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� ����ంత�ాసత్ �మ�ను కట�్టట
�దట� �ాఠమ�

����ంత�ాసత్ �మ� అంట� ఏ�ట�?

ఉ�� ��్ఘతమ�
ఎల�ంట� గమయ్మ� ల�క మనసుస్ల� ఒక ప్రణ��క ల�క�ం�� సర���ా నడచుట ���న్ �ార�్ల మం��� అ�

��ననుక�ంట�ను. గమయ్మ� ల�క�ం�� అట� ఇట� �ర�గ�ట ఎం�� ఆ�్లదమ�ను ఇసుత్ం��, �ా� ఒక ప్ర�ేయ్క��న
�
ఉ�ేద్శమ� ఉనన్ప�ప్డ�, ఒక సమయమందు ఒక స్థ లమ�క� �ేరవల�ియ�నన్ప�ప్డ�, ఒక పటమ�, ఒక
ప్రణ��క, ల�క ఒక మ�రగ్ మ�ను గ���్చన అవ�ాహన ఉండ�ట ��ల� మం���.

ఈ �ాఠమ�ల �క్క గ�ంప�క� � ����ంత�ాసత్ �మ�ను కట�్టట అ� ��ర� ��ట్ట �మ�. ����ంత

�ాసత్ �మ�ను ���్మంచునప�ప్డ� �ి్థర���న జ�ాబ�ల� �� ందుట ��ల� అవసరమ� �ాబట�్ట , ఆ లకష్య్మ�ను
అందు��నుటక� మనమ� ఒక ప్రణ��క క���య�ం���. �ాబట�్ట , ఈ �ాఠమ�ల గ�ంప�ల�, ఒక

బ�ధయ్��య�త��న
� ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ���్మంచుటక� ���న్ �ా��రణ��న
� మ��య� మ�ఖయ్���న
���ద్శమ�లను మనమ� ప���లన �ే�ద్ �మ�.

�దట� �ాఠమ�నక� “����ంత�ాసత్ �మ� అంట� ఏ�ట�?” అ�� ��ర� ��ట్ట �మ� మ��య� ఈ ప్రశన్క� మన

జ�ాబ� గతంల� సంఘమ�నక� ఉప�గప��న మ��య� ��డ� మనమ� �ాట�ంచవల�ిన ����ంత�ాసత్ �
అధయ్యన ప్రణ��కను సూ�సుత్ం��. ఈ ప్రణ��కను �ప�లపరచుటక�, మన �ాఠం మ�డ� మ�ఖయ్

��గమ�ల�గ �భ�ంపబడ�త�ం��: �దట��ా, ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క �ర్వచనమ�ను మనమ� చూ��ద్మ�;
��ండవ���ా, ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క లకష్య్మ�లను చూ��ద్మ�; మ��య� మ�డవ���ా, ����ంత�ాసత్ �మ�ల��
���న్ అంశమ�లను చూ��ద్మ�. “����ంత�ాసత్ �మ�” అను పదమ� �క్క �ర్వచనమ�ను ఇసూ
త్
ఆరం�ంచు��మ�.

ఈ అంశమ� �క్క ���రణల�, మనమ� మ�డ� �షయమ�లను చూ�ాత్మ�: �దట��,� ��ల�గ�ర�

����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� ఇ�్చన ���న్ �ా��రణ �ర్వచనమ�లను చూ��ద్మ�; ��ండవ���ా, ఈ �ర్వచనమ�ల

�క్క ���న్ �ో రణ�లను ల�క దృ�ి్ట��ణ�లను �వ��ంచు��మ�; మ��య� మ�డవ���ా, ఈ పల� �ో రణ�లను
మనమ� ���్లషణ �ే�ద్ �మ�. మ�ందు�ా ��ందర� ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� ����ంత�ాసత్ �మ�ను �ర్వ�ం�న ���న్
�ధమ�లను చూ��ద్మ�.

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

�దట� �ాఠమ�: ����ంత�ాసత్ �మ� అంట� ఏ�ట�?

� ����ంత�ాసత్ �మ�ను కట�్టట

�ర్వచనమ�ల�
ఇప�ప్డ�, ��మ�. 1వ అ��య్యమ�ల�, మ�నవ�లందర� తమ ��త �ాలమ�లం��

����ంత�ాసత్ �మ�ను అనుస��ంచు ఒక �ా్రమ�ఖయ్��న
� అవ�ాహన ఇవ్వబ��ం��. అ��ా్వసుల� క��� ���న్

�ార�్ల ఏ�ో ఒక �ధం�ా �ేవ�� గ���్చ మ��య� ఆయన షరత�లను గ���్చ ఆల�చన �ేయ�టక�, ���న్�ార�్ల
�ా���� �ె�యక�ం���� �ావచు్చ, ఒక �ామ�నయ్ ప్రతయ్కష్తను ఎదు��్కంట�ర�. మ��య� ��ా్వసుల�, �ార� ఏ
వృ�త్ ల� ఉ��న్�ా�, ఎక�్కవ సమయం �ేవ�� గ���్చన ఆల�చనల�� సమయం గడ�ప���ర�. అ�నను,
మన అధయ్యనమ�ను ఆరం�ంచుచుండ�ా, ����ంత�ాసత్ �మ�ను మ��ంత పదధ్ � ప్ర�ార���న �ారయ్మ��ా

ప��గణ�ంచు��మ�, అన�ా ఒక ప్ర�య్ే ��ంచబ��న �షయమ� �ద త��న అవ�ాహన మ��య� జ�్ఞనమ� క���న
ప్రజల� �ేయ� కృ�ి�ా ప��గణ��ద్ �మ�.

�ా��రణ �ర్వచనమ�ల�
����ంత�ాసత్ �మ� అ�� �ా��రణ అంశమ�ను ��స
� త్ వ�ల� మ��య� ���సత్వ�ల� �ా��ార� ల�క్కల�న�న్

�ధమ�ల��ా �ర్వ�ం��ర�. �ా� ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క పదధ్ �ప్ర�ార���న చర్చను మనమ�

ఆరం�ంచుచుండ�ా, ���న్ ఉప�గకర��న
� ఆల�చనలను ఇ�్చన నల�గ�ర� ��రవ�య�ల�ౖన

����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల �ద మన దృ�ి్ట� ప���తమ� �ే�ద్ �మ�. ��మస్ అ��్వ��స్, ����్లస్ �డ్జ్ , ��యం అ��స్
మ��య� సమ�ా�న ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ జ�న్ ��్రమ్ �క్క రచనలల� మనమ� �� ందు �ర్వచనమ�లను
ప���లన �ే�ద్ �మ�.

��మస్ అ��్వ��స్
�దట��ా, ప్రఖ�య్��ాం�న ��మన్ �ాథ�క్ ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ �న
� ��మస్ అ��్వ��స్

����ంత�ాసత్ �మ�ను గ���్చన ఒక �ాంప్ర��యక��న
� �ర్వచనమ�నక� �ా్ర��థయ్ం వ���త్ ాడ�. ఆయన

ఆల�చనల� ఆయన కంట� మ�ందు వ�్చన ����ంత�ాసత్ �
� త్ ల అ��య్సమ�లల� నుం�� ప�ట�్ట�, మ��య�
� త

��ట��� అ� సంఘమ�ల�� అ��క �ాఖల �ద ప్ర��వం చూప����. ఆయన సుప���త ప�సత్ క���న సుమ్మ
���ల�కల�� �దట� ప�సత్ కమ�, �దట� అ��య్యం, ఏడవ ��గంల� అ��్వ��స్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను
“ప�త్ర�న
� �ి�ధ్ �ంతమ�” అ� �ిల� ఈ �ధం�ా �ర్వ�ం��డ�:

అ� స్వయం�ా �ేవ��ైయ�ండ�ట వలన ల�క అ� �ేవ�� సం����ంచుచునన్ందు
వలన, అ�న్ �షయమ�ల� �ేవ�� దృ�ి్టల� నుం�� �����ంచబడ� ఒక ఏ��కృత
�జ�్ఞనమ�.
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ఈ �ర్వచనమ� ����ంత�ాసత్ � ���య్ర�్థలక� ��ల� సుల���న
ౖ ���ా ఉనన్�� మ��య� మనల� ��ల� మం��

���� అర్థ మ� �ేసు��నవచు్చ. ���ల� మనమ� చ��్చంచవల�ిన ��ండ� మ�ఖయ్��న
� ��ణమ�ల� ఉ��న్�.
�దట��ా, అ��్వ��స్ ����ంత�ాసత్ �మ�ను ఒక “�జ�్ఞనమ�”�ా �ర్వ�ం��డ�. అ��ే, ఇక్కడ

“�జ�్ఞనమ�” అ�� పదమ�నక� ఆధు�క అర్థ మ� వ��త్ంచదు�ా�, ఇక్కడ �జ�్ఞనమ� అంట� ��ాల���న

అవ�ాహన�� �ేయ� జ�్ఞనమ��� క���న ల�క �ాం��తయ్ అ��్వషణ. ఈ ఆల�చన ప్ర�ారం�ా, ����ంత�ాసత్ �మ� ఒక
���ష���న లకష్య్మ� క���న ఒక ���య్ ���నమ�. ��ందర� �వ�ాసత్ �మ�, మ���జ�్ఞన �ాసత్ �మ�, ��య్య

�ాసత్ �మ� ల�క చ��త్రను అధయ్యనం �ేయ�నట�్ల , ��ందర� ప్రజల� ����ంత�ాసత్ �మ�ను ఒక ���య్ ���నమ��ా
అధయ్యనమ� �ే�త్ ార� అ��్వ��స్ �క్క �ర్వచనమ� సూ�సుత్ం��. ����ంత�ాసత్ �మ� అ�� అంశమ� ���య్

అధయ్యనమ��� మ���ప��య�నన్ పల� రకమ�ల ఆల�చనల� మ��య� �ారయ్క�మమ�ల ��్వ�ా �ా్రథ�కం�ా
��ర��ర్చబడ�త�ం��.

ఈ ఆల�చనల�, ����ంత�ాసత్ �మ�ను గ���్చన �ి�ధ్ �ంతమ�ల� ల�క ఆల�చనలను గ���్చ బ� ��ంచుట ల�క

�ా్రయ�ట ఒక ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ �క్క మ�ఖయ్���న ప�. అ��ే, ����ంత�ాసత్ �మ� ��వలం ఒక ���య్

���నమ��ా మ�త్ర�� ఉం��ల� అ��్వ��స్ నమ్మల�దు; �ా� ����ంత�ాసత్ �మ� ��స
� త్ వ ��తమ�ల�� ప్ర�
��ణమ� �ద ప్ర��వం చూ�ా�. అ��ే, ����ంత�ాసత్ �మ� �ా్రథ�కం�ా ఒక �ాం��తయ్ అ��్వషణ అ��

అవ�ాహనను ఆయన ఆల�చన ఇసుత్ం��.

మనమ� అ��్వ��స్ �క్క ����ంత�ాసత్ � �ర్వచనమ�ను చూసుత్ండ�ా, ���ల� ��ండవ �ా్రమ�ఖయ్���న

��ణమ�ను క��� చూ��ద్మ�. అ��్వ��స్ �క్క ఆల�చన ప్ర�ారం, ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ��ండ� �ా్థ�ల�
� త్ ల� “స్వయం�ా �ేవ��” గ���్చన �షయ�లను అ��్వ�ి�త్ ార�.
ఉ��న్�. ఒక��ప
ౖ �, ����ంత�ాసత్ ��త

ఉ��హరణక�, �ేవ�� �క్క గ�ణమ�ల� వంట� అంశమ�లను గ���్చ మనమ� ���న్ ఆల�చనలను

ర��ి�త్ ామ�: ఆయన సర్వజ్ఞ త, ఆయన సర్వ�ాయ్�ియత, ఆయన ప���దధ్ త. ఈ అధయ్యన అంశమ�లను
మనమ� “�ేవ�� గ���్చన �ాసత్ �మ� ల�క ���ల� ��్ర పర్” అ� �ిల��ాత్మ�. ఇక్కడ మన అధయ్యనమ�
�క్క అంశమ� స్వయం�ా �ేవ��ెయ
ౖ ���న్డ�.

మ��క ��ప
ౖ �, అ��్వ��స ఉప���ం�న �ధం�ా, �ేవ���� సంబం��ం�న ల�క �ేవ���

సంబ� ��ంచుచునన్ మ�� ఏ ఇతర అంశమ� �క్క అధయ్యనమ� క��� ����ంత�ాసత్ ���య�నన్��. ఈ

అంశమ�లను �ేవ�� �క్క ఎల�ంట� ప్ర�త్ ావ�� ల�క�ం�� క��� చ��్చంచవచు్చ, �ా� ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� ఈ
అంశమ�లను �ేవ���� అనుబం��ంచుట ��్వ�ా తమ ��ప
ౖ �ణయ్తను ఉప����త్ ార�. ఉ��హరణక�,
�ాకడ�ాసత్ �మ�, అన�ా అంతయ్��నమ�లల� జర�గ� �షయమ�లను గ���్చ �ేయ� అధయ్యనమ�,

����ంత�ాసత్ �మ�ల� ఒక మ�ఖయ్���న అంశమ�. �ాపమ�, ��చన �ి�ధ్ �ంతమ�ల� మ��య� ప్రభ�వ� బల్ల ల�
���సత్ ు �క్క స�న్�� వంట� అంశమ�ల� క��� �ేవ�� గ���్చన �ాసత్ �మ� �ానపప్ట��� �ాట��
����ంత�ాసత్ �మ�ల� ��గమ��ా ప��గణ�ంచవచు్చ.
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అ��్వ��స �ా్థ�ిం�న ఈ �ామ�నయ్ అవ�ాహన ఆ��రం�ా, ��్ర ట��్ట ం� ట్ ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ��న
� ����్లస్ �డ్జ్

�ె�ప్ి న సమర�ప �షయమ�ల� �నుట మం���.

����్లస్ �డ్జ్
��్ర ట��్ట ం� ట్ ప�నర�దధ్ రణ ��స
� త్ ు శ��రమ�ల� పల� మ�ర�ప్లను �ె�్చనపప్ట���, ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క

�ర్వచనమ� �ద అ�� ��పప్ ప్ర��వం చూపల�దు. 1797 నుం�� 1879 మధయ్ �వ�ిం�న, �ి్రన్స్ ట�న్ క�

�ెం��న ����్లస్ �డ్జ్ , ఆయన �ా్ర�ిన �ిస్టమ�ట�క్ ���ల�జ �క్క �దట� అ��య్యంల� ����ంత�ాసత్ �మ�ను

ఈ �ధం�ా �ర్వ�ం��డ�. ����ంత�ాసత్ �మ� అన�ా “�ేవ�� స్వ��వమ�ను గ���్చ మ��య� ����� మన
అనుబంధమ�ను గ���్చ సతయ్మ�లను �ెల�ప� �ేవ�� ప్రతయ్కష్తల�� �ాసత్ వమ�ల �క్క �జ�్ఞనమ�.”

����ంత�ాసత్ �మ�ను గ���్చ ఈ �ర్వచనమ�ల�� పల� ��ణమ�లను చూ��ద్మ�. �దట��ా, �డ్జ్

�క్క �ర్వచనమ� అ��్వ��స్ �క్క �ర్వచనమ�ను �� �య�నన్���ా�, ఆయన ప్రతయ్కష్తను గ���్చ ఎంత

సప్ష్టం�ా ప్ర�త్ ా�ం���ో మనమ� గమ�ం���. ����ంత�ాసత్ �మ� “�ేవ�� ప్రతయ్కష్తల�� �ాసత్ వమ�లను” గ���్చ
మ�ట�్లడ�త�ం��. ఇప�ప్డ�, అ��్వ��స్ క��� �ేవ�� ప్రతయ్కష్త �ద ఆ��రపడట���� ప్రయ�న్ం��డ�, �ా�
�డ్జ్ �క్క �ర్వచనమ� ఒక �జ��న
� ��్ర ట��్ట ం� ట్ ఆల�చనను బయల�పర�సుత్ం��, అ�� ����ంత�ాసత్ �మ�

�క్క మ�ఖయ్���న ����ా �ేవ�� ప్రతయ్కష్త, మ�ఖయ్మ��ా బ�ౖ�ల�, �క్క �ా్రమ�ఖయ్తను వ�ా్కణ�సత్ ుం��.

