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క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట
�దట� �ాఠమ�

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� అన�ా���?

ఉ�� ��్ఘతమ�
అసత్ వయ్సత్ ం�ా ఉనన్ గ��ల� �లబడల�� వయ్��త్� గ���్చ �క� �ెల��ా? ఆ �ధమ��ా ఉం�ే ఒక వయ్��త్�

క���ాల వస� గ��ల� సహచర���ా ��ను క���య���న్ను. తరచు ��ను �� బల్ల �ద వసుత్వ�లను గ����ా

పడ���ి తరగ� గ���� ����్ల �ా���, �ా� అతడ� ���� �భ్రపర�సూ
త్ ఉం�ే�ాడ�. మర�సట� ��నమ� క��� అ�ే
�ధమ��ా వసుత్వ�లను వ��ల��ి ����్ల �ా��� మ��య� అతడ� మరల� �భ్రపర�సూ
త్ ఉం�ే�ాడ�. ఒక ��నమ�న
��ను మ� వస� గ�� నుం�� ��ల�పలక� ����్ల డప�ప్డ� అతడ� ననున్ ఆ�ి���ి ఈ �ధమ��ా అ���ాడ� “�క�
ఏ���ం��? ఎక్క�� వసుత్వ�ల� అక్కడ ��ట్టడం �క� �ె�య��?”

“అవ�ను,” అ� ��ను ఒప�ప్క���న్ను, “ఎక్కడ వసుత్వ�ల� అక్కడ ��ట్టడం ��క� �ెల�సు �ా� ఇం�ా

�ేయవల�ిన �ారయ్మ�ల� ��క� ��ల� ఉ��న్� అ� �ే�� సమయం ��క� ల�దు.”

అతడ� ఇ�్చన సమ���నం ��క� ఇపప్ట��� జ�్ఞపకమ�ం��: “ఎక్కడ వసుత్వ�ల� అక్కడ ��ట్ట����� �వ�

���న్ ���ాల� ���్చ��త్ , ఇం�ా ఎ�న్ పనుల� �ేయవచు్చ�� అ� �వ� ఆశ్చరయ్పడ��వ�.”
మం���, ��ల� ���ల��ా �� ��న్��త��� ఆల�చన ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�నక�

అనువ��త్ంచబడ�త�ం��. ���సత్ ు ��రక� సమయమ� �సు��� తమ ����ంత�ాసత్ �మ�ను �లకడ�ా ఉంచుటక�

��ల� జర�గవల�ి ఉనన్ద� ��ల�మం�� ��స
� త్ వ�ల� ఆల��సుత్��న్ర�. న�ంచబ��న�ా��� ��లవడమ�,

సంఘమ�ల� �ా్థ�ించడమ�, ల�ఖనమ�లను బ� ��ంచడమ�... ఇం�ా జర�గవల�ిన� ��ల� ఉనన్�. �ా�

�ాసత్ వ��మంట� మన ����ంత�ాసత్ �మ�ను క�మమ��ా ఏ�ాప్ట� �ేయ����� సమయమ� ��ట��ంచగ����,ే
���సత్ ు ��వ మ��య� ఆయన �ాజయ్మ� ��రక� మ��ంత �ేయవచు్చను.

క�మబదధ్ �న
� ����ంత �ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట అను మన ���ష్కల� ఇ�� �దట� �ాఠమ�. ఈ ���ష్కల�

మనమ� క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� ల��� “క�మబదధ్ మ�ల�” అను�ాట�� అ��్వ�ించు��మ�. ప�����ధ్త్మ

���సత్వ సంఘమ� �క్క ����ంత�ాసత్ �మ�ను క�మపరచుటల� ప�����ధ్త్మ ���� న���ిం�న ప్ర��న���న

మ�రగ్ మ�లల� క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� ఒకట��ా ఉనన్��. “క�మబదధ్ ��న ����ంత�ాసత్ �మ� అన�ా���?”

అ� ఈ �ాఠమ�నక� ��ర� ��ట్ట �మ�. ఈ ప��చయ �ాఠంల�, క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ � అధయ్య�����

సంబం��ం�న అ��క �ా్రమ�ఖయ్���న �షయ�లను మనమ� అ��్వ�ించు��మ�.

మన �ాఠం మ�డ� ప్ర��న అంశమ�లను గ���్చ మ�ట�్లడ�త�ం��: �దట��ా, ���తత్ �బంధన

����ంత�ాసత్ �మ�ను క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ��� �� ల�్చ��మ�. �ాట� �క్క �ార�పయ్తల� మ��య�
వయ్��య్సమ�ల� ఏల� ఉ��న్�? ��ండవ���ా, క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ�నక� న���ిం�న ����త్రక
-1����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు సంద��్శంచం��.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట

�దట��ాఠమ�: క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� అన�ా���?

అ�వృదుధ్లను చూ��ద్మ�. అ�� ఎక్కడ నుం�� వ�్చం��? మ�డవ���ా, క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క

�ల�వలను మ��య� ప్రమ�దమ�లను చూ��ద్మ�. ఈ క�మ�కష్ణ �క్క ప్ర�జనమ�ల� మ��య�

�ష���జనమ�ల� ఏ�ట�? క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� మ��య� ���తత్ �బంధన ����ంత�ాసత్ �మ� మధయ్

సంబంధమ�ను గ���్చ అ��్వ�ించుట�� �ా్రరం�ంచుదమ�.

���తత్ �బంధన
క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� మ��య� ���తత్ �బంధన ����ంత�ాసత్ �మ� మధయ్ సంబంధమ���

ఆరం�ంచుట �ా్రమ�ఖయ్���య�నన్�� ఎందుకన�ా ��స
� త్ ు అనుచర�లమ��ా మనమ� ల�ఖనమ� �క్క

�సస్ం�ేహ��న
� అ���ారమ�నక� కట�్టబ��య���న్మ�, ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ఏ ఇతర వయ్వస్థ క� �ాదు,
అ� మం���ౖనపప్ట��� క���. బ�ౖ�ల� �న� అ�న్ ����ంత�ాసత్ � క�మమ�ల� మ�నవ�ల అప��పక్వ �ాప

స్వ��వమ�ను ప్ర��ం��ాత్�. �ాబట�్ట , క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ�ను బ�ౖ�ల�క� ఎల� స���� ల్చవచు్చ��

చూచుటక� మనమ� ఆస��త్� చూ�ిం���. అ�� ఏ �ధమ��ా ల�ఖనమ�ను �� �య�నన్��? అ�� ఏ �ధమ��ా
ల�ఖనమ�లక� ��ర��ా ఉనన్��?

క�మబదధ్ మ�ల� మ��య� ���తత్ �బంధన ����ంత�ాసత్ �మ�నక� మధయ్ సంబంధమ�ను చూచుటక�,

మనమ� ��ండ� �షయ�లను అ��్వ�ిం���, �దట��ా క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క హదుద్ల�

మ��య� ��ండవ���ా, ���తత్ �బంధన ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క హదుద్ల�. క�మబదధ్ ��న ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క
హదుద్లను �దట��ా చూ��ద్మ�.

క�మబదధ్ ���న ����ంత�ాసత్ �మ�

�����్ర�త్మకం�ా మ�ట�్ల���,ే ��స
� త్ వ�ల� ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట �క్క అ� �ా్రమ�ఖయ్���న

���నమ�లల� క�మబదధ్ ��న ��దంత�ాసత్ �మ� ఒకట��ా ఉనన్��. �ాసత్ �ా���, క�మబదధ్ మ�ల �ేత ప్ర���తమ�

�ేయబడ� ��స
� త్ ు అనుచర���� ఈ ల�కమ�ల� కను��నడమ� కష్టమ�. ఒ�� �ారమ�ను పంచు��ను మ�గ�గ్ర�

ప�ర�షమ�ర�త్ల��ా ఉ��న్డ�, �ేవ�డ� �్రత్వమ� అ� మనమ� మ�ట�్లడ�నన్ప�ప్డ�, మనమ� క�మబదధ్ �న
�

����ంతపం��త�ల �క్క ప� �ద ఆ��రపడ�త���న్మ�; ప��ప�ర్ణ మ�నవత్వమ� మ��య� �ెవ
ౖ త్వమ�
క���న ���సత్ ు అను అ��్వ�య�� గ���్చ మనమ� మ�ట�్లడ�చునన్ప�ప్డ�, క�మబదధ్ ��న ����ంత�ాసత్ �మ�ల�
వ��్ణంచబ��న �ి�ధ్ �ంతమ�ల�� మనమ� ప��ేసత్ ు��న్మ�. ప�నర�తప్�త్ , ��ా్వసమ�, మ�ర�మనసుస్,

ప��్రకరణ మ��య� మ��మపరచబడ�ట అను పదమ�లను మనమ� ఉప���ం�నప�ప్డ�, క�మబదధ్ �న
�
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����ంతపం��త�ల ��్వ�ా మన ��రక� �ర్వ�ంచబ��న పదమ�లను మనమ� ఉప���ంచుచు��న్మ�.

అ�నను, క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� ప్ర��వ�లమ��ా ఉం��నపప్ట���, ��ల�మం�� ��స
� త్ వ�ల� ��డ� ����
గ���్చ అసప్ష్ట�న
� ఆల�చనలను క���య���న్ర�.

�ర� ఊ��ం�నట�
్ల �ా, ����ంత పం��త�ల� ��ధ ర�ాల��ా ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ఈ పదధ్ ��

�ర్వ�ం��ర�. ఇర��ౖయవ శ��బద్ మ� మధయ్ల� ల��స్ బ���్కఫ్ �ా్ర�ిన ప్ర�ి�ధ్ �
� ంె ��న క�మబదధ్ ��న

����ంత�ాసత్ �మ� నుం�� ��ల�వ��న �ర్వచనమ�ను ప����ంచుట ��్వ�ా �ాంప్ర��య ��్ర ట��్ట ం� ట్ క�మబదధ్ �న
�

����ంత�ాసత్ �మ� �క్క మ�ఖయ్ �షయ�లను మనమ� గ���ంచగలమ�.

ఈ ప�సత్ కమ�ల�� ��ల�గవ అ��య్యమ�ల�, బ���్కఫ్ తన ���య్ �ాఖను ఈ �ధమ��ా �ర్వ�ం��డ�:
క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� ���సత్వ మత �ి�ధ్ �ంత సతయ్మ�ల�న్ట� �క్క
క�మబదధ్ �న
� ప్రదర్శనను ఇవ్వ����� ప్రయ�న్సుత్ం��.

ఈ సూట���న �ర్వచనమ� క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క మ�డ� అంశమ�లను ����్క

�ెపత్ �ం��. �దట��ా, “సతయ్మ�”���� సంబంధం క��� ఉంట�ం��. ��ండవ���ా, ��ధ సతయ్మ�ల మధయ్ ����్కక

సంబంధమ�ల ప్ర�ారమ�, “క�మబదధ్ �న
� ” �ధమ��ా సతయ్మ�ను చూ�ించ����� ప్రయ�న్సుత్ం��.

మ�డవ���ా, “��స
� త్ వ మతమ�” ��పథయ్మ�ల��� క�మబదధ్ ��న ����ంత�ాసత్ �మ� ���్మంచబ��ం��.

బ���్కఫ్ �ర్వచనమ�ల�� ఈ �షయ�ల� మన చర్చను మ�డ� ��శల�్ల న���ి�త్ ా�: �దట��ా,

క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� ల�ఖనమ�ల� ఇవ్వబ��న సతయ్మ�లను అనుస��సత్ ూ బ�ౖ�ల�ను�ారమ��ా

ఉండ�టక� ��రసపడ� ���నమ�ను మనమ� చూ��ద్మ�. ��ండవ���ా, ప్ర� �ధ��న
� బ�ౖ�ల� సతయ్మ� ఇతర
సతయ్మ�ల�� సంబం��ం�న ���నమ�ను అర్థ మ� �ేసు��నగల ఒక క�మమ�ను ఏ�ాప్ట� �ేయడమ� ��్వ�ా
క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� ����్కకం�ా �� ం����నద� మనమ� చూ��ద్మ�. మ�డవ���ా, క�మబదధ్ �న
�

����ంత�ాసత్ �మ� �ాంప్ర��య ����ంతపర��న
� �ో రణ�లను మ��య� �ా్ర��నయ్తలను

అనుస��సత్ ునన్���నమ�లను ప����ంచుదమ�. క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� ఖ�్చతమ��ా బ�ౖ�ల�

ప్ర�ారమ��ా ఉం��లను �ాసత్ వమ�ను �దట��ా చూ��ద్మ�.

బ�ౖ�ల� ప్ర�ారమ�

క�మబదధ్ మ�ల� “�ి�ధ్ �ంత సతయ్మ�ల��” సంబంధమ�ల� క���య�నన్వ� బ���్కఫ్ �ె�ిప్నప�ప్డ�

ఆయన క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� బ�ౖ�ల� �ద ఆ��రపడ�త�ంద� మ�ట�్లడ�త���న్డ�. ల�ఖనమ�ల�

మ�తర్�� అను �ి�ధ్ �ంతమ�నక� ల�బ��య�నన్ ��్ర ట��్ట ం� ట్ ����ంతపం��త�లక�, �ి�ధ్ �ంత సతయ్మ�ల��ౖ దృ�ి్ట
��డ�త���న్మ� �ెపప్డమంట�, మ� ����ంతమంతయ� బ�ౖ�ల� �ద ఆ��రప��య�నన్ద� �ెపప్డ��.
మ��య� �ాసత్ �ా���, క�మబదధ్ ��న �ి�ధ్ �ంతమ�లను ఎక�్కవ�ా బ�ౖ�ల� నుం���� ��మ� ప్రతయ్కష్ం�ా
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�సు��ంట���న్మ�. బ���్కఫ్ ఈ �షయమ�ను సప్ష్టమ��ా క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ మ
� �ల� ఈ �ాయ్ఖయ్��

�ె��ాడ�:

క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� ప్ర� ��గమ� �క్క మ�లమ� ల�ఖనమ�ల�
నుం���� �సు��నబ��నద� క�మబ��ధ్క�డ� తపప్క చూ�ిం���.

దురదృష్టవ�ాత�
� త్ వ�ల� ఎల్ల ప�ప్డూ క�మబదధ్ �న
� ��దంత�ాసత్ �మ�ను గ���్చ ఈ �ధమ��ా
త్ , ��స

ఆల��ంచల�దు. బ�ౖ�ల� బ� ధనలల� క�మబ��ధ్కరణలను �ి్థరపర�ే క�మమ�ల� క�సమ� మ�డ� ప్ర��న��న
�

��శలల� ����ంతపం��త�ల� ఆల��సుత్��న్ర�. ��ంతమం�� ����ంతపం��త�ల� క�మబదధ్ తను ��వలమ� సంఘ
సంప్ర��యమ�లల� ల��� �ి�ధ్ �ంతమ�ల� ఆ��రప��నట�
్ల �ా చూ�ాత్ర�. ఇ� ��వలమ� చ��తయ
్ర ంతట�ల� సంఘ

బ� ధనల �క్క ���్లషణ�ా �ార� చూసుత్��న్ర�. మ����ంతమం�� ����ంతపం��త�ల� క�మబదధ్ తలను

మతపర��న
� అనుభవమ�లల� �ాత�క��� �నట�
్ల చూసుత్��న్ర�; ఈ ����ంతపం��త�ల� మ�నవ�ల �క్క
అంతర�భ్దుద్లక� మ��య� మతపర���న ఆల�చనలక� క�మబదధ్ ��న క�మమ�ను �సుక��ా�ాల�

చూసుత్��న్ర�. ఇం��ంతమం�� ����ంతపం��త�ల� ��స
� త్ వయ్మ�నక� దూరమ��ా ఉనన్ట�వంట� తత్వ�ా�ాత్�ల�

క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� అ�వృ��ధ్�ంె దుటక� మ�లమ��ా ఉ��న్య� చూసుత్��ర�. �ాసత్ �ా���, ఈ
����ంతపం��త�ల� క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ�ను మత తత్వ�ాసత్ �మ�ల��� మల�సుత్��న్ర�.

ఇప�ప్డ�, క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ�ల� �ాల�గ్�న ప్ర��క్కర� సంఘ సంప్ర��య, మత

అనుభవమ�, మ��య� ���్వక ప��గణనలల� ��ంతవరక� �మగన్��� య���న్ర�. అ��ే మన �ాఠమ�లల�
క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ�ను ల�ఖనమ�ల �ద ఆ��రప��న ఒక క�మ�కష్ణ�ా �ర్వ�ంచు��మ�.

క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� అనున�� సంఘ సంప్ర��యమ�, మత అనుభవమ�, ల��� తత్వమ�ల�

�ాత�క��� �నట�
� �����
్ల �ా మనమ� చూచుటల�దు. ��స
� త్ ువల��� మం� ����ంత�ాసత్ �మంతయ�, క�మబదధ్ �న
స� బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� ద� మనమ� అర్థ మ� �ేసు���ా�.

ఇపప్ట�వరక� క�మబదధ్ ��న ����ంత�ాసత్ �మ� బ�ౖ�ల�ను�ారమ��ా ఉండ�టక� తృష్ణ�� ఉనన్ద�

మనమ� చూ��మ�, ఇప�ప్డ� క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� ల�ఖన బ� ధలను క�మమ��ా అమర�్చత�,

����్కకమ��ా �ామరసయ్ం క��� ఉండ�టక� ప్రయ�న్సుత్నన్ ���నమ�ను చూచుదమ�.

����్కకమ�

బ���్కఫ్ �ర్వచనమ� చూప�చునన్ట�
్ల �ా, ఈ క�మ�కష్ణ “�ి�ధ్ �ంత సతయ్మ�మ�ల�న్ట� �క్క

క�మబదధ్ �న
� ప్రదర్శనను” �ేయ����� చూసుత్ం��. ల���, మ��క��ట ఆయన �వ��ం�నట�్ల�ా:

క�మబ��ధ్క�డ� ... �ి�ధ్ �ంత సతయ్మ�లను క�మబదధ్ తల సంప�ర్ణతల� క���ందుక�
చూసుత్��న్డ�.
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ఈ �కష్ణల�, క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ � పం��త�� �క్క ప� ఏమన�ా, ��స
� త్ వ ��ా్వసమ�లను

సంగ�హమ��ా చూ�ిం��� త��్వ�ా అ� ఒక సమగ�, క�మబదధ్ ��న, ����్కక, వయ్వస్థ �ా ఏ�ాప్ట�

�ేయబడ���. ల�ఖన బ� ధనల� ఏ��కృత ����్కక వయ్వస్థ �ా ఎల� ప్రతయ్కష్పరచబడ��� క�మబ��ధ్క�ల�
సప్ష్టమ� �ేయగలర�.

ప్ర� య�గమ�ల�, ��ల�మం�� ���సత్వ�ల� �ా��కష్ం�ా �డ��యబ��న తమ నమ్మకమ�లను

������ట్ట �టల� తృ�ిత్ �ెం��ర�. �ేవ��� గ���్చన ���న్ �షయ�లను మనమ� నమ�్మ��మ�. ��ా్వసమ�

మ��య� రకష్ణను గ���్చన ఇతర �షయ�లను మనమ� నమ�్మ��మ�. ���
ౖ కత మ��య� ��� గ���్చ ఇతర
నమ్మ�ాల� మనక� ఉ��న్�. ఎక�్కవమం�� ��స
� త్ వ�ల� అ��క �షయ�లను నమ�్మత�నన్పప్ట��,� మన
నమ్మకమ�ల� ఒక�����కట� �� ంతనల�క�ం�� ఉండ�నట�
్ల మనమ� అవ�ాశ��ాత్మ�.

�ర�దధ్ ం�ా, ���సత్వ నమ్మకమ�ల �క్క అనుబంధమ�ను చూప����� క�మబదధ్ ��న ����ంత�ాసత్ �మ�

ఒక ఉనన్త��న
� ప్రణ��కను క���య�నన్��. క�మబ��ధ్క�ల� ఒక�������కట� క���న ����్కక సంబంధమ�ను

�వ��ం�ే మ��య� బ� ��ం�ే ల�ఖనమ�ల �క్క మ�క్కలను మ��య� త�నకలను �సు��� �ాధయ్��న
� ంత
�ి్థరమ��ా మ��య� సమగ�మ��ా �సుక��ా�ాల� ��ర�త���న్ర�. �ాసత్ �ా���, ఖ�్చతం�ా ఇందు

మ�లమ��ా�� ఈ ���య్ �షయమ�ను క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� అ� �ిల��ాత్ర�. బ�ౖ�ల� ��్వ�ా

బ� ��ంచబ��న ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క క�మబదధ్ తను ప్రతయ్కష్పరచడ�� ��� �క్క లకష్య్మ�.

మ�డవ �ా్థనమ�ల�, క�మబదధ్ ��న ����ంత�ాసత్ �మ� ��వలమ� బ�ౖ�ల�ను�ారమ��ా మ��య� ����్కక

�ామరసయ్ం�ా ఉండ�టక� మ�త్ర�� ప్రయ�న్ంచడం �ాదు�ా�, �ాంప్ర��య ��స
� త్ వ �షయ�ల��

��న�ా��ంప�ను క���య�ండ�టక� క��� ప్రయ�న్సుత్ం��, మ��య� సంఘమ�నక� �ా్రమ�ఖయ్��న
� ��ా చ��త్ర
చూ�ిం�న �ి�ధ్ �ంతమ�ల��ౖ దృ�ి్ట� ��ం��్రక��సత్ ుం��.

�ాంప్ర��య

క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� “���సత్వ మతమ�నక�” సంబం��ం�న �ి�ధ్ �ంత సతయ్మ�లను గ���్చ

చ��్చసుత్ంద� �ెపత్ � బ���్కఫ్ �ర్వచనమ� ఈ �షయమ�ను ప్ర�త్ ా�సుత్ం��.

ఈ �ధమ��ా తన �ర్వచనమ� �క్క ఈ అంశమ���ౖ ఆయన �శ��క��ం��డ�:
“భ�త�ాలమ�ను గ���్చన ���
ౖ ధ్ �ం�క ప���గమనమ� అనున�� అ� ��దద్ త�ిప్దమ�

అ�� ప�ర్వ ఆల�చనల� [క�మబ��ధ్క�డ�] ... ��న�ాగక�� వచు్చను, �ాబట�్ట ఆయన తన
�ారయ్మ�ను �� �����ా” ల��� స�����తత్ �ా ఆరం�ంచవల�ను.

క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ�ల�, ���సత్వ మతమ�, �ాంప్ర��య ����ంతపర���న �ో రణ�ల� మ��య�

�ా్ర��నయ్తలక� సంబం��ం�న �ి�ధ్ �ంతమ�లను చూచుటక� మనమ� ప్రయ�న్�ాత్మ�. �ాబట�్ట , క�మబదధ్ తల�
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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��.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట

�దట��ాఠమ�: క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� అన�ా���?

��వలమ� బ��
ౖ ల����� చ��్చంచడం �ాదు�ా�, సంఘ చ��త్రయంతట�ల� ����ంతపం��త�ల ��్వ�ా
వయ్��త్క��ంచబ��న బ�ౖ�ల� బ� ధలల�� ప్ర��న �షయ�ల�� క��� వయ్వహ��సత్ ుం��.

ప్ర� నమ్మక���న ��్ర ట��్ట ం� ట్ క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� ఒ�� �ా్రథ�క ��ా్మణమ�ను ఎందుక�

అనుస��ంచుచునన్�ో �ాంప్ర��యకమ���ౖ దృ�ి్ట ఉం�న ఈ ఆం�ో ళన �వ��సత్ ుం��. శ��బ�ద్ల��ా అ�వృ��ధ్

�ెం��న ����ంతపర���న స�కష్ �క్క మ�ఖయ్ ఆం�ో ళనలను అనుస��ం�, క�మబ��ధ్క�ల� �ా��రణమ��ా

ల�ఖన �ి�ధ్ �ంతమ�లను ఈ �ధమ��ా �ర్వ���త్ ార�: �ార� బ��
ౖ ల�ను�ార అధయ్యనమ� (��్ల �ల�), ల�ఖన
�ి�ధ్ �ంతమ�, ల��� ����ంత�ాసత్ �మ�, �ేవ�� �ి�ధ్ �ంతమ��� ఆరం��ాత్ర�. తర��ాత మ�నవ�ాసత్ �మ�,

మ�నవ�ి�ధ్ �ంతమ� ��ౖప� దృ�ి్ట� మ�్ల ం�, మ��య� రకష్ణ ��ర���న మ�నవ�ల అవసరత��ౖ ప్ర�ేయ్క దృ�ి్ట�

ఉంచు��ర�. రకష్ణ �ి�ధ్ �ంతమ� తదుప�� రకష్ణ �ాసత్ �మ�. అట� తర��ాత, సంఘ�ాసత్ �మ�, సంఘ �ి�ధ్ �ంతమ�,
మ��య� �వర�ా, �ాకడ �ాసత్ �మ�, అంతయ్ �షయ�ల �ి�ధ్ �ంతమ�. ఈ ప్ర���క క�మమ� క�మబదధ్ �న
�

����ంత�ాసత్ �మ� �క్క లకష్ణమ� ఏలయన�ా క�మబ��ధ్క�ల� ఈ �ా్ర��నయ్తలను �ాంప్ర��య ���సత్వ
����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ఆకృత�ల నుం�� �� ందు��ర�.

