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థర్్డ �ల్ ఇ���ట�య్ట్ త��్ఫదు �క్క 

�యమమ�ల� 

 

థర్్డ �ల్ ఇ���ట�య్ట్ వయ్��త్గత మ��య� ప��చరయ్ అనువరత్నమ�ను ఎక�్కవ�ా ఉ��్ఘ ట�సూత్ �� బ�ౖ�ల� మ��య� 

����ంత�ాసత్ �మ�ల� ���య్ర�్థ లను త��్ఫదు �ేయ�టక� ��ణయ్తగల మ� �ాఠయ్క�మమ�లను ఉప���సుత్ ం��. 

అధయ్యన ప్ర���యను ర�ప���దుద్ ట ��్వ�ా మ��య� సమ�హ సంద�ాభ్లల� ఉప���ంచుట ��రక� 

���ష���న పత్రమ�లను �ేర�్చట ��్వ�ా ���� ��మ� �ే�ాత్ మ�. ��యక�ల� తరగత�ల ��రక� �ిదధ్పడ�ట 

మ��య� బ� ��ంచుటక� తక�్కవ సమయమ� ���్చం�, ఎక�్కవ సమయమ� �ా్థ �క అనువరత్నమ� ��రక� 

గడ�ప� �ధమ��ా ఈ �ాఠయ్క�మమ�లను ��మ� ర��� ం��ం��మ�. ఈ �ా్థ �క ��యక�లను ��మ� 

ఇ���ట�య్ట్ �కష్క�ల� అ� �ిల��ాత్ మ�. 

థర్్డ �ల్ ఇ���ట�య్ట్ సమ�జమ�ల�� — అన�ా �ార���ర�్చ���న�ాట�� ఆచరణల� ��ట�్ట ట పట్ల  అం��త 

��వం క���య�నన్ ప్రజల సమ�హమ��� — ఉతత్మ���న ���ల� �ాల�పంచు��నవచు్చ. �ా్థ �క ప��చరయ్ 

��పథయ్మ�ల� ప��చరయ్ల� �ాల�పంచు��నుచునన్ ఇతర�ల�� కల�ి అధయ్యనమ� �ేయ�ల� ��మ� 

ప్ర��ా��ంచుచు��న్మ�. ఒక ఇ���ట�య్ట్ �కష్క�డ� ఈ సమ�హమ�లక� �ావల�ిన ��ళక�వలను 

మ��య� సల�లను అం���ాత్ డ�. ఈ �్ార మ�ఖయ్���న �షయమ�ను గ���్చ ��ర�్చ��నుటల� ఇ���ట�య్ట్ 

�కష్క�లక� స�యమ� �ేయ�ట ఈ పత్రమ� �క్క ఉ�ేద్శయ్���య�నన్��. 

 

మ� త��్ఫదు ����ంత�ాసత్ �మ�  

త��్ఫదు ����ంత�ాసత్ �మ� అన�ా బ�ౖ�ల� �యమమ�లను త��్ఫదు �ారయ్క�మమ�లక� అనువ��త్ంచుట 

అయ�య్నన్��. ఇ�� ��సు తన ప��న్ండ� మం�� �ష�య్లను త��్ఫదు �ే�ిన ���నమ�ను �� �య�నన్��. 



 

ప్రజలక� మం� మ��య� బ�ౖ�ల�ను�ార���న సమ���రమ�ను అం��ంచుట మ�త్ర�� మ� త��్ఫదు �క్క 

లకష్య్మ� �ాదు�ా�, �ేవ�� �ాజయ్మ�ల� �ార� ప్ర��వవంత���న ప్ర��ధుల��ా ఉండ�నట�్ల  �ార� ఆ 

సమ���రమ�ను ఉప���ంచుట అయ�య్నన్��. �ార� ��సుక� నమ్మక���న అనుచర�ల��ా ఉం��ల�, 

మ��య� మన ప��చరయ్ ��్వ�ా �ేవ�డ� �ే�ాత్ న� �ా�ాద్ నమ� �ే�ిన�ాట�� జ����ంచుటల� �ార� 

ప్ర��వవంతమ��ా ఉం��ల� ��మ� ఆ�ంచుచు��న్మ�: ఈ ల�కమ�ను �ేవ�� �ాజయ్మ��ా మ�ర�్చట 

(ప్రకటన 11:15). మ� త��్ఫదు �ి��ధ్ ంతమ� ఆ��రప��య�నన్ ఒక బ�ౖ�ల� ��గ���న మతత్� 28:18-20� 

మనమ� ప���లన �ే��ద్ మ�.  

“అ��ే ��సు �ా���దద్క� వ�్చ–పరల�కమందును భ���దను ��క� స�ా్వ���ారమ� 

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

క�మ�ర���క్కయ� ప�����ధ్ త్మ�క్కయ� ��మమ�ల���� �ా���� బ��ిత్స్మ �చు్చచు ��ను �క� ఏ 

�� సంగత�లను ఆజ�్ఞ �ిం���� �ాట�న�న్ట�� �����నవల�న� �ా���� బ� ��ంచు��. ఇ����  ��ను య�గసమ��ిత్  

వరక� స���ాలమ� ��� క��� ఉ��న్న� �ా���� �ె��ప్ను.”  

��సు ప�నర���్థ నమ� తర��ాత పద��ండ�మం���� మ��య� �ా�� ��్వ�ా ��ా్వసులంద���� అం��ంచబ��న 

ఈ �ాకయ్��గమ�ల�, �ష�య్లను �ేయమ� ��సు తన అనుచర�లక� �ెబ�త���న్డ�. ��ండవ �ాకయ్మ� 

�క్క మ�ఖయ్���న ���య� పదమ� (���క� ��షల�) “�ష�య్లను�ా �ేయ���” అయ�య్నన్��. ఒక �ష�య్డ� 

అంట� ��వలం బ�ౖ�ల�ను గ���్చ బ��ా �ె��ిన ల�క సంఘమ�నక� తరచు�ా వచు్చ ఒక వయ్��త్ మ�త్ర�� �ాదు. 