��ండవ���ా, అ��్వ��స్ వల��� �డ్జ్ క��� ����ంత�ాసత్ �మ�ను ఒక “�జ�్ఞనమ��ా” ప��గణ�ం��డ� అ�

గ���త్ంచుట ��ల� �ా్రమ�ఖయ్��య
� �నన్�� — ఆయన ����ంత�ాసత్ �మ�ను ఒక అధయ్యన అంశమ��ా చూ�ాడ�.
�ాసత్ �ా���, ఆయన �ాలమ�ల�� ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� ����ంత�ాసత్ �మ� ��రక� ప్రకృ� �ాసత్ �మ� ల�క ���క

�ాసత్ �మ�ల�� పదధ్ త�లను ఒక నమ����ా ఉప���ం��ల� �డ్జ్ ���ాడ�. ఆయన ర�ం�న �ిస్టమ�ట�క్
���ల� ల�� �దట� ���ల� ఆయన �ా్ర�ిన మ�టలను �నం��:

ప్రకృ� ఎంత�ా ఒక ర�ాయన�ాసత్ �మ� ల�క య�ం�్రక�ాసత్ �మ�ల� ఒక వయ్వస్థ �ా ఉనన్�ో
బ�ౖ�ల� క��� ����ంత�ాసత్ �మ�ల� వయ్వస్థ �ా ఉనన్��. ర�ాయన�ాసత్ ���తత్ ల�క ఒక
య�ం�్రక తత్వ��తత్ ప����ంచవల�ిన �ాసత్ �ాలను మనమ� ప్రకృ�ల�

కను��ంట�మ� . . . అ� ప� �ేయ� �యమ�లను ��ా్థ��ంచుట ��రక�. అల��� ఒక
����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ��క��ం�, ��ా్థ��ం�, అమ��్చ, �ాట�� ���ల�� పరసప్ర

అనుబంధమ�ల� కనుపరచు సతయ్మ�లను ����ంత��తత్ బ�ౖ�ల�ల� �� ందు��డ�.
బ�ౖ�ల�ను ఒక �ేట��ా ఉప���ం�, ప����ధన �ే�,ి ప����ం�, ఇతర ���య్ �షయమ�లల� 19వ

శ��బద్ ప� ఇతర �జ�్ఞన��తత్ల వల��� ���� క�మపరచుట ఒక ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ �క్క ప� అ� �డ్జ్ �క్క

ఆల�చన. ఇప�ప్డ�, ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల �క్క ప����ధ�� ఫ���లను ���సత్వ �వనమ�ల�ను అన్వ�ం��ల�
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ఆయన నమ�్మడ�, �ా� అ��్వ��స్ వల��,� అన్వ�ంచు ప�� �డ్జ్ ��వక�ల� మ��య� �ాపర�ల �ే���

������ట�్ట, క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ప�� మ�ఖయ్ం�ా ���య్��తత్ల� మ��య� ���య్ర�్థల �ే���
అపప్��ం��డ�.

మ�డవ���ా, ��దంత�ాసత్ �మ�ల� ��ండ� మ�ఖయ్��న
� అంశమ�ల� ఉ��న్య� �డ్జ్ ���ా �ే�ాడ�.

����ంత�ాసత్ �మ�ల� మన మ�ఖయ్ ��య్స “�ేవ�� స్వ��వమ�” మ��య� “ఆయన�� మన అనుబంధమ�” �ద

ఎక�్కవ�ా ఉంట�ం��. ��దంత�ాసత్ �మ�ల�� ఈ �భజన అ��్వ��స్ �క్క �ర్వచనమ�ను �� �య�నన్��,
అన�ా �ేవ�� గ���్చన �ాసత్ �మ� మ��య� �ామ�నయ్ ����ంత�ాసత్ �మ� మధయ్ వయ్��య్సమ� చూప�ట.

అ��్వ��స్ మ��య� �డ్జ్ ఇ�్చన ����ంత�ాసత్ � �ర్వచనమ�లను చూ�ిన తర��ాత, మ�డవ

�ర్వచనమ�ను క��� చూచుట మనక� ఉప�గపడ�త�ం��. 1576 నుం�� 1633 మధయ్ ��ం�న

ప్రఖ�య్��ాం�న ప�య్��టన్ ��యం అ��స్, ����ంత�ాసత్ �మ�ను గ���్చ ��ంత �నన్మ��ా మ�ట�్ల��డ�.

��యం అ��స్
ఆయన ర�ం�న ప�సత్ క���న మ��� అఫ్ ���ల� ల�� �దట� ��గంల�, ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క

��ంద్రమ� “�ేవ�� ��రక� ��ంచుట అను బ� ధ ల�క �ి�ధ్ �ంతమ�” అ� �ె�ాప్డ�.

����ంత�ాసత్ �మ�ను గ���్చ అ��స్ �క్క అవ�ాహన ఇపప్ట� వరక� మనమ� చూ�ిన ��ండ�

���నమ�లక� �నన్మ��ా ఉనన్��. �దట��ా, ఆయన �ర్వచనమ� “�జ�్ఞనమ�” అ�� పదమ�ను

ఉప���ంచదు. ����ంత�ాసత్ �మ� ఒక “�ి�ధ్ �ంతమ� ల�క బ� ధ,” అన�ా ����ంత�ాసత్ �మ� అ���� ఆల�చనల�
ల�క బ� ధనలను జ�్ఞనమ��� అ��్వ�ించుట, అ� అ��స్ �ె�ాప్డ�. �ా� అ��్వ��స్ మ��య� �డ్జ్ �క్క

��షల� సూ�ం�నట�
్ల ఇతర ���య్ �షయమ�ల�� ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క దగగ్ ర సంబంధమ�ను ఆయన
వ�ా్కణ�ంచల�దు.

��ండవ���ా, ����ంత�ాసత్ �మ� �ి�ధ్ �ంతమ�ను గ���్చన అధయ్యనమ� అ� అ��స్ �ె�ిప్నపప్ట���,

���ల�� అధయ్యన అంశమ� ఏ���య�నన్ద� ఆయన �ె�ాప్�ో ఒక �ా�� గమ�ంచం��: “�ేవ�� ��రక�

��ంచుట.” అ��్వ��స్, మ��య� ��ంత వరక� �డ్జ్ , ����ంత�ాసత్ �మ� అంట� �ాసత్ వమ�ల� ల�క ఆల�చనల

�క్క ��కరణ అ�� �షయమ� �ద దృ�ి్ట�ట
� ్ట �ర� �ా�, అ��స్ మ�త్రం ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ఒకడ� �ేవ��ల�
మ��య� �ేవ�� ��రక� ��ంచుట మ���ప��య�నన్ద� వ�ా్కణ�ం��డ�. ����ంత�ాసత్ �మ�ను ��వలం ఒక

జ�్ఞనప�ర్వక���న, �ాసత్ వమ�ల అ��్వషణక� మ�త్ర�� ప���తమ� �ేయక�ం��, అ��స్ ��ా్వ�ి ��తమ�
�క్క ��ాల��న
� అవ�ాహన ��ౖప� ఒక ప����ధ�� (���� ప�య్��టను్ల “ప����ధ��త్మక” అ� �ిల��ాత్ర�)

దృ�ి్ట�� చూ�ాడ�. ఆయన ఆల�చన ప్ర�ారం�ా, ����ంత�ాసత్ �మ�, ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క మ�ల�గ, ఈ
��ాల ఆల�చనను దృ�ి్టల� ఉంచు��� �ేయ��.

సమ�ా�క ����ంత�ాసత్ �
� త్ �న
� జ�న్ ��్రమ్ అ��స్ ��వక� �ెం��న�ా�ే.
� త
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జ�న్ ��్రమ్
్ర
ఆయన ప�సత్ కమ�, �� �ొ ��్టన్ అఫ్ �� ��ల�డ్జ్ అఫ్ �ాడ్, �క్క మ�డవ అ��య్యమ�ల� ��మ్

����ంత�ాసత్ �మ�ను “ప్రజల� �ేవ�� �ాకయ్మ�ను తమ ��తమ�ల�� అ�న్ ��ణమ�లక� అన్వ�ంచు��నుట”
అ� �ర్వ�ం��డ�.

��్రమ్ ��ంత వరక� అ��్వ��స్ మ��య� �డ్జ్ �క్క ఆల�చనల�� సమ్మ��ాత్డ�, ఎందుకంట�

మ��క��ట ఆయన “అన్వయమ�”ను “బ� ధ” ల�క “�ి�ధ్ �ంతమ�” అ� �ర్వ�ం��డ�. అ�నను, ����క��ట

ఆయన �ె�ప్ి నట�
్ల , ��్రమ్ ప్ర�ారం, బ� ధ అ���� “ప్రజల �క్క అవసరతల ��రక�” ల�ఖనమ�ను ఉప���ంచు
ప్ర��య. ����ంత�ాసత్ �మ� అన�ా ���న్ �ాంప్ర���క అధయ్యన సమసయ్లను గ���్చ ఆల��ంచుట మ�త్ర��
�ాదు. �ా�, ����ంత�ాసత్ �మ� అంట� అన్వయమ�; అ�� ల�ఖన బ� ధనలను ��తమ�ల�� ��ాల���న
అంశమ�లక� అన్వ�ంచుట.

ఇపప్ట� వరక� మనమ� ����ంత�ాసత్ �మ�నక� ��ల�గ� ����్వర� �ర్వచనమ�లను చూ�ామ� �ాబట�్ట ,

అ� �ా్ర��ధయ్మ� వ��ంచు ఆల�చనల� ల�క �ో రణ�లను �� ల�్చటక� అ� మనక� స�యకరం�ా ఉంట��.

�ో రణ�ల�
ఈ ��ల�గ� �ర్వచనమ�ల� ఈ అంశమ� �ద ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� �సు��నన్ ��ండ� �ల���న
ౖ

�ో రణ�లను బయల�పర��ాత్�. �ట�ల� �దట� �ో రణ�� మనమ� అధయ్యన అవ�ాహన మ��య� ��ండవ
���� �వన అవ�ాహన అ� �ిల�వవచు్చ.

అధయ్యన అవ�ాహన
ఒక ��ప
ౖ �, అ��్వ��స్ మ��య� �డ్జ్ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� అధయ్యన అవ�ాహనక� ప్ర��ధుల�. �ా��

ఆల�చన ఎక�్కవ మం�� ���సత్వ ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� ����ంత�ాసత్ �మ�ను �ర్వ�ం�న ���నమ�లక� �ా్ర��ధయ్ం
వ��సత్ ుం��. సుల���న
ౖ మ�టలల�, �ార� “����ంత�ాసత్ �మ�”ను “����ంత�ాసత్ �మ�” అ�� పదమ� �క్క

శబద్ లకష్ణమ�, ల�క ���ా సందరభ్మ�ను దృ�ి్టల� ఉంచు��� �ర్వ��ాత్ర�. ���క� పద��న
� theos �క్క

అర్థ మ� �ేవ�డ�, మ��య� ఇ�� “���ల�” అ�� పదమ�ల�� �దట� సగమ�ను క���య�నన్��. మ��య�

ఈ సందరభ్మ�ల�, ���క� పద��న
� logos �క్క అర్థ మ� ఒక �షయమ�ను గ���్చన “�జ�్ఞనమ�, ల�క
�ి�ధ్ �ంతమ� ల�క అధయ్యనమ�,” మ��య� ఇ�� “���ల�” అ�� పదమ�ల� ��ండవ ��గమ�ను

క���య�నన్��. �ాబట�్ట , శబద్ లకష్ణ ఆ��రం�ా, “���ల�” అ�� పదమ�నక� అర్థ మ� “�ేవ�� గ���్చన
�ి�ధ్ �ంతమ� ల�క అధయ్యనమ�”
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అ��ే, �ేవ�� గ���్చ చదువ�ట మ�త్ర�� అంతమ� అ� �ె��ప్ �జ��� గల ఒక్క ఇ�ాంజ��కల్

����ంత�ాసత్ ��త
� త్ క��� ఉండడ�. ����ంత�ాసత్ �మ�ను ఒక �ధం�ా�� ల�క ����క �ధం�ా�� తమ ����లక�
అన్వ�ంచు���ాల� ��ల� మం�� ��ా్వసుల� ��ర��ర�. అ��ే ఒక క�మబదధ్ ��న ����ంత�ాసత్ �మ�ల�
అన్వయమ� అ�� ���� �ా్రమ�ఖయ్��న
� ��గమ��ా �ా��రణం�ా ప��గణ�ంచర�, �ా� ��ండవ ��ట్ట ��ా

ప��గణ��త్ ార�, ���� ���న్ �ార�్ల అ��య్�ిక ����ంత�ాసత్ �మ� అంట�ర�, అన�ా క�మబదధ్ ��న ����ంత�ాసత్ �మ�ల�
అధయ్యన, �ాం��తయ్ సంబంధ���న సమసయ్లను ��ా్థ��ంచుక�నన్ తర��ాత మనమ� �ాల�పంచు��ను ��ండవ
�షయమ�.

ఇందు వలన, ��ల� �ార�్ల క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ�ను �ామ�నయ్ ��తమ��� ఎల�ంట� సంబంధం

ల�క�ం�� �ాట�ంచవచు్చ. అన�ా ఇ�� ��వలం అధయ్యనమ�ల� వరమ�ల� �� ం��న ��ందర� మ�త్ర�� ఎక�్కవ�ా
�ాల�పంచు��ను ఒక �షయమ��ా ������ త�ం��. ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ఒక �ధ��న
� జ�్ఞన ��ౖప�ణయ్ ప్రవృ�త్
��ల��ంట�ం��. మ��క ��ప
ౖ �, అ��స్ మ��య� ��్రమ్ �ె�ిప్న ���ల� మనమ� చూ�ిన �ర్వచనమ�ల� ఒక

మ�ఖయ్���న అలప్సంఖయ్క ఆల�చన, అన�ా ����ంత�ాసత్ �మ�ను ��తమ�నక� అన్వ�ంచుటక� �ా్ర��ధయ్ం
వ���త్ ా�.

�వన అవ�ాహన
����ంత�ాసత్ �మ� ఒక ��ా్వ�ి �వనమ� �క్క ��ాల��న
� అంశమ�ల�� ఎం�� �ాఢమ��ా

మ���ప��య�నన్�� అ� ఆల��ంచు ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� క��� ఎల్ల ప�ప్డూ ఉ��న్ర�, �ా� ��నుకట�

�ాలమ�ల�, ��ల� తక�్కవ మం�� ��ర��ాం�న ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� ఈ అవ�ాహనను క���య�ం�ే�ార�. ఈ
మధయ్ �ాలంల�, ����ంత�ాసత్ �మ� అ���� ��వలం జ�్ఞనుల� మ�త్ర�� ఆల��ంచవల�ిన �షయమ� అ��
ఆల�చనను ఎక�్కవ మం�� ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� �రస్క��ంచుట ఆరం�ం��ర�. �ార� క�మబదధ్ ��న

����ంత�ాసత్ �మ�ను ��స
� త్ వ �వనమ� ��రక� ��వలం జ�్ఞనమ� ల�క అధయ్యన ఆ��రమ��ా చూడల�దు�ా�, ��స
� త్ ు
��రక� ��ంచుటను గ���్చ మ�ఖయ్మ��ాను ల�త��ాను ఆశ గల ఒక అంశమ��ా చూ�ార�.