�ావ�న, క�మబదధ్ ��న ����ంత�ాసత్ �మ�ల� క�సమ� మ�డ� �ా్రథ�క లకష్ణమ�లను మనమ�

చూడవచు్చ. ��్ర ట��్ట ం� ట్ క�మబదధ్ ����ంత పం��త�ల� బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� , ����్కక �ామరసయ్���న, మ��య�
�ా్ర��నయ్తలల�, మ�ఖయ్��న
� �ాట�ల� �ాంప్ర��యమ�ను క���య�నన్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను సృ�ి్టంచ�����
చూసుత్��న్ర�.

ఇపప్ట�వరక� మనమ� క�మబదధ్ ��న ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ఆకృత�లను ��్రక��ం��మ�, ఇప�ప్డ�

తదుప�� �షయమ� ��ప
ౖ � దృ�ి్ట ��డ��మ�: ���తత్ �బంధన ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క నమ���ల�.

���తత్ �బంధన ����ంత�ాసత్ �మ�

�ాసత్ �ా���, మం� క�మబ��ధ్క�ల� �ాత �బంధన�� స� బ�ౖ�ల� అంతట��� �ా్రమ�ఖయ్త��ాత్ర�, అ��ే

ఈ �ాఠమ�ల� క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� మ��య� ���తత్ �బంధన ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క �� �కక�
మ�త్ర�� చర్చను ప���తమ� �ే�ద్ �మ�.

అ��క ���ల��ా, బ���్కఫ్ �ె�ప్ి నట�
� ����ంత�ాసత్ �మను �ెట్ట � ���తత్ �బంధనల�
్ల �ా, క�మబదధ్ �న

��టబ��నద� ఆల��ంచడం స���న�ే. �దట� �ా్థనమ�ల�, ఈ �ార�పయ్త స�యకరమ��ా ఉంట�ం��

ఎందుకంట� అ�� క�మబదధ్ ��న ����ంత�ాసత్ �మ� ల�ఖనమ� నుం�� ��� �వమ�ను �� ందు��ంట�ం�� అ�

మనక� జ�్ఞపకమ� �ేసత్ ుం��. క�మబ��ధ్క�ల� �ాధయ్���నంతవరక� తమ �ాదనలను ���తత్ �బంధన ఉ��్ఘటనలక�
అనుగ�ణం�ా ప్రయ�న్�ాత్ర�. ఈ ��ణమ�ల�, మం� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� ��ల�వరక� ���తత్ �బంధన
����ంత�ాసత్ �మ� వల� ఉంట�ం��.
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క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట

�దట��ాఠమ�: క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� అన�ా���?

అ��ే ��ండవ �ా్థనమ�ల�, �ెట్ట �మ������ా��, క�మబదధ్ తల� ల�ఖనమను ��లక� దూరమ��ా మ��య�

��ల�పల�ా �సత్ ���త్ ా�. అన�ా, క�మబదధ్ తల� ���తత్ �బంధన నుం�� ������నపప్ట���, ���తత్ �బంధనక�
�నన్��న
� ��ా ��ర��ా�.

ఈ �నన్మ�లను చూచుటక� క�మబదధ్ తలక� మ��య� ���తత్ �బంధన ����ంతమ�నక� మధయ్

వయ్��య్సమ�ను చూ�ించు ��ల�గ� ���తత్ �బంధన ����ంత�ాసత్ � ����ాలను చూ��ద్మ�: �దట��,� ���తత్

�బంధన ����ంత�ాసత్ � �ా��కష్ ��ౖ�ధయ్ం; ��ండవ��, ���తత్ �బంధన �క్క �ాప�� లకష్ణమ�; మ�డవ��, ���తత్

�బంధన ����ంత�ాసత్ �మ�ను వయ్��త్క��ంచ����� ఉప���ంచబ��న ���ల�ల�; మ��య� ��లగ్ వ��, ���తత్ �బంధన
����ంత�ాసత్ �మ� �క్క �ా్రథ�క ��ా్మణమ�. ���తత్ �బంధనల� మనక� అగ�పడ� ��నన్ పదజ�లమ�

మ��య� వ�ాగ్ల�� ఆరం�ంచుదమ�.

��ౖ�ధయ్ం

మనమ� చూ�నట�
్ల �ా, సంఘ చ��త్రల� మ��య� �ాలమ�ల� చ��్చంచబ��న అంశమ�ల చుట�
్ట

క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� ���్మంచబ��న��. క�మబ��ధ్క�లందర� క�మం�ా అనుస��ం�ే ఈ సు��ర్ఘ చ��త్ర ఒ��

������న షరత�లను మ��య� ����ాలను సృ�ి్టసత్ ుం��. ఖ�్చతమ��ా �ె�ాప్లంట�, ��ధ���న క�మబదధ్ తగల
����ంత �ాసత్ ��్ఞల� అందర� క��� ��ధ��న
� ���లల� తమను ��మ� వయ్కత్ పరచు��ంట�ంట�ర�; �ార�

దృఢమ��ా ఒ����
� �ా ఉండ��ార� �ార�. �ా� క�మబదధ్ �న
� వ�న్ట�� సమ�లం�ా �సుక�ంట� అ� ఎంతట�

�ా్రమ�ణ�క��న
� వంట� పదమ�ల� మ��య� ���గమ�ల� క��� ద����ప� ఒ���ధం�ా ప్ర���ంచబ��న��ా
ఉంట��.

ఇట�్ట సు��ర్ఘ�న
� ఏక��్వ�న్ ���తత్ �బంధన ప్ర��ం�ంచదు. క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ�ల� కంట�

క��� ���తత్ �బంధనల� ఈ పదమ�ల మ��య� ���గమ�ల �నన్��్వల� ఎక�్కవ�ా ఉ��న్�. ఇప�ప్డ�, ఈ

�షయ��న్ ఎక�్కవ�ా వ�ా్కణ�ంచక�ం�� మనమ� జ�గ�తత్ వ��ం���. అ��క���న ��ం��్రకృత మ��య� �ా��రణ
���సత్వ �షయ�లల�, ���తత్ �బంధన రచ�తల� ఒక �ామ�నయ్���న పదజ�లమ�ను, ���ాలను మ��య�
��వ��ా్మణ�లను ఉప����త్ ార�. ���తత్ �బంధనల�� ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ఏకత్వ�� ల�నంత�ా ��ల�
ద్రవత్వమ� ఉనన్ద� �ాదు.

ఉ��హరణక�, �ాత�బంధనల�� బ� ధనల ఆ��రమ��ా �ారందర� క��� �ేవ�� అ���ా��క ���లల�

�వ��ం��ర�. ��సు ��స
� త్ ు అ�య� ల��� ���ీస్య అ�య� ���ం� ����� అర్థ మ� ఏ���య�ంట�ం�ో

అ�������ౖ �ామ�నయ్ నమ్మ�ాలను క��� క���య���న్ర�. �ాపమ� మ��య� రకష్ణ అ�� ప��ల �క్క
�ా��రణ అర్థ మ� �షయమ�ల� �ార� ఏ��భ�ం��ర�. ఇట�్ట ఏక��్వల జ���� ��ల� సు��ర్ఘ�న
� ���ా��
ఉంట�ం��.
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అ�నపప్ట��,� ఈ ఏక��్వల����, ���తత్ �బంధన ����ంత�ాసత్ �మ� ��ల� వయ్��య్స���న���ా ఉనన్ద�

సప్ష్టమ�త�ం��. ���తత్ �బంధనల�� ��ధ���న రచ�తల� తమ తమ ��ద�ాసత్ �మ�లను ��ధ ర�ాల��ా
వయ్కత్ పర��ర�.

�ా�� వయ్��య్సమ�లక� ఒక �ారణమ�ను ఇం��్రయక��న
� ��్రరణ అ�� �ి�ధ్ �ంతమ�ల� చూడవచు్చ.

�� ర�ాట� మ��య� ఒక������కర� �����ంచడం అ�� �ాట�నుం�� ప�����ధ్త�్మడ� ప���దధ్ గ�ంథ రచ�తలను

�ా�ా��, ���తత్ �బంధన రచ�తల� ప���త్�ా ఏక����ా ఉండ�నంత�ా �ా�� పదజ�లమ�ను మ��య�

���గమ�లను ఆయన చదరపరచల�దు. ప్ర� ప���దధ్ గ�ంథ రచ�త క��� తన �� ంత ��పధయ్మ�ల� నుం��,

�� ంత వయ్��త్త్వమ� మ��య� �� ంత అనుభవమ�లల� నుం�ే తమ రచనల� �ే�ార�. ఫ�తమ��ా, ���తత్ �బంధన
రచ�తల� ���సత్వ ��ా్వసమ�ను ప��ప�రకర��న
� ���ా�� వయ్కత్ పర�నపప్ట��,� ��ధ మ��ాగ్లల� �ే�ార�.

ఈ �ారణమ� వలన��, ���సత్వ ��ా్వసమ�ను �వ��ంచుటల� ��ల� ప�ధ్ � ల��ా ప�ధ్ �వంట��� �ాదు.

��ను మతత్ � కంట� �నన్మ��ా ఉ��న్డ�. మ�ర�్క ��త�ర� కంట� �నన్మ��ా ఉ��న్డ�. క�మబదధ్

����ంత�ాసత్ �మ�ల�� �షయ�లను అమ��్చ �ా్రమ�ణ�క �����ల�� �� �్చచూ��త్ , ���తత్ �బంధన ����ంతమ�
��ల� వయ్��య్సమ��ా ఉం��.

వయ్��య్స���న���ా ఉండడమ��� �ాట�, ���తత్ �బంధనల�� ����ంతమ� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�

కంట� మ�� ఎక�్కవ�ా ��వక�లక� సంబం��ం�న���ా ఉంట�ం��.

��వక���� సంబం��ం�న���ా ��� లకష్ణమ�

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� అ���� ��త�బదధ్ �న
� సప్ష్టత గల���ా, ���సత్వ ��ా్వసమ� �క్క

బ� ధనలను సమగ�మ��ా వయ్కత్ పర�ే���ా ���్మంచబ��న��. అ�� ప్ర�ేయ్కమ��ా �ాశ్వత��న
� మ��య�

�ార్వ�్రక���న సతయ్మ�ల��ౖ దృ�ి్ట �ల�ప�త�ం��. మ��య� ఫ�తమ��ా, అ�� తరచు�ా ��ౖర�పయ్��న
� మ��య�
��ౖ�ధ్ �ం�క ��ణయ్తను �� ందుత�, �ేవ����ౖ మ��య� ప���ర �ి�ధ్ �ంతమ�ల��,ౖ సం�ా్క�ాల��ౖ మ��య� అ��క
ఇతర ��ౖర�పయ్���న �షయ�ల��ౖ దృ�ి్ట �ల�ప�త�ం��.

����� �ర�దధ్ మ��ా, ���తత్ �బంధనల�� ����ంత�ాసత్ �మ� మ�త్రమ� ఎక�్కవ�ా ��వక����

సంబం��ం�న���ా ఉంట�ం��. ���తత్ �బంధన రచ�తల� తమ ����ంతమ�ను ���న్ ప్ర�ేయ్క���న

అవసరతలను, ���న్ ప్ర�ేయ్క��న
� ���లను సంబ� ��ంచునట�
్ల వయ్కత్ పర��ర�. మరల�, ఈ �షయమ�ను

మ��ంత�ా వ�ా్కణ�ంచక�ం�� మనమ� జ�గ�తత్ప���. ���తత్ �బంధన రచ�తల� క��� ���న్ �ాశ్వత��న
�

��ౖర�పయ్��న
� స��య్లను గ���్చ మ�ట�్ల��ర�. �ా� ��ల� వరక� �ా�� రచనల� �ా�� ��నమ�ల� ��ధమ�ల�ౖన
��ా్వసుల� ఎదు��్కనన్ ప్ర�ేయ్క స�ాళ్ళను గ���్చ సంబ� ��ం�ే��ా�� ఉ��న్�.

ఉ��హరణక�, ��ల� �ా�ిన ప�్రకల� ఒక�������కట� ఎందు ��తత్ మ� అంత�ా వయ్��య్సమ��ా

ఉ��న్�, ఈ ��వక���� సంబం��ం�న దృకప్థం సప్ష్టపర�సుత్ం��. ఒక క�మబదధ్ ��న ����ంత�ాసత్ మ
� �ను
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�ాయ�ల� ��ల� అను��� ఉంట� ఆయన ��వలం ఒక ప�్రక మ�త్ర�� �ా�ి ఉం�ే�ాడ�. �ా� తన ప�్రకలల��
�షయమ� మ��య� ఉ��్ఘటన ��ట��యం�ా �నన్ం�ా ఎందుక� ఉనన్దంట�, ప్ర� ప�్రక క��� ��ధ
సంఘమ�లల�� ��ధ అవస�ాలను గ���్చ మ�ట�్లడ�త���న్�.

�సస్ం�ేహం�ా, ���తత్ �బంధనల�� రచ�తలందర� క��� ����ంత�ాసత్ �మ�ను గ���్చన ల��ైన

అధయ్యనమ� క���న�ా��. �ా� ���తత్ �బంధనల�� రచనలల� �ా�� ����ంత�ాసత్ �మ�లను వయ్కత్ పరచవల�ి
వ�్చనప�ప్డ�, ఈ �ధ���న ఉనన్త��న
� ���ాలను �వ��ం��ల� �ార� ఆను��నల�దు. ����� బదుల�,

����ంత�ాసత్ �మ�ను �ాసత్ �క��న
� ��త ప���్థ ిత�లక� అన్వ�ంచడమ� ��్వ�ా ప్రజలక� ��వ�ేయడ�� �ా��
లకష్య్��య
� �ం��న��. �ాబట�్ట , �ి�ధ్ �ంతమ�లను ��త�బదధ్ మ��ా �వ��ంచడం కంట�, ���తత్ �బంధనల��

రచ�తల� ప్రజల �క్క �ాసత్ �క��న
� , ప్ర��ాత్మక��న
� అవసరతల��ౖన, మ��య� ఆ అవసరతలను

����ంత�ాసత్ �మ� �ర్చగల మ��ాగ్ల��ౖ తమ దృ�ి్ట� ���ార�. మ��య� ఫ�తమ��ా, �ా�� ����ంతపర��న
�
రచనల� �ా్రమ�ణ�క���న క�మబదధ్ ����ంతమ��� �� �్చ�ే ��ల� �నన్మ��ా ఉ��న్�.

మ�డవ �ా్థనమ�ల�, ���తత్ �బంధన ��� ����ంత�ాసత్ �మ�ను ��నన్���న క��ప్ర�య
� లల�

వయ్కత్ పర�సుత్ం�� గనుక ���తత్ �బంధన ����ంత�ాసత్ �మ� క�మబదధ్ �ాసత్ �మ� కంట� �నన్మ��ా ఉనన్��.

���తత్ �బంధనల�� రచ�తల� అ���ా��క��న
� �ా��తయ్ ర�పమ�లను మ��య� ���ల�లను ప్ర���ం��ర�.

క�� ప్ర�య
� ల�

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� ఒ�� �ా��రణ క��ప్ర��య�� �ాయబ��ం��: ����� మనమ� ఒక సు��ర్ఘ�న
�

�ాయ్సమ� ల��� గ�ంథమ��ా �ెపప్వచు్చ. క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� క��ిం�ే ప్ర�ఒక్కట� క��� ఈ �ధ���న

ఒక గదయ్��గమ��ా క��ిసత్ ుం��.

����� �ర�దధ్ మ��ా, ���తత్ �బంధనల�� ����ంతమ� మ�త్రమ� ��ధ��న
� క��ప్ర��యలల�

వయ్కత్ పరచబ��ం��. ���తత్ �బంధనల� అ��క �ధమ�ల�ౖన �ా��తయ్ ర�ాల� క��ి�త్ ా�. ��ాలం�ా మ�ట�్ల���,ే
���ల� ��ండ� �ా��రణ��న
� �ా��తయ్మ�ల� ఉ��న్�: కథనమ� మ��య� ప�్రక. సు�ారత్ ల� మ��య�

అ�� సత్ ల�ల �ారయ్మ�ల� ప్ర��నం�ా కథనమ� ర�పమ�ల� ఉండ�ా, ���తత్ �బంధనల�� ����నదంతయ�

ప�్రకల� ల��� ల�ఖల��ా �ెపప్వచు్చ. మ��య� ���తత్ �బంధనల�� కథనమ�ల� మ��య� ప�్రకలల���, మనక�
��రత్నల�, �ా్రర్థనల�, ఆజ్ఞ ల�, �ం����పణల�; వయ్��త్గత �నన్�ాల�, దర్శనమ�ల�, ��చ్చ��కల� మ��య� అ��క

�ధమ�ల�ౖన ఇతర �ా��తయ్ ర�ాల� క��� మనమ� చూడవచు్చ. అ�నపప్ట��,� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�
ఈ క��ప్ర�య
� ల� ��ల� అర�దు�ా క��ి�త్ ా�.

�ాట� �ాట� �ామ�నయ్ ����ంత అమ��కల� మ��య� ��ా్మణ�లను �� �్చ చూ��త్ , అన�ా, �ి�ధ్ �ం��లను

ఒక����� ఒకట� కల�ప�త� �ార� ����ంత�ా�ాత్��న్ అమ��్చ ������న్ చూ��త్ , ���తత్ �బంధన
����ంత�ా�ాత్����� క�మబదధ్ ����ంత�ా�ాత్�����గల వయ్��య్�ాల� క��� కనబడ�త���న్�.
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�ామ�నయ్ అమ��క

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� �ా��రణమ��ా శ��బ�ద్ల��ా సంఘ చ��త్రల� అ�వృ��ధ్�ేయబ��న ఒక

�ా్రథ�క ఆకృ��� అనుస��సత్ ుం��. మనమ� చూ�న ����ా��, ����ప� ��్ర ట��్ట ం� ట్ క�మబదధ్

����ంత�ాసత్ �మ�ల�న్య� ఇ�ే ఆకృ�� అనుస��సత్ ు��న్�: ల�ఖన �ి�ధ్ �ంతమ�, ల��� �ేవ��� గ���్చన

�ి�ధ్ �ంతమ� �ట��� మ�ందు వసుత్ం�� — మ�నవ�ాసత్ �మ�, రకష్ణ�ాసత్ �మ�, సంఘ�ాసత్ �మ� మ��య�
�ాకడ�ాసత్ �మ�.

ఇప�ప్డ�, ���తత్ �బంధనను గ���్చ బ�గ��ా �ె��ిన�ా����, ���తత్ �బంధన రచ�తల� ఈ

అంశమ�ల�న్ట�� ప��గణల��� �సుక���న్రను �షయమ� �ేట�ా కనుపరచబ���. ���తత్ �బంధన గ�ంథమ�

ల�ఖనమ�, �ేవ�డ�, మ�న�ా�, రకష్ణ, సంఘమ� మ��య� �వ�� ��నమ�లను బ� ��సత్ ుం��. �ా� అ�ే

సమయమ�ల�, క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�వల�, ���తత్ �బంధన ఈ క�మమ�ల� �ర్వ��ంచబడల�దు ల���

��ా్మణ�త్మక���న�� క��� �ాద� గ���త్ంచడం ��ల� �ా్రమ�ఖయ్ం. బదుల��ా, �దట� �ా��బద్ మ�నక� �ెం��న

��ల�మం�� య��� ����ంత పం��త�ల వల�, ���తత్ �బంధన రచ�తల� తమ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ఎక�్కవ�ా
���ీస్య �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క ��పథయ్మ��� ���ద్�ం��ర�.

���సత్ ుక� ���న్ �ా��బద్ మ�ల ���తం, �ేవ�డ� �ాపభ��త���న ఇ�ా���ల� �ాజయ్మ�ను సు��ర్ఘ �ాలమ�

�ెరల��� పం�ి�త్ ాడ� మ��య� అనుయ్ల �ౌరజ్ నయ్మ�నక� అపప్���త్ ాడ� �ాత �బంధన ప్రవకత్ ల�

బయల�పర�ెను. కడవ�� ��నమ�లల� �ేవ�డ� ఇ�ా����య�ల �ెరక� మ���ంప� ��్చ జయమ� మ��య�

ఆ��ా్వదమ��� క���న నూతన ��నమ�ను ఇ�ాత్డ� క��� ప్రవకత్ ల� ప్రకట�ం��ర�. �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క

�వ�� �ా్థ�� భ���ద ���్మం�, �ేవ�� శత�్రవ�లక� త��� �ర�ప్ను మ��య� నమ్మకసుత్ల�ౖన య�దులక�
మ��య� అనుయ్లక� ఆ��ా్వదమ�ల�చు్చ ���ీస్య ��్వ�ా ఆయన ���� ��ర��ర�్చను. ���తత్ �బంధన

�ాల����, య�దుల� త�ాల తరబ�� �ెర �క్క కష్టమ�లను అనుభ�ం��ర�, మ��య� ��� ఫ�తమ��ా,
���ీస్య �ాక, మ��య� ఆయన�� �ాట�, �ేవ�� �ాజయ్ �వ�� దశ, ��ంద్ర�న
� అంశమ� �ాక�� ���
��ంద్ర�న
� అంశమ�లల� ఒకట��ా ఉం��, య�దుల ����ంత�ాసత్ �మ�ను సమగ�పర�ం��. య�దుల�ౖన

����ంతపం��త�ల� ఎక�్కవ�ా ఇట�వంట� ప్రశన్ల�� �ం���� �య���న్ర�: “���ీస్య ఎప�ప్డ� వ�ాత్డ�?”

“�ర�ప్ మ��య� ఆ��ా్వదమ�ల మ� ��పప్ ��నమ�ను ���స్ీ య ఎల� �సు���ాత్డ�?” మ��య�, “���ీస్య
వ�ాత్డను ఆశ�� �ేవ���� నమ్మకసుత్ల�ౖన ప్రజల� ఎల� �వ�ిసత్ ు��న్ర�?”

ఈ అంశమ�ల� క��� ���తత్ �బంధన రచ�తలక� ��ంద్ర�న
� అంశమ�ల��ా ఉ��న్�. ���తత్ �బంధన

రచ�తల� తమ ����ంత�ాసత్ �మ�ను �ేవ�� �ాజయ్మ� �క్క �వ�� దశ మ��య� ���ీస్య అ�� అంశమ�ల
చుట�
� ���సత్వ ���నమ�ల� �ే�ార�.
్ట ���్మం��ర�. అ��ే �ార� ���� ప్ర�ేయ్క��న

�ెర �క్క మ���ంప� మ��య� �ేవ�� ���ీస్య �ాజయ్మ� �క్క �ాక య�దుల�ౖన

����ంతపం��త�ల� ఆ�ం�న ���ల� సులభం�ా, �నన్�ా జర�గద� ��సు మ��య� అ�� సత్ ల�ల�
-10����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు సంద��్శంచం��.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట

�దట��ాఠమ�: క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� అన�ా���?

�వ��ం��ర�. �ెర మ��య� �ాపమ� అను ఈ య�గమ� నుం�� �ేవ�� ���ీస్య �ాజయ్మను య�గమ�ల���
మ�ర� పదధ్ �ల� సం��్లష్ట మ��య� �� ����ంచబ��న ���నమ�ను �వ��ంచడం ���తత్ �బంధన రచ�తల

�ా్రథ�క ల��య్లల� ఒకట�. ���తత్ �బంధన ప్ర�ారమ�, �ెర మ���ంప�ను మ��య� ���ీస్య �ాజయ్మ� �క్క
ఆరంభమ�ను ��సు భ�ల�కమ�ల� ఉనన్ప�ప్�ే �ా్రరం�ం��డ�. ఒక ��నమ�న ��స
� త్ ు �����వ�ాత్డ� మ��య�

�ాజయ్మ�ను త��� �ర�ప్ మ��య� ఆ��ా్వదమ� �క్క మ��మ��్వత���న సంప�ర్ణ తక� �సుక�వ�ాత్డ�.

