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అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�
�దట� �ాఠమ�
సు�ి్థ ర ��ా్వస సూత్రమ�ల�

ఉ�� ��్ఘతమ�
ఒక �ెట్ట �ను �ెట్ట ��ా, ల�క ఒక ఇంట�� ఇల�్ల�ా ల�క ఒక వయ్��త్� వయ్��త్�ా ఏ�

�ేయ�చునన్�ో న� ���ప�ప్�ై�� ఆల��ం���ా? ఇ�ే ప్రశన్ను మ��క �ధం�ా అ�����ే, అ�� �ెట్ట ��ా

ల�క ఇల�్ల�ా �ిల�వబ��లంట� అ�� ఏ �� లకష్ణమ�లను క���య�ండవల�ను? ఇ� తత్వ�ాసత్ ���తత్ల�

��ల ��ల�� సంవతస్�ాల��ా మననం �ేసత్ ునన్ జ��ల���న ప్రశన్ల�ౖయ�నన్�. మనమ� ���సత్వ ����ంత

�ాసత్ �మ�ను అధయ్యనం �ెయ�య్ల� ఆ�ం�నప�ప్డ� మనక� క��� ఇ�ే �ధ���న ప్రశన్
ఎదురవ�త�ం��. ఎం�ై��, మనం “���సత్వ�ల�”�ా ప��గణల���� �సుక���� ల�క్కల�న�న్

సంఘ�ల���న్�. �ాబట�్ట , “���సత్వ ����ంత �ాసత్ �మ�నక� ఏ �� �ి�ధ్ �ంతమ�ల� మ�ల���ర���న�
మ��య� ఆవశయ్క���న��ౖయ�నన్�?” అ� ప్ర�న్ంచడం ప్ర�జనకరం�ా ఉంట�ం��.
సహజం�ా, మన� ప్రశన్ అడ�గ�చుండ�ా, ����ంత �ాసత్ �మ� గ���్చ స���న

అవ�ాహనల���ాడ� స��తం ర��ంపబడవచు్చన�� �షయంల� మనక� సప్ష్టత ఉం���. మనమ�
��స
� త్ ు ��డల క���య�ండ� �బదధ్ త మనలను ���సత్వ�లను�ా �ేయ�టక� స���� త�ం��. అ�ే

సమయంల�, ఏ ����ంత వయ్వస్థ ���నను “���సత్వ వయ్వస్థ ” అ� �ిల�వబడ�టక� అర్హత

సం�ా��ంచు��నక మ�నుప� అ�� క���య�ండవల�ిన ఆవశయ్క���న ఆల�చనల� అ��కమ�నన్వ�

�ెప�ప్��నడం సమంజసమవ�త�ం��. సంఘమ� ఆరంభ���న ఆ�� శ��బద్ మ�ల� �దల����,

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ఈ మ�ల నమ్మకమ�ల �క్క ప్ర�జనకర���న �ా�ాంశమ�ను

సమక�ర�్చచు��య�నన్��.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�, సుప్ర�ిదధ్��న మ��య� �����ా ఉప���ంపబడ�త�నన్

���సత్వ�ల నమ్మకమ� �క్క �ా�ాంశమ�ను గ���్చన మ� పరంపరల� ఇ�� �దట�

�ాఠ���య�నన్��. ��మ� ఈ �ాఠమ�నక� సు�ి్థర���న ��ా్వస సూత్రమ�ల� అ�� ���ష్కను

ఎనున్క���న్మ�.ఎందుకన�ా “���సత్వ�లమ�” అ� తమను��మ� �ిలచు��ను�ారందర� ఒప�ప్��ను
-1����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� అ��క ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

�దట� �ాఠమ�: సు�ి్థర ��ా్వస సూత్రమ�ల�

�ధమ��ా అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను సూత్రమ�ల ల��� �ి�ధ్ �ంతమ�ల �క్క �ారంశమ��ా
ప��గణ��త్ ామ�. సంఘమ� �క్క ఆరంభ శ��బ�ద్లల� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ����

�ధమ�ల�ౖన ర�పమ�లల� ఉప���ంపబ��ం��. �ా� అ�� ����ప� ��.� శ. 700ల� ల�య్ట�న్ ��షల�

ప్రమ�ణ�క��ంచబ��ం��. ప్రజలల� బహ��ా ప్ర��త���య�నన్ ఆధు�క �ెల�గ� అను�ాదమ� ఈ ��ం� ��
�ధమ��ా నునన్��:

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

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

నమ�్మచు��న్ను.ఈయన ప�����ధ్త్మ వలనకనయ్యగ� మ��య గరభ్మ�న
ధ��ంపబ�� ఆ��క� ప�ట�్ట ను.

�� ంత� �ిల�త� �ాలమందు బ�ధప��,

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

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

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

స�వ�లక�ను మృత�లక�ను �ర�ప్ �ర�్చటక� అక్కడ నుం�� ఆయన వచు్చను.
ప�����ధ్త్మను నమ�్మచు��న్ను.
ప���దధ్ �ార్వ�్రక సంఘమ�ను
ప���దుధ్ల సహ�ాసమ�ను
�ాపకష్మ�పణను

శ��ర ప�నర���్థనమ�ను

�తయ్�వమ�ను నమ�్మచు��న్ను. ఆ��న్.
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను గ���్చన చర్చ �క్క సు�ి్థర���న ��ా్వస సూత్రమ�ల�

మ�డ� ��గమ�ల��ా �భ�ంపబ��య�నన్�. ��మ� ఈ ప్రమ�ణమ� �క్క చ��త్రను �వ���త్ ామ�.
-2����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
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�దట� �ాఠమ�: సు�ి్థర ��ా్వస సూత్రమ�ల�

��ండవ���ా, ��మ� ���ల�� ప్రకటనల �క్క ��ౖ��ౖ ప���లనను ఇ�ాత్మ�. మ�డవ���ా, సంబం��త
�ి�ధ్ �ంతమ�ల ఈ��ట� �ా్రమ�ఖయ్త��ౖ దృ�ి్ట ��ం��్రక���త్ ామ�. అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ��నుక
ఉనన్ చ��త్ర�� �దల���డ��మ�.

చ��త్ర
మనమ� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �క్క చ��త్రను అవల�కనమ� �ేయ�చుండ�ా,

��ండ� �షయ�ల��ౖ దృ�ి్ట� ��ం��్రక���త్ ామ�. ఒక ప్రక్క ��� గ�ంథకరత్ ృత్వమ� మ��య� అ��

క�ర్చబ��న �ే�� వంట� �షయ�లను ప��గణల���� �సుక�ంట� ఈ ప్రమ�ణమ� అ�వృ��ధ్�ెం��న

���నమ�ను చూ�ాత్మ�. మ��య� మ��క ప్రక్క ఈ ప్రమ�ణమ� �క్క ఉ�ేద్శ���ట�, ���� �ిదధ్ం

�ేసు��� ఉప���ంచుట అవసర���య�నన్ద� సంఘమ� తలంచుటక� గల ��త���� చూ�ాత్మ�.
�దట అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �క్క �����్ర�త్మక అ�వృ��ధ్� చూ��ద్మ�.

అ�వృ��ధ్
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను ��� శ��బద్ మ�ల� ప��న్ండ� మం�� అ�� సత్ ల�ల�

ర�ం��ర� ఒకప�ప్డ� నమ్మబ��ం�� మ��య� ఉప�ే�ంచబ��ం��. ఈ ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�

ప్ర�ేయ్కతగల ప��న్ండ� ����ంతశసత్ �పర���న ప్రకటనలను ఒ��్కక్క అ�� సత్ ల�డ� సమక��ా్చడ� క���
�ెప�ప్��నబ��ం��. ఏ�� ఏ�����, �ాసత్ వమ��ా ఇ�ే జ����ంద�, ల��� ఈ ప్రమ�ణమ� ర�ంపబడ�టల�
అ�� సత్ ల�లల� ఎవ������ా� ప్రతయ్కష్ �ాత్ర వ��ం��ర� �ెప�ప్������� ఇంచు�ంచు�ా ర�����య�
ల�దు. �ా� ఈ ప్రమ�ణమ�ను అ�� సత్ ల�ల� �ా్రయనట్ల ��ే, మ�� ఎవర� �ా్ర�ార�?

ఈ ప్రమ�ణమ�నక� గ�ంథకరత్ అంట� ఎవర� ల�ర� �ాబట�్ట అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస

ప్రమ�ణమ�ను ఎవర� ర�ం��ర�� ప్రశన్ చర్చ�య�ంశమ��ా�� ����య�నన్��.
����ప� �శ్చయమ��ా ఈ ప్రశన్ల� ��స
� త్ ు తర��ాత నల��ౖ ల��� య���ౖ

సంవతస్రమ�ల �ాలమ�ల� బ��ిత్ స్మమ� �� ంద��ౖయ�ం��న అభయ్ర�్థలను అ����న

ప్రశన్ల�ౖయ�నన్�. �ాబట�్ట , “�వ� పరల�క భ�ల�కమ�ల సృ�ి్టకరత్ యగ� తం��్ర��న
�ేవ�� నమ�్మచు��న్�ా?” అ� ఒక�� ప్ర�న్ం�ే�ార�. ఈ �షయం మనక�
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�ె�య�ను ఎందుకన�ా �ా�� బ��ిత్ స్మప� అనుభవమ�లను గ���్చ అ��క�ల�

మ�టల�డ���నుచుండ�ట ఇల�ంట� ���� �ధమ�ల�ౖన ప్రశన్లను సూ�సుత్ం��.

మ��య� ��.� శ. 200 ��ట���, �ెరత్ �ల�్ల (Tertullius) ఇంచు�ంచు�ా అ�� సత్ ల�ల
��ా్వస ప్రమ�ణమ��� సమర�పమ�గల �ాత ��మ� ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

�ిల�వబడ�చునన్���� ప్ర�త్ ా�సూ
త్ , “. . . అ� �వ� నమ�్మదు�ా,” “. . . అ� �వ�
నమ�్మదు�ా?” అ� బ��ిత్ స్మమ� �� ంద��ౖయ�ం��న అభయ్ర�్థలను అ����న ప్రశన్ల��
సంబంధమ�గల����ా ఆయన సూ�సుత్��న్డ�. స్వత��ా, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస
ప్రమ�ణమ�ను �ట్ట �దట��ా�� ��.� శ. 390ల� ర��ీనస్ (Rufinus) అ�� వయ్��త్

ప్ర�త్ ా�ం��డ�.మ��య� ప��న్ండ� మం�� అ�� సత్ ల�లల� ఒ��్కక్కర�, ఇస్క���త�
య��� �ా్థనమ�ల� ఎం�ిక �ేసు��నబ��న మ�త్ య�� స�, ప్రమ�ణమ�ల��
ఒ��్కక్క ధృ�కరణమ�ను ప��ార�� కథ�� గల సంబంధమ�ను ఈయన

�ెల�ప�త���న్డ�. ఈ �ి�ధ్ �ంతమ�నక� ఆ��రమ��ా �ల�వగల ర������య�ల�దు,
�ా� �ాసత్ �ా���, ఈ ధృ�కరణమ�ల� అల��ట� అ�� సత్ ల�ల�� ప్ర�త్ ా�ంచుచునన్వ��
అ��ా్రయమ�, �శ్చయం�ా మం� ఆ��రమ�గల�ైయ�నన్��.

— ��. జ�న్ ఆ�ా్వల్్ట

ఆ�� ���సత్వ�ల రచనలల�, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను �� �న అవశయ్క���న

�ి�ధ్ �ంతమ�లక� సంబం��ం�న అ��క జ����ల���న్�. ఒక ప్రక్క మ�ల���ర���న నమ్మకమ�లను

జ�����ా క�ర�్చచు ��ంత ��రక� �వరమ��ా వ��్ణంచు ��ా్వస సంబంధ���న

�యమమ�ల���న్�. ఒక ప్రక్క మ�ల���ర���న నమ్మకమ�లను జ�����ా క�ర�్చచు ��ంత

��రక� �వరమ��ా వ��్ణంచు ��ా్వస సంబంధ���న �యమమ�ల���న్�. ఉ��హరణక�, ఓ����న్

ర�ం�న ఆన్ ఫస్్ట �ి్ర�స్ప�ల్స్ అ�� ప�సత్ కమ�ల� ��ా్వసమ�నక� సంబం��ం�న ఒక �యమమ�ను
�ా్రరంభమ�ల��� �ే�ా్చడ�. ఐ����యస్ ర�ం�న ఎ�����స్్ట ��ర�ీస్ అ�� ప్రఖ�య్��ాం�న తన �దట�

ప�సత్ కం, పదవ అ��య్యంల� �ే�ా్చడ�. ఇట�వంట� ��ా్వస సంబంధ���న �యమమ�ల� సంఘమ�
�క్క బ� ధనలను ప��లపరచుటక� ఉ�ేద్ �ంపబ��న�. మ��య� సంఘ సభ�య్లక� – మ�ఖయ్మ��ా

సంఘ ��యక�లక� �కష్ణ ఇచు్చటక� ప్ర�జనకర���న�. అ��క�ార�్ల, ఈ �యమమ�ల� ఒక సభ
నుం� మ��క సభక� ����్వర��ా ఉం��న�. సర్వ�ా��రణం�ా, �ాట�ల� �ా్రమ�ఖయ్��న
�
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�ి�ధ్ �ంతమ�లను గ���్చన ధృ�కరణమ�ల�, మ��య� ��ౖ�క ఉప�ేశమ�ల� మ��య�
సంప్ర��యమ�ల� క��ియ�ం��న�.

మ��క ��ౖప�, ���న్ �ా్ర�న �ి�ధ్ �ంతపర���న జ����ల� ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల ర�పంల�

ఉ��న్�. ఇ� సంఘమ� �క్క ��ా్వస �యమమ�, మ�� మ�ఖయ్మ��ా ��� అ�ప్ర��న���న

నమ్మకమ�లను గ���్చన �ి�ధ్ �ంతమ�ల ���ాలను �����క��ం�న �నన్ �నన్ జ����ల�ౖ య�ం��న�.
ఇ� తరచు�ా బ��ిత్ స్మమ�ల వంట� �ా్రర్థ న ప్రకరణ ఏ�ాప్ట్ల ల� ఇ� తరచు�ా వ�్ల ంపబ��న�. �దట�
మ��య� ��ండవ శ��బద్ మ�లల�, బహ��ా ప్ర� ఒక్క �ా్థ�క సంఘమ� ��� ��� �� ంత ��ా్వస
ప్రమ�ణమ�, ల��� �����క��ంచబ��న అ��య్వశయ్క���న బ�ౖ�ల� సంబంధ���న సతయ్మ�

క���య�ండవచు్చ. �ా� మ�డవ ల��� ��ల�గవ శ��బద్ మ� ��ట��,� ���న్ ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�
తల�తత్ �చు అ� �ా్రమ�ఖయ్తను సం�ా��ంచు��నుచు బహ��ధ సంఘమ�లల�
ఉప���ంపబడ�చుం��న�.

ఈ �ధం�ా ప్రఖ�య్��ాం�న ఒక �ా్ర�న ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ��మ� పట్ట ణమ�ల�� సంఘమ�

ధృ�క��ం�న ��ా్వస ప్రమ�ణమ�. ���� ���య�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� అ� �ి��ే�ార�. ఈ

��ా్వస ప్రమ�ణమ� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�నక� ��ల� దగగ్ ర �� �కగల�ైయ�నన్ందున

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ��వలమ� ���య�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�నక� తర��ాత ���లల�
ఇవ్వబ��న ఒక అను�ాదమ� మ�త్ర�� అ� ��ందర� పం��త�ల� నమ�్మ��ర�.

�ా� ��� ఖ�్చత���న మ�లమ�ల�� ��తత్ మ� ల�క�ం��, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

ఎట్ట ��లక�, మ�ఖయ్మ��ా �ా�ా్చతయ్ సంఘ�లల�, �సత్ ృత��న
� ప్ర�గమ�ల���� వ�్చంద�� �షయం

ఎల�ంట� సం�ేహమ� ల�క�ం�� ఉం��. ఆరంభ శ��బద్ మ�లల�, ��� ఖ�్చత���న పద సమ���యమ�
ఒక సంఘమ� నుం�� మ��క సంఘమ�నక� ��ర��ా ఉం�ే��. �ా� ఎ��దవ శ��బద్ మ�ల� ఈ పద

సమ���యమ� ఈ��డ� మనమ� గ���త్ం� అను�తయ్మ� ఒప�ప్��నుచునన్ ర�పమ�ల����
సర్వ�ా��రణం�ా ప్రమ�ణ�క��ంపబ��ం��.

ఈ ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �క్క �����్ర�త్మక అ�వృ��ధ్� గ���్చన అవ�ాహనను దృ�ి్టల�

��ట్ట ����, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను సృ�ి్టంచు��� ���� �ాడ�టక� ��నుక గల
ఉ�ేద్ శమ�ను చూ��ద్మ�.
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ఉ�ేద్ శమ�
మన ���ల�్ల, అ��క మం�� ���సత్వ�ల� ��ా్వస ప్రమ�ణమ�లను శం���త్ ార�. ఇందుక� గల

��త����ట� అర్థ ం �ేసు��నడం అంత కష్ట��� �ాదు. ��ా్వస ప్రమ�ణమ�నక� ల�ఖనమ�లక�నన్

అ�ే అ���ారం ఉనన్ద� ��ల� తక�్కవ మం�� ���్మహమ�టం�ా �ా్వ���ారం�� �ెప�ప్చునన్పప్ట���,
���న్ �ార�్ల స��భ్వమ�గల ���సత్వ�ల� ���న్ ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� బ�ౖ�ల��� సమ�న��ౖనట�్ట�ా

���సుత్ంట�ర�. �ా� అ�� �ి�ధ్ �ంతపరం�ా �ావచు్చ ల��� ఆచరణల� �ావచు్చ, ఏ ��ా్వస
ప్రమ�ణ���నను ఎప�ప్�ైనను ఈ �ా్థ��� ���్చంపబడక�డదు.

బ�ౖ�ల� మ�త్ర�� మనక� ��్ర���ింపబ��న, �� ర�ాట�ల�� ��ా్వస �యమమ� మ��య�

ఆచరణ���య�నన్��. మ��క ప్రక్క ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�, ల�ఖనమ�లను గ���్చన మన గ���ంప�ను

�����క��సత్ ూ �� ర�ాట�పడగల బ� ధన �ాధనమ�ల�ౖయ�నన్�. మనమ� ఇకమ�ందు

చూడబ� త�నన్ట�్ట�ా, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ���సత్వ�ల� బ�ౖ�ల� ఉప�ేశమ�లను

��ర�్చ��నుచు, �ాట� పట్ల య��ర్థ పర�ల��ా ���య�ండగల�గ�టక� సహ�ారమ��ా నుం��
�ాధనమ��ా సృ�ి్టంచబ��ం��.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �క్క ఉ�ేద్శమ�ను మ�డ� అం�ెలల� �����ం�

చూ��ద్మ�. �దట��ా, ల�ఖనమ�లను య��ర్థ ��న �ి�ధ్ �ంతమ� �క్క �ా్రథ�క���న

���ా�ారమ��ా ప��గణ��ద్ �మ�. ��ండవ���ా, సంఘమ� �క్క �ాంప్ర���క���న ఉప�ేశమ�లను

ల�ఖనమ�ల ధృ�కరణమ�ల��ా ఎంచు��మ�. మ��య� మ�డవ���ా, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస

ప్రమ�ణమ� సంఘమ� �క్క �ాంప్ర���క���న ల�ఖనమ�లను గ���్చన గ���ంప�లను

�����క��ంచుటక� ఉ�ేద్�ంపబ��న����ా చూ��ద్మ�. మన �ి�ధ్ �ంతమ�నక� బ�ౖ�ల� మ�ల���రమ��

�షయ��న్ ప్ర��ి్టంచు���న ���సత్వ�ల� ఎల్ల ప�ప్డ� ధృ�క��ం��ర�� �ాసత్ వమ��� �దల���డ��మ�.

ల�ఖనమ�ల�
ఆ�� సంఘ �ి��మహ�డ� ఓ����న్ ఆన్ ఫస్్ట �ి్ర�స్ప�ల్స్ అ�� తన ప�సత్ కమ�ల�, మ�డవ

శ��బద్ మ� ��� ���ల�్ల �ా్రయబ��న ��� �ీ��కల� �ా్ర�ిన ఈ మ�టల� ఒక�ా�� గమ�ంచం��:

�శ్వ�ించు�ారందర� . . . ��స
� త్ ు ప���న మ�టల� మ��య� �ే�ిన బ� ధలను �ం� ఏ
�తర���న మ�ల���రమ�నుం�ై���ా� ఒక మం� ఆనందకర���న ��తమ�
-6����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

�దట� �ాఠమ�: సు�ి్థర ��ా్వస సూత్రమ�ల�

��రక� మనుష�య్లను ప�����ల�ప� �ె��� �� ందల�ర�. ��స
� త్ ు ప���న మ�టల� అంట�,
ఆయన మ�నవ���ా ఉనన్ప�ప్డ� ప���న మ�టల� మ�త్ర�� అ� ��మ�
���ంచడం ల�దు . . . ఏలయన�ా ఆ �ాలమ�నక� మ�నుప�, �ేవ��

�ాకయ్���య�నన్ ��స
� త్ ు ���ల�ను ప్రవకత్ లల�ను ఉం�ెను . . . అం�ే�ాక . . .ఆయన
పరల�కమ�నక� ఆ��హణ���న తర��ాత తన అ�� సత్ ల�ల ��్వ�ా మ�ట�్ల�ెను.

ల�ఖనమం�� ��స
� త్ ు మ�ట���య�నన్��, మ��య� అ�� �జ���న సమసత్ �ి�ధ్ �ంతమ�నక�

మ�ల���ర���య�నన్�� అ� ఓ����న్ ఉప�ే�ం��డ�.

మ�డవ శ��బద్ ప� ఆరంభమ�ల� �వ�ిం�న �షప్ ���� ప్�టస్ �ా్ర�ిన ఎ�����స్్ట �� ��ర�ి

అఫ్ వన్ ���టస్ అ�� ప�సత్ కమ�ల�� 9వ ��గమ�ల� ఆయన �ా్ర�ిన మ�టలను �నం��:
సహ� దర�ల��ా, ఒ�� �ేవ�డ� ఉ��న్డ�, ఆయనను గ���్చన జ�్ఞనమ�ను మనమ�

ల�ఖనమ�లల� నుం���ాక, ���� ఏ మ�లమ� నుం������ సం�ా��ంచు��నల�మ�.
బ�ౖ�ల్ అంతయ� ��స
� త్ ు మ�ట�, అ�� ��ా్వసులక� అ�� సత్ ల�ల ��్వ�ా ఇవ్వబ��న�� అ� ఆ��

సంఘమ� న�్మం��. ఈ �షయమ�ల�, ����ంత��తత్ల� తరచు�ా �� ల �ి��ప�్చర ల�క ల�ఖనమ�ల�
మ�త్ర�� అ�� అంశమ�ను ధృ�క��ం��ర�. ల�ఖనమ� మ�త్ర�� �� ర�ాట�పడ��ర� ��ా్వస
�యమమ�, మ��య� ����ంత�ాసత్ �పర���న ఏ �ా�ో ప�ాదమ�ల���ౖనను అ�ే అం�మ
�రప్����య�నన్ద���� దృ�ి్ట��ణ���య�నన్��.