�ష�య్డ� అన�ా, తన అను��న ��తమ�ల�, ��సును అనుస��సూత్ , ఆయన ��రక� ��సూత్ , �ేవ�� �ాజయ్ 

�ాయ్�ిత్  ��రక� తన వరమ�లను ఉప���ంచు వయ్��త్ అయ�య్��న్డ�. ఒక �ష�య్డ� �ాజయ్మ�నక� ప్ర���� 

అయ�య్��న్డ� మ��య� అత� ��్వ�ా ప్రభ�వ� �ిల�వయందు మ��య� తన ప�నర���్థ నమ� ��్వ�ా 

�ాపమ�, మరణమ�, మ��య� అప�ా�� �ద �ా��ం�న జయమ� �క్క అంత�ాభ్వమ�లను 

కనుపర��ాత్ డ�.  ప్రజలక� మం� మ��య� బ�ౖ�ల�ను�ార���న సమ���రమ�ను అం��ంచుటక� మ�త్ర���ాక  

�ేవ�� �ాజయ్మ�ల� �ార� ప్ర��వవంత���న ప్ర��ధుల��ా ఉండ�నట�్ల  మ� �ాఠయ్క�మమ�లను ��మ� 

ర��� ం��ం��మ�. �ార� �ష�య్ల� అయ�య్ం���.  

 

ఇ���ట�య్ట్ �షయ్��క ప్ర���యల� క��ి ప� �ేయ� మ�డ� లకష్య్మ�లను క���య�నన్��. ఆ మ�డ� 

లకష్య్మ�ల� ఏవన�ా, ��్రమగల స�న్��, అ���ా��క �ాకయ్మ�, మ��య� ��ేయత�� క���న ���యల�.  

 



 

ఆ��్థ �ా�ోస్/��్రమగల స�న్�� – సమ�జమ�ల� ఉప���ంచబడ� చ�ా్చ మ�రగ్ద��్శల� 

ఈ �ాకయ్��గమ� ప్ర�ారం, ప్రజల� �ష�య్లగ�టక� క�సం మ�డ� పనుల� జర�ా�. �దట��ా, �ర� 

�ేవ���� వయ్��త్గత అనుబంధమ�ను క���య�ం���. �ాకయ్��గమ� ఇల� ��ల�సుత్ ం��,  

“...తం��్ర�క్కయ� క�మ�ర���క్కయ� ప�����ధ్ త్మ�క్కయ� ��మమ�ల���� �ా���� బ��ిత్స్మ 

�చు్చచు...”  

ఒక�ల����, ల�క ��మమ�ల���� బ��ిత్స్మమ� �� ందుట అన�ా, ఒకర� �ా���� వయ్��త్గత అనుబంధమ�ల� 

ఉంచబడ�ట అయ�య్నన్��. �్రత్వమ�ల���� బ��ిత్స్మమ� �� ం��న వయ్��త్ �ేవ����ను మ��య� �్రత్వమ�ల�� 

ప్ర� సభ�య్���ను వయ్��త్గత అనుబంధమ� క���య�ంట�డ�. ఈ అనుబంధమ� మ�లమ��ా, ఆయన 

“య�గసమ��ిత్  వరక� ��� క��� ఉంట�డ�.” ఈ �షయ్��క �యమమ�ను మనమ� ��్ర�ంచు స�న్�� 

�యమమ� అ� �ిల��ాత్ మ�.  

ఒక �ష�య్��ా ఉండ�టల� �ేవ�� ��్రమగల స�న్��� అనుభ�ంచుట ��గ���య�నన్��. ప�����ధ్ త్మ 

స�న్��� క���య�ండ�ట�� �ాట��ా, ఇతర ��ా్వసుల�� ��్రమగల స�న్��� క���య�ండ�ట ��్వ�ా క��� 

�ష�య్ల� ఈ ��్రమగల స�న్��� అనుభ�ంచగలర�. థర్్డ �ల్ ఇ���ట�య్ట్ ��్వ�ా అం��ంచబడ� బ�ౖ�ల� 

త��్ఫదు ప్ర���య ��రక� ��ర�్చ��ను సమ�జమ�ల� ��లక���న� అనుటక� ఇ�� ఒక �ారణ���య�నన్��. ఒక 

వయ్��త్� �ష�య్��ా �ేయ�టల� క�మ�కష్ణ పట్ల  స్వయం�ా �ేవ�డ� క���య�నన్ ��్రమను ప్ర��ం�ంచు 

వయ్��త్గత, ��్రమగల అనుబంధమ�ను అ�వృ��ధ్  �ేసు��నుట ��గ���య�నన్��. త��్ఫదు ప్ర���యల� �ష�య్లను 

�ేయ��ా� �క్క బ�ౖ�ల�ను�ార���న ప్రవరత్న మ��య� ��వనల� �్ార మ�ఖయ్���న ��గ���య���న్� అ� 

ఈ �యమమ� �ె�యజ�సుత్ ం��. ఒక ���య్��్థ ప్ర��వవంతమ��ా ఉండ�టక�, �ేవ�� ప్రజల �క్క 

�ిల�ప�క� త��న �ధ���న ప్రవరత్నను మ��య� ��వనలను అలవరచు��నుట ��ర�్చ���ాల� క��� ��� 

అర్థ���య�నన్��. థర్్డ �ల్ �ాఠయ్క�మమ� ఈ �యమమ�ను “ఆ��్థ �ా�ోస్” అ� �ిల�సుత్ ం��.  

�షయ్��కప� ప్ర���యల� � ప్రవరత్నను మ��య� ��వనలను ఉప���ంచుటక� సమయమ� పడ�త�ం�� 

మ��య� అప�ప్డప�ప్డ� కలసు��నుట ��్వ�ా మ��య� ��న్హప�ర్వకమ��ా ప్రయ�న్ంచుట ��్వ�ా ఇ�� 

�ాధయ్పడదు.  �ష�య్ల �క్క ��తమ�ల� �ాల�పంచు��నుట మ��య� �ార� � ��తమ�ల� 

�ాల�పంచు��నుటక� అనుమ��చు్చట క��� ��� అర్థ���య�నన్��. ����� సమయమ� పడ�త�ం�� 

�ాబట�్ట , ఒక సమయమ�ల� �ర� క�మ�కష్ణ ��రప్గల ప్రజల సంఖయ్ క��� ప���త���న���ా ఉంట�ం��. ఒక 

��ర�్చ��ను సమ�జమ�ల� �ర� ఎంత మం�� ���య్ర�్థ లను క���య�ం��� అనునట�వంట� �వరమ�ల� 

�కష్క�� ఉప�ేశ �ే�ప�సత్కమ�ల� �ర� చూడవచు్చ.  