అ��ే ఈ మధయ్�ాలమ�ల�, �ెర య�గమ� మ��య� ���ీస్య �ాజయ్ప� య�గమ� ప్రక్కప్రక్క�� ఉంట��.
���తత్ �బంధన రచ�తల� �ార� న�్మన ప్ర����� ఈ �ామ�నయ్ అమ��క ప్ర�ారమ� ���్మం��ర�.

ఉ��హరణక�, �ార� �ేవ��� గ���్చ పర��య్నమ�ల�ల� �వ��ంచల�దు, �ాప య�గమ�ల� �ేవ�డ� ఎల�

వయ్వహ��ం��డ�, కలగ��ియ�నన్ య�గమ�లల� ఏ �ధమ��ా వయ్వహ��ంచుచు��న్డ� మ��య� �ానునన్

య�గమ�ల� ఏ �ధమ��ా వయ్వహ��ంచబ� త���న్డ� అను �షయమ�లను �వ��ంచుట��ౖ ప్ర��న��న
� ఆస��త్
క���య�ం�ే�ార�. ���సత్ ు �ి�ధ్ �ంతమ�ను గ���్చ �ి�ధ్ �ంతపర��న
� చర్చలను �ార� అం��ంచల�దు. బదుల��ా,

�ాజయ్ ఆరంభమ�, ��న�ా��ంప� మ��య� అం�మ �ాలమ�నక� సంబం��ం� ఆయన ఎవ�� �వ��ం��ర�.
ప�����ధ్త�్మడ� క��� ఈ మ�డ� దశల�్ల ఈ �ధమ��ా �వ��ంచబ��్డడ� “�ానునన్�ాడ�,”

“సంఘమ�ను ప్రసత్ ుతమ� బలపరచు�ాడ�,” మ��య� “ఒక ��నమ�న అంద��� �ంప��ాడ�.” రకష్ణ

�ి�ధ్ �ంతమ� క��� ఈ అంశపర���న పదధ్ � ఆకృ�ల��� ���్మంచబ��ం��. రకష్ణ మ�ందు�ా�� ��ర��ర్చబ��న���ా
ఉం��, �ా� ��న�ా��ంచబడ�చునన్ �ాజయ్మ�ల� ��ర��ర్చబడ�చూ ఉనన్�� మ��య� ��స
� త్ ు మ��మల�

�����వచు్చనప�ప్డ� క��� అ�� ప��ప�ర్ణ మ��ా ��ర��ర్చబడ�త�ం��. ఈ �ధమ��ా, ���తత్ �బంధన �క్క
�ామ�నయ్ అమ��క క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ � �ామ�నయ్ అమ��కక� �నన్ం�ా ఉనన్��.

�ాబట�్ట క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� మ��య� ���తత్ �బంధన ����ంత�ాసత్ �మ� మధయ్ �� �కను

చూ�నప�ప్డ� అ�� �ార�పయ్తలను మ��య� వయ్��య్సమ�లను ప్రతయ్కష్పర�సుత్ం��. క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�
ల�ఖన ఆ����త��న
� ��; ��� �క్క �ాదనల� ల��� ����ంతపర���న �ాదనల� బ�ౖ�ల� ప్ర�ారమ��ా

సతయ్��న
� ��ా ఉం���, మ��య� అ� అ�ే �ి�ధ్ �ంతమ�లను మ��య� �ాసత్ వమ�లను ధృ�క��ం���. ఈ

�ధమ��ా, ��ండ� ఒ�� �ధమ��ా ఉ��న్�. �ా� అ�ే సమయమ�ల�, క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� మ��య�
���తత్ �బంధన ����ంత�ాసత్ �మ�నక� మధయ్ �ా్రమ�ఖయ్��న
� వయ్��య్సమ�ల� క��� ఉ��న్�.

ఇపప్ట� వరక� మనమ� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� మ��య� ���తత్ �బంధన ����ంత�ాసత్ �మ�నక� మధయ్

సంబంధమ�ను చూ�ామ�, మ��య� ఇప�ప్డ� ��ండవ అంశమ�ను చ��్చంచ����� మనమ� �ిదధ్మ��ా
ఉ��న్మ�: ���సత్వ సంఘ చ��త్రల� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క అ�వృ��ధ్.
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క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట

�దట��ాఠమ�: క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� అన�ా���?

����త్రక అ�వృదుధ్ల�
మనమ� చూ�నట�
్ల �ా, క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� ��ల� మ�ఖయ్���న �����ల�్ల ���తత్ �బంధన

����ంత�ాసత్ �మ�నక� �నన్ం�ా ఉనన్��. అ��ే, ఈ వయ్��య్సమ�ల� ���న్ �వ్ర��న ప్రశన్లను

ల�వ��తత్ ����: “ల�ఖనమ�లక� కట�్టబ�� ఉనన్ ��్ర ట��్ట ం� ట�
్ల , ���తత్ �బంధనక� ��ల� �నన్ం�ా ఉనన్ట�వంట�

����ంత�ాసత్ � వయ్వస్థ ను ఎందుక� ఆ���ం��ర�?” “నమ్మకసుత్ల�ౖన ���సత్వ�ల� ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటక�
అతయ్ంత ��రవప్రద��న
� �ధమ��ా క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� ఎల� మ���ం��?”

ఈ �ధమ��ా ఈ �షయమ�ను మనమ� �����క��ంచవచు్చ. మ�ర�చునన్ ప్రపంచమ�నక� సంఘమ�

ప్ర�సప్ం��ంచు ల��� ��వలను అం��ంచు సు��ర్ఘ ప్ర��య ��్వ�ా క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� ��ల�వ��ం��. ��స
� త్ వ
మతమ� ��ర�షల�మ� నుం�� ప్రపంచమ�ల�� ఇతర �ా్రంతమ�లక� �ాయ్�ిం�నప�ప్డ�, ��స
� త్ వ

����ంతపం��త�ల� ��ధ మ�ర�ప్లక� మ��య� స�ాళ్ల క� సప్ం��ంచవల�ి వ�్చం��. బ�ౖ�ల� బ� ధనలను

�వ��ంచుటక� మ��య� అనువ��త్ంచ����� ���తత్ మ�రగ్ మ�లను కను��నడమ� ��్వ�ా �ార� ���� ��ంత వరక�
�ే�ార�. �వరక�, �ార� �య�ం�న వ�య్�ల� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ��ా అ�వృ��ధ్ �ెం���.

�దట��ా, అ��కమం�� ��స
� త్ వ�ల� �ాంస్కృ�క మ�ర�ప్లక� ప్ర�సప్ందన�ా ����ంత�ాసత్ �మ�ను

ర��� ం��ం�ే ఆల�చన�� ప�న��న్�ా్మణం �ే�ార�. అ��ే ���తత్ �బంధన సప్ష్టపర�ే�మ
ే న�ా ల�ఖనమ�ల�

ప్రతయ్కష్పరచబ��న సతయ్మ�నక� కట�్టబ��, ఇతర�ల� అర్థ మ� �ేసు��ను �ధమ��ా ఆ సతయ్మ�ను మ�ట�్లడడం

అ���� ���సత్ ు అనుచర�ల��ా మన బ�ధయ్త��� ఉనన్��. �ాసత్ �ా���, ఈ �ధమ��ా �ేయ�మ� ��పప్ ఆజ్ఞ ల� ���సత్ ు
���� మనక� బ� ��ం��డ�. మతత్ � 28:19-20ల� ఆయన మ�టలను ఆల��ంచం��:

�ాబట�్ట �ర� ���్ల, సమసత్ జనులను �ష�య్లను�ా �ేయ���; తం��్ర�క్కయ�

క�మ�ర���క్కయ� ప�����ధ్త్మ�క్కయ� ��మమ�ల���� �ా���� బ��ీత్ స్మ

�చు్చచు ��ను �క� ఏ �� సంగత�లను ఆజ�్ఞ�ిం���� �ాట�న�న్ట�� �����నవల�న�
�ా���� బ� ��ంచు��.

ఇక్కడ ఒక �షయమ�ను గమ�ంచం��: “�ాబట�్ట �ర� ���్ల సమసత్ జనులక� బ�ౖ�ల� చ���

���ించం��” అ� ��సు �ెపప్ల�దు. సంఘ ప��చరయ్ల� ల�ఖనమ�ను బ��రంగమ��ా చదవడమ����

�ా్రమ�ఖయ్��న
� ��గమ�, అ��ే ��పప్ ఆజ్ఞ ల� ��సు మనలను ఆజ�్ఞ�ిం�ం�� ఇ�� �ాదు. ఆయన ఆజ్ఞ ను
��ర���ా్చలంట�, ల�ఖనమ�లను బ���ంచ����� మనమ� ఆయన �ాక�్కను “బ� ��ం���.”

మ�� మ�టల�, ల�ఖన సతయ్మ�ను మ�ట�్లడ����� ���తత్ మ�రగ్ మ�లను మనమ� ��ద�ా�, మ��య�

మన చుట�
్ట నునన్ ఇతర�ల� అర్థ మ� �ేసు����ల� బ�ౖ�ల�్ల మనమ� కను���న���� �వ��ంచడమ�ను

మ��య� ఒక ఆకృ�� �సుక��ావడమ�ను అ�� క���య�ంట�ం��. బ� ��ం���, ప్ర��వవంతం�ా మ�ట�్ల���,
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క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట

�దట��ాఠమ�: క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� అన�ా���?

మ��య� ��పప్ ఆజ్ఞ ను ��ర���ా్చల�న ����క వలన�� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� ��ల�గ�ల��� వ�్చం�� మ��య�
��డ� ��న�ాగ�చునన్��.

��డ� మనక� �ె��ిన ��� ప్ర�ారమ� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�క� ���� ��ిన మ�డ� ప్ర��న ����త్రక

ప��మ�ణమ�లను క�్లపత్ మ��ా �వ��ంచుదమ�: �దట��ా, సంఘ �ితర�ల �ాలప� ����ంత�ాసత్ మ
� �, సుమ�ర�
���.శ. 150 నుం�� ���.శ. 600 వరక� ��న�ా��ం��, మ��య� ఇ�� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� ��ౖప� దృ�ి్ట ��ట్టడం
�ా్రరం�ం�ం��; ��ండవ���ా, మధయ్య�గ ����ంత�ాసత్ �మ�, ఇ�� సుమ�ర� ���.శ. 600 నుం�� 1500 వరక�

��న�ా��ం��, ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ���నమ�ల� అ�వృ��ధ్ �ెం��నప�ప్డ� అ� క�మబదధ్ తలక� తకష్ణ

ప�ర్వ�ామ�ల��ా ఉ��న్�. మ�డవ���ా, ��్ర ట��్ట ం� ట్ ����ంత�ాసత్ �మ�, ��్ర ట��్ట ం� ట�
్ల ��.� శ. 1500 నుం�� ��ట�
వరక� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మం�న ���నమ�ల�. ���సత్ ు మ��య� ఆయన అ�� సత్ ల�ల �ాలమ�
తర��ాత సంఘ �ితర�ల �ాలమ�ల� క�మబదధ్ తల పట్ల జ����న ���న్ �ట్ట �దట� ఉదయ్మ�ల��
ఆరం�ంచుదమ�.

సంఘ �ితర�ల �ాలప� ����ంత�ాసత్ �మ�

క�మబదధ్ తల ��డల ఈ �దట� ప్ర��న ��ట్ట �ను అర్థ మ� �ేసు��వ�����, ��ండ� అంశమ�లను

అ��్వ�ించుదమ�: �దట��ా, సంఘ �ితర�ల �ాలమ�ల� సంఘమ� అనుభ�ం�న �ాంస్కృ�క మ�ర�ప్ల�;

మ��య� ��ండవ���ా, సంస్కృ�ల� క���న ఈ మ�ర�ప్ల ఫ�తమ��ా వ�్చన ����ంత�ాసత్ � మ�ర�ప్ల�. సంఘ
�ితర�ల �ాలమ�ల� ��ట��ేసు���న �ాంస్కృ�క మ�ర�ప్లను �దట��ా అ��్వ�ించుదమ�.

�ాంస్కృ�క మ�ర�ప్ల�

అ�� సత్ ల�ల �ాలమ� తర��ాత ఆ�� సంఘమ� అనుభ�ం�న ��పప్ మ�ర�ప్లల� ఒకట� ఏమన�ా

���సత్వయ్మ� �క్క ��ంద్రమ�ను �ాల�ీత్ న �ేశమ� నుం�� ���తత్ గృహ��న
� అనయ్ ప్రపంచమ� ��ప
ౖ � �్రప�ప్ట అ��
ఉదయ్మమ�. ఈ మ�ర�ప్ ��ల� �ర్ణ య�త్మక���న�� గనుక య�దుల� �ాక�ం�� అనుయ్ల� (య�దుల�
�ా��ార�) సంఘమ�ల� ప్రమ�ఖ ����ంతపం��త�లయ�య్ర�.

��యకత్వమ�ల�� ఈ ప��వరత్ న ���సత్వ�ల� ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మం�న మ�రగ్ మ�లల� ��ల�

మ�ఖయ్���న మ�ర�ప్లక� ������ిం��. అనయ్ ����ంతపం��త�ల� సు�ారత్ ను తమ అనయ్ప్రపంచమ�నక�

అం��ంచ����� ప్రయ�న్ం��ర�, �ార� ఆ సమయమ�ల�నునన్ �����-��మన్ సంస్కృ��� సంబం��ం�న

మ��ాగ్ల�్ల తమ ��ా్వసమ�ను �వ��ంచడం మ��య� �ా�ాడ���వడం �ా్రరం�ం��ర�. �ార� తమ �ాలమ�ల��

���క�ల త��్వల ప్ర�ారమ� ��స
� త్ వయ్మ�ను వ��్ణంచడం �ా్రరం�ం��ర�.

ఆస��త్కరమ��ా, ���క� సంస్కృ��� ల�ఖనమ�ను అర్థ వంత��న
� సం��షణల��� �సుక�వ�్చన

�దట��ార� ��స
� త్ వ�ల� �ాదు. ���సత్ ుక� ���న్ �ా��బ�ద్ల ���తం, అ��కమం�� య�దుల� అనయ్ప్రపంచమంతట�
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క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట

�దట��ాఠమ�: క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� అన�ా���?

�ెల్ల ��ెదురయ�య్ర�. �ార� తమ �ాత �బంధన ��ా్వసమ�ను ఆ ప్రపంచమ�ల� ��ం�నప�ప్డ�, య�దుల�ౖన
�షన��ల� ల��� య��� మత ప్ర��రక�ల� య��� మతమ� మ��య� అనయ్ప్రపంచమ� మధయ్ దూరమ�ను
��ల��ంచుటక� ప్రయ�న్ం��ర�.

ఈ య�దుల� అనుయ్లక� ప్ర��రమ� �ేయ�ట ��్వ�ా, �ా�� తర��ాత ���సత్వ�ల� అనుస��ం�న ��ండ�

మ�రగ్ మ�లను �ార� �ా్థ�ిం��ర�. ఒక ��ౖప�న, అ��కమం�� య�దుల� తమ ��ా్వసమ�ను ���క� సంస్కృ���
అనుగ�ణం�ా మ��ా్చర� గనుక �ార� ��త�ాదుల��ా మ��ార�. సతయ్���న �ాత �బంధన ��ా్వసమ�ను
అనయ్ నమ్మకమ�ల�� మ��య� ఆ��రమ�ల�� స���ా� �ధమ��ా క����ార�. అల�ట� సమన్వయ�ాదమ�
�క్క ఉతత్ మ��న
� ఉ��హరణలల� ఒకట�, ��.� ప�. 30 నుం�� ��.� శ. 50 వరక� �వ�ిం�నట�వంట�

అల��జ్ ాం��్రయ�ల�� �ిల� �క్క రచనలల� క��ిసత్ ుం��. �ాత ���క� తత్వ�ాసత్ �మ��� �ా�వయ్ం�ా ఉనన్ందున

అత� య��� ��ా్వసమ� ��రవప్రద��న
� ద� �ా��ంచుట ��్వ�ా మ��య� ��� ప�సత్ �ాలను అలం�ార

ర�పకమ�ల��ా చూచుట ��్వ�ా అనుయ్ల ���ో సంస్కృ��� మ��య� �ాత �బంధన ��ా్వసమ�నక� మధయ్
�ే��లను త��గ్ంచ����� �ిల� ప్రయ�న్ం��డ�.

అ��ే, అ�ే సమయమ�ల�, అ��కమం�� య�దుల� ఈ శ��బద్ మ�లల� తమ బ�ౖ�ల�ను�ార���న

��ా్వస �షయమ�ల� �ా�పడక�ం�� తమ ���క� సంస్కృత�ల�� చట్ట బదధ్ మ��ా ప��ేయ����� మ�రగ్ మ�లను
కను����న్ర�. ఈ �ధ��న
� ప��చరయ్ను గ���్చన ఒక ��పప్ ఉ��హరణ ఏమన�ా ���క� �ాత �బంధన గ�ంథ��న
�

���్ట ాజంట్ ఆ�రభ్వమ�. �ాత �బంధన �క్క ���క� సంస్కరణల� మధయ్ధ�ా ప్రపంచమంతట�

సమ�జమం���ాలల� అనువ��ంచబ��్డ� గనుక ���్ర ��షను అర్థ మ� �ేసు��నల�� య�దుల� మ��య�
అనుయ్లక� ల�ఖనమ�ల� అందుబ�ట�ల��� వ��్చ�.

సంఘ �ితర�ల �ాలమ�ల� ���సత్వ ����ంతపం��త�ల� ఈ ��ండ� ��శలల� క��� ���్ల �ర�. ఒక ప్రక్క, ���తత్

�బంధన ��ా్వసమ�ను �����కరణ �ేయ����� అ��క ప్రయ��న్ల� �ే�ార� �ాబట�్ట ��ల�మం�� సంఘ

��యక�ల� ��స
� త్ వ సమన్వయ�ాదమ�ల� ప���� య�ర�. �ార� �జ���న ��స
� త్ వయ్మ�ను అనయ్ నమ్మ�ాల�

మ��య� ఆ���ాల�� ��తమ� �ే�ార�. సమన్వయ�ాదమ� �క్క ���న్ ర�పమ�ల� ���తత్ �బంధన
సంఘమ�ల� అపప్ట��� ఉ��న్�, �ా� సంఘ �ితర�ల �ాలమ�ల� ప్ర��
ి ద్ �
� ాం�న అ��క ���
ౖ �కమ��ాల��

����ాల� అన�ా �����జం, బ��ి���సం, మ��య� జ�్ఞ�ిత్ క�ాదమ� ���సత్వయ్మ�ల� అ�వృ��ధ్ �ెం���.
మ�� ప్రక్క, �ాంప్ర��య ��స
� త్ వ ����ంతపం��త�ల� సమన్వయ�ాదమ�ను �రస్క��ం�నపప్ట��� తమ

చుట�
్ట నునన్ ���క� ప్రపంచ దృకప్��ల�� సం���ించడం ��్వ�ా అనయ్మత ప్రపంచమ�ల� ప��చరయ్ �ేయ�����

చట్ట బదధ్ �న
� మ��ాగ్లను కను����న్ర�. ఈ �జ��న
� ��ా్వసుల� సమసత్ జనులక� ���సత్ ు ఆజ్ఞ ను అం��ంచ�����

ప�ను���నప�ప్డ�, బ�ౖ�ల�ను�ార���న సతయ్మ��� �ా�పడక�ండ సమ�ా�న ���్వకత�� మ��య�
మతపర��న
� దృకప్��ల�� తమ ����ంత�ాసత్ �మ�ను వయ్కత్ పర��ర�.
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క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట

�దట��ాఠమ�: క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� అన�ా���?

ఈ �ాంస్కృ�క మ�ర�ప్లను గ���ం�, సంఘ �ితర�ల �ాలప� అనయ్ప్రపంచమ�ల� ప��చరయ్ స�ాళ్ల ను

ఎదు��్క��ందుక� �ా్రమ�ణ�క ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ� మ�ర�ప్�ెందుటక� ఉప���ం�న ���న్ మ�రగ్ మ�లను
ప����ంచు��మ�. ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� ఈ దశల� ఉదభ్�ం�న �ా��రణ ����ంత �ో రణ�ల� ఏ�?

����ంత�ాసత్ � మ�ర�ప్ల�

సంఘ �ితర�ల �ాలమ�ల�, న�న �ా్లట� �ాదమ��ా �ిల�వబ��న ఒక దృకప్థం మధయ్ధ�ా

ప్రపంచమ�ల� ప్ర��న ���్వక మ��య� మతపర��న
� �ాఖ�ా ఉనన్��. “న�న �ా్లట� �ాదమ�” అను పదమ�
అ��క ర�ాల�ౖన దృకప్థమ�లను క���య�ం��, �సత్ ృత మతపర���న త��్వ�న్ సూ�సుత్ం��. అ�� న�న �ా్లట�
�ాదమ��ా ఎందుక� �ిల�వబడ�త�ందంట� అ�� �ా్లట� బ� ధనలనల��ౖ ఆ����త��న
� ��, �ా� ���.శ 203 నుం��
279 వరక� �వ�ిం�న ��్ల ట�నస్ వంట� తతత్ ���తత్ల ��్వ�ా ప��చయమ� �ేయబ��న నూతన ఆల�చనలను
క��� క���య�ం��.

ఈ మతపర��న
� తత్వ�ాసత్ �మ� సం��్లష్టం�ా ఉనన్పప్ట���, మ�డ� �షయ�లల� ��� ��ంద్ర అం�ాలను

సంగ���ంచవచు్చ: ద్వం��్వదం (డూయ్య�జం), ��త��ాదం (��షన�జం), మ��య� మ���్మక �ి�ధ్ �ంతం
(��ి్ట�జ
ి ం).

�దట��ా, న�న �ా్లట� �ాదమ� అ���� ద్వం��్వదం. ఇ�� ఆ�్మయ మ��య� ���క �షయ�లక�

మధయ్ ఒక �ా్రథ�క బ�ధమ�ను బ� ��ం�ం��. న�న �ా్లట� ద్వం��్వదంల� స్వచ్ఛ��న
� ఆత్మ మం����ా
మ��య� స్వచ్ఛ���న ప��రధ్ ం ప��ప�ర్ణ �ెడ��ా ���ంచబ��ం��. �ేవ�డ� ఆ�్మయ మ��య� ���క

మండలమను ��ం��ం���� ��ౖ�ా ఉనన్పప్ట���, ఆయన మం�తనమ�ల� �ేవ�డ� తన �ె�
ౖ క ��ధసుస్ను,

��ల�గ�ను ల��� �ాకయ్మ�ను ఆ�్మయ మ��య� ���క ప్రపంచమ�లల� �ాయ్�ిత్ �ే�ాడ�. ఈ �ై�క��న
� శ��త్
�ేవ�� నుం�� ��ల�వ�� �ాసత్ �కత అంతట�ల� ప్రవ��ం�, క�మమ� మ��య� ర�పమ�ను �ె�్చ, �దట
ఆ�్మయ మండలమ��� ఆరంభ��� ���క ప్రపంచమ� ��ప
ౖ � ���ం���� క���ం��.

ఈ ద్వం��్వద దృకప్థమ� మ�నవ �వన ���నమ���ౖ ���న్ ప్ర���ాలను క���య�ం��న��. ప్రజల�

���క ప్రపంచమ�ల� జ�్మం�న�ా���ా �ెపప్బ��్డర�, ���క ప్రపంచమ�ల� ఖ��
� �ల��ా క��� �ెపప్బ��్డర�.

అ��ే ���క ప్రపంచమ��� ఉనన్ అ�న్ సంబంధమ�లను ఉపక��ంచు��� �ేవ��� ��దకడ�� మ�నవ
��తమ�ల� అతయ్ంత ఉతత్ మ���న �షయం అ� న�న �ా్లట� �ాదమ� బ� ��ం�ం��.

�ేవ��� ��దక� ప్రయతన్మ�ల� ���క ప్రపంచమ��� సంబంధమ�లను ఉపక��ంచు��ను ఈ ��వన

న�న �ా్లట� �ాదమ� �క్క ��ండవ �ా్ర��నయ్ �షయ���న ��త�బదధ్ తక� మనలను న���స
ి త్ ుం��.