����� సంబం��ం�న సప్ష్ట��న ఒక ఉ��హరణను మనమ� ��.� శ. 370ల� ���సరయక� �షప్

�ా ఎనున్��నబ��న బ��ిల్ రచనలల� చూడగలమ�. సంఘ సంప్ర��యమ�ల� ల�క �ాడ�కల

�షయమ�ల� బ��ిల్ ఒక బల���న సమర్థ క��ైయ�ం�ెను, మ��య� ఈ సంప్ర��యమ�ల జ�డను
అ�� సత్ ల�లల� చూడగలమ�� తన నమ్మకమ�లను ��ల��ార�్ల వయ్కత్ ం �ే�ాడ�. అ�నపప్ట���, ఆ
సంప్ర��యమ�ల సతయ్సంధత్వమ� గ���్చ ప్రశన్ల� తల��త్నప�ప్�ెల్ల �, ల�ఖనమ�ల� అం�మ

అ���ారమ� ఆయన అం��క��ం��డ�. బ��ిల్, ��ౖదుయ్�ైన య���్ట�యస్ క� ర�ం�న Letter 189ల�
గల మ�టల� ఇల� ఉ��న్�:
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మన ఇర�వ��� మధయ్ �ేవ�� �ేత ��్ర���ింపబ��న ల�ఖన�� �ర్ణ �ంచ�యం��;
మ��య� �ి�ధ్ �ంతమ�ల� �ేవ�� �ాకయ్మ��� �ామరసయ్మ�గల��ౖయ�నన్వ�

కను��నబడ�న�� ఏ పకష్���నను, ఆ పకష్మ�న�� సతయ్మ�� ఓట� ��యబడ�త�ం��.
���న్ సంఘమ�ల� �ా�� ��ా్వస �యమమ� �షయమ�ల� ఆ���ానుగ�ణ���న

అ��ా్రయమ�లను ధృ�క��ం��య�య�, ఇతర సంఘమ�ల� పరసప్రం �ర�దధ్ ���న �ాడ�కల�

క���య�ం��నవ�య� ఇక్కడ బ��ిల్ అం��క��సత్ ు��న్డ�. �ాబట�్ట , �షయ��న్ ప��ష్క��ంచుటల�

అత�య్నన్త���న అ���ారమ� ల�ఖనమ�ల�ే అ� ఆయన �నన్�ంచు��ంట���న్డ�.

ఆ�� సంఘమ� ��� సకల �ి�ధ్ �ంతమ�ల మ�ల���రం �షయమ�ల� ల�ఖనమ�ల�� బహ�

బలమ��ా న�్మం��. �ా� ల�ఖనమ�ల బ� ధలను �����క��ంచ����� మ��య� �ా�ాడ���న�����
�ంకను సంఘమ� �క్క �ాంప్ర��య���న ఉప�ేశమ�ల��ౖ�� ఆ��రప��ం��.

�ాంప్ర���క బ� ధనల�
ఇప�ప్డ�, ��� సంప్ర���క���న ఉప�ేశమ�లను ప��లపరచవల�ిన అవసరమ�నన్ద�

సంఘమ� ఎందుక� అనుక�నన్�ో ఆల��ంచడం స��త�కమవ�త�ం��. �ామ�నయ్ం�ా బ�ౖ�ల�ను

ప��లపరచుక�ంట�, బ�ౖ�ల� తనంతట ��ను మ�టల�డ�నట�
్ల అనుమ�ంచడం
స���� �య�ండల���?

అ�� స��, �ా� సంఘమ� నమ�్మత�నన్ �షయ�లను గ���్చ సం��పత్���న,

సప్ష్ట��న ప్రకటనలను సూ�్రక��ంచు��నవల�ిన అవసరమ�నన్��. ఎందుకన�ా
అ�� సత్ ల�ల� బ� ��ం�న మ��య� బ�ౖ�ల� బ� ��సత్ ునన్ బ� ధల�� �� ంతనల��

�షయ�లను బ� ��ంచు అబదధ్ బ� ధక�ల���న్ర���� మ�ఖయ్���న ��త���ౖయ�నన్��.
�ాబట�్ట , మ�� మ�ఖయ్మ��ా ఆ అబదధ్ బ� ధలక� ప్ర�సప్ందన�ా, సంఘమ� అ��
నమ�్మత�నన్ �షయ�లను గ���్చ సప్ష్ట��న ఒక ప్రకటన �ా�ాంశమ�ను
ర��� ం��ంచు��నవల�ిన అవసరం ఏరప్��ం��.

— ��. ��. ఎ��క్ �ో ��న్స్

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

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

�దట� �ాఠమ�: సు�ి్థర ��ా్వస సూత్రమ�ల�

సంఘమ� �క్క ��ా్వసమ�నక� ల�ఖనమ�ల� మ�ల���ర���య�నన్�. �ా�

సహజం�ా��, ల�ఖనమ�ల� సు��ర్ఘ��న��ౖయ�ం��న� మ��య� అకష్�ాసయ్త ��ల�
వరక� ప���త���న�ైయ�ం�ెను. �ాబట�్ట సంఘ సభ�య్ల� బ�ౖ�లంతట��
చదవనక్కరల�క�ం�� ��ా్వసమన�ా ఏ�ట� అర్థ ం�ేసు��� ����

అబ్బజ�సు��నగల�గ�నట�
్ల �ా్రథ�క �ి�ధ్ �ంతమ�లను ఒక్క ��ా్వస ప్రమ�ణమ��ా
�����క��ంచడ�� సంఘమ� �ేయగ���న ఉతత్ మ���న �ారయ్���యం�ెను.

— ��. ��య�ద్ ఖ��ిస్స్, అను�ాదమ�

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� మ�ఖయ్మ��ా �ల���న
ౖ �ైయ�ం�ెను. ఆ�� సంఘ

చ��త్రల� అ�� అగతయ్మ� క��� అ�య్ం�� ఎందుకన�ా ల�ఖనమ�ల �ా్రమ�ణ�క గ�ంథం
��.� శ. 397 వరక� ల�ంఛన�ా్రయం�ా ��రప్డల�దు. �ాబట�్ట సంఘమ� �క్క
అ���ారప�ర్వక���న ��ా్వసం ఏ���య�ం��న��? ఆ�� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస

ప్రమ�ణంల� �����క��ంచబ��ం��. �ా� ఆ సమయమ�ల� మనక� బ�ౖ�ల� ఉం�ే��.
అల�ంటప�ప్డ�, మనమ� ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను ఎందుక� ��న�ా��ం���?
ఎందుకన�ా మనమ� ప్రజలను ���సత్వ�లను�ా �ీ్వక��ంచకమ�నుప� �ార�

బ�ౖ�లంతట�� గ���ంచవల�న� మనమ� �ా�� నుం�� ఆ�ంచల�మ�. అ�� సత్ ల�ల
��ా్వస ప్రమ�ణమ� ఆవశయ్���య�నన్ బ�ౖ�ల� బ� ధలను �పప్ట����

�ామ�నయ్����ల� �����క��ంచుచునన్��. ఈ ��త�వ�నుబట�్ట , ���� ��డ� స��తం
ఉప���ంచవల�ను.

— ��. �ాల్ ��ంగ్, అను�ాదమ�

అబదధ్ బ� ధక�ల� సంఘమ�ల� అ��క సమసయ్ల� సృ�ి్టం��ర�. ��ంద����ే సు�ారత్ ల�� ��ంద్ర

�షయ�ల�� ఒప�ప్��ల�దు. ఈ ప���త
ి్థ �లక� ప్ర�సప్ందన�ా, ��ా్వస సంబంధ���న �ా్రథ�క
�షయమ�ను సకల ���సత్వ�ల� �ె��ి��� ధృ�క��ంచునట�
్ల �ైవభ��త్గల ���సత్వ ��యక�ల�

ల�ఖనమ�లల�� అ� ప్ర��న���న ఉప�ేశమ�లను గ���్చ సం��పత్ �ారంశమ�లను సృ�ి్టం��ర�.

సమసయ్ను ఓ���ాన్ ��ను ర�ం�న ఆన్ ఫస్్ట �ి్ర�స్ప�ల్స్ ల�� మ��క �ీ��క ���గమ�ల� వ��్ణం�న

������న్ గమ�ంచం��:
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�ార� ��స
� త్ ు అ��ా్రయమ�ల�� అంట�పట�్ట���య���న్ర� అను�����ార�

అ��క�ల���న్ర�, మ��య� �ా�� �ితర�లకంట� �నన్ం�ా ఆల��ం�ే�ార� క���

���ల� ��ందర���న్ర�. అట్ల �నను సంఘమ� �క్క ఉప�ేశమ�, క�మప్ర�ార���న
పరంప�ానుక�మమ��ా అ�� సత్ ల�ల నుం� అం��ంచబ��న���ా, మ��య� ��ట���

సంఘమ�లల� ���య�నన్���ా, �ంకను ప��లపరచబడ�చునన్���ా, ���సత్వ
సంఘ సంబంధమ� మ��య� అ�� సత్ ల�ల సంప్ర��యమ� నుం� ఏ �ధం�ాను
�నన్���న�ైయ�ండ� సతయ్మ��ా అ�ొ క్కట� అం��క��ంపబడ�టక�
�గయ్���న�ైయ�నన్��.

ఇక్కడ ఓ��గన్ మ�టలను గమ�ంచం��. సంఘమ� �క్క ఉప�ేశమ�

�� ర�ాట�పడజ�ల��ై య�ం��న��, ల��� అ�� ఎల్ల ప�ప్డ� సంప�ర్ణ ��న�ై య�ంట�ంద� ఆయన

�ెపప్ల�దు. ���షం�ా, సంఘమ� �క్క ఉప�ేశమ� సతయ్���న �షయం�ా అం��క��ంపబడవల�న�
ఆయన �ె�ాప్డ�. ఎందుకన�ా అ�� సత్ ల�ల నుం� అ�� క�మ�నుగ�ణ���న పరంప�ానుక�మ

���నమ�ల� అందజ�యబ��ం�� మ��య� ఆయన �ాలమ� ��ట� వరక� ప��లపరచబ��ం��. అన�ా,

ఓ��గన్ ��నమ�లల�, సంఘమ� �క్క ఉప�ేశమ� �ంకను ల�ఖనమ�లల�� ��స
� త్ ు మ�టల �క్క
ఖ�్చత���న �ా�ాంశ���య�ం�ెను అ� మ��క మ�టల� �ెప�ప్��నవచు్చ. ఈ �ారణ��న్బట�్ట ,

ఆయన �ాలమ�ల�� సంఘ �ి�ధ్ �ంతమ�లను ప����ంచుటక��ాను ���� ఒక “ప్రమ�ణమ�”�ా ల�క

“��ా్వస �షయ���న �యమమ�”�ా ఉప���ంచగ���ం��. �ా� అం�మ అ���ారం ���తత్

�బంధనల� ���య�నన్���ా� సంఘమ�ల� �ాదు.

అ��క జ���ంప�ల�� �ేయబ��న ఒక ��ల�సును గ���్చ ఆల����త్ మనమ� ఈ అ��ా్రయ��న్

�� ��హరణం�ా ��్రక��ంచవచు్చ. ల�ఖనమ�లల� అందుబ�ట�ల�నునన్ ��స
� త్ ు ఉప�ేశమ�ల��

అంట���ట్ట ����య�ండవల�న� ఆ�� సంఘమ� ఆ�ం�ం��. ఇ�� ��స
� త్ ును ��� జ���ంప��ా �ేసత్ ుం��.
అ�� సత్ ల�ల� ��స
� త్ ు�� ప్రతయ్కష్ సంబంధం క���య�ం����, మ��య� �ార� ఆయన �ేత ప్రతయ్కష్ం�ా

ఉప�ే�ంచబ����. �ాబట�్ట , �ా�� ఉప�ేశమ�ల� ��ల�సుల�� ��ండవ జ���ం��ౖయ�నన్�. అ�� సత్ ల�ల�
��స
� త్ ును గ���్చన �ా�� �ె��� ల�ఖనమ�లల� ప��లపర��ర�. ఇ�� ల�ఖనమ�లను ��ల�సుల��
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మ�డవ జ���ంప��ా �ేసత్ ుం��. ఈ మ�డ� జ���ంప�ల�్ల� ప్ర� ఒక్కట� క��� ప��ప�ర్ణ ��న�� మ��య�
�� ర�ాట�పడజ�ల��ై య�ం��న�� ఎందుకన�ా ఇదం�� ప�����ధ్త్మ పరయ్��కష్ణ ��ం� ద ��న�ా��ం��.
�ా� ��ల�గవ జ���ంప�, సంఘమ� �క్క �ాంప్ర���క���న బ� ధలక� �నన్���న���ా

ఉం�ే��. ఈ �ాడ�కల� ఒక�� నుం� మ��క���� అందజ�యబ��నప�ప్డ� అ�

�� ర�ాట�పడ���ౖయ�ండల�దు; అ� తప�ప్ల� ల�క�ం�� ఉంట�య� ప�����ధ్త్మ

అభయ�సగల�దు. �ాసత్ �ా���, మన���వరక� చూ�ిన �ధం�ా, ���న్ సంఘమ�ల �ాడ�కల�

ఇతర�ల �ాడ�కల �ేత పరసప్రం వయ్�����ంపబ��న�.

ఈ ఉప�ేశమ�లల� ���న్ అభయ్�ింపబడ�చునన్ అలప్���న అం�ాలక�-ల�ఖనమ�ల� సూట��ా

ప్ర�త్ ా�ంప� �షయ�లక�- సంబం��ం�న��ౖయ�నన్�. �ా� ల�ఖనమ�ల, మ�ఖయ్ం�ా అ�� సత్ ల�ల

��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� ����్కనబ��నట�వంట�, ��దద్ ��దద్ సు�ి్థర ��ా్వస సూత్రమ�లక� సంబం��ం�న
�షయ�ల మ�ల�ర్థ మ�ను ఇతర సంప్ర��యమ�ల� �����క��ం���.

ఈ ప్ర��న నమ్మకమ�లను గ���్చ �ెప�ప్��నబ��నప�ప్డ�, �ాంప్ర��యమ�ల� అ��క సంఘ

��యక�ల �ేత అ��క ��ట్ల య�గయ�గమ�లయందంతటను ర���పరచబ��న�. అంతమ�త్ర�� �ాక,

సూట��ా ల�ఖనమ�ల�� �ేయబ��న ప�న��్వమర్శ �ేత అ� �జమ� �ర��ింపబ��న�. ఈ

��త�వ�నుబట�్ట �� సంఘమ� �క్క �ాంప్ర���క���న ఉప�ేశమ�లను ��ా్వస �షయక

�యమమ��ా ఏ�ాప్ట� �ేయ�ట �షయమ�ల� ఓ����న్ తన ఆత్మ��ా్వ�ా�న్ ��ంచుక���న్డ�.
అల� అ�నపప్ట���, ఈ జ���ంప� �� ర�ాట�పడజ�ల��ైయ�ండల�దు. సంఘమ�ల�,

సమ�ల�చన సభల�, మ��య� ���సత్వ�ల�ౖన�ార� వయ్��త్గతమ��ా, �� ర�ాట�
్ల �ేయడమ���� ఎల్ల ప�ప్డ�

�ాధయ్మ��య్ �షయమ��ా�� ఉం��న��. �ి�ి్రయన్, మ�డవ శ��బద్ మ� ��ట� �ా��త్జ్ �షప్, ఎ�ిస్టల్
73 అ�� తన రచనల� ��త్ ��ను, ��మ� పట్ట ణ �షప్ �ాట�ంచుచుం��న �ి�ధ్ �ంతమ�లక� వయ్���కం�ా
ర�ం�న ఈ ��ం� �� మ�టల� �నం��:

��ంద��ల� ��రబ��న �ాడ�క���నను, సతయ్మ� �ల�వక�ండ�నట�
్ల మ��య�

�జయ�ందక�ండ�నట�
్ల ���� �����ంచ��రదు; ఏలయన�ా సతయ్మ� ల��/�ా�
�ాడ�క �ా్ర�న �ాలప� తప�ప్డ� అవ��షమవ�త�ం��.
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���న్ �ా్ర�న ���సత్వ దృకప్ధమ�ల� మ��య� ఆచరణల� మనక� అ�� సత్ ల�ల� అందజ��ిన

సతయ్మ�ల� ��ర��ా��న��ౖయ�ండల�ద���� �ి�ి్రయన్ �ె�ిప్న మ�ట. ����� బదుల��ా, అ� �ా్ర�న
�ాలప� తప�ప్డ� అవ��షమ�ల�ౖ – సంఘమ�ల���� ఏ���ో ��రబ��న తప�ప్ల�య
ౖ �ం��న�.
�ాసత్ �ా���, సంఘమ� ��� ��ా్వస �ష�క �యమమ�ను �ా్రతప�ర్వక ర�పమ�ల�

ప��లపరచు��నుటను �ా్రమ�ఖయ్���న �షయం�ా �ే�ిం��, స���గ్ ా మ�నవ�ల� �� ర�ాట�పడ�టక�

అవ�ాశమ�గలదను ఈ సమసయ్��. ప్రపంచమందంటను ఉనన్ ���సత్వ�లందర� �ా�� �ి�ధ్ �ంతమ�లను
�ాంప్ర���క���న �షయ�ల�� �� ల�్చ��నగల�గ�దుర�� �షయ��న్ ధృడపరచు��నుటక� ఓ����న్
మ��య� ఇతర ఆ�� సంఘ �ితర�ల� సంఘమ� �క్క ��ా్వస �ష�క �యమమ�ను

�ా్రతప�ర్వకమ��ా ప��లపరచు�����. �ా�� �ర�ప్ల� ఆ య� స్థ లమ�లల�నునన్ మ��య� ఆ య�
�ాలమ�లక� సంబం��ం�న ���సత్వ�లక� సమ���రమ�ను అం��ంచునట�
్ల సంఘమ�ల సమ�ల�చన
సభల� సంప్ర���క���న ఉప�ేశమ�లను క��� ���ార�్డ �ే�ా�.

అ�న్ సంద�ాభ్లల�ను, అ�� సత్ ల�ల బ� ధలను ��ా్వసుల� స���ా అర్థ ం �ే�ి��నునట�
్ల �ా,

�ార� ��స
� త్ ు మ�టలను గట�్ట �ా పట�్ట��� �ాట� ప్ర�ార�� ��ంచునట�
్ల ను, సంఘమ�ల� ల�ఖనమ�ల

మ�ల�ర్థ మ� నుం� ��డ���� పట�్టటల�ద� �శ్చయపరచు��నడమ���� సంఘమ� ���
సంప్ర���క���న ఉప�ేశమ�లను ప��లపరచుటల� గల లకష్య్��య
� �ం��న��.

బ�ౖ�ల� ఒక ��దద్ గ�ంథ���య�నన్��, గనుక �వ� ఒక �ధం�ా చూ��త్ , ��నంతట అ�ే
��� మ�టల�డ�నట�
్ల �వ� �ేయజ�లవ�. �వ� ����� ఒక మం� �ారంశమ�ను
�ిదధ్ం�ే�ి��నవల�ను. ���తత్ �బంధనల��� ��స
� త్ ు ఎవర�� �ి�ధ్ �ంతం��ౖ ��దద్ ��దద్

్ల ��న్�. అ�� సత్ ల�ల� �ా�ో ప�ాదమ�ల� �ేయ�టక� ప్రయ�న్సూ
స�ాళ�
త్ , “ల�దు,
సతయ్మ� ఇ�ే” అ� �ెప�ప్చుండ�టను �వ� గమ�ంచగలవ�. ఇ�ే సమసయ్ ��.� శ.

��ండవ శ��బద్ మ�ల���� ��న�ాగ�చునన్��. ��సు ఎవ���య���న్ర�� �ి�ధ్ �ంతమ�
మ��య� బ�ౖ�ల� స్వ��వ����య�నన్ద�� �షయ�లక� సంబం��ం� ���న్ ��దద్

్ల ��న్�. �ాబట�్ట �ార� బ�ౖ�ల� సంబంధ���న ��ా్వసమ�ను �ాధయ్���నంత
స�ాళ�
సం��పత్ం�ాను, సప్ష్టం�ాను మ��య� సూట��ాను �����క��ం���స్ వ�్చం��.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� తల�తత్ �టక� గల �ారణం ఇ�ే. �ార� �ాసత్ వం�ా
బ�ౖ�ల�నక� ఏ�ో �ే�ా్చల� ప్రయ�న్ంచడం ల�ద���� జ�్ఞపకమ�ంచు��నవల�ిన
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మ�ఖయ్���న �షయ���య�నన్��,�ార� �శదపరచుటక�ను సంబం��త అర్థ మ�ను
����� �య�టక�ను ప్రయ�న్ంచుచుం����.

— ��. �ీటర్ �ాల్కర్

బ��ిల్ ��.� శ. 374ల� ర�ం�న On the Holy Spirit అ�� తన ప�సత్ కంల� ఇల� ర�ం��డ�:
మన �ితర�ల� ఏమ� �ె�ాప్��, ��మ� క��� అ�ే �ెబ�త���న్మ� . . . �ా� మన
�ితర�ల సంప్ర��యమ� ఇట�వంట��ే అయ�య్ం��నద�� �ాసత్ వమ���ౖ మ�త్ర��

��మ� ఆ��రపడ�టల�దు; ఏలయన�ా �ార� క��� ల�ఖనమ�ల గ�హణ శ��త్�
అనుస��ం��ర�.

ఆ�� సంఘం ��� సంప్ర���క���న ఉప�ేశమ�లను �ా�ాడ�టల�, �ి�ధ్ �ంత సంబంధ���న

�నన్ �నన్ �షయ�లను గ���్చ అంత భయంకరమ��ా �ం�ంచల�ద� మనమ� ����్కనవల�ను.

�ార� ప్ర��న���న, �ా్రథ�క���న నమ్మకమ�ల� మ��య� అ��య్సమ�ల��ౖ �ా�� దృ�ి్ట�

��ం��్రక��ం��ర�. �ా�� రచనల�్ల �ార� �ే�ిన �ా�ో ప�ాదమ�ల�, మ��య� �ా్రతప�ర్వక���న �ా��

��ా్వస �ష�క �యమమ�ల� �ార� జ�����ా �ే�్చ� న �షయ�ల నుం� ఈ సంగ�
సప్ష్టమవ�త�ం��.