 

ప్ర� మ�డ�య్ల్ �� �ాట� ఇవ్వబ��న చ�ా్చ ���డ�ల� ఇ���ట�య్ట్ �కష్క�డ� తన లకష్య్మ�ను �ే��ంచుటక� 

ఉప�గపడ� మ�ఖయ్���న వనర�లల� ఒకట�ౖయ�ంట�ం��. �ర� చ��్చంచవల�ిన �షయమ�ల �ద 

దృ�ి్ట��ట�్ట ట ��రక� � సమ�హమ� సమక���న ప్ర��ా�� అ� ఉప���ంచబడ���. సమ�హమ� ఒక 

సమ�జమ�ల�, ఒక�� నుం�� ఒకర� మ��య� �కష్క���ా �ర� ��ర�్చ��నుటక�, అ� స�యపడ��య� 

�����ంచుచు��న్మ�.   

ఆ��్థ ����స్/అ���ా��క మ�టల� – �ాఠమ�ల�, అధయ్యన ���డ�ల� మ��య� ��్వ�్ల   

ఒక��� �ష�య్లను�ా �ేయ�టల� �ా���� “��ను �క� ఏ �� సంగత�లను ఆజ�్ఞ �ిం����” �ాట�� బ� ��ంచుట 

క��� ��గ���య�నన్��. ���ల� సు�ారత్ల� మ�త్ర�� ల�వ�, ఎందుకంట� �ాత �బంధన క��� ���సుత్  ��ౖప�క� 

చూప�త�ం�� మ��య� ఆయనను గ���్చ మ�ట�్ల డ�త�ం�� (ల��ా 24:24-48), మ��య� ��� తత్  �బంధనల� 

����న ��గమ� క��� ���సుత్  వయ్��త్త్వమ� మ��య� ప��చరయ్ �క్క ప���గమన���య�నన్��. “��ను �క� 

ఏ �� సంగత�లను ఆజ�్ఞ �ిం����” �ాట�� బ� ��ంచుట అన�ా బ�ౖ�ల� అంతట�� బ� ��ంచుట అయ�య్నన్��. 

థర్్డ �ల్ �ాఠయ్క�మమ� ఈ �యమమ�ను “ఆ��్థ ����స్” అ� �ిల�సుత్ ం��. ఆ��్థ ����స్ బ�ౖ�ల� అంతట�� గ���్చ 

స�����న నమ్మకమ�ను క���య�ండ�టను సూ�సుత్ ం��.  

ఇ���ట�య్ట్ �ాఠమ�ల�, అధయ్యన ���డ�ల�, ��్వ�్ల  మ��య� �వ�� ప��కష్ల� ఈ లకష్య్మ�ను �ా��ంచుటక� 

ఉప�గపడ� ప్ర��న���న వనర�ల� అయ�య్నన్�. ల�ఖనమ�లను అధయ్యనమ� �ేయ�టక�, బ�ౖ�ల� 

మ��య� ����ంత�ాసత్ �మ�నక� అనుబంధమ�ల� ఇ���ట�య్ట్ వనర�లను అర్థమ� �సేు��నుటక� అ� 

�ావల�ిన ప��కరమ�లను అం���ాత్ �. 

 

ఆ��్థ �్ార ��స్స్/��ేయత�� క���న ���యల� – ప��చరయ్ మ��య� �వన ��ౖప�ణయ్త గ���త్ంప�ల� 

ఒక��� �ష�య్��ా �ేయ�ట అంట� ���సుత్  ఆజ�్ఞ �ిం�న అ�న్ �షయమ�లను “�����నవల�న�” �ా���� 

బ� ��ంచుట క��� అయ�య్నన్��. అన�ా �ారయ్మ�ల� �ేయ�టక� ���సుత్  ఇ�్చన ఆజ్ఞల �క్క 

అంత�ాభ్వమ�లను గ���్చ మ�ట�్ల డ�ట మ�త్ర�� �ాదు�ా�, ఆయన మ�టలను ఆచరణల� ��ట�్ట ట క��� 

అయ�య్నన్��. ���� మనమ� �షయ్��కమ�ల� ��ేయత�� క���న ���యల �యమమ� అ� �ిల��ాత్ మ�. 

థర్్డ �ల్ �ాఠయ్క�మమ� ఈ �యమమ�ను “ఆ��్థ �్ార ��స్స్” అ� �ిల�సుత్ ం��. 

ఈ మ������ ఉప���ం� త��్ఫదు �ేయ�ట ��నుక ఉనన్ ఒక అంత�ాభ్వమ� �కష్క�� �క్క భ��కక� 

సంబం��ం�న�ైయ�నన్��. ఈ మ�����ల�, �కష్క�� �క్క ప్ర��న���న భ��క జ�్ఞ నమ�ను అం��ంచుట 



 

�ాదు. ��ౖప�ణయ్తలను ��ర�ప్ట క��� �ాదు. మం� ప్రవరత్నల���� న���ించుట క��� ప్ర��న భ��క �ాదు. 

బదుల��ా, జ�్ఞ నమ� �క్క సమక�ర�ప్ను (అ���ా��క పదమ�ల�), ��త మ��య� ప��చరయ్ 

��ౖప�ణయ్తలను (��ేయత�� క���న ���యల�), మ��య� బ�ౖ�ల�ను�ార���న ప్రవరత్నను (��్రమగల స�న్��) 

ఒక ���య్��్థ �క్క ��తమ� మ��య� ప��చరయ్ల� అ�వృ��ధ్  �ేయ�టల� స�యమ� �ేయ�ట �కష్క�� 

�క్క ప్ర��న���న భ��క అయ�య్నన్��.  

ప్ర� ��ర�స్ల� ఇవ్వబ��న గ���త్ంప�ల� ఈ లకష్య్మ�ను �ా��ంచుటక� ఉప�గపడ� మ�ఖయ్ వనర�ల�ౖయ�నన్�. 