���క ప్రపంచమ�� బంధకమ�ల� ఉనన్ తమ �ి్థ�� అ��గ�ం��ల� ప్రజల� ఆ�ం�నప�ప్డ�,

మనంద��ల� ఉనన్ ఆ�్మయ మ��య� ���ో �ామర్థ �మను మ�నవ తర్కమ� �ద దృ�ి్ట ��ట్ట �ట��
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ఆరం�ంచవల�ియ�నన్��. జ�గ�తత్�ా త��్కంచుట మ��య� ఆల��ంచుట ��్వ�ా, ప్రజల� తమను బం��ం�న
దుష్ట ప��ర్థ మ�ను ��ట� ��పప్ ప్రగ�� �ా��ం�ే అవ�ాశం ఉం�ే��.

��త�బదధ్ ��న స�కష్ ఎంతట� �ా్రమ�ఖయ్��న
� �ెన
ౖ పప్ట����, �జమ��ా గ�ణవంత��ెన
ౖ వయ్��త్�� అ��

ఆరంభమ� మ�త్ర��. మ�నవ ��ర్కమ�ను అ��గ�ం� మర్మ���న మనుగడల��� ��ళ్ల �నట�
్ల న�న �ా్లట�
�ాదమ� ప్రజలక� �ిల�ప���్చం��. ప��ర్థమ� ల�క ల�కమ� నుం�� ప���త్�ా ��ర�పరచబ��, �ేవ����
ప��ప�ర్ణమ��ా ఐకయ్మ�ా్వలంట�, ప్రజల� తమ �� ంత ����శక�త్లను ��ట� �ేవ�� �� ంత ఉనన్త���న
�ా్థనమ�నక� �ేర����ా�.

ఏలయన�ా, �ేవ�డ� అ�న్ంట�� �ం�న�ాడ�, మ�నవ ��ధసుస్క� అంద��ాడ�, మ��య�

మ�నవ�ల� మ�నవ ఆల�చనను ��ట� మర్మ��న
� ప్రతయ్కష్తను �� ందుక�ంట��� �ేవ���� ఏకమ���ర� అ����
న�న �ా్లట� �ాదమ� �క్క నమ్మక��య
� �నన్��. ఈ ఆ�్మయ �ారవశయ్ం అ���� సృ�ి్టయంతట�ల�

ఉతప్నన్మ��య్ �ె�
ౖ క ��ల�గ� మ��య� �ాకయ్ ��్రరణ ��్వ�ా వసుత్ం��. మ��య� అ�� �ేవ���� స��్వతత్ మ
ఐకయ్త, అ���నందం, మ�నవ ��� �క్క ��పప్ ��ర��ర�ప్నక� న���ించగలద� �ెపప్బ��ం��.

ఈ ���్వక మ��య� మతపర���న అంశమ�ల� సంఘ �ితర�ల �ాలమ�ల� మధయ్ధ�ా ప్రపంచమంతట�

�సత్ ృతం�ా ఉం�ే� గనుక నమ్మక���న ����ంతపం��త�ల� �ాట��� పరసప్ర సంబంధమ�ను

��ా��ంచల�క�� య�ర�. �ాసత్ �ా���, �ా�� �క్క అ��క ����ంత చర్చల� న�న �ా్లట� �ాదమ�
నమ్మకమ�లక� అనుగ�ణం�ా అమ��క �ేయబ��్డ�.

ఈ ప్రయ��న్ల� ��ల�వరక� చట్ట బదధ్ �న
� �. ఉ��హరణక�, �ా����ంట���ప�ల్ మ��య� ���స్డన్

వంట� ఆ�� సంఘమ� �క్క ��పప్ ��స
� త్ వ సభల�, న�న �ా్లట� �ాదమ� �క్క దృకప్��లల�

బ�ౖ�ల�ను�ార��న
� నమ్మ�ాలను వయ్కత్ ం �ే�ా�. అల��జ్ ాం��్రయక� �ెం��న ��్ల��ంత�, ఒ���న్
� , మ��య� అగ�ి్టన్
వంట� ప్రమ�ఖ ��స
� త్ వ ����ంతపం��త�ల� న�న �ా్లట� �ాదమ� �క్క దృకప్��లల� తమను��మ� వయ్కత్ ం
�ేసుక���న్ర�.

సంఘ �ితర�ల �ాలమ�ల�� నమ్మక���న ��స
� త్ వ ����ంతపం��త�ల� �జ���న సు�ారత్ ��డల �ా��

�ా్రథ�క కట�్టబ�ట్ల క� ఆ��రం�ా ఉండ�టక� న�న �ా్లట� �ాదమ���ౖ తమ దృ�ి్ట� ��ట్టల�దు. �ార� బ�ౖ�ల�
స��య్��� గట�్ట �ా పట�్ట���య�ం�ే�ార�. �ా� న�న �ా్లట� �ాదమ� ��డల ఒక అవ�ాహన

క���య�నన్ందున, �ార� మ��య� �ా�� సమ�ా�నుల� అర్థ మ� �ేసు��నగ��� మ��ాగ్లల� ల�ఖ��లను
�వ��ంచుటక� అ�� స�యప��ం��. ఈ �ధమ��ా �ా�� సంస్కృత�ల�� సం���ించుట ��్వ�ా, �ార�

సు�ారత్ ను ప్రకట�ంచగ��ార�, సంఘమ�ను �ా్థ�ిం��ర�, ���సత్ ు ��్వ�ా ర��ంచబడ� జ�్ఞనమ�ల��� అ��కమం��
అ��ా్వసులను న���ిం��ర�.

సంఘ �ితర�ల �ాలప� ����ంత�ాసత్ �మ���ౖ న�న �ా్లట� �ాదప� ప్ర��వమ�ను సంక��తమ��ా

�ెపప్����� ��ల� మ��ాగ్ల� ఉ��న్�. �ా� మన ఉ�ేద్శమ�ల ��రక�, న�న �ా్లట� �ాదమ� �ారంశమ�నక�
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సమ�ంతరమ��ా నునన్ సంఘ �ితర�ల �ాలప� ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క మ�డ� లకష్ణమ�లను

చూప���మ�: సంఘ �ితర�ల �ాలప� ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ఆ�్మయ �ా్ర��నయ్త, తర్కమ� �క్క

�ా్రమ�ఖయ్త, మ��య� మ���్మక �ి�ధ్ �ంతమ� �క్క �ా్రమ�ఖయ్త. న�న �ా్లట� �ాదమ� ��్వ�ా ప్ర���తం
�ేయబ��నందున, �దట��ా సంఘ �ితర�ల �ాలప� ����ంత�ాసత్ మ
� � �క్క �ా్ర��నయ్తలను
ప����ంచుదమ�.

�ా్ర��నయ్తల�

న�న �ా్లట� �ాదమ� �క్క లకష్ణ�లల� ఒకట� ఆ�్మయ మ��య� ���క మండల�ల మధయ్

ద్వం��్వదం అ� �ర� గ�ర�త్�ేసుక�ంట�ర�. ఈ ద్వం��్వదమ�నక� సంఘ �ితర�ల �ాలప� ����ంతమ�
సప్ం��ం�ే క�మమ�ల� ఐ��క సంబంధ���న �షయమ�ల� �ాక ఆత్మ సంబంధ��న
� �షయమ�లక�

�ా్ర��నయ్త�చు్చ �ధమ��ా బ��
ౖ ల� గ�ంథ బ� ధలను �ర్వ��సత్ ూ సమ��ప్సూ
త్ సప్ం��ం�ం��, ����ంతమ� పట్ల
గల ఈ దృకప్థమ�ను “��ౖ నుం�� ����ంతమ�” అ� �ిల��ాత్మ�.

ల���క �షయ�లక� �ాక�ం�� ఆ�్మయ �షయ�లక� �ా్రమ�ఖయ్త�చు్చ �ధమ��ా బ�ౖ�ల� బ� ధలను

ఏ�ాప్ట� �ే�ి అం��ంచుట ��్వ�ా సంఘ �ితర�ల �ాలప� ����ంత�ాసత్ �మ� ఈ ద్వం��్వదమ�నక�

సప్ం��ం�ం��, ఇ�� ����ంత�ాసత్ �మ�ల� “��ౖ నుం�� వ�్చన ����ంత�ాసత్ �మ�” అ� మనమ� �ిల�ే ఒక
���నమ�. ఒక మ�టల�, ��ౖ నుం�� వ�్చన ����ంత�ాసత్ �మ� భ�సంబంధ��న
� , మ��ంత ల���క���న

�షయ�లకంట� ఆ�్మయ �షయ�లక� �దట� �ా్థనమ��సుత్ం�� — �ేవ�డ� మ��య� ఆయన మ�రగ్ మ�ల��ౖ
దృ�ి్ట�డ
� �త�ం��: “�ేవ�� �ారమ� ఏ�ట�?” “ఆయన లకష్ణ�ల� ఏ�ట�?” “�ేవ�� ఐకయ్త ఏ�ట�?”

“�్రత్వమ� అన�ా ఏ�ట�?” ���క ప్రపంచమ�ల� మ�నవ�� ��తమ� మ��య� మ�నవ ప���్థ ి�� గ���్చన

�షయ�లకంట� సంఘ �ితర�ల �ాలప� ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ఈ �షయ�ల� మ��ంత �ా్రమ�ఖయ్���న��ా ఉం�ే�.
ఈ �ా్ర��నయ్తల� సంఘ �ితర�ల �ాలప� ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క మ�ఖయ్ లకష్ణమ�లయ�య్�.

��ండవ �ా్థనమ�ల�, ����ంతపం��త�ల� ����ంత�ాసత్ �మ�ల� తర్కమ� �క్క �ా్రమ�ఖయ్తను ��పప్�ా

��చు్చ���, ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ����్కక ప్ర��ంబమ� �ా్రథ�క �ాధనం�ా �����ౖ దృ�ి్ట ��ట్ట �ర�.

����్కకమ�

మనమ� చూ�నట�
ౖ � ల�వగల మ�నవ త�ా్క�న్ అమల��ే��
్ల �ా, ���క ప్రపంచమ�ను అ��గ�ం� ���

బ�ధయ్త మ�నవ�లక� ఉంద�� నమ్మకమ� న�న �ా్లట� �ాదమ� �క్క మ�ఖయ్ �ల�వలల� ఒకట�. ��ధసుస్��ౖ
దు్ర�ి్ట�ట
� �్ట న�న �ా్లట� �ాదమ�క� ప్ర�సప్ందన�ా, సంఘమ� �క్క ఆ�� �ితర�ల� ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�

���ో పర��న
� ప్ర��ంబమ�ను గ���్చ ����్క �ె�ాప్ర�. ప్రమ�ఖ ���సత్వ ����ంతపండ�త�ల� ���సత్వ నమ్మకమ�ల
�క్క ��త�బదధ్ ��న అ��్వషణ మ��య� �వరణ��ౖ మ�ను��నన్డూ ల�� �ధం�ా దృ�ి్ట� ��ట్ట �ర�, త��్వ�ా
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���తత్ �బంధన ����్కన� మ��య� క���ట్ట� అ��క �ి�ధ్ �ంతమ�ల� ��త�బదధ్ �న
� అ��్వషణ �క్క
�షయ�ల��ా మ��ా�.

ఉ��హరణక�, ���తత్ �బంధన ����ంత�ాసత్ �మ� �్రత్వమ� వంట� �ి�ధ్ �ంతమ�లను �వ��ంచక�ండ

������టం��
�్ట ; �్రత్వమ�ల�� వయ్క�త్ల మధయ్ సంబంధమ�ను గ���్చన �వరణను ���తత్ �బంధన రచయ�తల�
�వ��ంచల�దు. �ా�, సంఘ �ితర�ల �ాలమ�ల�, బ�ౖ�ల� రచ�తల� తమ అ��ా్రయమ�లను సప్ష్టమ��ా

�ెపప్క�� �నపప్ట���, ���తత్ �బంధన రచ�తల అ��ా్రయమ�ను గ���్చ �వ��ంచుటక� ����ంతపం��త�ల�
����్కక ���్లషణను ఉప���ం��ర�.

తం��్ర�న
� �ేవ�డ�, క�మ�ర��ైన �ేవ�డ� మ��య� ప�����ధ్త్మ �ేవ�� గ���్చన అబదధ్ బ� ధలక�

సప్ందన�ా, ఆ��మ సంఘ �ితర�ల� ��త�బదధ్ ��న స�కష్ ��్వ�ా ప్ర�ేయ్కతలను జ�గ�తత్�ా ప����ంచుటక�
తమను��మ� అపప్��ంచు���, ���తత్ �బంధన ప్ర�త్ ా�ంచ� �షయమ�ల�న్ �ల�ౖనంతవరక� చ��్చంచుటక�

ప్రయ�న్ం��ర�. ఈ �ధమ��ా, ����ంత�ాసత్ �మ�నక� ����్కకమ�ను అనువ��త్ంచుటవలన ����ంతపం��త�ల�
తమ న�న �ా్లట� �ాదప� ప్రపంచమ�ల� ప��ేయ�చుండ�ా అ�� ��పప్ �ా్రమ�ఖయ్���న �ల�వ�ా మ���ం��.

మ�డవ �ా్థనమ�ల�, మ���్మక �ి�ధ్ �ంతమ���ౖ న�న �ా్లట� �ాదమ�క� ఉనన్ దృ�ి్ట�� ప్ర�సప్ందన�ా,

సంఘ �ితర�ల �ాలప� ����ంత�ాసత్ �మ� మ���్మక �ి�ధ్ �ంతమ���ౖ ల��� ఆ�్మయత జ�్ఞ��దయం��ౖ క��� దృ�ి్ట�
��ం��్రక��ం�ం��.

మ���్మక �ి�ధ్ �ంతమ�

మనమ� చూ�నట�
్ల �ా, న�న �ా్లట� �ాదమ�ల� మ�నవ మనసుస్��ౖ దృ�ి్ట ��ట�్ట జ�గ�తత్�ా త��్కంచుట

అ���� �ేవ���� ఐకయ్����� �� ఉనన్త���న మ���్మక �ా్థ��� ����్ల ఒక ప����� �ా��ా మ�త్ర�� ఉం��.

తర్కమ� అ���� ప���త���న�� మ��య� ఉనన్త��న
� ఆ�్మయ మండలమ�ను గ���ంచల�దు మ��య� ఈ
ఉనన్త���న �ా్థ�లను అందు���ాలంట� ప్ర�ేయ్క��న
� ప్రతయ్కష్త అవసరం.

అ�ే �ధమ��ా, �్రత్వమ�, ల��� ���సత్ ు మ�నవత్వమ� ల��� �ెవ
ౖ త్వమ�, ల��� సం�ా్కరమ�ల� మ��య�

సంఘమ�, వంట� �ి�ధ్ �ంతమ�లను ఆ�� ���సత్వ �ితర�ల� �వ��ం�నప�ప్డ�, ఈ �ి�ధ్ �ంతమ�లల�� ���న్

�షయ�ల� మ�నవ ఆల�చనక� అ�త���నవ� ఒప�ప్క���న్ర�. తరచు�ా, �ా�� తర్క చర్చల�� �ాట��ా ���సత్వ
��ా్వసమ� �క్క ఉనన్త సతయ్మ�లను సులభం�ా �వ��ంచల�మ� ల��� ��త�బదధ్ మ��ా సమ��ధ్ంచల�మ�

ఒప�ప్క���న్ర�. బదుల��ా, మ���్మక జ�్ఞ��దయం, మ�నవ ఆల�చ�� శ��త్� అ��గ�ంచు అ�ం��్రయ

అనుభవమ�ల ��్వ�ా�� గ���ంచబడగలదు. సంఘ �ితర�ల �ాలప� ����ంత�ాసత్ �మ� �ేవ�� ప్రతయ్కష్త ��వల�

తర్కమ�ను ఉప���ం�ం��, �ా� అ�� ����్కక �ాకష్య్మ� కంట� ఆ�్మయ �షయమ�ల��ౖ�� దృ�ి్ట� ఆ��రమ�

�ేసు���ం��.
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�ాబట�్ట సంఘ �ితర�ల �ాలమ�ల� ����ంతపం��త�ల� ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను అనయ్ ప్రపంచమ�నక�

బ� ��ంచుటల�, �వ��ంచుటల�, మ��య� సమ��్థంచుటల� అ��క స�ాళ్ల ను ఎదు��్కనుట ��్వ�ా �ా�� వ�య్�ల�
మ��య� వ�ా్కణ�ంప�ల� మ��ా�. ���క �షయ�ల కంట� ఆ�్మయ ల��� ��న
ౖ ుం�� వ�్చన ����ంత�ాసత్ �
�షయ�లక� �ా్ర��నయ్త�చు్చ ఈ మ�ర�ప్ల�, ��త�బదధ్ ���్లషణ ఉప�గమ� మ��య� మ���్మక

�ి�ధ్ �ంతమ���ౖ ఆ��రపడ�ట అనున� ��డ� మన������న క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�నక� ������ాత్�.

����ంతపం��త�ల� ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను తమ ���క� సంస్కృ��� ఏ �ధమ��ా �వ��ం����

ఇపప్ట�వరక� మనమ� చూ��మ� �ాబట�్ట , ఇప�ప్డ� మధయ్�ాలప� ����ంత�ాసత్ �మ� ��ౖప� మన దృ�ి్ట�

మ�్ల ంచు��మ�, ఈ �ాలమ�ల� మ�నవ�ల ��త��ాదమ� మ��య� తర్కమ�ను గ���్చన ���క� ఆల�చనలను

తరచు�ా ��స
� త్ వ�ల� ఉప���ం��ర�. ���.ప�. 600 నుం�� ���.ప�. 1500 మధయ్�ాలమ�ల� అ�వృ��ధ్ �ెం��న,
“�ా�ీత్ �య తత్వమ�” అ� తరచు�ా �ిల�వబ��న ����ంత ఉదయ్మమ���ౖ దృ�ి్ట ��డ��మ�.

మధయ్య�గ ����ంత�ాసత్ మ
� �

�ా�ీత్ �య తత్వమ�ను గ���్చన మన �వరణ సంఘ �ితర�ల �ాలప� ����ంత�ాసత్ �మ�ను మనమ�

చూ�న ������న్ �� �య�ంట�ం��. ఒక ప్రక్క, �ా�ీత్ �య �ాదమ�నక� ������ిన �ాంస్కృ�క మ�ర�ప్లను
మనమ� �వ��ంచుదమ�. మ�� ప్రక్క, ఫ�తమ��ా వ�్చన ���న్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� మ�ర�ప్లను
అ��్వ�ించుదమ�. ఈ శ��బ�ద్లల� జ����న ���న్ �ాంస్కృ�క మ�ర�ప్లను �దట చూ��ద్మ�.

�ాంస్కృ�క మ�ర�ప్ల�

మ�ందు�ా, ఆరంభ మధయ్య�గ ఐ���ాల� “�ా�ీత్ �య తత్వమ�" అను పదమ� ఉనన్త �దయ్నం��ంచు

�ాఠ�ాలల ��్వ�ా �ర్వ�ంచబ��నద� మనమ� చూ�ిం���. ఆ �ాఠ�ాలలల� �ా్థ�క ��షల�� బ� ధలను,

ఆధు�క య�గంల� �ా��రణమ��ా ���� “తర్కమ�” అంట�ర�, ల�ట�న్ ��షల� �� ్కల��ి్టకస్ అ� �ి��ే�ార�.

ఎక�్కవ�ా, ఈ బ� ధల� అ���్ట � ట�ల్ తర్కమ�ను బ� ��ం�ే�. ప�ాయ్వ�ానమ��ా, “�� ్కల��ి్టక్” అను పదమ�ను
ఎక�్కవ�ా అ���్ట � ట�ల్ తత్వ�ాసత్ మ
� �ల�� తర్కప� పదధ్ త�ల��ౖ ఆ��రపడ� తత్వ�ాసత్ మ
� �నక� మ��య�
����ంత�ాసత్ �మ�నక� అనువ��త్ం��ర�.

మధయ్య�గ �ాలమ�ల� ��ట��ేసు��నన్ అతయ్ంత మ�ఖయ్��న
� �ాంస్కృ�క మ�ర�ప్లల�� ఒక మ�ర�ప్

నుం�� �ా�ీత్ �య తత్వమ���� ఏరప్��ం��. మధయ్ధ�ా ప్రపంచమ�ల� ���ో శ��త్ క���న సమ��ల� న�న �ా్లట�

�ాదమ� నుం�� అ���్ట � ట�ల్ తత్వ�ాసత్ �మ� ��ప
ౖ � �����నప�ప్డ� ఈ మ�ర�ప్ ��ట��ేసుక�ం��. ఈ మ�ర�ప్

ఫ�తమ��ా, అ���్ట � ట�ల్ తత్వ�ాసత్ �మ�నక� అనుగ�ణం�ా ���సత్వ �ి�ధ్ �ంతమ�లను సమ��్థం� �వ��ం�న �ా��
���నమ�లను ప్రమ�ఖ ��స
� త్ వ�ల� �ీ్వక��ం��ర�.
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�ాసత్ �ా���, �ా�ీత్ �య తత్వమ� ��ౖప� గల ఈ మ�ర�ప్ ���న్ వందల సంవతస్రమ�ల �ాలమ�ల�

జ����న��, మ��య� ��� ��డల ��పప్ �ర�ా్కరమ� క��� క���ం��, ప్ర�య్ే కమ��ా ���సత్వ మ���్మక �ాదుల

నుం�� క���న��. అ��ే సుమ�ర� 1206 నుం�� 1280ల� �వ�ిం�న ఆల్బర్్ట మ�గన్స్, ల��� “మ� ఆల్బర్్ట”
�ాల����, మ��య� సుమ�ర� 1225 నుం�� 1274 మధయ్ �వ�ిం�న ప్రఖ�య్��ాం�న అత� �ష�య్�ెన
ౖ ��మస్
అ��్వనస్ �ాల����, �ా�ీత్ �య తత్వమ� ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ఆ��పతయ్ ర�పమ�ను సూ�ం�ం��.
సంస్కరణక� మ�ందు, అ���్ట � ట�ల్ తత్వ�ాసత్ �మ� �క్క దృకప్��లక� ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ� ల�త��ా
ఆక��ష్ంచబ��ం��.

�ా�ీత్ �య తత్వమ�నక� న���ిం�న ���న్ �ాంస్కృ�క మ�ర�ప్లను మనమ� చూ��మ�, �ాబట�్ట

ఇప�ప్డ� ��� �క్క ���న్ ప్ర��న లకష్ణమ�లను చూ��ద్మ�. ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� �ా�ీత్ �య తత్వమ����
ప్ర��న��న
� పదధ్ ��ా �ెపప్బడ����� �ారణ���ట�?

����ంత�ాసత్ � మ�ర�ప్ల�

సంఘ �ితర�ల �ాలప� ����ంత�ాసత్ �మ�క� మ��య� �ా�ీత్ �యతత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�క� మధయ్

అ��క���న �ార�పయ్తల� ఉనన్పప్ట���, క�సమ� ఒక ��్లష్ట�న
� వయ్��య్సమ� ఉనన్��. �తత్ ం�ా, ��పప్
����ంతపర��న
� ఆల�చనల� మర్మ���న ��్రరణ ��్వ�ా కల�గ�త���న్య� సంఘ �ితర�ల �ాలప�
����ంత�ాసత్ �మ� ����్కం��. అ��ే �ా�ీత్ �య తత్వమ� అతయ్ంత ��త��ాద���న��, మ��య� ఇ��

����ంత�ాసత్ �మంతట�� గ���్చ అనుక�లం�ా మ�ట�్లడ�టల�, అ��్వ�ించుటల�, �వ��ంచుటల� తర్క�ాసత్ �ప�

�ల�వను ����్క �ెబ�త�ం��. ���క మ��య� ఆ�్మయ ప్రపంచమ�ల�, మ��య� �ేవ�డ� క���, తర్క�ాసత్ �మ�
��్వ�ా�� జ�గ�తత్�ా ���్ల�ంి చబ���.