ఈ అలప్సంఖయ్క ఆల�చనక� ఈ మధయ్ �ాలంల� ఎక�్కవ మం�� సమర్థ క�ల� ఉండ�టక� ��ల�

�ారణ�ల� ఉ��న్�. ���న్ �ారణమ�ల� ����ంత�ాసత్ �మ�ల� నుం�� మ��య� ల�ఖనమ�లల� నుం�� క���
��ల�వడ�త���న్�. �ా� ఎదుగ�చునన్ ఈ ఆల�చనలల� ���న్ ప్ర�ణ�ల �షప్కష్�ాతమ�ను స���ా��

ప్ర�న్ంచు, �ార� ఏ రంగమ�నక� �ెం��న�ా����� స��, �ా�ా్చతయ్ సంస్కృత�లల�� ���న్ ఆల�చనలల� నుం��
ఎదుగ�చు��న్య� మనమ� గ�ర�త్ంచు���ా�. ప్ర�ణ�ల �క్క మ�నవత్వమ� మ��య� �ా�� ��తమ�
�ా�� అధయ్యనమ�లను ఎల� ప్ర���తమ� �ేయ�చు��న్� ఈ ���లల� మనక� ఎక�్కవ�ా జ�్ఞపకమ�
�ేయబడ�త�ం��.
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ఉ��హరణక�, ఒకప�ప్డ� �షప్కష్�ాతం�ా సప్ష్ట��న ఆల�చనల� �ెప�ప్�ా���ా ప��గణ�ంచబ��న

�జ�్ఞన��తత్ల� మ��య� ��ద
ౖ య్ రంగమ��ార�, ��డ� �ా��రణ ప్రజల��ా ప��గణ�ంచబడ�త���న్ర�. ���న్

ద�ాబ�ద్ల ���తం ఎనన్డ� ఊ��ంచ� �ధం�ా �ా�� అ��ా్రయ�లను మనమ� తరచు�ా ప్ర�న్�ాత్మ�. అ�ే

�ధం�ా, ����ంత�ాసత్ �
� త్ ల� ఎంత ��పప్ ��ౖప�ణయ్మ� గల�ా���
� �, �ార� క��� మ�నవమ�త�్రల� అ� సంఘమ�
� త

మ��ంత సప్ష్టమ��ా గ���త్సత్ ుం��. �ార� �ాసత్ �ాలను ఎంత �షప్కష్�ాతం�ా గమ�ంచుచు��న్మ� �ెబ�త���న్,

�ా�� అ��ా్రయల� తమ తమ ��త అనుభ�ాల �ద ఆ��రప��య�ంట��. అందువలన,

����ంత�ాసత్ �మ�ను ��వలం అధయ్యన �����లల� చూచుటక� ��డ� తక�్కవ �ల�వ ఉనన్��, మ��య�
అన్వయమ� �క్క అవసరతను మ�నుపట� కంట� సప్ష్టమ��ా చూసుత్��న్ర�.

అధయ్యన మ��య� �వన అవ�ాహనల �క్క ఆకృతలను దృ�ి్టల� ఉంచు���, మనమ� ఒక

��షం ఆ�� ���న్ �ా్రథ�క ���్లషణలను �ేపట�్ట�.

���్లషణల�
ప్ర� �ో రణ�ల� ల�భమ�ల� మ��య� నష్టమ�లను గ���్చ అడ�గ�ట ఉప�గకరం�ా ఉంట�ం��. ఒక

క�మబదధ్ �న
� , గం�ర���న ����ంత�ాసత్ �మ�ల� అధయ్యన అవ�ాహన �క్క అనుక�లతల� మ��య�
ప్ర�క�లతల� ఏ�ట�?

అధయ్యన అవ�ాహన
�దట��ా, అధయ్యన పదధ్ � �క్క ��పప్ బలమ� ఏ�టంట� అ�� మ�నవ�లక� �ేవ�డ� కృప��

ఇ�్చన వరమ�ను ఉప���సత్ ుం��: మన ��త�బదధ్ �ామర్థ �మ�ల�. �ేవ�డ� మ�నవ�లక� జ�్ఞన శ��త్�
ఇ��్చడ�, మ��య� స��య్��్వషణల� ����ంత��తత్ల� ఆ �ామర్థ�మ�ను ఉప���ం��ల� �ేవ�డ�
��ర�చు��న్డ�.

�ేవ�� భయమ��� తమ జ�్ఞన శ��త్� ఉప���ం�న జ�్ఞనుల� ల�ఖనమంతట�ల� ���య�డబ���.�

సతయ్మ� �క్క స్వ��వమ�ను గ���్చ జ�గ�తత్�ా ఆల�చన �ే�ి ఆ ��త�బదధ్ �న
� ���రణలల� నుం��

నమ్మకమ�లను ర�ప���దద్ ుట ఒక జ�్ఞ��ా ఉండ�టల� మ�ఖయ్���న ��గమ�. �� ల��ను ��ను క���య�నన్
శ��త్� సదర� �షయమ�ల�న్ట�ల� ఉప���ం��డ� �ాబట�్ట జ�్ఞ� అయ�య్డ�.

1 �ా�ల� 4:29 మ��య� 31ల� �� ల��నును గ���్చన వర్ణ నను �నం��.
�ేవ�డ� జ�్ఞనమ�ను బ���ధ్� వ��్ణంప శకయ్మ� �ా� ���చనగల మనసుస్ను
�� ల��నునక� దయ�ే��ను . . . అతడ� సమసత్ ���న �ా��కంట�ను, . . .

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

�దట� �ాఠమ�: ����ంత�ాసత్ �మ� అంట� ఏ�ట�?

� ����ంత�ాసత్ �మ�ను కట�్టట

జ�్ఞనవంత��ైయ�ం�ెను గనుక అత� ���త్ � చుట�్టనునన్ జనమ�ల�న్ట�ల�
�ాయ్�ితమ���ను (1 �ా�ల� 4:29, 31).

��� ఆ��రం�ా, బ�ౖ�ల�ల�� జ�్ఞన రచనల� మనక� ఇవ్వబ��న జ�్ఞన �ామర్థ�మ�ను అ�వృ��ధ్ �ే�ి

ఉప���ం��ల� ��్ర తస్��సత్ ుం��.

�ాసత్ �ా���, ��ల� �క్క ����ంత�ాసత్ �మ� జ�్ఞనులక� మ�త్ర�� అర్థ మవ�త�ం�� అ� �ె��ి ��త�ర�

��ల�ను ���య���డ�. 2 ��త�ర� 3:15-16ల� ఆయన అంట�డ�:

. . . మన �ి్రయ సహ� దర��ెన
ౖ ��ల�క�డ తనక� అనుగ���ంపబ��న జ�్ఞనమ� ��ప�ప్న
�క� �ా్ర�ి య���న్డ�. . . �ట�� ���య్���నుల�ను, అ�ి్థర�ల�ౖన�ార�ను, . . .
అ�ార్థ మ� �ేయ�దుర� (2 ��త�ర� 3:15-16).

�ాంప్ర��యక ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క జ�్ఞనప�ర్వక ల�క అధయ్యన వ�ా్కణమ� మం�

����ంత�ాసత్ �మ� అ�� బ�ౖ�ల� ఆల�చనక� వయ్���కమ��ా ల�దు. �నన్ం�ా, బహ��ా ఆల��ంచుట �ాంప్ర���క
����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ��పప్ బల���య�నన్��.

అ�నను, ����ంత�ాసత్ �మ� �ద అధయ్యన దృ�ి్టల� అ�ాయమ� ����య�నన్ద� మనమ�

గ���ం���. దురదృష్టవ�ాత�
త్ , �ాంప్ర��యక ����ంత�ాసత్ �మ� ��ల� �ార�్ల �షయప�ర్వక ల�క అధయ్యన

సమసయ్ల ��ౖప� �గ�గ్చూప�త�ం�� �ాబట�్ట ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల �క్క గ�ం��లయమ� ��ల�పల ��తమ�ల
�ద తక�్కవ శ�దధ్ ��ట్టబడ�త�ం��. �ాసత్ వ��న
� ఆల�చనలను కను��నుట మ�త్ర�� ఒక గమయ్����� త�ం��,
ఎంత�ా అంట� �ా���� ����ంత�ాసత్ � అంశమ�లను గ���్చ ఎం�� జ�్ఞనమ� ఉనన్�� �ాబట�్ట �ా��� మం�

����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల��ా ప��గణ�ంచుట సర్వ�ా��రణ����� త�ం��. �ా� ���న్ �ార�్ల “మం� ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల�”
“మం� మనుష�య్ల�” �ార� క��� మనమ� ఒప�ప్���ా�.

దురదృష్టవ�ాత�
� త్ ల�” అ� �ిల�వబడ�త�నన్�ా����
త్ , ఈ వర్ణన అ��క మం�� “మం� ����ంత�ాసత్ ��త

వ��త్సత్ ుం��. �ార� ��పప్ ��ప
ౖ �ణయ్త�� �ేవ�� గ���్చ మ��య� ��స
� త్ వ ��తమ�ను గ���్చ సతయ్మ�లను ��క��ం�
�� గ� �ేయగలర��ా�, ���సత్వ ��ా్వస ��ల�గ�ల� ��ంచుటక� అ�ే �ధ��న
� ��య్సను ఇచు్చటల� �ార�
�ఫలమవ���ర�.

ఒక వయ్��త్ మం� ����ంత�ాసత్ ���
� ేత్ �ా� మం� మ��ి �ాదు అ� న��్మ �ా్థ��� మనమ� ఎల�

�ేర��మ�? ఇ�� ��వలం అధయ్యనమ� ల�క ���య్ �ారయ్కల��ాల ఆ��రం�ా ����ంత�ాసత్ �మ�నక�

�ర్వచనమ�ను ఇచు్చ ప్రయతన్ం �ే�న
ి ప�ప్డ�, అన�ా ����ంత�ాసత్ �మ�ను అనుస��ంచుట అంట� ��వలమ�

మం��ా చదువ�ట, మం��ా �ా్రయ�ట, సతయ్ ఆల�చనలను బ� ��ంచుట మ�త్ర�� అ� మనమ�
ఆల��ంచునప�ప్డ� మనమ� ���� గ���ంచగలమ�.
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దురదృష్టవ�ాత�
త్ , ��ట� క�మబదధ్ ��న ����ంత�ాసత్ � ���య్ ���నమ�లల� ఇ�ే �ర� ��న�ాగ�చునన్��.

సు�ారత్ ప����రక�లను �ిదధ్పరచుటక� ����ంత క���ాలల� ��వలం �ా్లసు ర�మ్ అనుభవమ� �ద మ�త్ర��
ఆ��రపడ�ట అ�� సతయ్మ� ����ంత�ాసత్ �మ�ను ��ంచక�ం���� ���� ��ల� వరక� మనమ�

ర��� ం��ంచవచు్చ అ�� మన నమ్మకమ�ను బయల�పర�సుత్ం��. క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ మ
� � పట్ల
�ాంప్ర��యక పదధ్ �ల� ఉనన్ ��పప్ అ�ాయమ�లల� ఇ�� ఒకట�.

అల��� �వన-అవ�ాహన ����ంత�ాసత్ �మ�ల� క��� ల�భమ�ల� నష్టమ�ల� ఉ��న్య� క���

మనమ� గ���ం���. ����ంత�ాసత్ �మ� అ���� అధయ్యనమ�నక� ��ల�పల ఉనన్ ��తమ��� మ��ంత సూట��ా
మ���ప��య�నన్�� అ�� ఎదుగ�చునన్ అవ�ాహనను మనమ� ఎల� ���్ల�ించగలమ�?

�వన అవ�ాహన
�దట��ా, ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ఈ పదధ్ � �క్క ��పప్ బలమ� ఏ�టంట�, ఇ�� ���న్

మ�ఖయ్���న బ�ౖ�ల� �ల�వలను గమ�ంచుటక� మనలను ��్ర తస్��సత్ ుం��. య���బ� 1:22 వంట�
ల�ఖన��గమ�ల� మనక� �ెల�సు. య���బ� �ా్రసూ
త్ అంట�డ�:

�ర� �ను�ార� మ�త్ర��య�ం�� �మ�్మను �ర� �సప�చు్చ��నక�ండ,
�ాకయ్ప్ర�ారమ� ప్రవ��త్ంచు�ార���ౖయ�ండ��� (య���బ� 1:22).

��ందర� ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల �క్క జ�్ఞనప�ర్వక ��ష��రణను ల�ఖనమ�ల�� ఈ మ�టల� ప���త్�ా

��ాక���త్ ా�. మం� ����ంత�ాసత్ �మ� ��వలం స���ా ��ర�్చ��నుటల���� మ�త్ర���ాక స���ా ��ంచుటల����
న���స
ి త్ ుం��.

1 ����ం��. 8:1ల� ����ం�� సంఘమ�నక� �ా్రసూ
త్ ��ల� ఇ�� మ�టల� �ెబ�త���న్డ�.
జ�్ఞనమ� ఉ�� ప్ంగజ�య�ను �ా� ��్రమ ��మ��వృ��ధ్ కల�గజ�య�ను (1 ����ం��. 8:1).

మ��క�ా�� 1 ����ం�� 13:2ల� అంట�డ�:
. . . మర్మమ�ల�న్య� జ�్ఞనమంతయ� ఎ���న
� �ాడ��న
ౖ ను, . . . ��్రమల���ాడ���
ౖ ే
��ను వయ్ర�్థడను (1 ����ం��. 13:2).

����ంత�ాసత్ �మ�ను గ���్చ ���న్ ఉ�ేద్శమ�ల�, ల�క అంశమ�ల ���నంల� ��ర�్చ��నుట �ద

దృ�ి్ట�ట
� ్ట �ట ��్వ�ా మనమ� బ��
ౖ ల� �ా్థ�� ��ర��ర�్చట ల�దు. బదుల��ా, ల�ఖనమ�ల �ల�వలను
అనుస��ంచు ����ంత�ాసత్ �మ� మన �� ంత నమ్మకమ�లను క�����స
� త్ ుం��.
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అ��ే, అ�ే సమయంల�, ����ంత�ాసత్ �మ�ల� �వన అవ�ాహనల� క��� ఒక ��పప్ అ�ాయమ�

ఉం��; ఇ�� జ�్ఞన-వయ్���కత అ�� అ�ాయమ�ల���� న���ిసత్ ుం��. ��డ� అ��క ఇ�ాంజ��కల్ అనుచర�ల�
����ంత�ాసత్ �మ�ల�� జ�్ఞనమ� అ�� ��ణమ� �ద ప���త్�ా అపనమ్మకమ� క���య���న్ర� �ాబట�్ట ,

����ంత�ాసత్ � �ి�ధ్ �ంతమ�లను జ�గ�తత్�ా అధయ్యనమ� �ేయక�ం�� ��న�ాడ��ర�. �ార� �ాసత్ �ా���

�ాంప్ర��యక అధయ్యన-అవ�ాహన క���య�నన్ క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� ��స
� త్ వ ��తమ�నక�
��కరమ� నమ�్మ��ర�.