ఇ� ప్రవరత్న మ��య� ప��చరయ్ అనుభవమ�ల� ఆచరణల� ��ట్టవల�ిన �షయమ�ల�� �ాట��ా ప��చరయ్ల� 

మ��య� �వన ��ౖప�ణయ్తలల� త��్ఫదు�� ౖచర్చలక� అవ�ాశం ఇ�ాత్ �.  

 

అమల� 

ఇ���ట�య్ట్ త��్ఫదును అమల� �ేయ�టల� ఉప���ంచబడ� ప్ర��న���న ఉ�ేద్శయ్మ�లల� ఒకట� 

అనువరత్నమ� మ��య� సంద��భ్�తమ� �ేయ�ట. అనువరత్నమ� మ��య� సంద��భ్�తమ� �ేయ�ట 

�ద దృ�ి్ట��ట�్ట  ప్ర�ేయ్��ంచబ��న సమ�హ ���య��లకమ�ల ��్వ�ా �ా�ాయ్ంశమ�లను అర్థమ� �ేసు��నుటక� 

మ��య� ఉప���ంచుటక� �కష్క�డ� స�యమ� �ే�ాత్ డ�.  ���� తరగ� గ�� అనుభవమ� అ� 

�ిలవవచు్చ�ా�, ఇ�� ఇతర తరగత�ల�న్ట� కంట� �నన్���న��.  

 

తరగ�గ��ల� �షయమ�లను అనువ��త్ంచుట మ��య� సంద��భ్�తమ� �ేయ�ట  

తరగ� గ�� అనుభవమ� �క్క మ�ఖయ్ ఉ�ేద్శయ్మ� సమ���రమ�ను అం��ంచుట �ా� ��డల, క��ి గ���� 

ఈ సమయమ� �క్క లకష్య్మ� ఏ�ట�, మ��య� ఇ���ట�య్ట్ త��్ఫదు��ర�డ� ���� ఎల� �ా���ాత్ డ�? 

�నన్ సమ�హ క���కల �క్క మ�ఖయ్ లకష్య్మ�లల� ఒకట�, ఇ���ట�య్ట్ �ాఠమ�లల�� �షయమ�లను 

ప��చరయ్ మ��య� ��తమ�ల�� �ా�� వయ్��త్గత అనుభవమ�ల�� అనుసం��నమ� �ేయ�టల� ���య్ర�్థ లక� 

స�యమ� �ేయ�ట అయ�య్నన్��. ��మ� �ా�ాయ్ంశమ�లను �ా�� ప్రవరత్న, ��తమ� మ��య� ప��చరయ్ల� 

�ా�� స్వ��వమ��� అనుసం��నమ� �ేయ��ర�చు��న్మ�. ప్రజల� ఆల�చనలను మ��య� ��� తత్  



 

సమ���రమ�ను తమ వయ్��త్గత ��తమ�ల�� అనుసం��నమ� �ేసుక�నన్ప�ప్డ� మ��య� ఇతర�ల� తమ 

��తమ�లక� �ాట�� అనువ��త్ంచు���న ���నమ�లను గ���్చ ��నప�ప్డ� మ�త్ర�� �ాట�� మ��ంత 

అర్థవంత���న ���ల� గ���ంచగలర�.   

���� మనమ� �ాఠయ్ంశమ�ల �క్క అనువరత్నమ� మ��య� సంద��భ్�తమ� �ేయ�ట అ� �ిలవవచు్చ. 

అనువరత్నమ� మ��య� సంద��భ్�తమ� �ేయ�ట ఒ�� ��ణ�మ� �క్క ��ండ� ��ౖప�లను �� �య�నన్��. 

అనువరత్నమ� బ�ౖ�ల� �షయమ�ల�� ఆరంభ���, వయ్��త్గత మ��య� �ామ���క ఆల�చన, ��ేయత 

మ��య� ప్రవరత్న �క్క అంత�ాభ్వమ�లను చూప�త�ం��. సంద��భ్�తమ� �ేయ�ట ప��చరయ్ �క్క 

సందరభ్మ�ల� — అన�ా సంస్కృ�, సంఘమ�, ప్రజల� మ��య� �ా�� ప���ి్థత�లల� —  

ఆరంభమవ�త�ం�� మ��య� ఆ సందరభ్మ�ల�� ప్రజల� ఎదు��్కనుసునన్ ప్రశన్లక� ల�ఖనమ�ల� 

జ�ాబ�లను ��దక�త�ం��.  

�ాబట�్ట  అనువరత్నమ� ఇల�ంట� ప్రశన్లను అడ�గ�త�ం��, “� సందరభ్మ� ల�క ��పథయ్మ� ��రక� ఈ �ాఠం 

�క్క అ��య్�ిక అంత�ాభ్వమ�ల� ఏ�?” � ప��చరయ్క� ����� సంబంధం ఏ�ట�? � సంఘమ�నక� 

����� సంబంధం ఏ�ట�? ల�కమ�ల� � �ాల�పంప�లక� ����� సంబంధం ఏ�ట�? సంద��భ్�తమ� 

�ేయ�ట ఇల�ంట� ప్రశన్లను అడ�గ�త�ం��, “బ�ౖ�ల�క� సంబం��ం�న ఈ �ాఠం, ��ను ఎదు��్కనుచునన్ ఈ 

ప���ి్థ� ల�క సమసయ్ను ప్ర��వవంతమ��ా ఎదు��్కనుటల� ��క� ఎల� స�యపడ�త�ం��?” ప్ర� మ�డ�య్ల్ 

ల�� ప్ర� చ�ా్చ ���డ�ల� ఇల�ంట� ప్రశన్లను �ర� చూడవచు్చ. �కష్క�� ఉప�ేశ �ే�ప�సత్కమ�ల� ఈ చ�ా్చ 

���డ�లను గ���్చన ప���త్ �వరణ ఉనన్��. అనువరత్నమ� మ��య� సంద��భ్�తమ� �ేయ�ట �� �క 

క���య�నన్�, మ��య� �ాట�� ప���త్�ా ��ర��ేయ�ట అ�ాధయ్మ�. ఉ��్ఘ టన �షయమ�ల� మ�త్రం �ట� 

మధయ్ �నన్త్వమ� ఉనన్��. ఆచరణ�త్మకమ��ా, (1) మన చ�ా్చ ���డ�లల� సూ�ంచబ��న ఆల�చన, 

��ేయత మ��య� ప్రవరత్నల అంత�ాభ్వమ�లను �వ్రమ��ా ప��గణ�ంచుట మ��య� (2) తమ వయ్��త్గత 

ప్రశన్లక� జ�ాబ�లను అడ�గ�నట�్ల  మ��య� ��దక�నట�్ల  ���య్ర�్థ లను �� ్ర తస్��ంచుట క��� ��� 