అ���్ట � ట�ల్ రచనల�ౖన తర్క�ాసత్ �ం, ���క�ాసత్ �ం, మ��య� అ�����క�ాసత్ �మ�లల� �ా�ీత్ �యతత్వ

�ాదక�ల� �ా్ర�ణయ్త��ం��న�ార�, మ��య� ఈ ��త�బదధ్ దృ�ి్ట� క�గయ�నన్ ప్రపంచమ�నక� ���సత్వ

����ంత�ాసత్ �మ�ను గ���్చ �ె�యజ�య�ల� ��ర�క���న్ర�. ఈ �ారణమ��ే, మధయ్య�గ �ా�ీత్ �యతత్వ

����ంత�ాసత్ �మ�ను అర్థ మ� �ేసు���ాలంట�, తర్క�ాసత్ �మ���ౖ అ���్ట � ట�ల్ �క్క ఆల�చనల ��డల ��ంత
అవ�ాహనను మనమ� క���య�ం���.

�ా�ీత్ �యతత్వ ����ంత�ాసత్ �మ���ౖ ప్ర��వమ� చూ�ిన తర్క�ాసత్ �మ� ��డల అ���్ట � ట�ల్ �క్క ��ల�గ�

అ��ా్రయమ�లను మ�త్ర�� �ెపప్����� సమయమ� అనుక��సుత్ం��: �దట��,� ఖ�్చత���న ప����ష

�క్క �ా్రమ�ఖయ్త; ��ండవ��, ప్ర��ాదన తర్కమ� �క్క అవసరత; మ�డవ��, సప్ష్ట��న ����్కక ��య్య
ప్ర�గమ�ల �ల�వ; �వరక�, ��త�బదధ్ ���్లషణ �క్క �ా్రమ�ఖయ్తల�.
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ప����ష

�దట��ా, ��త�బదధ్ త, ����్కక అ��్వషణ, �జయమ��� మనమ� ఉప���ం�ే పదమ�ల� మ��య�

�ాట�� జ�గ�తత్�ా �ర్వ�ం�ే ���నమ���ౖ ఆ��రప��య�ంట�ంద� అ���్ట � ట�ల్ అర్థ ం �ేసుక���న్డ�.
ఇప�ప్డ�, �ర్వచనమ�ల� న�న �ా్లట� �ాదక�లక� మ��య� సంఘ �ితర�ల �ాలప�

����ంత�ాసుత్�లక� క��� �ా్రమ�ఖయ్��. అ��ే అ���్ట � ట�ల్ ఈ �షయ�లను �ర్వ��ం�న ���నమ� మ��ంత

పట�ష్టం�ా ఉం��. ���క�ాసత్ �మ� మ��య� అ�����క�ాసత్ �మ���ౖ తన అ��ా్రయమ�లక� ఆ��రం�ా, అ�న్ట��

ప��గణల��� �సు��� ఒక వసుత్వ�ను ప్ర�ేయ్కమ��ా చూ�ించుటక� ��� ప��ర్థమ� ల��� �ారమ�ను మ��య�
��� ప్రమ���లను ల��� అ�ాంఛ�య లకష్ణమ�లను �ర్వ�ంచుట ��్వ�ా వసుత్వ�లను వ��గ్క��ంచు �ా్రరంభ
�ా�ీత్ �య �����ల�� స�, ఆయన తర్కమ�ను గ���్చ �వ��ం��డ�.

అనుగ�ణం�ా, తమ అ���్ట � ట�ల్ సంస్కృ��� సప్ష్టమ��ా సం���ించుటక�, �ా�ీత్ �యతత్వ

����ంతపం��త�ల� క��� �ాధయ్��న
� ంత ఖ�్చతమ��ా ����ంత ప��లను �ర్వ�ం��ర�.

అ���్ట � ట�ల్ ఖ�్చత���న పదజ�ల���� �ా్రమ�ఖయ్త��ే్చ ������న్ �ా�ీత్ �యతత్వ �ాదక�ల� ఎల�

ఉప���ం���� ఉ��హ��ంచ�����, అ��్వనస్ �క్క సుమమ్ ���ల��క నుం�� ఒక ��గమ�ను చూ��ద్మ�.

“�ేవ�డ� అనంత���న�ా��?” అను ���ష్క క���న అ��య్యమ�ల� అ��్వనస్ ���ం�� ఇవ్వబ��న అభయ్ంతరమ�నక�

ఈ �ధమ��ా �����ం��డ� మ��య� సప్ం��ం��డ�:

అభయ్ంతరమ� 1. �ేవ�డ� అనంత���న�ాడ� �ాదనన్ట�
�
్ల �ెల�సుత్ం��. అనంత��న
ప్ర��� అసంప�ర్ణ ం�ా ఉం�� ... ఏలయన�ా ����� ���ాల� మ��య� ప��ర్థ మ�
ఉనన్� ... అ��ే �ేవ�డ� అతయ్ంత ప��ప�ర�్ణడ�; అందువలన ఆయన
అనంత���న�ాడ� �ాడ�.

ఈ అభయ్ంతరమ�నక� సప్ం��ంచ�����, అ��్వనస్ �ర్వచనమ� అను అంశమ���ౖ దృ�ి్ట ��ట్ట �డ�. ఆయన

ఎల� సప్ం��ం���ో �నం��.

�తమ��ా �ేయబ��న ర�పమ� ��్వ�ా ఏ ప��ర్థమ� క��� సంప�ర్ణమ�

�ేయబడదు; అందువలన అనంతమ� అ� �ెపప్బ��న ప��ర్థమ�నక� అసంప�ర్ణ
స్వ��వమ� ఉనన్��; ఏలయన�ా అ�� ర�పమ�ల�� ప��ర్థ మ��ా నునన్��.

ఈ �నన్ �ాకయ్��గమ�ల��� అ��్వనస్ అ��క �ాం���క ప��లను ఉప���ం��డ�. అతడ�

“ప��ర్థమ�”, “ర�పమ�”, “��ా�ారమ�”, “�తమ�”, “అనంతమ�”, “సంప�ర్ణమ�” మ��య�

“అసంప�ర్ణమ�” వంట� ప��లను ఉప���ం��డ�. మ��య� తన �ాలప� �ార� అర్థ మ� �ేసు��ను ���ల�

అతడ� ఈ �ాం���క ప��లను ఉప���ం��డ� ఎందుకంట� అ� అ���్ట � ట�ల్ అట�్ట ప��లను ఉప���ం�న
-21����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు సంద��్శంచం��.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట

�దట��ాఠమ�: క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� అన�ా���?

���నమ�నక� అనుగ�ణం�ా ఉ��న్�. పరయ్వ�ానమ��ా, అ��్వనస్ తన ఆల�చనలక� మ��య� ఇతర�ల

ఆల�చనలక� మధయ్ వయ్��య్సమ�లను చూ�ించగ��ాడ�. ప����ష �క్క ఖ�్చత��న
� �ర్వచనమ�ల��ౖ ఈ
దృ�ి్ట �ా�ీత్ �యతత్వ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క లకష్ణమ��ా ఉనన్��.

ఈ దృ�ి్ట ఫ�తమ��ా, �ా�ీత్ �యతత్వ ����ంత�ాసత్ మ
� త్ వ
� � �ాం���క ప��ల�� �ం���� �ం��. ��స

����ంత�ాసత్ �మ� ��రక� �సత్ ృత���న ప్ర�ేయ్క పదజ�లమ�ను �ా�ీత్ �యతత్వ��తత్ల� అ�వృ��ధ్ �ే�ార�. మ��య�
�ా�� పదజ�లమ� ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� శ��బ�ద్ల��ా ఉప���ంచబడ�త� ఉం�� �ాబట�్ట ఇ�� మనక�
�ా్రమ�ఖయ్��న
� ��.

తర్క�ాసత్ �మ���ౖ అ���్ట � ట�ల్ �క్క రచనల� ఖ�్చత��న
� పదజ�లమ�ను ����్క �ె�ాప్ల� �ా�ీత్ �యతత్వ

����ంతపం��త�లక� సూప్��త్�చు్చట�� �ాట��ా, ����ంత స��య్లను మ�ట�్లడ�టల� ప్ర��ాదనలక� ��లక
�ాత్ర�చు్చటల� �ా��� ��్ర తస్��ం�ం��.

ప్ర��ాదనల�

సరళ��న
� ర�పమ�ల�, ప్ర��ాదనల� అ��� �షయమ� (సబ�జ్క్ట�) మ��య� సం��వయ్త (���
్ర �
� �ట్)

��్వ�ా ర��� ం��ంచబ��న సతయ్మ�ను ����్క �ెపప్డమ�. మన అను��న ఉప��య్సమ�లల� ప్ర��ాదనలను
ఉప���సత్ ూ�� ఉంట�మ�. “��ను మ��ి�” అను పదసమ�హమ�ను గమ�ంచం��. ఈ ప్ర��ాదనల�,
“��ను” అ���� �షయమ� మ��య� “మ��ి�” అ���� సం��వయ్త. ����ంత�ాసత్ �మ�ల� “��సు �ేవ��

క�మ�ర�డ�” వంట� ప్ర��ాదనల� మనక� బ�గ��ా �ె��ిన��. ఇట�వంట� సతయ్మ�లను గ���్చ ����్క �ె�ప్�

ప్ర��ాదనల� �ా�ీత్ �యతత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�నక� �ా్రమ�ఖయ్���న��ా ఉ��న్� ఏలయన�ా అ� అ���్ట � ట�ల్
తర్క�ాసత్ � ���్లషణ ఆ�ారంల� ఉనన్�.

����క్క ��త��ాదమనున�� ప్ర��ాదనల�� ఎల� ప��ేసత్ ుం�� అను �షయమ���ౖ అ���్ట � ట�ల్ ఎక�్కవ

దృ�ి్ట� ��ట్ట �డ�. ఆయన అ��ా్రయమ�ల�, అంతరద్ ృ�ి్ట ల��� �����ే్వ�ాల�, క�త్వం ల��� ప్ర�క�ాదం, ���కథ
ల��� �ా్రర్థ నల� వంట� వయ్��త్కరణల�� తర్కమ� ప� �ేయదు. తర్కమ� ప్ర��నం�ా �ాసత్ �ాల �క్క

ప్రకటనల�� మ���ప�� య�ంట�ం��. స���ా ర��� ం��ంచబ��న ప్ర��ాదనల�� మ�త్ర�� ఒక అం�ా�న్
���్ల�ించ����� మనమ� తర్కమ�ను ఉప���ంచవచు్చ.

అ���్ట � ట�ల్ �ా్రమ�ఖయ్త��్చన ����� అనుగ�ణం�ా, �ా�ీత్ �య తత్వమ� ��� �క్క �ా��రణ

����ంత�ాసత్ �మ�ను ప్ర��ాదనలల� వయ్కత్ మ� �ేయ����� కష్టపడ�త�ం��. ఇప�ప్డ�, తక�్కవ �ాధరణ, తక�్కవ

���య్�ా్థ�ల�, ���సత్వ ��ా్వసమ�ల� ఇతర వయ్��త్కరణల� క��� ఉం��ల� �ా�ీత్ �యతత్వ ����ంతపం��త�ల�
అర్థ మ� �ేసుక���న్ర�. ��ల�మం�� �ా�ీత్ �యతత్వ పం��త�ల� ప�త�్రల� మ��య� తమ మతపర���న

ఒప�ప్��ల�లను పదయ్మ�, �ాటల�, �ా్రర్థ నల� మ��య� ఇతర �షయ�ల ��్వ�ా వయ్కత్ పర��ర�. అ��ే
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అధు��తన ���య్సంబంధ��న
� సంద�ాభ్లల�, ����ంతపర��న
� నమ్మ�ాల��� జ�గ�తత్�ా ���్మంచబ��న
ప్ర��ాదనలల�, �ాసత్ �ాల ఉ��్ఘటనలల� సమ��ప్ంచబ��్డ�.

�ా�ీత్ �యతత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� ప్ర��ాదనల �క్క �ా్ర��నయ్తను ఉ��హ��ం��లంట�, మ���ా��

అ��్వనస్ �క్క సుమమ్ ���ల��క ��ప
ౖ � �ర�ా�. “�ేవ�� జ�్ఞనమ� స్వయం-��ా్థరణ�ా ఉనన్��?” అను

���ష్క క���న అ��య్యమ���ౖ ఆయన చర్చను �ం��మ�.

అభయ్ంతరమ� 1. �ేవ�� ఉ��� స్వయం-��ా్థరణ�ా ఉనన్ట�
్ల క��ిసత్ ుం��. �దట�
సూ��్రలల� మనమ� చూ�నట�
్ల �ా, మనక� స్వయం ��ా్థరణ�ా �ెల�పబ��న

�షయ�లను గ���్చన జ�్ఞనమ� సహజమ��ా మనల� ��టబ��య�ంట�ం��. అ��ే
డమ��ీ్కన్ �ె�ిప్నట�
్ల �ా (ఎ��దవ శ��బద్ ప� డమ��ీ్కన్ ను ప్ర�త్ ా�సూ
త్ ) “�ేవ��
జ�్ఞనమ� సహజమ��ా అ�న్ంట�ల� ��టబ��య�నన్��.” అందువలన �ేవ�� ఉ���
స్వయం-��ా్థరణ�ా ఉనన్��.

ఈ అభయ్ంతరమ�నక� అ��్వనస్ ఇల� సప్ం��ం��డ�.
ప్రదర్శన �క్క �దట� సూ��్రలక� సంబం��ం� తత్వ��తత్ (అ���్ట � ట�ల్ ను సూ�సూ
త్ )
�ె�ప్ి నట�
్ల �ా స్వయం-��ా్థరణ�ా ఉనన్ �షయమ� �క్క వయ్���క ��వమ�ను

ఎవర�ను మనసుస్ల� ఒప�ప్��ర�. అ��ే “�ేవ�డ� ఉ��న్డ�” అను ప్ర��ాదనక�
వయ్���కమ�ను మనసుస్ల� ఒప�ప్��వచు్చ: “‘�ేవ�డ� ల�డ�’ బ���ధ్�న
� ుల� తమ

హృదయమ�ల� అను��ందుర�.” (��రత్నల� 53:1). అందువలన, �ేవ�డ� ఉ��న్డ�
అ���� స్వయం-��ా్థరణ �ాదు.

మనమ� ఊ��ం�నట�
్ల �ా, “వయ్���క ��వనను ఏ ఒక్కర� మనసుస్ల� ఒప�ప్��ర�” అ� స్వయం

��ా్థరణక� అ���్ట � ట�ల్ ఇ�్చన �ాం���క అర్థ మ�ను ఈ �ాకయ్��గమ� సూ�సుత్ం��. �ా� ����� అ�తమ��ా,
అ��్వనస్ తన అభయ్ంతరక���� ప్ర��ాదన�� సప్ం��ంచడమ� మనమ� చూ�ాత్మ�. అతడ� ప్రశంసల� ల���

�ల�పమ��� సప్ం��ంచల�దు. అతడ� తన ప్రతయ్��్థ� �ట్ట ల�దు ల��� బ�����ంచల�దు. బదుల��ా, అతడ� తరచు�ా
ప్ర��ాదనల���� సప్ం��ం�ే�ాడ�.

ఇక్కడ మనమ� అ��్వనస్ ల� చూసుత్నన్�� �ా��రణం�ా �ా�ీత్ �యతత్వ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క

లకష్ణమ��ా ఉం��. �ా�ీత్ �యతత్వ పం��త�ల� తమ �ా��రణ ����ంత చర్చలను అ�న్ంట�� ప్ర��ాదనలక�

ప���తమ� �ే�ార�. జ�గ�తత్�ా �ర్వ�ం�న పదమ�లను �ాసత్ వ ప్రకటనలల� బ�గ��ా-అమ��క �ే�ి ����ంత

సమసయ్లను త��్కం��ర�. ఈ లకష్ణం అ���ా��క ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�నక� ��ంద్రమ��ా మ���ం�� త��్వ�ా మన
�ాలమ�ల� క��� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ప్ర��ాదనల� ��లక���న��ా�� ఉ��న్�.
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తర్క�ాసత్ �మ���ౖ అ���్ట � ట�ల్ �క్క సప్ందన�� వయ్వహ��ం�న �ా�ీత్ �యతత్వమ� �క్క మ�డవ

���నమ� సప్ష్ట��న ��య్య ప్ర�గమను (�ిల్ల ��సం) వరగ్ మ�ల� సంగ���ంచబడ�త�ం��.

సప్ష్ట��న ��య్య ప్ర�గమ�

ఒక పదమ�ల�, సప్ష్ట�న
� ��య్య ప్ర�గమ� అనున�� ప్ర�య
� మ�ల� మ��య� మ���ంప�లను

ర��� ం��ంచ����� ఏ�ాప్ట� �ేయబ��న ప్ర��ాదనల� క���య�నన్ తర్క �ాదమ�.

ఉ��హరణ�ా, �ా్రథ�క తర్క �ాఠయ్ప�సత్ �ాలల� తరచు బ� ��ంచబ�ే ఒక ప్ర��
ి ధ్ �
� ాం�న సప్ష్ట��న

��య్య ప్ర�గమ� ఈ �ధమ��ా ఉంట�ం��: ప్ర��ాదన ఒకట�: �� ���ట�స్ ఒక మ��ి. ప్ర��ాదన ��ండ�:
మనుష�య్లందర� మరత్ ����న�ార�. మ���ంప�: అందువలన, �� ���ట�స్ క��� మరత్ ���న
� �ా�ే.

���న్ �ధమ�ల�ౖన ��ా్మనమ�లక� న���ిం�ే �ాదనల��ా ప్ర��ాదనల� ఎల� క�మపరచబడ���

గ���త్ంచుటక� అ���్ట � ట�ల్ ��ల� సమయమ� గ���ాడ�. గ���త్ంప� �యమమ�, ��ౖర�ధయ్మ�ల�� �యమమ�,

�న��ంచబ��న మధయ్వ��త్త్వ �యమమ�, అ�ే �ధమ��ా ఊహను గ���్చన ��ధ సక�మత �యమ�ల�,
��ధ ప్ర��ాదనల నుం�� స���ా ల��� ����్కకమ��ా ��ధ ��ా్మనమ�లను ప��కష్ం�ా చూ�ే మ��ాగ్ల వల�

“తర్క �యమమ�ల�”�ా �ిల�వబ�ే ���� ఆయన అ��్వ�ిం��డ�.

�ాసత్ �ా���, �జ���న ����ంత �ాదనల� సం��్లష్ట��న��ా ఉంట��, �ా� �ా�ీత్ �యతత్వ

����ంతపం��త�ల� అ���్ట � ట�ల్ �యమ�లక� అనుగ�ణం�ా ఉనన్ ����ంత�ాసత్ � �ాదనలను ర��� ం��ంచ�����
ఉ�ేద్�ం��ర�.

సుమమ్ ���ల��కల�� “�ేవ�� జ�్ఞనమ� స్వయం-��ా్థరణ�ా ఉనన్��?” అను �షయమ���ౖ

అ��్వనస్ చర్చను మ��క�ా�� గమ�ంచు��మ�. �నన్��న
ౖ సప్ష్ట��న ��య్య ప్ర�గమ� ��్వ�ా �ేవ��
జ�్ఞనమ� స్వయం-��ా్థరణ��న
� �� అను ప్ర��ాదనక� అక్కడ ఆయన సప్ం��ం��డ�. ఆయన ఈ ప��ల�
�ా్ర�ాడ�:

స్వయం-��ా్థరణ�ా ఉనన్ �షయమ� �క్క వయ్���క ��వమ�ను ఎవర�ను

మనసుస్ల� ఒప�ప్��ర� ... �ా� “�ేవ�డ� ఉ��న్డ�” అ�� మ�ట �క్క వయ్���కమ�ను
మనసుస్ల� ఒప�ప్��వచు్చ: “‘�ేవ�డ� ల�డ�’ బ���ధ్�న
� ుల� తమ హృదయమ�ల�
అను��ందుర�.” అందువలన, �ేవ�డ� ఉ���ల� ఉ��న్డను �షయమ� స్వయం��ా్థరణ��న
� �� �ాదు.

ఇక్కడ ఇవ్వబ��న సప్ష్ట�న
� ��య్య ప్ర�గమ�ను ఈ �ధమ��ా �ెపప్వచు్చను. ప్ర��ాదన ఒకట�:

స్వయం-��ా్థరణ �క్క వయ్���కమ�ను ఏ ఒక్కర� మనసుస్ల� ఒప�ప్��ల�ర�. ప్ర��ాదన ��ండ�: “�ేవ�డ�
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ఉ��న్డ�’” అ�� మ�ట �క్క వయ్���కమ�ను మనసుస్ల� ఒప�ప్��వచు్చ. మ���ంప�: అందువలన, �ేవ�డ�
ఉ��న్డ� అను మ�ట స్వయం-��ా్థరణ��న
� �� �ాదు.

జ�గ�తత్�ా ���్మంచబ��న సప్ష్ట��న ��య్య ప్ర�గమ�ల�� అ��్వనస్ తన ����ంతమ�ను అ��్వ�ిం�

ఎల� �ా�ాడ�����న్�ో చూచుటక� ఈ �ాకయ్��గమ� ఒక ఉ��హరణ. ఆయన ఈ అంశమ���ౖ వయ్వహ��ం�న
���నమ� మధయ్య�గ �ా�ీత్ �యతత్వమ�నక� �లకష్ణం�ా ఉనన్��. �ాసత్ వం�ా, సప్ష్ట��న ��య్య

ప్ర�గమ���ౖ ఈ �ధ��న
� దృ�ి్ట మన �ాలమ�ల� క��� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�నక� ��ంద్ర లకష్ణమ��ా
ఉనన్��.

�ాం���క పదమ�ల��ౖ దృ�ి్ట ��ట్టడం, ప్ర��ాదనల� మ��య� ����్కక సప్ష్ట�న
� ��య్య ప్ర�గమ���ౖ

ఆ��రపడడం�� �ాట��ా, �ా�ీత్ �యతత్వ పం��త�ల� అ���్ట � ట�ల్ ప్ర���తమ�ను తమ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క
�ా్ర��నయ్తల ��్వ�ా చూ�ిం��ర�.

�ా్ర��నయ్తల�

�ి్థర���న, ��త�బదధ్ �న
� , �� �ానక�మం పరం�ా �ాసత్ �కతను ���్ల�ిం�ే బ�ధయ్తక� అ���్ట � ట�ల్

తర్కమ�ను అనువ��త్ం��డ�. ప్ర��� �ల�వ (వ��్టకల్) ��త�బదధ్ క�మంల� ��ట��ేసు��నన్ట�
్ల చూ�ాడ�. ఆయన
అ��ా్రయంల�, అ�న్ �షయమ�ల� ఒక ��లబదద్ �క్క ��గ�వ అంచున ఉనన్ ����్వర� అసంప�ర్ణ తల�
మ��య� ��ౖ అంచున ఉనన్ స్వచ్ఛ��న
� ఐకయ్త మ��య� ప��ప�ర్ణ ర�పమ�నక� మధయ్ ఉ��న్�. ఈ
��త�బదధ్ క�మమ�ల��� ప్ర� �ధ���న �ాసత్ �కత �క్క �ా్థనమ� ఎక్కడ స��పడ�త�ం�ో గ���త్ంచడం
తత్వ�ాసత్ �మ� �క్క అ��క బ�ధయ్తల�్ల ఒకట��ా ఉనన్ద� ఆయన నమ్మకం.

సులభ���న ప��ల�్ల, �ేవ�డ� ���� ��లబదద్ క� ��ౖ అంచున ఉ��న్డ�. ఆయన ప్ర��నుడ�,

సమసత్ మ�ను సృ�ి్టంచుటక� సృ�ి్టంచబడ��ాడ�. �ేవ�డ� స్వచ్ఛ ఐకయ్త, స్వచ్ఛ ర�పమ�, స్వచ్ఛ �వమ�
గల�ాడ�. �ేవదూతల� �ేవ��కంట� ఒక అడ�గ� ���ంద ఉ��న్ర�. �ార� ఆత్మ మ��య� శ��రమ�ను

క���న�ార� �ాబట�్ట మ�నవ�ల� �ేవదూతల ���ంద ఉ��న్ర�. అ��క ర�ాల�ౖన జంత�వ�ల� తమ �ా్థనమ�ను

మ�నవ�ల ���ంద క���య�నన్�; తర��ాత �క్కల�; తదుప�� ఆకర్బన ప��ర్థమ�ల�; తర��ాత �ా�, అ��న్,
భ�� మ��య� �ర� అను ��ల�గ� �ా్రథ�క మ�ల�ాల�; మ��య� �వర�ా ప్ర��న ప��ర్థ మ� ��గ�వన
ఉంట�ం��.