ఉ��హరణక�, �ార� �ొ ��ట�స్ట ులక�, ��స
� త్ ు మ�నవత్వమ�ను ఒప�ప్��న��ా����, వయ్���కం�ా

ర�ం��ర�. �ార� జ�్ఞ�ిత్ క�ాదులక�, �ాత �బంధన �ేవ�డ� �ెడ్డ�ాడ�య�, గనుక�� ఆయన సకల

�ధమ�ల�ౖన �ా��రక �ాపమ�లక� అనుమ����్చడ�య� న�్మన�ా����, ���ధం�ా ర�ం��ర�.
�ార� ల�ఖనమ�ల �క్క �ా్రథ�క���న మ�ల సూత్రమ�లను స�ాల� �ే�ిన ఇతర���న అ��క
అబదధ్ బ� ధలక� వయ్���కమ��ా ర�ం��ర�.

ల�ఖనమ�ల� మ��య� సంఘమ� �క్క �ాంప్ర���క���న ఉప�ేశమ�లను గ���్చ

చ��్చం�న �ిదప, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� సంఘమ� �క్క �ాంప్ర���క���న

ఉప�ేశమ�లను వయ్��త్గత ��ా్వసుల ��తత్ ం ఎల� �����క��ం�ం�ో ��ర�్చ��న����� మన�ప�ప్డ�
�ిదధ్ం�ా ఉ��న్మ�.

-13����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

�దట� �ాఠమ�: సు�ి్థర ��ా్వస సూత్రమ�ల�

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�
మన�ంతక� మ�నుప� చూ�నట�్ట�ా, నూతన ���సత్వ�ల� బ�ౖ�ల� �క్క మ�ల���ర���న

ఉప�ేశమ�లను �శ్వ�ిం��ర�� �షయ��న్ ర���పరచ����� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

�సత్ ృతం�ా �ాడబ��ం��. ఆధు�క సంఘ�ల� నూతన ��ా్వసులను తరగత�ల� మ��య� బ�ౖ�ల�

అధయ్యనమ�లల� �ష�య్లను�ా �ిదధ్ం�ేసత్ ునన్ ���నంల���, నూతన ��ా్వసులక� ��ా్వస

�షయ���న �ా్రథ��ాంశమ�లల� �కష్ణ �యయ్����� ఆ�� సంఘమ� ��ా్వస ప్రమ�ణమ�లను
ప్ర���ం�ం��.

అగ�ి్టన్, ��.� శ. 354 నుం�� 430 వరక� ��ం�, ���త్ � గ��ం�న ���� ప్ �షప్, మత����ర�్థల�,

��స
� త్ ునందు �శ్వ�ిం�న �దట �ా�� బ��ిత్ స్మమ�ల ��రక� �ిదధ్పడ�చుం��న నూతన ��ా్వసులక�
ఆయన �ేయ�చుం��న ఒక ప్రసంగమ�ల� ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల �ల�వను �����క��ం��డ�. ఈ

ప్రసంగం సందరభ్మ�ల�, ���
ౖ ియ ��ా్వస ప్రమ�ణ�� ఆయన మనసుస్ల� ఉం��ం��, �ా� ఆయన

మ�టల� స���గ్ ా ��� శ��బద్ మ�ల�� సంఘ�ల సకల �ధమ�ల�ౖన ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల ఉ�ేద్శమ�ను

మ��య� ఉప�గమ�ను �����క��సత్ ు��న్�. ఏ ��ర్మన్ ట� �� �ాట�్చ��న్స్: ఆన్ �� ��డ్
� ల�, అగ�ి్టన్
ఇల� �ాసుత్��న్డ�:

�ర� ��న ఈ మ�టల� �ై�క���న ల�ఖనమ�ల యందంతటను ఆ య� ��ట్ల

కలవ�: �ా� అపప్ట� నుం� అ� ��క��ంపబ�� ఒక్కట��ా త��గ్ంచబ��ం��, త��్వ�ా
���నం�ా ��ర�్చ��ను�ా�� జ�్ఞపకశ��త్�� �బ్బం�� కల�గదు; ప్ర� ఒక్కడ� �ాడ�
నమ�్మత�నన్ సతయ్మ�ను �ెపప్గలడ�, �ి్థ రం�ా పట�్ట���య�ండగలడ�.

అగ�ి్టన్ ఇక్కడ సు�సుత్నన్ట�్ట�ా, ���సత్వయ్మ� �క్క ప్ర��న ఉప�ే�ాల� ల�ఖ��లల�

అక్కడక్కడ �ెల్ల ��ెదు���య�నన్�. �ాబట�్ట , ల�ఖ��ల అతయ్ంత �ా్ర��నయ్���న �ి�ధ్ �ంతమ�లను �ా్ర�న
సంఘ�ల� ��ా్వస ప్రమ�ణమ�లల� �����క��ం���. ప్ర� ��ా్వ�ి — అగ�ి్టన్ �ెబ�త�నన్ట�్ట,

“���నం�ా ��ర�్చ��ను�ాడ�” స��తం ల��� చదువ��ా��ార� స��తం — ర���పరచగలడ�
మ��య� ల�ఖనమ�ల మ�ల���ర���న ఉప�ే�ాలను �ి్థ రం�ా పట�్ట���య�ండగలడ� ఇ��

ధృడపర�ం��.
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సహజం�ా��, అ��క సంఘ�ల� ��నన్ ��ా్వస ప్రమ�ణమ�లను క���య�ం��నందునుబట�్ట ,

��ా్వసమ� �షయ��� �ార� క���య�ం��న ��నన్ క�స ప్రమ�ణమ�లల� క��� ��ంత

జ�్ఞనమ�ం��ం��. నూతన ��ా్వసులల� ���నంత గ���ంప� ఉం��ల� ���న్ సంఘ�ల� ఆ�ంచల�దు,
అ��ే ఇతర సంఘ�ల�, య��ర్థ ��న ��ా్వసమ� క���య�ం��నను ప����వృ��ధ్�ెం��న ����ంత
శసత్ � సంబంధ���న జ�్ఞనమ� ��దువ�ా నుం��న ��ా్వసులను ��ర��ా ప్ర�ేయ్��ం��ర�. తత్ఫ�తం�ా,

ఒకడ� ఒక సంఘమ�ల� ‘��ా్వ�ి’య� �ిల�వబడ�టక� �గ�య్�ైయ�ండవచు్చ �ా� ఇతర

సంఘ�లల� �ాదు. ఈ అంతరమ� దృ�ా్ట�, తనను ��ను ���సత్వ సంఘమ� �ిల�చు��ను ప్ర� సంఘ

సభక� అం���ార�గయ్మగ� ��ా్వస ప్రమ�ణమ� అవసర���య�నన్దను �షయ��న్ ఆ�� సంఘమ�
గ���త్ం�ం��.

ఈ అవసరమ�ను �ర�్చనట�
్ల అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �ా్ర��నయ్తను

సంత��ంచు��నన్��. ఆ�� ���సత్వ�లమ� �ెప�ప్�����ారంద�� �ేత అర్థ ం �ే�ి��నబడగల మ��య� అర్థ ం

�ే�ి��నబడవల�ియ�ం��న నమ్మకమ�లను గ���్చన సం��పత్���న, మ�క�్కసూట�ౖన
ప్రకటన���య�ం��న��.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �ాసత్ �ా��� ���సత్వ�ల ��ా్వసమ� �క్క ఒక

కథ��త్మక �ా�ాంశ���య�నన్��. బ�ౖ�ల�ల�� ప్ర� ఒక్క మ�ట �ో షర��త���న
మ��య� �� ర�ాట�పడజ�ల� �ేవ�� �ా���్కయ�నన్ద� మనమ�

నమ�్మత�నన్పప్ట���, సు�ారత్ �ారమ� ఏ�య�నన్�ో , ప్రజల� అర్థ ం

�ే�ి��నగల�గ�నట�
్ల మన��క �ారంశమ� అగతయ్���య�నన్ద�� �ాసత్ వమ�ను అ��
సూ�సుత్ం��. అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� స���గ్ ా అ�ే �ష���న

�ారంశ���య�నన్��. ���సత్వ �ాంప్ర��యమ�ల� నుం� ఆ�� సంఘమ� �క్క ���
���ల�్ల�� ఎం�� �ఘ�మ��ా ��ల�వ��ం��, ��ా్వసమ� �క్క �ారమ�ను గ���్చ
��స
� త్ ు �ా���� ప్రతయ్కష్పర�న �షయ�ల ఆ��రమ��ా అ�� సత్ ల�ల� �ే�ిన బ� ధను

సప్ష్టం�ాను, ����ద్మ�టల�్లను �ె�యజ�ప�ప్చుం��ం��. “��ను నమ�్మత���న్ను.”
సమసత్ సూత్రమ� ఈ మ�టల�్ల నుం�ే మ�ందుక� �ాగ�త�ం��. �ాబట�్ట సు�ారత్ ను

అం��ంచునట�
్ల ���నంత �ె�యజ�పప్����� �ెపప్వల�ిన ��నంతట�� �ెపప్�����
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అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� మనక� స�యకరం�ా ఉంట�ంద���� ఇచ్చట
మ�ఖయ్���న �షయ���య�నన్��.

— ��. ��. ఆర్. ఆల్బర్్ట �హ్లర్, �.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �క్క చ��త్రను గ���్చ �ెప�ప్క���న్మ�, గనుక �����

సంబం��ం�న ధృ�కరణమ�లను గ���్చ ఒక ��ౖ��ౖ ప���లనను సమక�ర్చ����� ఇప�ప్డ� మనమ�

�ిదధ్ం�ా ఉ��న్మ� అర్థ ం. బృహత్ దృశయ్మ�ను గ���్చ ���సత్వ�ల� �శ్వ�ించున�� సంఘమ� �క్క
��� శ��బద్ మ�లల� ప్ర�జనకరం�ా ఉం��నట�్ట అ�� ��డ� క��� అం�ే ప్ర�జనకర���న�ై
య�ండగలదు.

��ౖ��ౖ ప���లన
గ�ం�న సంవతస్రమ�లల�, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� �షయ�లను �ేవ�ాసత్ �

పం��త�ల� ���� ���ల�్ల వ��్ణం��ర�. ఈ �ాఠంల�, సు�ి్థర ��ా్వస సూత్రమ�లను మనమ� మ�డ�
��ణ�ల�్ల ��ర�్చక�ంట�మ�. �దట��ా, �ేవ�� గ���్చన�ే అయ�య్నన్ �ి�ధ్ �ంతమ�ను చూ��ద్మ�.

��ండవ���ా, సంఘమ� గ���్చ �ెప�ప్క�ం��మ�. మ��య� మ�డవ���ా, రకష్ణ అ�� అంశమ�ను
చూ��ద్మ�. �ేవ�� గ���్చ అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� ఉనన్ �ి�ధ్ �ంతమ���
�దల���డ��మ�.

�ేవ�డ�
�ేవ�� �షయ���న �ి�ధ్ �ంతమ� ���సత్వ �ేవ�ాసత్ �మ�, ���సత్వ ��ా్వసమ�, ���సత్వ

అ��య్సమ�లను గ���్చ మనమ� �ె��ప్��నంతట��� ��ా��కష్ం�ా అగతయ్���య�నన్��.
మనలను మనమ�, ల�కమ�ను, మనలను గ���్చన అర్థ ం మ��య� ఉ�ేద్శమ�ను
ఎల� అర్థ ం �ేసుక�ంట���న్మను �షయ���� సంబం��ం�నంత ��రక�

మనక�నన్దం��, సమసత్ మ� �ేవ�డ� ఎవ���య���న్�ో అ�� �షయం ��ౖ��
్ల త�ం��. ప్ర� ���సత్వ �ి�ధ్ �ంతమ� అ�� రకష్ణ, సంఘమ�, భ�షయ్త�
మళ�
త్ క�

సంబం��ం�న కడపట� సంగత�ల� �దలగ�న� ఏ�ె�
ౖ � స��, ఇదం�� క���
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స్వయంభ�వ��ైన �ేవ��ల�, �్ర��క��ైయ�నన్ �ేవ��ల�, ��ర��ా�� సు�ి్థరమ��ా
నునన్��. మన ���కష్ణ మ��య� ఈ ��తమ� ��ర���న ఆత్మ��ా్వసమంతయ�,
మనమ� మన రకష్ణ మ��య� �ాపమ�ల కష్మ�పణక� సంబం��ం� ఆల�చన

�ేయ�నదం��; సమసత్ మ� ��నంతట� గ���్చ ప్రణ��క ర��� ం��ం�న �ేవ��ల�, తన
�తత్ మ�ను మ��య� సంకలప్మ�ను ��ర��ర�్చ���న �ేవ��ల� మ��య� తన

ప్రణ��కను ��ర��ర�్చ��న����� ��నంతట�� సమ�పత్ మ� �ేయ��ౖయ�నన్ �ేవ��ల�
��ర��ా��న�ైయ�నన్��. �ాబట�్ట సమసత్ మ� �ేవ�డ� ఎవ���య���న్డ� మనమ�
్ల త�ం��.
అనుక�ంట�నన్ �షయం ��ౖ�� మళ�

— ��. �ీ్ట��న్ ��ల్లమ్

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� �ేవ�� �ి�ధ్ �ంతమ�ను గ���్చన ��ండ� ప్ర��న

��ణమ�ల�నన్�. �దట���, �ేవ�డ� �్రత్వమ��ా ఉ���గల�ా�ై య���న్డ�� నమ్మకం చుట�
్ట ఈ

ప్రమ�ణమ� ���్మంపబ��య�నన్��. ��ండవ��, అ�� �ేవ�� ��నన్ ప�ర�షమ�ర�త్ల� అన�ా, తం��్ర,

క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త్మను గ���్చన ప్రకటనల� �ేయ�చునన్��. � �దట �్రత్వమ�ను
గ���్చ చూ��ద్మ�.

�్రత్వమ�
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� మ�డ� మ�ఖయ్ ��గమ�ల��ా, �భ�ంపబ��య�నన్ద�

�వ� గమ��ాత్వ�, ప్ర� ���గం “��ను నమ�్మచు��న్ను” అ�� ప్రకటన మ�టల�� �దలవ�త�ం��.
�దట� ���గం తం��్ర��న �ేవ�� యంద� నమ్మకమ�ను గ���్చ �ెబ�త�ం��. ��ండవ ���గం
��సు ��స
� త్ ును గ���్చన, అన�ా �ేవ�� ఏ���క క�మ�ర�డ�, మన ప్రభ�వ�ను గ���్చ �ెబ�త�ం��.
�వ���ా, మ�డవ ���గం ప�����ధ్త్మ�� మనక� గల నమ్మకమ�ను �����క��సత్ ుం��, మ��య�
ఆయన చుర����న ప��చరయ్ల జ����ను ఇసుత్ం��.

��ా్వస ప్రమ�ణమ� �క్క �ా్ర�న ���ాంత��కరణమ�ల�న్ట�ల�ను “��ను

నమ�్మచు��న్ను” అ�� మ�టల� ��సు ��స
� త్ ునక� సంబం��ం�న సు�ి్థర సూత్రమ�నక� మ�ందు ల�వ��
�షయ��న్ మనమ� సూ�ంపవల�ియ�నన్��. ఆ మ�టల �ా్థనంల���, అ��క�ల� �ామ�నయ్ం�ా

“మ��య�” అ�� మ�టను �ాడ�చుందుర�, ఈ మ�ట ఈ సందరభ్మ�ల� “��ను నమ�్మచు��న్ను” అ��
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మ�టలక� గల అ�ే ఉ��్ఘటనను ప్రద��్శసుత్ం��. ఏ�� ఏ�����, అ�న్ సందరభ్మ�లల�ను, �ేవ��
�క్క ప�ర�ష మ�ర�త్ల ప్ర�ార���న ��ా్వస ప్రమ�ణ �భజన, సంఘమ� �ేత �ార్వ�్రకమ��ా

గ���త్ంపబ��న�ైయ�ంట�నన్��. ఈ మ�టల ర�పంల�� క���ప్ �్రత్వమ�. అన�ా, ఇ�� �ేవ��ొ క్క�ే,
మ��య� ఈ �ేవ�డ� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల��ా అన�ా తం��్ర, క�మ�ర�డ�, మ��య�
ప�����ధ్త్మ�ా అ�ి్థ త్వమ�గల�ా�ైయ���న్డ�� నమ్మకం��ౖ ఆ��రప��య�ంట�ం��.

��సు తన �ష�య్లక� ఈ మ� ఆ�ే�ా�న్�్చన మతత్ � 28:19 వంట� �ాకయ్���ాల�్లఇ�ే

మ�టల ర�పంల�� క�ర�ప్ మనక� కనబడ�త�ం��:

�ర� ���్ల, సమసత్ జనులను �ష�య్లను�ా �ేయ���; తం��్ర �క్కయ�, క�మ�ర��
�క్కయ�, ప�����ధ్త్మ �క్కయ� ��మమ�ల���� �ా���� బ��ిత్ స్మ�య�య్��
(మతత్ � 28:19).

ఇచ్చట, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� వల���, ఈ మ�డ� ��మమ�ల� క��ి మ��య�

సమ�న సంబంధమ�ల� ����్కనబడ�ట, తం��్ర, క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త్మ అను �ార�
ప్ర�ేయ్క���న ప�ర�షమ�ర�త్ల��ా ఉంట���, �ార� ఒ�� ఒక్క �ేవ��ైయ���న్ర��
అంత�ాభ్వమ��సుత్ం��.

అం��క��ంపద��న���ా, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� “�్రత్వమ�” అ�� మ�టను ���ద్ష్టం�ా

����్కనడం ల�దు, ల��� సంబం��త �వ�ాలను ఇచ్చట ఇవ్వల�దు. �ా� ��ా్వస ప్రమ�ణమ�
నమ్మకమ�లక� ఒక �ా�ాంశ��� య�ండ�టక� ఉ�ేద్ �ంపబ��నద�� �షయ��న్

జ�్ఞపకమ�ంచుక�ం��మ�, ��ా్వసమ�ను గ���్చన ఒక సమగ���న ప్రకటన�ా �ాదు. సంఘమ�

�క్క �ా్రర్థ న ప్రకరణమ�ల� అ�� �ాడబ��నప�ప్డ�, �ేవ��ల�� ఈ మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్లను ఈ
�ధం�ా ����్కనుట �్రత్వమ�ను గ���్చన అంత�ాభ్వమ��సుత్ంద� సంఘమ�ల�� ప్ర� ఒక్కర�
ఎ����య�ం����.

�్రత్వమ� అ�� పదమ� �క్క అ�ా్థ�న్ ప్ర� ���సత్వ�డ� సంప�ర్ణ ం�ా అర్థ ం�ే�ి��నడ�, గనుక

మనమ� ���� �వ��ంచ����� ఓ�ిక�� ఆ���� వల�ను. �్రత్వమ� సర్వ�ామ�నయ్ం�ా ఈ ��ం� ��

�ధమ��ా ప్రకట�ంపబడ�త�ం��:

�ేవ�డ� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల�ౖయ���న్ర�, �ా� �ారమ�ల� ఒక్క�ే.
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‘ప�ర�షమ���త్” అ�� పదమ�ను ��మ� ఒక ప్ర�ేయ్క���న స్వయం�ైతనయ్మ�గల వయ్��త్గత���న

మ���త్మత్వమ� అ�� అర్థ మ��� ప్ర����త్ ామ�. ‘�ారమ�’ అ�� పదమ� �ేత ��మ� �ేవ�� �ా్రథ�క

స్వ��వమ�ను ల�క ఆయన క���య�నన్ అ���క ప��ర్థ మ�ను ��మ� సూ�సుత్��న్మ�.

సహజం�ా, �్రత్వమ� గ���్చన మ��గతమ�ను మ�నవ�ల� అర్థ ం �ే�ి������� ��ల�

కష్టమవ�త�ం��. �ేవ�� ఉ��� మ��య� స్వ��వమ� మన అనుభవ ప������ ఆవల అతయ్��కం�ా

అ��గ�ం�న��ౖయ�ంట�నన్� గనుక ఆయనను గ���్చ మనమ� సూ�్రక��ంచు��న����� మనక�

కష్టం�ా ఉంట�నన్��. అల� అ�నపప్ట���, �్రత్వమ� అతయ్ంత �ా్రమ�ఖయ్���న �లకష్ణమ��� క���న

���సత్వయ్ నమ్మకమ�లల� ఒకట�ౖయ�నన్��. �ా� ఇంతట� జట�ల���న �ి�ధ్ �ంతమ� ���సత్వ �ేవ�ాసత్ �మ�ల�
ఇంతట� మ�ఖయ్���న మ�ల�ా��ా ఎల� అ�య్ం��?

అవ�ను, �వ� బ�ౖ�లంతట�� సర్వస్వ���న �ధం�ా చ���నప�ప్డ� �్రత్వమ�ను �వ�
అర్థ ం�ే�ి��గలవ�. �ా�� ప్ర�ేయ్క���న మ���త్మత్వమ�లల� తం��్ర సప్ష్టం�ా

�ేవ��ైయ���న్డ�, క�మ�ర�డ� సప్ష్టం�ా �ేవ��ైయ���న్డ� మ��య� ప�����ధ్త్మ
సప్ష్టం�ా �ేవ��ైయ���న్డ�. �ాబట�్ట ల�ఖనమ�ల బ� ధను �్రత్వమ��డ�

�ి�ధ్ �ంతమ��� సమగ�మ��ా సం�గమ� �ేయ��స్న ఒక అవసరత ఏరప్డ�త�ం��.

— ��. ��. ఎ��క్ �ో ��న్స్

�ాబట�్ట �్రత్వ �ి�ధ్ �ంతమ� ���సత్వ �ేవ�ాసత్ �మ�నక� ఒక మ�ల�ా� అవ�త�ండ�ా,

�ా్రథ�కం�ా అ�� బ�ౖ�ల� సంబంధ���న �ి�ధ్ �ంత��� య�నన్ందునుబట�్ట ��ను ����
అం��క��సత్ ు��న్ను. మనమ� ���� అర్థ ం �ేసు��నుటల�

బహ�జ�గ�తత్పర�ల���య�ం��� ఎందుకన�ా �్రత్వమ� అ�� పదమ� అకష్�ాల�

ల�ఖనమ�లల� ల�దు, �ా� ��� ��వమ�నన్��. గనుక బ�ౖ�ల� సంబంధ���న బ� ధ

�తత్ మం��, �ేవ�డ� ఎవ���య���న్�ో అ�� �షయం గ���్చ ల�ఖనమ�ల� మనక�
�ె�యజ�య�చునన్దం�� — అన�ా ఆయన ఒక్క�ే అయ�య్��న్డ�, తం��్ర

�ేవ��ైయ���న్డ�, క�మ�ర�డ� �ేవ��ైయ���న్డ�, మ��య� ప�����ధ్త్మ

�ేవ��ైయ���న్డ� — �ా�� �తత్ ం�ా, బ�ౖ�ల� �ెప�ప్చునన్�����, ఒక ��ట
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ఉంచబ��నప�ప్డ�, �ేవ�డ� ప�ర�షమ�ర�త్ల �్రత్వ���య���న్డ� అ�� త���
ఆల�చన ��ల�వడ�త�ం�� ల��� అ���ారప�ర్వక���న ఆ��రం�ా
ఉప�గపడ�త�ం��.