��ంతమం�� �జ��� గల ప్రజల� ఇల� మ�ట�్లడ�ట �ర� ��� ఉంట�ర�, “మనమ� �ి�ధ్ �ంతమ�ను

గ���్చ పట�్ట ంచు��వల�ిన అవసరం ల�ద� ��ననుక�ంట�ను; అ�� ��వలమ� మన దృ�ి్ట� ��స
� త్ ు �ద నుం��

��ల��సత్ ుం��.” ల�క, ��ందర� ఇల� మ�ట�్లడ�ట క��� �ర� ��� ఉంట�ర�, “సంఘ ��యక���ా ఉండ�టక�

�ర� ����ంత�ాసత్ �మ� చదవవల�ిన అవసరం ల�దు. �క� �ావల�ిన�� ��వలం ఆత్మ న���ింప� మ�త్ర��.”
మ��య� ఈ మధయ్�� ��ను �నన్ట�
� త్ వయ్మ� మృత��న
� ��స
� త్ వయ్మ�.” ఇల�ంట�
్ల �ా “జ�్ఞనమ��� క���న ��స

మం��ా-మ�ట�్లడ�టక� ప్రయ�న్ంచు ��ా్వసుల� �ాంప్ర��యక అధయ్యన-అవ�ాహన గల ����ంత�ాసత్ �మ�
పట్ల అ�ష్టత క���య�ంట�ర�. ��ా్వసమ�నక� జ�్ఞన వయ్���క పదధ్ � ��రక� ���� �రస్క���త్ ార�. �ా��
��తమ�లను జ�గ�తత్�ా ఎం�� ప��శమ
� �� �ిదధ్పర�న ����ంత�ాసత్ �మ� �ద ���్మంచక�ం��, ఇల�ంట�

��ా్వసుల� ��ల� �ార�్ల స���న ప���లన ల�క�ం�� తమ �� ంత ఆ�్మయ అంతర్ దృ�ి్ట �ద ఆ��రపడ��ర�.
�ార� ��వలం ఒక బల���న ల�క ఆకరష్ ణ�య��న
� ��యక�� ��ాల�చన�ా ��ంబ���త్ ార�. ల�క �ార�

�ాంప్ర��యక అధయ్యన ����ంత�ాసత్ �మ�క� బదుల��ా అ�ా��రణ��న
� ఆ�్మయ అనుభ�ాల �ద

ఆ��రపడ��ర�. ఏ��ఏ�����, మనమం�� క��� సంఘమ�ల�� జ�్ఞన-వయ్���కత అ�� ��పప్ అ�ాయమ�ను

ఎదు��ం��� ఎందుకంట� అ�� ���సత్వ ��ా్వసమ�ను గ���్చ అబదధ్ బ� ధల� మ��య� తప�ప్డ� ఆల�చనలక� ����
�సుత్ం�� మ��య� అ�� అ��కమం�� ��ా్వసుల ��తమ�ల �ద దుష����వమ�ను క���సత్ ుం��.

2 ��� 2:15ల� ���� ��చ్చ��ం�నప�ప్డ� ��ల� ఈ అ�ాయమ�ను గ���ం��డ�.
�ేవ����దుట �గ�య్��ాను, �ిగగ్ �పడ నక్కరల�� ప��ా��ాను, సతయ్�ాకయ్మ�ను
స���ా ఉప�ే�ంచు�ా��ాను �నున్ ��� �ేవ���� కనుపరచు ��నుటక�
జ�గ�తత్పడ�మ� (2 ��� 2:15).

����ంత�ాసత్ �మ�ను మనమ� �ర్వ�ంచు ���నమ�ను మనల� ప్ర� ఒక్కర� జ�గ�తత్�ా ప���లన

�ేయ��. మనల� ��ందర� �ా్వ���కమ��ా అధయ్యన-అవ�ాహన ����ంత�ాసత్ �మ� ��ప
ౖ � �గ�గ్చూ�ి

��తమ�ల�� మ�ఖయ్��న
� �షయమ�లను �ర్ల కష్య్మ� �ే�త్ ామ�. ఇం�ా ��ందర� �వన అవ�ాహన ��ౖప�
�గ�గ్చూ�ి జ�్ఞన సంబంధ��న
� �షయ�లను �ర్ల కష్య్ం �ే�త్ ామ�. ఈ ��ండ� �ప��త ప���్థ ిత�లను

��ా��ంచుటక�, ఈ ��ండ� ఆల�చనలల�ను అ�ాయమ�ల� మ��య� �ల�వల� ఉ��న్య� గ���త్ం���. ఒ��
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సమయమ�ల� ఈ ��ండ� ఆల�చనలను హత�
త్ ��నుట ���కమ��� క���న మ�రగ్ మ�. మనక� అధయ్యనమ�
��రక� ����ంత�ాసత్ �మ� మ��య� �వనమ� ��రక� ����ంత�ాసత్ �మ� ��ండ� �ా�ా�.

����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� ����ంత�ాసత్ �మ�ను �ర్వ�ం�న ���న్ మ�రగ్ మ�లను చూ�ిన తర��ాత,

ఇప�ప్డ� మనమ� ��ండవ �షయమ�ను చూడబ� త���న్మ�: ����ంత�ాసత్ మ
� � �క్క లకష్య్మ�ల�. మనమ�
����ంత�ాసత్ �మ�ను �ాట�ంచుచుండ�ా మన లకష్య్మ�ల� ఏ��య
� �ం���? ఈ లకష్య్మ�ల� ఒక����� ఒకట� ఏ

�ధం�ా మ���ప��య���న్�?

లకష్య్మ�ల�
ఈ ప్రశన్లక� జ�ా�చు్చటక� మనమ� మ�డ� �షయమ�లను చూ��ద్మ�: �దట��ా, మనమ�

����ంత�ాసత్ �మ� �క్క మ�డ� �ా్రథ�క లకష్య్మ�లను గ���త్ంచు��మ�; ��ండవ���ా, ఈ మ�డ� లకష్య్మ�ల�
ఒక��� �ద ఒకట� ఎల� ఆ��రప��య�ంట�� చూ��ద్మ�; మ��య� మ�డవ���ా, ఈ మ�డ�

లకష్య్మ�లక� ఇవ్వవల�ిన �ా్ర��నయ్తలను చూ��ద్మ�. �దట��ా ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క లకష్య్మ�లను
వ��్ణంచుచు ఆరం�ంచు��మ�.

�ా్రథ�క లకష్య్మ�ల�
����ంత�ాసత్ �మ� �క్క లకష్య్మ�లను �వ��ంచుటక� అ��క మ�రగ్ మ�ల� ఉ��న్� �ాబట�్ట

�ాట�న్ట�� ఇక్కడ �ె�యజ�య�ట అ�ాధయ్మ�. సర్వ�ా��రణం�ా, మనమ� ���సత్వ�ల��ా ప్ర� ప��

ఎందుక� �ే�త్ ా� అందు�� ����ంత�ాసత్ �మ�ను క��� �ాట��త్ ామ�. ���్ట �ి �స్ట ర్ �ార్టర్ ��ట��జంల�� �దట�

ప్రశన్ �క్క ��షల�, మనమ� “�ేవ�� మ��మపర� ఎల్ల ప�ప్డూ ఆయనను ఆ�ా్వ��ంచుట”క�

����ంత�ాసత్ �మ� ఒక మ�రగ్ మ�. �ా�, ��� కంట� క�్లపత్ ం�ా �ెప�ప్ట క��� �ాధయ్��. ఈ ప్ర�య
� ల� �ేవ��

మ��మపరచుటక� ప్రయ�న్సూ
� త్ ల� ���న్ ప్ర�య్ే క���న
త్ ఆయనను ఆ�ా్వ��ంచుట ��రక� ����ంత�ాసత్ ��త
మ�రగ్ మ�లను క���య�ం���.

అ��క ���ల��ా, ఇపప్ట� వరక� మనమ� చూ�ిన పల� ����ంత�ాసత్ � �ర్వచనమ�ల� ����ంత�ాసత్ �మ�

�క్క పల� లకష్య్మ�లను �ెల�సు��నుటక� ఒక ఆరంభ �ందువ��ా ఉంట��. ఒక ప్రక్క, క�మబదధ్ �న
�

����ంత�ాసత్ �మ�ను �ా్రథ�కం�ా ఒక �జ�్ఞనమ��ాను, ఒక అధయ్యన రంగ జ�్ఞనమ��ాను �ర్వ�ంచుట ఒక
లకష్య్మ� జ�్ఞనప�ర్వక���న�� ల�క �షయప�ర్వక��న
� �� అ�, అన�ా జ�్ఞన సంబంధ �షయమ�ల �ద

దృ�ి్ట�ట
� ్ట � �ి�ధ్ �ంతమ�లను బ� ��ంచుట ల�క అ�వృ��ధ్�య
ే �టను సూ�ంచుచునన్��; మ��య� మ��క ప్రక్క,
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�వన అవ�ాహన క��� ����ంత�ాసత్ �మ�ను �ర్వ�ంచుట, ���సత్ ుల� మన ప��ప�ర్ణ ��తమ�నక� సంబం��ం�న
అ��క �షయమ�ల �ద దృ�ి్ట�ట
� ్ట � బ� ధనలను ల�క �ి�ధ్ �ంతమ�లను అ�వృ��ధ్ �ేయ�ట�� మన లకష్య్మ�
అ� సూ�సుత్ం��.

����ంత�ాసత్ �మ� �క్క మ�డ� �ా్రథ�క లకష్య్మ�లను గ���్చ మ�ట�్లడ�త� ����ంత�ాసత్ మ
� �నక�

ఈ ��ండ� అవ�ాహనలను ���్మంచు��మ�. మనమ� �ాంప్ర��యకత (ఆ��్థ����స్), సుప్రవరత్ న (ఆ��్థ�ా్ర��స్స్),
మ��య� స���న ��వనలను (ఆ��్థ�ా�ో స్) గ���్చ మ�ట�్లడ��మ�. �దట��ా �ాంప్ర��యకత �క్క
లకష్య్మ�ను చూ��ద్మ�.

�ాంప్ర��యకత
�దట��ా, ప్ర� బ�ధయ్��య�త���న ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� �ి�ధ్ �ంత �ాంప్ర��యకత ఒక

మ�ఖయ్���న లకష్య్మ�. �ాంప్ర��యకత అ�� పదమ�ను ����్వర� సంఘమ�ల� ����్వర� రకమ�ల��ా

ఉప����త్ ార�, �ా� ఇక్కడ మనమ� ఈ పదమ�ను “స��న
� ల�క సూట�ౖన ఆల�చన” అ�� అర్థ మ�ల�

ఉప����ద్ �మ�. �ాంప్ర��యకత �క్క లకష్య్మ� స��న
� ల�క �జ���న �ి�ధ్ �ంతమ�లను �ేర���నుట. మన

�������షన్ ల�క సంఘమ� ఏ�ై�� స��, మనమ� ����ంత�ాసత్ �మ�ను గ���్చ ఆల�చన �ేయ�నప�ప్డ�

మనమ� నమ�్మ�ాట� �క్క �ాసత్ �కత��ౖ మన ఆస��త్ ఎం�� ��ంత ఉంట�ం��. �ేవ��� గ���్చ, ల�కమ�ను

గ���్చ మ��య� మనను గ���్చ స���న �షయమ�లను మనమ� నమ�్మల� ఆ��ాత్మ�. ����ంత�ాసత్ � చ��త్రల�
�ాంప్ర��యకత �క్క లకష్య్మ�నక� ఉనన్ �ా్రమ�ఖయ్తను �ర్ల కష్య్మ� �ేయ�ట కష్టమ�. �సస్ం�ేహం�ా, ఈ
�షయమ�లను గ���్చన ఆం�ో ళన ఎక�్కవ ����ంత�ాసత్ � �ారయ్కల��ాలక� �ా్రథ�క ఆస��త్�ా ఉనన్��.

ల��స్ బ��ా్కఫ్ �ా్ర�ిన �ిస్టమ�ట�క్ ���ల� �క్క మ�డవ ��గమ�ల�� �షయ సూ�కను

ఒక�ా�� చూడం��. ఈ అ��య్యమ�ల�� �షయమ�ల� “��స
� త్ ు �క్క మ���త్మత్వమ� మ��య� �ారయ్మ�”

అను అంశమ�ను ఈ �ధం�ా �వ���త్ ా�:

���సత్ ు �క్క మ���త్మత్వమ�
I. చ��త్రల� ���సత్ ును గ���్చన �ి�ధ్ �ంతమ�ల�
II. ��స
� త్ ు �క్క ��ర్ల � మ��య� స్వ��వమ�ల�
III. ���సత్ ు �క్క ఏకమ���త్మత్వమ�
���సత్ ు �క్క �ి్థత�ల�
I. ���సత్ ు �క్క అవమ�నమ�
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II. ��స
� త్ ు �క్క ఘనత
���సత్ ు �క్క బ�ధయ్తల�
I. ఉ�� ��్ఘతమ�: ప్రవకత్ బ�ధయ్త
II. య�జకత్వ బ�ధయ్త
III. �ా్రయ�్చతత్ మ� �క్క �ారణమ� మ��య� అవసరత
IV. �ా్రయ�్చతత్ మ� �క్క స్వ��వమ�
V. �ా్రయ�్చతత్ మ�నక� పల� �ి�ధ్ �ంతమ�ల�
VI. �ా్రయ�్చతత్ మ� �క్క ఉ�ేద్శమ� మ��య� �సత్ ృ�
VII. ���సత్ ు �క్క �జ�్ఞపన �ారయ్మ�
VIII. �ాజ��క బ�ధయ్త
బ��ా్కఫ్ ఈ అ��య్యమ�లను �ా్రయ�చుండ�ా, ���తల� �ాంప్ర��యక ల�క స���న �ి�ధ్ �ంతమ�ను

��ర�్చ���, స��న
� ఆల�చనలను అర్థ మ� �ేసు���ాల���� ఆయన మ�ఖయ్ ఉ�ేద్శమ� అ� ఈ సం��పత్ వర్ణన
సప్ష్టమ��ా �ె�యజ�సత్ ుం��.

ఇ��వరక�, ����ంత�ాసత్ ���తత్లక� ���� ఘనపర� ��స
� త్ వ ��ా్వసమ�ల�� ఈ అంశమ�ను సంప�ర్ణ

సతయ్మ��ా చూప�ట ��ల� సుల�వ��ా ఉం�ే�.� �ా� ��డ�, త్వ��త సం��షణల� మ��య� ప్రజల �క్క

ప్రపంచ�ాయ్పత్ కద�క వలన, ��స
� త్ ��య్తర ��ా్వసమ�లను మనమ� ప్ర� ��ణమ�ల� ఎదు��్కంట�మ�, మ��య�
ఇ�� ��ల� మం�� ప్రజలల� గందర��ళం క���ం�, సతయ్మ�ను మ��య� స���న ఆల�చనను అ��్వ�ించుటక�
బల��నుల��ా �ేసత్ ుం��.

మన �ాంప్ర��యక ��ా్వస సతయ్మ�లను గ���్చ మనమ� అంత ఖ�్చతమ��ా �ెపప్గలమ� అ�

అ��క మం�� ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� క��� ఆశ్చరయ్పడ�త���న్ర�. ���సత్వ సమ�జమ�నక� ��ల�పల నుం�� క���
గందర��ళం క���ం�ే ప్ర��వమ�ల�� �ాట�, ��వలం ���న్ మ�ఖయ్���న �ి�ధ్ �ంతమ�ల� �న� ఇతర

�షయమ�ల �ద సమ్మ�ంచు ���సత్వ�లను కను��నుట క��� కష్టమవ�త�ం�� అ�� సతయ్మ�ను క���
మనమ� ఎదు��్క�ా�.
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ఈ వరత్ మ�న �ో రణ�ల మధయ్ల� క���, �ాంప్ర��యక ఆల�చనలను అ�వృ��ధ్ �ేయ�టను మనం

ప�నర���్ఘట�ం���, మనమ� �జ���న �ి�ధ్ �ంతమ�ల� అ� �ిల�ే ఒక గ�ంప� ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ఒక

్ల ఏ
మ�ఖయ్���న లకష్య్మ��ా ఉం���. �ాంప్ర��యకతను అనుస��ంచుటల� మనమ� ��డ� ఎదు��్కను స�ాళ�

�ధం�ాను ���ష���న��ావ�. మనమ� ��డ� ఎదు��్కనుచునన్ �ధమ��ా�� ��సు మ��య� ఆయన �ష�య్ల�
క��� ఆ ���లల� బహ��ా �ాయ్�ిం�న మతపర��న
� �నన్త్వమ�ను ఎదు��్క��న్ర�. అ�నను, ఆయనను
అనుస��ంచు�ార� సతయ్మ�ను అ��్వ�ించు�ా���ా ఉం��ల� ��సు ఆయన �ష�య్లక� ���్మహమ�టం�ా
�ె�ాప్ర�.