అర్థ���య�నన్��. �దట��� అనువరత్నమ� �ద దృ�ి్ట��డ�త�ం��, తర��ాత�� సంద��భ్�తమ� �ేయ�ట 

�ద దృ�ి్ట��డ�త�ం��. మ��క మ�టల�, చ�ా్చ ���డ�లల� ఇవ్వబ��న ప్రశన్ల� మ��య� సల�ల� మ�త్ర�� 

సమసత్మ� అ� ఊ��ంచవదుద్ . ���య్ర�్థ ల� తమ �� ంత ప���ి్థత�లను గ���్చ ఆల��ం�, వయ్��త్గత 

జ�ాబ�లను �� ందునట�్ల  �� ్ర తస్��ంచం��. 

ఒక �షయమ� � సందరభ్మ�నక� ఎల� అనువ��త్ంచబడ�త�ం�ో  �ెల�సు��క�ం�� ���� �ర� �జమ��ా 

అర్థమ� �ేసు��ల�ర� అను ఒక �్ార మ�ఖయ్���న ��వన ఉనన్��. మ�ఖయ్ �షయమ�లల� �ర� ప��కష్ల� 



 

�ాఫలయ్త �ా��ంచవచు్చ�ా�, అ� � ��త ��పథయ్మ�లక� మ��య� �ర� ��ంచుచునన్ ల�కమ�ల� 

�ర� �ేయ�చునన్ ప��చరయ్క� అ�� అనువ��త్ంచబడ� ���నమ�ను �ర� ��ంత వర����� అర్థమ� �ేసు��ను 

వరక� ���� �ర� �ేవ�� �ాజయ్మ�ల� ప్ర��వవంతమ��ా ఉప���ంచల�ర�.  

తరగ�గ�� అనుభవమ� �క్క ��ండవ ప్ర��న���న లకష్య్మ� ఇ���ట�య్ట్ �కష్క�డ� మ��య� ���య్ర�్థ ల� 

మధయ్ ��్రమగల మ��య� మదద్త��చు్చ అనుబంధమ�లను ��ం�� ం��ంచుట అయ�య్నన్��. ఈ లకష్య్మ� 

�దట� లకష్య్మ� కంట� తక�్కవ �్ార మ�ఖయ్���న�� �ాదు. ఇంతక� మ�ందు ప్ర�ాత్ �ం�నట�్ల , ఈ ��్రమ 

బంధమ� మ��య� ��రవమ� త��్ఫదు�� ందు�ా���� త��్ఫదు క��నమ��ాను, అ��కరయ్మ��ాను 

మ���నప�ప్డ� క��� ��న�ాగ�టక� ప�����ల�ప్త�ం��. ఈ ��్రమ బంధమ� మ��య� ��రవమ� �ా�� 

అనుభవమ�లను గ���్చ ప్రజల� మ�ట�్ల డ�నట�్ల  �� ్ర తస్��సుత్ ం�� మ��య� �ార� ��ర�్చ��నుటక� అనుమ� 

ఇసుత్ ం��. ఈ �ా��వరణం ల�క�ం��, ��ర�్చ��నుట ��ల� కష్టమవ�త�ం��. ఈ �ా��వరణమ� �ా��� 

ప�����ధ్ త్మ �క్క బ� ధను �ీ్వక��ంచునట�్ల  �ేసుత్ ం��.  

తరగ�గ�� అనుభవమ�ల�� ఈ ��ండ� ప్ర��న���న లకష్య్మ�లను �ా��ంచుటక� ���న్ సల�ల� ఈ ���ంద 

ఇవ్వబ��న�: 

1. తరగ� ఆరంభమ�ల�, �ేవ�� �ాజయ్మ� ��రక� �ర� మ��ంత ప్ర��వవంతమ��ా ఉండ�నట�్ల  

స్వయం�ా ప్రభ��� �క� బ� ధక���ా ఉం��ల� �్ార ��్థంచం��. త��్ఫదు �� ందు�ార� ల�క ��త 

సమసయ్ల�� ఇబ్బం��పడ�త�నన్�ా�� మధయ్ ప��చరయ్ �ేయ�టక� అవ�ాశమ�ల ��రక� క��� �ర� 

�్ార ��్థంచవచు్చ.  �ల�ౖ�ే త��్ఫదు��ర�లను క��� �్ార ర్థనల� �ాల�పంచు��నమనం��. 

2. ఉప��య్సం ఇవ్వవదుద్ . 

3. తరగ� �క్క మ�ఖయ్ ఉ�ేద్శయ్మ�ను ��ర��ర�్చటక� అవసర���న�న్ �షయమ�లను మ�త్ర�� 

�ె�యజ�యం��.  ఒక�� అనుభవమ� �క్క అర్థమ�ను సప్ష్టమ� �ేయ�టక� ���న్ 

�షయమ�లను �ె�యజ�య�ట ��ల� అవసరమవ�త�ం��. అ��ే ���� ఆ ఉ�ేద్శయ్మ� ��రక� 

మ�త్ర�� �ేయ��. �ర� �షయమ�లను �ా�� అనుభవమ��� అనుసం��నమ� 

�ేయ��ర�చు��న్ర�, �ాబట�్ట  అల� �ేయ�టక� �షయమ�లను గ���్చ మ�ట�్ల డవల�ియ�ంట�ం��. 

��వలం అనుసం��నమ� �ేయ�� �ాబట�్ట  �షయమ�లను అనుసం��నమ� �ేయ�టక� 

ప్రయ�న్ంచవదుద్ . 