— ��. �ాబర్్ట �. �స్ట ర్

�ాబట�్ట , �ేవ�డ� ఒ�� �ారమ�గల�ా�ెయ
ౖ ���న్డ� ��మ� �ెప�ప్నప�ప్డ�, �ేవ��ొ క్క�ే

ఉ��న్డ�� బ��
ౖ ల� సతయ్మ�ను ��మ� సమ��్థ�త్ ామ�. గనుక మ�గ�గ్ర� ����్వర� ప�ర�షమ�ర�త్లందర�
ఒ�� �ేవ�డ� ఎల� అయ�య్ండగల�ో �వ��ంచ����� ��మ� ప్రయ�న్సుత్��న్మ�. ఈ మ�గ�గ్ర�
ప�ర�షమ�ర�త్లల� ప్ర� ఒక్కర� ����న ఇర�వ����� �తత్ మంతట�� స��ి్ట�ా పంచు��ను

అ�ిత్ త్వమ�, క�మ�ర���� మ��య� ప�����ధ్త్మక� ఎంత ��రక� �ెం��య�నన్�ో అం�ే ��రక�
తం��్ర��� �ెం��య�నన్ద� ఆ �షయ��న్ సూ�ంచ����� ��మ� ‘�ారమ�’ అ�� ప���న్
�ాడ�త���న్మ�.

�ేవ�డ� మ�గ�గ్ర� ప�ర�షమ�ర�త్ల��ా ఉ���గల�ా�ైయ�ంట���న్డ� ��మ�

�ెబ�త�నన్ప�ప్డ�, తం��్ర, క�మ�ర�డ�, మ��య� ప�����ధ్త్మ ఒక�� నుం� మ��కర�

ప్ర�ేయ్క���న�ా���య���న్ర�� బ�ౖ�ల� సంబంధ���న సతయ్మ�ను ��మ� సమ��్థసత్ ు��న్మ�. �ార�
ఒక���� మ��కర� సం���ించు��నుచుండ�, ఒక�� ��డల మ��కర� పరసప్ర ప్ర��వం
ప్రద��్శంచుచుండ�, ఒక���� మ��కర� స�న్��త సంబంధమ� క���య�ండ� ����్వర�
వయ్క�త్ల�ౖయ���న్ర�.

అ��క ���ల�్ల, �్రత్వమ�ను గ���్చ మ��గతమ� ఒక ��పప్ మర్మ���య�నన్��. �ా� అ�� మన

అ�ా��రణ���న �ేవ�� స్వ��వమ� గ���్చ బ�ౖ�ల� బ� ��సత్ ునన్ అ��క �షయ�ల �క్క ఒక
ఖ�్చత���న �ా�ాంశ���య�నన్��.

�్రత్వమ� గ���్చన ఆల�చన అ��క ��త�వ�లనుబట�్ట ���సత్వ �ేవ�ాసత్ �మ�నక� అతయ్ంత

��లక���న�ైయ�నన్��. ఉ��హరణక�, ��సు �ేవ��ైయ���న్డ�, మ��య� ��సు ��వలమ�

మ�ర���షమ� ధ��ం�న �ేవ�డ� �ాడ�� మన నమ్మకమ�ను అ�� సమ��్థసత్ ుం��. మనమ� మ�గ�గ్ర�
ప�ర�షమ�ర�త్లను: తం��్ర, క�మ�ర�డ� మ��య� ప�����ధ్త్మను ఆ�ా��సత్ ూ, మ�గ�గ్����� �ా్రర్థ న

�ేయ�చునన్పప్ట����, ఒ�� �ేవ�� ఆ�ా��సత్ ూ, �ేవ��ొ క్క�ే అను �ి�ధ్ �ంతమ�ను ఎందుక�
ధృ�క��సత్ ు��న్� అ�� �షయ��న్ క��� అ�� �వ��సత్ ుం��. ���� �ం�, �ేవ��
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ప�ర�షమ�ర�త్లంద���� మనమ� స���న ��రవమ�ను ఇచు్చనట�
్ల అ�� మనక� స�యకరమ��ా

ఉంట�నన్��. �ేవ�� ప�ర�షమ�ర�త్లల� అ�� ఎవ�� స�న్�� మ��య� స�యమ� అ�నపప్ట���,

అ�� �ేవ�� స�న్�ే, స�య�� అ�� �ె���� అ�� మనక� ఆదరణను కల�గజ�సత్ ుం��. �ాసత్ �ా���,

�్రత్వమ�నంద� నమ్మకమ�, అ�� ల�� ���సత్వయ్మ� గ���్చ ఊ��ంచ����� కష్టమగ� ఇతర���న అ��క
���సత్వ ఆల�చనలక� ఎం�� మ�ఖయ్���న మ�ల���ర���న�ైయ�నన్��.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� గల �్రత్వమ�నక� సంబం��ం�న �ేవ�� గ���్చన

�ి�ధ్ �ంతమ�ను చూ�ిన తర��ాత, ఒక�� నుం� మ��కర� �లకష్ణమ��ానునన్ �ేవ�� ����్వర�

ప�ర�షమ�ర�త్ల �షయ��� అ�� �ె�యజ�ప�ప్చునన్ ప్రకటనలను గ���్చ ��ంచ�����
మన�ప�ప్డ� సం�ిదధ్ ుల���య�ంట���న్మ�.

ప�ర�ష మ�ర�త్ల�
తం��్ర�� సంబం��ం�నంత వరక�, ��ా్వస ప్రమ�ణమ�, ఆయన సర్వశ��త్మంత��ైయ���న్డను

గ�ణగ�ణమ�ను ఆయనక� ఆ�ా��ంచుచునన్��, మ��య� ఆయన భ�మ�య్�ాశమ�లను

సృ�ం�న�ాడ�� �����్ర�త్మక���న �ాసత్ వమ�ను ����్కనుచునన్��. �శ్చయం�ా ఆయన �క్క

అనంత���న శ��త్ మ��య� �ార్వ��మత్వమ� కంట� ఎం�� ఎక�్క��ౖన గ�ణగ�ణమ�లను �ేవ�డ�

క���య���న్డ�, మ��య� ల�కమ�ను సృ�ంచుటకంట� ఎక�్కవ ఆశ్చరయ్జనక���న ��య
� ల� ఆయన

�ే�ియ���న్డ�. ���న్ �ా్రమ�ఖయ్���న అవ�ాహనల ��ప�ప్న, ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� తం��్ర �క్క
వర్ణ న �ార్వ��మ��ైన, �ై�క���న సృ�ి్టకరత్ ల� గల �ాట� నమ్మకమ�లను క��� వయ్కత్ మ��ేయ� ఇతర
మతమ�ల నుం� ���సత్వయ్మ���ౖ�� ��ర�పరచల�దు. �ా� తం��్ర� గ���్చన ఒక� నమ్మకమ�ల�

���సత్వయ్మ�నక� అనుగ�ణయ్మ��ానునన్వ� ప్రద��్శంచ����� ఈ ప్రకటనల� ���న��ౖయ�నన్వ��
అనుభ�� ఆ�� సంఘం క���య�ం��న��. మ��య� ��� చుట�
్ట ఉం��న మతమ�ల నుం�

���సత్వయ్మ�ను ��రప్రచ����� �ార� ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� ఇతర ప్రకటనల��ౖ ఆ��రప��్డర�.

ఉ��హరణక�, ��ా్వస ప్రమ�ణమ� క�మ�ర��ైన�ా� గ���్చ, అన�ా ��సు ��స
� త్ ును గ���్చ

ఎక�్కవ�ా �ె�యజ�ప�ప్త�ం��. ఆయన గ�ణగ�ణమ�లల� �ే���ౖనను అ�� వ��్ణంపక�� �నన్పప్ట���,
అ�� ఆయన �క్క ఇహల�క ��తమ� మ��య� ప��చరయ్ గ���్చ ��ధ���న �వరమ�లను —

సంఘమ�నక� ��ల�పలనునన్�ా�� �ేత ఒప�ప్��నబడ� �వరమ�లను — ����్కనుచునన్��.
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��సు న�ావ��ర��తత్ �ట, ఒక మ�నవ ��వ��ా ఈ ప�డ�ల� జ�్మంచుట, మ��య�

య��ర్థ ��న మ�నవ ��తమ�ను ��ంచుట గ���్చ ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ����్కనుచునన్��. మ��య�

ఆయన శ�మల�, మరణమ�, �ా���ట్టబడ�ట, ప�నర���్థనమ� మ��య� పరల�కమ�నక� ఆ��హణ���

���్లన �షయ�లను గ���్చ మ�టల�డ�చునన్��. ఇవ�న్య� సంభ�ం�న ��ట� నుం� �ా్రథ�క���న
ఈ �ాసత్ వమ�లను అ��ా్వసుల� ఒప�ప్��నల�ద� మనక� ల�ఖనమ�ల� �ె�యజ�ప�ప్చునన్�.

ఈ��డ� స��తం, అ��క మం�� ఉ��ర�ాద చ��త్ర�ార�ల� మ��య� ����ంత�ాసత్ � ���్వంసుల�

ఈ �ాసత్ వమ�లను ఒప�ప్��నడం ల�దు, అ��క ��నన్ ���సత్వ ప�జల� �ేయ��ార� మ��య� అబదధ్
మతమ�లక� �ెం��న�ా��ల� అ��క�ల� క��� ఒప�ప్��నడం ల�దు. ఉ��హరణక� ��సు �ేవ��

ప్రవకత్ లల� ఒక �జ���న ప్రవకత్ ��య�ం�ెన� ఇ�ా్లం మతమ� ర���పరచుచునన్��. �ా� ఆయన

ఎనన్డ�ను �ిల�వ��యబడల�దు ల��� ప�నర���్థనుడ��ాల�ద�� అ�� పట�్టబట�్టచునన్��, మ��య�

ఆయన �ేవత్వమ�ను అ�� ��ాక��ంచుచునన్��.

�వ���ా, ��ా్వస ప్రమ�ణమ�, దు�ా్మర�గ్లను దం��సత్ ూ, ��ా్వసులక� �తయ్���న,

ధనయ్కర���న �వమ�ను అనుగ���సత్ ూ, అంతయ్����న ఆయన సకల మ�నవ�లక� �ర�ప్ �ర�్చ

��య్య���ప��ా ��సు వ��ంచు �ాత్రను ����్కనుచునన్��.

ప�����ధ్త్మను గ���్చ, కనయ్���న మ��య ��సును గరభ్మ�న ��ల�్చనట�
్ల �ే�ాడ� ��ా్వస

ప్రమ�ణమ� �ెబ�త�ం��. ఇ�����ాక, �ేవ��ల�� ఒక ��ష్ట��న వయ్��త్�ా ఆయనక� గల ఉ���� అ��

�ామ�నయ్మ��ా ధృ�క��సత్ ునన్��. ఏ�� ఏ�����, ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ప�����ధ్త్మక�ను

సంఘమ�నక�ను, మ��య� మన ప్రసత్ ుత మ��య� భ�షయ్త్త్ రకష్ణ�నుభవమ���ను �ర�గ�ల��
�ధం�ా సంబంధమ�ను కల�ప�త�ం��.

�ైవత్వమ�ల�� ప్ర� ఒక్క ప�ర�షమ���త్� గ���్చ భ�షయ్త�
త్ ల� మనమ� ��ర�్చ��న��ౖయ�నన్

�ాఠమ�లల� ��మ� మ��ంత �వరం�ా �క� �ె�యజ��త్ ామ�. గనుక �్రత్వ�ి�ధ్ �ంతమ�ను

ర���పరచుటను గ���్చ మ�త్ర�� �ాదు, �ా� �్రత్వమ�ల�� ప్ర� ఒక్క ప�ర�షమ���త్ �షయ��� ���సత్వ
��ా్వసమ�నక� అ� ప్ర��న���య�నన్ �����లల� �ెపప్డం గ���్చ క��� ��ా్వస ప్రమ�ణమ�
సందరభ్���ధ్ గల�ైయ�నన్ద� మనమ� ప్రసత్ ు����� �ామ�నయ్ం�ా �ెప�ప్క�ం��మ�. ���ల��
ప్రకటనల� సు��ర్ఘ��న� �ా���ౖయ�ండ�ా, చ��త్ర ప్ర�ిదధ్���న ���సత్వ ��ా్వసమ�ను

ర���పరచు��ను�ా��� ���� ర���పరచు��న��ా�� నుం� ��ర�పరచ����� �ేవ�డ� మ��య�
ఆయనల�� ప�ర�షమ�ర�త్లను గ���్చ ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ���నంత�ా �ెప�ప్చునన్��.
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�ేవ�� సూ�ంచు �ి�ధ్ �ంతపర���న ప్రకటనలను ��మ� ����్క��న్మ� గనుక, ఇప�ప్డ�

సంఘమ�ను గ���్చ అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �ె�యజ�ప�ప్ ���నమ�ను చూ��ద్మ�.

సంఘమ�
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� సంఘమ�ను ��ండ� పదజ�లమ�లల� వ��్ణసత్ ుం��. �దట���,

సంఘమ� ప���దధ్ �ార్వ�్రక సంఘ���య�నన్ద� �ిల�వబడ�త�ం��. ��ండవ��, ప���దుధ్ల

సహ�ాస���య�నన్����ా సంఘమ� వ��్ణంపబడ�త�ం��. ఈ పదజ�లమ�లక� అ��క���న ��నన్

�����లల� అర్థ �వరణ �ెపప్బడ�త�ం��, గనుక ��మ� �ట�� గ���్చ తర��ాత �ాఠమ�లల� మ��
ఎక�్కవ �వరం�ా �ె�యజ�ప�ప్దమ�.

ప్రసత్ ు�����, ప���దధ్ �ార్వ�్రక సంఘమ� అ�� పదజ�లమ� ��మన్ �ాథ�క్ సంఘమ�ను

సూ�ంచుట ల�దు �ా� అ�� క���య�నన్ సకల ��గమ�ల���ాట� ప్రపంచమందంతటను గల

సంఘమ�ను ప్ర�త్ ా�ంచుచునన్ద�� �షయ��న్ మ�త్రం �ామ�నయ్ం�ా సు�సుత్��న్మ�.

అల� అ�నపప్ట����, సంఘమ� ఏ ర�పమ�ల� ఉనన్పప్ట��� ���యందు �శ్వ�ించుట

గ���్చ ఆల�చన �ేయడమ���� అ��క మం�� ��్ర ట��్ట �ంట� ���సత్వ�లక� ఒక �ం�ైన �షయమ��ా

అగ��ించవచు్చ. గనుక, “. . . సంఘమ�ను ��ను నమ�్మచు��న్ను” అ� ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

�ెబ�త�నన్ప�ప్డ�, మనమ� మన ��ా్వసమ�ను సంఘమ�ల� ఉంచుత���న్మ���� ��� అర్థ ం

�ాద�� �షయ��న్ �వ��ంచడం స�యకరం�ా ఉండవచు్చ. ���షం�ా, సంఘమ� ప���దధ్ ���న��,
ల�క ప���దధ్ పరచబ��న��, అ�� �ార్వ�్రక���నద�� నమ్మకమ�ను మనమ�
ధృడపరచుక�ంట���న్మ���� ��� అర్థ ��య�నన్��.

మ��య� ప���దుధ్ల, అన�ా, ��ా్వసుల సహ�ాసమ�నన్ద�� నమ్మకమ�ను మనమ�

ధృడపరచుక�ంట�మ�. ఇట�్ట అవ�ాహనల ఆ��రం�ా�� సంఘమ� �క్క �ా్రమ�ఖయ్తను గ���్చ
చ��త్ర ప్ర�ిదధ్���న ���సత్వయ్మ� పట�్ట�డ�వకయ�ం��ం��.

ఈ �ాఠమ�ల�, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� సు�ి్థర���న సూత్రమ�లక� అ�

�ా్ర��నయ్���న��ౖయ�ం�� సంఘమ�నక� సంబం��ం�న ��వలమ� ��ండ� ��ణమ�ల��ౖ ��మ� మ�

దృ�ి్ట� ��ం��్రక��సత్ ు��న్మ�. ఒక ప్రక్క సంఘమ�ల� �ాల�గ్నుటను గ���్చ చూ��ద్మ�. మ��క ప్రక్క
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సంఘమ� �ేపట�్ట �ి�ధ్ �ంతపర���న ప��లమ�ను గ���్చ ��ంచు��మ�. సంఘమ�ల�
�ాల�గ్నుట�� �దల���ట్ట ���మ�.

�ాల�గ్నుట
“ప���దధ్ . . . సంఘమ�ను ��ను నమ�్మచు��న్ను” అ� ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

�ెప�ప్చునన్ప�ప్డ�, సంఘమ�ల� �ాల�గ్నుటక�గల �ా్రమ�ఖయ్తను అ�� ����్కవ�ా్కణ�సత్ ుం��.

సహజం�ా��, ���సత్వ సంఘ చ��త్రల�, �ేవ��� తమ తం��్ర�ాను, ��సును �ా�� ప్రభ�వ��ాను,

మ��య� ప�����ధ్త్మను �ా�� ఉతత్ ర�ా���ాను క���య�ండవల�న� ఆ�ం�న�ార� అ��క�ల�ం����,
�ా� �ార� కంట��� కనబడ� సంఘమ�ల�, ఒక్క ��ట సమ���శమగ�చుం��న �ేవ�� ప్రజలల�,

��గ���య�ండవల�న� ఆ�ంచల�దు. ���్ర. 10:24-25ల� మనమ� ఈ �ధం�ా చదువ�త���న్మ�:
��ందర� మ�ను��నుచునన్ట�్ట�ా, సమ�జమ��ా క�డ�ట మ�నక . . . య�ందమ�
(���్ర. 10:24-25).

�దట� శ��బద్ మ�ల� స��తం, ���సత్వ�లమ� �ెప�ప్��నుచుం��న ��ందర� ��ా్వసుల�

ఆ�ా��ంచ�����, ఉప�ే�ంచ����� మ��య� సహ�ా�ించ����� సమ���శమగ�ట���అనుక�లం�ా
నుండ� సంఘమ� నుం� దూరం�ా తప�ప్��నవల�న� ఆ�ం��ర�. �ా� ���సత్వ�లక� సంఘమ�

�ా్రమ�ఖయ్��న
� �� మ��య� అ�� ఆవశయ్క���య�నన్ద�య� ల�ఖనమ�ల� బ� ��ంచుచునన్�.

సహజం�ా��, �ట్ట �దట�్ల అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను �ాడ�క�నన్�ార� ఇల�

ఉండల�దు. ��ౖ��చు్చ, ��ా్వస ప్రమ�ణమ� సంఘ ఆ�ాధనలల� ప్ర�ేయ్కం�ా ప్ర���ంపబ��ం��.

మ��య� బ��ిత్ స్మమ� ��రక� సంఘమ�నక� వ�్చన�ా�� �ేత అ�� ర���పరచు��నబ��ం��. �ార�

సంఘ సభయ్త్వమ�ల� �ే�ాల� వ��్చర�, సంఘ సమ����ాలల� క��ి�� �ాల� వ��్చర�. మనమ�
అనుస��ం��ల� ��ా్వస ప్రమ�ణమ� మన మ�ందుంచుచునన్ మ����� ఇ�ే.

అల� అ�నపప్ట����, ��ట� ఆధు�క ప్రపంచమ�ల� సంఘమ�నక� దూరం�ా ఉంట�నన్

���సత్వ�లను మనమ� �ంకను ఎదు��్కనుచు��య���న్మ�. బహ��ా వయ్వ�ీ్థక��ంపబ��న

మతమ�ను �ార� ఇష్టపడక�� వడమ���� ఇందుక� �ారణ���య�ండవచు్చ. ల��� �ా�� పట్ల ఇతర
���సత్వ�ల� స���ా ప్రవ��త్ం�య�ండక�� వచు్చ. ల��� బహ��ా ���సత్వ ప�సత్ �ాలను చదువ���నడం,
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దూరద��్శ�ల� ప్ర�ారమ��య్ ���సత్వ �ారయ్క�మమ�లను చూడటం, మ��య� ���సత్వ ��బ�ౖస్ట�లను
�ాడ�క�ంట� ��ల�న� �ార� అనుక�ంట�ండవచు్చ.

�ా� ���సత్వ�ల� ఒక �ాసత్ వ���న, ���క���న సమ�జమ��ా ర��� ందవల�న���� బ�ౖ�ల�

బ� ధ���య�నన్��, మ��య� ఈ సమ�జమ� ప్ర� ��ా్వ�ి�� ��ల� ��ల� మ�ఖయ్���న�ైయ�నన్ద�
అ�� పట�్టబట�్టచునన్��. ���సత్వ�ల� ��స
� త్ ు మ��య� ప�����ధ్త్మ ��్వ�ా ఒక���� ��కర�

ఆత్మసంబంధ���న సహ�ాసమ� క���య�ందుర���� �జ���నపప్ట���, అ�� ఆత్మసంబంధ���న
సహ�ాసమ�న�� ప���తమ� �ేయబడక�డ��ైయ�నన్��. ���షం�ా, మన సమ�జమ� ఒక

క�ట�ంబమ� వల� ల�క �� ర�గ��ా�� వల� ఉం���. అ�� ఒక���� ��కర�, మ�ఖ�మ���ా పరసప్ర

ప్ర��వం ప్రద��్శంచు�ార�గల�ైయ�ం���.

సంఘమ�ల� �ాల�గ్నుటను గ���్చన �ా్రమ�ఖయ్తను మనసుస్ల� ఉందు���, సంఘమ� �ేత

మ��య� సంఘమ� ల�పల� ఉం���స్న �ి�ధ్ �ంతపర���న ప��లమ�ను గ���్చ ఇప�ప్డ� చూ��ద్మ�.

ప��లపరచుట
��� ���ల�్ల నుం� క���, సంఘమ�ల� ��ా్వస ప్రమ�ణమ�లను మ��య�

�ాపప�ట�ప�ప్��ల�లను క�మప్ర�ారం�ా వ�్ల ంచడం, ఒప�ప్��నడం మ��య� కంఠస్థ ం
�ేయడం వంట�� ��ల�, ��ల� �ా్రమ�ఖయ్���న �ాత్ర�ా, మ�� మ�ఖయ్ం�ా �దట�
శ��బద్ మ���ట� ప్రపంచం వంట� సమ�జమ�లల�ను మ��య� సగట� అకష్�ాసయ్త
��ల�, ��ల� తక�్కవ �ా్థ�ల� ఉం��న ఆ�� ���సత్వయ్మ�నక� ఆవలను

ప్ర�జనపడ�చుం��న�. �ాబట�్ట ��ల� తక�్కవ మం�� చదువగ��ార� మ��య�
చదువగ���న�ా��ల� క���, ఎప�ప్�ై���ా� ��ల� తక�్కవ మం���� �ా�� �� ంత
బ�ౖ�ల�ం��ం��. గనుక ఆ�ాధన సమయ�లల�� ఈ ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల
క�మప్ర�ార���న బ��రంగ ఒప�ప్��ల�ల� మ��క ప�ాయ్యం ��రద��న

ప��మ�ణమ�లను ల��� ��ా్వస �ష�క���న �యమమ� ల�క ల�ఖనమ�ల�

ఒక్కట��ా కల�పబడ�టక� అవసర���న స���న అవ�ాహన ��రక� ప్ర���తమ� �ేయ�
పఠనమ� అ� మనమ� �ిల�చు��నగల ���� సమక�ర�్చటల� ��ల�
�ా్రమ�ఖయ్��న
� �ాత్రను �� �ించుటక� ప���వ��్చ�.