��ను 17:17ల� ఆయన తం��్ర�� ఈ �ధం�ా �ా్ర��్థం�ెను అ� గ�ర�త్ంచు��ం��:
సతయ్మందు �ా��� ప్ర�ష్ఠ �ేయ�మ�; � �ాకయ్�� సతయ్మ� (��ను 17:17).

�జ��న
� �ి�ధ్ �ంతమ�ను గ���్చ ��సు ల�త��ా �ం�ం��డ�. ����ంత�ాసత్ �మ�నక� �ాంప్ర��యకత

ఒక మ�ఖయ్��న
� లకష్య్మ� అ� ��సు వ�ా్కణ�ం��డ�, మ��య� ఆయన అనుచర�ల��ా మనమ� క��� అ�ే
�ెయ�య్�.

����ంత�ాసత్ �మ� �క్క �షయ లకష్య్మ�ను దృ�ి్టల� ��ట్ట ����, సుప్రవరత్ న �క్క లకష్య్మ�ను

చూ��ద్మ�.

సుప్రవరత్ న ల�క ఆ��్థ�ా్ర��స్స్
సుల�వ��ా మ�ట�్ల���,ే ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ అన�ా స��న
� ప్రవరత్ న ల�క అ��య్సమ� �ద దృ�ి్ట�ట
� ్ట �

�ి�ధ్ �ంతమ�లను ల�క బ� ధలను అ�వృ��ధ్ �ేయ�ట. ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క మ�ల�గ “�ేవ�� ��రక�

��ంచుట” అను �ి�ధ్ �ంతమ� అ� ��యం అ��స్ �వ��ం�న �షయమ� �క� గ�ర�త్ం��య�ంట�ం��. �ేవ��

��రక� ��ంచుటల� ఒక ��గమ� మన అ��య్సమ� ల�క ప్రవరత్ న. ����ంత �షయమ�లను గ���్చ స���ా

ఆల�చన �ేయ�ట మ�త్ర�� స���� దు. �ాట�� మనమ� అ��య్సమ�ల�, అన�ా స��న
� అ��య్సమ�ల� ��ట్ట ��.

���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ� మనలను స��న
� ల�క �జ���న ���యలల���� న���ిం��ల� సప్ష్టమవ�త�ం��.

ఉ��హరణక�, మనమ� �ా్రర్థన �ేయ�ల�, సు�ారత్ ప్రకట�ం��ల�, ఆ�ాధన �ేయ�ల�, ఒక����కర�

���ం��ల�, మ��య� ��దలక� ���ాళమ��ా ఇ�ా్వల� ����ంత�ాసత్ �మ�ల� మనమ� ��ర�్చ��ంట�మ�. �ా�
ఒక బ�ధయ్��య�త���న ��స
� త్ వ ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ఈ సతయ్మ�లను గ���్చ ల�క ఇతర సతయ్మ�లను గ���్చ
��ర�్చ��నుట మ�త్ర�� స���� దు. ఈ సతయ్మ�లను స��న
� �ారయ్మ�లల���� అన�ా ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ ల����
న���ిం���.

దుఃఖకరం�ా, ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ �క్క ����ంత�ాసత్ � లకష్య్మ� �ద �ా�� ఆస��త్� �ి్థరపరచుటక�

ఇ�ాంజ��కల్ ��స
� త్ వ�ల� ��పప్ స�ాల�ను ఎదు��్కంట�ర�. �దట��ా, సంఘమ� ��ల�పల ఉనన్�ార� ���
ౖ క
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ఉతత్ మమ�ల� ల�వ�, అన�ా ఏ ప్రవరత్ నల� క��� సప్ష్టమ��ా మం�� ల�క �ెడ్డ� �ావ�, మనలను తరచు�ా
���స
� త్ ుంట�ర�. మన సంస్కృత�ల �క్క ఉరవ���� వయ్���కమ��ా �లబ�� ప్రవరత్ నలల� మం� �ెడ�ల�
ఉ��న్య� �ెప�ప్టక� మనల� ��ల� మం��� అల�ి�� య�మ�.

�ా� అంతమ�త్ర�� �ాక�ం��, సంఘమ�ల� ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ ను ఒక మ�ఖయ్��న
� లకష్య్మ� అ� �ెప�ప్టల�

మనమ� �హమ�టపడ�టక� �ారణమ� ��స
� త్ వ�ల��ా మనమ� గత�ాలమ�ల� ఈ �షయమందు

��ౖఫలయ్మ�ల� ఎదు��్కనుట��. సతయ్మ� అ�� ��ర�ను ఉప���ం� సంఘమ� ఎ��న్ �ాపమ�ల� �ే�ిం��.
సంఘ చ��త్రల� ఎం�� �ర��న
� ప్రవరత్ నలను �ాఢ��న
� ����ంత�ాసత్ � తర్కమ��� సమ��్థంచుట మనమ�

చూడవచు్చ. మతపర��న
� ప్రజల�, �జ���గల ���సత్వ�ల� క��� ��ల� �ార�్ల తమ ����ంత�ాసత్ �మ�ను
�ర���న �ాపమ�లను సమ��్థంచుటక� ఉప���ం��ర� అ���� చ��త్రల� ఒక దుఖకర��న
� �ాసత్ వమ�.

�ా� ఈ గం�ర���న �నన్��్వల మధయ్ల� క���, ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ ��ల� అవసర���న�� ఎందుకంట� మన

ప్రవరత్ నలను �ేవ�డ� ప��గణ�సత్ ు��న్డ�. మన మం� మ��య� �ెడ్డ ���యల� మన �తయ్ బహ�మ�నమ�ల �ద
ప్ర��వం చూప����. మనమ� �ేయ� స��యల ��్వ�ా �ేవ�డ� మన ��ట� ��ా్వసుల�� మ�ట�్లడగలడ�

మ��య� స���న ప్రవరత్ న ��్వ�ా మనమ� �శ్వ�ించ� ల�కమ�ల� ���సత్ ుక� బల���న �ా�య్ల��ా ఉండగలమ�.
ఈ �ారణమ�ల� మ��య� ఇతర �ారణమ�ల వలన, ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ అ���� ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ఒక మ�ఖయ్��న
�
లకష్య్మ� �ా�ా�. అ��ే ఈ ప�ల� పల� �ా్థ�లల� మనమ� జ�గ�తత్లను వ��ం���; ప్ర� ��ణమ�ల�ను

మనమ� �ేయ� పనులల� నమ�త మ��య� ��మ
్ర క��ిం���. మ��య� మనమ� ��స
� త్ వ �వనమ�ను ��వలం

���యల��ా మ�త్ర�� మ�ర్చక�డదు. అ��ే, ����ంత�ాసత్ �మ� ��వలం �షయమ�ల ఖ�్చతత్వమ�ను గ���్చ
మ�త్ర�� పట�్ట ంచుక������ా �ాక, మనమ� �ాట�ంచవల�ిన ��య
� లను క��� బ� ��ం���.
య���బ� 2:19, ఆయన ఈ మ�టలను �ా్ర�ాడ�:

�ేవ��ొ క్క�ే అ� �వ� నమ�్మచు��న్వ�. ఆల�గ� నమ�్మట మం��ే; దయయ్మ�ల�ను
న�్మ వణక�చునన్� (య���బ� 2:19).

ఈ ఒక్క �షయంల�, అప�ా�� క��� �ాంప్ర��యకతను �ాట�ంచు�ా�ే. అ��ే అప�ా�� �క్క

�ాంప్ర��యకత �ా��� ఏ ��ల� �ేసత్ ుం��?

�ా��నుడ� �్రత్వమ�ను నమ�్మ��డ� ��ననుక�ంట�ను; ��సు �ాప�ల ��రక� మరణ�ం�ెన� �ాడ�

నమ�్మ��డ�; ప�నర���్థనమ� జ����న�� అ� క��� నమ�్మ��డ�; ��ా్వసమ� ��్వ�ా కృప మ�లమ��ా

కల�గ� రకష్ణ సు�ారత్ క��� �ా��� �ెల�సు. అ�నను, ఈ �జ���న న�్మకల� క��� �ా��నుక� ఎల�ంట�

�ాశ్వత ల�భమ�ను క���ంచవ� ఎందుకంట� �ాడ� �ాంప్ర��యకత నుం�� సుప్రవరత్ నల����, ఆ�ాధనల����

మ��య� ఏక సతయ్ �ేవ�� ��వల���� ��న�ాగడ�. స��న
� ప్రవరత్ నను ���సత్వ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క కడపట�
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లకష్య్మ��ా �ేయ� ��ధనను మనమ� అ��గ�ం���; ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క మ�ఖయ్���న
లకష్య్మ��ా ఉం���.

�ాంప్ర��యకత ల�క ఆ��్థ����స్ మ��య� ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ �� �ాట��ా, ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క మ��క

లకష్య్మ�ను క��� మనమ� ప్ర�త్ ా�ం���: ఈ ����ంత�ాసత్ � లకష్య్మ�ను “ఆ��్థ�ా�ో స్” అ� �ిల��ాత్మ�

మ��య� ��� అర్థ మ� “స���న ల�క ఖ�్చత���న ��వనల� ల�క �����ే్వ�ాల�.”

ఆ��్థ�ా�ో స్
�ేవ�� ��రక� ��ంచుట అంట� మన ల��ైన ��వనల� క��� ఆయన ��వ ��రక� సమ��ప్ంచు��నుట:

మన ఆనందమ�ల�, మన ��ాశల�, మన ఆ�ాంకష్ల�, మన ��పమ�, మన ఉల�్లసమ� మ��య� అ��క ఇతర
��వనల� �ేవ�� �తత్ మ� �క్క అనుగ�ణయ్మ�ల���� �ా�ా�. దురదృష్టవ�ాత�
త్ , అధయ్యన

����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� �ర్ల కష్య్మ� �ేయ� ����ంత�ాసత్ � లకష్య్మ� ఏ�ై�� ఉంట�, అ�� ఆ��్థ�ా�ో స్ అ�� లకష్య్మ�.
����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ���ాత్మక ��ణమ�ల �క్క �ర్ల కష్య్ం ��ండ� �ారణమ�ల వలన జర�గ�త�ం��.
�దట��ా, అ��కమం�� అధయ్యన ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� ��వనల� వయ్కత్ పరచుటల� మ�న�ికం�ా

��ౖప�ణయ్మ�ల���ా���ా ఉ��న్ర�. �ాసత్ �ా���, ��ల� �ార�్ల ��ాస్ర���న అధయ్యన పదధ్ � �క్క

ప్ర��వమ�ల�, ప్రజల� అధయ్యన ����ంత�ాసత్ �మ�ల� ఉ�ో య్�ాల� సం�ా��ం�, ��తమ� �క్క ���ాత్మక

��ణమ�లను ఎదు��్కనక�ం�� త�ిప్ంచు��నుటక� ��్ర ��సర�్ల�ాను అ��య్పక�ల��ాను అవ���ర�. అందువలన,
అధయ్యన వృకష్�ాసత్ � �ాఠయ్ప�సత్ కమ�ల� �ా్రయబ��న �ధమ��ా క��� ఆ�్లదమ�, ఆనందమ�, బ�ధ, జ��,

శ�దధ్ మ��య� ��్రమ వంట� వయ్��త్కరణల� అధయ్యన ����ంత�ాసత్ � రచనలల� క��ించక�� వ�ట ఆశ్చరయ్ం �ాదు.

ఒక��ళ �ర� ఎప�ప్�ె�
ౖ � అధయ్యన ����ంత�ాసత్ �మ�ను చ���నట్ల ��ే, ���ల� ���ాత్మక �షయమ�లక�
��ల� తక�్కవ �ా్ర��నయ్త ఇచు్చటను �ర� గమ�ం�య�ంట�ర�, మ��య� ����� �ారణం ఉ�ో య్గ����య్

����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల� ��వనలక� ఎక�్కవ �ల�వ ఇవ్వక�� వ�ట �ావచు్చ, ల�క �ార� స్వయం�ా ���ాత్మక
ప��పక్వత ల���ార� �ావచు్చ.

ఆ��్థ�ా�ో స్ క� ��ండవ ఆటంకమ� ఏమన�ా, అ��కమం�� ఇ�ాంజ��కల్ ��ా్వసుల� ��వనలను

��బ�హయ్���నన��ా ప��గణ�ంచు ఉచు్చల� ప���� య�ర�; అన�ా అ� ��ౖ�కమ��ా తటస్థ �న
� � అ� అర్థ ం.

���న్ ��వనల� స��న
� � మ�����న్ స���ా�� అ� �ెప�ప్ట మం��� �ాదు అ� �ార� అంట�ర�. ఆ��్థ�ా�ో స్,

ల�క స���న ��వనల� అ�� ఆల�చన తప�ప్����పట�్ట సుత్ం�� అ� �ార� నమ�్మ��ర�. మ��య� ��వనల�

��బ�హయ్���న� అ�� ఆల�చన ఎంత ప్రఖ�య్��ాం�నపప్ట��,� ఇ�� బ�ౖ�ల� దృ�ి్ట��ణమ�ల కంట� ఎక�్కవ�ా

���న్ ఆధు�క మ�న�ిక�ాసత్ � �ి�ధ్ �ంతమ�లక� అనుగ�ణ��న
� ఆల�చన.

����ంత�ాసత్ � రచనలల� అ�� సత్ ల��ెన
ౖ ��ల� �క్క రచనల� �ా�ో స్ క� అదుభ్త��న
� ఉ��హరణ�ా

ఉ��న్�. ��ల� �ాంప్ర��యకత��ౖ ఎక�్కవ ఆస��త్ చూ���ాడ� మనంద���� �ెల�సు; సతయ్మ�ను
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అ��్వ�ించుటక� ఆయన కట�్టబ��య���న్డ�. అ�నను, మ�ట�మ�ట��,� సతయ్మ�ను గ���్చ �ా్ర�ినప�ప్డ�,

��ల� తన ��వనలను �����ట్టల�క�� య�డ�. �ాంప్ర��యకత �ద ఆయన ���్లషణల� అ�ే సమయమ�ల�
��వ��త్మక వయ్��త్కరణలక� క��� ������ా�.

��క� జ�్ఞపకమ�ం��, �దట� మ��య� ��ండవ ����ం�� ప�్రక �ద ఒక �ాయ్ఖ�య్నమ�ను

�ా్రయ�నప�ప్డ�, ��ల� �ార�్ల ఒక ����ంత�ాసత్ � తర్కమ� మధయ్ల� ��ల� ��వనలను వయ్కత్ పరచుటను చూ�ి
��ను ఆశ్చరయ్�� య�ను. ల�క మ��క ఉ��హరణ�ా, ��ల� �క్క ల��ైన ����ంత రచన�ా ���య�డబ��న
��మ� ప�్రకను చూడం��. భ�షయ్త�
త్ ��రక� �ేవ�� ప్రణ��కల� య�దుల� మ��య� అనయ్జనుల �క్క

�ా్థనమ�ను గ���్చ ���న్ ��్లష్ట��న సమసయ్లను గ���్చ 9-11 అ��య్యమ�లల� ���్లషణ �ే�ిన తర��ాత,
��ల� ఒక ప్రసంశను వయ్కత్ పర��డ�. ��మ� 11:33-36ల� మనమ� ఈ ���ం�� మ�టలను చదువ���మ�:
ఆ�, �ేవ�� బ���ధ్ జ�్ఞనమ�ల బ�హ�ళయ్మ� ఎం�� గం�రమ�; ఆయన �ర�ప్ల�
����ంప��ం�� అశకయ్మ�ల�; ఆయన మ�రగ్ మ�ల�ం�� అగమయ్మ�ల�. ప్రభ�వ�

మనసుస్ను ఎ����న�ా�ెవడ�? ఆయనక� ఆల�చన �ె�ప్ి న �ా�ెవడ�? మ�ందు�ా
ఆయన���్చ, ప్ర�ఫలమ� �� ందగల�ా�ెవడ�? ఆయన మ�లమ�నను ఆయన
��్వ�ాను ఆయన ��తత్ మ�ను సమసత్ మ� క���య�నన్�. య�గమ�ల వరక�
ఆయనక� మ��మ కల�గ�ను �ాక. ఆ��న్ (��మ� 11:33-36).