 

4. �షయమ�లను గ���్చ �ా���� ఉనన్ జ�్ఞ నమ�ను ప����ంచుటక� ర��ించబ��న ప్రశన్లను 

అడగవదుద్ . ఇ���ట�య్ట్ �క్క ఆ���్ల న్ అధయ్యన ��ౖట� నుం�� ���య్ర�్థ ల� �షయమ�లను గ���్చ 

ఇంతక� మ�ం�ే ప��కష్ను �్ార �ార� అ� ఆ�ంచుచు��న్ను. �షయమ�లను గ���్చ �ార� 

క���య�నన్ జ�్ఞ నమ�ను ప����ంచుట తరగ� గ�� �క్క మ�ఖయ్ ఉ�ేద్శయ్మ� �ాదు. ���న్ అర��ైన 

సంద�ాభ్లల�, జ�్ఞ నమ�ను ప����ంచుటక� ర��ించబ��న ప్రశన్లను అడ�గ�ట స�యకరమ��ా 

ఉంట�ం��. అ��ే స���ా� �ారణమ�ల ��రక� ���� ఎక�్కవ�ా �ేయ�ట అధయ్యనమ�నక� 

ప్ర�క�ల���న �ా��వరణమ�ను సృ�ి్టసుత్ ం��. బదుల��ా �షయమ�ల� �ా�� ��తమ�ల� మ��య� 

ప��చరయ్లక� ఎల� అనుసం��నమ� క���య�ంట�� అను �షయమ� �ద దృ�ి్ట��ట్టం��. ఆ 

ప్ర���యల� ఒక��ళ �ార� బ�ౖ�ల�నుగ�ణమ� �ా��� ఏ�ై�� మ�ట�్ల ���ే, ���� స���ేయ�టక� 

��ను�ాడవదుద్ . అ��ే �ా�� జ�ాబ�ల� ఉనన్ ఏ�ై�� �ాసత్వమ� ఉ��్ఘ ట�ంచు �ధమ��ా ���� 

�ేయం��. 

5. �క� మ�ం�ే జ�ాబ�ల� �ె��ిన ప్రశన్లను అడగవదుద్ . మ��క�ా��, �ా���� ఎ�న్ �షయ�ల� 

�ెల���  �ర� ప����ంచుటక� ప్రయ�న్ంచుట ల�దు. �ా�� ��తమ� మ��య� ప��చరయ్ 

�షయమ�ల�� ఏ �ధమ��ా అనుసం��నమ� క���య�నన్�ో  చూచుటక� �ర� 

ప్రయ�న్ంచుచు��న్ర�. ఇ�� మ�నుపట� �ందువ�ను �� �య�నన్��, �ా� ���� మ��క 

దృ�ి్ట��ణమ� నుం�� ప�నర���్ఘ ట�ంచుచు��న్మ�. 

6. “��ను � అనుభవమ�నక� �ల�వ�చు్చచు��న్ను మ��య� ��� నుం�� ��ర�్చ��న��ర�చు��న్ను” 

అ� �ెప�ప్ �ా��వరణమ�ను సృ�ి్టంచం�� మ��య� ��న�ా��ంచం��. “��క� జ�ాబ� �ెల�సు, �క� 

�ెల���  ల��ో  ప����ం��లను��నుచు��న్ను. �క� స�����న జ�ాబ� �ె���త్�� �క� త��్ఫదు 

ఇ�ాత్ మ�,” అనునట� వంట� �ా��వరణమ�ను సృ�ి్టంచవదుద్ . అట�్ట  �ా��వరణమ�ను సృ�ి్టంచుటక� 

ఎక�్కవ �దయ్ మ��య� అనుభవమ� క���య�నన్ వయ్��త్ తక�్కవ �దయ్ మ��య� అనుభవమ� 

క���య�నన్ వయ్��త్ నుం�� క��� ��ర�్చ��వచు్చ అను నమ్మకమ� అవసర���య�నన్��. ���సుత్  

శ��రమ� ఈ �ధమ��ా�� ప� �ేసుత్ ం��. ���� �ర� నమ్మ� ��డల, �ర� ప్ర��వవంత���న 

ఇ���ట�య్ట్ �కష్క���ా ఉండల�ర�. �ా�� అనుభవమ� �ద �క� ఆస��త్ ఉనన్�� అ� నట�ంచవదుద్ . 

�ార� త�దక� � �జస్వర�పమ�ను చూ�ి, ఆ �ధమ��ా�� సప్ం���ాత్ ర�. �ర� �ా�� ���యసుస్ను 

��ర�చు��న్ర� మ��య� �ా��� ��ర�ంచుచు��న్ర� అ�� ��ా్థ రణ �క� క����ే, �ర� 

ప్ర��వవంత���న అధయ్యన �ా��వరణమ�ను సృ�ంచగలర�. 



 

7. �ా�� అనుభవమ�ను ఈ �ాఠమ�ల�� �షయమ�ల దృ�ా్ట � పంచు��మ� ��రం��.  

a. �ర� అనుక�ల మ��య� ప్ర�క�ల అనుభవమ�ల� ��ంట�� �న��ర�చు��న్ర�. అ��ే 

ప్ర�క�ల అనుభ�ాలను �ెపప్మ� బలవంతమ� �ేయవదుద్ . �ా��వరణమ� 

అనుక�లమ��ా ఉంద� ���ం�నప�ప్డ� స్వయం�ా త��్ఫదు��ర�ల� �ట�� �ెప�ప్నట�్ల  

అనుమ� ఇవ్వం��. �ర� అట�్ట  �ా��వరణమ�ను సృ�ంచుచునన్ట�్ల  చూచు��ం��. 

b. �ార� పంచు��నుచుండ�ా, జ����న �షయమ�లను మ��య� అ� �షయమ�లను 

సందరభ్మ�నక� అనుసం��నమ� �ేయ� ���నమ�ను సప్ష్టమ��ేయ�టల� స�యపడ� 

ప్రశన్లను అడగం�� — �ా�� వయ్��త్గత ���యల� మ��య� ప్రవరత్న�� స�.  జ�గ�తత్�ా �నం��. 

�క� ఆస��త్ ఉనన్�� అ� చూపం��. �ర� సప్ం��ంచుటక� మ�ందు అర్థమ� �ేసు��ం��. 

“�ర� ఇల� �ెబ�త���న్ర� అనుక�ంట���న్ను. అవ�ను క��?” అ� �ర� అడగవచు్చ. 