తమ అ���్ట � ట�ల్ సంస్కృత�ల�� సం���ించ�����, ఈ అ���్ట � ట�ల్ పదధ్ � ప్ర�ారం�ా తమ

����ంత�ాసత్ �మ�ను �వ��ంచ����� �ా�ీత్ �యతత్వ పం��త�ల� ప్రయ�న్ం��ర�. ��ౖ నుం�� వ�్చన

����ంత�ాసత్ �మ� �క్క క�మమ�ల� �ా�� �ి�ధ్ �ంత �ా�ాంశమ�లను బలమ��ా ���ద్�ం��ర�. అన�ా, �ార�

అ���్ట � ట�ల్ �� �ానక�మమ� �క్క ఉనన్త �ా్థ�లక� సమ�ంతరం�ా ఉనన్ ��స
� త్ వ బ� ధల�� ఆరం�ం� దృ�ి్ట
��ట్టడం �దల���ట్ట �ర� తదుప�� అ���్ట � ట�ల్ ��లబదద్ �క్క తక�్కవ �ా్థ�ల�� సమ�ంతరం�ా ఉనన్
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బ� ధల��ౖ దృ�ి్ట ��ట్ట �ర�. అ�న్��ళల�, ప్ర� ��గమ� ఇతర ��గమ�ల�� ఎల� స���� త�ం�ో �వ��సత్ ూ, తమ ��ౖ

నుం�� వ�్చన ����ంత�ాసత్ �మంతట���ౖ ఆవ��ం�న ��్లష్ట�న
� ��త�బదధ్ క�మ��న్ సప్ష్టం �ేయ����� చూ��ర�.
��ౖ నుం�� వ�్చన ����ంత�ాసత్ �మ���ౖ ఈ �ధ���న �ో రణ�� ��మస్ అ��్వనస్ సుమమ్ ���ల��క

అమ��కల� సప్ష్టమ��ా చూడవచు్చ. ఆయన సుమమ్ల� ఒకటవ ��గమ� ఉ�� ��్ఘతమ��� ఆరంభ���

�ా�ీత్ �యతత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ఉనన్త �ా్ర��నయ్తగల అంశమ���ప
ౖ � ��న�ాగ�త�ం��: అ��్వ�య �ేవ�డ�.
తదుప�� అ��్వనస్ ఆ��ా్వదకర���న �్రత్వమ� ��ప
ౖ � మరల�డ�. తర��ాత, అతడ� సృ�ి్ట �ద దృ�ి్ట ��ట్ట �డ�,
మ��య� ఇ�� అ�న్ �షయ�లక� �దట� �ారణం �ేవ��ేయ� ఇంకనూ శ�దద్ చూప�త�నన్ అ��య్యమ�.

తదుప�� సృ�ి్టల� ��పప్ �����ప
ౖ � మరల�డ� అ��్వనస్. �ేవదూతల� తర��ాత, �ేవదూతలక� ��ం� �� ఉనన్
���క సృ�ి్ట� సూ�ం�ే ఆర� ��నమ�ల సృ�ి్ట� ఆయన చ��్చం��డ�. అట� తర��ాత ఆత్మ మ��య�

శ��రమ�ను క���య�నన్ మ�నవత్వమను అ��య్యమ� ఉనన్��. �వర�ా, ���క ప్రపంచమ�ల� ఉనన్ �ాట���
స� సృ�ి్టయంతట���ౖ �ేవ�� ప్రభ�త్వమ�ను గ���్చ �ెపత్ � అ��్వనస్ సుమమ్ల�� ��గమ� ఒకట��

మ���ం��డ�.

అ��్వనస్ �క్క సుమమ్ ���ల��కల� ప్ర��ం�ం�న అ���్ట � ట�ల్ �ా్ర��నయ్తల� �ా�ీత్ �యతత్వమ�

�క్క �ా��రణ వ�య్హమ�ను చూ�ి�త్ ా�. మ��య� ఈ �ో రణ� శ��బ�ద్ల��ా అ���ా��క ��స
� త్ వ

����ంత�ాసత్ �మ�ను క���య�ం��, మ��య� ఇ�� అధు��తన ��్ర ట��్ట ం� ట్ క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� క���

ఉం��.

���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ� ���తత్ �బంధన పదధ్ త�ల నుం�� ���క�ల ఆల�చన ���నమ�ల��� మ���న ���న్

���నమ�లను మనమ� ఇపప్ట�వరక� చూ��మ� — �దట��ా సంఘ �ితర�ల �ాలమ�ల�� న�న �ా్లట�

ద్వం��్వదమ�ను, మ��య� తర�ప�� మధయ్య�గమ�ల�� అ���్ట � ట�ల్ ��త��ాదమ�ను చూ��మ� — �ాబట�్ట

ఇప�ప్డ� ��్ర ట��్ట ం� ట్ ����ంత�ాసత్ �మ� ఈ అ�వృ�ుధ్ల�� �� ల్చబ��న మ��ాగ్లను ఇప�ప్డ� మనమ� చూ��ద్మ�.

��్ర ట��్ట �ంట్ ����ంత�ాసత్ �మ�

��్ర ట��్ట ం� ట్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ప����ంచ����� ��ల� మ��ాగ్ల� ఉ��న్� గనుక ఒక �నన్

��గమ�నక� మ�త్ర�� మనలను మనం ప���తం �ేసు���ా�. ��్ర ట��్ట ం� ట్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� మ�డ�

దశలను మనమ� చూ��ద్మ�: �దట��ా, 16 వశ��బద్ ప� ఆరంభ సంస్కరత్ ల ����ంత�ాసత్ �మ�; ��ండవ���ా,
�ాంప్ర���క ��్ర ట��్ట ం� ట్ల ఒప�ప్��ల�ల�; మ��య� మ�డవ���ా, ఆధు�క ��్ర ట��్ట ం� ట్ క�మబదధ్

����ంత�ాసత్ �మ�. �ా్రరంభ సంస్కరత్ ల ����ంత�ాసత్ �మ��� ఆరం�ంచుదమ�.

-26����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు సంద��్శంచం��.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట

�దట��ాఠమ�: క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� అన�ా���?

�ా్రరంభ సంస్కరత్ ల�

ల�ఖనమ�ల ఆ��రమ��ా ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ప�నః���్మంచుట �ా్రరంభ ��్ర ట��్ట ం� ట్

����ంత�ాసత్ �మ� �క్క లకష్య్���య�ం��న��. ఉ��హరణక�, మ���్టన్ ల�థర్ మ��య� జ�న్ ���్వన్,

����ంత�ాసత్ �మ�ల� బ�ౖ�ల� అ���ారమ�ను ప�నర���్ఘట�ం��ల� ప్ర�ాఢ��న
� �ాంఛ క���య�ం����. �ార�

��మన్ �ాథ�క్ �ి�ధ్ �ంతమ�లను మ��య� �ప్ల �ాత్మక�ల�న
ౖ అ��బ��ి్టస� స�ాళ్ల ను ప్రతయ్కష్ం�ా ల�ఖనమ�ల
��్వ�ా ఎదు��్క��న్ర�.

ఫ�తమ��ా, ల�థర్ ల��� �ాల్వన్ ఆధు�క క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�నక� అనుగ�ణం�ా ఉనన్ �ే��

�ా్రయల�దు. బదుల��ా, ల�థర్ ప్ర�����న
� �ి�ప్ ��ల�ంచన్ మ��య� ���్వన్ అనుచర��ైన ���డర్
�జ� అను�ార� �ా్రరంభ ��్ర ట��్ట ం� ట్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను క�మపర��ర�. అ�నను, �ా్రరంభ సంస్కరత్ ల

రచనలల� క��� సంఘ �ితర�ల �ాలప� ����ంత�ాసత్ � మ��య� �ా�ీత్ �యతత్వ ����ంత�ాసత్ � లకష్ణ�ల�
ఉ��న్�.

ఉ��హరణ�ా, ఇ���ట�య్ట్స్ అఫ్ ����ట్ ియన్ ����యన్ అను ప్ర�ి�ధ్ �
� ెం��న ���్వన్ రచనను

గమ�ంచం��. మత ���ధ���న �ి�ధ్ �ంతమ�ల (�����ి) నుం�� ��్ర ట��్ట ం� ట్ల ను ర��ంచ����� ఇ���ట�య్ట్స్

�ట్ట �దట��ా �ా్రయబ��ం��. అ��ే ��్ర ట��్ట ం� ట్ల అ��ా్రయమ�లను �ా�ాడ���నుటల�, ���
్ర �
ి �దయ్మమ�నక�

���న్ శ��బద్ మ�ల మ�ందు ����ంత�ాసత్ �మ� ���్మంచుటక��ాను అ�వృ��ధ్ �ెం��న �ధమ�లక� �ా్రమ�ఖయ్��న
�

స�ప అనుబంధమ�లను ���్వన్ ప్ర��ం�ం��డ�. ఇప�ప్డ�, ���్వన్ ��వలమ� సంఘ �ితర�ల �ాలప� ల���
�ా�ీత్ �యతత్వ ����ంత�ాసత్ � పదధ్ తలను అనుస��ం��డ� అ� �ెపప్డం ��య్యం �ాదు. ఏ�ే��
� �, ఇ���ట�య్ట్స్

ల� అ���్ట � ట�ల్ �ాం���క ప��లల� ఉప���ం�న తర్కమ� ��డల �ా్రమ�ఖయ్���న శ�దధ్ను చూ�ిం��డ�;

ఆయన ����ంతమ�ను ఎక�్కవ�ా ప్ర��ాదనలల� వయ్కత్ పర��డ�; అం�ాలను త��్కంచ����� సప్ష్ట�న
� ��య్య
ప్ర�గమ�ను ���్మం��డ�; మ��య� ��ౖ నుం�� వ�్చన ����ంత�ాసత్ �మ� �ా్ర��నయ్తలక� అనుగ�ణం�ా తన
����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుక���న్డ�.

���్వన్ రచనల�� ప్ర� �షయమ�ను చ��్చంచు��నుటక� సమయమ� స���� దు గనుక,

����ంత�ాసత్ �మ�ల� ��ంద్ర �ాధకం�ా ఉనన్ ��త��ాదమ�ను మ��య� ��ౖ నుం�� ����ంత�ాసత్ �మ�

�ా్ర��నయ్తలను ఆయన అనుస��ం�న ���నమ�ను చూ��ద్మ�. ఒక��ప
ౖ �, తర్క�ాసత్ �మ� ల��� తర్కమ�ను

అధయ్యనమ� �ేయ�టల�గల ప్ర�జనమ�లను, అ� అ��ా్వసుల�ే అ�వృ��ధ్ �ేయబ��నపప్ట��� క���,
���్వన్ ����్క �ె�ిప్న ���నమ�ను �నం��.

ప�సత్ కమ� ��ండ�ల�, ఇ���ట�య్ట్స్ ల�� ��ండవ అ��య్యమ�ల�, ఆయన ఈ మ�టలను �ా్ర�ాడ�.
���క�ాసత్ �మ�, తర్క�ాసత్ �మ�, గణ�త�ాసత్ �మ�, మ��య� ఇతర �ార�పయ్ �జ�్ఞన
�ా�ాత్�లల� భ��త్��నుల ��్వ�ా �ేవ�డ� మనక� స�యమ� మ��య� ప��చరయ్
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�ేయ�టక� ఇష్టపడ�త�ంట�, మనమ� ��� నుం�� �� ందుక�ం��ం, ల�దంట�, మనక�

అం��ంచబ��న �ేవ�� బహ�మ�నమ�లను �ర్ల కష్య్ం �ే�,�త్ మన �� మ��తనమ�ను బట�్ట
మన�� ���ంచబడ��మ�.

తర్క�ాసత్ �మ� ల��� తర్కమ� �క్క ఈ ఆ�దమ�నక� అనుగ�ణం�ా, ���్వన్ రచనల� ��వలమ�

ల�ఖనమ�ల� బ� ��ం�ే �షయ�లపట్ల శ�దధ్ చూ�ించడం మ�త్ర�� �ాదు�ా� ఆ బ�ౖ�ల�ను�ార���న బ� ధలను
అ���్ట � ట�ల్ తర్క ప్రమ�ణ�లక� అనుగ�ణ���న మ��ాగ్ల�్ల �వ��ంచ����� క��� శ�దద్ చూప����.

మ����ప
ౖ �, మధయ్య�గ ����ంత�ాసత్ � ��ా్మణమ�లను దగగ్ ర�ా ప్ర��ం�ంచు �ధమ�లల��� ���్వన్

ర�ం�న ఇ���ట�య్ట్స్ అ�� ప�సత్ కమ� క��� ��ౖ నుం�� ����ంత�ాసత్ మ
� � �క్క �ా్ర��నయ్తలను ��దద్ ఎత�
త్ న

ప్ర��ం�సుత్నన్�. ఇ���ట�య్ట్స్ ��ల�గ� ప�సత్ �ాల��ా �భ�ంచబ��్డ�: �దట� ప�సత్ కమ� సృ�ి్టకరత్ �ా

�ేవ�� జ�్ఞనమ�ను గ���్చ చ��్చసుత్ం��. ఈ ప�సత్ కమ�ల� �ేవ��� గ���్చ మ��య� �ేవ�డ� స��్వనన్త��ెన
ౖ

సృ�ి్టకరత్ �ా మ��య� �శ్వమ�ను �యం�్రం�ే�ా��ా �వ��ం��డ�. ��ండవ ప�సత్ కమ� ��చక���ా �ేవ��
జ�్ఞనమ���ౖ దృ�ి్ట ��డ�త�ం��; ��స
� త్ ు తన ప్రజల ��రక� రకష్ణను ��ర����్చనట�
్ల �ా ప్రపంచమ�ల� �ేవ��

జ�కయ్మ�నక� సంబం��ం�న మ���న్ భ�సంబంధ��న
� �షయ�లను ఇ�� ప��గణ�సత్ ుం��. మ�డవ ప�సత్ కమ�
కృప �� ందు��వడం, ��� ప్ర�జనమ�ల� మ��య� ప్ర��వమ�లను గ���్చ చ��్చసుత్ం��. ���సత్ ుల�

��ర��ర్చబ��న రకష్ణ వయ్��త్గతమ��ా ప్రజలక� ఎల� వ��త్సత్ ుం�� అను �షయమ�ను మ��య� రకష్ణను

�� ందు���న ప్రజల వయ్��త్గత ����లల� రకష్ణ అనున�� ఎట�వంట� ఆ��ా్వ��ల� మ��య� ప్ర���ాలను

�ెసత్ ుం�� అను �షయమ�ను ���్వన్ �వ��ం��డ�. ��లగ్ వ ప�సత్ కమ� మ��ంత తక�్కవ, ఆచరణ�త్మక��న
�
�షయ�ల��ౖ దృ�ి్ట ��డ�త�ం��: సంఘమ�, ��� సం�ా్కరమ�, మ��య� ��ర ప్రభ�త్వమ� ��డల ���
సంబంధమ�.

�ాబట�్ట , ���్వన్ అ��క ఖ��ళ ��వనల నుం�� తక�్కవ మ��య� మ��ంత ల���క �షయ�ల��ప
ౖ �

తర�నట�
్ల �ా మనమ� చూడగలమ�. �ేవ�డ� సృ�ి్ట�ౖ� ��పప్ �ార్వ��మ అ���ారమ� గల�ాడ� అను

�షయమ�ను �దట��ా చ��్చం��డ�. ��స
� త్ ుల� �ేవ�డ� చ��త్రల� జ�కయ్ం �ేసుక���న్డ� అనున�� ��ండవ

�షయమ��ా చ��్చం��డ�. వయ్��త్గత ప్రజల రకష్ణ అ���� తదుప�� చ��్చం��డ�. �వ���ా, ఆచరణ�త్మక,
అను��న ��స
� త్ వ ఆం�ో ళనల �షయ�లను చ��్చం��డ�.

�ాబట�్ట , ��ౖ నుం�� వ�్చన ����ంత�ాసత్ �మ� మ��య� తర్కమ� ��డల అత� ఆ�దమ� ప్ర�ారమ�,

సంస్కరణక� మ�ను�� సంఘ చ��త్రల� అ�వృ��ధ్�ెం��న ����ంత పదధ్ త�లను మ��య� �ా్ర��నయ్తలను ���్వన్
అనుస��ం��డ�.

����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ఆరంభ అ�వృ�ుధ్ల��ౖ ఆ��మ ��్ర ట��్ట ం� ట్ ����ంతమ� ఆ��రపడ�

�షయమ�ను మనమ� గ���త్ంచుట�� �ాట��ా, ��్ర ట��్ట ం� ట్ల ఒడంబ��కల �ారసత్వమ� �షయమ�ల� క���
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అ�ే �జమ� మనమ� �ె�ాప్�. ప్రపంచమ�ల�� ����్వర� �ా్రంతమ�లక� �ెం��న ��్ర ట��్ట ం� ట�
్ల తమ

��ా్వసమ�ను సంగ���ంచు పల� �ాంప్ర���క ��ట��జంలను మ��య� ఒప�ప్��ల�లను ఉతప్�త్ �ే�ార�.

�ాంప్ర���క ఒప�ప్��ల�ల�

ఉ��హరణ ��రక�, సుమ�ర� 1647ల� �ా్రయబ��న ��స్ట్ ��సట్ ర్ ��ావ్సప�ట�ప�ప్��ల� �క్క

����ంత�ాసత్ �మ�ను గ��ంచం��. ఆరంభ ��్ర ట��్ట ం� ట్ల వల�, ల�ఖన బ� ధనక� �ా్రమ�ఖయ్త��్చనంత మ�త్రమ�న
��స్్ట ��స్ట ర్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ��వలమ� �ా�ీత్ �యతత్వమ��ా �ిలవడం ��య్యం �ాదు. ఇపప్ట���,

ఒప�ప్��ల� అనున�� మధయ్య�గ ����ంత�ాసత్ � దృకప్థమ� వలన ప్ర���తం �ేయబ��నద�న �షయం

�ాసత్ వం. అ���్ట � ట�ల్ తర్కమ� �ాం���క ప��ల��ౖ ఆ����త��న
� ���నమ�, ప్ర��ాదనల� వయ్��త్కరణమ� �క్క
��ంద్రమ��ా ఉనన్ ���నమ�, ����ంత�ాసత్ �మ�ను అం��ంచుటల� గల సప్ష్ట��న ��య్య ప్ర��యమ� �క్క
���నమ�, మ��య� ��ౖ నుం�� వ�్చన ����ంత�ాసత్ � �ా్ర��నయ్తల పరమ��ా ����ంత�ాసత్ � అంశమ�లను అ��
ఏరప్ర�ే ���నమ�ల�న్ట�� ఒప�ప్��ల� హత�
త్ ��ంట�ం��.

��స్ట్ ��సట్ ర్ ��ావ్సప�ట�ప�ప్��ల�ల� తర్కమ� �క్క అతయ్ంత �ా్రమ�ఖయ్���న ప�� మనమ�

చూడగలమ�. ఇ�� ప్ర�ేయ్కమ��ా ఒకటవ అ��య్యమ�, ఆరవ ���ాల� సప్ష్టమ�త�ం��. అ�� ఏల� ఉనన్�ో

చూడం��.

ఆయన మ��మ, మ�నవ�� రకష్ణ, ��ా్వసమ� మ��య� ��తమ�నక�, అవసర��న
�
�షయ�ల�న్ట�ల� �ేవ�� సల� అ���,� ల�ఖనమ�ల� వయ్��త్క��ంచబ��య�ండవచు్చ,
ల��� మం� ల��� అవసర���న పరయ్వ�ానమ� ల�ఖనమ� నుం�� ఊ��ంచబడవచు్చ.

�ేవ�� మ��మ మ��య� మన రకష్ణ, ��ా్వసమ� మ��య� ��తమ�నక� అవసర��న
� ప్ర��� ��ండ�

మ��ాగ్ల�్ల క��ిసత్ ుందనన్ �షయమ�ను ఇక్కడ గమ�ంచం��. ఒక��ౖప�, ఈ సతయ్మ�ల� సప్ష్టమ��ా

ల�ఖనమ�ల� �ెపప్బ��న�. అన�ా, బ�ౖ�ల� ���న్ �ా్రమ�ఖయ్���న సతయ్మ�లను సప్ష్టమ��ా బ� ��సత్ ుం��.

అ��ే మ����ప
ౖ �, ఇతర ��స
� త్ వ �ి�ధ్ �ంతమ�ల� బహ��ా “మం� మ��య� అవసర��న
� పరయ్వ�ానమ�లను
ల�ఖనమ� నుం�� ఊ��ంచవచు్చ.” ఈ కథనమ� ��్ర ట��్ట ం� ట్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ��త��ాదమ�క� ల���

తర్కమ�నక� మ�ఖయ్���న �ాత్రను ఇసుత్ం��. ఈ ��్ర ట��్ట ం� ట్ ����ంతపం��త�ల� తమ ప�� �ే�ినప�ప్డ�,

ల�ఖనమ�ల�� అన్వ�ంప�ను గ���ంచ����� ��త��ాదమ�ను ల��� తర్కమ�ను �ార� ఉప���ం�ె��
� ార�.

ఈ �ధమ��ా, ��స్ట్ ��సట్ ర్ ��ావ్సప�ట�ప�ప్��ల� ప�ర్వ�ాలప� పదధ్ త�ల �క్క ఖ�్చత���న �ో రణ��

��ల్ల���స
ే త్ ుం��.

���కంట�, ��ా్వసప� ఒప�ప్��ల� �క్క �సత్ ృత ఆ�ారమ� క��� ��ౖ నుం�� ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క

�ా్ర��నయ్తలను ప్రతయ్కష్పర�సుత్ం��. ఒప�ప్��ల�ల�� అ��య్యమ�ల� ఈ క�మమ�ను అనుస���త్ ా�: “ల�ఖనమ�
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�క్క,” అను ���ష్క క���న ఆరంభ అ��య్యమ� తర��ాత ��ండ� మ��య� మ�డ� అ��య్యమ�ల� ఉనన్త
ఆ�్మయ �ాసత్ �కతను అన�ా — �ేవ����ౖ దృ�ి్ట ��డ���. తర��ాత, ��ల�గ� మ��య� ఐదు

అ��య్యమ�ల� సృ�ి్ట� గ���్చ చ��్చ�ాత్�. అట� తర��ాత �ా్రపం�క ల��� భ�సంబంధ��న
� అం�ాల��ౖ

దృ�ి్ట�డ
� ���, అ��య్యమ�ల� ఆర� నుం�� ప����డ� వరక� మ�న�ా� �ాపమ�ల� ప���� �న ���నమ�

మ��య� ��చన ���నమ�ను గ���్చ చ��్చ�ాత్�. తదుప��, అ��య్యమ�ల� పదు������ నుం��

మ���ౖప్ఒకట� వరక� సంఘమ� మ��య� ��స
� త్ వ ��తమ�నక� సంబం��ం�న ఆచరణ�త్మక �షయ�లను

చ���త్ ా�. �వ���ా, మ���ౖప్-��ండ� మ��య� మ���ౖప్-మ�డ� అ��య్య�ల� ప్రపంచ చ��త్ర మ���ంప�ను గ���్చ
మ�ట�్లడ����.

ఈ ఆ�ారమ�ల� ప్రసత్ ు�ంచబ��న ����ంత�ాసత్ � �ా్ర��నయ్తల� అ��క���న �ాంప్ర��య ��్ర ట��్ట ం� ట్

ఒప�ప్��ల�లను మ��య� ప్ర��న్తత్ ర క�మమ��ా ఉం�ే ఒక సంగ�హ గ�ంథమ�ను క���య���న్�.

�ా్రరంభ ��్ర ట��్ట ం� ట్ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ఈ �ా��రణ �ో రణ�ల� మ��య� �ాంప్ర��య ��్ర ట��్ట ం� ట్

ఒప�ప్��ల�లను మనసుస్ల� ఉంచు���, ఆధు�క క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� అ�ే �ధ��న
� �ో రణ�లను
��న�ా��సత్ ుంద� మనమ� గ��ం� చవచు్చ.

ఆధు�క క�మబదధ్ తల�

ఉ��హరణ ��రక�, 1797 నుం�� 1878 వరక� �వ�ిం�న �ిన్
్ర స్ టన్ ���న��ల�� ����్లస్ హడ్జ్

�క్క క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను గమ�ంచు��మ�. ఆయన క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మంతట�ల�, �ాంప్ర��య
�ాం���క ప��లను ఉప���ం�నప�ప్డ�, ప్ర��ాదనల��ౖ ఆ����త���నప�ప్డ�, సప్ష్ట�న
� ��య్య

ప్ర�గమ�ను జ�గ�తత్�ా ఉప���ం� తన ఆల�చనను ���్మంచుక�నన్ప�ప్డ�, ��త��ాదమ� మ��య�
తర్కమ�నక� హడ్జ్ ��ంద్ర �ా్థనమ�ను ఇ�్చ మ��య� ��ౖ నుం�� వ�్చన ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క
�ా్ర��నయ్తలను అనుస��ం��డ�.