ఇప�ప్డ� ఒక అధయ్యన ����ంత�ాసత్ � గ�ంథమ� మధయ్ల� ఇల�ంట� �షయమ�ను �ర� �వ���ా��

ఎప�ప్డ� చ���ార�?

పరసప్�ా����తమ�
ఇప�ప్డ� ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క మ�డ� మ�ఖయ్��న
� లకష్య్మ�లను ప��చయం �ే�ామ� �ాబట�్ట ,

ఇప�ప్డ� �ాట� �క్క పరసప్�ా����తమ�ను గ���్చ �ాయ్ఖ�య్�ంచు��మ�. ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క

లకష్య్మ�లల� ఒక���� క��� మనమ� �ర్ల కష్య్మ� �ేయక�ం�� ఉండ�టక� �ాట� �క్క పరసప్ర ఆ��రత
మ�ఖయ్���న �ారణమ�. అ� ఎంత�ా ��త���య���న్యంట� ����న ��ండ� �షయమ�లల� బలమ�ను
�� ందక�ం�� ఒక ���ల� మనమ� బలవంత�లమ� �ాల�మ�.

మ� అ��ా్రయమ�ను �వ��ంచుటక�, మనమ� మ�డ� �షయమ�లను చూ��ద్మ�. �దట��ా,

�ాంప్ర��యకత ఇతర ��ం��ంట�� ఎల� బలపర�సుత్ం�ో చూ��ద్మ�. తర��ాత ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ ఇతర ��ండ�

����ంత�ాసత్ � లకష్య్మ�లను బలపర�సుత్ం�ో చూ��ద్మ�. మ��య� మ�డవ���ా, ఆ��్థ�ా�ో స్ ఇతర ��ం��ంట���
ఎల� స�యమ� �ేసత్ ుం�ో ప��గణ��ద్ �మ�. ఆ��్థ����స్ ల�క స��న
� ఆల�చన మన ఇతర ��ండ� ����ంత�ాసత్ �
లకష్య్మ�లను ఎల� ��్ర తస్��సత్ ుం�ో చూచుట�� ఆరం���ద్మ�.
-18����ల�, అధయ్యన మ�రగ్ ద��్శల�, మ��య� ఇతర �ధుల ��రక� థర్్డ ���యం ���ీ్ట�స్ ను thirdmill.org నందు సంద��్శంచం��.

�దట� �ాఠమ�: ����ంత�ాసత్ �మ� అంట� ఏ�ట�?

� ����ంత�ాసత్ �మ�ను కట�్టట

�ాంప్ర��యకత
ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ మ��య� ఆ��్థ�ా�ో స్ సంభ�ంచుటక� ��ంత మ�త్రల� �ాంప్ర��యకత అవసరమను

�యమమ� ��డ� అ��క మం�� ఇ�ాంజ��కల్ ��ా్వసులక� �ెల�సు. మనమ� మ�ందు సతయ్మ�ను గ���ం�
తర��ాత ���� మనమ� మన ����లక� అన్వ�ంచు���ాల� అధయ్యన మ��య� ప్రఖ�య్��ాం�న
����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల నుం�� ��ర�్చ��ంట�మ�. ���సత్వ�ల� మ��ంత సూట�ౖన పదధ్ �ల� క��� ప� �ేయ�ట

సర్వ�ా��రణ��న
� �షయమ�: “��ను నమ�్మన��, ��ను ��ంచు ���నమ� �ద ప్ర��వమ� చూప�త�ం��.”

మ��య� ఇ�� �జ��. మనమ� సతయ్మ�ను గ���్చ ��ర�్చ��ను �షయమ�ల� మన �వనమ� �ద ల��ెన
ౖ
ప్ర��వమ� చూప����.

����ంత�ాసత్ � ఆల�చనలను అధయ్యనమ� �ేయ�ట ��్వ�ా మన �ాంప్ర��యకత అ�వృ��ధ్

�ెందుచుండ�ా, మనమ� �జమ� నమ�్మన�� మన ప్రవరత్ న మ��య� ��వనలను ��ా్థ��సత్ ుం�� ల�క స�ాల్
�ేసత్ ుం��. �ర� �ా్వ���కమ��ా ఇతర�ల పట్ల జ�� క��� ఆ ��వనక� అనుగ�ణం�ా �ారయ్మ� �ేయ��ార�
�ావచు్చ. ఇప�ప్డ�, �ేవ�� స్వర�పమ�ల� మ�నవత్వమ� మ��య� ఇతర�ల పట్ల దయ మ��య� కర�ణ
�క్క �ా్రమ�ఖయ్త వంట� బ�ౖ�ల� �షయమ�లను �ర� ��ర�్చ��నుచుండ�ా, �ర� �ా్వ���కమ��ా

హత�
త్ ��ను � మ�నుపట� ప్రవరత్ నల� మ��య� ��వనల� � �ాంప్ర��యక ఆల�చనల �క్క అ�వృ��ధ్
��్వ�ా ��ా్థ��ంచబడ�త���న్� మ��య� ��్ర తస్��ంచబడ�త���న్య� �ర� కను��ంట�ర�.

అ�ే సమయమ�ల�, �ాంప్ర��యక ఆల�చనల� మన ప్రవరత్ నల� మ��య� ��వనలను స�ాల్

�ేయగలవ�. �ర� �ా్వర్థ ం మ��య� ల�భం వంట� �షయమ�ల�� సంఘ��ష్ంచు ఒక వయ్��త్ �ావచు్చ. �ర�

��దలను �ర్ల కష్య్మ� �ేయ�చు �ా�� బ�ధను త��గ్ంచుటక� ఏ� �ేయక�� వచు్చ. అప�ప్డ� � ����ంత�ాసత్ �

ఆల�చన మ��ంత బ�ౖ�ల� ఆ��రమ� అ�య్నప�ప్డ�, � ప్రవరత్ నల� మ��య� ��వనల� � �ాంప్ర��యక

ఆల�చనల ��్వ�ా స�ాల్ �ేయబడ���. ఈ �ధం�ా మ��య� అ��క ���ల��ా, మన �ాంప్ర��యకతను
అ�వృ��ధ్ �ేయ�ట ��్వ�ా మనమ� ��ంచు ���నమ�ల� ��ా్థ��ంచబ�� మ��య� స�ాల్ �ేయబ��,
ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ మ��య� ఆ��్థ�ా�ో స్ బలపరచబడ���.

సుప్రవరత్ న ల�క ఆ��్థ�ా్ర��స్స్
ఇప�ప్డ� మన ����ంత�ాసత్ � లకష్య్మ�ల� ఒక��� �ద మ��కట� ఆ��రపడ� ��ండవ మ�రగ్ మ�ను

చూ��ద్మ�. ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ మన �ాంప్ర��యకత మ��య� మన ఆ��్థ�ా�ో స్ లను ఎల� బలపరచగలదు? మన
ప్రవరత్ న మన నమ్మకమ�ల� మ��య� ��వనల �ద ఎల� ప్ర��వమ� చూపగలదు?
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ఒక��ప
ౖ �, మన �ా్ర��స్స్ ల�క �ారయ్మ�ల� మనమ� సతయ్మ� అ� నమ�్మ���� ��ా్థ��ంచగలవ� ల�క

స�ాల్ �ేయగలవ�. తరచు�ా జర�గ� ఉ��హరణలల� ఒకట�, “మనమ� ఎందుక� �ా్రర్థ న �ేయ��?” అ� ఒక
����ంత�ాసత్ � ���య్��్థ� �ర� అడ�గ�ట.

��ల� �ార�్ల, ��ా్వసులక� �ా్రర్థన �ేయ� అల�ాట� ల�నప�ప్డ�, ఈ ప్రశన్క� �ార� ఇచు్చ జ�ాబ� ��ల�

బల��నం�ా ఉంట�ం��, “�ేవ�డ� ఆజ�్ఞ�ిం��డ� �ాబట�్ట మనం �ా్రర్థ న �ేయ��” వంట� జ�ాబ�ల�

���ిసత్ ుంట��. ఇప�ప్డ�, ఈ జ�ాబ� �జ��న
� పప్ట���, ఒక �ా్రర్థ న �ధుడ�, అన�ా ఒక సంప�ర్ణ �న
�

ప���త్�ా అ�వృ��ధ్ �ెం��న �ా్రర్థ�� ��తమ�ను క���య�నన్ వయ్��త్, ఈ �ధం�ా జ�ాబ� ఇచు్చట ��ను ఎనన్డ�

�నల�దు. అ��క సంవతస్�ాల �ా్రర్థ న అనుభవమ� �ా్రర్థ న ��రక� ఇం�ా అ��క �ారణమ�లను చూచునట�
్ల ఆ
వయ్��త్� సు�న్తపర��ాత్�. మనక� ఆజ్ఞ ఇవ్వబ��న�� �ాబట�్ట �ా్రర్థ న �ేయ�లను మ�ట �జ���ా�, �ా్రర్థ ��

అనుభవమ� ల�క�� వ�ట �ా్రర్థన ��రక� ఇం�ా అ��క బ�ౖ�ల� ��్రరణలను చూడల�క�ం�� ఆటంకం క���సత్ ుం��.

����� �నన్ం�ా, మన అ��య్సమ�ల� మనలను �ాంప్ర��యకతక� మ��ంత దగగ్ ర�ా న���ించగలవ�.

��ా్వసుల� �ా్రర్థనల� ఎక�్కవ అనుభవం గల�ా���య�నన్ప�ప్డ�, �ా్ర��్థంచుట ��రక� బ�ౖ�ల� ఇచు్చ పల�
�ధమ�ల�ౖన �ారణమ�లను సప్ష్టమ��ా చూడగల�గ���ర�. �ేవ�డ� మన �ా్రర్థనలక� �గ�య్డ� �ాబట�్ట
మనమ� �ా్రర్థ న �ే�త్ ామ�. ఆయన మనక� �ా�ా� �ాబట�్ట మనమ� �ా్రర్థ న �ే�త్ ామ�. మనమ� �ా్రర్థన
�ేయ�టక� మ��క �ారణం య���బ� 5:16ల� య���బ� �ెబ�త���న్డ�:

��మంత�� �జ�్ఞపన మనఃప�ర్వక���న�ై బహ� బలమ�గల�ై య�ండ�ను
(య���బ� 5:16).

�ై�క��న
� ప్రవరత్ న �క్క ల�� మన నుం�� ఈ ����ంత�ాసత్ � నమ్మకమ�లను దూరమ��ేసత్ ుం��, �ా�

�ా్రర్థ నల� ప���దధ్ �న
� ��త అనుభవమ� మన నమ్మకమ�లను అ��క �ధమ�ల��ా స�ాల్ చసుత్ం��,

��ా్థ��సత్ ుం��, మ��య� బలపర�సుత్ం��.

��� కంట� ఎక�్కవ, మన అ��య్సమ�ల� ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ��వ��త్మక ��ణమ�ల �ద క���

ప్ర��వమ� చూపగలవ�. మనమ� �ేయ�న�� మన ��వనల �ద ప్ర��వమ� చూప�త�ం��, మన ��వనలను

��ా్థ��సత్ ుం�� ల�క స�ాల్ �ేసత్ ుం��. ఉ��హరణక�, ��ా్వసుల� �ర���న �ాపమ�లను �ే�ినప�ప్డ�, ��ల�
�ార�్ల �ార� అప�ాధ��రమ� మ��య� ��ర�ా్థపన అ�� ��వ��త్మక అనుభవమ�లను ఎదు��్కంట�ర�. అ�ే

సమయంల�, మనమ� స���న పనుల� �ే�న
ి ప�ప్డ�, �ేవ�� ��ా్థరణ మ��య� ఆ��ా్వదమ�ల� కల�గ�
ఆనందమ�ను సం��షమ�ను �� ందుక�ంట�మ�.

మనమ� ఇంతక� మ�ందు చూ�ినట�
్ల , మనమ� నమ�్మన�� మనమ� �ేయ� �ాట� �ద మ��య�

��వనల �ద ప్ర��వం చూప�త�ం��. ఇప�ప్డ� ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క లకష్య్మ�ల �క్క పరసప్ర

ఆ��రమ�ల�� �వ�� దృ�ి్ట��ణమ�ను క�్లపత్ ం�ా చూ��ద్మ�.
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ఆ��్థ�ా�ో స్
అందు�� ��రత్నలల� ��రత్న�ార�ల �క్క ��వనల� �ా�� �క్క ఆల�చన మ��య� �ా�� ���యలను ఏ�ో

ఒక ��ప
ౖ �క� న���ి�త్ ా�. ఒక��ప
ౖ �, ��రత్న�ార�డ� �డ��డబ�ెను అ� ���ం�నప�ప్డ�, అత� �ాంప్ర��యక

ఆల�చన ��వనల� అతడ� అనుభ�ం�న శ�మల �ద, మ��య� �ేవ�� �ద అత� ��ా్వసమ� ఈ శ�మల

�ద ఎల�ంట� ప్ర��వమ� చూప�త�ం�� అ����� �ద మ�ఖయ్మ��ా దృ�ి్ట�డ
� �త�ం��. ఉ��హరణక�, ��రత్నల�
13:1, 3ల� ���దు అంట�డ�:

��హ� �ా, ఎ��న్ళ్ల వరక� ననున్ మర��� వ�దువ�? �తయ్మ� మర�ెద�ా?
����ంత�ాలమ� �మ�ఖుడ��ౖ య�ందువ�? . . . ���ద దృ�ి్టయ�ం�
��క�తత్ ర�మ�్మ (��రత్నల� 13:1, 3).

అం�ే�ాక, ��రత్న�ార�� �క్క ��వనల� క��� అత� ���యల �ద ప్ర��వమ� చూప����.

��క�్కల���ా���ా ఉనన్ప�ప్డ�, ��రత్న�ార�ల� ఊరక�� ఉండల�దు; �ార� ����్క����్క ఏ�ే్చ�ార�, �ార�
��గగ�సత్ ుల��య్�ార�. ��రత్నల� 6:6ల� ��రత్న�ార�డ� �ెబ�త�నన్ట�
్ల :

��ను మ�ల�గ�చు అల�ియ���న్ను ప్ర� �ా�్రయ� క�న్ర� �డ�చుచు �� పర�ప�

�ేలజ�య�చు��న్ను. �� క�న్ళ్ల �ేత �� పడక ��ట�్ట��� �� వ�చునన్�� (��రత్నల� 6:6).
అ�ే సమయమ�ల�, ��రత్న�ార�ల� ఆనందమ��� �ం��నప�ప్డ�, ��టయ్మ���ను సుత్త�ల��ను

ప్రభ�వ�ను సుత్�ంచుటక� శ��త్� �� ందుక���న్ర�. ��రత్నల� 30:11 వచనమ�ల� ఈ �ధం�ా

�ా్రయబ��య�నన్��:

�� �ా్రణమ� మ�నమ��ా నుండక �నున్ ���త్ ం� చునట�
్ల �� అంగల�ర�ప్ను �వ�
��టయ్మ��ా మ���్చయ���న్వ� (��రత్నల� 30:11).

మ�డ� ����ంత�ాసత్ � లకష్య్మ�ల�ౖన ఆ��్థ����స్, ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ మ��య� ఆ��్థ�ా�ో స్ ��ల� ఎక�్కవ�ా

పరసప్�ా����త���నవ� ఈ ఉ��హరణలల� నుం�� మనమ� చూడవచు్చ. మన న�్మకల� ఎల్ల ప�ప్డూ మన
���యల� మ��య� ��ౖఖ�� �ద ఏ�ో ఒక ప్ర��వమ� చూప����. మన అల�ాట�
్ల మన న�్మకల� మ��య�

��వనల �ద ప్ర��వమ� చూప����. మ��య� మన ��వనల� మన ప్రవరత్ న మ��య� న�్మకల �ద ఏ�ో

ఒక �ధం�ా ప్ర��వం చూప����.