సవరణ ప్రశన్లను అడ�గ�టక� సమ�హమ�ల� ఉనన్ ఇతర�లను ఆ�్వ�ంచం��. 

c. పంచబ��న అనుభవమ� �క్క �ల�వను ఉ��్ఘ ట�ంచం��. ఇతర అనుభవమ�ల కంట� ���న్ 

అనుభవమ�ల� సమ�హమ�నక� ఎక�్కవ �ల���ౖన��ా ఉంట��. అ��ే ప్ర� 

అనుభవమ� ఏ�ో  ఒక �ధమ��ా ప్ర�జనకరమ��ా�� ఉంట�ం��. ఒక వయ్��త్ పంచు���న 

�షయమ�ల �క్క ఉప�గమ�ను ఉ��్ఘ ట�ంచం��. 

d. ���య్ర�్థ లక� స�యకరమ��ా ఉండ� మ��య� సమ�హమం�� సప్ష్టతను క���య�ండ� 

మ��య� �షయమ�ల� సందరభ్మ�నక� అనుసం��నమ� �ేయబడ� దృ�ా్ట � 

ఉప�గకరమ��ా ఉండ� అనుభవమ�ను ఇచు్చ �ీడ్ బ�య్క్ ను ఇవ్వం��.  అ�� 

సమ�హమ�ల� త��న�� మ��య� స�యకర���న�� అ� �క� అ��ి��త్ , ఇల��� 

�ేయమ� ఇతర�లను క��� ఆ�్వ�ంచం��. 

8. �షయమ�లక� సంబం��ం�న � వయ్��త్గత అనుభ�ాలను క��� పంచు��ం��. అనుక�ల మ��య� 

ప్ర�క�ల ఉ��హరణల� ��ంట�� పంచు��ం��. మ��క మ�టల�, త��్ఫదు��ర�ల�� మనసుస్ ��ిప్ 

మ�ట�్ల డం��. �ర� క��� ��ర�్చ��నుచు��న్ర� అ�, మ��య� �ాఠమ�ల�� �షయమ�ల దృ�ా్ట  

�ర� క��� ���న్�ార�్ల  �ఫలమయ�య్ర� అ� చూపం��. � ��తమ� మ��య� ప��చరయ్ 

�ాఠమ�ల�� �షయమ�ల�� అనుసం��నమ� �ేయబ��న ���నమ�ను గ���్చ ���న్ 

అనుక�ల���న ఉ��హరణలను పంచు��నుటక� ��ను�ాడవదుద్ . ��ందర� ���� గర్వమ��ా 

���ంచవచు్చ, �ా� �ర� �ేయ� ప్ర� ��ల� �ేవ�� కృప ��్వ�ా�� �ేయ�చు��న్ర� అ� �క� 



 

�ె��ియ�ం�� ���� �ర� పంచు��నుచునన్ ��డల, అట�్ట  అనుక�ల���న ఉ��హరణలను �ర� 

పంచు��వచు్చ. ఈ �ధమ��ా, � మ�నుపట� అనుభ�ాలల� నుం�� �షయమ�ల �క్క 

అర్థమ�ను �ర� �ా���� మ������ా చూప�చు��న్ర�. �ా�� అనుభ�ాలను పంచు��నమ� �ా��� 

అడ�గ�టక� మ�ందు, � వయ్��త్గత ��త మ��య� ప��చరయ్ ఉ��హరణలను ఉప���ంచుటను 

ఆరం�ంచుట ��ల��ార�్ల  స�యకరమ��ా ఉంట�ం��, �ా� ఇ�� అతయ్ంత ఆవశయ్క���న �షయమ� 

�ాదు. ఇ�� ��ల��ార�్ల  సమ�హమ� �క్క లకష్ణమ�ల �ద ఆ��రప��య�ంట�ం��. 

9. తరగ�గ��ల��� ���న్�ార�్ల  ప��చరయ్ను ఆచరణల� ��ట�్ట ట స�యకరమ��ా ఉంట�ం��. 

ఉ��హరణక�, �ర� సు�ారత్ ప్రకటనను ఆచరణల� ��ట�్ట  అభయ్�ించవచు్చ. ఒక అ��ా్వ�ి�ా నట�ంచు 

వయ్��త్�� సు�ారత్ ప్రకట�ంచుట ��్వ�ా �ర� ఒక మ������ చూపం��. �ర� ఇల� �ే�ిన తర��ాత, 

ఇతర ���య్ర�్థ ల� ���� గ���్చ చ��్చం��ల� �ిల�ప��వ్వం��. తర��ాత ప��చరయ్ను 

ఆచరణ�త్మకమ��ా చూప� అవ�ాశమ�ను �ా��ల� ��ంద���� ల�క అంద���� ఇవ్వం��. �ా���� �ీడ్ 

బ�య్క్ ఇ�్చ, �ీడ్ బ�య్క్ ల� ఇతర ���య్ర�్థ ల� క��� �ాల�పంచు���ాల� �ిల�ప��వ్వం��. ఇ�� 

�షయమ�లను సందరభ్మ�నక� జతపరచు ���నమ�ను మ��ంత వరత్మ�న �ాలమ�ల���� 

న���ిసుత్ ం��. 

10. మ�నుపట� అనుభవమ�ల� మ��య� ఆచరణ అ��య్సమ� ��్వ�ా �ర� �షయమ�లను 

సంద��భ్�తమ� �ే�ిన తర��ాత, త��్ఫదు �� ందు�ా���� ఇంట� వదద్ మ��య� ప��చరయ్ 

సందరభ్మ�లల� వయ్��త్గత ఎదుగ�దల మ��య� ప��చరయ్ అ��య్సమ�లను ఇవ్వం�� — 

�షయమ�లను తమ ప్రసుత్ త ��తమ� మ��య� ప��చరయ్ల� అనువ��త్ంచు మ��య� 

సంద��భ్�తమ� �ేయ�టల� స�యపడ� అ��య్సమ�ల�.   

a. ఇ���ట�య్ట్ గ���త్ంప�లల� క��ించు ప��చరయ్ �ారయ్మ�లను ప�రమ��ంచం��. ���� 

గ���్చ మ��ంత సమ���రమ�ను త��్ఫదు��ర�� ఉప�ేశ �ే�ప�సత్కమ�ల� చూడవచు్చ. 

b. తర��ాత తరగ�ల�, ఈ ���ం�� �షయమ�లను గ���్చ మ�ట�్ల డం��. ఒక అ��య్స 

�ారయ్మ�ను గ���్చ �����ంచమ� �ా��� ��రం��. శ�దధ్�ా ఆస��త్ క��� �నం��. ��తమ� 

మ��య� ప��చరయ్క� �షయమ�లను మ��ంత ప్ర��వవంతమ��ా అనువ��త్ంచు మ��య� 

సంద��భ్�తమ� �ేయ�టను ఉ��్ఘ ట�ంచు మ��య� స�యపడ�టక� ర��� ం��ంచబ��న �ీడ్ 

బ�య్క్ ను �ా���� ఇవ్వం��. అ�� సమ�హమ�ల� త��న�� మ��య� స�యకర���న�� అ� 

�క� అ��ి��త్ , ఇల��� �ేయమ� ఇతర�లను క��� ఆ�్వ�ంచం��. 