— ��. జ�న��న్ ���న్ంగ్టన్
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��మ� ����్కనన్ �ధం�ా మనమ� ��ా్వస �షయ���న �యమమ�ల గ���్చ

�ెప�ప్��నునప�ప్డ�, సంఘమ� �� ర�ాట�పడజ�ల��� �ాదు. మ��య� మన �ా్థ�క సంఘమ�
ఉప�ే�ంచు �ే���ౖనను మనమ� నమ్మవల�న� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� మనలను

��్ర తస్��ంచుట ల�దు. ���షం�ా, తన సంఘమ� సు�ారత్ ను మ��య� ఇతర సతయ్మ�లను �ా�ాడ�చు,
ప్రచురమ� �ేయవల�న� ��స
� త్ ు ���� ��ంత ��రక� �య�ం��డ�� �ాసత్ వమ�ను అ��

ధృవపరచుచునన్��.

య���, ��సు సహ� దర�డ�, తన ప�్రకల�� 3-4 వచనమ�లల� సంఘమ� �క్క

��్రషణమ� గ���్చ �ా్ర�ిన మ�టల� మ��క �ా�� �నం��:

�ి్రయ�ల��ా, మనకంద���� క���డ� రకష్ణను గ���్చ �క� �ా్రయవల�న�

����ాస��త్గల�ాడ��ౖ ప్రయతన్పడ�చుండ�ా,ప���దుధ్లక� ఒక్క�ా�� అపప్��ంపబ��న
బ� ధ ��తత్ మ� �ర� �� �ాడవల�న� �మ�్మను ��డ���నుచు �క�

�ా్రయవల�ివ�ె్చను. ఏలయన�ా, ��ందర� రహసయ్మ��ా జ�రబ��య���న్ర�. �ార�
భ��త్��నుల�ౖ మన �ేవ�� కృపను �ామ�త�రత్వమ�నక� దు��్వ��గపరచుచు,

మన అ��్వ�య ��ధుడ�ను ప్రభ�వ���ౖన ��సు ��స
� త్ ును �స��జ్ంచుచు��న్ర�; ఈ
�ర�ప్�� ందుటక� �ార� ప�ర్వమం�ే సూ�ంపబ��న�ార� (య��� 3-4
వచనమ�ల�).

య��� �ెప�ప్చునన్ ��� ప్ర�ారం, ��ా్వస �షయమ�ల� �� ట�పడవల�ను, అబదధ్ బ� ధలను

మ��య� అ��య్సమ�లను ��్ర తస్��ంచు�ా���� ���ధమ��ా ����� అపప్��ంపబ��న సతయ్మ�లను
మ��య� నమ్మకమ�లను �ా�ాడవల�న���� సంఘమ� �ేపట్ట వల�ిన �ా��క ప��య
ౖ �నన్��.

ఇపప్ట���, ��ట� సంఘమ�ల�� ఆ య� ���ాలల� అ��క అబదధ్ బ� ధల���న్య�� �షయం

మనల� అ��క�లక� సప్ష్ట��య�ం���. మ��య� అ��క���న �ా�ి�్ట ి పనుల� క��� అల�ాట��ా

అభయ్�ింపబడ�చునన్�. అట్ల �నపప్ట����, �ేవ�డ� ఎనన్డ�ను సంఘమ�నక� �య�ంపబ��న
ప�� ��నుక�యల�దు, ల��� య��ర్థ ��న �ి�ధ్ �ంతమ�ను �ా�ాడ� బ�ధయ్తను ఇతర���న ఏ

గ�ం��ౖనను ల��� వయ్��త్��నను �ేపట్ట వచు్చన� ��ింపల�దు. సతయ్మ�ను �ా�ాడ�ట ��డ� స��తం
సంఘమ� �క్క కరత్ వయ్���య�నన్��.
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మ��య� సంఘమ� ��� ప� అ�� �ేయ����� �ం�ా ప్రయ�న్సూ
త్ �� ఉనన్��. ���న్

ప�ాయ్యమ�ల� మనమ� ఇతర�ల కంట� ఉతత్ మమ��ా పనుల� �ే�త్ ామ�. మన �ేవ�ాసత్ �మ� ��ంత
ల�ఖనమ�ల పట్ల �శ్వస�య���న�ైయ�ంట�నన్��, �ా� ��� ఇతర ��గమ�ల� క���

��ర�గ�పరచు��నబడవల�ియ�నన్��, ల��� అవసర����ే ���త్��� మ�ర�్చ��నబడవల�ియ�నన్��.

ఈ ప���ి్థ� ఎల్ల ప�ప్డ� ఉంట�ం��. �ా� ఈ �ాఠమ�ల�� మన ఉ�ేద్శమ�ల ��రక�, ��మ�

�ెపప్దలచుచునన్ �షయం ఇ��: మనమ� మ����యజ�లమ�. �ి�ధ్ �ంతమ�ను సంఘమ�ల�
ప��లపరచుటక� మనమ� ప్రయ�న్ంచుచు�� య�ండవల�ను. ఈ �ిల�ప�ను మనమ�

�ేజ�ర������టన��
�్ట
డల, చ��త్ర ప్ర�ిదధ్���న ���సత్వ ��ా్వసమ�ల��, “ప���దధ్ . . . సంఘమ�ను
నమ�్మచు��న్ను” అ�� అ� ప్ర��న���న సూత్రమ�ను మనమ� ఒప�ప్��న��ారమవ�దుమ�.

�ేవ�డ� మ��య� సంఘమ�నక� సంబం��ం�న ��ా్వస �షయ���న సూత్రమ�లను మనమ�

��ర�్చక���న్మ� గనుక, ఇప�ప్డ� మనమ� మ�డవ వరగ్ మ�నక� ��ళ్ల����� �ిదధ్ం�ా

ఉ��న్మ�:అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� �����ంపబ��న రకష్ణ గ���్చన ప్రకటనల�.

రకష్ణ
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� మ���య�చుండ� సందరభ్మ�ల� రకష్ణ గ���్చన��
ఎం�� �వరమ�నన్��. ఈ �వరమ�ల� ���ల� మ��క ��ట �ాక మ���ంప�ల�
ఎందుక� ఉ��న్� అ� ��ందర� ఆశ్చరయ్ప��్డర�. సహజమ��ా��, ��ా్వస

ప్రమ�ణ�� సంబం��త�ారణ��న్ మనక� �జమ��ా చపప్డం ల�దు. �ా�, �వ�

���� ప���లన�ా చూ�నట్ల ��ే, అ�� ��క� అగ��ించుచునన్ట�్ట�ా, ఈ ��ా్వస
ప్రమ�ణమ� �ేవత్వమ�ను: తం��్ర, క�మ�ర�డ�, మ��య� ప�����ధ్త్మను,

�ా్థ�ింపవల�న� ��ర�చునన్��. రకష్ణ�నుభవ ప్ర�ాహమ� �ేవత్వమ�ల� నుం�
ప్రవ��ం���, ఏ �ధ���న మ�నవ ��ా్మణమ� ల��� ���నమ� నుం� �ాద�

ధృడపరచ��ర�చునన్��. తం��్ర��న �ేవ�డ�, క�మ�ర��ైన �ేవ�డ�, మ��య�

ప�����ధ్త్మ���న �ేవ�డ� ఎవ��� య���న్�� �ె��ి���, మన �ాపమ�లను మనమ�
ఒప�ప్క�నన్ట్ల ��ే మనమ� ర��ంపబడగలమ�� ఆ�్వనమ� మ��య�
�ా�ాధ్నమ�నక� అ�� మనలను న���ిసత్ ుం��. �ాబట�్ట మనమ� �ేవ����
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క���య�ండ� సంబంధమ� �క్క ఫలమ� �్రత్వమ�ల� �ేవ�డ� ఎవ���య���న్��
అ�� ��ర� నుం� ఫ�సుత్ంద� చూ�ించ����� ఈ ప్రకటనల� మ���ంప�ల�
ఉ��న్య� ��ను అనుక�ంట���న్ను.

— ��. �ీ్టవ్ �రప్ర్

��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� �వ�� మ�డ� సు�ి్థర సూత్రమ�ల� రకష్ణ ��ణ��న్ వ��్ణసత్ ు��న్�.

మ�� ���ద్ష్టం�ా, అ� �ాపమ�ల కష్మ�పణను, శ��ర ప�నర���్థనమ�ను, మ��య� �తయ్ �వమ�ను

����్కనుచునన్�. �ాంప్ర���క���న క�మ�నుబదధ్ ��న �ేవ�ాసత్ �మ�ల�, ప�నర���్థనమ� మ��య�
�తయ్�వమ� క��� య��ాంత �ాసత్ �ం, కడపట� సంగత�ల �ి�ధ్ �ంతమ�� ���ష్క ��ం� ద

చ��్చంపబడ�చుండ�ను. �ా� సరళత ��తత్ మ�, ��మ� �ాట�� రకష్ణ అ�� ���ష్క ��ం� ద��
చ��్చంప��ర�చు��న్మ�.

��సు ��స
� త్ ు �క్క �ా్రయ�్చ��త్ర్థ ��న �ారయ్మ� ��్వ�ా కల�గ� �ాపమ�ల కష్మ�పణల�

���సత్వ�లందర� �శ్వ�ిసత్ ు��న్ర�. మనమ� మన �ాపమ�లను ఒప�ప్���

మ�ర�మనసుస్��ం��నట్ల ��ే, �ాట��బట�్ట �ేవ�డ� మనలను నరకమ�ల� య�తనను

అనుభ�ంప�యడ� మనమ� నమ�్మచు��న్మ�. మ��య� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

సూ�ంచుచునన్ట�
్ల , ఇ�� ��� ��� ���ల�్ల నుం�ే సంఘమ� �క్క నమ్మక���య�నన్��. �ా��

�ాపమ�ల� కష్�ంపబ��న�ారందర� ��సు ��స
� త్ ు ��్వ�ా �ా్ర�ిత్ ంచు �తయ్ �వమ��� ���ంపబ����ర�
బ� ��ంచు ల�ఖనమ�ల� మనకంద���� �ె��ిన��. ఉ��హరణక� ��ను 3:16-18 మనలను ఈ
��ం� �� మ�టల�� ��్ర తస్��ంచుచునన్��:

�ేవ�డ� ల�కమ�ను ఎం�� ��్ర�ం�ెను. �ా�ా ఆయన తన అ��్వ�యక�మ�ర���ా
ప�ట�్ట న �ా�యందు ��ా్వసమ�ంచు ప్ర��ాడ�ను న�ంపక �తయ్�వమ�

�� ందునట�
్ల ఆయనను అనుగ���ం�ెను. . . ఆయనయందు ��ా్వసమ�ంచు�ా���
�ర�ప్ �ర్చబడదు (��ను 3:16-18).

�తయ్ �వమ� ప్ర� ��ా్వ�ి�� �ెం��య�నన్��. ���న్ ���ల�్ల, మనమ� �శ్వ�ిం�న

కష్ణమ�న�� �తయ్ �వమ� మనక� �ా్ర�ిత్ సుత్ం��, ఎందు�ేతనన�ా మన ఆత్మల� నూతన �వమ�
అనుగ���ంపబ��య�నన్� గనుక అ� ఎనన్ట���� మరణ�ంచవ�.
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�ా� ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �ేత ర���పరచబడ�చునన్ �తయ్ �వమ� �క్క స్వ��వమ� ���న్

ప�ాయ్య�ల� ఆధు�క ���సత్వ�లక� ఆశ్చ�ాయ్�న్ కల�గజ�సత్ ుం��. ���ద్ష్టం�ా, ��ా్వస ప్రమ�ణమ� శ��ర

ప�నర���్థనమ�ను గ���్చ �ెప�ప్చునన్��. ���న్ ప�ాయ్య�ల�, ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ��సు

ప�నర���్థనమ�ను ప్ర�త్ ా�ంచుచునన్ద� అనుక�ంట� ���సత్వ�ల� �� ర�ాట� �ేయ�చు��న్ర�. �ా�

అ�� �ాదు �షయం. ��సు ప�నర���్థనమ� ��ా్వస ప్రమ�ణంల� “మ�డవ ��నమ�న

చ��� �న�ా��ల� నుం�� ����� ల��” అ�� మ�టలల� అంతక� మ�ను�� ����్కనబ��య�నన్��.
��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� ఈ సూత్రమ� ప�న�ావృతమగ�టల�దు. ����� బదుల��ా, ��ా్వస

ప్రమ�ణమ� మృత�ల ప�నర���్థనమ�ను గ���్చ మ�టల�డ�నప�ప్డ�, మృ��ెం��న�ారందర�ను
�ర�ప్ ����న �����ల�త�ర�య�, �ేహంల�� ఆత్మల��ా �ాదు, �ా� ���క, శ��రమ�ల�గల

�వ�ల��ా, �ా�� �ా�� �తయ్ గమయ్�ా్థనమ�లక� ��ళ్ల �దుర�� బ�ౖ�ల� సంబంధ���న బ� ధను అ��

సూ�ంచుచునన్��. ఇ�� ల�ఖనమ�ల �లక�ైన బ� ధ���య�నన్��, అ�� సంఘమ�ల� ��ల���

సంవతస్రమ�ల తరబ�� ��ా్వస �షయ���న సు�ి్థర సూత్ర��య�ంట�నన్��.
��సు ��ను 5:28-29ల� బ� ��ం�నట�్ట�ా:

ఒక �ాలమ� వచు్చచునన్��; ఆ �ాలమ�న సమ�ధులల� నునన్�ారందర� ఆయన

శబద్ మ� �� ��ల� �ే�ిన�ార� �వప�నర���్థనమ�నక�ను, ��డ��ే�ిన�ార� �ర�ప్
ప�నర���్థనమ���క�ను బయట�� వ�ె్చదర� (��ను 5:28-29).

రకష్ణ గ���్చన ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �క్క ప్రకటనల� ల�ఖనమ�లల� సప్ష్టమ��ా

బ� ��ంపబ��య�నన్� మ��య� ఎల్ల ప�ప్డ� బ�ౖ�ల� సంబంధ���న సంఘమ�ల �ేత అ� గ�ం�ెక�

హత�
� త్ ును ��ంబ��సత్ ు��న్ర� �ా్వ���ారం��
త్ ��నబడ�చునన్�. అల� అ�నపప్ట���, �ార� ��స
�ెప�ప్������ అ��క మం�� ఆధు�క ���సత్వ�ల� ఈ మ��క, మ�ల���ర���న ఉప�ే�ాలను

తృణ�క��సత్ ు��న్ర�. మన �ాపమ�లక� �ేవ�డ� మనల�� జ�ాబ���ర�లను�ా ప��గణ�ంచున��
�షయ��న్ ఒప�ప్��న� ��ందర���న్ర�, మ��య� కష్మ�పణ అవసర�� ల�ద� కంకణం

కట�్టక�నన్ట�్ట�ా పట�్ట�డ�వక �ెప�ప్చుం�ె���ార���న్ర�. ఉనన్దం�� ఈ ఒక్క ��త��, గనుక

“�తయ్” అ� �ిల�వబ�ే �వమ� ఇహల�కమంద� మన �ాలమ�నక� మన ���క శ��రమ�లల�

ప���త���నద� బ� ��ం�ె�� అ��ా్వసుల� మన సంఘ�లల� ఉ��న్ర�. మనమ� పరల�కమ�ల�
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�ేహంల�� ఆత్మల��ా �తయ్త్వమ�ను గడ�ప�దుమ�� తప�ప్డ� నమ్మకంగల�ార� అ��క�ల���న్ర�.

ఇట�వంట� �ారణ�లనుబట�్ట అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� సు�ి్థర సూత్రమ�ల� సంఘమ�నక�

��� శ��బద్ మ�లల� ఎంత �ా్రమ�ఖయ్���న� మ��య� �� ంతనగల��ౖ య�ం��న��, ��డ� స��తం అం�ే
�ా్రమ�ఖయ్��న
� � మ��య� �� ంతనగల��ౖయ�నన్�.

�ా�ాంశమ��ా �ెప�ప్క�ంట�, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �ేవ�డ�, సంఘమ� మ��య�

రకష్ణ గ���్చన �ి�ధ్ �ంతమ�ల��ౖ ��� దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ంచుచునన్��. ఈ పరంపరల�� ఇతర

�ాఠమ�లల�, ఈ ��వమ�లల� ప్ర� ఒక్క ���� మనమ� �ం�ా ఎక�్కవ ల�త��ా అ��్వ�ి�త్ ామ�.
�ా� ప్రసత్ ు�����, మనమ� బృహత్ దృశయ్మ�ను: అన�ా, ����్కనబ��న ���న్ �ి�ధ్ �ంతమ�ల� ఎం��
�ా్ర��నయ్���న��ౖ ఉ��న్� గనుక అ� వందల ��ల�� సంవతస్�ాల� ���సత్వయ్ హదుద్లను �ార్థ కం�ా

�ర్వ�ం��య�� �షయ��న్ అర్థ ం �ేసుక���న్మ� ర���పరచు��నవల�న� ��మ� ఆ�సుత్��న్మ�.
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను సు�ి్థర సూత్రమ�ల��ా మనమ� �ే�ిన చర్చల� ఇంత

వరక�, మనమ� ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �క్క చ��త్రను గ���్చ �ెప�ప్క���న్మ�, మ��య� సంబం��త
�ేవ�ాసత్ �మ�ను గ���్చన ��ౖ��ౖ ప���లనను చూ�ామ�. గనుక ఇప�ప్డ�, మనమ� మ�డవ ��దద్

అంశమ�ను: అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� జ�����ా ఇవ్వబ��న ��ా్వస �షయ���న సు�ి్థ ర

సూత్రమ�ల �క్క ��న�ాగ�చునన్ �ా్ర��నయ్తను చ��్చంచ����� �ిదధ్ం�ా ఉ��న్మనన్ట�్ట .

�ా్రమ�ఖయ్త
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� గల �ి�ధ్ �ంతపర���న ప్రకటనల �ా్రమ�ఖయ్తక�

సంబం��ం�న మ�డ� ��ణ�లను ��మ� ����్కంట���న్మ�. �దట����ా, ఈ ఉప�ే�ాల� ����న
���సత్వ �ేవ�ాసత్ �మ�నక� మ�ల���ర���న��ౖయ�నన్వ� ��మ� �వ��సత్ ు��న్మ�. ��ండవ���ా,

సంఘమందంతటను గల ఈ బ� ధల �ార్వ�్రక ధృ�కరణమ� గ���్చ ��మ� �ె�యజ�ప�ప్దుమ�. ఇక
మ�డవ���ా, ఈ సు�ి్థర సూత్రమ�లక� గల ఐకయ్పరచు స్వ��వమ� గ���్చ ��మ�

మ�టల�డ�చుందుమ�. రం��, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� �ి�ధ్ �ంతమ�ల మ�ల���ర���న
లకష్ణమ�ల గ���్చన మన అ��్వషణను �ా్రరం�ంచు��మ�.
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మ�ల���ర���న��
���� భవ��లక� బండవంట� గట�్ట ప���దుల� అవసరమ�� ఆల�చన ప్రజలల� అ��క�లక�

సుప���త���న�ే. ప����� ����న భవన ��ా్మణమంతయ� కట్ట బడట���� ఆ��ర���య�నన్��.

కట్ట డమ� కదలక�ం�� అ�� కట్ట బ��న ��ట� �ి్థరం�ా ���య�ండ�నట�
్ల ప����� ����

పట�్ట���య�ండ� లంగ���య�ంట�నన్��, మ��య� అ�� భవనమంతట��� బలమ�ను మ��య�

�ి్థ రత్వమ�ను సమక�ర�్చత�ం��. ఎ���ీ 2:19-21ల�, సంఘమ�, అ�� సత్ ల�ల�ను ప్రవకత్ ల�ను, ���ిన

ప����� �ద కట్ట బ��న ఒక కట్ట డమ� వంట�ద� ��ల� �ె�యజ��ాప్డ�. ఇ����, ఆయన మ�టల��
�నం��:

�ర� ప���దుధ్ల�� ఏక పట్ట ణసు్థల�ను �ేవ�� �ంట��ార���ౖ య���న్ర�.

��స
� త్ ు���� మ�ఖయ్���న మ�ల�ా���� య�ండ�ా అ�� సత్ ల�ల�ను ప్రవకత్ ల�ను

���ిన ప������ద �ర� కట్ట బ��య���న్ర�. ప్ర� కట్ట డమ�ను ఆయనల� చక్క�ా

అమర్చబ��, ప్రభ�వ�నందు ప���దధ్ ��న �ే�ాలయమగ�టక� వృ��ధ్�� ందుచునన్��
(ఎ���ీ 2:19-21).

�ి్థర���న, �జ���న ప����� ల�క�ం��, సంఘమ� �ేవ���� ఆదరస��్మనమ�ల� కల�గజ�య�

�ధం�ా కట్ట బడ��రదు.

అ�ే �ధం�ా, ���సత్వ �ేవ�ాసత్ �మ� �ేవ���� ఆదరస��్మనమ�ల� కల�గజ���త్ ఆయన ప్రజలక�

ప్ర�జనకర���న�ై య�ండట���� అ�� య��ర్థ ��న �ి�ధ్ �ంతమ�లను మ��య� �యమమ�లను

గట�్ట ప������ా ���ి���న�ై య�ండవల�ను. సంఘమ�నక� ��సు మ�ల�ా���� య�నన్ట�్ట�ా��,

ఆయన బ� ధల��ేవ�ాసత్ �మ�నక� మ�ల�ా���� య�ంట�నన్�. ల�కమ�నక� ��స
� త్ ును ప��చయమ�

�ేయడం ��్వ�ా అ�� సత్ ల�ల�ను ప్రవకత్ ల�ను సంఘమ�నక� ప�������య�నన్ట�్ట�ా��, అ�� సత్ ల�ల

��ా్వస ప్రమ�ణమ� �ేవ�ాసత్ �మ�నక� ప�������య�ంట�నన్�� ఎందుకన�ా అ�� మనక�
ల�ఖనమ�లల� గ�ంథస్థ ం �ేయబ��న అ�� సత్ ల�ల బ� ధలను ప��చయమ� �ేయ�చునన్��.
��డ� మనక� ఇ�న్ ���� �ధమ�ల�ౖన ���సత్వ �ాఖ�ప�ాఖల�నన్పప్ట���
� ,

అ��య్వశయ్క���న ���సత్వ �ి�ధ్ �ంతమ�లను ప్ర� ���సత్వ�డ�, ర���పరచు��నవల�ిన
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�షయమ�లను అ�� ఎం�� చక్క�ా �����క��ంచుచునన్ద���� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస

ప్రమ�ణమ�ల� గల మ��హర���న �షయ���య�నన్��. �ేవ�డ� ఎవ���య���న్డ�,
��సు ��స
� త్ ు ఎవ���య���న్డ�, ప�����ధ్త్మ �ేయ� ప� మ��య� రకష్ణ

�ి�ధ్ �ంతమ�ల�, సంఘమ�ల�, అంతయ్ �ర�ప్ మ��య� ప్రభ���ౖన ��సు ��స
� త్ ు �క్క
��ండవ �ాకడ వరక� క��� ఈయన ఎల� తన �ారయ్మ�ను �ేయ���

�వ��ంపబ��య�నన్��. ��లక���న, అ��య్వశయ్క���న ఈ ���సత్వ �ి�ధ్ �ంతమ�ల�
ల�క�ం�� ఒకడ� �జమ��ా ���సత్వ ��ా్వసమ�ను క���య�ండజ�లడ�.