����ంత�ాసత్ �మ� �క్క మ�డ� లకష్య్మ�ల� పరసప్ర ఆ����త���నవ� అర్థ మ� �ేసు��నుట మ��క

గం�ర���న సమసయ్ల���� న���ిసత్ ుం��. ఈ మ�డ� లకష్య్మ�లల� ఏ�� ఇతర ��ంట� కంట� ప్ర��న���న��?
మనమ� ఆ��్థ����స్, ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ మ��య� ఆ��్థ�ా�ో స్ ల� �ే� �ద ఎక�్కవ దృ�ి్ట�ట
� ్ట ��?
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�ా్ర��నయ్తల�
��ల� మం�� ఇ�ాంజ��కల్ ��ా్వసుల� ����� సూట�ౖన జ�ాబ���ాత్ర�. మన నమ్మకమ�లను

స���స
ే ు��నుట �ద �దట దృ�ి్ట ��ట్ట �ట మనక� �ేవ�డ� ర��ిం�న �ా్ర��నయ్త అ� �ార� నమ�్మ��ర�,
త��్వ�ా అ� మన ���యలను మ�ర�్చ��� మ��య� మన ���యల� మన ��వనలను మ�ర�్చ���.

�ా్ర��నయ్తల �క్క ���నమ�ను ఈ ���ం�� �ధమ��ా ���్మంచవచు్చ: “స���ా ఆల��ంచం��, స���న ���యల�

�ేయం��, అప�ప్డ� �ర� స��న
� ��వనల� క���య�ంట�ర�.” ����ంత�ాసత్ �మ� పట్ల ఈ అవ�ాహన ��ల� �ాయ్�ిత్
�ెం��న��.

అ��ే ఇప�ప్డ�, ఈ ప్రణ��క సప్ష్టమ��ా �గయ్��న
� �� అనుటల� ఏ సం�ేహమ� ల�దు. ���ల�

ఎట�వంట� త�ిప్దమ� ల�దు�ా�, ఈ �ా్ర��నయ్తలను మనమ� ఎల్ల ప�ప్డూ �ాట�ం�నప�ప్డ� ఒక సమసయ్

తల�తత్ �త�ం��. ఎందుకంట� మనమ� ఎనన్డ�ను �దట� ��ట్ట �ను ��ట� ఆల�చన �ేయమ� �ాబట�్ట , మన

����ంత�ాసత్ �మ� బల��నప���� త�ం��. ���యల ����ంత�ాసత్ �మ� �ద ఎక�్కవ దృ�ి్ట ��ట్ట �ట ��్వ�ా ��వనల�
�ర్ల కష్య్మ� �ేయబడ���, ల�క ����� తక�్కవ �ా్ర��నయ్త ఇవ్వబడ�త�ం��.

����ంత�ాసత్ �మ� �క్క లకష్య్మ�లను గ���్చ మన మ�నవ శ��రమ�ల�� మ�ఖయ్��న
� వయ్వస్థ లను

గ���్చన ఆల�చన �ేయ� �ధం�ా ఆల�చన �ే��త్ అ�� స�యకరం�ా ఉంట�ం��. మన శ��రమ�ల� పల�

మ�ఖయ్���న వయ్వస్థ ల� ఉ��న్�: ��ంద్ర నరమ�ల వయ్వస్థ , �ర్ణ వయ్వస్థ , ఊ�ి��
� త�
త్ ల వయ్వస్థ , గ�ం�ె మ��య�
రకత్ ��ళమ�ల వయ్వస్థ . ఇప�ప్డ�, �ట�ల� �ే��� �ా్ర��నయ్త ఇ�ా్వ�? ఈ వయ్వస్థ ల మధయ్ల� పరసప్ర

సంబంధమ�లను గ���్చ ఆల�చన �ేయ�నప�ప్డ� స��న
� క�మమ� ఏ�ట�? నరమ�ల వయ్వస్థ �ర్ణ వయ్వస్థ �ద
ఎల�ంట� ప్ర��వమ� చూప�త�ం�ో మనమ� ఆల�చన �ేయవచు్చ, �ా� �ర్ణ వయ్వస్థ నరమ�ల వయ్వస్థ �ద

ఎల�ంట� ప్ర��వమ� చూప�త�ం�ో అ� క��� మనమ� ఆల�చన �ేయవచు్చ. ఈ పరసప్ర అనుబంధమ�లను
గ���్చ ఆల�చన �ేయ�టక� అ��క���న స��న
� , ఉప�గకర���న మ�రగ్ మ�ల� ఉ��న్�.

అ��ే, ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క మ�డ� లకష్య్మ�ల �క్క పరసప్ర ఆ����తమ�ను గ���్చ

మనమ� ఇపప్ట� వరక� చూ�ిన �షయమ�ల ఆ��రం�ా, ఎల్ల ప�ప్డూ ఒక ప్రణ��క ల�క ఒక లకష్య్మ�ను
ఎనున్��నుట స���న ప� �ాదు. ఈ �ాఠమ�లల� మనమ� అ��క�ార�్ల చూడబ� వ�త�నన్ట�్ట, మన

నమ్మకమ�ల� మ��య� మన ���యల� మ��య� మన ��వనల� పల� అ��య్నయ్తల �క్క వలయమ�లను

���్మ�ాత్�. �ాట� మధయ్ అనుబంధమ�లల� అ� ��వలమ� సూట��ాను ల�క సరళమ��ాను ల�క�ం��, బహ�ళ
సమ�నత్వమ�ల�, ల�క పరసప్ర ఆ��రత క���య�ంట��, ఎంత వరకంట� మనమ� అ�న్ ��ళల ఒ��

�ా్ర��నయ్తను ఇవ్వల�క�� ��మ�. మనమ� స��న
� పనుల� �ేయ�టక� స���న ��వనల� క���య�ండ�టక� స���ా
ఆల��ం��� అను మ�ట �ాసత్ వ��. �ా� ��నన్�ార�్ల స���ా ఆల�చన �ేయ�టక� మ��య� స���న ��వనల�
క���య�ండ�టక� మనమ� స���న ప�� క��� �ెయ�య్�. మ��య� స��న
� ఆల�చన క���య�ండ�టక�
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మ��య� స���న �ారయ్మ�ల� �ేయ�టక� స���న ��వనల� క��� క���య�ం���. ప�����ధ్త్మ ఆయన ప్రజలను
����ంత�ాసత్ � లకష్య్మ�లల���� అ��క �ధమ�ల��ా న���ి�త్ ాడ�.

అ��ే ఏ� �ెయ�య్ల� మనమ� ఎల� �ర్ణ �ంచు���ా�? స���న ఆల�చన, ���యల� ల�క ��వనలల�

�ే� �ద ఎక�్కవ ��య్స ��ట్ట �� అ� మనమ� ఎల� �ర్ణ �ం���? ప���్థ �
ి �� అనుగ�ణం�ా ఆ ప���్థ �
ి ల�

అవసర��న
� ����ంత�ాసత్ � లకష్య్మ�లక� �ా్ర��నయ్తను ఇచు్చ జ�్ఞనమ�ను అ�వృ��ధ్ �ేసు���ా� అ���� ఈ
ప్రశన్క� జ�ాబ�.

“�వన ప���్థ �
ి తరచు�ా మ�ర�త�ంట�ం�� �ాబట�్ట , సంత�లత అ���� కష్ణమ�త్రప� సమ�ా�నత

వంట��� మ�త్ర��.” ��తమ���� �ా��� అల�్లడ�త�నన్ ఓడ �క్క ��ౖ ��గమ� వంట��.� ���న్ �ార�్ల అ�� ఇట�
ఒర�గ�త�ం��, మ�� ���న్�ార�్ల అట� ప్రక్కక� ఒర�గ�త�ం��. అల�్లడ�త�నన్ ఆ ఓడల� మన సంత�లతను

�లబ�ట్ట ���నుటక� మన �ాళ్ల ��ం� ద జర�గ�త�నన్ అలజ���� అనుగ�ణం�ా ఒక ��ప
ౖ �క� ల�క మ��క ��ప
ౖ �క�

ఒర�గ�ట మనమ� ��ర�్చ���ా�. స���న ��శల� ఒర�గ�ట మనమ� ��ర�్చ��నక�� �ే, మనమ� �శ్చయమ��ా
ప���� ��మ�. ప్ర� ����ంత�ాసత్ � బ�ధయ్తను అనుస��ంచుటక� ఒ�� ���్ణత మ�రగ్ మ� ల�దు. ����ంత�ాసత్ �

లకష్య్మ�లను ��ర��ర�్చటక� ప్రయ�న్ంచు ప్ర��ా��, మనలను మనమ� ఈ ప్రశన్ అడ�ా�, “ఇక్కడ ఏ��

అవసరమ�; ఈ సమయమ�ల� మనమ� మ��య� మన చుట�్ట ఉనన్�ార� ఏ� �ెయ�య్�?” అప�ప్డ� ఆ

సమయమ�క� త��న అవ�ాహన మనక� కల�గ�త�ం��, మ��య� ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క లకష్య్మ�ల�న్ట��
మన ప�ర్ణ మనసుస్�� మనమ� అనుస��ంచగలమ�.

తమ �ా్ర��నయ్తలను సమయ�ను�ారం�ా మ�ర�్చట �ె�య� ��ా్వసుల ��తమ�ల� ��పప్ ��

జర�గ�త�ం��. మనమ� తరచు�ా �ాంప్ర��యకతను వ�ా్కణ�ం�నప�ప్డ�, మనమ� సుల�వ��ా జ�్ఞన�ాదమ�
అ�� ఉచు్చల� ప���� ��మ�. మనమ� తరచు�ా అ��య్సమ�ను ల�క ���యలను వ�ా్కణ�ం�నప�ప్డ�, మనమ�
సుల�వ��ా ��య్య�ాదమ� ��ప
ౖ �క� �గ�గ్చూప���మ�. మ��య� మనమ� ఎల్ల ప�ప్డూ ����ంత�ాసత్ �మ�
�క్క ��వ��త్మక లకష్య్మ�ల �ద దృ�ి్ట ��టన
�్ట ప�ప్డ�, మనమ� సుల�వ��ా ��వ�క���ాదమ�ల����
ప���� ��మ�. �వన ��క అల�్లడ�టక� అనుగ�ణం�ా సమయ�ను�ారం�ా ��త సమత�లనమ�ను

��ర�్చక�నన్ప�ప్డ� ఈ �ప��త ప���్థ ిత�ల ఉచు్చల� పడక�ం�� అ�� మనక� స�యం �ేసత్ ుం��. �ాబట�్ట ,

మనల� ప్ర��ారమ� ఈ ప్రశన్ అడ�ా�, “��ను ����ంత�ాసత్ �మ�ను అనుస��ంచుట �ట�ల� ఏ �ో రణ� �ద

ఆ��రప��య�నన్��? ��ను జ�్ఞన�ాదమ� అ�� ఉచు్చల� ప�ే అవ�ాశమ� ఉం��; ��ను ��య్య�ాదమ� ల�క

��వ�క���ాదమ� ల�క ఈ ��ంట� కల�కల� ఒక ��� ��్వ�ా ప్ర���తమ� �ేయబడ�త���న్��?” మన

�ా్వ���క �ో రణ�ల� ఏ�����స��, మనమ� �ర్ల కష్య్మ� �ేయ� ����ంత�ాసత్ � లకష్య్మ�ల �ద దృ�ి్ట� ��ట్ట �టక�
మనమ� కష్టప�� ప� �ేయ��.

ఇప�ప్డ� మనమ� ����ంత�ాసత్ �మ�ను �ర్వ�ం� ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క లకష్య్మ�లను

ప����ం��మ� �ాబట�్ట , మన మ�డవ అంశ���న ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క అంశమ�ల� ��ౖప�క� మన దృ�ి్ట�
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�దట� �ాఠమ�: ����ంత�ాసత్ �మ� అంట� ఏ�ట�?

� ����ంత�ాసత్ �మ�ను కట�్టట

మ�్ల ంచు��మ�. ����ంత�ాసత్ �మ�ను మనమ� �ాట�ంచునప�ప్డ� ఏ ఏ �షయమ�ల� మన దృ�ి్ట�� వ�ాత్�? ఏ
అంశమ� ���ంద మనమ� ఆ��్థ����స్, ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ మ��య� ఆ��్థ�ా�ో స్ ను ��ద�ా�?

అంశమ�ల�
ఒక�� ����ంత�ాసత్ �మ�నక� ప��చయం �ేయ�ట అంట� ఆ వయ్��త్� �శ్వమ�నక� ప��చయం �ేయ�ట

వంట���. ఇ�� ��ల� కష్ట��న ప�. �ాబట�్ట , ఈ �ాఠమ�లల� ����ంత�ాసత్ �మ� �ద మన దృ�ి్ట� ��వలం ���న్
అంశమ�లక� మ�త్ర�� ప���తమ� �ేయవల�ియ�నన్��.

మనక� ఆస��త్� క���ంచు అంశమ�లను అర్థ మ� �ేసు��నుటక�, మనమ� ��ండ� �షయమ�లను

చూడవల�ియ�నన్��: �దట��ా, ����ంత�ాసత్ ��త
� త్ ల మ�ందు ఉనన్ అ��క �కలప్మ�ల�; మ��య� ��ండవ��,
ఈ �ాఠమ�లల� మనమ� �ేయ� ఎం�ికల�. ����ంత�ాసత్ మ
� � �క్క క�మబదధ్ ��న అధయ్యనమ�ల����
ప్ర��
� ంచు ప్ర��ా�� ��రక� ���య�ండ� �కలప్మ�లను �దట మనమ� చూ��ద్మ�.

�కలప్మ�ల�
ప్రజల� �దట��ా ����ంత�ాసత్ � అధయ్యనమ�ను ఆరం�ం�నప�ప్డ�, ��� �క్క ��ాలతను చూ�ి

�ార� ఆశ్చరయ్ప���� ��ర�. ����ంత�ాసత్ �మ�ల� �� డ�ాట� అంశమ�ల పట�్ట క ఉంట�ం�� అ� ఆల��ంచుట

సర్వ�ా��రణ��. ��స
� త్ వ ��ా్వసమ� �క్క ��ండ� సహ�ా్రబ�ద్ల �ాలమ�ల�, ����ంత�ాసత్ �మ� �ద ఎక�్కవ
ఆస��త్ చూప��ా�� దృ�ి్ట� అ��క అంశమ�ల� ఆక��ష్ం���. ఈ అంశమ�ల �క్క పట�్ట క అ���� ����్వర�
సంఘమ�ల సమ�హమ�ల� ��ర��ా ఉం�ే�,� �ా� ���న్ మ�ఖయ్��న
� ����ంత�ాసత్ � వరగ్ మ�లను అ�న్
సంఘమ�ల� అం��క���త్ ా�.

����ంత�ాసత్ �మ� �క్క అ��్వషణల� ���న్ అ��య్�ిక అంశమ�ల� ఉంట��, అ� �షన్స్,

ఇ�ాంజ��జం, అ�� ల��ట�క్స్ — ల�క ��ా్వసమ�ను, ఆ�ాధనను, కృ�ా ప��చరయ్లను మ��య�

ప్రసంగ�ాసత్ �మ�ను సమ��్థంచుట — ల�క ప్రసంగమ�. ���ల� అ��క రకమ�ల �ి�ధ్ �ంత సంబంధ���న అంశమ�ల�
క��� ఉ��న్� �� ట���యల� — రకష్ణ �ి�ధ్ �ంతమ�, ఎ����
� య
ి �ల� — సంఘ �ి�ధ్ �ంతమ�, అం��్ర�� ల� —
మ�నవ �ి�ధ్ �ంతమ�, నుయ్మట�ల� — ప�����ధ్త్మ �ి�ధ్ �ంతమ�, ����్ట ాల� — ��స
� త్ ు �ి�ధ్ �ంతమ�, ���ల�

��్ర పర్ — �ేవ�� �ి�ధ్ �ంతమ�, ఎస్కట�ల� — కడవ�� ��నమ�ల �ి�ధ్ �ంతమ�, ��్ల కల్ ���ల� — బ�ౖ�ల�ల�

�ా్రయబ��న ��చన చ��త్ర �క్క ����ంతమ�, �ిస్టమ�ట�క్ ���ల� — బ�ౖ�ల� బ� ధనలను ����్కకమ��ా
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అమర�్చట, ���్ట ా��కల్ ���ల� — సంఘ చ��త్రల� �ి�ధ్ �ంతమ�ల �క్క అ�వృ��ధ్� కను��నుట, మ��య�
����్మనుయ్ట�క్స్ — ల�క అను�ాదమ�.

