�ౖ
య�ం��న��. �ా� మన���వర�� గమ�ం�నట�్ట, చ��త్ర�ార�� ప���్థ �
ి ��ల� వరక� �నన్���న�ై య�ం��న��.
ప�నర�దధ్ ��ంపబ�� ప్రయ�సపడ�చుం��న సమ�జమ� �ేవ��� �శ్వస�యం�ా ���ంచుచు మ�ందుక�

�ా����ళ్లవల�ిన���ా �ా��� ��్ర��
� ించ����� �ే�ిన ప్రయ��న్�న్బట�్ట �ేశబ��ష్కరణ తర��ాత అతడ� తన
చ��త్రను ర�ం��డ�.

ఈ ��త�వ�నుబట�్ట ��, తన ఉ�ేద్శమ�లక� స��పడ�న�, మన��ష్ గ���్చన �ాసత్ వ��న
� �షయ�లను

చ��త్ర�ార�డ� �ే�ా్చడ�. తన �� ంత ఇ�ా���ల� �ాఠక�ల ��తమ�లల�� �వరమ�లక� సమ�ంతర���

య�ం��న�, మన��ష్ ��తమ�ల�� �వరమ�లను ��ల�గ�ల���� �ెసత్ ూ అత��ప� �ే�ాడ�. మన��ష్ బహ�

�రం�ా �ాపం �ే�ాడ�, �ార� క��� అల��� �ే�ార�. మన��ష్ బబ�ల�నునక� �ెర����� బ��్డడ�, �ార� క���

�ెర����� బ��్డర�. మన��ష్ మ�ర�మనసుస్ ��ం��డ� గనుక కష్�ంపబ��్డడ�, మ��య� �ార� క���

కష్�ంపబ��్డర�. అ� మ�ఖయ్ం�ా, మన��ష్ ��ర�షల�మ�నక� ����� వ�్చన �దట, అతడ� ��ర�షల�మ�
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పట్ట ణమ�ను ప�నః���్మం�, స���న ఆ�ాధ�� ���నమ�ను క��� ప�నర�దధ్ ��ం��డ�, మ��య� చ��త్ర�ార��
���తల� అత� ��నమ�లల� ఎదు��్కనన్ ఆ స�ాల� ఇ��. �ార� ��ర�షల�మ�ను ప�నః���్మం�,

��ర�షల�మ�ల� �ేవ��� స��న
� ���ల� ఆ�ా��ంచు ���నమ�ను ప�నర�దధ్ ��ంచడమ� ��్వ�ా మన��ష్ �క్క
మ������ అనుస���త్ ా�ా? చ��త�
్ర ార�� �క్క మ�ఖయ్ �షయమ� ఇ��: య��� �ెర����� బడ�టక�
�ారణ��న
� అ�ే �ా�, �ా�ాద్న �ేశమ�నక� ����� వ�్చన తర��ాత �ాజయ్మ�ను ప�నః���్మం�,
ప�నర�దధ్ ��ం�నట్ల ��ే, క�్చతం�ా చ��త్ర�ార�� �� ంత ���తల� క��� ఇ�ే ప� �ేయ��.

2 ��న. 33వ అ��య్యంల� గల మన��ష్ ఏల�బ��� గ���్చన �ా��తయ్ సంబంధ��న
� ఈ సం��పత్ ���్లషణ,

�ాత �బంధన �ా��తయ్ం �ా���ార���న ��� సం�ేశమ�ను �ె�యజ�య�చునన్ ���నమ�ను

ప్రశం�ించుటల�గల �ల�వను దృ�ా్టంత��క��ంచుచునన్��. మనమ� రచ�తల�, ���తల� మ��య� �ాత

�బంధన ద�ాత్���ల �ా��తయ్ సంబంధ���న లకష్ణమ�లను ప��గణల���� �సు��నుచుండ�ా, �ాత �బంధన
�ా్రమ�ణ�క గ�ంథంల������ �ధమ�ల�ౖన ���ామ�ల� ర�ంపబడ�టల�గల మ�ఖయ్ ఉ�ేద్శమ�లను మనమ�
����ంపవచు్చ. ఈ ఉ�ేద్శమ�లను �ె��ి��� య�ండ�ట, ��� ఆ��మ ���తల ��రక� మ�త�� �ాదు, �ా�
ఈ��ట� మన ��సం క��� �ా్రయబ��న �ాత �బంధన �క్క �ా���ార సం�ేశమ�ను మనమ�

గ���ంచగల�గ�టక� మనక� స�యకరం�ా ఉంట�ం��.

మ���ంప�
ఈ �ాఠంల� మనమ� �ాత �బంధనను ఒక అ���ారప�ర్వక ప�సత్ కమ�ల క�ర�ప్�ా, �ేవ�� ప్రజల�

�ా��దు��్క�న ప���్థ ిత�లల� మ�రగ్ ���ద్శనమ� �చు్చటక� ర��� ం��ంపబ��న ఒక �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ��ా

అ��్వ�ిం��మ�. �ేవ�� ప్రజల� �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథం �క్క అ���ారమ�నక� మ�డ� మ�ఖయ్��న
�
�ధమ�ల��ా ఎల� ల�బ��్డ�� మనమ� �ెల�సు����న్మ�. �ా్ర�ప��కప�ర్వక��న
� ���్లషణ ��్వ�ా ఒక

అదద్ మ��ా �ాత �బంధనను గ���్చ మనమ� �ేపట�్ట న అ��్వషణ ��్వ�ా, మన �� ంత ����లల� తల�తత్ �

ప్రశన్లక� అవసర���య�ం��న సమ���నమ�ల ��రక� �నన్ �నన్ ప్ర����ంశమ�ల�� స�, �ాత �బంధన

�ాకయ్���ామ�లల�� ప్ర����ంశమ�ల న�న్ట�� చూచుటల� గల �ల�వను మనమ� ��ర�్చ����న్మ�. చ��త్ర
సంబంధ���న ���్లషణల� బ�ౖ�ల�ను ఒక ��ట����ా ఉప���ంచుట ��్వ�ా, �ాత �బంధన �����ంచుచునన్

చ��త్ర సంబంధ��న
� సంఘటనల �క్క �ా్రమ�ఖయ్తను మనమ� �ెల�సు����న్మ�. �ా��తయ్ సంబంధ���న

���్లషణ ��్వ�ా �ాత �బంధనను ఒక పటమ��ా చూచుట వలన, �ాత �బంధన �ాకయ్��గమ�ల� �ేవ��
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ప్రజల��ౖ ప్రద��్శంపవల�న� ర��� ం��ంపబ��న మ�ఖయ్��న
� ఉ�ేద్శమ�లను ల��� ప్ర��వమ�లను ఎల�
����ం��ల� మనమ� ��ర�్చ����న్మ�.

�ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథమ�ను గ���్చన ఈ స��్వకష్ణను మనమ� తర��ాత �ాఠమ�లల�

��న�ా��ంచుచుండ�ా, మనమ� ఈ మ�డ� అందుబ�ట�లక� మరల� పల�మ�ర�్ల మరల�దుమ�. �ాత

�బంధనను ఈ మ�డ� �ానుక�ల���న �షయ�ల��ా అ��్వ�ించుట, �ాత �బంధన �ా్రమ�ణ�క గ�ంథం

గతంల� �ేవ�� ప్రజలను న���ంి �న ���నమ�ను మనమ� గ���ంచ����� మ�త్ర�� స�యకరం�ా ఉండదు.
ఈ��డ� స��తం �ాత �బంధన మనక� �ా���ార మ�రగ్ ���ద్శక���య�నన్ అ��క �����లను గమ�ంచు
�షయంల� క��� అ�� మనక� స�యకరం�ా ఉంట�ం��.
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