— ��. �ీ్ట��న్ ��ల్లమ్

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �క్క మ�ల���ర���న స్వ���ా�న్ మనమ� ��ండ�

���ాలల� చూ��ద్మ�. �దట����ా, ఇతర �ి�ధ్ �ంతమ�లక� వయ్���కం�ా, �మర్శ��త్మకం�ా

�����ంపబడగల ఒక ���్ణత���న ప్రమ�ణమ�ను అ�� ఎల� సమక�ర�్చత�ం��. ��ండవ���ా, ఇతర
�జ���న �ి�ధ్ �ంతమ�ల� ���్మంపబ��న స��త�క���న ఆ��ర��� అ�� ఎల� ప్ర�జనకరం�ా

ఉంట�నన్��. అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �ేవ�ాసత్ � సంబంధ���న ���్ణత ప్రమ�ణ���య�నన్ద��

�షయమ��� �ా్రరం���ద్ం.

���్ణత ప్రమ�ణమ�
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �ి�ధ్ �ంతపర���న ప్రమ�ణమ��ా ప��ేయ�చునన్��

ఎందుకన�ా అ��క అ� ��దద్, అతయ్ంత �ా్రమ�ఖయ్���న ���సత్వయ్ ఆల�చనలను అ�� �����సత్ ుం��. ఈ

ఆల�చనల� ప్ర� ఒక్క�� �ేత గ���త్ంపబ�� హత�
త్ ��నబడ�నట�
్ల ల�ఖనమ�లల� ఎం�� సప్ష్టం�ా

ఉప�ే�ంపబ��య�నన్�. ��మ� ఇ��వర�� ఈ �ాఠమ�ల� �ె�యజ��ిప్నట�్ట�ా, ఈ బ� ధల�

���సత్వయ్మ�నక� ఆవశయ్క���న��ౖయ�నన్�. తత్ఫ�తం�ా, మనమ� హత�
త్ ��ను ఇతర���న ప్ర�

�ి�ధ్ �ంతమ� ఈ బ� ధలక� అనుగ�ణయ్మ��ా ఉండవల�ను. అగతయ్���య�నన్ ఈ బ� ధలను పరసప్రం
వయ్�����ంచు ఏ ఆల�చన��ౖనను మనమ� అం��క��ంపజ�లమ�.

���ప�ప్�ై�� ఒక ధ్వ��డంబక�డ� మ�టల�డ�చుండ�ా ���న్�ా? అతడ� తన ��ంత�ల�

నుం� వచు్చ మ�టలను ���ిసత్ ూ��, అతడ� మ�టల�డటం ల�ద� భ్రమ క���ంచబడ�నట�
్ల
మ�టల�డగల �ప�ణ��ైయ���న్డ�. �ార� తరచు�ా ��లబ� మ్మల అ�నయమ�ల ��్వ�ా
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మ�ట�్లడ�చుందుర�, ఆ ��ల�బ� మ్మమ��య� ఈ �ప�ణ�డ� క��ి సం���ించు��నుచునన్ట�్ట�ా

ఉంట�ం��. ఇట�్ట �ప�ణ�డ� ��ను �ాడ�చుండ� ��ల�బ� మ్మ అకష్�ాల� స�వం�ా ఉనన్ట�
్ల క���

�ేయగలడ�. �ా� అతడ� �ే��దం�� ఎంతట� ఒ�ిప్ంప�ను క���ంచున�ైనపప్ట���, మ�ట�్లడ�చునన్��
�ాసత్ వమ��ా ఈ ��ల�బ� మ్మ �ాదు �ా� ఆ �ప�ణ��ే అ� మన��ర�గ�దుమ�. ఎందుక�?

అవ�ను, సమ���నం �ామ�నయ్���న�ే. ��ల� బ� మ్మల�్ల �ా్రణం ల�ద�య�, గనుక అ�

స�వ���న� �ావ� మ��య� అ� �జమ��ా మ�టల�డల�వ�య� మన��ర�గ�దుమ�. �ాబట�్ట ,
మ�టల�డ�చునన్ట�్ట�ా అగ��ించు ��ల�బ� మ్మను మనమ� గమ�ంచునప�ప్డ�,
�ాసత్ వ���య�నన్ద� మనక� �ె��ిన ప్రమ�ణం ఆ��రం�ా మన అనుభవమ�ను

�ర్ణ �ంచుక�ంట�మ�. ఆ ��ల�బ� ��్మ మ�టల�డ�చునన్ద� ఎంత సప్ష్టం�ా అ(�)��ిం���, మన
కంట��� కనబడ�చు, మన �ెవ�లక� �నబడ�చునన్దం�� వంచనయ� మన ప్రమ�ణమ� మనక�
�ె�యజ�ప�ప్చుండ�ను. �ాబట�్ట మనమ� ���� నమ్మ����� ��ాక���త్ ామ�. ఆ ��ల�బ� మ్మ

స�వం�ా ఉనన్ట�్ట మ��య� ��� మనసుస్ల�� మ�టను అ�� ఎల� బయట��ట్ట �చునన్�ో మనమ�

�వ��ంపల�క�� వచు్చ. �ా� మన ప్రమ�ణమ�నక� �� ంతనగల స��త�క���న �వరణ ఉం��ల�
మన��ర�గ�దుమ�.

అ�ే �ధం�ా, మనమ� ఎనన్ట���� �ాట�� మ�ర్చల�నంత బలమ��ా అంట���ట్ట ����య�నన్

అతయ్ంత �ా్ర��నయ్���న నమ్మకమ�లను అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �����క��ంచుచునన్��. ఈ

�షయ�లను గ���్చ బ�ౖ�ల� ఎం�� సప్ష్టం�ా ఉనన్ద�య�, అ� ఎం�� �ా్రమ�ఖయ్���నవ�య�, �ాట�

�షయంల� మనమ� ఎనన్డ�ను �ా�పడజ�లమ�య� మనమ� నమ�్మచు��న్మ�. గనుక, ప్రజల�

ఇతర���న దృకప్థమ�లను మనక� ఎ�న్ ���ిం�నపప్ట����, అతయ్ంత �ా్ర��నయ్���న ల�ఖనమ�ల
బ� ధల�� ఘరష్ణపడ� �ే���ౖనను మనమ� నమ్మమ� �ాట�� ��ాక���త్ ామ�.

��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను ఒక �ా్రమ�ణ�క ��లబదద్ �ా ప్ర���ంచు��నుట, అబదధ్ బ� ధక�ల�

మనక� తప�ప్డ� �ేవ�ాసత్ �మ�ను �����ంచుచుండ� తర�ణంల� ల�ఖనమ�ల ��డల మనమ�

�శ్వస�య���న�ార��� య�ండ�నట�
్ల మనక� స�యకరం�ా ఉంట�ంద��. మనల� అ��క�ల� �ా��

�ా�ో ప�ా��లల� సు���త�ల�ౖ య�ండ��ా��� కల�సుక�ంట���న్ర�, వయ్క�త్ల��ా — �ార� �� ర�ాట��ా
అ��ా్రయపడ�చునన్పప్ట��� ల��� అబదధ్ మ� �ెప�ప్చునన్పప్ట���, �ార� �ె��ప్ ప్ర� ����

నమ�్మలను బ���ధ్ ప�ట�్టనంతట� బలవంతం�ా �ా��ంచు�ా���య�ంట�ర� �ార�. �ాబట�్ట , మనమ�

ల�ఖనమ�ల బ� ధల�� అంట�పట�్ట��� య�ండగల�గ�నట�
్ల ప్ర��న���న నమ్మకమ�లను గ���్చన ఒక
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�నన్ జ����ను మనమ� క���య�ండట���� అ�� మనక� స�యకరం�ా ఉంట�ం��. ఇట�వంట�
లంగర�ను మనక� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� సమక�ర�్చత�ం��.

ఉ��హరణక�, సంఘమ� అంక���ం�న ��� శ��బద్ మ�లల� అ�� ప్ర�సప్ం��ం�న అ��క

మ�ఖయ్���న �ి�ధ్ �ంత వయ్���క బ� ధల�ం��న�. జ�్ఞ�ిత్ క�ాదమ� �ట�ల� ఒకట�ౖయ�నన్��. ఇతర
�షయ�ల�� �ాట��ా, మన ���క శ��రమ�ల� �ెడ్డ�, మ��య� రకష్ణ �ారయ్మ�ల� మన

శ��రమ�లల� �ర్బం��ంపబ��న మన ఆత్మల� ����ింపబడ�ట క��ియ�నన్ద�� �షయ�లను ఆ

�ాదమ� ఉప�ే�ం�ం��. ఈ తప�ప్ను ప్ర��ాదమ� �ేత ఎల� పడ��ట�్టల� ఆ�� సంఘమ�ల�� ప్ర�
���సత్వ���� �ె�యదు. �ా� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� �ి�ధ్ �ంతమ�లను గ���్చ �కష్ణ

�� ం��న�ార� ల�ఖనమ�ల� బ� ��సత్ ునన్ శ��ర ప�నర���్థనమ� ఆ��రం �ే�ి��� ఇట�్ట �ి�ధ్ �ంత వయ్���క
బ� ధలను ఆత్మ��ా్వసం�� ��ాక��ంచగ��ార�. అన�ా, ��సు మనలను సంప�ర్ణ వయ్క�త్లను�ా,
మన ఆత్మల� మ�త్ర�� �ాదు, �ా� మన �ేహమ�లను స��తం, ���ంచ����� వ��్చడ�
ల�ఖనమ�ల� బ� ��సత్ ు��న్�.

�ె��గల ఒక తర్కమ� �ేత మనల� ��ల� మం��� �కమకప��య���న్మ�, ల��� తప�ప్�ా

�ర్ణ �ంచుక�నన్ ల�క తప�ప్�ా �����ంపబ��న ��గట�్ట �ేత తప�ప్ �ో వ పట�్ట ంచబ��్డమ�. ఇట�వంట�
తర్కమ�లల�ను మ��య� ���రణల� �ే�న �షయమ�లల�ను త��ప్�ట� మనమ� ఎల్ల ప�ప్డ�

�వ��ంచల�మ�. �ా� అల� అ�నపప్ట����, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను వయ్�����ంచు

�షయ�లను మనమ� ఆత్మ��ా్వసం�� ��ాక��ంపవచు్చ, ఎందుకన�ా ఈ ��ా్వస ప్రమ�ణమ�
ల�ఖనమ�ల ��డల �శ్వస�య���న�ై య�నన్ద� మన��ర�గ�దుమ�.

సహజం�ా��, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను ల��� ఇతర���న ఏ ��ా్వస సంబంధ

ప్రకట��ౖనను ల�ఖనమ�ల �ా్థ��� ���్చంపవల�న� మన��నన్డ� ఆ�ంచమ�. బ�ౖ�ల�క్కట�
��ా��కష్ం�ా ��ా��పణ�య���న�ైయ�నన్��. అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� సు�ి్థర

సూత్రమ�ల� స��తం అ� ల�ఖనమ�లను వయ్�����ంచుచునన్వ� ర����ౖనట్ల ��ే �ాట��

��ాక��ంపవచు్చ. �ా� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ఆ�� సంఘమ� ఆ�రభ్�ం�న ���

�ాతబద్ మ�ల నుం� య�గయ��ాల��ా అ�� �ారయ్�ార్థ క���న�ేయ� ర��వవ�త� వచు్చచునన్��.

అ�� బ�ౖ�ల� �క్క ఖ�్చత���న �ా్ర��ా��కగల ప్ర������య�నన్ద� పల�మ�ర�్ల చూ�ించబ��ం��.
�ాబట�్ట , ��ట� ఆధు�క ప్రపంచంల� మన��దుర��య్ అ��క �ి�ధ్ �ం��లల� ఏ�� స���న�ో , �ా�ో
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�ర్ణ �ంచు������� ఒక ప్రమ�ణమ��ా ���� మనమ� ఆత్మ��ా్వసంగల �ైరయ్మ���
�ాడ���నవచు్చ.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �ి�ధ్ �ంతపరం�ా ఎల� మనక� ఒక ���్ణత ప్రమ�ణమ��ా

ఉప�గపడగల�ో చ��్చం�న �దట, ����� సంబం��ం�న మ�ల���ర���న �షయ�లల� మ��క
��ణ��న్: �ేవ�ాసత్ �మ�ను గ���్చన ఇతర దృ�ి్ట��ణమ�లక� స��త�క���న ఆ��రం�ా ���
ఉప�గమ�ను, ప����ంచట���� �ిదధ్ం�ా ఉ��న్మ�.

��త�బదధ్ ���న ఆ��రం
అ��ా్రయమ�ల నడ�మ గల ��త�బదధ్ ���న సంబంధం ఒక న����� ����� మ�ల���ర���న��ౖ

య�ం�ే ��ల��ర�లక�ను ఉండ�నట�వంట� సంబంధ���య�నన్��. ��త�బదధ్ ం�ా �ా్రథ�క
అ��ా్రయమ�ల� ఒక న���� మ�ల���ర���య�ండ� ��ల��ర�ల వంట��. అ� ఇతర
అ��ా్రయమ�లక� మ�ల���య�ండ�ను. ��త�బదధ్ ం�ా ఆ��రపడ� అ��ా్రయ�ల�

మ�ల���ర���య�నన్ అట�్ట ��ల��ర�ల నుం� �ా్వ���కం�ా ప్రవ��ంచు న�� వంట���ౖయ�నన్�.

�ాబట�్ట , ఒక అ��ా్రయం మ��క ��త�బదధ్ ���న అ��ా్రయమ�నక� ప్ర�జనపడ�చునన్ద� మనమ�

�ెప�ప్నప�ప్డ�, ��త�బదధ్ మ��ా �ా్రథ�క���న�ైయ�నన్ అ��ా్రయమ� నుం� ��త�బదధ్ ం�ా

ప�ా��న���య�ండ� ఇతర అ��ా్రయ�ల� �ా్థ�ింపబడ� వరక� మ�ందుక� �ాగగల ��త�బదధ్ ��న

తర్కమ�ను మనమ� క�ప్ంచు��నగలమ���� మన మనసుస్ల�� ��వ���య�నన్��. ఉ��హరణక�
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� తం��్ర��న �ేవ�� గ���్చ ��ల� ����ద్ �షయ�లను �శదం�ా
�ె�యజ�ప�ప్చునన్��. అ�� �ెప�ప్చునన్దం�� ఇల� ఉనన్��:

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

�ా� ఈ �ి�ధ్ �ంతమ�ల� తం��్ర� గ���్చ మనమ� నమ�్మచునన్ అ��క ఇతర �షయ�లక�

��త�బదధ్ ��న మ�ల���రమ�ను ర��� ం��సత్ ు��న్�.

ఉ��హరణక�, �ేవ�డ� పరల�కమ�నక� మ��య� భ�ల�కమ�నక� సృ�ి్టకరత్ �� య���న్డ��

��� ఆ��రం�ా, ఆయన పరల�కమ� మ��య� భ�ల�కమ���ౖ అ���ారమ� క���య���న్డ�య�,

ఆ�� సృ�ి్ట మం��ైయ�ం��నద�య�, �ా్వ���క ల�కమ�ను చూచుట ��్వ�ా �ేవ�� గ���్చ

��ర�్చ��నవచు్చన�య� మనమ� య�కత్ మ��ా �శ్వ�ిసత్ ు��న్మ�.
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ఒక వృకష్మ�ను చూచుట ��్వ�ా ��త�బదధ్ మ��ా �ా్రథ�క���న��ౖయ�నన్ �ి�ధ్ �ంతమ�ల

�ల�వను మనమ� �� ��హరణం�ా ��్రక��ంచవచు్చ. ���ల� నుం� �ేవ�ాసత్ �మ�ను వృకష్మ�

ఎదుగ�చుండ�ా, భ���� ల�ఖన���య�నన్ద� మనమ� అను��నవచు్చ. వృకష్మ� �క్క

�ాండమ�, మ��య� ��� ��దద్ ��దద్ ��మ్మల�, అతయ్ంత మ��క���న �ి�ధ్ �ంతమ�లక� ప్ర��ధుల��ా

�ల�చుచునన్�. ఇ� ల�ఖనమ�ల��ౖ మ�త్ర�� ఆ��రప��న� మ��య� ఆ��రపడ�చునన్��ౖయ�నన్�.
�ా� ఈ ��దద్ ��దద్ ��మ్మల� అంతకంతక� ఎక�్కవగ�చు �నన్ �నన్ ��మ్మల��ా ఎదుగ�చుండ�నట�
్ల ,

అ� ��దద్ ��దద్ ��మ్మల నుం� ��త�బదధ్ మ��ా ఎదుగ�చుండ� నమ్మకమ�ల��ా వృ��ధ్�ెందుచునన్�.
వృకష్మ���ౖ నుండ� ఆక�లను మనమ� చూచునప�ప్డ�, �నన్ �నన్ ��మ్మల��ౖ ఆ��రపడ�

అ��ా్రయ�లను మనమ� చూసుత్��న్మ� ���ంచవచు్చ. ��నంతట�� మనమ� ఈ �ధం�ా

చూ�నప�ప్డ�, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ��� ఆరం�ంచుటల� గల �ల�వ సప్ష్టమవ�త�ం��.

మనమ� �దట ��దద్ ��దద్ �ి�ధ్ �ంతమ�లను ��ర�్చ��నవల�ిన అవసరత ఉనన్��, అప�ప్�ే వృకష్మ�

�క్క ఆ�ారమ� చక్క�ా ఏరప్డ�త�ం��, అ�� ల�ఖనమ�లల� ల�త��ా ��ర��ా��న�ై య�ంట�ం��.

ఇ�� మనక� ��ండ� ���ల��ా స�యకరం�ా ఉంట�ం��. ఒకట�, మన �ేవ�ాసత్ � ���నమ�ల��

���� �ధమ�ల�ౖన ��నన్ ��ా్వసమ�ల మధయ్ గల సంబంధమ�ను మనమ� చూడగల�గ�నట�
్ల

మనక� స�యం �ేసత్ ుం��. ��ండవ��, అంత ఎక�్కవ �ా్ర��నయ్���న��ా� అ��ా్రయమ�లను మన
మ�ల���ర���న నమ్మకమ�ల�� �ామరసయ్మ�ను క���ంచు �����లల� ల�ఖనమ�ల నుం�

ఎక�్కవ ఎడం�ా నునన్ �ి�ధ్ �ంతమ�లను గ���్చ ఆల��ంచునట�
్ల మనక� స�యం �ేసత్ ుం��.
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస �ా్రమ�ణమ�ల�� �ి�ధ్ �ంతమ�ల� ���సత్వ సతయ్మ� �క్క

�ారమ�నక� సప్ష్ట��న, �ి్థ ర���న ర�ప���ఖల��రప్రచుచునన్�. అ�� సత్ ల�ల
��ా్వస ప్రమ�ణమ� �ాసత్ �ా��� ��ండవ శ��బద్ మ� ��ట��ైయ�నన్��; ��ండవ

శ��బద్ మ�ల� అ�� ల�క్కల�న�న్ ర�పమ�లల� ��ల�వ��ం��, �వ���� ��డ� మనమ�
�ాడ���నుచునన్ ర�పమ� ���్చన��. �్రత్వమ�, తం��్ర, క�మ�ర�డ�, మ��య�

ప�����ధ్త్మ ఇందుల� ����్కనబ��య���న్ర�. ప్రభ���ౖన ��సు శ��ర����యగ�ట,

�ాపమ�ల �ా్రయ�్చ��త్ర్థ �� మరణ�ంచుట, �జ�తస్వమ��� ప�నర���్థనుడగ�ట,
మ��య� మన ప్రభ�వ� ����� �ా��ౖయ�నన్ �షయమ�ల� క��� కలవ�.

�ాపకష్మ�పణ కలదు. ��స
� త్ ు నందు ����� జ�్మం�న�ా�� సహ�ాసమ��ా
-36����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

�దట� �ాఠమ�: సు�ి్థర ��ా్వస సూత్రమ�ల�

సంఘమ�ను గ���్చన �ాసత్ �కత క��� ఇందుల� ఉనన్��. �ాలక�మ ప్ర�ారం�ా
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �క్క ఫ���లను మ��ంప� �ేసుక�ంట�

సంబం��త �ి�ధ్ �ంతమ�లను ����్కవ�ా్కణ�ంచుట కంట� ఏ సంఘమ�ల���ౖ�� ఇంతక�
�ం� �జమ��ా ఆ��గయ్కర���య�నన్ �షయ����య� ఉండద� ��ను
అను��నుచు��న్ను.

— ��. జ�. ఐ. �ార్కర్

��� మ�ల���ర���న స్వ��వమ�నక� సంబం��ం� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ఎంత

�ా్రమ�ఖయ్��న
� �ై య�నన్�ో మనమ� ��ర�్చక���న్మ�, గనుక ఇప�ప్డ� ��� బ� ధల �ార్వ�్రక
ధృ�కరణమ�ను వ��్ణంచ����� మనమ� �ిదధ్ం�ా ఉ��న్మ� అర్థ ం.