 

c. ��� అవసరత మ��య� ఉప�గమ�ను గ���ం� �్ార ��్థంచం��. 

 

��ా��ంచవల�ిన త��్ఫదు మ���ర�ల� 

త��్ఫదుల� ఎదు�����య్ స�ాళ్లల వలన, ���ల� �ాల�పంచు��ను�ార� “త్వ��త,” తక�్కవ ప్ర��వవంత���న 

మ��య� ఎక�్కవ ��కరయ్వంత���న పదధ్త�లను ఉప���ంచునట�్ల  ����ంపబడ��ర�. ��ా��ంచవల�ిన 

���న్ పదధ్త�ల� ���ంద ఇవ్వబ��న�; �బంధ�� త��్ఫదు �క్క ఏ��కృతమ� నుం�� ఇ� �మ�్మను 

దూరమ��ా ఉంచు��మ�.  

1. “��ను ప��కష్ల� ఉ�త్ర్ణత �ా��ంచుటక� �ావల�ిన �షయమ�లను ��క� ఇవ్వం�� ��ల�. తర��ాత 

ఏ� �ెయ�య్ల� ��క� �ెల�సు. మ��య� ��ల� ఎల�ంట� ప్రవరత్న ల�పమ� ల�దు.” ఈ మ�����ల� ఏ 

�ధ���న ఉ�ేద్శయ్ప�ర్వక ఏ��కృతమ� ల�దు. “జ�్ఞ నమ� ఉ�� ప్ంగజ�య�ను” అ� అ�� సత్ల��ైన ��ల� 

ప్ర�ాత్ �ం�న త�ిప్దమ�నక� ఇ�� ���� �సుత్ ం��. ఇ�� ప��చరయ్ల� ప్ర��వల���� �����సుత్ ం�� 

మ��య� సంఘమ�ల� సమ���రమ�ను-ఇతర�లక� పంచుట ��్వ�ా ప��చరయ్ �ేయ� మ�����ల���� 

న���ిసుత్ ం��.   

2. “��క� మ�ఖయ్ �షయమ�లను ఇవ్వం�� ��ల�. ��ను క��� ఒక �నన్ సమ�హమ�ల� 

��గ���య���న్ను, అక్కడ ��ను ప్రవరత్న త��్ఫదు �� ందుక�ంట�ను.” ఈ మ����� జ�్ఞ నమ� మ��య� 

ప్రవరత్నను ��ర��ేసుత్ ం��. ఒక వయ్��త్ తన జ�్ఞ నమ�ను తన ప్రవరత్న�� ఏ��కృతమ� �ేయ� 

�షయమ�ల� ఎవర� స�యమ� �ేయ�చు��న్ర�? ఈ ���య్��్థ త�దక� ఒక ��ౖప�న పసల��, 

అనువ��త్ంచబడ� ����ంత�ాసత్ �మ� గల వయ్��త్�ాను,  మ��క ��ౖప�న సంబంధమ�ల�� ప్రవరత్న 

అ�వృ��ధ్�� ������ ��డ�.  

3. “��క� మ�ఖయ్ �షయమ�లను ఇవ్వం�� ��ల�. ��ను ఒక సంఘమ�ల� ప��చరయ్ల� 

�ాల�పంచు��నుచు��న్ను. అక్కడ ��ను ప��చరయ్ను ��ర�్చక�ంట�ను.” ఈ మ����� జ�్ఞ నమ�ను 

ప��చరయ్ నుం�� దూరమ� �ేసుత్ ం��. జ�్ఞ నమ�ను ప��చరయ్�� ఏ��కృతమ� �ేయ� �షయమ�ల� ఈ 

వయ్��త్�� ఎవర� స�యమ� �ేసుత్ ��న్ర�? ఈ ���య్��్థ త�దక� ఒక ��ౖప�న పసల��, అనువ��త్ంచబడ� 

����ంత�ాసత్ �మ� గల వయ్��త్�ాను, మ��క ��ౖప�న ����ంత�ాసత్ �మ� ��్వ�ా �ాక, �ాంస్కృ�క మ��య� 

వయ్��త్గత �్ార ��నయ్తల ��్వ�ా ర��ించబ��న ప��చరయ్ ���నమ�ల�� ������ ��డ�. 



 

�ర� ���య్ర�్థ లను త��్ఫదు�ేయ�చుండ�ా, �సస్ం�ేహమ��ా �ర� అడ్డ��ర�లను �సు���ాల� ����ాత్ ర� 

— ఎక�్కవ ��కరయ్వంత���న మ��య� తక�్కవ సమయమ�ను ఉప���ంచు పదధ్�. ఇట�్ట  �ోరణ� �క� 

కల�గ�త�ం�� అ� �ర� �ెల�సుక�నన్ ��డల, ���� �ర� మ��ంత ప్ర��వవంతమ��ా 

ఎదు��్కనగల�గ���ర�. ప్ర��వవంత���న �ాజయ్ ప����రక�లను �ిదధ్పరచు త��్ఫదు �ారయ్క�మమ�ను 

క���య�ం��ల� �ర� ఆ�ం�న ��డల, ఇ���ట�య్ట్ త��్ఫదు నుం�� �మ�్మను ����మ�్లంచు 

���నమ�లక� దూరమ��ా ఉండం��. గ���త్ంప�ల� మ��య� చ�ా్చ ���డ�లల� � ప���గ�� ప����ంచుటక� 

స�యపడ� �్ార మ�ఖయ్���న మ��య� అవసర���న �షయమ�లను ఇ���ట�య్ట్ �ే��్చన��. 