ఇప�ప్డ� ��ల� వరక�, �ాంప్ర���క అధయ్యన ����ంత�ాసత్ �మ� �ాంప్ర��యకత దృ�ి్ట��ణమ�ల�

నుం�� మ�ఖయ్మ��ా ఈ అంశమ�ల �ద దృ�ి్ట�ట
� �్ట ం��: ఈ �షయమ�లను గ���్చ స���న �ధమ��ా

ఆల��ంచుట. ఈ అంశమ�లల� ఒక ��� �ద జర�గ� ఒక ������� తరగ�ల� ఈ అంశమ�లను సరళమ�
�ేయ�ట �ద అందర� స���ా ఆల�చన �ేయ�నట�
� �త�ం��. ���న్�ార�్ల, ���న్
్ల చూచుట �ద దృ�ి్ట�డ

������� తరగత�ల� అధయ్యన ��ౖప�ణయ్తల �ద దృ�ి్ట�డ
� ���. ఆ�ాధన, సు�ారత్ ప్రకటన, ప్రసంగ �ాసత్ �మ�
మ��య� ���స్�ంగ్ �ద దృ�ి్ట�ట
� ్ట � తరగత�ల� �ా��రణం�ా ��ౖప�ణయ్తల� ల��� ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ పట్ల ప్ర�ేయ్క��న
�
శ�దధ్ క���య�ంట��. దురదృష్టవ�ాత�
త్ , ఒక ������� తరగ�ల� ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ �ద ల�క ����ంత�ాసత్ �మ�

�క్క ��వ��త్మక ��ణమ� �ద, ప్రసంగ �ాసత్ �మ� �ద ల�క ప్రసంగమ�ను ��ర�ప్ తరగ� �ద దృ�ి్ట ��ట్ట �ట
��ల� అర�దు. అ�నను, ఈ �ాఠంల� మనమ� ��ర�్చక�నన్ట�్ట, ����ంత�ాసత్ � అంశమ�ల పట్ల మ��ంత

అనుక�ల���న �ధమ�ను క���య�ండ�టక� మన ఆస��త్� మ�డ� ��శలల� �ి్థరపరచవల�ిన అవసరత
ఉనన్��. �ాబట�్ట , ఒక ����ంత�ాసత్ � ���య్��్థ ఎదుట ఉనన్ ప� ��ల� ��దద్���ా ఉనన్��. ప్ర� ����ంత�ాసత్ �
అంశమ�ల� చూచుటక� ల�క్కల�న�న్ ��శల� ఉ��న్�.

మనమ� ����ంత�ాసత్ �మ�ను చదువ�నప�ప్డ� మన ఎదుట ఉనన్ �కలప్మ�ల �క్క �� డ�ాట�

పట�్ట క ఎం�ికల �క్క అవసరతను మనమ�ందుంచుత�ం��.

ఎం�ికల�
��దంత�ాసత్ �మ� �క్క ���తత్ ���య్ర�్థల� తరచు�ా ఎదు��్కను ��పప్ అ�ాయమ�ం��. ����ంత�ాసత్ �

అంశమ�ల �క్క సంఖయ్ మ��య� ��్లష్టత ���న్ �ార�్ల �ా�� శ��త్�� �ం�న�� �ావచు్చ. �ాసత్ �ా���, ఈ ���య్
��త్రమ� ఎంత ��దద్�� అంట� ��ల� మం�� ���య్ర�్థల� ఈ అంశమ�ల �క్క ���
ౖ �ౖ సమ���రమ�ను మ�త్ర��

��ర�్చ��గల�గ���ర�. ఇందు వలన, ���య్ర�్థల� ��ల� �ార�్ల ప్ర�ేయ్కం�ా �ాంప్ర��యకత �ద మ�త్ర�� ఎక�్కవ

దృ�ి్ట�డ
� ��ర� ఎందుకంట� ఇతర ��ణమ�లను గ���్చ ఆల�చన �ేయ�టక� ��ల� తక�్కవ సమయం ఉంట�ం��.
ఈ �ాఠమ�లల� అ��క��న
� ����ంత�ాసత్ � అంశమ�ల ��్వ�ా మ�ం���యబడక�ం�� ��వలం ���న్

అంశమ�ల �ద మ�త్ర�� మన దృ�ి్ట� ��డ��మ�. ఒక �ాప�� ఎదు��్కను ����ంత�ాసత్ � సమసయ్ల� అ�
మనమ� �ిల�ే ���న్ ����ంత�ాసత్ � అంశమ�ల �ద మనమ� దృ�ి్ట� ��ం��్రక��ంచు��మ�. ��� అర్థ మ�

ఏ�టంట� �ాపర�లక� మ��య� సంఘ ��యక�లక� సూట��ా ఉప�గప�ే న�్మకల�, అ��య్సమ�ల�

మ��య� ��వనల �క్క గ�ంప�. ఈ �ాఠమ�లల� సంప�ర్ణ ����ంత�ాసత్ � �క్క ���య్ సంగ�హ �ఘంట�వ�
�క్క ప��చయమ�ను ఇచు్చటక� మనమ� ప్రయ�న్ంచుట ల�దు. బదుల��ా, మనలను మనమ� ఇల�ంట�
ప్రశన్లను అడ�గ���మ�. సంఘ ��యకత్వమ� �క్క త��్ఫదు�� ందు ప్రజల� ఏ�
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��ర�్చ��నవల�ియ�నన్��; �ార� ఏ� �ెయ�య్�; �ార� ����ంత�ాసత్ �మ�ను గ���్చ ఎల�ంట� ��వన
క���య�ం���? ����ంత�ాసత్ � అధయ్యనమ�ను �ార� ఏ �ధం�ా ఆశ��ం���?

సం��షకరం�ా, ఈ ప్రశన్లక� జ�ాబ�లను మనమ� సృ�ి్టంచవల�ిన ప� ల�దు. సంఘమ� ఇంతక�

మ�ం�ే మనక� పల� మ�ఖయ్��న
� ���ద్శమ�లను ఇ�్చం��. �ాతబ�ద్ల��ా సంఘమ�ల� ����ంత�ాసత్ � �దయ్

అ�వృ��ధ్ �ెందుత�ండ�ా, సంఘమ�ల�� ��యక�ల �క్క �దయ్ల� బ� ��ంచవల�ిన అంశమ�ల రకమ�లను
గ���్చ ల�కమంతట�ల� ఉనన్ పల� �������షన్ల �ా�� మధయ్ ఒక ఏ�ా��ా్రయం బలప��ం��.

��� వలన, ఒక ����ంతక���ాల �క్క �ా�ాయ్ంశమ�ల� ఈ �ధం�ా ఉంట��. అ� మ�డ�

మ�ఖయ్���న ��గమ�ల��ా �భ�ంపబ��్డ�: బ�ౖ�ల� ���గమ�; �����్రక మ��య� �ి�ధ్ �ంత ���గమ�;

మ��య� అ��య్�ిక ���గమ�. సంఘమ� ��యక�ల ��రక� ����ంత�ాసత్ � �దయ్ను అ�వృ��ధ్ �ేయ�టల�
ప�����ధ్త్మ సంఘమ�ను న���ిం�న మ�ఖయ్��న
� మ�రగ్ మ�లక� ఈ మ�డ� ���గమ�ల� �ా్ర��థయ్ం

వ��ంచుచు��న్�. సంఘమ� ��� ��యక�లక� అం��ంచు ఈ ����ంత�ాసత్ � త��్ఫదు ���గమ�లను

ఇప�ప్డ� �ప�లపరచు��మ�.

బ�ౖ�ల� ���గమ� �ా��రణం�ా �ాత �బంధన అధయ్యనమ�ల� మ��య� ���తత్ �బంధన

అధయ్యనమ�ల��ా �భ�ంపబ��ం��. �ా�ాయ్ంశమ�లల�� ఈ ���గమ�ల� ల�ఖనమ�ల �క్క అంశమ�ల

�ద దృ�ి్ట�ట
� �్ట ��� సంఘ ��యక�లను బ�ధయ్��య�త��న
� బ�ౖ�ల� �ాయ్ఖ�య్నమ�నక� ప��చయం �ే�త్ ా�.
�ి�ధ్ �ంత మ��య� �����్రక ���గమ�ను సంఘ చ��త్ర మ��య� క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ��ా

�భ�సుత్ంట�ర�. పల� �ాలమ�లల� పల� �ధమ�ల��ా ��స
� త్ ు శ��ర���న సంఘమ�ను ల�కమ�ల� ఎల�

సంఘరష్ణ �ే�ిం�� అ�� ����ంత�ాసత్ �మ�ను �ేవ�డ� ఎల� అ�వృ��ధ్ �ే�ాడ� అ����� �ద సంఘ చ��త్ర
దృ�ి్ట�డ
� �త�ం��. సంఘమ� ల�ఖనమ�ల �క్క బ� ధలను ����్కకమ��ాను క�మబదధ్ మ��ాను ఎల�

అమ��్చన�ో క�మబదధ్ �న
� ����ంత�ాసత్ �మ� ���య్ర�్థలక� �ె�యజ�సత్ ుం��. తర�ాత అ��య్�ిక ���గమ�

���య్ర�్థల �క్క వయ్��త్గత ఆ�్మయ అ�వృ��ధ్, ప్రసంగమ� మ��య� సు�ారత్ ప్రకటన వంట� అ��య్�ిక ప��చరయ్
��ౖప�ణయ్తల ��ప
ౖ � ���య్ర�్థలను ఆక��ష్సత్ ుం��.

ఈ �ాఠమ�ల వర�సల� మనమ� మ�ందుక� ��న�ాగ�చుండ�ా, ఈ ����ంత�ాసత్ � ���గమ�ల

ర�ప���ఖల �క్క �ా్రమ�ఖయ్తను మనమ� గ���త్�ద్ �మ�. మనమ� మన �� ంత�ైన ఒక ���తత్ మ�రగ్ మ�ను

ఆరం�ంచుట కంట�, సంఘమ�నక� ఇంతక� మ�ం�ే ప�����ధ్త్మ ����ప్ం�న పల� ��ణమ�లను క�మపరచుటక�
మ��య� సప్ష్టపరచుటక� ప్రయతన్ం �ే�ద్ �మ�. �ాబట�్ట , భ�షయ్త్త్ �ాఠమ�లల� మనమ� మ�డ� మ�ఖయ్��న
�
అంశమ�లను గ���్చ చ��్చ��ద్మ�. బ�ౖ�ల� అధయ్యనమ�ల� అ�� ���గమ� మన “ల�ఖనమ�ల �క్క

�ాయ్ఖ�య్నమ�” అ�� అంశమ�ను �� �య�ంట�ం��. ఈ �ాఠమ�లల� �����్రక మ��య� �ి�ధ్ �ంత అధయ్యనమ�ల

���గమ� “సమ�జమ��� మన �ాల�పంప�ల�” అ�� అంశమ�నక� దగగ్ ర సంబంధం క���య�ంట�ం��.
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�దట� �ాఠమ�: ����ంత�ాసత్ �మ� అంట� ఏ�ట�?

� ����ంత�ాసత్ �మ�ను కట�్టట

అ��య్�ిక ����ంత�ాసత్ �మ� అ�� ���గమ� మనమ� “��స
� త్ వ �వనమ�” అ� �ిల�ే అంశమ�ను
�� �య�ంట�ం��.

����ంత�ాసత్ �మ� �క్క ఈ ����్వర� ���గమ�ల� ఎల� ప� �ే�త్ ా�, మ��య� మనమ�

����ంత�ాసత్ �మ�ను అ��్వ�ించుచుండ�ా అ� కల�ి ఎల� ప� �ే�త్ ా� చూ��ద్మ�. మన ����ంత�ాసత్ �

�ా�ాయ్ంశమ�లల� జ�్ఞన�ాదమ� అ�� ఉచు్చల� ప���� వ�టక� బదుల��ా, ����ంత�ాసత్ � �ాఠయ్ంశమ�ల �క్క

ప్ర� ���గమ�ల�ను మనమ� కను��నవల�ిన అంశపర���న, ప్రవరత్ నక� సంబం��ం�న మ��య� ��వనలక�
సంబం��ం�న ��ణమ�ల� ఉ��న్య� �రంతరమ� జ�్ఞపకమ� �ేసుక�ం��మ�. �ాత �బంధన మ��య� ���తత్
�బంధనల� ల�ఖనమ�ల �క్క �ాయ్ఖ�య్నమ�ను మనమ� చదువ�నప�ప్డ�, అంశమ�ల�, అ��య్సమ�ల�

మ��య� ��వనలను గ���్చ మనమ� ఎల� ఆల�చన �ెయ�య్ల� ��ర�్చ���ా�. సమ�జమ��ా సంఘమ� ఎల�
�ాల�పంచు��ంట�ం�� అ� మనమ� అధయ్యనమ� �ేయ�నప�ప్డ�, అంశమ�ల�, అ��య్సమ�ల� మ��య�

��వనల �క్క �ా్రమ�ఖయ్తను మనమ� జ�్ఞపకమ�ంచు���ా�. మ��య� మనమ� ��స
� త్ వ �వనమ�ను గ���్చ
ఆల�చన �ేయ�నప�ప్డ�, మనమ� ��వలం ఆ��్థ����స్ �ద మ�త్ర�� దృ�ి్ట�ట
� ్ట క, ఆ��్థ�ా్ర��స్స్ మ��య�

ఆ��్థ�ా�ో స్ ను క��� ప��గణ��ద్ �మ�. మ�డ� �ా్థ�లల�ను, ల�ఖనమ� �క్క �ాయ్ఖ�య్నమ�; సమ�జమ�ల�
�ాల�పంప�ల�; మ��య� ��స
� త్ వ �వనమ� అ�� మ�డ� అంశమ�ల� మన ����ంత�ాసత్ � ప��చయమ�నక�
మ�ఖయ్ అంశమ�ల��ా ఉంట��.

మ���ంప�
ఈ �ాఠంల� ����ంత�ాసత్ �మ�ల���� ప్ర���ంచుచుండ�ా మనమ� అ���� అతయ్ంత �ామ�నయ్��న
� ప్రశన్ను

మనమ� చూ�ామ�, అ��, “����ంత�ాసత్ �మ� అంట� ఏ�ట�?” ఈ ప్రశన్ �క్క మ�డ� �షయమ�లను

మనమ� చూ�ామ�: ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క �ర్వచనమ�, ����ంత�ాసత్ �మ� �క్క లకష్య్మ�ల� మ��య�

����ంత�ాసత్ �మ� �క్క అంశమ�ల�. మన మ�ందు ఉనన్ ఈ �ాఠమ�లల��� మనమ� ��న�ాగ�చుండ�ా, ఈ
�ాఠమ�ల� చ��్చం�న అంశమ�ల� మరల� మరల� ప�న�ావృతమవ����. మన �ా��రణ ప్రణ��కను

దృ�ి్టల� ఉంచుక�ంట�, ��స
� త్ ుక� మ��య� ఆయన సంఘమ�నక� ��పప్ ��వ �ేయ� �ధమ��ా ����ంత�ాసత్ �మ�ను
అ��్వ�ించుటక� �ావల�ిన శ��త్� �� ందు��మ�.
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