�ార్వ�్రకమ�
�ాసత్ వమ�లల� గల సతయ్మ�ను మనమ� ��ా్మ�ంచ����� ����్వర� �ా�ల� �ెప�ప్చునన్

�వ�ాలను చూచుట ఒక మ�రగ్ ��య�నన్��. ఒక అ��ా్రయమ�ను గ���్చన సతయ్మ�ను ఎంత

ఎక�్కవ మం�� �ా�ల� సూ���త్ , మనమ� ���� నమ్మ����� గల అవ�ాశమ�ల� అంత

ఎక�్కవగ�ను. ఇ�� ఇల� ఉండ�ా, �ేవ�ాసత్ �మ� �షయమ�ల� క��� ఇ�ే సూత్రమ� వ��త్సత్ ుం��.
మనమ� నమ్మవల�ిన�ే�ట� ��ా్థ��ంచ����� మనమ� ప్రయతన్మ� �ేయ�చుండ�ా, చ��త్ర

యందంతట ఇతర�ల� �శ్వ�ిం�న�ే�ట�, ఇం�ే�ాక ఆధు�క ప్రపంచమ�ల�� ప్రజల�
నమ�్మచునన్�ే�ట� �ె��ియ�ండ�ట స�యకరం�ా ఉంట�ం��. అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస

ప్రమ�ణమ�నక� వ�్చనప�ప్డ�, �ి�ధ్ �ంతపర���న ��� ప్రకటనల� ఎల్ల ప�ప్డ� ఎక�్కవ మం��

���సత్వ�ల �ేత ఎక�్కవ ��ట్ల ర���పరచబడ�చునన్��ౖయ�ంట�నన్�.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� ��ా్వస �ష�క���న సు�ి్థర సూత్రమ�ల �ార్వ�్రక

స్వ��వమ�ను మనమ� మ�డ� �����్ర�త్మక���న �ాలమ�ల��ా ప������ం� �ెల�సుక�ం��మ�.

�దట����ా, ఈ నమ్మకమ�ల� ���తత్ �బంధన��ౖ ఆ��రప��న��ౖయ�ంట�నన్వ� మనమ� చూ�ాత్మ�.
��ండవ���ా, అ� సంఘ చ��త్రయందంతటను ఎక�్కవ మం�� ���సత్వ�ల �ేత ధృ�క��ంచబ��నవ�
�ెల�సుక�ంట�మ�. ఇక మ�డవ���ా, వరత్ మ�న�ాల సంఘమ�ను వ��్ణంచ����� అ�
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��న�ా��ంచుచునన్ ���నమ�లను మనమ� చూ�ాత్మ�. ���తత్ �బంధన, మ��య� అ�� ఈ

�ి�ధ్ �ంతమ�లను �లకడ�ా ధృ�క��సత్ ునన్ �షయమ��� �దల���డ��మ�, రం��.

���తత్ �బంధన
సంఘమ� ఆరంభ���న ��� ���ల నుం� క���, ��స
� త్ ు మ��య� అ�� సత్ ల�ల బ� ధలను

గ���్చనఅ��ా్రయ����ల� ఉంట�నన్�. ఈ అ��ా్రయ����లల� ���న్ సంఘమ�నక� ��ల�పల

తల��త్ ��, ఇతర���న� సంఘమ� ల�పల నుం�ే తల��త్ ��. ఉ��హరణక�, గల� ప�్రక 5వ
అ��య్యమ�ల� ఉనన్ట�్ట�ా, నూతనమ��ా ��స
� త్ ునం��క��ం�న అనయ్జనుల� సునన్�

�ేయబడవల�న� �ా్వ���ారం�� అ����న య�దుల�ౖన ���సత్వ�లక� వయ్��త్��కం�ా ��ల� తరచు�ా

ర�ం��డ�. సంఘమ�ల� అబదధ్ బ� ధక�ల�ందుర���త�ర�, ఆయన ర�ం�న 2వ ప�్రక 2వ

అ��య్యంల� ��చ్చ��సత్ ు��న్డ�. ��సు మ��య� అ�� సత్ ల�ల� ���� �ధమ�ల�ౖన ప్రజల �క్క

�� ర�ాట�ప��న అ��ా్రయమ�లను స�����ద్ న
� సందరభ్మ�ల ఉ��హరణమ�ల� ���తత్ �బంధనల�
ఎ��న్ ఉనన్�.

��లక���న నమ్మకమ�ల� అ��్చత �ి్థ�ల� ఉనన్ప�ప్డ�, సంఘమ�ల�� తప�ప్ల�

అ�ాయకర���నవగ�ను. ఈ �ారణ��న్ బట�్ట �ేవ�ాసత్ �మ� �క్క మ�ల���ర���న �షయ�లల�

తల��త్న తప�ప్లను స����దద్ ుటగ���్చ ��సు మ��య� ���తత్ �బంధన గ�ంథకరత్ ల� ఎం�� ఆం�ో ళన

�ెందుచుం����. మ��య� �ార� ఒక ప్రక్క స����దద్ ుచు��, మ��క ప్రక్క ఒక���� ��కర� సంప���త్�ా
ఏ��భ�ంచడమ���� గమ��ర్హ��న సంగ�ైయ�నన్��. ఈ సమయంల� సంఘమ�ల� అ��క అబదధ్
బ� ధల�ం��నపప్ట����, ���తత్ �బంధన ��� �షయమ�ల� తగగ్ � ఐకయ్తను ప్రద��్శంచుచునన్��.
సంఘమ� ఈ ప�సత్ కమ�ల� గల ఒక �ా్రమ�ణ�క ల�ఖనమ�ను వయ్వ�ా్థ�ించుక�నన్ద��
�ాసత్ వమ� — అనన్ట�్ట, ���� �ిదధ్ం �ేయ����� సంఘ���� �ాసత్ వమ��ా శ��బ�ద్ల
సమయం పట�్ట ం��, గనుక అ�� �ఘ�గ�న �ే�ి మ���ంచబ��న ప్ర��య �ాదు —

ఇచ్చట ఐకయ్త గ���్చన మ�ల�ంశమ�నన్ద�� సంగ� సంఘమ�ను ప��గణల����
��ి��� �ేయబ��న ��ా్మన���య�నన్ద� సూ�ంచుచునన్��. ఇ�� ఏ�ో అ�

సులభం�ా ఇతర�లక� అందజ�యబడ� �షయం �ాదు, �����ే్రకమ� ల�క�ం��
ఆచరణ�త్మకం�ా చూ��త్ , ఇ�� గత 2000 సంవతస్�ాల��ా సంఘమ� ల�ప�
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���్వంసుల ��ా్మన���య�ం��న��. అట్ల �నను, ���తత్ �బంధన ప�సత్ కమ�ల మధయ్
నుండ� ప్ర��న ఐకయ్త గ���్చ మనమ� మ�టల�డ���నునప�ప్డ�, �ాట� మధయ్ గల

దృకప్థంల� �ే��ల���న్య�� �షయ��న్ మనమ� అం��క��ంచవల�ియ�ంట�ం��.
దృ�ి్ట��ణమ�లల� గల �ే��ల�, �ాసత్ �ా��� �ి�ధ్ �ంతపర���న ధృ�కరణమ�లను

ప్ర�క��ంచు ప���్థ �
ి �ా మ�రడంల�ద���� ఆచరణ�త్మక���న �షయ���య�నన్ద�
��ను అనుక�ంట���న్ను. మన ఎదుట ��నన్���న దృకప్��ల�, ��నన్���న

ఉ��్ఘటనల�, �ాసత్ �కత గ���్చ మ�టల�డ���నుటల� ����్వర� �����ల�, �ాసత్ �కత
గ���్చన ����్వర� ��ణ�ల� తల��ెత్ను. �ా�, క�సం �� ��ా్మనం ప్ర�ార�����, ���తత్

�బంధనల�� �����ధ ప�సత్ కమ�ల మధయ్ ఎట�వంట� క��ర���న ��ౖర�ధయ్ం ఏ��య�
ల�దు.

— ��. �ే�డ్ బ�ర్

ఈ ఐకయ్త దృ�ా్ట�, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� జ�����ా ఇయయ్బ��న ��ా్వస

�ష�క సు�ి్థర సూత్రమ�లను ���తత్ �బంధన ర���పరచుచునన్ప�ప్డ�, అ�� ��ల� �ార్వ�్రకం�ా

�ేయ�చునన్ద� �ెప�ప్��నడం ��య్యసమ్మత���న సంగతవ�త�ం��. తం��్ర, క�మ�ర�డ�, మ��య�
ప�����ధ్త్మ �క్క �ేవత్వమ� పకష్ం�ా అ�� �ల�కడ�ా త��్కంచుచునన్��, అ�ే సమయంల�

�ేవ��ొ క్క�ే ఉ��న్డ� ����్క వ�ా్కణ�ంచుచునన్��. ��స
� త్ ు కనయ్క గరభ్మ�న ��ల్చబడ�ట, ఆయన

ప�ట�్టక, ��తమ�, ప��చరయ్, మరణమ�, ప�నర���్థనమ� మ��య� ఆ��హణమ� �దలగ� ��ా్వస
ప్రమ�ణ సంబంధ���న �ాసత్ �ాలను సు�ారత్ ల� �����ంచుచునన్�. సంఘమ� మ��య� రకష్ణ గ���్చ
��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� గల ప్రకటనలక� ���తత్ �బంధనల�� ప�సత్ కమ�ల� సంప���త్�ా మదద్ త�
పల�క�చునన్�.

���తత్ �బంధన �షయ��� ��ర�్చక���న్మ� గనుక, ఈ నమ్మకమ�ల� సంబం��త లకష్ణ�లను

సంఘ చ��త్రయందంతటను ���సత్వయ్మ�నక� �ార్వ�్రకం�ా ఎల� ఆ�ా��ం��� ఇప�ప్డ� చూ��ద్మ�.

సంఘ చ��త్ర
���తత్ �బంధనల�� సంఘమ� వల���, అట� తర��ాత శ��బద్ మ�లల�� సంఘమ�

బహ�మ�ఖత్వమ�గల �ేవ�ాసత్ �మ�లను ప్రద��్శం�ం��. అ��క �నన్ �నన్ �షయ�లల�, ��ల�
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తక�్కవ ఐకయ్త ��ల���య�ంట�ం��. �ా� అ� �ా్ర��నయ్���న �ి�ధ్ �ంతమ�ల�, ఉ��హరణక�

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� ��ా్వస �ష�క���న సు�ి్థర సూత్రమ�ల�, ఇంచు�ంచు

�ార్వ�్రకం�ా అం��క��ంచబ��న� మ��య� ర���పరచబ��న�. మ�ల���ర���న ఈ నమ్మకమ�ల�

��ాక��ంపబ��న ఆ య� సందరభ్మ�లల�, అ��ా్రయ��దమ�ల� ప్రకట�ంచు�ా��� సంఘమ�

మ��య� చ��త్ర ఎక�్కవ�ా మత �����ల� ప�ట�్ట ం�ే అ��ా్రయల� గల�ా���ా, అబదధ్ బ� ధక�ల��ా
ప��గణ�ం���.

ఉ��హరణక�, ��.� శ. ��ల�గవ శ��బద్ మ�ల� సంభ�ం�న సంఘటనలను గ���్చ ఒక�ా��

ఆల��ంచం��. ఈ �ాలమ�ల� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �క్క ��� ���ాంత��కరణమ�ల�

అపప్ట��� �ాడ�కల� ఉం��న�. చ��త్రల��� ఈ సమయంల�, సంఘమ� ��� సమ�ల�చన సభల ల�పల�

ప��ష్క��ంచు���న అ��క �ి�ధ్ �ంత వయ్���క ఉప�ేశమ�ల� తల��త్న�. ఈ సమ�ల�చన సభలల� ���న్

�ా్థ�క���న��ౖయ�ం�ెను, �ా� ఇతర���న� సమసత్ ���సత్వ ప్రపం����� సంబం��ం�న��ా ఎంచబ��న�
ఎందుకన�ా �ాట�ల� ప్రపంచ నల�మ�లల�్ల� సంఘమ�లక� సంబం��ం�న �షప�ప్ల�ండ���.

ఉ��హరణక� ��.� శ. 325 ��ట� ��ౖ�ియ� మ� సభ మ��య� ��.� శ. 381 ��ట� �ాం�ా్టంట���ప�ల్ మ�
సభ మ�నన్గ�న� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� అ��క ��ా్వస �ష�క సు�ి్థ ర

సూత్రమ�లక� సంబం��ం�న సమసయ్లను ప��ష్క��ంచుచుం��న �శ్వ�ాయ్పత్ ���సత్వ సమ�ల�చన సభల�ౖ

య�ం��న�.

ఆధు�క ��ౖ�ీయ� ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ఆరంభమ�ల� ��.� శ. 325ల� �ర్వ��ంపబ��న ��ౖ�ియ�

మ� సభల� �త�
త్ ప్ర��ా �ా్రయబ��, ��.� శ. 381ల� �ర్వ��ంచబ��న �ాం�ా్టంట���ప�ల్ మ� సభల�

��� ప్రసత్ ుత ర��ా�న్ సంత��ంచుక�నన్��. ఇ�� ఎక�్కవ�ా అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �క్క

�సత్ రణమ� మ��య� �వరణమ���ౖ య�ం��, ��ా్వస ప్రమ�ణమ�నక� సంబం��ం�న అబదధ్

అర్థ �వరణమ�లను �����ంచు ��తత్ మ� ���ల�� అ��క అ��ా్రయ�లను �శ��క��ంచుటక�
ఉ�ేద్ �ంపబ��న�ైయ�నన్��.

ఉ��హరణక�, జ�్ఞ�ిత్ క�ాదమ� �ిల�వబడ�చునన్ �ి�ధ్ �ంత వయ్���క బ� ధ, ఈ ��ాల

�శ్వమ�ను సృ�ం�న బ�ౖ�ల� �క్క �ేవ�డ� ���� మ��క �ేవ�� �ేత సృ�ంపబ����డ�

బ� ��ం�న��. జ�్ఞ�ిత్ క�ాదమ� వంట� �ి�ధ్ �ంత వయ్���క బ� ధల� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �ేత
�ేట�ెల్లమ��ా ఖం��ంపబడల�దు, గనుక ��ౖ�ీయ ��ా్వస ప్రమ�ణమ�, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస
ప్రమ�ణమ�ను మ��ంత ఎక�్కవ�ా �శదపరచు ��షను ప్ర���ం�ం��.
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���ద్ష్టం�ా, “పరల�క భ�ల�కమ�ల సృ�ి్టకరత్ యగ� సర్వశ��త్గల తం��్ర��న �ేవ�� ��ను

నమ�్మచు��న్ను” అ� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �ెప�ప్చుం��న ��ట,��ౖ�ీయ� ��ా్వస

ప్రమ�ణమ� తర��ాత మ�టల�్లగల �సత్ ృత ప్రకటనను ఇచు్చచునన్��: పరల�క భ�ల�కమ�లక�ను,
దృ�ాయ్దృశయ్మ�ల�ౖన అ�న్ట���� సృ�ి్టకరత్ యగ� సర్వశ��త్గల తం��్ర��న ఒక్క�ే �ేవ��

నమ�్మచు��న్ను. ఈ సందరభ్మ�ల� ��ల�గ� �షయ�ల� గమ�ంచం��:

�దట���, ��ౖ�ీయ� ��ా్వస ప్రమ�ణమ�, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ���ౖ

ఆ��రప��య�నన్��. �ా�� �� ంత ��ా్వస ప్రమ�ణమ�నక� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను

ఆ��రం�ా �ేసు��నుట ��్వ�ా సంఘమ� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను �ార్వ�్రకం�ా
ర���పరచుచునన్ద� �శ్వ�ాయ్పత్ ���సత్వ ��ౖ�ియ� మ� సభ ప్రద��్శం�ం��.

��ండవ��, ��ౖ�ియ� ��ా్వస ప్రమ�ణమ� “��ను” �ా్థనంల� “��మ�” అ�� పదం��

�దల�య్ం��. అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ఒకడ� బ��ిత్ స్మమ� �� ందు సమయంల� వయ్��త్గత

��ా్వసప�ట�ప�ప్��ల��ా ఉండవల�న� ఉ�ేద్�ంపబ��న�ై య�ండ�ా, ��ౖ�ీయ� ��ా్వస ప్రమ�ణమ�,

సంఘమ� అ�� �ి�ధ్ �ంతమ�లను �ార్వ�్రకం�ాను మ��య� �ామ���కం�ాను ఆ���ంచుచునన్ ఒక
ప్రకటన���య�నన్��.

మ�డవ��, ��ౖ�ీయ� ��ా్వస ప్రమ�ణమ� “�ేవ�డ�” అ�� పదమ�నక� మ�ందు “ఒక్క�ే” అ��

మ�టను �ేర�్చచు ఎక�్కవ సప్ష్టత��్చన��. అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల��: ఒక్క�ే
�ేవ�డ���న్డను అంత�ాభ్వమ�ను ఇ�� మ��ంత �శదపర�ం��.

��ల�గవ��, ��ౖ�ీయ ��ా్వస ప్రమ�ణమ� సమసత్ మ�ను, ఆత్మల వంట� అదృశయ్

�షయమ�ల�� స�, �ేవ��ే సృ�ం��డ�� సప్ష్టత��్చన��. �ేవ�డ� ���� సృ�ంపబడల�ద��

�షయ��న్ ఇ�� సప్ష్టం �ే�ిం��. మ��క ప�ాయ్యం, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� ఈ �షయం

సుసప్ష్ట��న�ైయ�ం��న��, గనుక ��ౖ�ీయ� ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ఆ �షయ��న్ మ��ంత సప్ష్టం�ా
�ేయ�చుం��ం��.

శ��బ�ద్ల తరబ�� ఇతర సమ�ల�చన సభల� మ��య� �ేవ�ాసత్ � ���్వంసుల� ఇ�్వధ���న

దృ��కరణమ�ల� మ��య� సప్ష్టతల� ఇచు్చచు�� య�ం����. అప�ప్డప�ప్డ�, ఇట�్ట సమ�ల�చన సభల
��ా్మనమ�ల� సంఘమ�ల�న్ట� �ేత అం��క��ంపబడల�దు. గనుక ఒక సమ�ల�చన సభ, ���న్

సంఘమ�ల దృ�ి్ట��ణమ�లను ఖం��ంచుచుం��ం��; మ��క సమ�ల�చన సభ, ఇతర సంఘమ�ల

దృకప్థమ�లను ఖం��ంచుచుం��ం��. �ా� ఎక�్కవ సంద�ాభ్లల�, ఈ ��ాదమ�ల� తల�తత్ �చుం��న
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ఇర�పకష్మ�ల సంఘమ�ల� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� �ా్రథ�క �యమమ�లను
ర���పరచుటను ��న�ా��ం���.

ఈ ��త�వ�నుబట�్ట , అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� సర్వ�ా��రణం�ా ���సత్వ ��ా్వసమ�

�క్క అతయ్ంత �ా్రథ�క���న మ��య� అతయ్ంత �శ్వ�ాయ్పత్ ���న ���సత్వ ప్రకటన�ా ప��గణ�ంచబ��ం��.

చ��త్రయందంతటను �శ్వ�ాయ్పత్ ���సత్వ అం���ారమ� ��తత్ ��� ��ౖ�ీయ� ��ా్వస ప్రమ�ణ��

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను ఆశ��ం�ం��. �ా� ��ౖ�ీయ� ��ా్వస ప్రమ�ణమ� అంత దగగ్ ర�ా

�ా్రథ�క���న���ా ల�దు. �ేవ�ాసత్ � పం��త�ల� స��తం అ�ార్థ ం �ేసు��నుచునన్� �ేవ�ాసత్ �మ�నక�
సంబం��ం�న అ��క ప్రకటనల� అందుల� ఉ��న్�. అందు�ేత ��మ� ���సత్వ ��ా్వసమ�నక�

సంబం��ం�న అ� ప్ర��న���న మ�ల సూత్రమ�లను గ���్చన ఈ అధయ్యనమ�నక� ప������ా
అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను ఎనున్క���న్మ�.

ఇంత వరక� ��మ� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను ���తత్ �బంధన �ార్వ�్రకం�ా

ఏ��భ�సుత్నన్ �షయ��న్ సూ�ం��మ�, మ��య� సంఘ చ��త్ర యందంతటను ��� �ి�ధ్ �ంతమ�ల�

అం��క��ంపబ��న �షయ��న్ ����్క��న్మ�. గనుక ఇప�ప్డ�, ���సత్వ సంఘమ�ను ��డ� స��తం ఇ��
నమ్మకమ�ల� వ��్ణసత్ ు��న్య� గ���త్సత్ ూ, వరత్ మ�న �ాలమ�ను గ���్చ ��ర�్చ��న����� మనమ�
�ిదధ్ం�ా ఉ��న్మ�.

ప్రసత్ ుత ప���ి్థ�
ప్ర� య�గంల�ను, సంఘమ� శ��బ�ద్ల తరబ�� అంట�పట�్ట���య�ం��న �ా్రథ�క

నమ్మకమ�లను అబదధ్ బ� ధక�ల� అం��క��ంచల�దు. ��ట� ఆధు�క ప్రపంచంల�, ��హ� �ా �ా�ల�

మ��య� మ���్మనుల వంట� ��నన్ ప�జల� �ేయ��ార� ��మ� ���సత్వ�ల�ౖయ���న్ర�

తమ�్మను��మ� ల���్కంచుక�ంట�ర� ఎందుకన�ా �ార� బ�ౖ�ల�ను అం��క���త్ ార� మ��య� ��స
� త్ ును
ఏ�ో ఒక ���నంల� అనుస��ంచ����� ప్రయ�న్�ాత్ర�. �ా� �ార� య��ర్థ మ��ా ���సత్వ�ల� �ార�
ఎందుకన�ా �ార� ��ండ� ��ల సంవతస్�ాల��ా ���సత్వయ్ ప���త�లను �ర్వ��ం�న �ా్రథ�క

నమ్మకమ�లను — అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� గల ��ా్వస �ష�క సు�ి్థ ర సూత్రమ�లల�
కను��నబడగల నమ్మకమ�లను — ఒప�ప్��నర�. ���సత్వ సంఘమ�ల ల�పల� గల ��ందర� వయ్��త్గత

బ� ధక�ల వల�, ��నన్ ప�జల� �ేయ��ార��ా గ���త్ంపబ��న ���న్ సంఘమ�ల� స��తం ఇ�ే
�ధం�ా �ా్రథ�క బ� ధలను అం��క��ంచవ�.
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�ా� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� జ�����ా ఇవ్వబ��న �ి�ధ్ �ంతమ�లను ఇంత మం��

��ాక��ంచుచునన్ట్ల ��ే, ఈ ��ా్వస ప్రమ�ణమ� ��ట� సంఘ��న్ �ార్వ�్రకం�ా వ��్ణంచుచునన్ద�

మన��ల� �ెపప్గలమ�? స��, అ��ే సమ���నం ��ండ� ���లల� ఉనన్��. ఒక ప్రక్క ���సత్వ�లమ�
�ా్వ���ారం���ెప�ప్����డ� అతయ్��క సంఘ�ల� ఈ �ి�ధ్ �ం��లను ధృ�క���త్ ా�. బ��ి్టస్ట ుల�,
��థ��స్ట ుల�, ల�థరన్ సంఘమ�ల�, ఆం��్లకను్ల, ��్ర�ి్బట���య�ను్ల �దలగ� �ాంప్ర���క

��్ర ట��్ట ం� ట్ సంఘమ�ల� �ాట�� బ� ��ంచుచునన్� మ��య� నమ�్మచునన్�. �ాట��� స�, ��మన్

�ాథ�క్ సంఘమ� మ��య� �ా్రచయ్ ఆ��్థ��క్స్ సంఘ�ల వంట� ��్ర ట��్ట �ంట�తర ��దద్ ��దద్ సంఘమ�ల�
క��� �ట�� ధృ�క��ంచుచునన్�.