మ����ప
ౖ �, ����ంత�ాసత్ �మ�ల� మధయ్య�గ �ా�ీత్ �య తత్వమ� మ��య� �ా్రరంభ ��్ర ట��్ట ం� ట్ల �క్క

�యమ�లను అ��గ�ం�ే ఒక �ాత్రను తర్కమ�నక� హడ్జ్ ఆ���ం��డ�. ఆధు�క �ాసత్ ��్ఞలక�

అనుగ�ణ���న మ��ాగ్ల�్ల ����ంతపం��త�ల� తమ క�మ�కష్ణను ఎల� �ాట�ం��ల� �ె�ప్ి న ఆయన �����లను

చూ��ద్ం. ఆయన క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల�� �దట� ప�సత్ కమ�, ఐదవ ��గమ�ల� ఈ మ�టలను
�ా్ర�ాడ�:

�జ�్ఞన �ాసత్ ��్ఞడ� ప్రకృ�� అధయ్యనం �ేయ����� ���న్ ప��ా్వల�చనల� క���
వ�ాత్డ�.

అతడ� జ�్ఞన అవ�ాహన �క్క ��ా్వస�యతను ఊ���త్ ాడ�. …
-30����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు సంద��్శంచం��.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట

�దట��ాఠమ�: క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� అన�ా���?

అతడ� మ�న�ిక �ారయ్కల��ాల �క్క ��ా్వస�యతను క��� ఊ��ం���....
అనుభవమ� ��్వ�ా ��ర�్చ��నబడ� ఆ సతయ్మ�ల �శ్చయత��ౖన క���

ఆ��రప���... ప్ర� ప��ణ�మమ�నక� ఒక �ారణం ఉంట�ం��; ఒ�� రక���న
ప���్థ ిత�లల� అ�ే �ారణం అ�ే రక���న ప��ణ�మ�లను ఇసుత్ం��.

అత� �ాలమ�ల� �జ�్ఞన �ాసత్ �మ�ల� ఎల� అర్థ మ� �ేసు��నబ��న�� �వ��ం�న తర��ాత, క�మబదధ్

����ంతపం��త�లను గ���్చ హడ్జ్ ఒక మ�టను �ె�ాప్డ�.

...�జ�్ఞన �ాసత్ ��్ఞ���� ప్రకృ� ఎల��� ����ంతపం��త����� బ�ౖ�ల� ఆల���. అ�� అత���

సతయ్మ�ల ��డ్డం��; మ��య� బ��
ౖ ల� బ� ��ం�ే �షయ�లను �ెల�సు��నుటల� ఆయన
పదధ్ �, ప్రకృ� బ� ��ం�ే �షయ�లను �ెల�సు��నుటక� ప్రకృ� తత్వ��తత్ ఉప���ం�ే
పదధ్ � ఒకట�.

�ాబట�్ట ఆయన �ాలమ�ల�� �జ�్ఞన�ాసత్ �మ� ప్ర�ారమ� హడ్జ్ ��త��ాదమ� మ��య� తర్కమ� ��డల

తన అవ�ాహనను మ�ర�్చ���నపప్ట���, ఒక క�మబదధ్ ����ంతపం��త���ా ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటక�
�ాంప్ర��యక���న ��త��ాదమ� మ��య� తర్కమ�ను �ా్రమ�ఖయ్���న ప��క�ాల��ా ఆయన చూ�న
���నమ�ను మనమ� చూ�ొ చు్చ.

మ����ప
ౖ �, హడ్జ్ �క్క క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ మ
� � ��ౖ నుం�� వ�్చన ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క

�ా్ర��నయ్తలను క��� అనుస��సత్ ుం��. ఆయన క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను చూ�నప�ప్డ� ��స
� త్ వ ����ంతనక�
ఆయన ఇ�్చన �ా�ాంశమ� ��ల్ల�� అవ�త�ం��.

అత� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ మ
� � ఉ�� ��్ఘతమ��� ఆరంభ��,� “�ేవ�� గ���్చన �ాసత్ �మ�” అ�

��ర���ట్టబ��న ఒకటవ ��గమ�ల� ��న�ాగ�త�ం��. అక్కడ ఆయన �ేవ�� �ి�ధ్ �ంతమ�ను గ���్చ

చ��్చం��డ�. “మ�నవ�ాసత్ �మ�”�ా ����్కనబ��న ��ండవ ��గమ� �ా్ర��నయ్తల ��లబదద్ ల� ���ం����

మ�నవత్వమ� ��ప
ౖ � ��న�ాగ�త�ం��. తర��ాత మ�డవ ��గమ�, “రకష్ణ�ాసత్ �మ�,” ఇ�� ��స
� త్ ుల� �ేవ��

�ారయ్మ� �క్క అతయ్��క ��వన�� ఆరంభ��� ప్రజల వయ్��త్గత ��తమ�లల� రకష్ణను గ���్చన అనువరత్ నను

చ��్చసుత్ం��, మ��య� తర��ాత కృప �క్క ఆచరణ�త్మక మ�రగ్ మ�లను చ��్చసుత్ం��. �ాంప్ర��యక��న
�

క�మమ�ను అనుస��ం� ��ల�గవ ��గమ����న “�ాకడ �ాసత్ �మ�”�� — అన�ా �వ�� ��నమ�ల��� — అత�

����ంత�ాసత్ �మ�ను మ���ం��డ�.

�ాబట�్ట ప్ర� య�గమ�ల�, నమ్మక���న ��స
� త్ వ�ల� ల�ఖనమ�లక� ��ేయ�ల�ౖ ��సుత్, �ార� �వ�ిసత్ ునన్

అనయ్ సంస్కృత�లక� సమ��త���న మ��ాగ్ల�్ల ల�ఖన బ� ధలను వయ్కత్ పర��ర� క��� మనమ� చూడవచు్చ.
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���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను వయ్కత్ పర�ే ఒక ప్ర��న మ�రగ్ మ�ను క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� ఎల� అ�వృ��ధ్

�ే�న
ి �ో మనమ� ఇపప్ట�వరక� చూ�ామ�, గనుక ఇప�ప్డ� మ�డవ ప్ర��న అంశ��న
� క�మబదధ్

����ంత�ాసత్ �మ� �క్క �ల�వల� మ��య� ప్రమ�దమ�లను మనమ� చ��్చంచుదమ�. మ�ందు �ాఠమ�లల�
ఈ �షయ�లను మ��ంత �వరం�ా చ��్చ�ాత్మ�. �ాబట�్ట , ఇప�ప్డ� ���న్ ��ాల��న
� అంశమ�లను మ�త్ర��
చూ��ద్మ�.

�ల�వల� మ��య� ప్రమ���ల�
క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ���న్ అనుక�ల మ��య� ప్ర�క�ల లకష్ణమ�లను చూ��లంట�,

ఇతర �ాఠమ�లల� ����ంత�ాసత్ � ��ా్మణమ�ను గ���్చ ఎల� �వ��ం��� జ�్ఞపకం �ేసు���ా�. ���సత్వ

����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటక��ాను �ేవ�డ� మనక� దయ�ే�న
ి మ�డ� ప్ర��న వనర�లను గ���్చ
మ�ట�్ల��న �షయమ�ను మనమ� జ�్ఞపకమ� �ేసు���ా�: ల�ఖన �వరణ, సమ�జంల� �ాల�పంప�ల�

మ��య� ��స
� త్ వ �వన ���నమ�. ల�ఖన �వరణ అ���� ప్ర�య్ే క ప్రతయ్కష్త��ౖ దృ�ి్ట ��టన
�్ట ప�ప్డ� మనమ�

ఉప����త్ ామ� మ��య� అ�న్�షయ�లల� �ేవ�� �ా��రణ ప్రతయ్కష్త��ౖ దృ�ి్ట ��ట్ట �నప�ప్డ� ఇతర ��ండ�

వనర�లను ఉప����త్ ామ�. సమ�జంల� �ాల�పంప�ల� అనున�� �ా��రణ ప్రతయ్కష్త �క్క �ా్రమ�ఖయ్���న
��ణమ�ను అందుబ�ట�ల� ఉంచుత�ం��: ఇతర ప్రజల �క్క �ాకష్య్మ�, ప్ర�ేయ్కమ��ా ఇతర ���సత్వ�ల

�ాకష్య్మ�. ��స
� త్ వ �వనమ� మన దృ�ి్ట� �ాధరణ ప్రతయ్కష్త �క్క ఇతర మ�ఖయ్��న
� ��ణమ�ల ��ప
ౖ �

ఆక��ష్సత్ ుం�� — ��స
� త్ ు ��రక� మనమ� ��ంచునప�ప్డ� కల�గ� అనుభవమ�ల ��్వ�ా ��ర�్చక��� �షయ�ల�,

�ాపమ��� �� �ా�� ఆత్మల� నడచుట. �ేవ�� ప్రజల� ఆయన దర్శనమ�ను �ెల�సు��� మ��య� ���సత్వ
����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటక��ాను ప�����ధ్త్మడ� స�యప�ే �ా��రణ మ��ాగ్ల��ా ఈ మ�డ�

����ంత�ాసత్ � వనర�ల� ఉ��న్�.

మనక�నన్ ప్ర�ేయ్క నమ్మ�ాల ��డల స��న
� ��ా్వస �ా్థ�లను అంచ�� ��య�టక� స�యప�ే

�ధమ��ా ఈ ప్ర��న ����ంత�ాసత్ � వనర�ల� ఉనన్ట�
్ల మనమ� జ�్ఞపకమ� �ేసుక�ంట�మ�. ల�ఖన �వరణ
�క్క �ా�య్ల��ా, సమ�జంల� �ాల�పంప�ల� మ��య� ��స
� త్ వ �వనమనున� ఒక �షయమ���

�� ంతన�ాను మ��య� అనుక�లం�ాను ఉనన్ప�ప్డ� ఆ అంశమ�ను గ���్చన మన ��ా్థరణ మ��య�

�శ్చయత �క్క �ా్థ� �ా��రణం�ా ��ర�గ�త�ం��. అ��ే, ఈ �ాకష్య్మ�ల� ప్ర�క�లం�ా మ��య�

తక�్కవ �ల�వ�ా ఉనన్ప�ప్డ� ఇవ్వబ��న అంశమ�ను గ���్చన మన ఒప�ప్��ల� మ��య� �శ్చయత �ా్థ�
�ా��రణం�ా త��గ్�� ���. ల�ఖన �వరణ, సమ�జంల� �ాల�పంప�ల� మ��య� ��స
� త్ వ �వనమను వనర�ల�
���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటల� �ా్రమ�ఖయ్��న
� �ాత్రలను వ��సత్ ు��న్� గనుక, క�మబ��ధ్క�ల� ఈ
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వనర�లల� ప్ర����� ఏ �ధమ��ా ఉప���సత్ ు��న్ర� అ� ప్ర�న్ంచడమ� ��్వ�ా క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�
�క్క �ల�వల� మ��య� ప్రమ���ల��ౖ ���న్ మ�ఖయ్��న
� అంచ��లను �ేయవచు్చ. �ేవ�డ� ఇ�్చన
మ�డ� వనర�లను ఉప���ంచుటల�గల మన �ామర్థ �మ�ను క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� ఎల�
ఆటంకపర�సుత్ం�� మ��య� ��ర�గ�పర�సుత్ం��?

�దట��ా ��స
� త్ వ �వన ���నమ�నక� సంబం��ం�న క�మబదధ్ తను గ���్చ మ�ట�్లడ��మ�;

��ండవ���ా, సమ�జంల� �ాల�పంప�లక� సంబం��ం�న క�మబదధ్ తను గ���్చ; మ��య� మ�డవ���ా,

�వరణక� సంబం��ం�న క�మబదధ్ తను గ���్చ మ�ట�్లడ�దమ�. ���సత్వ �వనమ���ౖ క�మబదధ్ త ఎట�వంట�
అనుక�ల మ��య� ప్ర�క�ల ప్ర��వమ�లను క���య�నన్�ో �దట చూ��ద్మ�.

���సత్వ �వనమ�

���సత్వ �వన ���నమను వనర�ను గ���్చ అ��క ���ల��ా �వ��ంచవచు్చ మ��య� అ�� ఎల�

ప��ేసత్ ుం�ో అను �షయమ���ౖ తర��ాత �ాఠమ�లల� �వరం�ా చూ��ద్మ�. ఇప�ప్డ�, ��స
� త్ వ �వనమ�ను

గ���్చ క�్లపత్ మ��ా మ�ట�్లడ�దమ�. మన అధయ్యనమ�ల�, ���సత్వ �వనమ�ల� మన ప��్రకరణ, ప���దధ్ తల�
మన అ�వృ��ధ్�, మ�డ� అనుబంధ �షయ�లల� మ�ట�్లడ�దమ�. మనమ� ��వ��త్మక �ా్థ�ల�, ప్రవరత్ ��
�ా్థ�ల� మ��య� �����ే్వగ �ా్థ�ల� ప���దధ్ పరచబ���. మ��మ�టల�్ల, మన ఆల�చనల� �ేవ��

�తత్ ప్ర�ారమ��ా ఉం���. మన పనుల� �ేవ�� �తత్ ప్ర�ారమ��ా ఉం���. మన �����ే్వ�ాల� క��� �ేవ��

�తత్ ప్ర�ారమ��ా ఉం���. ���సత్వ �వనమ� �క్క ఈ మ�డ� ��ణమ�లను ఆ��త్����స్, ఆ��త్�ా్ర��స్స్ మ��య�
ఆ��త్�ా��స్ �ా మ�ట�్ల��మ�.

���సత్వ �వనమ� �క్క ఈ మ�డ� ��ణమ�ల నుం�� ప్ర�జనమ�లను �� ందుటల� క�మబదధ్

����ంత�ాసత్ �మ� మన �ామర్థ �మ�ను ��ం�ే మ��య� ఆటంకపర�ే ��్లష్ట�న
� �����ల� ఇ�. �దట��ా

�ానుక�ల ��ౖప�ను చూ��ద్మ�, ����ంత�ాసత్ �మ�నక� ఒక వనర��ా క�మబదధ్ త ���సత్వ �వన ���నమ�ను ఎల�
��ర�గ�పర�సుత్ం��.

��ర�గ�పరచుట

�ానుక�ల దృకప్థంల�, క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� ప్ర�య్ే కమ��ా �ాంప్ర��య పదధ్ � (ఆ��త్����స్)

�షయమ�ల� బల��న
� ���ా ఉంట�ం��. క�మమ��ా ఆల�చన �ేయ� ���నమ�ను అ�� మనక� క���సత్ ుం��,

అను��న ��తమ�ల� మనమ� ఎదు��్క�� సమసయ్లను స��న
� ���ల� ప��గణ�ంచుటక� ఒక సం���త ప్రణ��క.
��న��నమ� ��స
� ��ణం, �ేవ�� �ి్థర���న,
� త్ ు ��రక� ��ం��ల� ప్రయ�న్సుత్ండ�ా, ����్కక �ామరసయ్��న
దృఢ��న
� దృకప్థం, మనమ� మ��య� మన చుట�
్ట నునన్ ప్రపంచ దృకప్థం నుం�� �� ందు��నవల�ిన

ప���్థ ిత�లను మనమ� ఎదు��్కంట�మ�. అట�వంట� �కష్ణలను కను���� అ� మ�ఖయ్��న
� �షయ�లల�
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క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� ఒకట�. మనమ� ��వలమ� సంబంధమ�ల�� నమ్మకమ�లను క��� ఉనన్ప�ప్డ�,
మన ��తమ�ను గ���్చన ప్రశన్లక� సమ���న�చు్చటక� ల��� �ేవ��� ��ర�ంచు �ర్ణయ�లను
�సు��నుటక� మన ప���్థ ిత�లను మనమ� అంచ�� ��యల�మ�.

ఒకప�ప్డ� �� ��న్��త���� ఆసుప�్రల� ద��్శం�న �షయం జ�్ఞపకమ�నక� వసుత్ం��. అతడ� ��ల�

అ����గయ్ం�ా ఉ��న్డ� మ��య� ఎక�్కవ �ా్రర్థ న అవసరతల� ఉ��న్డ�. �ా� �ేవ�� స�యమ� ��రక� �ా్రర్థ న
�ేసత్ ు��న్�ా అ� ��ను అత��� అ����నప�ప్డ�, అతడ� “�ెయయ్ను” అ� �ె�ాప్డ�. అత�� సమ���నమ� ��క�
ఆశ్చరయ్ం క���ం�ం�� �ాబట�్ట �ారణం ఏ�ట� �వ��ంచుమ� ��ను అత�� అ���ాను. “��ను �ేవ��

�ార్వ��మత్వమ�ను నమ�్మ��ను. �ాబట�్ట , �ా్రర్థ న ఎట�వంట� మ�ర�ప్ను క���ంచద� ��క� �ెల�సు” అ�
అతడ� జ�ా���్చడ�.

�� ��న్��త����� ఏ���ం��? స��, ��ల� �షయ�లల� అతడ� ��ంత ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను గ���ం�

���సత్వ బ� ధన అం�� అ�ే అ� ప��గణ�ం��డ�. �ేవ�డ� చ��త్ర��ౖ �యంత్రణను క���య���న్డ� అతడ� స���ా
అర్థ మ� �ేసుక���న్డ�; �ేవ�డ� ప��ప�ర్ణమ��ా �ార్వ��మ�డ�. �ా్రర్థ న �క్క ఉప�గమ�, �ేవ�డ� తన
స��్వనన్త��న
� ఉ�ేద్�ాలను ��ర��ర�్చటక� �ా్రర్థనను ఉప���ంచు��ను ���నమ�ల వంట� ���సత్వ

��ా్వసమ�ల�� ఇతర స��య్లక� ఆ సతయ్మ�ను ఎల� అనుసం��నం �ేయ�ల� �� ��న్��త���� �ె�యల�దు.
�ేవ�� �ార్వ��మత్వమ� �ా్రర్థన అవసరతను త��గ్ంచదు, �ా� �ాసత్ �ా��� అ�� �ా్రర్థనక� ����్కక

ఆ��రమ��ా ఉనన్��. �ేవ�డ� స��్వనన్త�డ� గనుక మనమ� �ా్ర��్థ�త్ ామ�. ఆయన �యంత్రణల� ఉ��న్డ�

గనుక స�యమ� ��రక� మనమ� ఆయన��ప
ౖ � �ర�గ���మ�. �ేవ�డ� �యంత్రణల� ల�క�� �ే, స�యమ�
��రక� మనమ� ���� �ా�� ��ౖప� �ర�ా�. �� ��న్��త�డ� ఈ �షయ�ల� అర్థ మ� �ేసు��నుంట�, క�మబదధ్

����ంత�ాసత్ �మ�ల� మ��ంత �కష్ణ�� ం���,ే �ా్రర్థన మ��య� �ేవ�� �ార్వ��మత్వమ�నక� మధయ్

సంబంధమ�ను అతడ� అర్థ మ� �ేసు���య�ంట� ఆ ప్రయతన్ అనుభవ �ాలమ�ల� తన ���సత్వ ��తమ�ను
గడ�ప�టక� మ��ంత �ిదధ్ప��య�ం�ే�ాడ�.

అ�ే సమయమ�ల�, ��oదసత్వమ� అనున�� క�మబదధ్ ����ంతమ�నక� ఎంతట� ప్ర�క�లమ��ా

ఉనన్పప్ట���, ��� నుం�� ఎక�్కవ�ా ఆ���త్ అ�� మన ���సత్వ �వమ�నక� అవ��ధమ��ా ఉండగలదు.

అవ��ధమ�

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� మన దృ�ి్ట� ���సత్వ ��ా్వసమ���ౖ జ�గ�తత్�ా ��త�బదధ్ �న
� ఆల�చనను

�ేయ�నట�
� ���ా ఉం��. మన నమ్మకమ�లను ����్కక వయ్వస్థ ల�
్ల �ేసత్ ుం�� మ��య� ఇ�� ��ల �ా్రమ�ఖయ్��న

అమర�్చటల� మ������ � ��స
� త్ వ ��తమ� �క్క ఇతర ��ణమ�లను, మ�ఖయ్మ��ా ఆ��త్�ా్ర��స్స్ ను, మన
ప్రవరత్ నలను �ేవ�� �తత్ మ�నక� అనుగ�ణం�ా �ేయ�టక� మ��య� ఆ��త్�ా��స్ అన�ా మన

�����ే్వగమ�లను �ేవ�� �తత్ మ�నక� అనుగ�ణం�ా ఉంచు����లను �షయమ�లను �ర్ల కష్య్ం �ే�త్ ామ�.
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�దట��ాఠమ�: క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� అన�ా���?

ఉ��హరణక�, క�మబదధ్ తలల� ఎక�్కవ�ా మ������ �న�ార� ���సత్వ ��ా్వసప� అ��య్సమ�ల�

మ��య� ఆచరణల� తమ దృ�ి్ట� త��గ్ంచుక�ంట�ర�. ఆ�ాధన, కృపల� �ాల��� ందుట, ఇతర�లక� ��వ�ేయ�ట,
మ��య� ప�����ధ్త�్మ� �క్క సప్ష్ట�న
� మ��య� ����్వ�ే్వగ న���ింప� వంట� �షయ�లను �ార�

పట�్ట ంచు��ర�. ��స
� త్ వ �వన ���నమ�ను సం��్లష్ట �షయ�లక�, �ాంప్ర��య �షయ�ల వరక� ప���తం �ే�,ి
���సత్వ ��తమ� �క్క ఎక�్కవ ఆచరణ�త్మక మ��య� వయ్��త్గత �షయ�లను ��ల���త్ ార�. ��త�బదధ్ ��న

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� �ా్రమ�ఖయ్���న�ే, �ా� మన ��ా్వసమ� ��వలమ� �ి�ధ్ �ంతమ�ల వయ్వస్థ �ాదు. అ��

ఆచ��ంచవల�ిన ఆచరణ�త్మక ��ా్వసమ� మ��య� �ా�ాడ���వల�ిన వయ్��త్గత సంబంధ��య
� �నన్��.

����ంత ���య్ర�్థల ��తమ�లల� ఈ సమసయ్ను ��ను ఎ�న్�ార�్ల చ��్చం���� �ెపప్ల�ను. అ��క

సంఘమ�లక� ��వక�డ��ా ఉండ�టక� �ిల�ప�లను అందు��నన్ ఒక ���య్��్థ ��క� గ�ర�త్��న్డ�. అతడ�

అత���� �ర్ణ యమ� �సు��వడం �ె�యల�దు �ాబట�్ట ��ల� న����� య�డ�. “��ను క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను
ఎక�్కవ�ా చ���ాను. �ా� �� ��తమంతట�ల� ��ను ఎదు��్క�� అతయ్ంత మ�ఖయ్��న
� ఎం�ికలల� ఒక����
�ర్ణ �ంచు��వ����� ఆచరణ�త్మక �షయంల� అ�� ��క� స�యపడల�దు,” అ� అతడ� ��క� �ె�ాప్డ�.
“ప�����ధ్త�్మడ� �నున్ న���స
ి త్ ు��న్డ� �వ� ఎల� ���సుత్��న్వ�? ఈ �ర్ణ యమ�ను గ���్చ

ఉప�ాస �ా్రర్థనల� ఎక�్కవ సమయమ� గ���ి��ా?” అ� ��ను అత��� అ���ాను.

“����ందుకల� �ేయ��? ����్కకం�ాను మ��య� క�మబదధ్ మ��ాను ఈ �షయమ�ను ��ను

ప��ష్క��ం��లనుక���న్ను” అ� బదు���్చడ�.

��ల� �ార�్ల, ఉ��స్హభ��తమ��ా క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ల��య్లను హత�
� త్ వ�ల�
త్ ���� ��స

��ా్వస ఆచరణను మ��య� ప�����ధ్త�్మ� �క్క వయ్��త్గత ప��చరయ్ను �ర్ల కష్య్ం �ేయడం �దల���డ��ర�.
మ��య� ఇ�� ఫలభ��త��న
� ��స
� త్ వ ��తమ�నక� �వ్ర అవ��ధమ� క���సత్ ుం��.