ఇం�ే�ాక, ఈ �ి�ధ్ �ంతమ�లను అం��క��ంచ� సంఘమ�ల� “���సత్వ” సంఘమ�ల�

�ిల�వబడక�� వడం బహ��ా య�కత్ ం �ావచు్చ. �ార� బ�ౖ�ల�ను ఆ���ంచవచు్చ మ��య� ��మ�

��స
� త్ ును ��ంబ��ంచుచు��న్మ� �ెప�ప్��నవచు్చ, �ా� ల�ఖనమ�ల బ� ధలను ల��� చ��త్ర ప్ర�ిదధ్���న

సంఘమ�ను �ార� �ాసత్ వం�ా హత�
త్ ��నల�దు. ఇందు మ�లమ�న, �ార� య��ర్థ మ��ా ���సత్వ�ల�
�ార�.

ఇ�� ఇల� ఉండ�ా, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� వయ్కత్ మ� �ేయబ��న

�ి�ధ్ �ంతమ�ల �ా్రమ�ఖయ్తను గ���్చ మనమ� ఆల��ం�నట్ల ��ే, సంఘమ�

��ం�య�ండ�టక� మ��య� సు�ారత్ స్వ��వమ�ను మ��య� ��స
� త్ ునంద� మన
�� ంత రకష్ణను మనమ� గ���ంచుటక� ఈ �షయ�ల� బ� �త్ �ా అ��య్వశయ్క���న��ౖ

య�ంట�నన్�. ఉ��హరణక�, ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� �్ర��క �ేవ�� స్వ��వమ�ను
మనక� �ె�యజ�ప�ప్చునన్�: �ేవ�డ� తం��్ర��య���న్డ�, �ేవ�డ�

క�మ�ర��ైయ���న్డ�, �ేవ�డ� ప�����ధ్త్మయ���ౖయ���న్డ�. గనుక, మనమ�

���సత్వ�ల��� య�ండ����నట్ల ��ే, �్రత్వ �ి�ధ్ �ంతమ� మన ��ా్వసమ�నక� ఏ�ో ఒక
ఆకరష్ణ�య���న ��ౖ��ౖ ప�త అయ�య్నన్ట�్ట�ా, ఏ�ో ఒక �ధ���న ��ం�ెం అదనప�

“ఉ�ేత్ జమ�ను” అ�� ఇచు్చచునన్ట�్ట�ా మనమ� నట�ంచజ�లమ�. ����� బదుల��ా

�్రత్వ �ి�ధ్ �ంతమ� మన �ేవ�డ� తన ‘�ారమ�’ ల� �జమ��ా ఎవ���య���న్డ�, అ��
ఒక ప్రకటన���య�నన్��.

— ��. �ీ్టవ్ బ�్ల క్ �ర్
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అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� �ి�ధ్ �ంతమ�ల� అవశయ్క���న��ౖయ�నన్�
మ��య� అ� ���సత్వయ్మ�నక� �ా్రథ�క���న��ౖయ�నన్వ� ��ను �ెపప్గలను.

�జమ��ా, �ాట� నుం� � దశను మ�ర�్చక�నన్ట్ల ��ే, �వ� చ��త్ర ప్ర�ిదధ్���న

���సత్వ ��ా్వసమ� నుం� దూరం�ా ��ల���� త���న్వ�. ఆ�� సంఘం అనుభవం ఇ�ే,
గనుక బ�ౖ�ల� మ�టలక� అర్థ �వరణ �ెపప్����� ఎ��న్ ���ల�ౖన ����్వర�

మ��ాగ్ల���న్య�� �షయ��న్ �ార� �ెల�సుక���న్ర� మ��య�, “ఇ�ే స���న

���నమ�” అ� �ార� �ె�ాప్ర�. అ�� ���ల� పట�్టల వంట��ైయ�నన్��: “బ�ౖ�ల�

మ�టలక� అర్థ �వరణ �ెపప్����� ఇ�ే స���న ����.” ఈ మ�రగ్ ంల� ���్లనట్ల ��ే

అ��య్వశయ్క���య�నన్ ���సత్వ ��ా్వసమ� నుం� ��ల���� త���న్మ� అర్థ ం. �ాబట�్ట
��ట� వరక� క��� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�, �ా్రమ�ణ�క���న బ�ౖ�ల�
సంబంధ���న ��ా్వసమ� �క్క అ�మ�ఖయ్���న స్వ��వమ�ను
�ర్వ�ంచుచునన్ద�, ��ను అనుక�ంట���న్ను.

— ��. �ీటర్ �ాల్కర్

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� �����క��ంచబ��న న�్మకల� ఎంత �ా్ర��నయ్���న� మ��య�

�ార్వ�్రక���నవంట�, అ� ��ా్వసుల �ద ఐకయ్ ప్ర��వమ� చూప����. ఆధు�క సంఘమ�ల� అ��క
�భజనల� ఉ��న్� �ాబట�్ట ఇ�� ��డ� మ��ంత ఉప�గకరం�ా ఉం��.

ఐకయ్మ� �ేయబడ�ట
�ేవ�ాసత్ �మ� ��ర�్చ��వల�ిన అవసరం ల�ద� �ా��ం�ే �తత్ ���ధ్గల ���సత్వ�ల� బహ��ా �క�

తటస్థ ప��య�ండవచు్చ, ఎందుకన�ా ఈ �ి�ధ్ �ంతమ�ల� ���సత్వ�లను ఒక���� వయ్���కం�ా మ��క���

�భ�సుత్��న్��తపప్ ఐకయ్పరచడం ల�ద� �ార� ఒ�ిప్ంపబ��య���న్ర�. “��సు మనలను

ఐకయ్పరచుచు��న్డ�, �ా� �ి�ధ్ �ంతమ�ల� మనలను �భ�సుత్��న్�” వంట� ���దమ�ల�� �ార�

ఈ ఎదు��ంప�ను �ాంప్ర���క���న �ేవ�ాసత్ �మ�నక� �సత్ ��ంపజ��త్ ార�. ఈ మ�టల�్ల ఎం�� ��ంత
సతయ్మ� ల�క�� ల�దు. య�గయ��ాల��ా ���సత్వ�ల� ఒక�� నుం� మ��కర�

��రప్��న�ా���య�ంట���న్ర�, ఒక�� ��కర� ఖం��ంచు��నుచు��న్ర�, ఒక�� ��కర�
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��ం�ించు��నుచు��న్ర� మ��య� �ి�ధ్ �ంతపర���న �షయ�లల� ఒక����ౖ మ��కర� య���ధ్ల�

స��తం �ే�ార�. ఇ�� ఇల� ఉనన్పప్ట����, �ి�ధ్ �ంతపర���న స���కయ్త ��రక� సంఘమ�

�� �ాడ�చుండవల�న� ���తత్ �బంధన ��డ� స��తం సంఘమ�ను ��్ర తస్��ంచుచునన్��. ఉ��హరణ,
ఎ���ీ 4:11-13ల�, మనమ� ఈ �ధం�ా చదువ���మ�:

మనమందరమ� ��ా్వస �షయమ�ల�ను �ేవ�� క�మ�ర�� గ���్చన

జ�్ఞన�షయమ�ల�ను ఏకత్వమ��� ం��, సంప�ర్ణ ప�ర�ష�లమగ�వరక�, అన�ా

��స
� త్ ునక� క���న సంప�ర్ణ తక� సమ�న���న సంప�ర్ణ త కల�ారమగ�వరక� . . .

ఆయన [��సు] ��ంద��� అ�� సత్ ల�లను�ాను, ��ంద��� ప్రవకత్ లను�ాను, ��ంద���
సు�ా��త్క�లను�ాను, ��ంద��� �ాపర�లను�ాను, ఉప�ేశక�లను�ాను
�య�ం�ెను (ఎ���ీ 4:11-13).

ఈ �ాకయ్��గమ�ల�, సంఘమ� ��స
� త్ ు శ��ర���య�నన్ద� ��ల� ప్ర�త్ ా�ం��డ�. మ��య�

మనమ� ��ా్వసమ�ల�ను జ�్ఞనమ�ల�ను ఏకత్వమ� �� ందువరక� సంఘమ� ��స
� త్ ునందు సంప�ర్ణ త
�� ంద��రద� ఆయన సూ�ం��డ�. ఈ ��త�వ�నుబట�్ట , �ి�ధ్ �ంతపర���న ఐకయ్త ప్ర� ���సత్వ��

లకష్య్��� య�ండవల�ను.

సహజం�ా��, మన ���సత్వ ��తమ� గ���్చన అ��క ఇతర ��ణ�ల�, �ి�ధ్ �ంతమ� గ���్చన మన

అధయ్య���న్ ప్ర���తం �ే�త్ ా�. మన �ేవ�� మ��య� �� ర�గ��ా��� ��్ర�ంచుట, ప���దధ్ తను
��ంట�డ�ట, ప�����ధ్త్మ శ��త్��ౖ ఆ��రపడ�ట, మ��య� �ేవ�� మ��య� ఆయన �ాకయ్మ�ను

��య్�ంచుట వంట� పనుల� మనమ� �ేయ��స్ ఉంట�ం��. మనమ� ��వలమ� �ి�ధ్ �ంతమ���ౖ�� మన
దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ం� ఇతర �షయ�లను అలకష్య్మ� �ే�న
ి ప�ప్డ�, మనమ� బహ� �రం�ా

����త�ిప్�� ��మ�. 1 ����ం�� 13:2ల� ��ల� ఇల� ��చ్చ��సత్ ు��న్డ�:

. . . మర్మమ�ల�న్య� జ�్ఞనమంతయ� ఎ����న�ాడ��ౖనను, . . . ��్రమల���ాడ���
ౖ ే
��ను వయ్ర�్థడను ( 1 ����ం��. 13:2).
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ఈ వచనమ� మ��య� అ��క ఇతర వచ��ల� సూ�సుత్నన్ట�్ట�ా, �ేవ�ాసత్ � సంబంధ���న

జ�్ఞనమ�ను సం�ా��ంచుట మ�ఖయ్��, �ా� ���సత్వ ��ా్వసంల�� అ� ��పప్ ��ష
� ్ట ��న �షయం అ��

�ాదు.

ఈ ��ాల���న �శ్వ�ాయ్పత్ ం�ా ��స
� త్ ును అనుస��ంచుచునన్ �ారంద���� మనమ� పంచు��ను

�ి�ధ్ �ంతపర���న ఐకయ్తల� ఆనం��ంచుట, �ేవ�ాసత్ � సంబంధ���న ��ాదమ�ల �క్క

���శ��త్మక���న ప��ణ�మమ�లక� దూరం�ా ఉండ�టక� అతయ్ంత �ారయ్�ార్థ క���న ���నమ�లల�

ఒకట�ౖయ�నన్��. �ేవ�ాసత్ �మ� �క్క �వరమ�లను గ���్చన మన ఆం�ో ళనను ఐకయ్త గ���్చన
స���న ఆం�ో ళన�� మనమ� సమత�లయ్మ� �ేసు��నునప�ప్డ�, �ి�ధ్ �ంతమ� మనలను
�భ�ంచుటక� బదుల��ా, �ాసత్ వమ��ా అ�� మనలను ఐకయ్పర�సుత్ం��.

��ట� ��స
� త్ ు సంఘమ� �శ్చయం�ా ఐకయ్తను గ���్చ ఆం�ో ళన �ెందుచునన్��. మన
మధయ్ ఎ��న్ �ాఖ�ప�ాఖల�నన్� మ��య� ప�����ధ్త్మ, సంఘమ�ల� �ీత్ �ల �ాత్ర,
బ��ిత్ స్మమ� మ�నన్గ� �షయ�లను గ���్చ ��నన్ దృ�ి్ట��ణమ�ల�నన్�.

అ�నపప్ట���� ఈ��డ� ఈ ఇర��ౖ ఒకటవ శ��బద్ మ�ల� క��� సతయ్మ� కంట�
�ాసత్ వం�ా మన చరయ్ల ఆ��రం�ా మనమ� క��ికట�్ట�ా కదుల�చుం��ల�,
సర్వల�కమ�నక� సు�ారత్ నం��ం��ల� మనమ� ఎక�్కవ�ా ఆం�ో ళన

�ెందుచు��న్మనన్ట�్ట�ా�� అగ��ిసత్ ుం��. మన ప్రభ���ౖన ��సు మ��య

అ�� సత్ ల��ైన ��ల�, మనమ� ఐకయ్త గ���్చ ఆల��ంచునప�ప్డ� — ��ను ��ను
�ా్ర�ిన సు�ారత్ 17వ అ��య్యం మ��య� ఎ���ీ 4వ అ��య్యం గ���్చ

ఆల��సుత్��న్ను — మన ఒ�� �ేవ�డ�, ఒ�� ప్రభ�వ�, ఒ�� ఆత్మ, ఒ�� ��ా్వసం, ఒ��
బ��ిత్ స్మమ�ను బట�్ట మనమ� క���య�నన్ ఐకయ్తను గ���్చ �ార�

ఆల��ంచుచు��న్ర�� �షయం ��ల� ఆస��త్కరం�ా ఉనన్��. �ాబట�్ట , సతయ్మ�ల�,

ల�క,మనమ� నమ�్మచునన్ సతయ్మ�ల సమ���యమ� ��స
� త్ ునంద� మన ఐకయ్తక�
ప������� య�ండవల�ిన అవసరమ�నన్��.

— ��. �ామ�య్ల్ �ంగ
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ప్రపంచమందంతటను య��ర్థ మ��ా ��స
� త్ ును ��ంబ��ంచుచునన్�ార� వందల ��ల�� లకష్ల�్ల

ఉ��న్ర�, అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల� ��ల్ల��ంపబ��న బ�ౖ�ల� సంబంధ���న బ� ధల పట్ల

�ా����గల �బదధ్ త �షయంల� �ార� �ి్థరమ��ా ���య�ంట���న్ర�. �ాసత్ �ా���, ఇట�్ట �బదధ్ తల

మ�ల�న ఈ ��షంల��� ల�క్కల�నంత మం�� ���సత్వ�ల� ��ంసల �ాలవ�త���న్ర� అం�ే �ాదు

హత�ా�ల��ా తమ �ా్రణ�ల� ��ల�ప్త���న్ర�. �ేవ�ాసత్ �మ�నక� సంబం��ం�న అ��క ఇతర

�షయ�లల� �ార� మన�� ఏ��భ�ంచక�� వచు్చ. �ాసత్ �ా���, మనమ� అ��ి్రయ���న �షయ�ల��ా
అంట���ట్ట ����య�నన్ దృకప్థమ�లను �ార� బలమ��ా ఆ���ించవచు్చ. �ా� మన మధయ్
�����ల�నన్పప్ట����, �ేవ�డ�, సంఘమ�, మ��య� రకష్ణ గ���్చ ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

�ె�యజ�ప�ప్చునన్ �షయ�లల� మనమందరమ� ఏక���య���న్మ�. ��ను 17:23ల� ��సు
సంఘం ��రక� �ే�ిన �ా్రర్థ నను జ�్ఞపకం �ేసుక�ం��మ�:

. . . �ార� సంప�ర�్ణల��ా �ేయబ�� ��కమ��ా ఉనన్ందున �వ� ననున్

పం�ి�వ�య�, �వ� ననున్ ��్ర�ం�నట�్ట �ా��� క��� ��్ర�ం��వ�య�,
ల�కమ� �ె��ి��నును�ాక . . . (��ను 17:23).

సంఘమ�ల� ప్రద��్శంపబడ� ఐకయ్త, ఆయన తం��్ర �ేత పంపబ����డనుటక�

�దర్శన���య�నన్ద� ��సు �ె�యజ�ప�ప్చునన్ �షయ��న్ గమ�ంచం��. మనమ� ��స
� త్ ును
అనుస��ంచుచునన్ ఇతర�ల�� భ�జం భ�జం క��ి �లబడ�నప�ప్డ�, �ేవ�ాసత్ � సంబంధం�ా

మనకంద����� స��ి్ట�ా �ామ�నయ్��య
� �నన్ �షయ�లను ఉ��్ఘట�ంచునప�ప్డ�, మనమ� ప్రకట�ంచు
సు�ారత్ సతయ్���నద� మనమ� ల�కమ�నక� �ాకష్య్�చు్చచునన్�ారమవ�దుమ�, మ��య� ఇ��
మన సు�ా��త్కరణమ�నక� బలమ�ను �ేక�ర�్చత�ం��.

సు�ారత్ అన�ా ఏ�ట� �ర్వ�ం��మ�, సు�ారత్ �క్క స��ి్ట �ా్రథ�క అంశమ�
�షయంల� ఏ��భ�ం��మ�, గనుక మనక� సు�ారత్ ల� గల ఆ ఐకయ్త�షయంల�

మనమ� ఎం�� �బదధ్ తగల�ార���య���న్మ�య�, సతయ్మ�ను గ���్చన మన
ఒ�ిప్ంప�లను తయ్�ంచవల�న� మనమ� ఒక�� ��కరమ� అడ�గక�ండ�నట�
్ల �ా,
మనమ� ఒక���� ��కరమ� ��తమ�ల�ను మ��య� ప��చరయ్ల�ను

ఐకయ్తగల�ార��� య�ందుమ�య� �ెపప్డమ� మనమ� ఐకయ్తను మ��య�
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సతయ్మ�ను ��ంట�డ�టక� ఒక మ�రగ్ ��య�నన్ద� ��ననుక�ంట���న్ను. �ా�
�ాసత్ �ా��� మనమ� ఒక�� నుం� మ��కరమ� �నన్మ��ా నునన్ ఆ య�

�షయ�ల�్ల స��తం ఉతస్��ంచుచు సం���ించుచు��న్మ�. మనమ� �ాదరం�ా
ఒక�� నుం� మ��కరమ� �నన్���న�ార���య�ంట���న్మ�. మనమ�

బ���ధ్ క�శలత�� ఒక�� నుం� మ��కరమ� ���న్��ా్రయమ�ల� గల�ార���

య�ంట���న్మ�. మనమ� ��్రమప�ర్వకం�ా �నన్���న�ార���య�ంట���న్మ�.
�ా� సతయ్సంధత్వమ� మ��య� ధృడనమ్మకమ� ప�ట�్ట ంచు �ా్థ�ల�, మనక�
అ��య్నయ్ ఆనందమ��చు్చ �షయ�ల ��రక� మనమ� ఒక��ల� మ��కరమ�

��దక�చు��న్మ�. ఐకయ్త ఆనందం�ా అనుభ�ంపబడ�నట�
్ల ను, �ేవ�ాసత్ �మ�

గ���్చన మన ఒ�ిప్ంప�లక� సంబం��ం�న ఇతర �షయ�లల� ��య్యసమ్మత���న,
అంత�ాత్మ ప్రబ� ధమ�ల ప్ర�ారమ� పనుల��ేయ� �����ల� క���య�ండ�నట�
్ల ను,
ఈ �షయ�లల� మనమ� ��ంత ��రక� ఉతస్��ం� సం���ి�త్ ామ�.

— ��. జ�. ���న్ డంకన్ III

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ప్రపంచంల� ప్ర� ��ట నునన్ ���సత్వ�ల�, అ� �ా్ర��నయ్���న

నమ్మకమ�ల� మ��య� అ�ా్రమ�ఖయ్���న నమ్మకమ�ల మధయ్ నుండ� �ే��లను

����ంపగల�గ�నట�
్ల స�యకరం�ా ఉంట�ం��. ఈ ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ను మనమ� మన వయ్��త్గత

����లల�ను మ��య� �ామ���క సంఘ ����లల�ను ����్కవ�ా్కణ�ంచునప�ప్డ�, �ేవ�ాసత్ �మ�
�ాసత్ వమ��ా మనలను ఒక�� నుం� మ��క��� �భ�ంచద�� �షయ��న్ మనమ�

�ెల�సుక�ంట�మ�. ����� బదుల��ా, మనమ� ��స
� త్ ు �క్క �శ్వస�య���న ఇతర ��సుల��

మనలను మనమ� ఐకయ్పరచుక�ంట���న్మ� గ����త్ ామ�, మ��య� త��్వ�ా సంఘమ� పట్ల ��సు
క���య�ం��న ఆయన దర్శనమ� ��ర��ర�్చచునన్�ారమగ�దుమ�.

మ���ంప�
ఈ �ాఠమ�ల� అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� ��ా్వస �ష�క సు�ి్థర సూత్రమ�లను

ప��చయమ� �ేసత్ ూ, ��ా్వస ప్రమ�ణమ� �క్క చ��త్ర, అ�� అ�వృ��ధ్ �ెం��న ���నమ� మ��య�
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����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�

�దట� �ాఠమ�: సు�ి్థర ��ా్వస సూత్రమ�ల�

��� ఉ�ేద్ శమ�ను గ���్చ ��మ� �క� �వ��ం��మ�. �ేవ�డ�, సంఘమ�, మ��య� రకష్ణ

�షయ���న సంబం��త �ి�ధ్ �ంతమ�లను గ���్చ ���క ��ౖ��ౖ ప���లనను క��� సమక��ా్చమ�.

�ాట� మ�ల���ర���న, �ార్వ�్రక���న, మ��య� ఐకయ్పరచు స్వ��వమ�నక� సంబం��ం�నంతవరక�
��ా్వస �ష�క సు�ి్థర సూత్రమ�ల �ా్రమ�ఖయ్తను ��మ� ����్క��న్మ�.

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ� అ� ప్ర��న���న ���సత్వ నమ్మకమ�లను వందల ��ల��

సంవతస్రమ�ల తరబ�� �����క��ం�న ���్క��ా మ�ఖయ్���న ఒక �����్ర�త్మక �వరణ���య�నన్��.
ఈ��డ� స��తం, ప్ర� ���సత్వ �ాఖ�ప�ాఖల�� ���సత్వ �ేవ�ాసత్ � పం��త�లక� ఏ��క��ంపబ��న ఆరంభ

�షయ���� అ�� ఆ��రమగ�చు��య�నన్��. ఈ పరంపరల� వచు్చ తర��ాత �ాఠమ�లల�,

అ�� సత్ ల�ల ��ా్వస ప్రమ�ణమ�ల�� ��ా్వస �ష�క సు�ి్థర సూత్రమ�లను ��మ� �ం�ా ఎక�్కవ

�వరం�ా ప�������త్ ామ�, ప్రపంచమందంతటను ���సత్వ బ� ధలను ఐకయ్పరచుచునన్ ల�ఖనమ�ల

సతయ్మ�లక� ప్ర��ధుల��ా అ� ఎల� �ల�సుత్��న్� క��� మనమ� చూ�ాత్మ�.

-49����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� ��ర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు
సంద��్శంచం��.