���సత్వ �వనమ�ను గ���� మన �ామర్థ �మ�ను ���్చంచుట మ��య� త��గ్ంచుట�� �ాట�,

సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�ల� �ద క��� క�మబదధ్ త అ��క అనుక�ల మ��య� ప్ర�క�ల ప్ర��వమ�లను

చూ�ిసత్ ుం��. తర��ాత �ాఠమ�లల� సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�లను గ���్చ మ��ంత జ�గ�తత్�ా చూ��ద్మ�, �ా�
ఇప�ప్డ� ఈ ����ంత వనర�ల �క్క ప్ర��న �షయ�లను చూ��ద్మ�.

సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�ల�

సమ�జ �ాల�పంప�లల� మ�డ� �షయ�ల� ఉ��న్య� ఆల��ంచుట స�యకరం�ా ఉంట�ం��:

మన ��స
� త్ వ �ారసత్వం, గతమ�ల� ప�����ధ్త్మ �ే�న
ి �ారయ్మ�, మన వరత్ మ�న సమ�జమ�, సమ�ా�న ��స
� త్ వ
సమ�జమ�ల� మ��య� మన వయ్��త్గత �ర్ణ య�లల� ప�����ధ్త�్మ� న���ింప�, సమ�జమ�ల� వయ్��త్గతమ��ా
మనల� ప�����ధ్త�్మడ� �ారయ్మ��ేయ� �ా్థనమ�. ��స
� త్ వ�ల� ఒక������కర� �ాల�పంచుక�ంట�ర� ఎందుకంట�
ప�����ధ్త�్మడ� ప్రపంచమ�ల� ప��చరయ్ను జ����ంచుటక� సంఘమ� ��ంద్రమ��ా ఉంద� మనక� �ెల�సు.
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మ��య� ప�����ధ్త్మ�� �ంపబ��న�ా���� స���కయ్మ��ా మన ����ంత�ాసత్ �మ�ను మనమ� ���్మం��ల�
���సత్ ు ఆ�సుత్��న్డ�.

�ారసత్వం, ప్రసత్ ుత సమ�జమ� మ��య� వయ్��త్గత �ర�ప్ అను �ాల�పంప�లక� సంబం��ం�న మ�డ�

�ధమ�ల�ౖన �షయ�లను మనసుస్ల� ఉంచు��నుట ��్వ�ా, క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� సమ�జ

�ాల�పంప�లను ఎల� ��ర�గ�పర�సుత్ం�ో మ��య� ఎల� అవ��ధమ� క���సత్ ుం�ో చూచుటల� మనక�
స�యపడ�త�ం��.

��ర�గ�పరచుట

ఒక ��ప
ౖ �, ���సత్వ �ారసత్వమ� �ద దృ�ి్ట� ��ట్ట �టల�, గతమ�ల� ���సత్వ�ల� తమ ��ా్వసమ�ను

అర్థ మ� �ేసు��� ఎల� ��ం��ర� అను �షయమ�లల� అ�� మనక� స�యపడ� ���నమ�, సమ�జమ�

��రక� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ��పప్ �ల�వలల� ఒకట�ౖయ�నన్��. గతమ�ల� ����ంత�ాసత్ �మ�ను
���్మం�న ��పప్ �ీత్ �ప�ర�ష�ల��ౖ దృ�ి్ట� ��ట�్ట, ��స
� త్ ు సంఘమ�నక� ప�����ధ్త�్మడ� బ� ��ం�న �షయ�ల

ఆ��రం�ా క�మబ��ధ్క�ల� ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మం��ర�. మ��య� ఈ �ారణమ��ేత, గతమ�ల�� ���సత్వ
సమ�జమ��� సం���ించు మన �ామర్థ �మ�ను ఇ�� బ��ా ��ంచగలదు.

మన �ాలంల�, ��ల�మం�� ��స
� త్ వ�ల� ����ంత�ాసత్ �మ�ను ��ల� వయ్��త్గతమ��ా చూ�ాత్ర�. ఇతర

���సత్వ�ల� �శ్వ�ించు �����ౖ తక�్కవ దృ�ి్ట ��ట�్ట తమక� సతయ్మ� అ��ిం�న�����ౖ ఎక�్కవ శ�దద్ చూ�ిం�
����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచడ�� అతయ్��క ����ంత లకష్య్మ��ా ��ల�మం�� ��స
� త్ వ�ల� ���సుత్నన్ట�
్ల

క��ిసత్ ుం��. మం���, ����ంతమ�ను మనమ� సంప్ర��ం�ే �షయమ�ల� �జ����ా వయ్��త్గతమ��ా
ఉం��ల� ��స
� త్ ు మన�న్ �ి���డ� అన�ా అ�� �జ����ా ఉం���, మ��య� మనమ�

హృదయప�ర్వకమ��ా �ాల��� ం��ల� ఆయన ఆ�సుత్��న్డ� అ��ే ����ంతమ�ను వయ్��త్గత ఆల�చన��

మ�త్ర�� సంప్ర��
� �త్ ����ంత�ాసత్ �మ�నక� �ేవ����్చన సంపనన్ వనర�లల� ���న్ంట�� మనమ� ��ల�ప్��మ�:
అ�� య��ాల��ా ప�����ధ్త్మ �ేసత్ ునన్ ప�.

�ా�ా, అప�ప్డప�ప్డ� ��ట��ాలమ�ల� ��ా్వసుల� ఇతర�ల�� సం���ిసత్ ునన్ప�ప్డ� అ��

�ా��రణమ��ా ప్రసత్ ుత సమ�జప� �ా్థ�ల��� ఉంట�ం��. మన సమ�ా�నుల� ఇచు్చ ప్రసంగమ�లను

మ��య� ఉప��య్సమ�లను �ంట�మ� మ��య� ప�సత్ �ాల� చదువ���మ�. అ��ే, క�మబదధ్

����ంత�ాసత్ �మ� గతమ�ల� ప�����ధ్త�్మడ� సంఘమ�ను న���ిం�న అదుభ్త ���నమ�ల ��ౖప� మన
దృ�ి్ట� �్రప�ప్త�ం��.

ఈ �ధమ��ా సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�ల �షయమ�ల� క�మబదధ్ త మనలను అ�వృ��ధ్

�ేసత్ ుందనడం �ాసత్ వం, అ�ే సమయమ�ల�, క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� �ాల�పంప�లక� అవ�ాశమ�

కల�గజ�య� �షయమ�ల� మ�త్రం ప���తం�ా ఉనన్��.
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అవ��ధమ�

క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క �ాంప్ర���క దృ�ి్ట� మనమ� అ��ా ప��గణ�ం�నప�ప్డ�,

అ�� మనలన అ���తయ్మ�నక� న���స
ి త్ ుం��, మ��య� ప�����ధ్త�్మడ� ప్రసత్ ుత సమ�జమ�నక�

బ� ��ంచు�ాట�� మ��య� ��డ� మన వయ్��త్గత �ర�ప్ను గ���్చ �ె�యజ�య� �షయ�లను �రస్క��సత్ ుం��.
గతమ�ల�� ����ంత�ాసత్ �మ� ఎంత �ా్రమ�ఖయ్���నపప్ట���, ��డ� సంఘమ� ���తత్ స�ాళ్ల ను ఎదు��్కంట�ం��

మ��య� ఆ స�ాళ్ల క� ఎల� సప్ం��ం��ల� ��డ� ప�����ధ్త�్మడ� ఇంకనూ బ� ��సత్ ూ�� ఉ��న్డ�.

ఒక ఆ���ారప� ఉదయ�ాలమ�న �� ��న్��సత్ ు� క��ిన �షయమ� ��క� జ�్ఞపక�సుత్ం��. అతడ�

పట్ట ణమ�ల�� మ��క సంఘనక� సభ�య్డ��ా ఉ��న్డ�, �ా� ఆ ��నమ�న మ� సంఘమ�ను ద��్శం��డ�.

�ాబట�్ట , “��డ� �వ� ఇక్కడ ఎందుక���న్వ�? �వ� ���� సంఘమ�నక� �ెం��న�ాడవ� �ా�ా?” అ� అ���ాను.
అత�� సప్ందన �షయమ�ను బయల�పర�ం��. ఆయన ఇల� �ె�ాప్డ�, “��వక�డ� క�మబదధ్

����ంత�ాసత్ �మ� బ� ��ం�ే�ాడ� గనుక ��ను �� సంఘమ�ను ��్ర�ం�ే�ా���. ���సత్వ�ల� ఏ� నమ�్మ���� ��ను
��ల� ��ర�్చక���న్ను, �ా� ��ను �� సంఘమ�ల� సమయం గ���న
ి ��ల��, �����న్ ��ల�ప్త���న్న�
అ��ిం�ం��.”

���సత్వ�ల� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను గ���్చ ఎక�్కవ ఉల�్లసప���� �నప�ప్డ� ఈ �ధ���న సమ��య్

వసుత్ం��. �ార� �ారసత్వమ���ౖ ఎక�్కవ శ�దధ్ చూప���ర� గనుక సమ�ా�న సమసయ్లను ఎల� ప��ష్క��ం��ల�
క��� �ె�యక�ం�� ఉంట�ర�. ప్రసత్ ుత సమ�జమ� మ��య� వయ్��త్గత �ర�ప్ ��ప
ౖ � దృ�ి్ట ��ట్టక�ం�� క�మబదధ్
����ంత�ాసత్ �మ� మనలను అవ����సత్ ుం��.

���సత్వ �వనమ� గడప�ట మ��య� సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�ల� �ేయ�ట ��రక� క�మబదధ్

����ంత�ాసత్ �మ� మనలను �ిదధ్పర�చు ���నమ�ను చూచుట ఎంత �ా్రమ�ఖయ్�, ల�ఖనమ�ను

�వ��ంచునప�ప్డ� గణ�య��న
� ప్ర��వమ�ను చూప�త�ందనడం క��� అం�ే �ా్రమ�ఖయ్��య
� �నన్��.

ల�ఖన �వరణ

తర��ాత �ాఠమ�లల�, ల�ఖన �వరణను గ���్చ మ��ంత అ��్వ�ించుదమ�, �ా� ఇప�ప్డ� బ�ౖ�ల�ను

అనువ��ంచుటల� సంఘమ�నక� ప�����ధ్త�్మడ� బ� ��ం�న మ��ాగ్లను చూ��ద్మ�. మ�డ� ప్ర��న���న

వ�ాగ్ల��ా �ాట�� సంగ���ంచడం స�యకరం�ా ఉంట�ం��: �ా��తయ్ ���్లషణ, ����త్రక ���్లషణ మ��య� అంశ

���్లషణ. ఈ పదధ్ త�లల� ప్ర��� ఒక ప్ర�ేయ్క �షయమ�ను అం��సత్ ుం��, �ా� ప్ర� ఒక్కట� ఇతర �ాట���ౖ

ఆ��రపడ�త�ం��. �ావ�న, �వరణ ��రక� క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ � �ల�వలను మ��య� ప���త�లను

అంచ�� ���ినప�ప్డ�, ల�ఖనమ�ను అనువ��ంచుటల�గల ఈ మ�డ� పదధ్ త�లక� అ�� ఎల� అనుసం��నం
క���య�నన్�ో చూ���.
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�ా��తయ్ ���్లషణ

�ా��తయ్ ���్లషణ అన�ా బ�ౖ�ల�ను ప్ర��నం�ా ఒక �త్రం ల��� �త్రల�ఖనంల� చూ�ే �వరణ �క్క

పదధ్ �; ���� మనమ� క�� �ా��తయ్ రచన�ా చూ��ద్మ�. ఇట�వల ద�ాబద్ మ�లల� ఇట�వంట� ఒక �వరణ�
ఉ��్ఘట�ంచబ��ం��.

�తత్ ం�ా �ె�ాప్లంట�, �ాంప్ర���క �ా��తయ్ మ��ాగ్ల ��్వ�ా తమ ��్రకష్క�లను ప్ర���తం

�ేయ����� బ��
ౖ ల� అనున�� మ�నవ రచ�తల�ే ర��� ం��ంచబ��న ఒక పత్రం�ా ఉనన్ద� �ా��తయ్ ���్లషణ

�క్క ��వన. �ా��తయ్ ���్లషణల� ప్రశన్లక� ��ల� �ా్ర��నయ్త ఇవ్వబడ�త�ం��: “మ�నవ రచ�తల �క్క
ఆల�చనల� ఏ�ట�?” “ఒక �ాకయ్��గమ� �క్క �ా��తయ్ లకష్ణమ�ల� రచ�త సం�ేశమ�ను ఎల�
�ె�యజ�సత్ ు��న్�?” మ��య� “�ా�� మ�ల �ాఠక�లను ల�ఖనమ�ల� ఎల� ప్ర���తం �ే�ా�?”

����త్రక ���్లషణ

����త్రక ���్లషణ అ���� ఆధు�క �ాలప� లకష్ణమ�ను క���య�నన్ బ�ౖ�ల� పదధ్ ��ా ఉనన్��,

జ�్ఞ��దయ �ాలమ��� ఆరంభ��� ఇట�వల ద�ాబద్ ల�� మ�గ�సుత్ం��. ఈ �ాలమ�ల�, బ�ౖ�ల� సూ�ం�ే చ��త్రను
అర్థ ం �ేసు��వడం బ�ౖ�ల�నుసర���న �వరణక� ��ంద్ర�న
� అంశమ��ా ఉనన్��.

����త్రక ���్లషణ బ�ౖ�ల�ను ఒక �ా��తయ్ �త్రల�ఖనమ��ా ల��� �తత్ ర�వ��ా �ాక�ం��, చ��త్రక� ఒక

��ట����ా చూసుత్ం��. ఇప�ప్డ�, ����త్రక ���్లషణ ఇతర పదధ్ త�లను �ర్ల కష్య్ం �ేయదు, �ా� ��� ప్ర��న ఉ�ేద్శం
�ాకయ్��గమ� ��నుక ఉనన్ చ��త్రను ��ర�్చ��వ����� ల�ఖనమ�లగ�ం�� చూడడ���య�నన్��.

����త్రక ���్లషణ �క్క ���న్ ర��ాల�్ల, ���సత్వ�ల� ఇల�ట� �వరణ�త్మక ప్రశన్లను అడ�గ���ర�:

“ల�ఖనమ�లల� �ేవ�� �ా�ాయ్ల� ఏ� �వ��ంచబ��్డ�?” “�ాట� �క్క �ా్ర�న �ా్రమ�ఖయ్త ఏ�ట�?” “ఈ

�ేవ�� �ా�ాయ్ల� మ�ందు మ��య� తర��ాత �ేవ�� ఇతర �ా�ాయ్ల�� ఎల� అనుసం��నం క���య���న్�?”
����త్రక ���్లషణ �క్క ప్ర��న దృ�ి్ట బ�ౖ�ల� చ��త్రల� ఏ� జ����ం�ో ప�న��న్��్మంచడం మ��య� ఆ

�ాలమ�ల�� ప్రజల ��రక� ఆ సంఘటనల �క్క �ా్రమ�ఖయ్తను అర్థ ం �ేసు��వడం �ద ఉంట�ం��.

అంశ ���్లషణ

ల�ఖన �వరణక� సంఘమ� �సు���న మ�డవ ప్ర��న పదధ్ �, బహ��ా “అంశ ���్లషణ”�ా

�ిల�వబడ�త�ం��. ���సత్వ�ల� బ�ౖ�ల� నుం�� ����ంతమ�ను �ర్వ�ం�ే అ��క మ��ాగ్ల�్ల అంశ ���్లషణ

ఎల్ల ప�ప్డ� ఉం��, �ా� ఆధు�క �ాలంల� ����త్రక ���్లషణ ��ప
ౖ �క� మ��� మ�ందు సంఘమ� �క్క ఆరంభ
శ��బ�ద్ల�్ల అంశ ���్లషణ గట�్ట �ా ����్క �ెపప్బ��ం��.
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అంశ ���్లషణల� ల�ఖనమ�లను �ా��తయ్ �త్రల�ఖ��ల��ా ల��� చ��త్రక� ��ట����ా చూడమ��ా�, ఒక

అదద్ మ��ాను, ప్రశన్లక� సప్ం��ంచు మ�రగ్ మ��ాను, అ� బ��
ౖ ల�ల� �ా్రమ�ఖయ్���న� �ాక�� �నపప్ట���

మనక� �ా్రమ�ఖయ్��న
� �షయ�ల� ల��� అం�ాలక� సప్ం��ం�ే �ధమ��ాను చూ�ాత్మ�. “మన ఆసక�త్లను
గ���్చ బ�ౖ�ల� ఏ� �ెపత్ �ం��?” “అ�� మన అవసరతలను ఎల� �ర�్చత�ం��?” “మనమ� �ల�వ��ే్చ

అంశమ�లను గ���్చ అ�� ఏ� మ�ట�్లడ�త�ం��?” అను ఇట�వంట� ప్రశన్లను మనమ� అడ�గ���మ�. ఈ

అంశమ�ల� వయ్��త్గత ఆం�ో ళన నుం�� �ావచు్చ; మన చుట�
్ట నునన్ సంస్కృ� �షయ�ల నుం�� �ావచు్చ ల���

మన సంఘ సమ�జమ�ల నుం�� �ావచు్చ. ఏ��ఏ���నపప్ట���, నమ్మకసుత్ల�ౖన ��స
� త్ వ�ల� తమక� �ా్రమ�ఖయ్��న
�
అంశమ�ల� మ��య� ప్రశన్లను గ���్చ ల�ఖనమ�ల� ఏ� బ� ��సత్ ు��న్� �ెల�సు���ాల� ఎల్ల ప�ప్డ�

ఆశపడ�త�ంట�ర�.

ఈ మ�డ� �వరణ�త్మక���న పదధ్ త�లను మనసుస్ల� ఉంచు���, క�మబదధ్ త �వరణను ఎల�

��ర�గ�పర�సుత్ం�ో మ��య� ఎల� అవ����సత్ ుం�ో చూడగల �ి్థ�ల� మనమ� ఉ��న్మ�.

��ర�గ�పరచుట

�దట��ా, క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� అంశ ���్లషణను అ�వృ��ధ్ �ేయ�టక� చక్క�ా అమర్చబ��ం��.

క�మబదధ్ ����ంతపం��త�ల� ప్ర�న్ంచుటక� ���న్ సంప్ర��యక���న ప్రశన్లను, స���ా అమర్చబ��న
అంశమ�ల క�మమ�ను అందజ�సత్ ుం��.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� అంశ ���్లషణ �క్క ��ల� ఉప�గకర���న ర�పమ�ను సూ�సుత్ం��.

�ాంప్ర��యక ����ంత అంశమ�లను గ���్చ బ�ౖ�లంతయ� ఏ� �ెపత్ �ం�ో క�మబ��ధ్క�ల� ���� అ��్వ�ి�త్ ార�.

బ�ౖ�లంతట� నుం�� వచనమ�లను �� గ��ే�ి �ాట�� �ాంప్ర��య అంశమ�లక� అనుసం���ంచునప�ప్డ� ఈ

వచనమ�ల�న్ట� మధయ్ సంబం��లను చూ�ాత్ర�. ��ధ వచనమ�లను �� గ��ే�ి మ��య� క��ి �తత్ మ��ా

చూ�� ఈ ప్ర��య ఒక అంశమ�ను గ���్చ ల�ఖనమ�ల� �ె�ప్� ఒ�� �షయమ�ను �సు��� ల�ఖనమ�ల�న్య�
ఆ అంశమ�ను గ���్చ అ�ే �షయమ�ను �ెపత్ ���న్యను ఆల�చనను �ేయక�ం�� మనక�

స�యపడ���. ��వలమ� ఒక వచనమ� మ�త్ర�� �ేవ�� గ���్చ ఏ� �ెపత్ �ం�ో �ెల�సు��వడం �ాదు�ా�
ల�ఖనమంతయ� �ేవ�� గ���్చ ఏ� �ెపత్ �ం�ో మనమ� �ెల�సు���ా�. మ�నవత్వమ� గ���్చ అవ�న్య�

ఏ� �ెపత్ ���న్�? రకష్ణ గ���్చ అవ�న్య� ఏ� �ెపత్ ���న్�? క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� ��పప్ �ల���ౖన��
ఏలయన�ా ఈ �షయ�ల��ౖ మ��య� ఇతర అ��క ��లక అం�ాల��ౖ బ�ౖ�ల� �క్క ఉ�ేద్శమ�లను ��దక�టల�
మనక� స�యబడ�త�ం��.
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అవ��ధమ�

మ�� ��ప
ౖ �, క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� ల�ఖన �వరణను అవ����సత్ ుం�� ఎందుకంట� ల�ఖనమ� �క్క

�ా��తయ్ మ��య� ����త్రక ���్లషణ��ౖ అ�� దృ�ి్ట ��ట్టదు. �ాసత్ �ా���, బ�ౖ�ల�ను మం��ా అనువ��ం�ే
క�మబ��ధ్క�ల� ఎల్ల ప�ప్డ� బ�ౖ�ల�ను ��ంత ��రక� �ా��తయ్మ��ా మ��య� చ��త్ర�ా ప��గణ��త్ ార�.

అ�నపప్ట��� �ార� ల�ఖనమ�లను సంప్ర��ం�ే ప్ర��న మ�రగ్ ం ఇ�� �ాదు. ఈ �ారణమ��ే, ల�ఖనమ�లను

అనువ��ంచుటల� క�మబదధ్ ��న ����ంత�ాసత్ �మ� మన పదధ్ �� అ��గ�ం�నప�ప్డ�, బ�ౖ�ల� నుం�� మనమ�

�ర్వ�ం�న�����ౖ అ�� ���న్ ప���త�లను ఉంచుత�ం��. మ��య� మ�ందు �ాఠమ�లల� మనమ�

చూడబ� త�నన్ట�్ట, �ా��తయ్ మ��య� ����త్రక ���్లషణ �క్క ఆ�ష్కరణల� తరచు క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�
�క్క ��ా్మ��లను సర�ద్బ�ట� �ేయ����� మనలను ��్ర����
ి త్ ా�.

�ావ�న �ా��రణ ప��ల�్ల, ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటల� క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�నక�

�ల�వల� మ��య� ప్రమ�దమ�ల� క��� ఉ��న్యను �షయమ�ను చూ��ద్మ�. ఇ�� ���సత్వ �వన

���నమ�, సమ�జమ�ల� �ాల�పంప�ల� మ��య� �వరణను గ���్చ �ెప�ప్��దగగ్ ���న్ అనుక�ల

మ��ాగ్లల� �వ��ంచ����� �ో హదపడ�త�ం��. అ��ే ప్ర� ����ంత�ాసత్ � ��� �క్క మ�ఖయ్���న ప��ణ�మ�ల

నుం�� అ�� మన దృ�ి్ట� దూరం�ా ఉంచుత�ం��. క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క �ల�వల� మ��య�

ప్రమ�దమ�ల� ��ం��ంట�� మనసుస్ల� ఉంచు��వడమ���� ��ల� �ా్రమ�ఖయ్���య�నన్��.

మ���ంప�
ఈ �ాఠంల� “క�మబదధ్ ��న ����ంత�ాసత్ �మ� అన�ా���?” అను ప్రశన్ను అ��్వ�ిం��మ�.

క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ�నక� మ��య� ���తత్ �బంధన ����ంత�ాసత్ �మ�నక� మధయ్ �� �కను మనమ�
చూ��మ�. సంఘ చ��త్రల� అ�� ఎల� అ�వృ��ధ్ �ెం��న�ో మనమ� చూ��మ�. మ��య� క�మబదధ్
����ంత�ాసత్ �మ� �క్క �ల�వలను మ��య� ప్రమ�దమ�లను ���న్ంట�� చూ��మ�.

క�మబదధ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుట ��్వ�ా మన నమ్మకమ�లను ఒక క�మమ�ల� ఎల� ��ట్ట �ల�

��ర�్చ��వడమ���� ��స
� త్ ు అనుచర�ల� �ేయవల�ిన అ��క �ా్రమ�ఖయ్ �షయమ�లల� ఒకట�. ల�ఖనమ�ల

బ� ధను �సు��� సంఘమ� �క్క �ాంప్ర��యమ�ల ప్ర�ారమ� ����్కక క�మబదధ్ తల� అమ��క �ే�ినప�ప్డ�

�ేవ��� ��ర�ంచు ప��ప�ర్ణ ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటక� మ��య� ��స
� త్ ు సంఘమ�ల� మ��ంత
ప్ర��వవంత���న ��వక�ల��ా ఉండ�టక� అ�� మనక� స�యపడ�త�ం��.

-40����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు సంద��్శంచం��.

